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V egyes tartalmú hetilap.

Megjelenik minden vasárnapon.
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TeljedoIu m  birdetrMk lobbuOri beik> féliél«l. alsll •

Minden eiíVe. (

! Az előfizetők, a hirdetőnek meg
szabásánál, 20*/,-nyi koilvezménjr- 

* ben reszeatilnek

Fel teh át de gyorsan, létesítsük az „újság sUlet kiváló leereszkedéssel felénk is 
írói egyesület e t !! nyujtandja kezét. — De talán ntár ak

. . . .  . kor a  vidék álland felül? Kitudja?
Mióta m eg lett pendítve «  w .  A ,  e g y e . B l í s  u  e m b e r  m i n

már elrepült neliány hét, a az mégi* . * í ,  *  ,
csak írott m alawi a nélkül, hogy tg, Kól tehát, fartauk m eg az .ú já ig
tel oltott volna magára! - ir4i egyesület gyűlését még e hó ótól-

Mi ennek oka . ján, vagy a jövőnek elején Llebreczen-
Az. hogy a  vidéki újságírók egy. j ^ ,  N^ latlloj zttnak a ja k eziránt,

része talán még most sem tud-, dolog- ,  UrU/ k M , le|kii»„,eretheli kötelessé 
elöl senimil, mert vsak nem hihetet- uknek, T|taMnek ki „ rra a Debre.

len. de való hogy sokan még vsak , k t  „ e rk, „ t 8 i helyet és
nem is emlékeztek meg lapjaikban e

dolog felöl. ;  Igen khánatos dolog volna, hogyha
Meglepő ez kedves Így társak! hn  nénie, ' t | rendeIné u  eszméit e tekintet- 

felteszem mindazokról kik az én ko- be„  J dolgoana ki eg). alapszabály 
szontésemet nem fogadják, .  kéz nynj- terveMtek 6me] , íltalános tárgyalás 
tásómat nem vették szívesen, hogy ha .lapjául elfog.dhatnánk!
oda haza az utóján ugyan íz t  tenné A ,  jdg |mlad! Mutassuk meg mi-
ve ök valami pöfleszkedö ur.cs, volna e,ébb h „F igyelő" ben ellenünk
dolga az „apróságok írójának. „ ,Me,t vá £ k  nem illetnek bennünket!

H ogy ezt tette a továros, eajtó! „  tuduIlk akarni é,  akar,to ,  tetté 
Lelke r a j t a ! .  . . Lnnék oka igen tér- bir|lnk e|%  koruságg.l
mészeles! Nagy önismeret, e erőteljes A  a o s o p o  l i u  tnu m ég az állam
eleme kedés a kies,nyes emberi gyá r Htik4ba„  f ,  k jir ta  Kt, ne lUr- 

lóságokon, ugy nevezett „bogarakon" >i( d  irJl)dalonlb' n, 
kell oda, hogy az ember a jó t esak /  F e,, Éljen ,  „Vidéki uj»ag
azért becsülje .  igyekezzék előmozdrt.ni, W j egyesU|et., 
mert jo. < Jriáai magasságban hiszik ok . •
magukat ott a központon. Ott fénylik ( LukáCS Ödön

ni pedig mélyen alant moz-a nap,
gunk a „világtalan világban,u a hol 
már csak tapogató* utján leltet felis- j 
merni az embert.

De hogy a vidéki sajtó ne tudja j 
a maga küteleanégét felfogni, és inéi 
tányolni az ügyet ürvendetesebb lendü
letbe hozó indítványt? Ezt valóban ' 
nem bírom felfogni és megérteni.

Az indítvány ellen, még annak leg
nagyobb ellensége a „F igyeld" ne tu
dott felhozni egyetlen niegállható érvet, 
indokot se. Beismeri annak szükségét, 
de azt uioudja, hogy csak valamikor 
a jö rö  században lesz kivihető. Mily 
nagyszerű lesz nekünk egy teljes szá
zaddal megelőzni a fővárt si sajtót.

K Ö Z Ü G Y E K .

A tan ító  a társadalm i életben.
Jelig* ..A neve éa ibilga a nagy mozgalmat — t. i » 

..természeti ízHlemi (orv ény i*k iiineretések 
.köztesét élénkíteni s a* emberek 
..haaanalhafóságát é* usyes>o-get segedev*
. közeik szaporítása által elös«*git«*ni. A 
, mennvibe i az irodai.,in ezen czélusk szol- 
..gát. remikből kas/ima.

R u rk lr k  Tamás.

Egy .vegyes tartalmú megyei lieti lapp
nak. Iia nemcsak létezni, de lia>/náltii is akar. 
nagyon meg kell válogatni a tárgyakat s csak 
a fontosabbakról kell szólnia. — Természetes, 
hogy a programinban mindig ott van a jelszó: 
.haladás! ■ szellemi és anyagi téren egya- 

^  v ránt.* bizonyos, hogy anyagi vagyoni gyárt 
■a u  - /| _  w Crlpodés nélkül a szellemi dolgokban sem boldo-midőn (mint remélem nem .okára!) ^ |h|hmk ,b. ,  SMl,„Ini kVal.a|->las. „

téren való haladás az első és fo dolog. Jel
igém tudtul adja, hogy: miért?!

Ezek ellenére azonban napjainkban az 
anvagra. a vagyoni gyarapodás, haladásra túl
ságos nagy súlyt látunk lektetni. — Az anya
giakba szerfelett belemerültünk. Petiig az em
ber nemcsak ken érrel él ánt! Nemcsak az 
antag. a „ v a s t a g é t ó l "  az. a mi haladá
sunkat elősegíti: hanem más valami is . . .  A 
biblia i g é n e k ,  l e l k i  e l e d e l n e k  ne
vezi ezt a másnemű tápot; de ezt az. unvagi 
ember csak bitből ismeri, ö  megél azt mondja, 
saját szája vallása — e nélkül is. Megélni 
megél — ártól szó sincs. De akkor azután, 
ba az anyagi részt táplálja magában, — 
csakis az anyagi él meg; a/, pedig, a mit 1**1- 
kieledellel kellelt válna jól tartogatnia, ha 
hébe-korba is, éhei hal. kivesz az anyagból, 
ba egy-egy kevés „igével" nem „érdekli* oly
kor-olykor Ez alkatrész nélkttl aztán az em
ber nem is e in b e r vúltaképen; hanem más 
valami - -

E lap igazán meg akarván felelni kitű
zött feladatának: a szellemi haladásra, a mi
vel! ség minél szélesebb körben való elterjesz
tésére különös súlyt fektet. S ba nem lát
hatnánk el t. olvasóinkat gazdagon szellemmi 
eledellel, lelki táplálékkal, mivel a forrás ma
gunknak is szűkön tolja: mert mint egy je 
les iró mondá: „a tudás a szellemi, lelki 
eledel forrása — nem valami tétlen és szén- 
vedolege-> kutforrás. mely eláraszszon bennün
ket. akár akarjuk, akár nem : sót inkább ke
resnünk kell, ba fellelni kívánjuk, és azéit 
hoszs/n fáradság, következőleg nagy áldozatok 
eredménye, és ba nem reformálhatnánk is 
valami olyas varázserővel a társadalmat, hogy 
hipp. hopp, olyan légy. a milyennek látni aza- 
tunk de az erős akarat, elhatározott szán
dék meg van bennünk zna nézve, hogy min
dig a leieknek, a szellemnek adjunk tápot; 
ha többet nem. legalább egy kis ébresztő, 
serkentő adagot: meg van elöltünk is, mint 
59k mások előtt a czél. a társadalom refor-

e g y l e t t é  alakulhatunk
Nem m>k mondani valóm van ne

kem már ez eléggé megbeszélt ügyhöz. 
Eleget liezzéltiink felőle, a beszélt a 
„Kamta Ahauji közlöny" különösen, mint 
ez ügynek szellemes és leghátrabb kar- 
ezosa! Hanem van még is egy pár szó, 
melyet figyelm enkivül nem hagyhatok.

Eelhivánomban mondám, hogy a 
vidéki aajtónál nagy szükség vau az 
egyesületre aiért is, mert itt a kenyér
irigység miatt a sajtó méltósága alá- 
sUlyeztetik; —  azonban be kell látnunk, 
hogy e tekintetben sokkal roszabb ná
lunk a  f ő v á r o s i  s a j t ó ;  —  nem 
annyira a kény éririgység miatt! Nem!

Nem caak kenyér éhes az ember! 
Hír, név, becsület éhes is.

És a fővárosi sajtónak méltóságát 
ez ami nagyrészben alááss! Bizony 
nagy szükség volna erre az egyesületre 
ott is! D yakran kell nekünk pirulnunk 
helyettük itt a vidéken, midőn az or- 
stdg legnagyobb hirü irói utczára viszik 
gyermeken —  czivakodásukat, s mi
ért? Mert egyiknek több van talán egy 
virággal koszorújában, mint a másiknak.

Deltát lójában' Ott ez m ég csak 
a  jövő  században létesülhet. Vájjon Jókai 
nem felejtette-e ki ezt a „Jövő szá 
zad regényéből"?!

Mi pedig az „ignota quantitas" 
csak egyesüljünk! Hátha az egyesülés 
által még ismeretessé tehetjük ma
gunkat? Hátha ha még szerezhetünk 
jövő századig annyi érdemet, hogy az 
akkor alakulandó fővárosi újságírói egye

■nálúsii s ennek módozatairól gyakran elmél
kedünk e lap hasábjain, hol közvetve, hol 
közvetlenül működvén. S midőn a közművelő
désről a tanügyről Írunk, melyekhez számí
tandók:^ iskolák, tanítók, tanköteles gyer
mekek, iskolai hatóságok, felügyelőségek, tár
sadalmi ferde fogalmak s cselekedetek is. min
dig az előbbi pontban elsorolt czélok lebeg
nek szemeink előtt. Ilyenkor mindig a javí
tás, szellemi haladás, a műveltség terjesz
tése van lelki szemeink élőt.

K lap munkatársai közül nekem adatott 
feladatomul, hogy megyénkben a közművelődés 
segédeszközén s előmozdítóinak: iskolák, taní
tóik, gyermekek iskoláztatása, isk. felügyelő
ségek működését s állapotát tanulmányozhas
sam; azokat figyelemmel kísérjem s ezekről 

megyei olvasó közönséget részletesen tu- 
dósitaam. Hogy a mi jót, a mi igyekezetét, 
sikert fedezek lel: elismerés végett dicséret
tel nyilvánosságra hozzam; a mi hibát, bajt, 
fogyatkozást látok, lelek, altnak elenyésztése, 
helyre hozására a figyelmet felhívjam. Világos, 
hogy egyéni véleményemet minden tárgy mel
lett mondhatom, nyilváníthatom én is. mint 
más akárki is; mivel századunkban annyira 
rsak haladtunk, hogy a gondolat és a szó 
szabad.

Mióta már a fentebb jelzett minőség
ben e lapban dolgozataimat, észrevételeimet 
közölgetem: gondolatimat mindenkor szabadon 
ki ia mondtam: iskolák, tanítók, iskolai fel
ügyelők stb. felöl.

