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Megjelenik minden vasárnapon.
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Nyíregyháza, nov. 16.
A legközelebbi városi képviseleti 

gyűlésben oly dolgok kerültek szőnyegre, 
melyekről hallgatni káros és tévesztett 
eljárás volna! Szólunk tehát róla nyíl
tan. a férfias bátorság hangján, ellensé
ges, vagy gyűlöletes érzelem nélkül, nem 
tekintve személyes érdekekre, de felmu
tatva a bajt, hogy orvosolható legyen.

Általában hasonló kérdésekben az 
irodalomban azon elvet tartjuk leghelye
sebb irányadónak: „Sohase mondj vala
kiről roszat,, inig biztosan nem tudod 
igazié az, V Es ha meg vagy győződve 
ró la, kérdezd meg önmagádtól: miért 
mondjam el V“

Ezen elv levéli irányadónk: nem 
szólunk visszaélésekről addig, mig azok
ról meggyőződve nem vagyunk, s midőn 
szólunk, megfontoljuk tetteinknek indo
kait is.

Megfontolatlanul s kivált nagyítva 
kimondott vádak, kisebb-nagyobb tekin
tetben vagy személyes gyüíölségböl. — 
vagy önérdekből erednek : ugyanazért a 
közjó előmozdítására inkább zsibbaaztó- 
lag mint omelőleg hatnak, és a közérdek 
palástja alatt mindenkor a titkos és alat
tomos boszszu fegyverét rejtegetik, s lég 
tübbnvire életlialál harcz fejlődik ki a 
közügy nevében, mely a személyek vak- 
harezábun eltiportunk, mint a termékeny 
rónák két ellenséges tábor óriás lábnyo
mai alatt.

Ha tehát szólunk, most is szólunk 
azért, mert megkérdeztük önmagunktól, 
hogy miért mondjuk el azt. amit sze
meinkkel láttunk s füleinkkel hallottunk.

Mint köztudomású dolog, városunk
ban Weinberger Róza törvény szer lileg-e. 
vagy annak lélretételével? erről ni< st 
nem szólunk, a képviselet határozata el
lenére a minisztérium által a selyem 
utezai bérletbe helyeztetett. Illelő azon
ban az árverési módozatokban foglalt 
kötelezettség ellenére s más bérlők jo
gainak megsértésével oly helyiségen nyi 
tolta ki üzletét mely két utczára bir ki
járással. a tanács ennélfogva elhatá
rozta. hogy helyisége a pszonyiuteza 
felöl elzárassék ; a városi tanács lintá- 
rozatánák végrehajtásával megbízott kö
zegek azonban nem a bérlőt szorítják 
e határozat iránti engedelmességre, ha
nem az illető háztulajdonost amiért is 
a város kap egy r e p o z i t i o n á l i s  
pert a nyakába. Ez még azonban nem 
elég ! M.dön e dolog felől folyna a tanács
kozás, egyszer csak kipattan, hogy 
Weinberger Róza még most sem tette 
le a biztosítási összeget , holott egye
dül ennek világos kikötése mellett he
lyezte őt még a minisztérium is a bérletbe! 
Ennek pedig isten jóvoltából 3-dik hó
napja m á r!

Most kérdezzük, hogy ki ennek oka? 
Hiszen ez lett volna a legelső dolog, 
addig meg sem kellett volna engedni a 
bérlet megnyitást! Már moat egy bekö
vetkezhető esetben kit fog érni a fe
lelősség V

Oly hanyagság és mulasztás ez, mely 
túlhalad minden jó akaratot! S lehetet 
len nem figyelmeztetnünk azokat, ki 
két a dolog illet, hogy ha a város 
érdekét szivükön hordozzák, óvakodj* 
nak ezutánra hasonló mulasztásoktól.

Most jön azonban a dolog lég
java!

A tiszti ügyésznek az 1869-ik, mond 
az ezer nyolazász hatvankilenczedik év
ben adnak ki egy ügyet véleményez 
jelentés tétel végett bizonyos bérlet le
engedése iránt, és a relerada megtör

ténik sem elébb sem később, mint  ̂az 
1874-ik év november havában! El-e 
még az illető bérlő, nem jutott-e tönk
re? Nem tudom! . . Lehet . hogy ez 
senki egyébre nézve nem hoz kárt. 
legfeljebb nz illető adóara nézve, ki 
5 évi kamatját fizetvén a tőkének, a/, 
már meglehetős összeget teend. De itt 
nem hz a kérdés, van-e baj emiatt, ha
nem az: nem lehetne-e? Es e mulasz
tás indokából avagy nem jogosan kér- 
dezhetjük-e azokat, a kiket illet: váj
jon nincs e több hasonló ügy e ké
pen a jövő század gyermekeinek fel
hagyva elintézés végett?

Lehet, hogy a tiszti ügyész e te
kintetben adand felvilágosítást, s adha
tott volna talán, ha jelen lett volna a 
gyűlésen! De távol volt! Lehet, hogy 
a város ügyeiben; azonban miután ugyan 
e képviseleti gyűlésben, több az ügyész
ségre vonatkozó kérdések merültek fed, 
olyanok, melyekben csak is a tiszti 
ügyész adhatott volna felvilágosítást: 
Kérdezem, nem volna-e szükséges meg
hagyni a tiszti ügyész urnák, hogy ba 
hivatalos dolgai miatt távol kell lennie 
küldjön helyettest a képviseletbe, mert 
merülhetnek fel oly kérdések, melyek 
a tiszti ügyész ur nélkül el nem intéz
hetők.

Ennyiből áll, tisztelt olvasó közön
ség! mit ez idő szerint jónak láttam 
világosságra hozni, nem személyes gyii- 
lölségből. nem boszuból , de tisztán a 
város érdekében! E sorok írója is hi 
vatalt viselő ember, s ba valaki figyel
mezteti öt netaláui mulasztásaira, szíve
sen veszi, sőt megköszöni azt. így el 
várom, de elvárja minden jobb érze
lem az illetőktől, hogy figyelmeztetve 
lévén — köszönjék meg azt, és legye
nek ezután pontosabbak.

'főbbek nevében: 
egy polgár

K Ö Z Ü C Y E K .

A tan ító  a  társadalm i életben.
(Vége.)

Hogy ezek általánosságban igazak, ar- 
ról meg fogunk győződni. In figyelemmel né
zünk szét a társaságit életben: meg fogunk 
győződni. ha a tanítókat megkérdezzük • mert 
megmondjak nyíltan, hogy a fentebb jelzet rab- 
szolgai. lenézett álapotot éreztetik velők. No 
is szégyeneljék est megváltani! Hiszen nem rá
juk nézve ez szégyen, hanem a társadalomra 
szégyen az. hogy a helyzet ily szomorú, ily fe
kete! Kiskorúságunkat. értetlenségünket, felü
letességünket semmi jobban el nem árulhatni, 
mint a tanítókkal való bánásmódunk, általában 
a tanügy iránti érdekeletlenségünk és közö
nyös magunkviselete. — Legyünk több tiszte
lettel s becsüléssel a nevelési pálya munkásai 
iránt és Ikji süljük okét s mindjárt jobban von
zódnak a hivatottak ezen hivatalra: s betelje
sül rajtunk a példaszó a más megbecsüléséről; 
tűért a tanítók, nevelők megbecsülése által iga
zán magunkat becsüljük meg egyen egyen is, 
társadaluniilng is. S ez által szolgáltatjuk ki 
magunknak az érettségi bizonyítványt.

Mi indított éppen most e keserű és kel
lemetlen dolgok elsorolására: az alábbi példá
val felölök ouio kántoré, Via i  mi hírne
ves megyénklten egy város. < Nevét most elhall
gatom. nem akarva egy ember hibájáért egy 
egész város értelmi'égét felelőssé tenni nyil
vánosan. Az az egyén tudom, hogy név nélkül 
is magára ismeretül.) bakik ez időszerűt e vá
rosban egy kántor- tanító- postakezeló. Igen. 
Nincs miért megütközni a t. olvasónak, mert 
a valóságot mondom. I gyanaaon egyén: kántor 
ja tanító is, nostakezeló is egy személyben. A 
postahivatal természetesen a tanítói lak is egy
szersmind. Ez az egyén a posta és tanítói lak, 
és az iskola udvarán e nyár elején egv kug
lizó — tekézó — helyiséget rendezett he. Ma- 
ga-é, vagy többek közreműködésével, segítsé
gével, nem tudom; de a dologra nőm is tarto
zik. 8 ez egyén, egy ugyanazon városban lakó,

más felekezetit tanítót, ki e téren oklevelet 
szerzett, mielőtt állását elfoglalta vólna, tehát 
ezt. saját felelőségére s önkényüleg a tekéző 
társaságból kizárta. Oly tény. mely amaz ifjú 
tanítói működésének sikere által a vidék s az 
ottani városi értelmiség becsülését kinyert em
bert társadalmi megöléssel fenyegeti. Ilyesmit 
csak megromlott, jellemtelen, erkölcstelen em
berekkel lehet s szabad tenni; ezt is csak a 
mai ferde társadalmi fogalmak szerint. Mert a 
keresztyénség s bumanisnius világboldogitó el
vei szerint ezeket sem kizárni, hanem ha fél
revonulnának a társadalomból, még akkor is 
felkeresni s a jók társasága és erkölcsi ráha
tása által javítani volna a jobbaknak — mert 
ki vólna tökéletes jó V! — e m b e r i ,  szent kö
telességük.

