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V egyes tartalmú htíli lap.

Megjelenik minden vasárnapon.
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C Hirdetési dijak:

nen birdetlack trtbb»rörl beik- 
ladreicibb föltételek alatt m i-

közölhető.

■ Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

A nővilág.
Társadalmunk elemei közt kiváló. BÖt 

mondhatnák. cl*8 helyet foglal az úgy
nevezett nő világ. A nő körül összponto 
sül a családi élet boldogsága. Az ifjú 
kebelében a nü g> ujtja fel azt a szent 
érzelmet, mit szerelemnek neveznek, s a 
mi nagy dolgokat képes létrehozni az 
életben

A nemzet szempontjából i« nagy 
szerepre hivatott a nő. A történelem ta
núbizonyságunk. Nagyszerű dolgokat mi- 
veitek a nők ; mert gyakran a törté
nelmi esetné yek n ozgató eröikint sze
repeltek.

Voltak, a kik az igazság szolgálatá
ban állottak; de voltak olyanok is, a 
kik a gazság bérenczeiiil szegődtek. S 
mindkét esetben nagy hatalmukról tettek 
fényes, habár olykor dicstelen, bizonysá
got is.

De mi a r.ők kiváló hivatását nem 
a történelmi események sz npadán való 
szereplésben látjuk; hanem ott a csa
ládi tűzhelynél — ft gondos munkás
ságban.

Mindenki érzi a nő becsét; tudja, 
hogy természetszerű hivatása — család
anyává lenni.

Nagyszerű fogalmat fejez ki e szó: 
családanya. Caúl é* eszköz vau itt egya-
stllve. Csak nz a kár. hogy kevesen 
érzik ennek jelentőségé-.

Jelenleg nem is akarunk ennek fej
tegetésébe bocsátkozni, hanem a nőne
velés némely hibáját akarjuk feltárni A 
nevelésben rejlik minden ok arra nézve, 
hogy a családi élet s< kszor nem lesz 
azzá, a minek kellene, — paradicsommá.

Az anyák kiváló munkássága a le
ány nevelés körül oda irányul, hogy rneg- 
ked vei tessék a növendékkel — az i d e- 
g e n s z e r ü s é g e t. Nagyon közönsé
gesnek, vagy negélylett kifejezéssel „pa
rasztinak  nevezik azt. a mi magyar. Ru
hában, szokásban előttök cs.ik az a 
szép, a mi m is égalj alM plántálta- 
tott ide.

így teszik az anyák a leány- 
gyermeket d i v a t k ó r o s s á .  — A diva
tot aztán némelyek oly tulságba viszik, 
hogy nevetségessé válnak. ■ midőn ma
goknak tetszelegnek, akkor mások a 
gúny nyilait szórják feléjök.

E divatkórosságból származik aztán, 
hogy a nő elveszti í z l é s é t  Önhittsé

gében nem tudja, hogy mit rakjon ma
gára Fejébe veszi idejekorán, hogy csak 
az a szép. h mi minél czifrább, minél áro- 
sabb.

Megszokja aztán — a f é n y  ü- 
z é s t. Apró haszontalauságokra oda 
adná legntósó fillérét is, csikhogy mu
tassa a világnak öltözéke fényét.

Fokról fokra igy megy a nő egész 
odáig, hogy megszűnik :» szeretet magasz
tos tárgya lenni a férfi világ előtt.

Tisztelet a kivételeknek!
Hanem aztán mondja valaki, hogy 

milyen férfi lehet az, a ki ezeket látva, 
kilépjen a síkra, s alkalmat adjon az ily 
nőnek arra, hogy női hivatásának telje
sítésére jogosultsággal bírjon?!

Nagy fájdalommal látja minden jó 
zan gondolkodású ember, hogy men
nyire szaporodnak társadalmunkban — 
az a g g  l e g é n y e k .

De vajon csoda-e ?
Hisz megrettenhetünk ily körülmé

nyek közt a nővilágtól.
Magasra csigázott igényekkel lép 

elő ma már nz oly nő D, a ki bátran 
elmondh itná magáról, hogy — r velem 
van mindenem.“

Csakhogy e kifejezés itt nem a bül- 
cseség jele, hanem inkább n hiú püfi'esz- 
kedés bizonysága.

Növilágunk nem érzi a* idők nms-
toliaságát. s nem tudja vágyait ennek 
megfelelőleg mérsékelni.

A nőtgyletek feladata volna, hogy 
terjeszszék az — egyszerűséget.

F.kkor talán töhh ifjú kapna kedvet 
arra. hogy a családi élet édes gyöt
relmére elszánja magát. A nők nyerné
nek ez által is.

A növiiág hivatva van társadalmi 
életűnk ujjáalkotására.

'legye azt az „egyszerűség* jelszava 
alatt Bizonyára a férlivilág tisztelettelje
sebben hódol meg előtte, mint jelenleg, 
a midőn kötelességszerüleg szórja a nő- 
világ bábjainak meggondolatlan bókjait.

Bocsánat az őszinteségért, amit e so
rok Írásánál tanusitánk.

De e sorok írója mindennek daczára 
annyira becsüli a nőket, hogy előttük szé- 
gyeít volna hazudni.

Azért voltunk ily őszinték.
Váljék egésnégűnkre!

Eoyaflfl leflény

KÖZÜGYEK.

Felelet a .Hol a tiibá ?- -ra
(Folyt, és vége.)

Hogy jobb módú polgárai a városnak, a 
város által házilag bérbe kiosztott földekért 
éveken keresztül nem fizettek, e tekintetben 
ezikkiró jól tudhatja, hogy a tisztviselők vá
lasztását 187 ! elején meg nem elűzte, a tiszt
viselők teendőjének kijelelése, a hátrányok per 
utjáni behajtatása nem a számvevői teendők 
közzé tartozott, mindamellett a még 1873. év 
előtt fennállott albirói hivatal által a behajtá
sok megkísértettek, s ha néhány jobb módú

döntött követelése, egy másik pedig halasztást 
kérvén polgármester úrtól a fizetésre, — azt 
megnyerte, de azóta le is rótta tartozását, 
ezikkiró a számvevőt is abba a sorba tartozó
nak mondván, azt elismerem, hogy a 872 ik 
évben szomszédom által előidézett véletlen épít
kezésem, de különösen 873/4. évi. majd fél évig 
tartó súlyos, s nagy kiadásokkal járó betegsé
gein miatt, hátrányban maradtam, de rövid idő 
alatt eleget teendők, s addig is biztosításul, 
hivatal utáni dijamnak fokozatos berhagyását 
felajánlom s e tekintetben a tettes képviselet
nek kegyes elnézésére támaszkodom.

Az árva számadásoknak általam megte
endő felülvizsgálása, csakis az árva gondnoki 
évi bezárás után. de a kővetkező évben történ
hetvén meg. ha a volt tiszti gyám által az év- 
utolsó napjaiban tétetett a házi pénztárba által 
6000 frt. úgy hiszem, az nem a számvevő ha
nyagságának tulojdonitbató. mert az árva ügyek 
felett való őrködés a volt tanácsnok, illetőleg 
főbírónak mint árvaszéki ülnöknek körébe tar
tozott. egyébiránt én az l*72-ik évi ánaszám- 
adások felülvizsgálásáról beadott jelentésembe 
megérintettem, hogy legalább 14 évileg tartóz-, 
zék a tiszti gyám czcutiil u pénztár állásiról 
kimutatást benyújtani az árvaszéktiek.