A tanítókat például, bizony sokszor sür
gettem. buzdítottam más teendők végezésére 
A régi. acblendrián tamn ód szer  követőket 
szenfW-Bzembe az uj, jobb tanmódszer sze
rinti tanításra kértem, sürgettem; szokszor 
talán zaklatásig is menve. Kijutott közben a 
dicséret a jeleseknek; a megrovás a maradó, 
szundikáló immol-ámtnal munkálkodóknak. — 
Szóval: örökké és untalanu! csak ezt beszél
tem, de még beszélem tovább is. inig isten 
’Zt tenni engedi, mindig csak ezt: munkára! 

előre: többről, többre! stb.
De félnék lelki ismeretem vádja s szem

rehányásától. ha részrehajló. igazságtalan let
tem volna, o munkásságom közben, a tanítói- 
kar iránt. S ez a belső, felelős hiráin meg
nyugtat. hogy: nem is váltani. Sürgettem a 
fizetés emelést, nyugdíjintézet felállítását, tár
sadalmi elismerést stb.

Most újólag a tanítók társadalmi állá
sáról s elismeréséről mondok el egyet-mást.

erre egy szomorú, leverő eset adott alkal
mat. Nem is örömest hozom lel! de ha el
nézném, elhallgatnám, lelkiismeretem támadna 
meg s vétenék a tanitói-kar ellen, hogy ily 

etekben érdekét nem védelmezem — a meny
nyire telem telik, h gy engedem eket a társa
dalmi életben letapodni. majd azt mondtam 
ki — megvetni, egyeseknek lenézni és sérte
getni. A kérdés egy kissé kényes: de a mon
dott indokok miatt elleplezni nem szabad.

A tanító a társadalomban a legnemesebb 
és üdvösebb. de egy szemű nd legnehezebb 
munkakört tölti be, midőn a neveletlen, ra- 
koncxátlan, elkényeztetett, vásott gyermekek
ből ügyes, szorgalmas és becsületes polgáro
kat. hasznos tagokat nevel a társadalomnak, 
államnak, emberiségnek. A jól iskolázott kép 
zett hiiutink. mit vihetnek végbe: a jó taní
tók mivé tehetik a hazát, a nemzetet: Porosz. 
Svédországra. Schweicr. s Amerikára lehetne evé
gett hivatkozni. Ha. ezt meggondoljuk s szét
nézvén látjuk, hogy nálunk is mint igyekszik 

tanítók nagy része nehéz, fáradságos mun
káját emberül elvégezni s ha gondolatban 
előre nézünk 2(1-30 evvel s látjuk a mai küzdés 
eredményét, bátran szólhatunk igv : le a ka
lappal a tanítói osztály előtt.

így kellene lenni. Így kellene érezni, 
beszélni, tenni irányukban. Ezt a múltért 
is. de a jelen és jövőóit méginkáhb érdem
lik. De a mai társadalomban fájdalom! sok 
ember nem érzi, gondolja, teszi azt, a mit 
kellene a tanító iránt. A tanítót sokan még 
ma is lenézik, társaságukból kizárják. Tiszte
let » kivételnek itt is. mint mindenütt és 
mindig. Aztán sopánkodunk, panaszkodunk, 
hogy a tanítói pályára nem vállalkoznak tehet
ségesebb. derakahii emberek. Van jól dolguk, 
hogy nem lesznek, e pályára lépve, fáriák. 
mikor akáiinelv más hivntiiskorben tisztelt, 
becsült, '•zabad emberek lehetnek!

(Folyt, köv.)

A Szabolcs és Hajdukerületi Közlöny 50. 
folytatva fil-ik számaiban a nagyveudéglő 

északi sarkán épült fópáJink&mórósi helyiséget 
illetőleg, megjelent téves és ugy létszik szán
dékosan a városi tanács és képviselet tekinté
lyének lerontásával elfordított közleményt, kö
vetkező helyreigazításokkal kívánja alólirt jó
akarat u polgár a tisztelt közönség elé hozni.

Tény az, hogy múlt évi juliua havában 
\\ einberger Bernét akkori bérlő egy hasonló 
helyiség felállithatása iránt folyamodott a városi 
tanácshoz, s az is tény, hogy kérvénye az azon 
időben dühöngött kolera-járvány miatt közegész- 
segi szempontból vettetett vissza, — következő
leg nem azóta, mintha rendes viszonyok között 
kérvénye jogi tekintetben elfogadható ne lehe
tett volna, megjegyeztetvén, hogy Weinberger 
Bernét a tanács határozata ellen fellebbezéssel 
nem élt.

A jelenlegi bérlő most már rendes visso- 
nyok közö.t kérelmezte a fentjelzett fópálinka- 
mérésnek Faját kóltségéni felépithetéiét, mi is 
a képviselet által akként engedélyeztetett, hogy 
a bérlet eltelése után köteleztessék bérlő az 
épület elhordatásával, a nagyvendéglő kerítéseit 
előbbi állapotba visszahelyezni.

Minthogy a tényállás ez, módnélkül lehet 
csudálkozni, hogy a Szabolcs és Hajdukerületi 
közlönynek különb en lapvezére, ki egyszers
mind a város tisztviselője is. mielőtt a tanács 
vagy városi képviselet határozatait megbírálná, 
magának bővebb tudomást nem szerez az ügyek 
mikénti állása felöl, annyival inkább, mivel több 
polgár nevében interpellál, pedig tulajdonké
pen a több polgárok köpenje alatt Weinberger 
Bernát bujkál, ki közelébb a polgármesteri hi
vatalból. hol személyesen kívánta a polgármes
tert. állítólag a tanács e kérdétbeni határozata 
miatt kérdés alá vonni, kiutanittatott.

Jövőre tehát jó les* a tényállásokról, mi
előtt azok a Szabolcs és Hajdukerületi Közléoy 
hasábjain világot látnának, bővebb meggyőző
dést szerezni, különösen pedig a városi tanács 
és képviselet határozatai felől, mi annyival is 
könnyebb feladat, mivel a határozatok s azokat 
támogató adatok, mindenki által szabadon meg
tekint bet ók. azt hiszem, miként sem a tanács, 
sem a képviselő testület eljárásainak a nyilvá
nosság itélószéke elé viteléiül nem fél. de egy
szersmind megvárja, hogy a város jóakaratu 
polgárai minden oly közleményeknek, melyek 
csakis azok tekintélyének iealáztatására kelet
keznek. hitelt ne adjanak.

Kelt Nyíregyházán, 1874. nov. 12-éu.
E*y polgár.

Nagyvilági hírek.
K. r. Franczia koitarsatag. \ kottám-

sápi párt bukással ailla m>v az oisei verson- 
pís ikrát. A kól vetélkedő republikánus jelölt 
elöl a Ininapártista Monchy herczeg ragadta el 
a diadalt. Vigasztalásul szolgálhat különben, 
bogy más két megyében a republikánus jelölteké 
lett a győzelem. — Baboulaye Kduárd egy 
hosszú levelet tesz közzé a pártok jelenlegi 
állását fejtegetve. Kimutatja, bogy a pártok 

[együttélésére fektetett remény mennyire chi- 
maericus. A pártok közt nem lehet fegyverező-

jnet. mint a septennatus bölcsei szeretnék, —
: mert minden párt élete a pillanat elönveinek 
kiaknázásától függ. Egy é r d e k e s  h í r  kó

vályog a bonapái tista körökben. Nem kevesebb
ről van szó, mint Mária orosz nagy herczegnö 

‘összekeléséiol Ill-ik Napóleon Havai. Ilir sze- 
jrint már folynának e részben az alkudozások.
! Spanyolország. Azon hir, hogy Don
,t arlós felhagyott volna írón ostromával és Fran- 
cziaországba ment, valótlan, — s carlista sür
gönyök szerint dón (’arlos szemlét tartott az 

|előőrsük felett nov. 11-én. — Sagosta belügy
miniszter egy hosszú körlevelet intéz, a tarto
mányi kormányhoz, két pontja érdemel nagyobb 
ügyeimet. A kormányt különböző oldalról sür
gették régóta, hogy hívja össze a C o r t e s t  
és hogy alkosson végleges kormányt. A körle
vél mindkét sürgetésre tagadólag felel.

— Olaszország. A választások következő 
ledménvt tüntetnek fel. A mérsékelt szabad

elvűek 124. az ellenzékiek 80 kerületben győz
tek. Nehány képviselő pártállása ismeretlen. 
—• Garibaldi  levelet intézett Solemo város 
polgármesteréhez, — melyben kinyilatkoztatja, 
hogy a városi tanács által részére megszava
zott 1000 lirn évi járadékot elfogadja, s köszö
netét mond érette.

*) S*«>rkoBit"ScgOnk kitn*<>tt elvénél lógva nem 
vett tudomást a ,KóilónrM-röl. ük azonban t  polgárok 
kóréból valaki ilyen, a várost közelibbről érdeklő cfolog- 
r^MeazfelvilágosiuatjízHiéiiiegjelJmítíűak ĵiert



— Amim gróf ét a magyar szabadság 
htrcz. Az Ármin-affaire alkalmából a Pali Ma[l 
Gazette fölemlíti, hogy az Arnimok miudannyiau 
„keményfejűek- 1848-bau Ugyanon Áruim őrnagy 
a porost gárdánál a szabadelvűek pártjára állott, 
s midőn ezért haditörvéuyszék elé akarták állí
tani. megszökött és a magyar honvédség szolgá
latába állott. E miatt in contumaciam halálra is 
Ítéltetett. A forradalom elnyomása utáu Áruim 
Londouba menekült, s ott álnév alatt vívótermet 
nyitott. E vivóiskola éléu még uiai napság is ó 
ni au a áll. Mulön Frigyes Vilmos koronalierczeg 
1858-ban az angol királynő leáuyával kötendő 
házasság czéljából Londonba utazott. Aruuu szá
mára kegyelmet akart kieszközölni. s e végből ot 
a porosz követségi palotába hivatta. Áruim azt 
üzente a koronaberczegnek, hogy ez őt a leczkék 
La nyeltével naponként meglátogathatja vivóis- 
kólájában. A franczm-porosz háború kitörésekor 
Amim irt a porosé királynak s uéki szolgálatát 
fölajánlotta. Arnim azon választ nyerte, hogy 
mielőtt ajánlata elfogadtatnék, a rendes büntető 
eljárásnak kell magát alávetni. Ez pedig annyi lett 
volna, mint 5 évi várfogságnak eléje nézni; de 
Amim nem kért e szerencséből, hanem angol vi- 
vóinester maradt, és tanonczai közűi csak keve
seknek volt tudomások arról, hogy az, ki őket a 
kard lorgatására oktatja, egykor a porosz hadse
reg előkelő tisztje volt. Uy családból származik 
Arnim gról, kinek kitartásán BGmarck elhatáro
zottsága könnyen hajótörést szenvedhet.

(•) Egy vig férti t á r s a s á g  utazott 
vasúton egy csinos növel, kinek ajakán k&czéro- 
san büszkélkedett egy kis fekete tapasz. A moz
dony éles fütytye figyelmeztetően hangzék,hogy az 
alagutak egyikéhez érkeztek. A mint azonban 
azon áthaladtak, észrevették az utasok, hogy 
szép delnójök ajkáról t  tapasz eltűnt s most a 
vele átellenben ülő űrén volt látható; vajon mi
ként történhetett ez meg ? — találják ki a szerel 
m esek.