De a fennforgó esetnél ilyesminek árnvé- 
ka sincs jelen. Mivel amaz önhibája nélkül 
ily érzékenyen megbántott ifjú ember ellen ne
vezett kántor- tanító- postaközein urnák semmi 
erkölcsi kifogása nincs. (Ha csak azt akifogást 
nem hozná fel. hogy az ö felekezetebeliek kö- 

izül többen részint magán utón. részint az is- j kólában eme kizárt emberrel neveltetik, tanit- 
' tatjuk gyermekeiket. Ez pedig nem hogy le
vonna. sót érdemeit szaporítja emez illetőnek.) 
Az ottani városi értelmiség is becsüli, s tudo
másom szerint, minden úri háznál szívesen 

! fogadják látogatását, melyet olykor tisztelet
itől teszem A vidéken pedig, az elsőbb rendű 
úri házaknál, mint szakképzett, kitűnő tanítót 
s miveit embert, szívesen látják, meleg kéz
szorítással üdvü/lik s többször kérték már ki 
véleményét, tanácsát is, gyermekeik nevelte
tésénél. — Sít a megyei tanítók önképezbe- 
tése végett rendezett jHittanfolyainon. két év
ben. mint gyakorló tanító, mintaelóadá- 
sokat tartott; tehát részben tanári tisztet tel
jesített. — Ha még ilv embert is kizár valaki 
i-gy társaságból s képes társadalmi halállal, 
erkölcsi megöléssel fenyegetni, ha jelesebb ta
nítóinkkal is igy liánunk: bizony akkor én nem 
tudom, ki fog majd nálunk nrra vállalkozni, 
hogy a tanítói pályára lépjen, kivált ha még 
érez magában annyi képességet s erőt, hogy 
más pályán megélhet s magának és családjá
nak becsülést szerezhet '! Nagyon komoly, na
gyon megfontolni való dolgok ezek uram! posta- 
kezelő- kántor- tanító ur és t. olvasó! Kétszer, 
háromszor is meg kell azt gondolni, hogy ha 
igy bánunk .i tanítókkal, kik lesznek majdan 
akkor tanítókká V mivé lesznek iskoláink? mivé 

'gyermekeink? mivé lesz a nemzet? s hova sü- 
lyed hazánknak lóidén az embei ?! Meg kellene 
ezt hányni vetni főképpen annak, ki posta- 
kezelő is, de tanító is éppen maga. — S ép
pen ily egyén követ el ilyen botlást, ilyen méltó 
megrovást illető dolgot! O; mert azt hallottam 
— megbízható emberektől, — s hiszem is, hogy 
ama város miveit s humánus érzelmű, általam 
részint személyesen, részint jó hite után is
mert és nagyrabecsfllt értelmiségének e tény
ről biztos, tiszta tudomása nincs: talán amáz 
ifjú egyén meg nem jelenése társaságukban 
még eddig figyelmüket kikerülte. I)e azt is hi
szem. hogy ha e tényről valódi tudatok leend, 
amaz egyén, ki egy — addig mig az ellenkező 
bebizonyítva nincs becsületes, tiszta erköl
csű, jellemes embert társaságukból kizárt. oda- 
liagyják s eme jellemében méltatlanul megtá
madott, társadalmi halállal fenyegetett egyén
nek elégtételt szolgáltatnak ez által: vagy tár
saságukba fogadják. Egv oly embert már tu
dok ama városban, a ki midőn e ténynek tu
domására jutott, kimondta, hogy amaz említett 
helyen meg nem jelenik mindaddig, mig ezen 
ifjú ember erkölcsi lukija nélkül onnan kizárva 
lesz. Tisztelet az igy gondolkozó s cselekvő 
férfinak!

Egy veszi ki magát ez egész dolog, 
mintha a kántor- tanító- postaközein urnák 
rangján alóli vólna egy tanítóval egy társaság
ban lenni: mivel ú már postakezeló. Ezt bi
zony itja egy a múlt nyáron felmerült esete is. 
Egy szomszéd falusi tanító ugyanis bement a 
postakezeló úrhoz s mint annak előtte per kol
legám. tiszttársának szólította; mire a posta- 
kezelő ur az illető tanítónak ajtót mutatott s 
megnevezett egy város-részt, hol egy öreg. sze 
génjes, nyomorult állapotban lévő tanitú lakott, 
mondván: „az a collegája - Hát ha neki ma
gának sincs érzése a tanítói név. állás becsü
léséhez. egyszerű a dolog, hogy megszabadul
jon a eollcgiálitás kellemetlen öszs/eköttetései- 
töl: mondjon le a tanítóságról! Tegyen posta
tiszti vizsgát s legyen okleveles postamester, 
ne postakezeló. Ámbár akkor sem menekül I)r. 
Mathevs Vilmos azon mélyreható megjegy
zése elől, hogy „nem a h i v a t á s ,  v a g y 
á l l á s  n e m e s í t i ,  e m e l i  az e m b e r t ;  

•h a u e m az ember e m e l i  a h i v a t á s t . "

Különben az is megvan irva, hogy: „két 
urnák nem lehet híven szolgálni." A közmon
dás pedig veszedelmesnek tartja a két széken 
való ülést. S e tekintetben nem sokat változ
tat e dolgon az a körülmény, hogy némely
kor segéd is van alkalmazva. Ennek okadato
lása megint meszszevinne s keserű dolgokat 
hozatna velem napvilágra; tehát félbehagyom 
csak kívánatra szólanék e tárgyhoz.

Ezen hivatali öszszecsatolást bátor va
gyok ajánlani megyénk igentisztelt tanfelügye- 

: lojének is becses figyelmébe. Méltóztatik tudni, 
I lmgy a 868 XXXVIII t. c. 141-§-a nem en
gedi meg. hogy valaki kántor- tanító és posta- 

| mester legyen egy személyben. — Hogy ezen 
ieset, hol van igy: arra nézve alólirott egész 
(készséggel szolgál a tarfelügyelő urnák, ma
gán utón. felvilágositással, ha erre felhivatik.

I £s most befejezem soraimat. S lapunk 
t. olvasóinak figyelmét kérem a tanítók társa
dalmi méltatására is, a jobb dijazás sürgetése 
mellett, kiterjeszteni. — A fentebb elmondot
takon felül okadatolásul idejegvzem zárszóul 
és búcsúzóul Buchle H. Tamás 'szavait: „Mi
helyt a kitűnő férfiak nem akarnak bizonyos 
pályára lépni, ennek tekintélye is alábbszáll: 
először csak dicsősége veszt, később hatalma 
is csökken."

Görömbei Péter.

Tisztelt szerkesztő ur!
Korunk a társulás korszaka. Mit egyes erő 

‘nem képes czélboz juttatni, azt egyesült törek
vés által könnyen elérhetni.—Ha valahol, ugv 
a tanítói pályán igazolható korunk ez életeivé.

* — Mert a nevelési, tanítási theoriák bármily 
nagy mértékével dicsekedjék is valamely egy én: 
azoknak keresztül vitelét, a különböző vélemé
nyek meghal Igatása — figyelembe vétele — 
helyes alkalmazása nélkül nagyon egy oldalú- 
lag. egyénios oldalról felfogva eszközölhetné. — 
Ennek tudása indította a nyirbátor vidéki ref. 
néptanítókat, hogy a népnevelői ügyét ugv a 
tanodában, mint azon kívül előbb vigyék, mi
szerint az eloh&ladás zászlója alatt " egyletté 
alakuljanak. — Ügy lón!

Folyó évi octóher hó 29-ikére a n. t. es- 
peresi hivatal áltál történt felhívás után. Nyír 
Bátorban, e vidék tanítói, kevés kivétellel meg
jelenvén. egyletté alakulásokat egyhangúlag ki
mondták. — Ideiglenes elnök: nt.'Szikszav Jó
zsef ur. az egyletet tisztviselők választására 
hiván fel. a rögtön megejtett titkos szavazat 
után kitűnt, miszerint elnökké: Térjék József 
encsencsi, — jegyzővé: Veress Menyhért eöri; 
pénz-könyvtárnokká: I’app Hergelj nyírbátori. 
— választmányi tagokul: Szeghr Lajos bogát hi, 
>zabó Lajos vajai tanítók részint egyhangúlag, 
részint nagy szavazattöbbséggel megvátasztat- 
tnk; kik is ideiglenes elnök felhívására hiva
talukat elfoglalván, az alapszabályok revisiója 
kezdetett meg. — Az alapszabályok pontonként 
felolvastatván, egyhangúlag elfogadtattak.

A folyó iratok gyors közlése, s n népne
velés gyakorlati utón való könnyebb előmozdí
tása czéljából az egylet 3 fiók körre osz
lott, u. m.

Eső kör. <Y Vaja, Mada, Bobod. Petne- 
háza. Laskod. Keres és Lórontháza.

H-ik kör. K.-Semjén, K.-Léta. Gyulaj, (>fe-
jértó. és Besenyőd.

Ill-ik kör. Ny. Bátor, Piricse, Kncsencs, 
Bogáth. Mihálydi, Gelse és Szakoly közsé
gekkel.

Alapszabályaink a tagsági dijat 1 ftban 
határozván meg. — de ezek befizetése által 
nem remi nylvén oly összeget, melyből a czélba 
vett szaklapok mind a három kisebb kör szá
mára megszereztethetnének: önkéntes adako
zásra szólittattak fel elnök által a tagok, mely
nek eredménye a következő; Térjék József 
elnök 4 fr. — 8zeghi Lajos vltg. 3 ft, 
Papp Gergely pénztárnok 3 ft. Veress Meny
hért jegyző 2 ft. Szabó Mihály 2 ít. 
Turóczy János 2 ft. Szabii Lajos vltg. 1 ft. 
Madarász István 1 ft. Szabó Gábor 1 ft. Halka 
Ovii! gy üflkrt ajánlottak fel a szaklapok költségei
nek fedezésére. — Tanácskozás tárgyul felvet
tetett. hogy miután hitfelekezetünk körében a 
tanitói változások úgy a tanítónak, mint a ta- 
noneznak nagy hátramaradást okoznak, mikép 
lehetne e tanitói változással őszeköfött bajon 
segíteni. — Tanácskozásunk végeredménye az 
lön. hogy e bajon gyökeresen segíthessünk, a 
tankönyvek egyenlősítését elvileg kimondottuk: 
hogy azt jövőre életbe is léptethessük, minden 
egyleti tag felhivatott a jövő gyűlésre, az ál
tala használt, s helyesnek Ítélt tankönyvekről 
kimerítő kimutatást terjeszteni elő.



A jövő gyűlés föladata loond a beadott 
kimutatások alapján a leghelyesebbnek Ítélt 
tanmódszer alkalmazását kimondani, s alkal
mazni. — Kelt Őr 1874-ik évi November liú 
10-dik napján

V e r e s s  M e n yh é r t  
egyleti jegyző.

Nagyvilági hírek.
H. Koaiuth Lajos mostani életmódjáról 

érdekes adatokat kozol Szemere Miklós, ki a/, 
bsz hazatit 'l'urin melletti lakában nem régen 
meglátogatta. Szemere tizennégy napig időzött 
Kossuth Lajosnál, látogatásának tisztán barit- 
•ágos színezete volt; Ihász ezredes társaságá
ban nagyobb sétákat tettek Turin gyönyörű 
környékén; s a nap hátralevő részét geológiai 
és csillagászati értekezéssel, tekézéssel es 
egyéb szórakozásokkal töltötték. Kossuth Inká
nak tetején egy kis csillagda van, s a volt 
kormányzó különös ügyeimet fordít a csillagos 
ég vizsgálására. Szemere ott léte alatt két 
magyar utazó látogatta meg Kossuthot, kiknek 
egyike mint maga is bevallá — deákpárti volt. 
A magvar hírlapok közül a „l’esti Napló- ..Hon* 
„Egyetértés* „Magyar Újság* és a „Debreczon* 
járnak Kossuthnak. Az öreg ur egészen vissza
vonultan él. üa Ferencz és Ihász ezredes ke
pezik egyedüli társaságát. Kossuth reggeli ti 
órakor kel föl. esti hét órakor ebédel és 10 
órakor fekszik le. A tekézésben virtouz. Hat 
órakor érkezik tia Tunnbol a vasúton, melynek 
állomása nem messze esik a Kossuth-viliához. 
A turini notabilitások közül is vannak látoga
tói az öreg urnák, s különösen nevenapjáu és 
újévkor testületileg iidvözlik.