Ha ezikkiró nem sajnálta volna fáradtsá
gát a múltakba visszatekinteni, és szives lett 
volna 11 század alatt tanúsított hivatalos mű
ködésemet érdemileg méltányolni, tudomást 
szerelhetett volna magának arról, hogy 850-ben 
alig elfoglalva számvevői állásomat, még pedig 
a forradalom utáui terhes időkben. 5 volt árva- 
pénztárnoknak megelőző idokroli. a forradalom 
alatt forgalomba hozott magyar bankjegyek el- 
enyésztése miatt bonyoiatossá vált számadásait 
lio/tam tisztába, i  ’ j évig tiltott fáradságos 
kutatás, vizsgálna után 800 irtot mentettem 
meg az árváknak, s ezen terjedelmes mun
kámért semmi dijt nem követeltem, de nem 
is nyertem, mert kérni szerénységem tiltotta. 
Nemkülönben a midőn 1*56. évben a városi 
jövedelemadó-bevallásoknál, a regálét terhelő 
adósságoknak kamatai el nem fogadtattak le
rovásul addig, a nűg hitelesen ki nem mutat- 
tatott. hogy mely összeg terheli a regálékat, 
én minden megbízás nélkül, felajánlottam an
nak kidolgozását, s meg is téve azt. már 1857- 
ben lerovatott 310 ezer frtnyi kimutatott re
gálékat tcrhclu adósság kamatainak összegébe
18.000 frt, mely után a 10® „ kivetés 1860 
irtot tett egy évben, s azólta 18 év múlván

lel, minden évben legalább 1500 frtot mentett 
meg a házipénztárnok, s bátran tehetni 27 ezer 
írtra azon munkám sikerét ; ezen nagyszerű 
munkához, úgy a 804. mint a 824. évi váltsági 
okmányoknak átvizsgálása kivántatván, közel •/, 
évi. hivatalos időközi működésemért szintén 
nem engedte szerénységem, hogy dijjat köve
teltem volna, s azt nem is nyertem, pedig a 
számvevői hivatal az, a mely semmi legkisebb 
mellékjövedelemmel nem jár, s csakis a fixumra 
számíthat a hivatalt \iselö egyén ; több ily a 
város irányába viseltetett jó indulatból, s hi
vatalos kötelességérzetemböl eredő szorgalom
mal megtett munkákat végeztem, a többek közt 
megemlítve a pusztai földeknek 365 köblösseli 
tulterbeltetésünkből származó adóleszállitást, 
1864/5-ben, a katona tiszti elszállásolásokért, 
már az arhivumba elintézetlenül hevert s ál
talam véletlenül felfedezett követeléseknek, 
hivatalos formába öntött kidolgozásával meg
térített 2700 frt. s mindezeket, hogy bátor va
gyok felemlíteni, nem kérkedésből teszem, s 
különben nem is tettem volna soha, ha nyilvá
nosan meg nem támadtatik, legoszintébb igye
kezetem a hivatalos kórömbeni teendőknek vég
zésénél. Mindezen általam előadottakat kész 
vagyok a városi leltárban feltalálható hivatalos 
okmányokkal, határozatokkal bebizonyítani. Bi
zony bizony, ha minden városi tisztviselőre, a 
legoszintébb igyekezet, és szorgalommal egybe
kötött hosszas évi működéséért ily elismerés? 
ily jutalom V vár, nem irigylendő sorsuk.

Nyíregyháza. 25. november. 1874.
G&lánffy Dániel, 

városi számvevő.

A f ő v á r o s b ó l .
„A csók jogi jelentősége.® — Dr. Vécsey Ta

más. egyetemi tanár s országos képviselő fel
olvasást a tudomány- és műegyetemi olvasó

körben, november 29-én.)
A mily simán és csendesen, minden ne

vezetesebb hab-torladék nélkül hömpölygőtt e 
hétnek folyama alá külső események tekinte
tében, ép oly sűrűn hányt sz kisebb nagyobb 
hullá.nzyürüLet benn a különböző egyletek fel
olvasó asztalainál. Kgyik egylet felolvasását a 
másiké váltja fel. — Az egyetemi olvasókör
ben az idei felolvasások sorát dr. Vécsey Ta
más egyetemi tanár i onz. képviselő nyitotta 
meg, azon tegnap t irtott felolvasásával, — 
melynek czime, — m i n t  m á r  s o r a i m  
h o m l o k z a t á n  i s  o lvasha tó :  , A csók 
jogi  jelentősége® volt. — Nemcsak a 
vonzó czim, hanem a tanár személyiségének 
záloga is arra, hogy az érdekes cximnél még 
érdekesebb lesz a tartalom, oly nagyszámú kö
zönséget gyűjtött egybe, hogy az egyetemi ol
vasókörnek tágas terme neui volt képes azt 
befogadni. Ennek következtében ezen termet 
sz egyetem uj nagy d í s z t e r mév e l  kellett 
Elcserélni, mely ép e napokban készült telje
sen el, s a maga nemében oly nagyszerű, hogy 
Európa egyetemeinek bármelyikével is büszkén 
megállja a versenyt.

A hallgatóság közt — talán nem érdek
telen felsmlitenem — ott volt két fiatal hölgy 
is. A sok helyütt viharos taps által félbesza-
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Bodó vitéz.
Hall ada.

„A ki rósz Bálintja vagy a török hadnak.
Kit gonoszban hátul a poklok sem hagynak! 
Túurzoljon tarkódon tatár buzogánya. 
Sandalgó szemedet vájja szét a kánya!
Ilyen luddá tenni engem! ördög adtát! 
Népemből, kik immár a babért aratták.
Szép szóval kicsalni — béke-tárgyalásra,
S gaz orvul juttatni ily rab-szabadságra!®

.Nem szégyen az uram. Bodó Ferencz vitéz! 
Így suttog Hatvanban minden, a ki kinéz, 
Megvisszasompolyg a I.abnncz-szállt utczárol. 
Nem is baj; gondolunk, lu kell, paripáról.1

Ilodó pedig hallgat az unszoló szóra.
Nyomot vészit, s pattan kert alatti lóra. 
„Csalfa, gaz Labonczok! cselvető róka faj,
\ essz itt!® — és tulkából kél örvendő karzaj. 
Védi a menekvést éj sötét palástja, 
iS útjára mennydörgő ég fényét bocsátja; 
Száll a férgéteggel, feldobog a pázsit.
Mig végre lábánál Tisza medre ásít.
Itt kis fény vezérli a megrekedt illőt.

f.s inenhelvül kapja a halász vityillót.
Hol derék jó öreg a tisztes idegent 
Szive kincseivel halmozva, tartja bent

Mig a kül világban harsog az ég harcza.
S vert babtól szakadoz a Tiszának martja: 
A szökevény vitéz mély bel világában. 
Keblében, még zajgóbb vihar-háborgás van. 
.Mi bajod, óh ember V mit futsz ? mi bánt ? hát ha 
Ártatlan gyilkoltnak kerget árnya, átka? 
Eme rongyos hajlék bék‘ s jólélek fészke:
( dűlj itt. ha jo vagy. menj. ha bűn fertéze.®

Évnyi hosszú napok nyújtanak éveket 
A derék kurucznak mély rabsága felett: 
Csak szuvas váz immár; n mozgó halottat 
Csak két fény jelöli, mit szeme ragyog tat. 
Le lejárnak hozzá szép szóval, keményen. 
Szabadságért, díjért hogy zászlót cseréljen. 
„János királyomnak kőtém le telkemet:
E hit, úgy lesz rendén, itt engem eltemet.“

Dr. Szabó Dávid

K g y  c - n l a t l  H trtc iiH < v

Most előlép Ilonka: * Felejtsük el az 
előbbi perpatvart, játszunk valamit®! . . .  Az 
indítvány zajos helyesléssel elfogadtatik.