— Garibaldi szegénységéről egy nápolyi 
sürgöny jelenté, hogy a város közönsége évi já
radékot szavazott meg Garibaldinak E járadéd 
megszavazása válasz volt ama hírre mely egész 
Olaszországot bejáru, hogy Garibaldi súlyos 
pénzügyi zavarokban van Az agg tábornok vi 
t-zonyait következőleg írják le Rómából a Journi 
.les Debatsban: „Ganoaldi fia Lón ionban egy 
házasságot kötött, mily nagy költekezésekké, 
volt összekötve, miért is atyja nevére váltókat 
boc>átott ki Midőn a váltók lejártak, Garibaldi
nak aemmi egyebe nem volt, mint ama yacht. 
melyet Sotberíand herczegtöl ajándék bt kapott 
volt. Londonban tehát áruba bocsátotta és Vik
tor Emaouel meg is vette azt kéz alatt 80,000 
frankért. Garibaldi, ki oaivitásábaa oly embere
ket, kik politikai hitvallását osztják vagy osztani 
színlelik, bizalmával szokott megtisztelni, egy 
genuai alkuszt bízott meg a pénz tolvételével E 
nyomorult azonban az egész összeggel Ameri
kába szökött s Garibaldi kénytelen volt Caprera 
szigetét elzálogositoi a nápolyi banknál, hogy a 
váltókat kifizethesse. Kitűnt, hogy Garibaldinak 
abszolúte semmije sincs, mivel Caprera már rég 
nem éri föl az összeget, mely arra nehezedik.

T  A  R  C  Z  A .

Életbölcseseg.
Balgáiig, ki mindent úgy tesz.
Mint azt a józan ész súgja,
A ki szive érzeméoyit.
K i t e r í t i ------ el nem dugja.
Balgatag. ki bármely ügynek 
Rokonszenvező barátja.
Ha belőle az egésznek 
F e l v i r á g z á s á t  látja.
Balgatag. ki embertársán 
S e g íte n i  igyekezik;
Hisz az e r ény t  — a hűséget  
Ér dem helyett — — megkövezik

Légy ké t sz ínű — alat tomos,  
Ravasz  — a róka módjára, —
Csinálj szelet ,  de úgy iotézd.
Hogy csak a magad malmára.
Szembe,  mindenkivel s zépen 
B e s z é ln i tanulj —■ ne mordul ;  
Szidjad,  á tkozd és — gyalázzad,  
Amihelyst tőled — elfordul .
lg, l egkő nnyebben szerezhetsz. 
Magadnak hi r t  s gazdagságot .
Mert, tudd meg. hogy — napjai  nkbau 
Ju t a l mazzak  a . g a z s á  ot!“

Zalinfl.

Egy <'Haln«l lilrti-iii-lr.
.Regényes korrajt.)

II. Rész.
A hívatlan vendeg.

A hivatalnok pedig boszankodást és ha
ragot színlelt ugyan, uiindamellet nem erő 
szakolhatá ezek lárvája alá a titkos kárörömöt, 
midőn kérdé: alá tarri-e imi vallomását ?

rKészséggel- felelt Elemér és alá irá azt I 
„E gyerköczczel tehát már készen volnánk, 

most halljuk az apát- szólt gúnyos hangon a 
hivatalnok

-Maga lázitotta a népet felséges urunk 
a kegyelme* császár ellen a templomban mi! 
Lássuk, oly őszinte lesz-e mint fia*!

Fővárosi és vidéki rövid hirek.
— Tóvölgyi Titusz sajtópert készül in

dítani a „1\ Napló“ elleu. mely azt állítja, 
hogy a azerenilci gazdákat ó lázitotta lel. 
a „P. Napló" pedig azt írja erre, hogy nagy 
kíváncsisággal tekint e sajtóper elé. mely re- 
melhvtoleg kifogja deríteni a Tóvölgyi ur sze
replését.

E. Kovács Gyula pesti utolsó vendég
szerepléséről nagy elismeréssel és dicsérettel 
szólnak a „Fővárosi Lapok.“ Többek kó/.t eze
ket mondja: „Az a vendég művész, ki Essex-et 
kozépszerüleg játszotta, s „Mackbeth" felada
tának megoldásával egyenetlenül küzdött, 
„011101101“ a nagy és hatalmas szerepet tisztán 
fogta fel, teljesen átevezte, s játékának egyes 
momentumaiban egészen magával ragadta a 
közönséget.

A rákosi versenytéren múlt vasárnap 
galamblövészet volt A ködös időben egész kis 
tábort ütöttek, sátort vonva, mely mellett élén
ken pattogott a tűz. Leiben kezdték a lö
vést, gr. Keglevich Béla elnöklete alatt. A bí
rói tisztet pedig Tóth Vilmos teljesité. A fö- 
gyöztes gr. Eszterházv Béla lett. ki megnyerte 
a 10 drb. _•(» frankos dijat, megnyerte a magán 
fogadást gr. Keglevich Béla elleu és a rögtön
zött verseny pálmáját is. A második verseny 
100 forintos tiszteletdiját Kund Béla nyer
te meg.

Az insegilgyi bizottság és a főpolgár
mester megnézték az izraelita noegylet jól be
rendezett leves osztó intézetét, melyhez hason
lót akarnak felállítani. — A haziurak kényte
lenek voltak a házbér hátrálékai miatt szám
talan port indítani, kivált a boltbérlok közt 
nem tud igen sok fizetni a rósz üzlet miatt. 
Az alagútnak ez év lefolyt 10 hónapjában 
45.217 frt. s 19 kr bevétele volt.

A „ H a l a d á s "  keményen és rettent - 
hetlen bátorsággal támadja meg a kassai főis
pánnak és a miniszt-nnek eljárását Kz/e 1 
ugyanis bzerénvi Ede derék főjegyzőt anonym 
feljelentésre felfüggesztették hivatalától, ellene 
bűnvádi keresetet rendeltek el s fizetését be
szüntették. Czikkét igy végzi „Pfui! ez több 
mint gyalázat, ez hit ványság 1“ U g y a n-
e z e n l a p szerkesztője a napokban anonym 
levelet kapott, melyben arra intetik, hogy ne 
bántsa a papokat, mert különben baj lesz. — 
„Helyesen!- ismeretlen hosfi! Nyugodtan né
zünk a veszély elé.* — mondja nevezett lap. 
I dvözlet bátor ügytársunknak1 Azonban a bá
torság mellett, legyen óvatos, mert van egy 
reud. mely nem irtózik a leggv alázatosabb 
fegyverektől se! — J a k a b f a l v i  Fe
r e n c  z, királyi tanácsos egy kararai márvány
ból készült urasztalat ajándékozott a kassai 
ref. egyháznak. — Szatmári uj hetilap van ke
letkezőben. „Szatniár- czimmel, szerkesztője 
Toincsányi Imre leend. l’o z s o n  y b a n, 
mint a _tiéptanoda'* után & „magyar tisztvi
selő* közli, nincs egyetlen elemi tanito se, ki 
magvarul tudna s különösen uerinanisalnak a 
leányiskolában! i Szép dologba istentől vaníliát 
dicső alkotmányos magyar kormányunk uiitmond

.Én uram templomi szolgálataimért első 
helyen Istenemnek, második helyen saját lelki- 
ismeretemnek, s harmadik helyen egyházi fel- 
sóségemnek vagyok felelős.**

„Önnél titkos írások, proclamatiók van
nak elrejtve*!

„Nincsenek"!
„No azt majd meglátjuk mindjárt! Az 

egyház harangját elvitette ágyúnak, meri-e e/.t 
tagadni V"

„Nem tagadom! egy házain ónként áldozá 
azt a haza oltárára!1*

„Ón menekülteket rejtegetett, s rejteget 
most is, segélte az üldözött bűnösöket a me
nekülésben. útleveleket eszközölt számukra!"

.Keresztyén ember vagyok uram! köte
lességem befogadni a szerencsétlen embereket. 
Menekültek voltak-e azok vagy sem, nem kér
dezem. az utón járókat befogadni Krisztusom 
parancsolja, előtte pétiig a fejedelmek is meg
hajtják térdeiket!'

„Eh mit tart itt nekem predikátiokat, 
majd ki fog sülni remélem azonnal minden I 
Csendőrök utánam, fel kell kutatni mindent, 
majd csak rá lkadnak a dolog nyitjára! Lég 
elsőben ezen szobát fogjátok megmotozni' fe
jező be |Miffeszkedö utasításait, azon benyílóra 
mutatva, mely ben a gyönge idegzet ü lelkés/né 
kínos kétségbeesések között nyögött és könnye
zett!

Most egy rendítő jelenet fejlett ki! A 
lelkész, ki már alm volt képes viss/aküzdeni 
bosszankodását a hivatalnok gorombáskodásai 
felett szenvedélytől piroslo arczczal termett 
neje háló szobájának ajtajáuál. s lassú, de a 
méltó felindulástól remegő hangon, méltóság
teljesen szolt:

_E küszöbön urain i >ak holt testemen 
mehetnek keresztül!-

„Ohó. megfogtuk a rókát" gúnyolódok a 
hivatalnok, „nyomon járunk! Ott vannak a tit
kos iratok! Előre fiuk!"

„I ram! figyelmeztetem önt.1* s/.ólt íi lel
kész folyvást teijedelmesebb hangon, hogy ne
kem elég bár mely magas törvény-közeg előtt 
papihitemre - becsületemre hivatkozni állítá
saim bebizonyítására, mondom tehát papihi
temre. hogy itt nincsenek semmi titkos iratok, 
itt szegény nőm fekszik az ijedelemtől ágyhoz 
szegezve, kérem azért kíméljék meg c szobát 
kíméljék meg nőmet, s kíméljenek meg engem 
a végletektől.*

„Ahánl második merénylet!" szólt a hi
vatalnok kárörömmel -Előre fiuk. ha nem 
enged szúrjátok le“!

erre?)A „Kecskemét" Ghiczy következő hazafi
sági elve felett: „fizetni kall a hazáért nem lelke
sülni* azon megjegyzésre jut, vajha -  úgy
mond, a haza minden fiának politikaicredoja volna 
ez ! (És ez talán igy lehetne, ha tervszerűiéi? ki 
nem ölték volna a nemzet szivéből az áldozat 
készséget! És ha — volna miből fizetni!j — 
1' n g v á r t, mint az „I ug“-búl olvassuk, a 
korcsolyázó-egylet megalakulása bevégzett tény
nek tekinthető — V g y a no 11 múlt hétfőn 
nyitották meg a haladó párti izraeliták tem
plomépületében levő helyiségben a községi isko
lát. — A k é z s in á r k i evang. templom épí
tésére a magyar király 10öo forintot adomá
nyozott. A n é p e s  ti é k é s - c s a b a i 
ev. egyház nem sokat törődik u magyar isko
lával, több mint egy hónapja, mióta a két ma
gyar tanítói állomás üresen áll. Ezért minden
esetre az egyházi elöljáróságot illeti a vád és 
szégyen. Az ó - g y a 1 a i c s i l l a g d a  
tulajdonosa Konkoly Miklós, ki a napokban 
tért vissza Franczia- és Németországban lett 
kőrútjából, deczeniber elején Erdélybe megy a 
„Yéuus* átkelésének észlelése végett. A 
s á r o s - p a t a k i  f ő i s k o l a  k ö n y v 
t á r á b a n  Szeuyei Gerzson Besenyei György
nek egy eddig ismeretlen 10 sáriién irt le
vélre terjedő „az úrvacsorájának titka a ke
li vérben és csodája a Krisztus testében" cziuiü 
kéziratát fedezte fel. mely a „Prot. egyh. s 
isk. lap“-ban lát napvilágot.