(F. L.) A berlini magyar egylet közelebb 
hivatásához méltó tettet miveit, midón múlt gyű
lése alkalmával Kertben; irodalmunk külföldi 
legbuzgóbb és legszerencsésebb ismertetője, 
mint az egylet pár év előtt volt érdemes el
nöke számára 20 tallér tisztelctdijat szavazott 
meg, és azt neki rögtön el is küldte Schöh- 
nebergbe. hol elhagyottan és betegen fekszik. 
Kertbeny jelenleg 51 éves és 23 évi irodalmi 
működése alatt 180 művel gyarapitá a nemzet 
irodalmát Berlinben Fekete József közben já
rásával bizottság alakult, mely föladatává tűzte, 
hogy Kertbenyt súlyos betegségében gyámolitsa.

V  Koaárkötó ea iro Az Angol irodalm it 
nem kis veszteség érte Miller Tamásnak, a 
„Gidcon Giles- és „Faer Kosamond- szerzőjé
nek halálával, o mint Bums Róbert és Kanisay 
Atlasz szintén a munkás osztályból számlázott. 
Kosárkotó volt s tinóm lonása csakhamar jó 
hirt szerzett neki. annyira, hogy a magasabb 
körök is gyakori megrendeléseket tettek nála. 
Költői tehetségének egy terméke, melyet a 
Lady Blessingtonnak készített kosárba rejtett, 
megszerezte neki e magas no pártfogását, s 
utat nyitott számára az irodalom terén Körul- 
belöl 50 kötet novellát irt, és több évig mun
katársa volt az „lllustrated London News'-nek. 
De mint pályatársai nagy részének. neki sem 
jövedelmezett az irodalom valami különösen s 
szakadatlan munkától függött létele. mig nem 
Disraelinek sikerült egy kis nyugdijat kiesz
közölni a költő számara.

— Az orosz főváros és az oktatás ügy.
A „Golos- számában összehasonlítva Berlin, 
Pária és Pétervár költségvetéseit, rosszalással 
arra utal. hogy az orosz székváros évenként 
legkevesebbet költ közoktatási ozélokra. 
Berlin városa 1872-be ti.228.000 tallért, I'áris 
104.60000 frankot. Pétervár ::..'iS2.0uo uibelt 
vett be, ebből a népnevelésre költött Berlin
1.058.000 tallért azaz 17 százalékot, Paris
8.800.000 frankot vagyis */4# százalékot, inig 
Szt-pétervár 27.084 rubelt azaz "..százalékot, 
masszával az összes kiadások egyedül ' ,,„-ik 
része esik itt. E tekintetben Pétervárt másod- 
rangú orosz tartományvárosok felülmúlják, mert 
P o. Kiev, Kazau. Kizavetgvad és Keres
411 — ii!R>— 1 lÖ és 82 e/er rubel évi jövede
lem mellett népoktatásra egyenként 12, - 18.— 
54,—14 és 11 ezer rubelt aidoznak,

— Zubovics lova. „(.'idtri'c-, mint Páriá
ból e bo 12 röl írják, lakást változtatott, a 
Fitubiirg st. Antoine-böl a st. Geraaine-be, Sa- 
gan herczeg pompás istállójába jutott, mely a 
magyar mén előtt, a lovaregvlet kérelmére tá
rult fo'. Zubovics hadnagy, ki hétfőtől keddre 
végre kipihente magi t, azonnal felelte honvéd
egyenruháját és Sagan herczeg hez sietett kö
szönetét kifejezni. Talieyraud unokájának palo
tája igen kiváló a sf. Gorinain fanburg bán s a 
lehető legnagvuriasabban beiendezett. Az istál
lók is oly fényesek, mint a l'ondé család haj
dani cbantilly-i istállói, hogy estélyeket lehetne 
bennök rendezni. A bágyadt Cadaroc oly ellá
tásban részesül, milyenről idig álmodozott s oiv 
számosak által látogatunk, hogy idig marad 
magára. Már vevői is akadtak, kik 10,000 fran
kot Ígértek érte. — Cadaroc ot. mielőtt pihe
nőre engedtek volna, megjártatták az egész vá
rosban, mi nem igen voit a nemes állat Ínyére 
és vezetőjének nem kis bajt okozott berzenke
désével. Midőn p ír óra múlva Zubovics kísérő
jével, Scbluga baróvai a Placc d'Aligneon levő 
korcsmárost meglátogatta és a számlát kívánta, 
a veodéglts nem fogadott semmi dijat. csak a 
Cadaroc lefényképez tetősének megengedéséért 

jesdett. mit természetesen Zubovics meg nem 
tagadott. A vendéglős meg jó burgundival is 
megvendégelte. A ü ralid Hotel ben. hová Zu
bovics vi-r-zatért, egész csoport riporter es raj
zoló várakozott a kitüuobb franczia és angol 
lapok megbízásából. A derek honvédhadnagyot 
is úgy lepmgulták beszédé közben, hogy esz re 
sem vette; nemsokára jatiiafo lesz arc/képe a 
képes lapokban. Megjegyzendő, hogy a bat».i 
lovas a harmadik emeleten egy kis szobácská
bán lakik 2t>8. sz. a. A látogatások után Zubo- 
vics Apponyi grofnoz ment lakomára, hol a kö
vetség néhány bizalmas embere volt együtt. Itt 
a honvédhadnagy részletesen elbeszélte útját, 
mely derűit hangulatban tirta az egész társa
sagot. különösen az ellenőrzés módja. A vállal
kozó l"*-..,iak ugyanis majd minden nagyobb 
helyen meg kellett briy.geztetni ivét, melyet 
magával vitt. Né motor* zugban * pontúkon, Fran- 
cziaországban a maire-i es a rendőri állomás 
helyeken teljesítek kívánságát. — Cadaroc-ntk 
sérülése jelentéktelen és már 8agau herczeg 
előtt ügetett is. Le is fotografiroztatott kétszer.

T A R C Z A .

Kgj CHnlnd lArtrlirtr.
(Regéiyci krraji)

IL Rész.
A hívatlan vendeg.

Másnap a tiszteletes maga mellé ültette 
a meghunyászkodott hivatalnokot, s miután ne
jét és családját a lehetőleg megnyugtatni igye
kezett. megindult Nagyváradra Még bár korán 
reggel volt, mindamellett talpon volt a falu 
népe s nem tudta elképzelni, hova tűntek a 
csendőrök s mi dolog, hogy oly meghitt barát
ságban ülnek együtt a tiszteletes és a hiva
talnok ?

A falu háza előtt kellett elhaladótok, hol 
a községi elöljárók már együtt voltak s vártuk 
a dolog kimenetelére, közlök volt a jegyző is 
szokatlanul sáppadt, dúlt és zavart arczczal.

Midőn odáig értek a bíró tiszteletteljesei; 
közelgctctt a szénával jól megpakolt kocsi felé 
a megállította azt. Kérdezte a lelkészt, hova 
mennek? ó  pedig felvilágosította azokat, hogy 
Nagyváradra megy elégtételt kérni a házán 
elkövetett méltatlanságért.

Ebbe mindnyájan bele nyugodván, csen
desen szélyeloszlottak és szerencsét kívánván 
a tiszteletes uram útjához!

Majd elfelejtjük mondani, hogy Elemér is 
ott volt az utazok között, kit apjának minden 
kérelme sem tarthatott vissza.

Alig értek ki a faluból, a lelkész becsü
let szavát kérte a hivatalnoknak, hogy az utón 
ellene semmi merényletet el nem követem!, és 
ö adta erre becsület szavát. Majd meg látjuk 
miként tartotta meg.

A kis külön elemekből álló társaság meg
lehetős szótalanul haladt. A lelkész terveit ren
dezte, nnkép intézze úgy el ez ügyet, hogy mi
atta se neki magának, se Elemérnek, sem j*e- 

\<iig e hatalmával vissza élő hivatalnoknak bán- 
Jtódása ne legyen! Már megbocsátott neki! . . . 
f  A tiszteletes atyám uramnak egy saját- 

•ágos kis jármüve volt. melyen ó valóságos elő
szeretettel csüngött. Ez egy löcsetlen 4 kerekű 
•**kér. meredek béliákkal elöl. meglehetős apró, 
hátul nagy óbb kerekekkel A bériákat lőcsök he

lyett vaspálezáktartották össze. Minden más sze
kerek s jármüvek közt nmek adott előnyt. E llá ra  
n&gytisztelelu urnák ártatlan sajátságaihoz tar
tozott.

Lovait, ha hoszabh útra m*'nt. rendesen 
maca hajtotta sajátságos műgonddal, hogy 
azok sohase fáradtak meg.

így midőn elhagyták a falu határát, előre 
ült a kocsishoz, mig Elemér a hivatalnok tár
saságában maradt.

Dél volt, midőn minden egyéb baj né! 
kül Nagy Károlyba értek: ott X vendéglő ud
varába hajtottak be.

Mig a kocsis a lovakat látta el, a három 
tagból álló t írsaság az ebédlőbe nyitott » ételt 
parancsolt. Ugyanott egy nehány csendőr bo
rozott. Az egyenruhás liszt lattára mindnyájan 
tisztelegtek.

Mielőtt az ebéd feltáldtatott volna, a hi
vatalnok kiment az étteremből Ez alig volt 
feltűnő, sót igen természetes valami. Azonban 
midőn bejött, titokban, mig a tiszteletes és 
Elemér egymásközt valami fontos beszélgetéssel 
voltak elfoglalva egv levelet hirtelen egyik 
csendőrnek kezébe csúsztatott.

Az. ebéd minden kúlöiio*ehb esemény nél- 
kül végbezmert hanem a tiazteletcsnek feltűn
hetett volna, hogy a hivatalnok visszatérte 
után u boiozó esendőink kö/iil egy eltávozott.

Mi lehetett a levélben, melyet a csendőr 
vitt? S hova vitte? Azt máid meglátjuk 
később.

Most előzzük meg kisé a tiszteletes uram 
egyenlő, kimert menetben haladó sajátságos 
jármüvét, s nézzünk szét Nagy-Váradon a hadi 
törvényszék tagjai között, hova a lelkész igye
kezett.

Volt ezek közt egy régi nyugalmazott ge
nerális. ereiben magyar vér is pezsgett. ameny- 
nyiben anyja egy tözs gyökeres régi magyar 
nemes családnak vólt tagja. Ez félig a kato
nai. félig a polgári elemet képviselte. Sok magyar 
ember köszönhette jó szivének azt, hogy abban 
az időben néhány évig meg nem nyíltak férfi 
tagjai előtt as államsirok (börtönök) ajtajai. 
Arczán minden rideg komolysága inellett volt 
egy vonás mely jó és nemes szívről tanús
kodott, darnho-. kemény modorában volt ren
desen valami letorulhetlen jel. mely a hadi
törvényszék elébe állítottak szivében bizalmat 

íztett.
Azonban volt egy másik,egy veres orrú, ha-

A  fővárosból
(„A s z e r e l e m  i s k o 1 á j a.- Színmű

öt felvonásban. Irta Rákosi Jenő. Először ada
tott a nemzeti színházban nov. 13-án.)