Azután játszanak mindent összevissza, 
mig az idő halad, a nap hosszú árnyékot kezd 
vetni a messze rónákon, itt ott megszólal a 
pásztor szép mélázó hangja, a hazatérő nyájak 
kolompja messziről csilingel, a titkolózó árny a 
kis berekben kezd félhomalylyá válni, a gyer
mek sereg ott hagyja a „regényes helyet® be
megy a kertbe, onnan pedig meghitt búcsúzá
tól Uct hasa oasotaak. Ea ez igy megy nap 
nap után és a szülők mind e felöl nem tudnak 
semmit I •• *

Tekintsünk be most a tiszteletei Tornai 
uram lakába, vájjon init csinál a szegény nö 
és a gyermekek?

Már eltelt nz a nehány nap, mely szük
séges volt ahoz, hogy X — városból a loglas- 
subb hajtással Í9 ház i kerüljön az ember, még 
akkor is. ha ott egy teljes napot mulat; és 
még sem érkeztek meg a tiszteleten asszonyom 
kedvesei, a mi szivét kimondhatlan aggodalom
mal töltő ugyan el, mind a mellett igyekezett 
elnémítani félelmét, hiszen férje azt. mondta, 
iiogy ne gyötörje magát, nem lesz abból semmi 
nagy baj. „o pedig nem szokott hazudnil”

Az egyszerit halász igy zsörtölt az úrra 
Ez pedig törődve felelt neki újra:
.Nem üldöz ergemet ártatlannak vére,
Nem is törtem jámbor kárára, vesztére:
Haj, hogy úgy nem tettem, midőn kellé tennem, 
Midőn Tónik Bálint úgy rászedett engem. 
Hogy hitet mondók, nem tépni el bilincsem. 
S mégis eltépem azt. bánni okom nincsen; 
Vagy tán van?* .Neíolytasd.értemszivbarczodat; 
Hitet tói s bitiedül cselekvői, mnrdos az. 
Kinek hite nincsen, istene sincs annak.’

Ezer tor, fóldingás Ferenczre rohannak.
Nem haboz perczig sem, ragadja már a mén. 
Elvesz a nagy éjben; honnan jött, visszamén.

(Kegenyea korrsjs.i 
III. Rész.

„A regényei hely.”

Most meg már Jenön van a sor, hogyel- 
komolyodjék. félre megy egy fatövéhez, ott 
leül. eltnéiázik, majd feláll, koszöli pajtásainak, 
hogy ö megy haza! De nem addig van ám az. 
pert osztanak a testvérek, a kis felhő elvonult, 
királyi székét vissza foglalja a gyermeki öröm- 
napja. kezet kell fogni egymással a két duz- 
zogónak, s talán már egy csókot is kapna az a 
pajkos Jenő, ha csak egy szóval is merné ké
rését megkísérelni, de úgy félti a bánat felhő
jétől azokat a ragyogó szép szemeket.



kilőtt felolvasás, több mint ötnegyed órá-'g 
tartott; terjedelme tehát oly nagy, hogy au 
itt teljesen nem, hanem csak kivonatilag lehet 
közölni. Bővebben ugyan, de — tér szűke 
miatt — szintén tetemes kihagyással megjelent 
e felolvasás a „Fővárosi lapok“ 275. szúrná- 

- bán. Halljuk azonban magát a felolvasást:
„Tárgyain köztudomáiu volta mellett, an 

. nak egy uj. t. i. jogi oldalút akarom kiemelni 
í Tehát ne várjak, hogy u színpad s Parnaszus 
í lantosait vezessem önök elé, ne várják, hogy 
' az ö.-szefont ajkak villanyos kapcsolatát emle 
pessem. Azt sem fejtegethetem, hogy kitől kö- 

Ivetethetni — különbeni végrehajtás terhe mel- 
' lett a csókot, mert min vagyunk házas em
berek. Keveset Ígérek, és sem a költészet ár
nyas ligeteibe, sem az érzékiség szirén-kar- 

tj&i közé nem vezérlem önök élénk s tiszta 
1 laotaziaját.

A múltak nagy tükréből Komolus népére 
kérek egy futó pillantást. Tárgyunkat ott nagy
ban kultiválták ; elterjedettséget s nagy válasz- 

' tékát mulatja a nyelv, jelesül ennek bárom 
‘szava: „suaviunr ,  nemcsak a csókra kedve- 
? sen összehúzott s tájat, hanem magát a csókot 
îs jelenti; „ost. tlum", a költőknél piczi száj, 
8 átalán a csók; „basiutn" pedig, a ctók 

'szerelmesek köz;.
A csók többféle. Más pl. a tisztelet, s 

más a jóakarat csókja; más a szere te tő,  
is ismét más a szerelemé.  A tisztelet su- 
tgalta ama csókot, melyet a távozó polgár szo
rított hinteni a haza földére, niiiiöu attól hu 
»esuzik. A jóakarat elvitázhatatlan attól a csók- 
‘tói, melyet a vőlegény nem saját gyönyörűsé
gére. hanem menyasszonyának érdekében ad, 

[mert Kómában azt hitték, hogy a beteg meny
asszonyt ily csók hathatósan gyógyítja s ele- 

fveniti. A szerétéiből eredő csókok a rokoni

hatóságok már annak nyomozását is megkezd- j tartózkodott
iék. A fölfedezésnél az első nyomot a Jaroslaw csapszékben, 
kerület székvárosában Danilowban találták meg. késszé.

a „vörös zászló'-hoz czimzett 
hogy a nép hangulatát kifür-

>s baráti viszonyt szokták kisérni. Kómái jog 
jszeriut: a csaiad tagjai az unokatestvérekig 
j bezárólag egymás irányában csók-joggal, (jus 
'osculi) éltek. A nőknek meg volt engedve, bogv 
irokonaik homlokát csókolhassák, s hasonió.ag 
ia fértük nak is szabad volt megcsókolni a ro- 
’konsag nói tagjainak homlokát; de késői b a 
.homlokról lejehb szálltak, le a piros ajkak 
icsókoiására. ama hands jogi szükségtől vezé
reltetve, hogy megtudják, nem ivott-e bort n 
szép rokonno. mit Cato minden hűn s rom

K városkában lakott egy Pissarew nevű nemes, 
kinek e kerületben lévén birtoka, ott egy nép 
iskolát alapított, melyben kormányellenes és
socal demokratikus eszméinek térítője lett. 
F.z iskolának egy tanítványa, egy paraszt, 
röl a hatóságnál. — mint mondják Sz.-l'é- 
terváron — jelentést tett s a titkos rendőrség 
rögtön készületeket tett Pissarew elfogatásira; 
de a mint látható, meglehetős ügyetlenséggel. 
A rendőrség ugyanis egyelőre a danilowi ke- 
kerületi elnököt és rendőrfőnököt így titkos 
iratban tigyelmeztette. hogy minő eljárást kell 
a bűnös elfogatásúnál elkövetnie. A bölcs em
ber azonban ez iratot egy nála jelenvolt tár
sa g előtt bontotta és olvasta fel, a inig észre 
k< /.dte venni, hogy ez mire vonatkozik. A szin
tén jelenvolt Pissarew a felolvasó hátamögótt 
állván. az iratot hirtelen átfutotta és a ve
szélyt hamarább észrevette, mint a másik az 
olvasást félbenszakitotta: ott is hagyta rögtön 
a társaságot és alkalmat lelt a kerületből, sőt 
az országból i* * nyomtalanul eltűnni; gyanítják, 
bőgj Sveiezha menekült. Kunok folytán már 
több elfogatásit történtek s több helyen még 
a tanuló ifjúság közül is. Annyi már nyilvá- 
losságra került, hogy az összeesküvésnek czélja 
ol\ a czár meggyilkoltatása, a császári család 
s a nemesség kiirtása, a vagyonelosztás s 

átalabau a nihilismussal erősen vegyült tanok 
■Iterjesztése. A résztvevők többny ié a kisebb 

birtokosokból, a bukott nemességből 
éretlen ifjúságból állanak.