Zubovics utja.
— Nyíregyházán kedvesen emlékeznek e

névre: / ubovics .  A derék férfiú is a leg
gyakrabban emlékezik talán városunkra. Hiszeu 
Parisba érkeztekor a legelső kérdése is az volt: 
,,jött-e le* ! menyasszonyomtól V A legelső 
tette a franczia fővárosbau az volt. hogy el
ment a távirdai hivatalba, táviratozott meny
asszonyának.  ̂ erről bizoujosau Nyíregyházán 
is tudomást vettek.

Zubovics, honvéd hadnagy, ki a peleskei 
nótárius módjára, lóháton tette uiet; n nagy 
utat Pécsből Parisba — fogadásból, hétfőn d 
e 9 óra 45 perczkor érkezett a franczia fővá
rosba. Oda érkezéséről és útjáról a kővetkező 
tudósításokat közöljük : „I’áris, nov. 9. 0 óra, 
4 5 perez. Épen mo.-t érkezett a Barriére du 
Trónéhoz /ubovits ur, örömtől ragyogva. A 
bírák és nagy számú közönség által lelkesen 
fogadtatott. Tournauban „Cadaroc* nevű lova 
sérülést kApott lábán, különben még tegnap 
érkezett volna ide Zubovits ur. A ló különben 
jó állapotban van." — 10 urakor. 15 percz- 
czel 10 óra előtt érkezett ide Zubovits ur ló
háton és „éljen Ausztria-Magyarország* lelkes 
kiáltásokkal togadtatott. A párisi lakosság 
nagy része várta ot a Bariiereo. Az osztrák
magyar követség itt gróf Kuefatein követségi 
tanácsos, az osztrák egylet „Ausztriai* Bolzani 
tlelnöke és a franczia Jockey-club két tagja 
által voltak képviselve, kik Zubovitsot lóháton 
üdvözlök. Zubovits aic/.a halvány, de sem a 
lovag, sem a ló nincs elfáradva. Zubovits a

A csendőrök előre nyomultak. A szobá
ban egy éles sikoltás hangzott.

A tis/.teletes pedig abban a pillanatban, 
midőn a csendőrök rá akarták vetni magukat, 
egyet feszitett kézcsuklóin s a sujos kéz vas 
ketté pattanva hullott lábaihoz, most megragadta 
két izmos kezével -a felé irányzott két szu
ronyt, s a másik pillanatban már mind a két 
fegyver birtokában volt, mint hiuz kiszemelt 
prédájára ugy szökött most Elemér a nyavi- 
gás hivatalnokra és n földre ti|K>rta azt, mi
alatt a tiszteletes a két fegyvert elvetve kezei
ből. a csendőröket ragadta meg. kik ez óriási 
erőtől megrémülve, önként hagyták magukat 
összekötözietni; — nem igy azonban a hiva
talnok. ki torka szakadtából kezdett ordítani 
„segítség" után. Elemér által atyja intésére 
ellMxsáttatván. most egyik, majd másik ablak
hoz rohant, kiabált, nevükön szólította a kiint 
maradt csendőröket, de sehonnan semmi fele
let! . . . Síri csend és némaság! az eső zú
gásán és koronkénti mennydörgései) kívül.

Na de azon rögtöni változás, melv i  hi
vatalnokon e pillanatban történt majd nem meg
foghatatlan volt. Midőn látta, hogy sehol semmi 
segítség, az őrizetére álló csendőrök megkö
tözve. a kívül orködok pedig hallgatnak, 
mint ha a föld nyelte volna el őket! A pöffesz- 
kedö hivatalnok egyszerre -/.olgai törpeséggé 
zsugorodott össze, látszott hogy tanult mester
sége volt ez valaha! Mindenféle alázatos haj- 
longásokkal közeledett a tiszteleteshez, majd 
nem lábaihoz borult, s kérte, hogy csak neki 
kegyelmezzen! A tiszteletes pedig méltóság
teljesen forditá el tőle fejét, mintán lenézte a 
nyomorultat, s monda; „Ón szabadon távoz
hatnék felőlem, de nem tanácsolom, hogy ná
lam Hóikul kilépjen a házitól, mert fellKis/iilt 
híveimnek fogna áldozatul esni. Itt fog tehát 
maradni nálam, inig nőm betegsége valamivel 
jobbra nem fordul, azután pedig majd magam
mal viszem, oda. a hova menni akarok, hogy 
bepanaszoljam ont gyáva lelkű gorombásko
dásaiért.*

A tiszteletes most kezdet komolyan gon
dolkozni a helyzet komolysága felöl. — Mi
helyest kisé rendbe szedte felgerjedt érzéseit, 
nejéhez sietett, kinek gyenge idegzete alig 
birta meg a kiadott rettegéseket, miután azon
ban férjét épen és szabadon latta belépni, las
sanként magához téli s nvugodtubb lett.

A tiszteletes meg nem foghatta, mi okozta 
azt. hogy a kívül őrt álló csendőrök nem jöt
tek elő a hivatalnok jajveszékeléseire; hova 
tűnhettek el V Koszát kezdett sejteni

„Grand Hotel*-be szállt, /ubovits tökéletesen 
eleget tett az utazási programúiban foglalt pon- 
tozatoknak, mindenüvé akkor érkezett meg 
útközben is, amint a programúiba ki volt kötve 
s Páriát is tegnap érte el szigoruan programiu- 
szerüleg. A bécsi lovaregylet Zubovit uak 
h frt napi dijat ad és mint kikötve volt — 
800 irtot tizet ki neki, miután a megszabott 
időpontban ért Parisba Természetes, hogy a 
párisi osztrák-magyar követség nem fogadta 
ót hivatalosan, Kuefstein gróf ugyanis tagja 
lévén a bécsi lovaregyletnek, Zubovitsnak mint 
tagtársáuak jött gratulálni Mint bécsi lapok 
Írják, Zubovits Páriából egy nesen Egyptómba 
fog menni, hol igen jövedelmező állást kapott 
egy nagy kereskedőházi.an. Hírlik az is, hogy 
az osztrák-magyar uralkodó, azon esetre, ha 
Zubovits ideje korán érkezik Párisba, tioO 
osztrák aranyat Ígért neki. — Zubovits utazá
sáról ezeket irja még a „Strasb. Ztg." „Zubo
vits Bajorországon keresztül honvéd egyenru
hájában tette meg az utat, miből az az előuy 
három lőtt rá. hogy a közbe esó állomásukon 
gyorsabb és pontosab szolgálatot kapott. Miu
tán ma (nov. 9.) franczia területre lép t,utja a 
Breutch völgyön, Schirmeken át Kaou 1' Etape 
és Lunevillebe visz), polgári ruhát visel. Ösz- 
sres batyuja egv második ingből és egy elő- 
köpenyégből áll. Tegnapi utjabau az a szereu- 
csétleuseg érte a lovagot, hogy lovát egy má
sik ló megrugta, minek következtében 'lábán 
Bérülést szenvedett, de Imiin állatorvos bekö
tözte a sebet és biztosíts a lovagot, hogy ko
moly bajtól neui lehet tartani. — Zubovits ma 
20 mértfölddel vau előny ben a 195 mértföldoyi, 
általa megteuui kellett utón. — 6 tehát, ha 
az ut utolsó harmad része ia oly jól megy, 
unat eddig, megnyeri a fogadást. A bécsi 
(Jnio Club és a londoni Jockey club által pro 
és kontra tett fogadások 3 millió frankra oieu - 
nek. Zubovitsnak Straasburcba való idejeko
rán érkezése 15 ezer irtot hozott be neki. 
Mindazáltal azt mondja a lovag,* hogy nem 
volna kedve ez utat másodszor is megtenni, 
miután szerfölött (árasztó *

— Zubovics magyar honvédbadnagy jól 
találja magit — a nagy ut utáu — Parisban, 
hol uagy kitüntetésekben részesül; tiszteletére 
diiizlakoma rendeztetik. Mac-Malmotól is ka
pott meghívást. Zubovicsról a „Neue III.Ztg.“-bán 
következő érdekes közlemény van: „Zubovics 
honvédhadnagy barátai előtt mint merész lo
vas és vitéz hadnagy ismeretes. Életéből n kö
vetkező eset eléggé érdekes arra nézve, hogy 
a nyilvánosságnak atadassék. Zubovicsnak volt 
egy testvére, ki hosszabb ideig élt Parisban, 
és ott a magasabb körökben is megfordult. E 
fiatal ember, nem tudhatni, mi okból, összeka
pott Mac-Mahou egyik hadsegédével, s enne* 
következménye párbaj lett. Zubovics kitűnő 
kard vívó volt. a hadsegéd pedig hírneves lövó; 
a magyar ember azonban elég nagylelkű volt 
a fegyvernem választását az elleuíélre hagyni, 
s a franczia kedvenc/ét, a pisztolyt választá. 
Zubovics egy golyó által találva meghalt, de 
az egész ügy titokban maradt a igy a mai sáli

Holott az egésznek sokkal egyszerűbb 
oka volt. mint sem gondolni lehetett.

A lelkészlaktól nem nagyon távol állt 
egy csapszék. ezen helyiség épén az egyház 
tulajdonához tartozott. E korcsmában azou be
csületes izraeliták egyike lakott, kiknek a ter
mészet szerint ajándékozott jószívűségük fe
lülemelkednek elszigetelő vallásos törvényeik 
korlátain. Mint a Léri nemzetségéből szárma
zott. sokat tartott eredetére, s vallásos könyve
ikben való jártasságára, ugyanazért a lelkész, 
ki szintén nem csekély jártassággal bírt a hé
ber s vele rokon nyelvekben, gyakorta meglá
togató. a iránta valóságot tiszteletteljes szere
tettel viseltetett.

Midőn a csendülök véletlenül meglepték 
a papiakét, a hir villám gyorsasággal járta he 
a falut, igy a korcsmároshoz is eljutott, gon
dolkodott, hogy mit tehetne a/, általa nagy tisz
teletben tartott lelkészi család megmentésére. 
Gondolta, hogy majd eljönnek hozzá s akkor 
majd csak beszél í zen emberekkel, azonban 
az idő haladt, az óriási zápor megeredt, igy u 
is letéve minden reményről lefeküdt.

Épen pénteken estve volt, midőn az ital 
mérés rendesen falu helyeken az izraeliták ál
tal keresztyén asszonyokra van bízva. Az el
mérendő ital pedig rendesen az árendás fel
ügyelete alatt méretik ki.