Arnueznek, Sylvánia királyának van egy 
angyali szépségű leánya: Stella, kit Didó ne
velőim a hideg ész s a száraz bölcsészet szi
gorú ösvényén vezérel, hogy jéggé fagyassza a 
leányban a szivet, szivében az érzelmet s ér
zelmei közt különösen a s zere lmet ;  s kit a 
következetes nevelőnőnek sikerül is egy büszke 
jégszoborrá, egy megviliatatlan sziklává alkotni. 
Kilenczven kérő kapott már a csodaszép le
ánytól kosarat. Arnuez királynak Stellán 
kívül több gyermeke nincs s igy mély bu 
emészti az apát, hogy leánya nem akar maga 
mellé választani egy fériiut, kivel a koronát 
megossza, nem akar gyöngébbnek szegődni a 
fértiu mellé, kit erösebuek cl nem ismer. — 
Orlnndó fiatal testőrt Menczivel a királyt ha 
judon szobájában egv szerelmi légyotton ta
lálják: a szerelmes pár e miatt csúfos szám
űzetéssel bűnhődik. Didó épen ekkor fedezi 
fel Stella előtt azon titkot, hogy Kordiái, 
Stella kérőinek egyike nem más — mint az 
Arnucz által száműzött királynak tia. ki tulaj
donképen nem is Stella kezét megkérni, liá
néin apja elfoglalt országait jött visszaszerezni. 
Stella íelizgatottan teljes íuli.izatában ágyára 
dől, elalszik s álmodik egy hosszuálinot. — 
egy almot, mely a következő három felvonás
nak tárgyát képezi, mely tehát e szerint a 
néző közönség szeme előtt foly le.

Stella álma ez: három utolsó kérőinek 
egyike Kordiái, minthogy az eddigi kilencz- 
veu kérő módjára ü is kosarat kap. örült sze
relmében Stella lábainál egy tőrrel kétségbe
esetten szivén szúrja magát. Az ** miatt felhá
borodott Arnuez érzékiden leányát, mint e 
véres tett okozóját, Vendel szénégető pórnak 
adja át. — A sebében vérezó Kordiáit embe
rid hazafelé viszik, l tjukba esik a szénégető 
pór kunyhója, hol a beteg részére a beállott 
hüs levegő miatt szállást kérnek s kapnak. 
Stella rémülten ismeri itt fel a mát meghalt- 
nak hitt Kordiád, kinek még most is a/ ó 
neve, a .Stella* név lebeg reszkető ajkain. 
Az érzékiden leány inár-inúr némi lelkifurda
lást érez s keblében Kordiái iránt a részvétnek 
egy neme kezd ébredezni. — Ily körülmények, 
emellett pedig egészben véve a szénégető csa
ládnak idyllikus életviszonya lassan-lassan ol- 
vasztani kezdi Stella dermedt szivéről a jég
burkot. s keblének eddigi éjjeleben ragyogni 
kezd egy isteni csillag: a szerelem. . . . Ma
gános erdőben Ixdyongva találja ot a szerelme 
miatt egykor száműzött fiatal testőr, a boldog
talan Orlando. ki bosszút lihegve elmondja, 
hogy kedvese a csúfos száműzetés szégyenébe 
belehalt, anyját szintén az «• fölötti bánat vitte 
a sirba. Amuez.t pedig. Stella apját a bu bő- 
feliér galambbá öszitette. mert boldogtalan a 
szülő, kinek gyermekében nincsen öröme. Or- 
landú végre még Kőid ál élete ellen is készül 
törni De Stella szivében a szerelem Kot diái 
iránt ekkor már oly nagy, hogy lángoló sz.enve- 
délylvel felkiált: .Kordiái 1 csak szív mén keresz- 
itil Uűálhst a ny íl. Megmentelek, vagy meghalok 1*

rágós pufok hadi ember, katonai rangjára nézve 
őrnagy, rótt hajjal s ravasz macska szemekkel, 
ki nagy kedvet lelte a kegyetlenséggel hu
tám- gorombáskodásban. Ej  arezot és inodott 
nem felejtették el azok tóba, kik egyszer ha
tolni skodásánnk súlyát éreztek. - A töhbi- 
ckrnl nem emlékezünk meg ezúttal, amennyi
ben alakjaink soisára leginkább a kettő volt 
hutái ózó liefoly ássál

Másnap úgy 8 óra fele volt már az idő. 
midőn utasaink X — város közelébe értek. 
Egyike volt azon szép nyári reggelnek, midőn 
a nap verő fényét eléggé ellensúlyom a jó
tékony. langyos keleti szellő. Kunt a mezőben 
javában folyt az aratás. Az országút mellett 
zöldelo tavasz Tetemén veken bo harmat gyön
gyök csillogtak.

Minden oly élénk, örömre hangoló volt a
természetben.

A lelkész és fin feledték pillanattá a ké
tes jövőt, mely reájok nemsokára várakozott, 
< elegült szívvel tekintettek a lmzatenger 
közül itt ott kimagasló búza keresztekre.

A városi élet töredékes zaját már fü
lükbe hozta a szellő.

Elemérnek fonodáiéin utáni menekülése 
jutott eszébe. Azon esemény t. i. mily kifor
dított alakban tudott ugyan e városon, mely 
már ekkor ellenséges hadakkal volt megrakva 
keresztül hatolni.

Leírjuk itt e kis kalandot, melyet Elemér 
már szüleinek elbeszélt, s mely némi fényt vet 
az akkori sajátságos időkre.

Midőn 49-ben a világosi gyásznap után 
c vaus fele tartott két sebbel es a tálán ozás 
alatt meglehetősen megho|M>tt tüzér tizedesi 
ruhájában. .. várostól egv félórányira egy toll- 
szedö izraelita érte ót ut >1, ki kezében egy 
pár csirkét is tartott.

Az izraelita hozzá közeledett, s megszó
lító nyájas hangon:

„Hová! hova! fiatal vitéz?-
Elemér reu tekintett, a nem nagy bizal

mat gerjesztő alakra s nem felelt.
De az. izraelita nem volt oly könyen el- 

u'asitbntó, s megszólalt ismét.
„Ejnye! ejnye, de Imragns kis fiatal ka

tona! Ni ni bizon még sebet is visz hazafele. 
Mondja már hova szándékozik no! Bizon nem 
bánja megl-

Mindezt, a mi a második, harmadik s
negyedik felvonáson át történik, a mint már 
előre is bocsátóm, Stella csak álmodja.

Az ötödik felvonásban az esemény fonala 
onnan kezdve szövődik tovább, hol a kuzbe- 
szurt álom által félbeszakittatott: Arnuez ki
rály trónján ülve fogadja leányának három 
utolsó kérőjét. Kis várakozás után berohau 
Stella; önkivü etben van. Most ébredt fel ál
mából, midőn Orlando üldöztetései gyötrik lel
két. A királyi környezet előtt megfejthetetlen 
talány Stella zilált kedélyállapota. Az alvajáró 
lassan-lassan magához tér s csali most kezd 
öntudatával birni annak, hogy a mi eddig tör
tént vele, az mind-mind csupa álom volt.

Ezen alom behatása alatt Stella hideg 
lelkűiéte. érzékiden lénye annyira megváltozik, 
hogy Menczi s Orlando szerelmének nagylel
kűen megkegyelmez, s a kérő gyanánt megje
lent Kordiáit szerelme szenvedélyétől elragad
tatva — ö m a g a  kéri meg.

Didó nevelőnő eltáutorodik tanítványa 
eme megfoghatatlan változásán. Az agg Arnuez 
ellenben örömrivalgva adja apai áldását újjá 
szülött gyermekére, már mint Kordiái meny
asszonyára.

M—1. M-ly.

Fővárosi és vidéki rövid  hírek.
(R ) Tudvalevő, hogy ö felsége a király 

a besnyői zárda főnökét Yenczel atyát múlt 
évben a tanügy körül szerzett érdemeiért cr- 
deinjellel tüntette ki. Az általános tiszteletben 
álló zárdafóuök a besnyoi kolostor kertjének 
művelésére a királyi családnak gödöllői tartói 
kodása óta a legnagyobb gondot fordítja annál 
inkább, mert vendégei köz át a királyi család 
ott tartózkodásakor leggyakoribb a kis Mária 
Valéria fölierczegnó, ki ( saby ül hölgy társa
ságában majd minden derült napon kikocsizik 
a lelkészhez s különös kedve telik a király
leánykának a zárda egyik elöudvarúban fölál
lított madártelepen. A kis fölierczegnó felséges 
anyjától átüröklé ama mindenkit megnyerő szi- 
véiyesseget is. melylyel mindenkit lekötelez. A 
zardafőnök ót egy pár szép gerliczével és az 
úgynevezett „inseparable- galambfajta egy két 
kitűnő példányával ajándékozta meg. M dón a 
kis főherczegnő Besnyőre kocsikázik, kocsijá
ban czukorsüteményekkel telt kosár van s a 
hintó után a falusi gyerekek egész raja szokott 
következni. K népszerű felkiáltásra: .Jön a 
Valéria!- csakhamar még sűrűbb lesz a kísé
ret. A kocsi azonban még tovább megy a csak 
Gödöllő végén állítja meg a fóherczegnó a ko
csit. hol azután részrehajlatlan igazságosság
gal osztja ki adományait a gyermekek között. 
Gizella foheic/egnu is fölfogadott szegényeiről 
a távolból is megemlékezik gyakran s benn 
Gödöllőn a szegényebb gyermekek alig várják 
már a karácsony t, mikor'a király kis leánya a 
királyi kastély egyik termében karácsonyfát ál
líttat fu| számukra, téli öltönyökkel látja el 
őket s szép képeskönyvekkel lepi meg a vá
rakozókat. Usaby úrnőt, kedvelt felügjelőuójét, 
ki nélkül a kis foherczegnö ébredni és aludni 
nem tud, szintén meglepte egy értékes prémes 
felöltővel s addig nem tágított, mig a felügye-

Elomér jobban szemügyre vette emberét.
„Megyek haza fele- m’ondá.
.Ugyan ugy-eV Hát aztán merre, talán 

bizon • varoson keresztül? Hát aztán tudja-e 
hogy az telő van y—ezredével? Tudja-e. hogy 
annak a tüzér sapkának csak a simlédere 
elég arra. hogy soha tóblié ne lássa szülő föl
det? Tanácsolom, hogy vagy viszatérjen, vagy 
pedig két ülje el ezt a varost, mert mondom, 
hogy mcgkeseriili!*

„En nem tudok más utat, melyen haza 
juthassak, azért csak megpróbálkozom vele. 
én neki megyek annak a városnak, ha minden 
kapuban egy egv őr van is felállítva elfogásomra."