A román metropoiita uj választása 
tegnap ejtetett meg. Meg e sorok Írásakor 
nem értesültünk az eredményről. Csak azt 
jelezhetjük, hogy Komán Miionon és l’opeán 
kívül más jelölt neve a választásig nem jött 
tudomásra. Kármelyiket érte a megválasztás 
szerencséje, a király meg fogja erősíteni a vá 
iasztást.

— Nősülő fiatal emberek számára *
következő jó tanácsot adja egy nő (levelét 
ti.ihoz intézve) a frankfurti „Didaskaliá"-han 
Óvakodjál elvenni fiatal leányt, mielőtt legalább 

négyszer-ötször nem sikerült belopózkodnod 
még reggeli '‘lett ama házba, melyben lakik. 
lgyelned kell főleg arra, hogy arcza olyan-e

ikártiozatos forrásának monda. A legtisztább | reggel is. mint este. s hogy vajon nem vitte-e 
‘csók az. melyet báró F.ötvös a nap éltető me le a viz és a törölköző a rózsapirt arczáró], 
lieg sugaraival tesz párhuzamba, az anyai sze- Arra kell törekedned, hogy meglepd, hogy
pretet gyöngéd csukja, Virgiliusnál még az is
iiének is csokolodzn&k.

A csókról még a római törvényhozók 
f?em feledkeztek meg. A jegyesek közt gyakori 
• 'Ot már akkor is a kedveskedő ajándékozás. A 
ikerdis oly gyakorlativá vált. hogy Constanti
nus már l>an kimondotta, miszerint a meny

asszonytól eredő ajándék nem tartható meg. 
|?öt visszaadandó neki. ha az eljegyzés meg
hiúsult s nem lett belőle házassá . vagy is, 

■ La — a „patthie visszament." A vőlegény 
(ajándékánál azonban az a kérdés, vajon az 
ajándék csók kíséretében adatott e. vagy a 
. n é l k ú i — Ha az ajándékot egy ihletett csók 
;ís kísérte ráadásul, akkor a csókot adott vagy 
[kapott memastzoiy megtarthatja vőlegénye 
[ajándékának fele részét, vagy fele értékét. így 
[tehát megtörténhetett az is. hogy a romai 
menyasszony egy csókjáért többet kapott, mint 
azon nugnásno, ki i.alunk 1863-ban az insé- 

igesek javára nyilvános hazáiban egy c-ókot 
.ezer forintért adott, lehat a római leányok 
.tudták, hogy a csóktól is igaz: ,ln hoc signo 
ívinces — •

pongyolában találd * megláthasd, miként néz 
ki haja. ha nem vár téged. Ki kell lesned 
közte és anyja közt a beszélgetést. 11a barát
ságtalan és durczás anyja irányúban, biztos le
hetsz, hogy ilyen le z irányodban i«. I>e ha 
reggel csinosan. tisztán felöltözve találod, 
ugyanazon inosolylyal ajkán ép oly gondosan 
fésülve, hí ép oly készséggel es nyájasan be
szélget anyjával, mint este. hozzá még ha se
gít korán elkészitni a reggelit, okkor kincs a 
leánv. jól teszed, ha minél hamarább elve
szed." — Az ám; csakhogy ez nem megy oly 
könnyen, mert arra nem talált kádencziát a 
fia boldogságán töprengő anya. hegyhát ha tia 
nem „lopódzkodhatik" be ama házba, s hogy 
hát ha a leány nem akar hozzá menni ?

Fővárosi és vidéki hírek
Ghyczy ircogrito i üzen czim alatt írja 

Reform.' A három dob uttzáhau létező í 
vörös zászlóhoz" czimzett korcsmában. — me
lyet leginkább a polgárok és munkások láto
gatnak, — e napokban egy öreges ur jelent 

Tér i.üke miatt nem •dhttok többet .  W  -zovlrtbe din iddo-
srellemdus MrinriiMI. hm m  bátorkodom > pH* k«»».,A »™jn™ • ' mé-
.Szabolcs- t. olvasóit a .Fővárosi lapok" em-

‘litctt számára ismételve bgyelmeztetni.
M M

Ijedve a politizálá>ha és még inkább az uj 
adórendszer kritizálásába. hogy nern is ügyel 
tek az öreg urra: ki nagy érdekkel látszott a 
heves vitatkozást hallgatni. Azonban hirtelen 
nagy csönd lett és mindenki az öreg urra né
zett. A magas alak: a homlokra illesztett 
szemüveg: hosszúra nyúlt orr: a hosszú at-

.tila........... Ez Ghyczv" „ühyrzy itt van" ilyen
Azon. j gugdosást lehetett mindenfelől hallani. Midim 

az öreg ur észrevette, hogy az általános figyel
met magára vonta, nagy zavarba jött. kifizette 
borát és ott hagyta a csapszéket. A vendégek 

óráig

Nagyvilági hírek.
dl • Az orosz ősszeesküvesról

már több lapbau közölt és ujabh időben v 
is vont hir. hogy Oroszországban egy összces 
köves fedeztetett fel; most már biztosan állít 
■ható. miután az nemcsak hogy létezik, de a azonban esküdtek arra. hogy Chyczv egy

I . A gyermekek igyekeztek felvidítani any 
[_ 'jókat. Kde elővette lilinkoját s oly. talán még
* maga által sem sejtett bús érzelmeket csalt 
; :ki a kis száraz fából, hogy a mama bár bol- 
M dog napokban kedvvel hallgatta azt. most 
, .kérte gyermekét, hogy hagyja el. 
y • Majd Jenő ajánlkozott szavalni, és el- 
v kezdte azt a magyar szív  előtt mindig tzo- 
' Mnoru verset „Jaj de busán süt a nap su

gara" stb.
Az anyának rémképek tolultak képzele-

’ 11 tébe!
.Ne! nt - ..ibb. hadd el most e ezo- 

*. moru verset "I
Most az Árpád gyei mi ken volt a sor.

} Leült ai. asztalhoz s járt járt nagy gyor
sasággal irónja a papiion s egyszer csak ott 
állott már a kis lőcsét len jar-mü a ka 
előtt az apa e- J-'.l«mér jöttek fel nz udvaron 

t  a mamii a t< obi gyi rmekek szaladtak éli bök! 
I'ei-zc. hogy - mind ez csak papíron; de 
mégis a raj/ szein'- o tes szórakozást szerzett. 
I>ái tökéletlen volt az árnyéklat, de az alakok 

, oly hívek első tekintetre felismerhetők.
A fali óra épen kilenczet ütött ! Kiiut az 

udvaron, majd hamarosan a folyásén léptek 
hangzottak, most kopogtat valaki. A tisztele
téi asi/onj őrömtől reszketve rohan az ajtó- j

I hoz. felrántja azt s előtte áll — a hiuz szemű, 
•gletes hondoku. szálkás bajuszt! jegyző. 

Kllenállhatatlaii liorzadály futotta át a
I házinó minden tagját a alig tudta vissza foly
tain az undornak egy felkiáltását! Azonban hí
jába. tettetni kellett altban az időben s a lég-

II lózékenyebb udvariassággal kellett fogadni a 
hazának nadályait. a nemzetnek eme vérszom
jas ellenségeit.

„Tessék beljebb kerülni édes jegyző ur. 
tessék leülni! Kpen jókor jön. egészen magunk
ban vagyunk, legalább könnyebben fog telni nz 
est- “!

-Sajnálomasszonyom, hogy ez alkalommal 
niulattatasokra nem lehetek, azért jöttem most 
igy az esti órákban, hogy minden zajnélkűl 
foivtatba-sam azon motozást, melyet a hivatal
noknak félbe kellett hagynia!"

Nagy Isten! még ez isV! gondolá magá
ban a házinő, azután némi nyugodtsággal foly
tat á. de úgy e bár jegyző ur, megvan győződve 
a felöl, hogy nálunk nincsenek semmi titkolni 
való iratok!? . . Tehát majd beadja a jelentést, 
hogv semmi iratokat nem talált!'