Midőn az eső javában megeredt, a csendő
rök darab ideig állották a sarat. — do 
mihamar keresztül ázva és megfázva elha
tározták. hogy valami enyhes helyre hú
zódnak! He hovaV! Magán házhoz közelébe 
nem mertek letelepedni, de meg egy kis pá
linka után is szomjuho/.tak. osszeszedódtek te
hát. az istállóban hnrkolo csendőrt sem felejt
vén el s elmentek a korcsmába.

Épen az árendás ablakán kopogtak, az 
árendás kinézett a/, ablakon, s egy villám 
fényénél meglátta, hogy a oendorök jöttek el. 
Azonnal készen volt tervével. Házánál kevés
sel azelőtt orvosi operát io ment véghez, s az 
álom szerek ott maradlak leledékenységlml. » 
tehát mielőtt az ajtót kinyitotta volna, egy 
üveg pálinkát niegáloui|M>rozott, a csaplárosné 
pedig kimérte azokat szépen, el is nyugodtak.

\ /  árendás ekkor hirt adott nehány meghitt 
embernek, azok pedig a csendőrök fegyvereit 
szépen elszedték, elvitték, ugy hogy mai napig 
sem lehetett nyomára akadni.

iFolyt, következik.)



gégédének nem volt bántódásA. A merész lo* 
vasban, Zubov.csban azonban feltámadt a bo 
szu érzete, s elment l'áriaba, bátya gyilkosá
nak fölkeresésére. A hadsegédet egy ktivehaz- 
hau meg is találta. „<»n X. hadsegéd -• kérdé 
röviden öL"„lgen“, volt a felelet „En Zilbo- 
vicavagyok", teleié vissza a hadnagy sarául csapó 
a hadsegédet. Ebből párbaj lett életre » ha
lálra — s a íranczia meghalt. Nem csoda te
hát, ha ily ember vállalkozik lóháton oly ki
szabott idejű lovaglásra, mint az ut Bécatöl 
Parisig." Zubovica lionvédbadnagy párisi útja, nagy 
lovaglása fölgerjesztette nz ily nemű dicsőség 
utáld vágyat. Egy orosz vállalkozik ugyanis, 
hogy a becs-párisi utat rövidebb idő alatt fogja 
meglenni, mint Zubovics. A vállalkozó neve 
Durilin Vazul Dudsinából a Dnieper mellől, ki
nek lovai az egész cliersovi kormányzóságban 
mint leggyorsabbak és legkitartóbbak vaunak 
elhíresztelve a ki kötelezni akarja magát, hogy 
az utal hármas fogattal, tengelyen Pécsből Pa
risba, jövő május havának má*odik felében 24 
órával gyorsabban fogja megtenni, mint az em
lített honvédbadnagy. Durilin a bécsi „Jockey 
clubra" bízza, hogy egy utitárst delegáljon 
melléje tagjai kö/.ul. Lovait egv fiatal tatár, 
a 2b éves Stuka fogja hajtani. Durilin oly 
utitársat kiváu, aki pontosan ismeri az utat, 
hogy kikerülhesse az időveszteségei, és el ue 
tévedjem

ÚJDONSÁGOK.
— Meghívás. A „kisvárdavidéki felekezet 

uélküli népnevelési egylet- f. év uovember 
25-kén Kisvárdán a nagyvendégló termében 
tartandja őszi közgyűlését d. u. 2 órakor, 
melyre a tagokat és érdekletteket tisztelettel 
meghívom. • Tárgyai lesznek : 11 A báli bi
zottság számadásainak megvizsgálása. 2) Egy 
tanítói özvegy által a/ eluokséghe/. beadóit 
segély kérvénynek tárgyalása. Ili Pénztárnoki 
számadás vizsgálása. 4i A szegény gyermekek 
részére kiosztaudó tanszerek felöli eszmecsere. 
5) Könyvtár átvizsgálása s eshetoleg uj köny
vek megrendelése s egyéb uz egyletet érdeklő 
ügyek elintézése. Kelt Kperjeskén. nov. II. 
1874. Pillsy László egyl elnök.

Folyu hu 13-kan 9 urakor közscg- 
képviseleti gyűlés tartatott Nyíregyházán kó 
vetkező tárgyak felett 1 Weinberger Róza 
ügyében kelt legfelsőbb határozat. 2. Belli 
András kérelme bérlet átruházás iránt. 3 La
katos János fellebbezése a tauács végzés ellen 
4 Gymn. tanári kar kérelme, 5. A tanács vé
leménye Suták Ádáiuné kérelme tárgyában. •>. 
Tiszti ügyész jelentése /ódái Mihály kérelme 
iránt. 7. Benzur Emil kérelme próba csatorna 
ásatás iránt. 8. Karbaki József kérelme a sze
gény iskolai gyermekek érdekében. *.». Több 
inás tárgyak. A tanácskozás lefolyásáról jövő 
számunkban.

A helybeli „Polgári olvaso egylet" sa
ját könyvtára javára f. hó 2H-ikán a nagy ven
déglő termében táncz vigalmat rendez minden 
meghívó nélkül. — Az olvasó egyleti balok 
jól szoktak sikerűim. Reméljük, hogy ez is jú) 
fog sikerülni, daczára a krachos világnak

(!) Dr. Schwartz Adolf helybeli fiatal or
vos f. bú 11-én hozta haza Szoboszlóról bájos 
nejét Adler Rózát. A nagyszerű nászünnepe- 
Iveu 400-aa ültek a lakománál, s Balázs Kal
lóin zenéje mellett vidáman mulatott a uász 
társaság.

A november 2 in  tartott kisvárdai vá
sár. az ez évbeu tartott vásárok felett, külö
nösen népes volt. Kőként szarvas marha na
gyon sok hajtatott. Hizlalásra nagy mennyiség 
vásároltatott meg — olcsó áron. Gabona, ten
geri, árpa. zab nem sok volt. — Kereslet is 
lanyha. A pénztelenség meglátszott az egész 
vasáron.

X  Márton napja, mint a közmondás fejezi 
ki „Fejér lovon jelent meg." Vajha több hul
lott volna a hóból, az asszufoidre és növény
zetre, kívánatos lett volna az. A kikelt véle
mények nagy résié inegsárgult, s \ereseden a 
nagy szárazság miatt. A hóeséssel néhány órára 
meglágyult ugyan az idő, azonban csakhamar 
hűvös északiszél kezdett funi. úgyhogy a tél 
mielőbbi teljes beköszöntésétől lehet tartani' 
Mit mond erre a magyar gazdasszonyok „Már
ton ludja?"

* A közös iskola Kisvárdán nov. 1-én 
megnyittatott s az napon és a hó 2-án több. 
limit 7o tauoncz íratott be. Reméljük, hogy ez 
nem fog úgy járni, mint a kallói járt; süt ezt 
kívánjuk is. Szép jövőt óhajtunk a megnyílt 
intézetnek.

* Nagy Kallóban tűzoltó egylet alakítá
sán fáradoznak. A* ügy élén: Pető Zsigiuond. 
Eerenczy Gyula állanak! E nevek a kitűzött 
* zél mielőbbi e l é r é s é t  biztosítják, a unt 
óhajtunk mi is.

Az „Ung“ is hozzászól legközelebbi 
számában ..az njsagirói egyesület- kérdéséhez. 
-—Az elvet ö is helyesli s annak létesítésé
hez hozzájárul, csakhogy nem azon okok hol. 
melyek a „Szabolcs"-bún felemlítve voltak, 
Három fo Orv vol t  fe lhozva  ind í t vá 
nyozó részéről ,  egy a nemze t i  nyelv 
Ugye, másik a sa j t ó  aIásü I y esztése  
a k e ny ér i r i g y s é g  miat t .  :t-ik a pár
bajok megszűnte t  ese i roda l mi  né
ze t kü l önbségekné l ,  Az „I ng" mindezen 
visszaéléseket nem véli megszüiitethetóknek 
az „újságírói egyesület" által. Nem is mond 
tűk mi. hogy ezen visszaélések egyszerre meg 
sziiutetbetok. Nem nyereség e pusztán az. 
hogy ha az. irodalom, a napisajtó nemesebb 
érzelmű tagjai egyesülnek ? Nem fog-e ez al
tat egy lépés tétetni a napjainkban tekintélyét

csorbított napisajtó felemeléséhez V A durva 
lelkületű nem lép be uz egyletbe s folytatni 
fogja személyeskedéseit .' Ezt leheti, azonban 
az e g y l e t  tudni fogja hol áll az igazság s 
pártját fogandja tagjai által a méltatlanul ül
dözött igazságnak, „és az e g y e s ü l e t  egyik 
f ő f e l a d a t a  mé g  is el  l esz é rv e !1* Az 
„I ng" szerint egyesülni az irodalmi visszaélé
sek ellen annyi lenne, uiiut egyesülni egyeli 
isszaélésok ellen. (! V) llát nem volna-e tu

domása az „Kiig" „J. .1" nevű Írójának afelöl, 
hogy egyéb visszaélések elleti is, még pedig 
számos egyletek alakulnak e fénytelen go
lyón.' s nem az-e minden egyesületnek. — 
feltéve hogy az nemes irányú, rzélja, hogy 
megszüntesse, vagy lehető szűk térre szorítsa 
a visszaéléseketV! — Egyébiránt hogy pusztán 
indítványozó által felhozott indokokból alakul
jon a többször nevezett egylet, a z t az in 
d í t  v á n y o z ó n e m i gé ny l i !  íj adja isten, 
hogy ezen törekvés oly üdvös eredményeket 
hozhasson létre, minőkre egyelőre nem is gon
dolunk! S hogy ez. megtörténhessék, gondol
kozzék ki-ki legjobb esze szerint e tárgy fe
lett, hogy annak idején legokosabban szólhas
son hozzá.

(!) Ez is méltó a feljegyzésre! A
napokban Nyíregyházán egy vidéki ifjú földbir
tokos elvesztett 1400 irtot: e szép kis össze
get megtalálta egy utána kullogó rongyos 
szurlos vándorló legény, ki a talált pénzzel 
Zemplénnek vette útját. Nagy-Mihályhoz közel 
egy bizonyos helységben a csapszékben becsü
letesen költekezett a domine, mi feltűnt a 
korcsmárosnak s kérdé tőle : „van-e sok pénze?" 
„Vau bizou", monda o „nagy darabok vaunak 
itt !“ Maga se tudta, hogy mennyi, nem ismerte 
a nagyobb bankókat. A korcsmiros gyanúját 
elmomlá n föbirónak. ki elfogatta a mesterle- 
géuvt. Kérdőre vonatván bevallotta a főbírónak, 
hogy ö a pénzt Nyíregyházán lelte. De későb
ben, midőn a járásbíróság elébe állíttatott, meg
bánta nyíltságát * mindenfélét hazudozott. A 
cseudbiztosnak adatott által vallatás végett, 
kinek aztán bevallotta , hogy u csakugyan 
Nyíregyházán lelte a pénzt. A 'csendbiztos ko 
moly erkölcsi tanácsokat adott a döntőiének, 
elmondó, mily nagy büu az. ha az ember a 
talált jószágot vissza nem adja tulajdonosának 
stb. s kiiimnda az ítéletet, hogy mennyi időt 
fog börtönben ülm. A pénz tehát pár száz 
forint híjával megkerült s takarékpénztárban 
helyeztetett el. Azonban még itt nincs vége a 
dolognak. Midőn ugyanis a csendbiztos erkölcsi 
leczkéket adott a csavargónak, valami ok miatt 
a másik szobába távozott, mentében tárc/áját 
zsebéből kiejtette, melyben 170 Irinyi összeg 
volt, ami rongyos vándorló legényünk pedig 
szépen zsebre tette : s aztan csakhamar bezá
ratott. Vagy két három jó madárral zárták 
össze, s ott a lelt 170 irtot azokkal elkártyázta.