„Na ha már csakugyan nem lehet vele 
billióm, legalább fogadni meg jó tanácsomat; 
jöjjön egy kissé távolabb az, úttól a vau itt én 
nálam egy rongyos rokk. egv rósz kalap, meg 
egy tarisznya, vetkezzék le, azt a katona mun- 
durt bele teszszük a tarisznyába, még a bak- 
kaancsot is, s egy gatyaszárba, meg ebbe a 
rongyos kalapba majd csak nem ismerik tán 
meg: de nem szeretem azt a magyaros képit, 
csak oda tudnám kölcsönözni ezt a tollas 
kecske Makóiamat. I)e majd csak segítünk 
azon is. Fsak ha hozzá szólnak, ne feleljen sen
kinek. mnjd én azt mondom, hogy siket néma. 
Rizu rátn nz egészet, ha csak lehet, majd csak 
keresztül hatolunk. Most fogja a hóna alá ezt az 
egyik csibét, igv ni!*

Miután felöltöztek, neki indultak a vá
rosnak

Epén heti vásár volt. Az izraelita min
denfele zug utczákon vezette keresztül Elemé
rünket. Egyszer csak a katonai laktanya előtt 
találták magukat.

Elemérnek önkéntelenül az jutott eszébe, 
hátha ez. az ember utct most szépen kézhez 
fogja szolgáltatni V *

Es az izraelita csakugyan egyenesen a 
laktanya kapuja felé tartott. Eleméinek szive 
szorulni kezdett. 8 önkéntelenül kérdé úti tár
cától el foly tolt hangon .hova akar bevetetni?"

„Bátorság" sugá csendesen az izraelita.
A kapuban fel s alá járkált az ör. A ka

tonák kisbe jártak a kapu alatt.
Ai  izraelita bekiáltotta a kapu alatt • 

maga „Handle" féle mondókáját!

(Folyt, kör.)
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lőnő macában a főherczegnő szobájában megl 
nőni próbálta. Átalában az egész környezet |
tiszta magyar, mindenki a legnagyobb ötömmel 
teljesíti a 'szeretett királylányka apró kíván
ságait. — Ezzel kapcsolatban megemlítjük, 
Uogv a besnvöi zárdában a már e közlemény 
elején említett zárdái főnök jelentékeny újítá
sokat \itt véghez s rendező a sok ezer mun
kából álló zárdái könyvtárt melyek között 
Fessler-nek több értékes történeti könyve van 
s Grassalkovich berczegnő tulajdonát képezett 
ma már ritka becsű mernoire-ok. Ezenkívül a 
közelcsö pusztai gyermekek számira az ember- 
szerető főnök egy iskolát állított föl, melyben 
valláskülönbség nélkül vétetnek föl a gyerme
kek s melyben maga a főnők, Venczel atya, 
ingyenek tatást ád, elismerésre méltó s valóban 
önzetlen buzgalommal. Végül megemlítést ér
demel az is, hogy a zárda egy értékes régi 
tusrajz birtokában vau. mely Magyarország véd
asszonyát ábrázolja s valószínűleg Klobusiczky 
Teréz grófnő, az első Grassalkovich neje fes
tette. kinek ügyes rajzai és festménye, külö
nösen akkorában dívott festészeti quodlibetüek 
több felsömagyaiországi úri kastélyban látha
tók „Therese bion aimée* aláírással.

A legutóbbi tatai hadgyakorlatoknál 
történt, hogy egy öreg asszony folyamodvány
nyal kezében az’ országúton térdelve várta, míg 
o’ felsége kíséretével megérkezett A király 
észrevette a szegényesen öltözött asszonyt s 
egy segédje által elfogadtatta a folyamodványt, 
melv a  kérőlmezönőnek segedelemért való ese- 
dezését tartalmazta. A szegény nő özvegye egy 
— 1849-ben Mosony és Győr közt tartott üt
közetben — elesett honvédnek, s férje halála 
óta igen nagy nyomorban szenved. Folyamod
ványában felemlíti azon ösiueretes eseményt is. 
hogy az ütközet alatt ö felsége is jelen volt 
az osztrák főhadi szálláson. — A múlt heten 
a király saját pénztárából 100 irtot juttatott a 
kérelmezonotu'k Yerseczrol írják a „Teni. 
Ztng'-nak. Legközelebb Wodetzki Lajos, az ot
tani polgári oskola igazgató tanára, oly ember, 
ki már 23 év óta a legszebb sikerrel műkö
dött az ottani reáliskolán, felakasztotta magát. 
Ezen tettének oka egy röpirat, mely rövid idő 
előtt jelent meg Vcrseczen, s melyben az el
hunyt a leghevesebben megtámadtatott s azon 
polgári oskoláról, melynek ó volt az igazgató 
tanára, az mondatott : hogy az egész ország
ban a legsilányabb. A megboldogult becsület ér
zete annyi gyalázatot nem birt elviselni, i egy 
kétségbeesett órában véget vetett életének.

Szathmaryné asszonynak e hó 2u-kán a 
debreezeni színházban is megtartották jubile
umát a ,Matna* előadásával. — A pestme- 
gyei  baloldal alelnökivé Uenic/kv Ódon he
lyére Földváry Mihályt választották meg. — 
Láng  Géza pestmegyei számvevő .Község 
lapja* czirnü közlönyt indít inog. községi elöl
járók, jegyzők használatára. — I>r. Ke pest  
Beregszászban szép ilunepélyességgel fogadták, 
az indóliáznál Job zty szolgah:r» üdvözölte. 
Este b ólakor diszrs banqueit volt rendezve 
tiszteletére, ugyanott felolvasást is tartott. — 
A b e r egszá sz i  szabadkömivesek hangver
senyt tartottak, melynek tiszta jövedelme 18» 
írt 10 kr kél egyenlő részben osztatott fel a 
beregszászi és munkácsi nöegylet között. — 
Mécsben a Görgey Arthur leánya, mint egv 
ottani katb. lap írja. katb. hitre tért. — A 
„kétsziv-utezai vasúti hidat „Ferdinánd- 
hidjá*-nak nevezték el Y-ik Ferdinándról, ki
től erre engedélyt kértek. — Gyula fehér 
váron a kisfaludi lopormalomban nagy lőpor- 
lobbanás vol*, 3 munkás meghalt, három pedig 
halálosan megsebesült. — Temesvár t  na
gyon megbámultak egy a gyiroki erdőben lőtt 
hat mázsás vad«ertést. melynek feje nagyobb 
volt egv ökörénél. — A pest i  kir. törvény
szék Dulovirs Ernő képviselő kiadatását kéri. 
állítólag elkövetett testi sértés miatt. — A 
törvényszékek számának leszállítása kor
mánykörökben elhatározott tény. — A román 
metropolita választása nem nyeri meg a leg
felsőbb jóváhagyást.

— Egy szerb költő irodalmi erdemeit ün
nepelték meg Újvidékén Jovanorics Jánosét, 
ki a  magyar irodalom több termékét is (többi 
közt Arany „Toldy"-ját) lefordította, s külső- 
tagja a K'sfaludy-társaságnak. Íróink közül tüb 
ben gratuláltak neki. igy Arany, Toldr F 
Greguss, Szász Károly. Fótit K., Szigligety é: 
Gyulay Tál.

— Reviczki Sándort regre előhoztak Tu-
rinbúl. Hálom olasz csendőr egész Nagy Katii 
zsáig kisérte s ott vették át a magyar rend 
örök. Uészint gyalog, részint csikorgó talyigán 
hozták Kanizsáig s vékony nyári ruhába volt 
öltözve. A magyar rendőrök szánalomból egy 
takarót adtak neki.

— Az o gyalai csillagdából következő ér
tesítést küldik a „F. L. -nak. „Miután ama kts 
expeditióról, melyet Konko'.vi Miklós ős dr. 
Schen/.el Guidó Erdélybe szándékoznak tenni, 
hogy ott a Yenus átvonulását észleljék, a 
.Fővárosi Lapok* már megemlítő röviden, ta
lán nem lesz érdektelen c tudományos ezélu 
Kirándulás programmját valamivel részleteseb 
ben is közölni. Erdélyben nem lehetvén az 
egész tünemény lefolyását látni, az é-zlelök 
csakis egyes momentumokra fognak szoritkozn\ 
Kolozsvárt csupán az átvonulás végét láthatják 
'22 perez és 23 másodpereiig, mivel a tüne
mény épen a fölkelő napon történik, már pe
dig légkörünk folyvást párákkal levőn tele. a 
napot lehetetlen fölkelése után azonnal észlelni. 
l)r. Schenzel a budapesti egyetem kis helio- 
moterjét vissz! magával, továbbá egy khronog- 
raphot az ó-gyalai csillagdából és saját óráit. 
Konkoly pedig egy 3 hüvelyes üstökös keresőt. 
Törekedni fognak Kolozsvár és Budapest föld

rajzi hoszát távirdailag lehetőleg pontosan meg
határozni. E czélra Trefort közoktatási minisz
ter megígérte, hogy a távirda sodronyt napon
ként bizonyos időben rendelkezésük alá fogja 
bocsátani a tudomány érdekében.

— A magyar északkeleti vaspálya ügyé
ben a közlekedési minisztérium és az l nion 
bank közt megindított tárgyalások a „l'.Lloyd* 
értesülése szerint a legjobban folytak le, hogy 
azonban az észak keleti vaspálya társaság a 
közte is az t nion-bank kü/.t fennforgó külön- 
bözetet is kívánta az egyezkedési tárgyalá
sokba felvétetni, amire a kormány rá nem áll
hatott ; ennek következtében hosszú fáradságos 
tárgyalások után a társaság és Fnionbank közt 
teljes elszámolás jött volna létre az egész épí
tési és vasúti üzletre nézve, mely hatályba lép, 
mihelyst a kormány és az Union bank közötti 
egyezmény érvényre emelkedik.

* Eltiltott könyv. A ni. kir. belügyminisz
térium a hatóságokhoz megküldött körrendeleté
ben a Vukillovic Miklós által szerkesztett 
és i’ancsováu szerbnyelven kiadott „hazai és 
át alános földrajz-* czimü iskolai kézi könyv 
használatát, mint a melyben hazaellenes tévta- 
nők terjesztetnek, eltiltotta, valamint azok :a 
látható példányai megsemmisítését elrendelte.

— Jankut az oláhok a sövény alatt en
gedték meghalni, s most ünnepélyt rendeznek 
emlékére. Az o állóktól e hóbortot meg csak 
könnyen el lehetne tűrni, de az már botrá
nyos, hogy az ily ünuep'-lyen a magyar kor
mány által kinevezett altanfelügyelo, dolga is 
részt vesz. Meg botrányosabb az. hogy Hőszlet 
főispán behunyt szemmel nézi ezt.