Sajnálom, nem lehet asszonyom!“ Ki tudia 
nem jelentette-e fel valaki! Az nem lehet! F ii 
kutatni fogok és ha találok valamit, azt fel kell 
jelentenem!

A házinó elsáppadt. Mert jól tudta, hogy

Irányi Dániel a „Magyar Ijság* egyik 
számában egy huzvetelrot tesz említést, mely 
Kossuth Lajos számára volna eszkozlendö. Mi
után t. i. a képviselőhöz hétfői ülésében elfo
gadta a felsőháznak a választási törvényen tett 
módosítását, mely szerint azon egyén, ki egy 
választási tisztába nincs bejegyezve, meg nem 
választható, és Kossuth is ki van zárva a 
megválasztandók sorából. A nemzet — mondja 
Irányi, önmagának is tartozik azzal, hogy e 
kitüntetéssel Kossuthot megtisztelje (Ismeretes 
hogy Kossuth minden eddigi választások alkal
mával. egyik vagy másik kerületben megvá
lasztatott: bár tudva volt. hogy ö azt el nem 
fogadja. Hogy ez az uj törvény értelmében is 
lehetséges legyen, okvetetlenül szükséges, hogy 
a jelölt valamely kerületben a választók közzé 
felvétessék. Kossuthot illetőleg ez úgy tehető 
lehetővé, hogy számára valamely hazai város
ban egy, legalább is hűtőin lakosztályból álló 
házat vesznek, azt nevére Íratják és az adót 
fizetik. A nép ugyan szegény — végzi Irányi 

- de sohasem lehet oly szegény, hogy jóltevöi 
iránti hálaadójának egy kis részét le ne rójja.

— Az első két népkonyha nov. hó 14. 
nyittatott meg Pesten. A király utcza és erdő
sorsarkán levő intézetnél a pesti nőegylet ne
mes hölgyei működtek, élükön Bobusné Szö- 
gyényi Antónia urhölgygyel. A soroksári utcz.ai 
konyhánál a bölcsőde es menhely hölgyei buz- 
golkodtak élükön t.r. Károlyi Kdénével. Elein- 
tén a szegények némi zavart látszottak érezni, 
de ez szemlátomást ment át az otthonosság 
értelmében.

— (K—r) A budapesti lengyel egylet 
múlt hó 29-ikén tartá rendes közgyűlését, me
lyen a következő, az egyletet érdeklő ügyek 
intézteitek el: a f. év máj. 31-kétol kezdődő 
időszakról szóló jelentésből kitűnik, hogy az 
egylet ma már szépszámú rendes tagokkal hir. 
és hogy vagyona ezen rövid idő alatt már fi21 
forinttá emelkedett. Az egyleti képviselet kö
vetkezőleg alapittatott meg: Golemberszky 
Wladyslaw eliiuk. Mehniki Tivadar alelnök. 
Stenpien Lajos pénztáraok, Liebsteiu Xsigmond 
titkár stb.

Meghiúsított meglepetés. A pesti tör
vényszék előtt a többek közt következő eset 
fordult elő: Sefcsik terézvárosi kávémérö neje 
megtakarított pénzével, mely 663 fitra ment, 
valamint egy 588 forintról szóló takarékpénztá
ri könyvecskével akarta meglepetni férjét. I>o 
C bori nak Anna nevő szobaleánya e pénzössze
get, mely egy ruhasiekrényben őriztetett, el
lopta és fiakeron Yáczra szökött. Ott azonban 
a figyelmessé tett rendőrség elfogta, s a pénz
ből még 345 irtot talaitak nála, és a könyvecs
két. Három évi börtönre ítéltetett.

— A budapesti izr. elemi főiskola tiszt, 
igazgatója aranyérdem keresztet kapott. '•! évi 
sikeres működésének elismeréséül. Walter 
Sándor pesti ügyvédet, ki egy kávéházban 
azt monda, hogy a IK-diki honvédtisztek csupa 
lumpok voltak, s ki ellen ezért a volt honvéd
tisztek pöit indítottak, az első bíróság (testű 
let megsértése miatt i egy heti fogságra ítélt

— A börtönrendszer tanulmányozása v« 
gett (irüovaid Kela zólyomi alispán Parisba 
megy.

A Venus átvonulását decsember •» én 
Schenzel (íuidó és Konkoly Thege Mik'ó- 
Nagyváradon figyelik meg. a kálvárián 
foglalván helyet. Nagyvárad azon pont Magyar- 
országon. honnan e nevezetes csillagászat 
esemény leghamarabb és legjobban szemlél 
hető lesz.

—  Hizekony sertessk. Debreczcni Miklós 
fekete serte>ei hízékonyságit bebizonyítandó a 
múlt májusban fogadott Hochsinger zilahi ven
déglőssel. miszerint 400 ftért oly egy pár kö
vér sertést fog részére hizlalni az idei őszre, 
melyeknek súlya 12 mázsa leend. Ha a serté
sek a 12 má/sát meg nem ütik. a hiányt Deb 
reczeni. a netaláni többletet pedig Hochsinger 
fontonkint 1 ltjával tartozik megfizetni. Nov. 
23 án szállíttattak a sertések Nyilaidról (ahol 
Debreczeü lakik) Zilahra. ahol legott megmé 
rét vén. a kettő 12 mázsánál 40 fonttal találta 
tott nehezebbnek, s igy Hochsinger a 400 ft

vannak ott iratok, forradalmi predikacziók, kö
nyörgések. azt is tudta ugyan, hogy mókái 
>enki meg m m találhatja, mert azokat nz Isten 
őrzi. levéli a templomnak fedele alá elrejtve, 
hová csak nyaktörés veszedelme közt jutha 
tott volna a járatlan ember, ha épen eszébe 
jutott volna, hogy ott is keresgéljen. Azonban 
úgy emlékezett, hogy egyik forradalmi nagy
hatású szónoklatát néhány nappal kérték tőle s 
zt lehozta lemásolás végett s nem emlékezett 
issza, hogy vájjon az nem maradt-e Íróasztal, 

fiókjában, vagy a könyvtárban.
A jegyző kérte a kulcsokat! . . .  a tisz

telete* asszony a legnagyobb kétségek között 
volt, midőn ismét kopogtatták nz ajtót!

Ismét egy remény sugár, s ismét egy csa
lódás. bár nem kellemetlen, a menyiben Ko
lozsvár)- urnmék látogattak által családostól, 
megnézni, ha nem érkeztek-e haza a várva várt 
vendégek, s ha nem. szórakozást nyújtani a 
gyönge idegzetii házinönek.

A jegyzőre kellemetlenül hatott ez uj lá
togatás! Asszonyával és gyermekkel könvUvolt 
elbánni! De hátba most a hatalmas athletid 
termetű Kolozsváry ellrne találna állani a ku
tatásnak? Akkor a/ iga/., hogy ez a mai munka 
füstbe menne! De hátha még jobb jönne ki 
belőle? Hátha ezt is ellehetne szállíttatni egy 
néhány esztendőre 1 Aztán csak maga volna a

vételárt ugyanannyi fttal pótolta. A sertések
bája és szalonnája 781)' „ fontot nyomott.

— Borzasztó esetről értesítik a „Függ. 
Polgár"-t SzeuipczrŐl. Egy ottani szabólegéij 
mesterségét elhagyva vasúti szolgálatba állott, 
hol rövid idő alatt váltóőrré neveztetett ki.' 
Atyja szintén azon vasútnál volt pályaőrként al
kalmazva. Az ifjú volt szabólegény feszült vi
szonyban állt mostoha anyjával, noveui. 24 én 
egy disznótoron annyira összevesztek, hogy mos
toháját n eg akarta gyilkolni. Ebben azonban 
megakadályozták. E közben jött a vonat s a 
sínekre feküdt. A vonat azonban nem ment 
rajta kereszt 1, mert az alkalmazott seprők va
lami 200 lépésnyire tolták őt a vágányokon. A 
mozdonyvezető végre észrevette a megállította 
a vonatot. A szerencsétlen ifju még nem halt 
meg, de teljesen összeroncsolva szállíttatott a 
pozsonyi kórházba.