ársai csakhamar kiszabadultuk > elvitték a 
nyert borra valót is! — Érdekes dolog, hogy 
a vándorló legény egvetlcu darab ruhát se 
szerzett magának a sok pénz birtoklási ideje 
alatt. Csak olyan szurtus rongyos, valamint az 
előtt. A takarékpénztári könyvecske különbeu 
már az illető lulajdonoMiál van. kinek ugyan- 
azonossága igazoltatott, s a pénzt a napokban 
felveheti. Reméljük, hogy ezután jobban fog rá 
vigyázni!

Megküldettek ismerteiéi vegett a kö
vező müvek: „Gyakorlati mezőgazda, mint ok
szerű, növénytermelő, állattenyésztő, kertész, 
borász és házigazda korszerű közlöny." — „Az 
erdélyi gazdák 1874-ik évi okt. 1. 2. 3. és
4-én Déván tartott 3-ik vándorgyűlésének jegy
zőkönyve." Mindkettőről jövő számunkban bő
vebben. — Továbbá vettük a Táborszki és 
Farsch zenemükereskedésében megjelent kö
vetkező zenemüveket: „A holt kidto szerelme" 
irta Jókai Mór. zenéjét szerré Liszt Kerencz. 
továbbá: „Hogyha nekem olyan rózsám volna," 
„Ez az utcza végig sáros.- „Hová csikós" csár
dás, zongorára szerkesztő Kende Bál. — Ára 
előbbinek 1 frt 20 kr. utóbbinak 80 kr. Mind
kettő igen díszes és csinos kiállítás.

(n.» Vettük a ..Magyarnyelvőr" \-ik fü
zetét következő dús tartalommal. Sötét. 
— In, inas. Ínség. Simonyi. — Az ikes igerago 
zás kérdése. — Szarvas. — Helyett, mellett, 
végett. Sonnenfeld. — Balá-ti magyarsága. Ki
rály. — Nyelvemlékbeli szók. Lörincz. — Ada
tok a nyelvújítás történetéhez. Lischer. — Ikcs 
szók. Simonyi — Helyreigazítások, magyaráza
tok. Alvinczy. Simonyi. — A magyar nyelv- 
I) A regényirodalomban. Melczer. 21 A te- 

niészettudoniauyban. Szarvas. — Kérdések a 
Nyelvőr gyűjtőihez. — Néptiyelvhagyoniánvok. 
Ii Szóláamódok. Tóth. Gőzön. Bánóczi. 2) Ré
vészek párbeszédje. Bánóczi. 3) Elbeszélés. Si- 
monyi. 41 Népmesék. Sonnenfeld. .*<> Palócz 
felköszöntő. Boskó. M Alkalmi mondókák. Ve
res. Bánóczi. 7i Tájszók. l'app A. Kát ér. Már
ton. 8) Dajka szók. Bánóczi. 'M Névnapi kö
szöntők. Hakoss. 10) Gyermekjátékok. Túr- 
csányi. Kerenczi. Kömives. 11) Gúgynevek. Bá- 
nóc/i. 12) Állatnevek. Szűcs Kováik 13) Házi 
állatok szólitgatisa. Szűcs. I li Mester műszók. 
Gaal. Kerenczi. l'»i Közmondások, l’aszlovszki 
lü) Népdalok. Rokonföldi. — A nyelvtörténeti 
szótár munkásaihoz.

** A ..Franklin társulat" kiadásában leg
újabban a következő könyvek jelentek meg s 
küldettek be megemlítés végett szerkesztősé 
giinkböz: „Hamupipőke," „Vörös bóbitás kis 
leány,- „A hós szabó,- „Csipkerózsa," „Hü
velyk Matyi," „Jancsi és ürzsike." K hat d 
rab füzetke a nevezett meséket tartalmazza jó 
gyermekek számára s csinos színezett képek
kel vannak ellátva. „A természet könyve.

1 közérdekű olvasmányok a természettudományok 
kóréból két kötetben Berstein A. után fordí

totta I)r. Toldy László. Ára a két füzetnek 1 
frt. — „A szöllőmüvelés kátéja" továbbá „Bo
rászati vagyis pinczegazdiszati káté" - mind
két müvet I»r. Perlaki Mihály irta. — „Mi
ként emelhetjük gazdaságunk jövedelmét," 
a foldniiveló nép számúra, irta Réti János. 
Mindhárom mű a „Falusi könyvtár" füzeteit 
és pedig a XIII, XIV. és XV. füzeteit képezik.

A „Kis nemzeti múzeumnak" 30, 32. 3f»-ik 
füzetei, melyek közül a két első Vértessi újabb 
beszéljek, — ez utóbbi „Az ös római időkből" 
cziinü korrajzokat tartalmazza. Egy füzet ára 
í»0 kr.

A tiszai vonat mostanában rendesen 
mindig késik nagy. örömére a reá várakozó 
másik vonat utasainak, kik a ffttetlen kocsik
ban — dideregnek

A m e. k. vasuttársasag talán olajfo- 
gyatkozásban szenved? Legalább ezt kell követ
keztetnünk az egyiptomi sötétségből mely coupék- 
ban estenként uralkodik, vagy talán az utazók 
óhajtanak sötétben utazni?

N y i r f a l o m b o k .XXVIII
(l'VIhivás a7 irodalmi veterán liajnukaJhuz. Liiduiáj 
luiltnll kormányt ml. Valami a valláai fanatiamuaról.
KuIodIhi/ o jelmondatok Adalékok Szabolciwegye ino- 
nograidiiájihoa. Tini. fűit ..illő." Kg) ehinai mandarin. 
A haragos lo>n/. A boldog férj. A fii mandarin. Hát a

mese vége? Egy korai jiger taklővéie.)
Gyönyörű kedveuezei a magyar gazdasz- 

szooyoknak. uiegénekelt Moecaenásai a mi pá
rat au uieseirónknak Fáy Andrásnak, fehér lu- 
dak, szürke ludak. bóbás ludak! meséljetek 
még nekünk valamit azokból az érdekes újdon
ságokból, melyekről nincs tudomása kofálkodó 
újságírónak, tiirliordú távírdának, de még a 
**i „pletykaszék" eiuokéuek sem, hanem egye
dül nektek, kik vándor testvéreitek halk sut
togásából szabatos értesülést nyertek a messze 
földrészek rejtelmes eseményeiről. — Mesélje
tek, meséljetek, s tanúsítsátok ez által, hogy 
nem csupán az Ízletes ludmájért érdeműtek 

5 elismerésünket . hogy továbbá, daczára 
az emberi hálátlanságnak, mely tollaitokst, a 
hajdani tudósvilág e közkedvességu fegyvereit, 
holmi aczél. réz- és alumínium toliakkal kiszo
rította a tudomány és képzőművészet szenté
lyéből , — még mindig ügybuzgó hartzosai 
vagytok az irodalomnak . . . hogy végül seuuui. 
de semmi solidáritásban nem álltok azon re- 
negátokkal, kik elfeledve az ősi függetlensé
get r* merész röptű szárnyalást, — „kor
mány lúd* néven szelepeinek és gagoguak ék
telen lármával megyeházban, sajtóban, casinók- 
ban, kávéházakban és oiszággyülésen, tisztes 
ludak szégyeneié, korszellem gyalázatára, ha
nem persze, maguk hasznára. . . . Meséljetek, 
meséljetek! • •

A türelmetlenség átkos szelleme, a bitül- 
dózés vérszomjas öldöklő aiu yaJa vis*zaszállt 
•>da, honnan kiszuruiazott. az alvilág gonosz 
réiuei közé, de uug kárhozatos uralma tartott, 
mennyi köuy és siralom aztalta a földet, men
nyi ártatlan véráldozat kiáltott bos/uért az 
égre!

Egy hírneve* angol bölcsész azt mondja, 
hogy Európa csaknem |."»0 évig szenvedett a 
vallásimból uk. vallásos gyilkolások és Üldözé
sek miatt . . . de szerintünk e siralmas évek 
szamát némely országokban biztosan lehet 
kétszeresen számítanunk, teljes készséggel alá
írván azonban ugyanazon iró állítását: „mind
ezek nem történnek, ha érvénybe lép a nagy 
igazság: az államnak mit sem kell törődnie 
polgárai hitvallásával, az államnak legcseké
lyebb joga sincs az istenithádás mikintjébe 
avatkozni."

Hanem persze, e nagy igaziág néma 
gyermek voit még arna szomorú időkben, és 
hogy valamiképen meg na szólaljon, gondjuk 
volt rá a kegyes gvóntatóatyákuak. A történe
lem megörökítette II József császár huniauis- 
inusát. valamint II. Frigyes kedélyes szavait 
is: „in mernem blatté toll Jeder nsch seiner 
bacon selig úridén" . . .  de emlékezetben 
hagyts ama fanatikus jeligéket is: „jobb nem 
ura kódúi, mint eretnekeken uralkodni" (II. 
E ilep> „ha jobb kezem eretnek volna, levág
nám" (I. Kerencz franczia király) „jobb a si
vatag. mint az eretnekekkel te.t uraság. (II. 
herdiuánd — Clesel biburnokboz). És e ke
gyetlen szavak nem hangzottak el a légben, 
mint napjainkban a baráti ígéretek, becsület
szók, szerelmi eskük, politikai hitvallások, ha- 
uem gyümölcsöztek, mint a szerbtövis gazda
gon. teüdésták a viasályt, gyűlölködést. MU- 
tu ast, farizeusi szenteskedést, árulkodóit és 
minden gonoszt, a mit csak Pándora szelen- 
ezéje tartalmazott, és bizonyos szent udvar 
atvaskodása kigondolhat „ad majoréin Dei gló
riám."

Nem czélunk e sötét és vérverejtékes 
korszaknak majdnem hilietlen eseményeit raj
zolni. hanem azok kedvéért, kik megyénk mo- 
nograpbiáját tüzetesen megirui szándékoznak, 
mégis felemlítjük. hogy íSsabolcsniegyében 
1734-ben az evangélikus tisztviselők, mert u 
dekretális esküt letenni vonakodtak, mindnyá
jan azonnal eliuozdittattak állomásaikról s he
lyettük katbolikusok választattak . . . valamint 
azt is megsúghatjuk, hogy a oagykáilói sugár 
torony aligha puszta szeszélv tud húzódott félre, 
mint valami duszogó szerelme*, a községek 
nyelének illetékes és szokásos helyéről. . .

No de „mindezek elmúltak s a sir fene
kére lehulltak", mint a költő zeng, — hitsza- 
badság, vallásegyenlőség dicső napja ragyog 
hazánk egén, szabad tetszése szerint imád

hatja mindenki keblének istenét . . . legalább
Tulokmányi uram és elvtársai ezt állítják, pe
dig a mit ok mondanak, szent és igaz, már 
tudniillik addig a meddig, és kivéve a kiveen- 
dóket, leszámít va a leszámitandókat.