ÚJDONSÁGOK.
— A folyó ho 13-ikán tartott képvise

leti gyűlésben felmerült s e lapokban már közzé 
tettüiívek következőkép intéztettek el: A Wein- 
herger Rózát bérletbe visszahelyező minisz
terihatározat tudomásul vétetett, s bár emel
tettek hangok a/ iránt is. hogy e tekintetben 
a felelősséget :i képviselet az igy intézkedokre 
hárítsa; a jelenlevő csekély számú gyüléstagok 
nem mutattak kedvet az oppositió iránt. — 
Bel fi András kérelmére, melyben a bérletet 
betegsége miatt másra átruháztatni óhajtja, 
nem teljesittetett - I.akatos János fellebbezése, 
melyszerint kéri a képviseletet, hogy tiizrendöri 
kifogás alá eső épitkeiése miatt a tanács ál
tal rászabott büntetés pénz 110) főt int és bá
rom év előtt épített istállója megváltoztatásának 
kötelezettsége engedtessék el. vi>szavettetett 
és a tanács véleménye hagy atott helyben. — A 
gymn. tanárt kar azon kérelme, melyben 
faiskolának helyiséget kér a városhoz kö- 
zeleso földterületén, a gazdasági szakosztály
nak adatott ki véleményadás végett. Az e gyű
lésen tanácskozás alá vett tárgyak közül figye
lemre méltó eszmecserét ébresztett Farbaki Jó
zsef ur lelkész kérvénye, melyben a városi kép
viseletet a szegény sorsú iskolakötelesek némi 
részben leendő teliuhá/ására szólítja fel; s 
hosszas vita után a város 200 forintot szavazott 
meg e czélra.

A f. ho 19-en tartott képviseleti g>il
lés érdekesebb tárgyai a következők: 1) Pol
gármester jelenti a nagy kölcsön ügyében, hogy 
a bécsi osztrák nemzeti bankkal kötés eszkö
zölhető nem volt. E jelentésitől kifolyólag a 
kölcson-kűldöttiég sürgősen hivatik fel a leg
kedvezőbb és logsikerbezvezetobb lépéseket 
megtenni e tekintetben. — 2) Bodnár István 
ügyvéd, mint csodválasztmányi elnök kérelnn 
a jogügyi szakosztályhoz utasi itatott vélemény
adás végett. 3) Káliay András kérelme, mely
ben a temető melletti földet haszonbérleni 
•hajtja 9 évre, azon oknál fogva nem teljesit
tetett. mivel a városnak e helyivel mar előre 
kitűzött oly czéljai vannak, melyeknek létesí
tése csak idő kérdése. 4> Glück Dávid város- 
házépitési vállalkozó a még hennlevő Gou fo
rintnyi pénzét kiadatni óhajtja, olvastatott ké
relme a tanács véleményével kapcsolatosan, 
melyből kisült.hogy a városházánál a roszépités 
miatt rövid időn 14000 frtnyi kar mutatkozik, 
a miért e kérelem nem teljesittetett.

t  Városunk főjegyzőjének ítélt. Jurányi 
Hugónak édesanyja, tiszt. Jurányi Sámuel né 
nincs többé. Kevés idő múltán követte szere
tett Hugóját az örök béke honába! A gyász- 
jelentés igy hangzik: Dr. Jurányi Lajos egyi 
térni tanár mint ka. Jurányi Amália mint le
ánya, Balczir István és neje szül. Jurányi 
/.soha gyermekeikkel, Dióssy özv. steinhttbelné 
mint nővére, Steiuhüliel Adél férjezett br. I'rattó 
Napóleonná és Lujza férjezett Steinhausz La 
josné mint unokahugai, továbbá Jurányi Adolf 
és Miklós mint unokaöcscsei. mélyen szomoro
dott szívvel jelentik minden rokonok és isme
rősöknek. forrón szeretett édes anyjuk, illetőleg 
nővére és nagynénjuknek tiszt. özv. J u rá  nyi 
S á m u e l  n é szül. Dióssy Karolina asszony 
nnk csütörtök f. 1874. évi nov. 12-én. reggeli 
6 órakor, élte ti8. évében tört étit gyászos ki
múltál. A drága halottnak hűlt tetemei pénte
ken f. hó 13-án délutáni 4 órakor fognak a 
gyászokban — Józsefváros, üllöi-út 57. sz. a. 
(füvészkert)— az ágost. eveiig. vallásszertartás 
szerint beszenteltetni, s a kerepcsi-ut melletti 
temetőben nyugalomra tétetni. — Béke ham
vainak !

• Szunyoghy Lajos, egv idő óta \ áronunk
ban lakó földbirtokos a 40-es években több 
esztendőkön keresztül Szabolrsmegy e főmérnöke 
1 s-ban egy ideig kormánybiztos meghalt, folyó 

illő 14-én tartatott tneg végtiszt ességtét ele Nyír
egyházán ref. szertartás szerint. — Béke po
raira.

i Ugyané napon (t. i. f. hó 14-én) d. u. 
tétettek örök nyugalomra egy sokat szenvedett 

iifjú nő és anyának I  ray Téré i nek ,  férje

zett Szatlnnáry Gusztávnénak drága felejthetet
len hamvai. A sok csapástól zaklatott ősz apának.
férjnek, rokonoknak, s a résztvevő közönségnek 
zápor könnyei között ref. szertartás szerint. 
Nyugtassa a tisztes apa szivét ama gondolat: 
jobb ott, hol nincs szenvedés. Az elhunytra 
pedig mondjuk a költővel: „Lágyan borulj ó 
liánt porára, Miként virágra fuvalom.“

— K. Vasárnap november 15-én Szigli
geti „Czigány“-át adtak műkedvelőink harma
dik előadásul. Bátran elmerjük mondani, hogy 
Eszéky Emma k. a. (Rózsi) és Angyal Gyula 
ur (Zsiga czigány), ezen estének magasabb ér
téket kölcsönöztek játékaikkal. A kisasszony 
egyike a csinosabb színpadi alakoknak, kinek 
rokonszenves csengő hangja a szív gyöngédebb 
érzelmei, mint az indulatok erősebb kifejezé
sére egyiráut alkalmas. Voltak mozzanatai, 
melyeket a géniusz sugalmazott. Egyéniségének 
eu'ész szeret etreméltóságában láttuk még az 
örülési jelenetben is: semmi túlzás, keresettség; 
a fájdalmában megtört „menyasszonyt* láttuk 
mindig magunk előtt, kinek zilált lelke sötét 
gondolataiból is ki-kitündökölt a szerelem me
lengető sugara. Öltözete jellemző volt. Mellette 
Angyal urat illeti a legnagyobb dicséret. Ér
telmes előadása arról tanuskodék, hogy szere
ltét mélyebben tanulmányozta. Különösen a nép- 
élet gondos megfigyelése által tűnt ki. Putz 
Jenuy k. a. (Évi) kis szerepével is sok tapsot 
aratott. Kár. hogy kedves dalaival a rendező
ség annyira fösvénykedett, holott Nagy Sándor 
urat (Gyuri) nem kellett volna oly sokszor éne
keltetni. F.z egv gyakorlott énekesnek is 
sok lett volna. Különben Nagy urat is dicsé
ret illeti igyekezetéért. Gráf Juliska k. a. (Re
beka) szerep tudásával tűnt ki, a mi annál 
meglepőbb, mert. mint halljuk, csak az utolsó 
napokban folyamodtak hozzá. Jelentékenyen 
emelték a darab sikerét a mellékszereplők is, 
mint Palicz Lenke, Kovács Erzsi, N’ádassi Emma 
és Sex tv Emma k. a. Eszéky Gyula, Maurer 
Károly, Kovács Károly, Mikecz József Ilotno- 
lay Gyula, Yáczy Gyula. Yelemzés István és 
Bartkolomaeidesz K. urak. Előadás után rög
tönzött tánczmulatság zárta be a kedélyes est
vét. Közönség e kedvezőtlen idő daezára is 
szép számmal volt. Még a vidékről is láttunk 
pár kedves leányt.

— Figyelmeztetjük a t műkedvelő tár
sulatokat. hogy színdarabok lemásoltatását, dísz
letek. jelmezek, színpadi ékszerek, festékek, 
szóval minden színpadi czikkek beszerzését leg
nagyobb készséggel, jutányosán és gyorsan esz
közöljük. Az első magyar színházi ügynök
ség. (Budapesten, Vasutcza 17 sz.)

— A megye éjszaki részén, az úgynevezett 
patkószögben nov. 11-én, d. u. I t óra közt 
erősen havazott, akkor hirtelen esőre fordult, de 
másnap reggelre n fold és háztetők hóval lettek 
fedve. Kkkor a hó elolvadt s elkezdett az eső 
-zakadatlanul esni és esett e tudósítás keltéig 
már négy napon keresztül, s bekövetkezett a Ti- 
>zahátiakr:i azon időszak, midőn akarva, nem 
akarva otthon a suton kell ülniök. Most menjen 
\alaki Zsurk. Benk vidékéről Bercgvármegyébe, ha tud, másként hanemha szárnyon.

— Mandokon nov. 9-én aíioz értő jó mada
rak egy bolt feltörését kisérlették nteg, de sze
rencsétlenül . . Milyen csalódásé sikertelenség 
szegényekre nézve! Mennyi sok mindenhez ju
tottak volna — könnyű szerrel pénz nélkül, e kü
lönben is p^nz-srük világban! De a könyörflletet 
nem osmen* boltos az ablak-rácsozatának kife- 
szitésére felébred s megzavarta kedvtultéeöket 
Ekkor tovább álltak, de kevés idő múltával, me
nüit visszakerültek, nagyon megtetszett nekik 
valami a boltban. Azonban a kereskedő— mint 
beszélik — ráduplázott, de eredménytelenül, és 
a jo madarak végkep eltűntek a korom-setét éj
szakában.

%• Gyilkosság. Mogyorós és Eperjeske 
közt f. hó ö-re riradóra egy baltával meggyil
kolt ember találtatott, kinézette mint a pász
toroké. Rajta szűr. gyolcs gatya. Bekötött szűre 
ujjábán úgy két itrzeiivi tengeri, mi azt en
gedte sejteni, hogy nem járt igaz utón, roszba 
törte fejét, nem volt igaz paksussa.  A hull- 
Iához közel a dulakodás helyét, nyomait még 
reggel fel lehetett fedezni. Disznó nyomra is 
akadtak Mindezek azt mutatták, hogy valami 
nem igaz jószágon kaptak össze a jó pajtások.
'  a ki ott maradt, az lett a vesztes fél. Élet
idejére nézve 30—32 évesnek látszott. Termete 
közép, trezszine szőke, haja sötét szőke. Két. 
valóban kondás tempóval ejtett vágás vetett vé
get életének. Egyiket balszemén kapta, mely 
fülét is keltémet siette, másikat koponyájának 
jobb kéz felöli részén. A kezén is látszott egy 
csontig hatolt knrczolás.  hihetőleg parirozás 
közben kapta. A jo pajtás kivel hihetőleg el
indult, eltűnt nyom nélkül. A megtalált hulla 
a j.-orvos látleletczése után eltemet tetett.

Meghívás. .A k i s - v á r d a v i d é k i  ref. 
t aní t  ó-egylet" tagjait felhívom, hogy a f. 
évi decz. 10-én, Kis-Yardán. a ref. tanítói la
kon d. e. 9 órakor tartandó gyűlésen megje
lenni szíveskedjenek. A gyűlés tanácskozásának 
főbb tárgyai: 1 Az e. megyei bizottság által 
javasolt alapszabályok átnézése s viszonyaink
hoz alkalmazása, vagy esbetöleg uj alapszabá
lyok készítése. 2. A métermértékek ismertetése 
Árokba ti Sándor komorói tanító által. 3. Szám
tani gyakorlati előadás Pásztor József kis-vár- 
dai tanító által. 4. óra- és lrczkerend s a tan
könyvök fölötti eszmecsere, s több egyleti ügyek. 
F.pcrjeskéu 1874. Nov. 14.