— Egy melyin megrovandó és elítélendő 
színházi botrányról ir a .Haladás," mely Kas
sán nov. 24-ikcn történt, amikor is „Itabogas,” 
Sardou silány férezmüve adatott. Temesváry 
színtársulata t  kassai magyar ajkú lapok által 
több izhen indokoltan megrovatott. Ók azonban 
felülemelve magukat a sajtó Ítéletén, egy szí
nész által azt kiáltották a közönség felé’ bizo
nyos jelenet alkalmából: „Hazudik' mint a 
rKassa abauji közi." Ezért domine Tímár meg- 
büntettetett ugyan : azonban mindezekre azzal 
válaszolt, bogy a magyar lapok jelenlegi s volt 
szerkesztőit rnasquirozva, mint „Kabogos'-okat, 
mint a társadalom söpredékeit tüntettek elő a 
színpadon. — Eddig a botrány, s most mit tesz 
a megbecstelenitett irodalom’?! Hátha az a so
kak által kellőleg nem méltányolt J  jságirói 
egyesület itt is tudna a bajon segíteni az ösz- 
szetartás által? — K a s s á n ,  Írja a  ntladás,
— f. évi decz. és 1875. év jan. havában he
tenként legalább egyszer népszerű téri:: ;szet- 
tudoniánvi előadások fognak tartatni. — T t- 
iu e s v a r t egy ember több év elölt férjhez 
adta leányát, s azt tisztességes hozomániny&l 
is ellátta. A közbe jött rósz évek miatt azon
ban az apa vagyonilag tönkre jutván, s leáll vá
lói vett fel apránként 3U0 forintot. A szívtelen 
leány oly kamatokra adta apjának a pénzt, 
hogy az kevés idő alatt 1200 forinttá növe
kedett. s mid<m az apa fizetni nem bírván, há
zát elárverezték, azt leánya vette meg potom 
áron. s az öregnek egy faazinben adott helyet. 
—- S z o m o r ú  p é l d á j a  a s z í v t e l e n 
s é g n e k !  — A t y p h u s és roncsoló torok- 
lobb Beregszászban és vidékén urakodni kezd.
— A Hón ay családnak ez időszerint legidösb 
férfi tagja Nagy Iónjai és Yásárosnainényi I.ó- 
nyav György, múlt hó 22-ikén elhunyt 85 éves 
korában. — A b c s s e i  r a b l á s i  ki
set létről érdekes adatokat közöl az „Ellenőr.- 
A tettes neve \  árgus János „l'isztolvagv János 
kapitány" név alatt ment he a bessei 'lelkész
hez felvont pisztolyokkal, azonban emberére 
talált, s bár a papnak ezombját meglőtte, ez 
által leterittetett, s átadatott az igazságszol
gáltatásnak.

Vegyünk házat Kossuthnak!
A magyar nemzet kiváló tisztelettel vi

seltetik folyvást bizáuk legnagyobb fia, Kos
suth Lajos iránt. K tisztelet ápolása a sajtó
nak is kedves kötelessége.

Mert jaj annak a nemzetnek, a mely a 
maga nagyjait sárral dobálja!

Nemzeti ügy tehát a legnagyobb ma
gja - .  Kossuth Lajos iránti tisztelet fentar- 
tása is. Vétkeznek azok. a kik e nagy nevet a 
párt politikai fertőjébe akarják lerántani.

Örök eszménykép marad ő a magyar
előtt.

I)e ni ni tudunk neki mással adózni, mint
hogy személyéhez öuzetlenül, lelkesedéssel ra
gaszkodunk.

A fővárosban azon indítvány merült fel, 
hogy vegyünk Kossuthnak házat, mivel külön
ben ö — a legnagyobb magyar — nem volna 
sem választó, sem választható Magyarországon.

faluban nádiágos ember?! „Hűm! hűm! majd 
meglássuk"! inormogá csendesen magában.

A tiszteletes asszony bár férjét remélte 
bejönni: mindamellett n szives jó barátoknak 
is megörült.

Kolozsváry egy tekintetet vetett a jegy
zőre. s kérdezve fordult a bázinóböz s nemi 
gúny nyal monda: „Hát ez a tisztelt ur mit
keres?"

„Hát biz ez motozni jött mint mondja, 
s hiúba kérem, hogy hagyjon fel vele, követeli 
tőlem a kulcsokat.*

-I gyan kedves jegyző ur!" fordult felé 
Kolozsváry. legyen lelke, ne zaklassa e szegény 
oaládot. eddig békében éltünk e csendes fa
luban, ha már mások zaklatnak bennünket s 
gyötrelmeket készítenek csa lijaink számára, 
ott ne fogjon azokkal kezet! jöjjön, jöjjön, ül
jön le velünk, s beszélgessünk."

„Azt nem tehetem Tekintetes uram! ne
kem kötelességemmé van ez téve. nekem e/t 
teljesítenem kell! — Kérem a tiszteletes asz- 
szonyt adja ide a kulcsokat, mert az idő siet."

(Folytatás, i



Lapunk, mely a társadalmi élet terén 
mozog, szivei készséggel pártolja ez eszmét, 
mert ebben hazánk legnagyobb (iának megtisz
teltetését tekinti, menten minden politikai 
czélzaltól.

Helveseljiik a „Debreczet/ azon iuditvá- 
nyát is. hogy — Kossuthnak Debreczeo-  
ben vegyünk házat ,  mert ií itt érte el di
csőségének legfelsőbb fokát.

E czélra adományokat elfogad a „Sza- 
t)Olcs“ szerkesz tősége .

ÚJDONSÁGOK.
(!) Az „újságírói egyesület*' alakítása tár

gyában kedvezői' g nyi atkoztak eddige é tud
ónkkal: 1. a rK ssa-nbauji közlöny.“ 2. a 
Vágvölgvi lapok/ 3. (imigánuton) a .Haladás/

4. a „Biliar,“ f». az „l'ng," i». a „Debreczem 
Ellenőr/ 7. a „Bereg/ 8. a „D breez.-n/ — 
K két'<>t azért említem utol. mivel újabban is 
mindkét ö nemcsak pártolólag nyilatkozik az 
inditvánv mellett, hanem uj eszméi is merít, 
fel e (éren. A „Bérig" ugynis foképen azért 
látja szükségesnek ez egyesüle et, hogy a fő
városi es vidéki sajtéi közötti viszony, szabá
ly őzt assék. Helyes! Ez mindenesetre idevágó 
eszme. A „Debreczen* pedig nem „vidéki új
ságírói egvletet/ hanem „Magyarországi hír
lapírói egyletet- óhajt. Inditváiivozónak is ez 
volt ereded eszméje, « szivéből őrülne, ha a 
fővárosi sajtó a nemes czél érdekében nem tar 
taná rangján alulinak az ily módon lett egye
sülést! A „vidéki e. yesület*' kérdése már csak 
akkor vet etett fel, midőn a fővárosi sajtó le 
nézve szólott e tárgyban az „ignota (juantitás•*- 
hoz. A „Debreczen * végre a gvü'éstartáM időt 
is kiiii/i jövő ev január 17 kére' frjen! Ez kez- 
deményezésuek elég. Kilenczen vagyunk már. 
kik az egyesület mellett határozottan állunk. » 
hiszem, többen vannak, kik bár rém szóltak i-. 
ez eszmét párto ják. Csak a lőváros járna elöl 
jó példával az egyesülés biztos lenne. En a. ón
ban, ha többen iieni lennénk is kilencnél: 
ezen el ígérem, hogy a kitűzött napon Del-re- 
czenben les/ek, ha élek, — s felfogásom sze
rint alapszabály-tervezetet is fogok benyújtani. 
Még egyszer kérem azért, mélmatassanak tisz
teit ug tár a in rövid idő alatt nyilatkozni hogy 
vájjon a gyűlés kitűzött batáridejét elfogadják-e 
vagy nem? L u k á c s  Ödön.