Hanem bezzeg másként állnak a dol
gok . . . Cbinában.

Egy alsóid) rangú mandarin neje jelesül 
sokáig töprenkedrén a felett: mily visszás 
é« végzetes helyzet nz a családéletben, és fő
leg a gyermeknevelés szempontjából, ba a férj 
egyik, és a nő másik „pagodában" jelen meg 
a/, örök lény imállására — nagyot gondolt s 
elhatározts, hogy áttér férje vallására. A tör
vény szabta formákhoz híven a „bons" elé lép 
s jelenti áttérési szándékát.

— Könnyelmű asszonji illat! — förmed 
reá az érdemes bonz — meggondoltad-e, mit 
akarsz növelni? Elhagyni Buddha szent hitét, 
melynek igaz voltáról évezredek tanúskodnak, 
mely millióknak és millióknak nyújt békét és 
nyugalmat e földön, s egyedül idvezitő a sí
ron túl! Es elhagyni holmi Hungszentse val
lásért, mely alig három évszázad óta áll fen, 
ördöngös eretnekek férczelménye s követőinek 
csekély számában hangosan igazolja képtelen
ségét. tarthatlanságit, egykor pedig örök kár
hozatra juttat! Azt akarod, hogy holtod után 
undok kígyó, ocsmány alligátor vagy üvöltő 
sakál alakjában kelljen ujjászuietned hite-ha
gyottságodért? Óh isteni Fó! térítsd meg e 
boldogtalant gonosz tévelygéséből . . . Um I Om t 
Om! . . . Micsoda? Nem félsz te attól? Menj 
tehát vesztedre megátalkodott vak! de tudd 
meg, hogy nemcsak Buddha bocsit reád vészt, 
jajt, halált, hauem az ég fia, a világ és men
nyei birodalom ura is (az isteni Eó nevelje 
és őrizze fenséges varkocsátD boszut fog ál
lam rajtad és csábitó férjeden . . . Om! Om! 
Om! Ámen.

. . .  A férj pedig melegen ölelte Hívé
hez a bonztól haza térő nejét, s valami nem 
földi boldogiágot érzett kebelében.

Másnap azonban idézve lón a fómanda- 
rin elé „ad verbum audiendum."

— Szerencsétlen furulyáé! — dörgött 
füleibe a kemény szózat — a müzülmáuok 
dzsinje, vagy a keresztyének ördöge bajt-e be
léd. hogy házadban uem akarsz rendet csi
nálni ? Gyönyörűsége* oldalbordád el akaija 
hagyni Buddha szent bitét . . Om! Om! Om! 
és áttérni a hittagadó Hungszentse vallá
sára . . . Om! Om! Om! Tudom, hogy te is 
ilyen eretnek vagy. s köszönd, hogy megtűr
tünk eddig az uliam szolgálatában, melynek 
feje és főmaudarinjai a dicső Konfutse tanait 
követik, de papucsomra esküszöm, hogy ha art 
az átkozott fehércseiédet meg nem régulázod, 
bejelentelek legkegyelmesebb urunk és csá
szárunk Kiteiáng ö felségének, (az isteni Fó 
nevelje és őrizze fenséges varkocsát!) és ak
kor úgy kicseppi nsz hivatalodból, hogy azt 
sem érsz rá kimondani: papucs . . .  s még 
hozzá, csókolj kezet, ha csak száz bambust 
kapsz talpadra vagy hasadra, azt is olvasatla- 
nul! Jobbra át . . . indulj, lódulj, pusz
tulj !...

* ^ *

íme jámbor olvaso! igy értelmezik a hit- 
szabadságot . . Cbinában

Milyen jő, hogy nem ott lakunk!
— Jó jó, de még ninca a mese befe

jezve !
Bizony nincs az, de nem is less, miutáa 

a mesélő ludat valami „lesi puskás" tegnap
agyonputfantotla vadlud helyett.

*—r

V E G Y E S E K .
— Berzenczey László tizenkilenc* havi

távoliét u'an visszatért Budapestre. Berzenczey 
* magyar nemzet törzsrokouait kereste Kelet- 
Ázsiában. K „N. F. J. *-bao ismét olvasunk róla
iobb közleményt. B. már az őO-e* évek elején, 
mint kutahiai emigráns tervezett ily utazást, 
de a török kormány uem bocsátotta el Kutatná- 
hol. Utóbb Amerikából ment Ázsiába, éa Chiuln 
*t Kukunonrha iparkodott, azon reméuyben, — 
hogy ott megtalálja a hungmahulokat , kiket 
nemz* tünk törzsrokonainnk vél. De a bong-koagi 
angol konzul Irbe-zéite és ö haza jö tt Múlt év
ben a chivai evpediczióhos akart csatlakozni.de 
u t idegeneket nem tűrtek. Máa utat választott 
lehal. April vé/én S/.t. Pétervárra ment, onnét 
a „Journal de l'efersbourg" szerkesztői® Horn 
és Lnngenau báló tábornok közvetítőin folytiu 
Mo-zkvab", Kii/anba, az Uralou át Jekateriuea- 
burtka és innét n/Ibériába utazott Itt megtudta, 
bogv a keletiiidiai kormány Jakub-khánhoz Kss- 
gurbit exp didiét küldött. Az orosz hatóságok 
előzékenységé folytán megengedtetett neki az 
orosz határon ml menni. Kaufmann tbnok volt 
az, ki niegnlta neki \ t  engedélyt, hogy Taa- 
kantlbi iitarhassék. Múlt év végén megindultál 
aRáji hegyek felé, de csak két havi veszteglő* 
u áu juthatott el a Niirm-szaroshoz ; az utazás 
tok viszontagsággal járt, a maga* hegyeken a 
ritka levegő miatt hegyi betegségeknek volt ki
téve, heteken át lovagolt ösvény télén jég és hó- 
sivatagokon, egyrészt a gyanakvó barbar népek 
másrészt az angoloktól tartva, kik orosz kémnek 
vélték. Tavaszkor Task inakba ért, a khán liro- 
dalmába; óit csizmáit levágatt.i beteg lábairól é.< 
pihenni akart, de már m<* napra fogságra vi te t
tek. C.-ak az angol expediczio erkezte utáus/u- 
baöiuatoti ki; de az országot nem voit szabad 
beutaznia, és lg) eredeti cárijától el volt ütve. 
Az angolok bizalmatlankodiMk és a keleti, diai 
sajtó ezért korholta a kormány közegeit. Uer 
renczey négy hétig maradt B.iuibaybau, oonét 
egy Lloyd-gőzöd)U l’ort-Saidba. es iuuát egy 
orosz hajón Koustantmápolyba utazott,_____



— Egy bátor vadász hazánkfiáról: Esiler 
Józsefről írnak Alexandrából: Esz er rag) va
dakra, oroszlánokra, tigrisekre ai  okott vadász
ni, 8 változatos kalnndjai nagyon ismeretesek 
Alexandriábái! Az abiasiniai uralkodóval, Teodor 
királyijai kitört háború alatt Eszler abiaaiuiai 
fogságba esett és soká sanyargott ott. Óváry 
Peti e g y  könyvben meg akarja írni Eszler ka- 
laudait a aztán jótékony czélokra kiadni.

— Kettős Öngyilkosság A pozsonyi 
arany azarvas szálloda egyik szobájából f. hó 
11-éii reg. 3 órakor három lövés dördttlése 
hangzott ki. Az előhívott rendőri biztos. Barkó 
Adolf a bezárt ajtókat rögtön felnyittattá: a szo
bából sűrű füst tódult elébe. Mig az ajtó ki
nyílt. azalatt tudtára adták a biztosnak, hogy 
e'szobába tegnap érkezett egy fiatal pár. A 
kályha közelében egy támlásszékben ülve csak
ugyan ott találtak egy fiatal embert , vele szem
ben egy leányt. A férfi ruhája égett, s bár 
szive táján lövése volt. még él. A homlokon 
lőtt leányon is még mutatkozott életjel. Mind
ketten azonnal a kórházba szállíttattak. A gyö
nyörű, mintegy 20 éves leány még útközben

meghalt: a körülbelül ?3 éves férfi életben van. 
mert tüdejét találta csak. A súlyosan sebesült 
a hozza intézett kéi(tűsekre azt vallotta, hogy 
előbb jegyese lőtte magát főbe és aztán o lőtt 
magára. Öt Bruckner Artburnak hívják, jogász 
Prágából; jegyesének nevét nem akaita m eg
váltani. A szerencsétleneknél szentképes amu
letteket találtak, melyek a néphite szerint, a 
meghalást könnyítik; továbbá volt náluk egy 
félkrajczár, jegygyűrűk, egy levélke s egy jegy 
zőkönyv. Egy vörös tintával irt levélben búcsút 
vesznek a hálátlan világtól. A jegyzőkönyvben a 
leány neve így van bejegyezve Bruckner Anna 
Klára szül. Pochmühl. Bruckner alig marad 
életben.

N y i 1 1 t é r.
Fényirdahelyiség változtatás.

A g. cath. templom melletti szeglet 
íVitézféle házban) már régebb id«í óta

fennállott műtermünket a Nagykállói
utcza elején lévő Tregjár-féle házhoz tet
tük át; melyről midőn a nagyérdemű kö
zönséget értesíteni sietünk. Van szeren 
csénk egyszersmind tudatni, hogy műter
münket teljes az ujabh követelményeknek 
megfelelőleg rendeztük be ; mely is f. év és 
hó nov. 10 ikén megnyittatván, azontúl 
úgy a téli, mint a nyári idényben a fény- 
képeztetni szándékozók rendelkezésére áll. 
Fényképesének lehető jutányos ár mellett 
eszközöltetnek.

Egyszersmind azt is tudatjuk, hogy 
a Holbein festő czég minden szakmájába 
vágó munkákat itt fogad el.

JENEY é t  TÁRSA.
fényképészek

2 —  2  Nyíregyházán

f i l e t i  é r t f e l l é s .

A nyíregyházi termónycsarnoknál nov. hó 7-en 
bejegyzett terményárak.

é r .
Ro*s OO- JO fontos 3.25—8 3«

80-80 OOO-OtW
Bűzt 0.00—0 00

8tí—89' j .. 0.00-0.00
Árpa 2.40 —250
Zab 1.65—1.75
1 eugen 2 3o -  2.40
Köles 2.76-3.00
Hab. tiszta feher «> 00—0.26
Kukkon) 0.00—0.00
Káposztarepcze 0 00 -  0.00
l.enmag O.00 0.00
■ •oniliorka 0.00- ooo
Kendermag . 0 .00-000
Mik 0.00—0 00
Napraforgó olt(j .
''tesz iteze

1600—1700
18 V,

A U  f a k e d r t i  á r
10O koholtul kezdve

3-40—3.60
3-50-4.26

IS 17'/,

Felelős szerkesztő LUKÁCS ŰDÖN.