G ó r ö m b e i  P é t e r ,  
egyleti elnök.

Megtörtént biz az a különös história 
Kéken Szaholcsinegyében, a mi nem sok bo
korban e-ik meg. A kéki ref. egyház ezelőtt 
egy évvel nagy lelkesültaéggel buzgott a köz

ségi iskola felállítása mellett; azonban, bár 
már helyiséget is vásároltak az iskola részére, 
mi hamar kihűlt a lelkesedés lángja. Az iskola 
szűk, nyomorult helyiség, azt mindenáron meg 
kell változtatni! Mit tesznek tehát a bölcs 
elöljárók ?! Az aggott szegény lelkészt, ijeszt
getésekkel s fenyegetésekkel rá veszik, hogy 
költözzék át az iskolaházba, a maga lakát adja 
át az iskolának! És a szegény agg lelkész oda 
dobatik egv büzhödt nyomorult viskóbal Ez 
ellen felszólalni kötelesség a humanismus ér
dekében, do hisszük, hogy beleszól e dologba 
az egyházmegye is, mihelyest tudomással birand 
róla, nem engedheti, hogy az egyháznak oly 
régi elaggott szolgájával igy bánjanak. — Ad
dig várjunk türelemmel! (Beküldetett.)

* Jótékonyság. Blahunka Amália férjezett 
Holzraeucrné urhölgy megajándékozta a városi 
kórházat 1 pokróczczal, 2 paplannal, G párná
val. Követésre méltó nemes példa, különösen, 
ha sok áldozatok árán is egyszerűen berende
zett városi kórházunkra tekintünk. Yajba buz
dít ólag hatna nevezett úrnő nemesszivüsége, s 
többen is akadnának, kik a nyomor enyhítésére 
szánt eme közintézetet áldozataikkal 'segélnék 
és gyámolitanák.

A postatisztek és az Orosi-utcza vilá
gosságot kértek és azt meg is kapták a kép
viselettől — egv éjjeli lámpa képében 1 Erre 
nézve véleményünk szerint sokkal helyesebb 
volna újra rendezni az éjjeli világítási ügyet. 
Mert városunk lámpásai csak növelik a homá
lyosságot. Minden lámpa közbe még legalább 
egyet kellene felállittatni! Szóval több vilá
gosságot ;

=  Hallatlan zsarolást követ & nyíregy
házai tiakkeresekuek egyrésze! A vá’rosban 
egyik utczáról a másikra lett elszállításért egy 
forintnak alatta még csak tudni sem akarnak 
és ha az ember felszólal vagy dijszabványt kér , 
még nekik áll feljebb, de nincs az nálok! Min
den csekélységért, kivált elfoglalt ember a ka
pitányi hivatalba nem szaladhat, de hiába is 
menne a hivatalos órákon kívül. Azért felkér
jük a kapitányi hivatalt, tartasson közegei álul 
szigorú rendet a fiakkeresek felett. (Beküldetett.)

(!' Vettük a „Magyarnyelv őr“ XI. füzetét 
következő tartalommal: Az ikes ragozás kérdése. 
Szarvú. — Ina van, lett, volt. Barkász. —  A 
.nő né- használata. Toppler. — Balásfi magyar
sága. Király. — Nyelvemlékbeli szók. Lőrincz.— 
Adutok a nyelvújítás történetéhez. Fischer. — 
Iker szók. Zibirinyi. — A magyar nyelv az egy
házi szószékén. Korész. — Nyclvtudományféle. 
Szarvas. — Helyreigazítások, magyarázatok. 
Szarvas Gábor. — Kérdések és feleletek. — Vá
laszok. Bodor. Fischer. Sonnenthal. Hamary. — 
Nepnyelvhagyoniányok. 11 Elbeszélések. Simonvi. 
- 1 Szólásmódok. Felméri. Tóth. Yozári. 3) Balm- 
nuk. Yozári. 41 Betlehemei vers. Ilalovick- 5) Nép. 
mesék. Fischer. G > Találós mesék. Markovics. 7) 
Névnapi köszöntő. Ráköss. 8) Lakodalmi köszöntő. 
Gyulai.!'» Bakter-kiáltások. Béler. 10) Gyermek
játékok. Bakoss. Papp. A. Turcsányi. Jl) Tájszók. 
Zsoldos. Borcsa. Veres Imre. 12) Katonai szók. 
Lelir. 131 Családnevek. Ballagj. 14) Gúnynevek. 
Agai. 15(Állatnevek. Szűcs. l«iHelynevek. Witt- 
mann. 17) Népdalok. Zsoldos. K.' Horváth. — 
Izeneteink. —  A nyelvtörténeti szótár mun
kásaihoz.

f i l f t l  i r l M l t i i .

A nyíregyházi termenyoarnoknál nov. hó 14-án
bejegyzett terményárak.

P i n r z i  é r .
k é r t é k  t é r t i  é r .
100 köböltől kezdve

Rozi oo—00 fontol 3.30—S 35
80—80 „ 0.00-0.00 3 45—3.660.00—0.00 3.60-4.3088-89' , .. 0.00—0.00

Árpa 2.40-2 50
Zali 1.60-1.75
Tengeri 2 80—2.40
Kűri 2.75-3.00
Hal* tn/ta fetiér 6.00-6.25
Kukkom o.oo—0.00
kapn*ztarepcz« 0.00—0.00
Lenmag 4.25-4.50

rka . 0.00-  o.oo
Kt-ndennag . 0.0 0 -0  00

0.00 -0  00 - ' p  > MNapraforgó oltó . 
' ' l e t t  , itcae

1600-1700
187, 1 18 17'/,

Felelős szerkesztő: lukacs Ödön.

Sijilttér
Arlejtési hirdetmény.
Szabolcstnegye l*75-lk évi következő 

irodai szükségletének beszerzése czéjjiból u. m. 
Miniszter papír 1b rizma, irodai 128 rizma, 
nagy médián 6 rizma. boríték 15 rizma, nyom
dai 80 riznta. fekete irón 200 darab, színes 
írón 200 darab, réztoll 104 doboz, spanyol vi
asz 98 ft fehér spárga 34 szürke spárga 24 
Gumi elasticuni 40 darab, toll szár 222 darab, 
Uarmin tenta 18 üveg. fekete tenta 300 iteze. 
pecsét máz 22 üveg, pecsét ostya 8000 da
rab. varró selyem b lat f. évi deczember hó 
lo-én d. e. lő urakor N-kállóban a megye ház 
kistermében árlejtés fog tartatni, melyre ia a 
vállalkozni kivánók KV" bánom pénz letétele 
mellett ezennel megliivatnak, zárt ajánlatok az 
az árlejtés megkezdéséig elfogadtatnak.

Az árverési feltételek az iktató hivatalba 
mindenkor megtekinthetők. — N-kálló, 1874. 
November 19.

Bénii Barnába*.
(1—) alispán

l

!



H I R D E T É S E K :

Á rverési hirdetm ény.
Juluítiz Kálm án és Kommen Zau- 

xsánna csődtömegéhez tartózd s a nagy- 
kállóiutczán 1014. sz. a. fekvő  ház —  f  
évi decz. 21. és szükségeseiére 1875. jan. 
18-kán. mindenkor d. e. 1) érakor a  h ely
színén árverés utján el fog adatni.

Az árverési feltételek alulirt tömeg- 
gondnoknál m egtekinthetők N yíregyhá
zán, 1874. nov. 18. N ádasy Lajos.

Árverési hirdetés.
Néhai P sen yiczki N agy G y ö rg y  és 

első neje után hátramaradt 1480. szánni 
városi háznak eladása f. é. novem ber h<5 
7-kén nem sikerülvén, újabb árverelési 
határidő ül. folyó novem ber hó 25-nek 
délután 3 órája tUzetik ki a városhá
zához.

K elt N yíregyházán. 1874. nov. 17-én 
tartott árvaszéki Illésben.

Kmethy István.
árvaszéki jegyző .

Hirdetés.
A  pazonyiutczán 785. szám alatti 

háznál jö v ő  évi Szen t-G yörgy naptól több 
egym ásután következő évre I. lakosztály 
bérbe kiadó, nielv áll 2 utczai szobából, 
egv  boltból, egy hátulsó szobából, kony
hából, élés kam arából, fakamarából, pill
éiéből stb., a feltételek felöl értekezni le
het a ház tulajdonosnál ugyanott.

árlejtési hirdetmény.
A  kemeesei ref. templom meuyezete 

és tetőzete lebontására, ugyancsak annak 
újbóli m egcsinálására árlejtés hirdettetik. 
m egjegyeztetvén, hogy a kőniives-. áes- 
és bádogos-m unkák külön-külön is k ia
dandók. de együttesen is: m ire nézve fel
hivatnak. kik e munkát akár részbe, akár 
egészen felvállalni óhajtják, hogy f. é. dec. 
lő .re g g . 10 órakor Kem ecsén az iskola he
lyiségben tartandó árlejtésre 10 %  bánom 
pénzzel ellátva jelenjenek meg. a költség- 
vetés és tervezet addig is alólirottnál bár
mikor megtekinthető.

Kemecse, (vasúti állomás) nov 12.

M IK E C Z  M IK L Ó S ,

(2— 3) főgondnok.

Csak I  í t ta lv a g y  I  ta l lé rra l leh e t nyerni.
375,000 ftot vagy tallért

mint legmagasabb nyereményt a hamburgi legújabb 
péuzsorsjátékna! mely a magái kormány álu l »an *u- 

gedelyezve • irarantirozva

43.000 fóny< remény (a húzás rövid hóna
pok múlva megtűr térik! !i tartalmaz kővetkező 
főnTcreiDénveket: 250.000: 125 000 : 90.000 : 
60.000; 40.000: 36.000: 30 000; 24.000; 
20.000; 18.000. 15.000: 12 000. -M)3-szor 
2400; 41‘2-t.zer 1400 stb. ltos nyereményeket.

Mindenki kap tőlem <gy eredni egész sorsje
gyet (nem kell oti/> haaonlitani az eltiltott ígérvényekkel' 
A nyeremények kifizetésére n-zrc az állt in jót áll. és 
küldőm azokat pMMM mindenfele.

Az l-lő osztályú nyeremények huzata ebire meg
állapított terr szerint t..rt»-tik. Kgy eg*sz eredeti sors 
jegy ára 9 tallér vagy 3 é* fél forint o. <*. kél eredeti 
■orgjegy ára 1 talbr, vagy 1 ',  íonut Minden rendelés 
azonnal s t  legnagyobb pont- ssaggal teljesittetik. Min
den tudákozódáara v.Uaaz küldetik bementett levelen. 
Minden részvényes kap egy hivataloi kimutatást. Kéret 
nek az illetők fordulni kővetkező czéghvz

M Stelndeekor,
Bank- und Wechael-Getcháft. Hamburg.