V  A hét folytán kővetkező levelet kap
tuk: T. szerkesztő ur! Mely fájdalommal ol
vastam a „II. K. Közlöny" múlt heti számában, 
hogy tisztelt személye ellen ismét megkezdet
ték alattomos ellenségei ama harczot, melnek 
fegyverei a kenyér irigység és a minden valódi 
alapot nélkülöző aljas rágalom! Minden józan 
értelmik, önnek nemes törekvéseit és egyenes 
jó szivét ismerő olvasó legjobb érzelmei szerint 
elitéli ókét. Legyen ón ezután is kitartó a ne
mes pályán, mely a jók elismerése s rokon
szenves figyelme mellett igaz, hogy sok tövi
sét is termett az ön számára. Ne veszítse tü
relmét! A szenvedő erény s a méltatlanul ül
dözött igazság istene önnel s törekvéseivel. -  
Igaz tisztelője: Hé t köz i / )

(—i Mint biztosnak mondható forrásból 
értesültünk, a nyíregyházi nöegrlet legközelebb 
tartott gyűlésén Nyíregyházán felállítandó tiép- 
konvha felállítása’ felett is tanácskozott. Ez 
alkalomból kénytelenittetünk az olvasó közön
ség érdekében felkérni a t. ez. noegvlet igaz
gatóságát. hogy fontosabb s közérdekübb hatá
rozatait a „Szabolcs-hoz közlés végett eljut
tatni szíveskedjék, lliszszúk, hogy a humaniz
mus s szenvedő ember ség nevében a szeretet 
áldását terjeszteni egyesült nemes női szivek 
a közönség nevében koczkáztatott ezen sze
rény kérelmünket nem utasitandják vissza.

X  A bor- és húsfogyasztás! adót ;> pol
gármester egy a városi tanács és a képvise
letből összehívott bizottság meghallgatása és 
közreműködésével az 1875-ik év jan. 1-jétöl 
3 évre haszonbérbe kivette, mely eljárásában 
azon indok vezette, hogy a polgárság ezen fo
gyasztási adok miatt zaklat tatásoknak, — ki
vált a mai nyommasztó viszonyok között. — 
ne tétessék ki. A s/.mudés.— mint értesül
tünk. — a pénzügyi igazgatóságtól jóváhagyva 
a megerősítve már vissza is érkezett.

— A nyíregyházai aóatoi réazvény-tárau 
lát f. hó 8-kán délután közgyűlést fog tartani 
a szokott helyen.

X  Az egyház utciai lakok legközelebb 
kérvénynyel járultak a városi tanácshoz, mely
ben a g. kath lelkészt lak melletti koz. ugy- 
szinte a ref. templom fo bejárásától a Nikelszki 
Mátyás uj házáig levő tér atburkoltatását több 
féle fontos közlekedési indokból kérik. Keinél- 
jük. hogy a városi tanács helyet adand ezen 
kérelemnek, annyival is inkább, mivel egy pol
gár. ha a város akarja, a szükséges költsége
ket egy évre előlegezem!i.

(!) Pórul járt tyuktolvaj. Az egyház-ut- 
rzán épen a templom tu szomszédságában, fo
lyó hó 3-krin hajnalban a templom becsületes 
őre gyanús hangokat, koronkénti dobbanásokat 
hallott, melyek ember lépésekhez voltak hason
lók; nem volt tehát rest. a nyitva levő padaj- 
tot hirtelen bereteczelte s elküldött a városhá
zához hajdúkért; ezek rögtön megjelenve el
csípték a nénikét, ki Írvetkezve s egy nagy 
kendőbe burkolózva betegnek tétette magát, s 
el akarta hitetni, hogy ö már régen ott tar-

• KOstünjiik aj* akaratot' Ama rzikkre felele
tem kimondott elvemnél lógva ninci, g/ámitoin s mérem

— U h -  * * «

tózkodik. Hitelt azonban nem kapott s szépecs
kén elkísérték illető helyére.

— Uj adónemek. Valaki a napokban egy 
társaságban a nagy adóról, rósz termésről, az 
ország elszegényedéséről tévén szót, következő 
furcsa ötletet vetette fel: „Világos, hogy az 
adózás egy bizonyos határig elodázhatatlan kü
télességé minden igaz hazaiinak; azonban ha 
túlságosan terheltetnek a polgárok, ez már va
lóságos büntetés, mely legjobban sulytja azokat, 
kik nem méltók reá! Büntetés lévén már igy 
az adózás, miért nőin sujtatnak tehát általa 
kétszeresen a bűnösök, nevezetesen: a korhe- 
lyrk, a károuikodók, az olyan fiatal emberek, 
kik nősülni nem akarnak, a bordélyházak és 
azoknak látogatói stb. Holott ez által a köz- 
erkölcsiség is clómozdittatnék ?! Igaz, hogy a 
mi szent ajkú magyar nemzetünk minden ká
romkodásért csak egy krajezárt számítva, szép 
kis summát hozna be naponként az állam 
pénztárába addig mig elszoknék ez ő s i  
e rénytől ;  de az efféle ez időszerűit még 
alig ha nem pusztán a társasági bon mot-okboz 
tartozik.

* Az ékszereit lopását a nagyobb váro
sokban, úgy látszik, valamely jói szervezett 
rablóbanda, és pedig sikerrel, terv szerint foly
tatja; alig néhány nap Kolozsvárt pgy boltból 
pár ezer forintot érő arany-ezüstnemiieket ra 
holtak ki, i.t-m sokkal ezelőtt pedig hasonlói 
értékben szintoly nemű lopást Nagyváradon 
vittek véghez.

(II i E hó l-sején tartatott meg az óvoda 
helyiségében a műkedvelő társulat elnöke által 
rendezett társas estély. Mindnyájunknak jól 
esett a szép számmal összegyűlt társaságon 
elömlo vigságot, jó kedvet és kedélyességet 
észlelhetni. A fesztelen jó kedv meghonosulva 
látszott lenni e kis, de válogatott polgári tár
saságban ; mely kedélyességhez nem kevéssé 
járult a hölgyek egyszerű Ízlésteljes öltö
zéke. Nem hagyhatom felemlités nélkül, még a 
háziasszony szerepét elvállalt Benczúr Mik- 
lósné, Maurer Károlyné, Bertalan Kezsőné és 
Kubassy Arthurné úrnőket; kik szívélyes, sze
retetreméltó modorok által itt is valósították 
az oly elösmert magyar vendégszeretetet. A 
rendezőség pedig vegye az ifjúság hálás elis
merését ezen kedves kis mulatságért.