H I R D E T É S E K :
1

PO LLAK
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes áructarnokában Bécs Maria- 

hilferatrasie I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagyban*ki

esőiben kaphatók
Gyapjuruha szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
miden színben, sima. csíkos vagy koezkás 
még pedig Lüater. Ript * Diogonalplaid 
kelmek. egy színű és caricirozott scott plad- 
kelme: legújabb és legszebb őszi és téli 

| » o I  f i n
(Wattmól) s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha barcbct. cosmanosi perkal. 1 re- 
too. török piqoé hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér situir és flanel barchet. rumburgi. 
hollandi és készítet len sziléziai fonalvászon, 
házi- s bonuszon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágyneimi. viszondamaszt-törölközők, 
matrac/ és díván gradl. «hifl ui */4 és • t szé
les. selyem és kásmér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztvük. vászon és há
tiéit zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle színnel és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

M in d  r s a k

27 k  r  a  j c z á r.
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesít Jetnek Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

I á .

27 krért
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsinlien áruitatnak

iu-ruhaszövetek,
mindig a "legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csikós, vagy scot ca- 
ricirt még pedig Lüster. Rips Diogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót uuhíoiu 
piáid kelme, s  a legújabb s legszebb őszi 
és téli

K ordpol-I'lnnrll
(Wattmol) és a legnehezebb uj nordpol 
keltnek, divatos ruhabairbet. cosmanosi 
perkal. creton török háló-köntösnek, pique. 
kék. barna és fehér sinór és flanel barchet. 
nmiburgi. hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvá»/im. házi- s  bőrvá-zoii. s/ines és vi
rágos czicz. niouzlin és csipke-tiiggönyők. 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-törölközők, inatrácz- és díván grandi, 
cbiflón 1 4 s * * széles, selyem  s kásmér nyak
kendők. hosszú és rövid harisny ák, keztvük. 
vászon- és batis/t zsebkemlok. csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi uiit" tár
gyakkal egyesegvedul kaphatók a >/ilánl 
hitelűnek isméit legidósb s legelsőbb ala
pított

2 7  k ro s
á r  u c m n r ti <i k h 2i ii

Bécaben. Kartnerstrasae 34.
I B ü rg o o p ita l 1 Jel MUlde. i 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák es árjegy

zék ingyen i-’ 90;

Különleges hatasa

1 9 * *  az Anatherin-szájviznek.
v » w > ■ » «  cí kir ndv fogorvos kéuit Becsben. előadva dr Ja ne 11 Gyula gyakori*. f..gorvost»l 

fteodelvényestetik s herai klinikában valamint dr Opnlrer tanár reftor. mtgy e« kir ssá*/ udvari tanács**** 
dr. Kletxintky. dr. Brmnt*. dr. Heller stb. orvos urak által

Ezen szer fökép s tógák kitiictitására szolgai Yegyésseti tiila.iilonságánn) f-*gva feloldja a fogak ko/t 
és a fogakon a nyalkát

Használati leginkább étkezés utáa ajánlhat", mert a bgak közt visszamarad • husreszecakék rntha 
dásba meovén át. így a fogak á'lagát megtámadva a szájban btldoa lehelletet gerjesztettek

Meg azon esetben is, ha a borkő sár lerakodásban van. használhat • e szer mert a mrgkeményked<-s 
ellen működik Mert. ha csak a fog egy kii részé ia letörik, akkor az igy megsértett fog isontszuba esik és 
okvetlen elpusztulván, a többi egészséges fogakat is megrántja.

A fogak szép és természet* - sziaét visszaadja, mert minden idegen mázt vegyileg szétbont és meg-
aemaiait

Igen hasznosnak bizonyul ált-.gak tisztántartásában Eredeti fényüket él ragynjás.ikat ritazaadja, a 
borkő-lerakodást meggátolja és minden bűzös szag ellen megvédi

Azon fájdalmakat. melyeket az odvas és romlott fogak okoznak nemcsak enyhíti hanem a baj to
vább harapódzását is meggátolja

Hatályosnak bisonyni az ADatherin-szájviz a togtw** rothadásánál, salamint biztos és sikeres enyhítő 
szer az odvas fogak fajdalmai ellen, csuzos fogadalmaknál Az Anathenn szájvíz könnyén es anélkül. bőgj 
valami hátránvtol felni kellene, enybiti a fájdalmakat a legrövidebb idő alatt

Minóenekfelett megbe* *>iilhetlen az Anathcriu -zájvi/ a lehellet jó illatának hntartásáhan és a bfleós- 
* «  eltávolításában s elegendő ha napjában néhányszor kiöblítjük s/ankat e vízzel

Nem ajánlhat** .■léggé a tapló*, toghua elles Ha sz \nath.nn szájvíz mintegy négy hétig utasítás 
•zeriat haaznál'atik akkor n beteg foghns halai anysaga eltűnik ea kellemes rózsaisinnek ad helyet.

N'em hevesbe kitűnőnek bizonyai az Anafheriii saajviz a mozgó tógák ellen. Ez oly b%| melyben a 
(ttaökóroaok. valamint öreg emberek szenvednek

Biztos szer az Aaatberia-szájvíz a könnyen »énu f.iglms ellen Finnek oka a fogedényaek gyengéi* 
gébtn rejlik Ez esetben erői fogkefe sztikséges. mert ez a fonást edzi miáltal uj műk * ülésre ébreszti azt 
i n  1 fi 40 kr.

A  n n i  l i « * r l  n  | »
Dr Pnpp J. fa. ra kir fogorvostól Bériben

Ezen vegyfllék a leheletet tnztán és Ódén tartja, és arra szolgál hogy i 
t kölcsönöztem, ezek romláaát akadályozta és a foghust erőabitae

fogaknak csillogó fehér ki

Or. Popp J. 6.
■■ * % ' d*»■ ^  - i « » | |k  |» 4 » l* 4 á

•lykép tisztítja a fogat, hogy mindennapi használata álul az oly kellemetlen fogkö eltáv<dittatik és a fog teher 
aég #• finomság tekintetében nyer — Egy doboz ára 68 kr o é.
_ Kapható Nyíregyházán Bertalan P , limittel I.. Tiaza-Lokon Valkó E., Nánáson l’jváry  ̂ Hadbázna
“•dáv J., X.-Kallóban lfvezda K Szathmáron Kisbér J éa Meyer «» I »e breczenben *lr. Kotarhnek Tamás* v
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A  D I O I I H K C Z K M

könyv, kömünyomda s kártyagyári részvénytársulat

KÖNYV- KÖ- és MŰNYOMOÁJA ;>
ajánlkozik

mindennemű nyomtatványok
/uta m os áron

«y«rs és pontos elkészítésére. ’

l zlethelyiség, — hová ii megrendelőnek intézése kéretik, — fö 
{ J- piaci, u reform, nagytemplom mellett. i!

Ugyanott finom minőségű já ts zó k árty á k  is ren delhetik . r t M  f j
~ I!K iv á n n tra  m in ta  ús ü i- je g y z ik k .l  b ér in c iiteM n  k ü ld v e  kedv  

f  * k ed iin k .

Az igazgatóság.

f c o  ~ > . n .^ í i i , c ,í 7 ii, • 0 , : .V n , j a ^ j T r a ,,^ ■ <>
rver • ■ ■» J s
Néhai Kriston Ignáez árváinak Ke- 

niecie községében s határában mintegy 
452 s*  is rész holdat tevő tagos birtoka 
jövő 1875-dik évi april hó 24-töl három 
évekre közárverés utján Keinet néii a hely- 
szilién. f. h<4. évi deci. hó 21 -kén Krr.sz- 
nav Péter szolgabiró házánál a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe adatik — a felté
telek adtlig is alulirottnál Nyíregyházán 
megtekinthetők.

Nyíregyházán, 874. nov. 12.
Krasznay Gábor,

(1—3) gondunk.

GLÜCK tGNÁCZ
kereskedésében

valódi amerikai p e t r ó l e u m  hordó és 
font számra legjutányosabb áron kapható, 

valamint:

Bécsi, bor én everlasztin kitűnő ké- 
szitniényü czipöit ajánlja, s miután ezekre 
nézve végkiámlást rendez: azokat a be
vásárolt áron alul 10a*-al adandja.

Megrendelések pontosan teljesít- 
telnek.
_____________________________ l l - 3 i

Csak I  f t ta l  vagy I  ta llé rra l lehet nyerni.

375,000 ftot vagy tallért
mint l*-gni*g;.sahb ny«r*-mrnyt s htmbargi U-gujabb 
pónzs<>r*jÁtékn*l. mely t  magas kormány alul vau cu 

gedélyc/ve s gsranlirosva.
43.000 föny*remeny ia húzás rövid hóna

pok múlva megtörténik!!) tartalmaz következő
fónTeremétneket; 250.000 , 125000: 90 .0 0 0 ; 
60 .000: 40 .000 : 36.000; 30 .000; 24 .000 ; 
20 .000. 18,000 15.000; 12 00 0 ; J<)3-szor
2 400 ; 412-szer 1400 stb. ltos uyereméByeket.

Mindenki kap túlra *gy eredeti «'gós* sorsje- 
g\rt inem kell ••stzt'htBonlitsni u  eltiltott igérvénsékkel). 
A nieremények kifizetésére neive az állsni jut áll. es 
küldöm a/okat pontosan mindenfele

A/ I s« otvtályn nyeremények busása előre meg 
állapított terv s/erint tort." ik. Egy eg. *« eredeti sors. 
jeg> ara 2* tallér »agv I es fel forint o. e. Kel ereileti 
•••rsjegy ára I tallér. »agy 1', forint Minden rendelés 
a/ouual s a legnagyobb pont..tággal teljeíittetik. Mid 
den tudakosódásra islass küldetik tormenten leveles. 
Minden részvényét kap egy hivatalos kimutatást. Kéret
nek a/ illetők fordulni következő czéghrz

H .  N I H n d r c k r r ,
Bank und Wechsel Geicháfl, Hamburg.

___________liammtliors Strasse No. 36.

Arlejíési hicdetoiéiif.
A kemecsei ref. tem|>lom incuyczete 

én tetőzete lelxmUiaára, ugyancsak annak 
újbóli inegcidnáláftára árlejtést hirdettetik, 
megj egy éltetvén, hogy a kőmives-, ács
éit bádogos-ni unkák külön-külön is kin 
daiidók. de együttesen is: mire nézve fel
hív atnak, kik e munkát akár részbe, akár 
egészen felvállalni óhajtják, hogy f. évi 
decz. hó 15 kén Kemecsén az iskola he
lyiségben tartandó árlejtésre !«»"„ bánom 
pénzzel ellátva jelenjenek meg, a költség- 
vetés és tervezet addig is alulirottnál bár
mikor megtekinthető.

Kemecse, (vasúti állomás) nov 12.
MIKECZ MIKLÓS, 

(1—3) ÍŐgondnok.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi tek. kir. törvényszék

nek. mint csődhirtíságiiak f. év i 11.382. 
sz. a. kelt végzése folytán, a Rottenber 
ger Mór csődtömegéhez tartozó bolti árak. 
felszerelvények s egyéb ingóságok f. 874. 
évi nov. hó 17-kén. szükség esetén kö
vetkező napjain d. e. 9 órakor a helyszí
nén . a városház alatti holthelyiségben 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérők 
nek készpénz fizetés mellett el fognak 
adatni

Kelt Nyíregyházán, lő74. nov. 19.
Horovicz Jakab,

(1—) id tömeggondnok.
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