\
V. • -

\  m n m i H  Z K M
könyv, kömünyomda s kirtyagyári részvénytirsulat ^

KÖNYV- KŐ- és MÜNYOMDAJA
ajá n lk o zik

mindennemű nyomtatványok
jut,im os áront

és pontos elkészítésére. "VQ

E L í  i>

r - o  :*k - o -

. * Üzlethelyiség, —  linvá a  m egrendelések intézése k iretik . — fa- 
I  k piacz, a reform, nagytemplom mellett.

Hí
1

TOLLAK
újonnan nyitott

•27 krus
egyetemes árucsarnokában Becs Mária- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagyban ski- 

csinben kaphatók
Gyapjuruha-szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csikós vagy koczkás 
még pedig Lüster. Rips > Dioyonalplaid 
keltnek, egyszínű és caridrozott scott pla.i 1- 
kelme; legújabb és legszebb ö>zi és téli 
.■%'«»r « l  |» 4 » l  - f l  <•
(Wattinoll s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha barcbet. cusmanosi porkal. (’re- 
too. török piqué hálókönlöstiek, kék, barna 
s fehér sinór és liánéi bárdiét, rumhurgi. ! 
hollandi és készítet len sziléziai fonalvászon, 
házi-s bén vászon színes és virágos cziez- 
mouslin és csipke-fliggönyök. atlasz-grndl. 
szives ágy nemi, vászomlamas/t-törölközök. 
matrái /  és díván gradl. rbiffon 5 4 és * , szé
les. selyem é> kásinér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ha- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szilinél és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

Mimi f - i ik

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

lelkiismeretesen teljesittetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

’ w a l * .

27 krért
rőf, darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az. áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsinben árultatuak

iu-ruhaszövetek,
mindig a "legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagv scot ca- 
ricirt még pedig Lüster. Rips. Diogonal 
piáid szövet, egyszínű «'•* skót modorú 
plaidkeliue, s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

V m i i i x i i r i i i i i H i
< Watt moll és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos ruhaharchct. cosnianosi 
parkaL cretoa tőrök háló-köntötnek, pique, 
kék. barna és fehér sinór és Hanel barcbet, 
rumhurgi. hollandi és készitetlen sziléziai 
fonal vászon, házi- s bórvá-zon, színes és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-fAggónyhk. 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vúzoiula- 
maszt-törölközők, matrácz- és díván grundl, 
rbiffon */« 8 % széles, selyem s kásinér nyak
kendők. hosszú és rövid harisnyák, keztyük, 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenfele szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyedül kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert legidósb s legelsóbb ala
pított

27 kros
ii r ii r  h n r n o k h n n

Bécsben. K áitnerstrasse 34.
(Bürgerspital Gebttude.) 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák es árjegy

zék ingyen (3—3t>)

Különleges ha tása
az Anatherin-szájviznek,

mely-1 ilr. |*«pp J  t. r«. kir mlv fig .nos készít Becsben. plőadva dr. J s n e l l  Gyula gyakorló főorvostól. 
Rendehényeztetík a becsi klinikában, valamint dr. opnlrer tanár, rertor. magy és kir szász udvari tanácsos 
dr. Kletziiokv, ilr. Uránt*, Jr II, I1«t  stb. orvos urak által

Kién szar fókép a fogak Imiszt írására szolgál. Vegyészeti tulajdonságánál f>gva feloldja a fogak közt 
és a fogakon a nyalkát

ilaart aíata leginkább étkezés után ajánlhat >. meri a topák K-zt visszamaradó hnsrészerskék rotha- 
dáaka ménvén át. így a f-.g*k állagát Megtámadva. a szájban btolós |ehei|etet gerjesztőnek.

M g azon tsetlten ja. ha a borié mar lerakodásban van. használható e szer, mert a mrgknnénykedés 
ellen mOkotlik, Mert. ha c.ak a fog egy kis reszt- is letörik, akkor az így megsértett í..g csonttanba »’«ik éa 
okvetlen elpuazluUán. a többi egészségéi fogakat is niegnuitja

A fogak arep és természeti* azinet visszaadja. mert minden idegen máit vegyileg szétbont és meg
semmisít.

Igen hasznosnak bizonyul álfogak tisztántartásában. Eredeti fényüket és ragyogásukat visszaadja, a
bor’t i-lrrakodást n.eggátolja . s min<l< n blUm szag ellen megvédi.

A.on fájdalmakat, mel.tket az odvas és romlott topák okúinak, nrmrstk enyhíti, hantin a baj to
vább harapodzasát is meggátolja.

llatal'osiivk tnr<>n\id az Anatherin-srajviz a foghus rothad&Hái.al. valamint hi/toa és sikeres onyhitü 
szer az odvas t -gak fajdaimai *■ l, :i. csums fogf.íjdalmsknal. Az Anatherin-azayviz könnyen <•» anélkül, I. gy 
valami hátnnvtol f. I ,i kellene, enyhiti a fájdalmakat a legrövidebb idő alatt.

Mind-nekfelett ineglieriullietlt-n a'. Anaihcrin-sz.'.j iz a lehellet jó illatának feulartasában éa a bűzös- 
ség clia«d|iéa»l'aii; s elegendő, ha na|ijab.m néhányszor kictLIitJnk szánkat e vízzel.

New ajánlható ••l.-zgé a t3|il'.« f iglnii elb-ti Ila az Anatherin-sz^jvis mintegy négy hétig utasítás 
szerint baaruáitatii.. akkor a beteg föghns halaianvsága eltűnik és kellemes roZMSziunek n<l helvet.

Nem kevéahé kjto'u<«»u bizonyul az Anatíienn szájvíz a mozgó fogak ellen. Kz uly haj, melyben a 
gümőkórosok, valamiiit óreg eudzeri t̂ »ij«nvgdRek.

Iliztoa szer az Auatbcriii s/ajviz a konr.,^^ vérző foghus ellen Ennek oka a fogedénvnek gyengee*-- 
géhen rejlik. Ez eset eu erői l'oglu-5- izüksegcg. j .cja <« a foghust edzi, miáltal uj működésre ébreszti azt. Árt J tt *0 kr.

A n n l h e r l n  a « » u
I»r l 'upp  J. u. is. kir. fogorvostól Kécahen.

Ezen vegyn’ék a lelu-letet tü/tán <• üdén tartja, és arra a/<>lgal, hogy a fogaknak esillog., fehér ki 
nézést kölcsönözzön, ezek romlaiAt aktulalyozza es a fogtuist eroshitae

Dr. Popp I. Q.

oly kéj, tisztítja n f-gat. hogy mindenns|d használata által az oly kellemetlen fogkő eltávolittatik ,s  a fogWlér-
seg és tinomság tekiuteteln-n nyer. — hgy doboz ára tél kr. o. é.

Kapható: Nyíregyházán Bertalan I*. Il.mffel I, . Tisza-Lökön Valkó K„ Nanason I jván- S.. 
Szilaj J., N.-Kádlóban ilvezda K , ^sathiuáron Ehuber J. es Meyer t«.. Iiebreczenben dr. Kotarímek. 
U , Ko/sáa I- éa Mihály uraknál.

Hadhazon 
Tara áss v

G L Ü C K  t G N Á G Z
kereskedésében

valódi amerikai p e t  r » 1 e u in hordó és 

font számra 1 égj Hiányosabb áron kapható, 
valam int:

Bécsi, bőr- és everlasztin kitűnő ké- 
szitménvii czipóit ajánlja, s miután ezekre 
nézve végkiárulást ren d ez: azokat a be
vásárolt áron alul 10 % -al adandja.

M egrendelések pontosan teljesit
tetnek.

(3— 3)

Hirdetmény.
Néhai Krist.m  Ign ác, árváinak Ke- 

uiecac küzságében s határában mintegy 
452 » 7 „  rész líraidat tevő tagos birtoka 
jövö  lH75-dik évi aprít liá 24-től bárom 
évekre kiizárverés utján Kem ecsén a hely- 
szinérn f. 874. évi decz. hé 2 1 -kén K rasz 
nay Péter sznlgabiré házánál a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe adatik — a felté
telek addig is alulírott mii N yíregyházán  
m egtekinthetők.

N yíregyházán, 874. nov. 12.

Krasznny Gábor,
v* gondnok.

Nevelő kerestetik
vidékre egy 6  és 4  éves gyerm ek mellé.

M egkivántatik, hogy a pályázó ké- 
pezdét jó  sikerrel végzett, a német n y e lv 
ben kellő jártassággal bíró fiatal egyén 
legyen.

Bővebb fel világi isitást nyújt a r S za 
bolcs “ szerkesztősége.

( 1- 2)

Árverési hirdetés.
\  agyon bukott Kóho Ahrahám csődtö

meg* hiteleiéi választmánya nőiéről, rz. nn*l 
kothirré tétetik: miszerint a csődtömeghez tar- 
td*ó s » QHgvkáiloi 358 dik stitnu lelekjvbeo 

belyrajii aiátn alatt foglalt, ugjnevetett 
Elyaeum kertbeli két koldoyi kaszai ló főid, f. 
1*74. deci. hó ló-kén. esetleg 1875. év jan. 
20 kán a c»ód javára el fog árvereitetui.

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k :
1 s*ör. A kikiáltási ár 500 f-tbaa állapi

tatott meg.
2- szor. Az árverelni kivinók tartoznak a

kikiáltási ár 10*0 át báoatpéaiiil lefizetni.
3- szor. A vevő tartozik a vételár egvbar- 

madát lefizet ni; a másik harmad-észt •  leütéstől 
|5 nap alatt, az utolsó harmadiészt pedig 30 
nati slvtt kifizetői, a bánatpénz az utólsó rész 
It-tbe fog kelti latoi, a fizetés a t >meggondooknál 
tfljesitandő.

4- iter. A vevő a birtok azonnali hasini'a- 
tába lép. a lelek könyvi átírás azonban csak a 
vételár telj-» kiliietc.se után történik.

5 kz ír. Vevő a leütés napjától számítva a 
bútokkal együtt járó minden néven nevezendő 
terheket viselni s a birtok átírással és az á.'ve- 
'és f> ganatositáaával együtt járó költségeket, 
bélyeg és százalék dijakat is teljesiteni köteles, 
melyek a vételál ba be nem tudatnak,

G-dior. II.t a vovő a főtételeknek meg nem 
f.-I<-]ne, btn.impénze a csődtömeg javára esik, a 
az ő lóvására uj árverés fogván egyszerű eldo- 
holtat is mellett tartatni, a netalán elői'laadó 
hiányt fedezni Urtozandik, a netal.ini többlet 
púdig A tömeg javára marad.

lí**ll 1̂ 'agy KáÜóbaii, 1874. ükt. hú 20-kán 
tartott ctódválasztmányi uléybun.

J’ethő Zsiginond,
l i 3) tömeggondnok.

D ebrcczen, 1874. nyomatott a részv. tára. könyvnyom dájában.
I V J S  m - n n w i tn t  f  M l . . , '  »A».. I tA ro n T tr iM n i la in n a n
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