"Vasúti balesettörtÓLt, az é-zakk.vonalon, 
mely ugv az utazók, mint a kocsik veszedelme 
nélkül történt, s melynek a mozdonyvezető 
vigyázatlansá a sem volt oka. bár a vonatnak 
is könnyen baja lehetett volna. — l>e baleset 
mégis történt s emberélet esett áldozatul.
— Ugyanis tegnapelőtt hé t főn  a deme-  
c s e r i  állomásnál, a vasúttól lés munkásai, 
egy oly négykerekű sinszekérkén (bihnwagen.i 
melyen do gozó szereiket rárakva, s maguk is 
leikuporodva. — némelyik rajta állott, rudakkal 
lökve szoktak haladni, napi munkájukat végezve, 
annál is inkább siettek vissza az állomásra, 
tudván azt. hogy a Csap s Kisvárda felöl 
Nyíregyházára jövő vegyes személyvonat érke- 
zésideje következik. Eléggé is iparkodtak ok 
az állomásra előbb bejuthatni. — De mégis
— a pályaudvarra már-már behatolásokkor a 
vonat okét utolérte, az esti homályban 5—6 
óra közt a mozdonyvezér se láthatta meg oly 
jó előre, hogy a vonat gyorsmenetelét kellő 
lég fékezhette volna, s c-akugyan utolérte a 
a Muszekérkét. melyen négy munkás volt. kik 
közül bátor elszántsággal hárman leugráltak, 
a negyedik azonban, hogy-hogy nem. fenuu- 
radván. a mozdony a s z e k é r k é v e  
együtt szétmorzsolta: a személykocsikban az 
utazók csak némi zökkenést éreztek, a vonat 
csakhamar megállóit. 8 perczig időzve, meg
vizsgálván, hogy nem történt e a mozdonynak s 
kocsiknak sérülése; de csak a mozdonyon 
volt némi karczolás látható, s a siiszekérke 
és az ember szétzúzva hevertek A vonat be- 
menvéo a detnecseri állomásra, — onnan a 
rendes megállapodási idő múltával, ugyanazon 
vonattal robogtunk, bár némelyek szepegve. 
de mégis szerencsésen érkeztünk meg Nyíregy
házára. - Közli az utazók egyike.

— A nyíregyházi klr. törvényszék ellen 
fegyelmi eljárást kér az igazságügymiuisztertó 
Szabolcsmegye közönsége szón az okon. mert 
egyik sznlgabiró jelentése szerint a nevezett 
törvényszéknek a bűnösök iránti túlságos ked
vezése miatt a közbiztonság fentartása csaknem 
lehetlenr é válik.

* A ház éa jövedelmi adó tárgyat képező
javak összeírása végett városunkban két meg
bízott időzik. Kúztudomis szerint ezek mellé a 
város részéről bizalmi férfiak szoktak kinevez
ni. — A napokban egyik bizalmi férfiú azon 
oknál fogva kérte magát a kötelezettség alól 
felmentetni, mivel a küldött az összeírásnál 
olv dolgokat is feljegyez, melyek voltaképen 
nincsenek. Bárcsak létező javaink után birnók 
adót fizetni a mai szűk világban!

(!) ..Táborazky es Parsch nemzeti ze
nemű-kereskedésében megjelentek legújabban s 
kaphatók; „A legújabb kiir-táncz* zongorára 
szerzé Krlcnbogen Adolf ára 60 kr, és .Jaj de 
bús ez a barangszó* eredeti dal. mélyebb férfi 
hangra, szövege Petőfi Nándortól, zenéjét szerzé 
odry Lehel, ára :»«) kr.

* A nyíregyházán felállítandó népkony
hára edd ige lé adakoztak: Dr. Flegmám) Mik
saié 2 véka gabonát, 1 véka búzát és 2 ír. 
Faibaki Józsefné 1 véka gabonát. Kovács Já- 
n isné káposztát, Lukács Ödönné 1 zsák krumplit.
— A nemes czél érdekében nem késünk buzdítani 
Nyíregyháza lelkes hölgyeit adakozásra. Az ado
mányok Ozv. Hvezda Sámuelnélioz, mint szer- 
tárnoknéhoz küldendők.

N y i r f a l o m b o k .
(Maga kárán tanul aa ember, ('hóiéra morkus és az 
antidotura Arany igazságok, melyeket senki nem hisz.
Egy sajátságos alkotmáin. Ki a nap hőse? Toasztok.
A diófa alatt Szellemi röppentyűk. Haragszik a gazda.

. Miről álmodunk? A szüret áldásait vide supra — 
a czikk elején.)

A gazda háztartásában jelentékeny kor
szakot alkot az aratás, a kertésznek nevezetes
időpont a gyümölcs leszedés, a Szepességen nagy 
szerepet játszik a burgonyatakaritús, — de 
mindezeknél érdekesebb, fontosabb és derül- 
tebb hangulatú esemény a szüret.

Oh áldott szüret!
Jőjetek ide ti „spleenében szenvedő fiai: 

a ködös Albionnak. ti hüllő vérii müzülmánok, 
ti a serivástól aluszékony bajorok, ti a hering- 
evéstol fekete vérűvé vált hollandok és belgák, 
ti a kancsuka H  vulki által gépekké törpilett mint kXét'
északi nopek, ti a tbeazas miatt elő ------ **• - - -
niává dressirozott kbinaink, ti kapzsi es rmee- oa»toinn « gUjv

tán azt ne mondjátok rá rímül: bizony sava
nyú ez, rnókusfarka úgyse!)

Hát ez itt elüt ünk miféle instrumentum? 
Valami uj szerkezeti kendertilló, vagy valami 
khinai borsajtó ?

 ̂— Oh nem! Orbánja a szőlőskertnek, 
statáriuma a szőlőpásztoroknak, réme a juhász
bojtároknak és negétes szedereknek, kik tilos 
hajlamot éreznek a pirosló almák, aranyló szó- 
lőfürtök, kék hamvas szilvák, kaczérkodó cse
resnyék, piros pofás baraczkok és más efélá 
csemegék irányában. Fjabb időkben — mint a 
„Levant Héráid-1 cziinü sz tani buli lap Írja — 
használtatik fontosabb czélokra is, jelesül hí
vatlan hatalmaskodó almandarinok megszelídí
tésére, . . . persze Chinában, egyébiránt áta- 
lánosan ismert neve . . . kaloda.

(Jó volna már nálunk is ususba venni!) 
De keressük fel már házigazdánkat '

sziki nepek, ti a tbeizas miatt clu cermw- f;pen jikor jauijnk . ott párolog Sár 
“ V* í  1 T Z0- í h, " T k' 11 kni,zsl él - r"!c,g asztalon a tinóm gulyíshus, a jo töltöttkáposzt* 

lár/v tol Ltot hot1 et7-*y, i*0.1'  bizonyosan nem fog hiénjozni, a kacsás kis*Űrt \iseltck kebletekben. . . joetek ide mind- miként ,„ara,ihatna el? no meg ott a konvhá-
l'ihT"', />  „ "°> “1 fcrtl|bati is sisterékel rálátni megszelídült nvul íagyelhagyott, Mtlen liarat. elfajult gyermek, liuza-1 jámbor vadkannal, a serpenyőben Nos mit 
vona testvér megkeserített, . lássátok és h a ll-jV  ,Jlit “ S !  \  ^  f
jatol itt a jó kedvet, enyeigest, dévaykodast; tetve a szép fogadósnöt . . . éltetve a házi- 

a svéd csalogányokra *mle-1 gazdát, Aba király és elődjének utódjának derékJalhangot. mel;
k' f ‘e‘ ; * kl'k ’s“tt0!f‘st' l!lc]-vnck egyszerű! druszáját ,no- meg ö o fcT . kelve,’kb hugriii-

S A Jfc ff
tói a másikig (ez ám a fónséges távírda! ki
vált ha & sürgöny nekünk szól!)... meglás
sátok. kigyógyultok a vértorlásból, vérszegény
ségből. rásztkórból és mindenféle keserű csa
lódásból, s uj nap mosolyog alá reátok a ma
gasságból. uj és boldog élet tárul fel megnyi
latkozott szemeiteknek!

Parbleu! hát senki nem tart velünk? Oh 
hálátlan népség! Gyógyítani akarjuk ókét. 
reánk sem hallgatnak, s talán még ki is ne
vetnek. No se baj! Elindulunk magunk s ha 
nem is Hogárth ecsetjével, melvet fájdalom 
nem tudunk kezelni, de legalább egy Hart- 
muth féle czeruzával néhány ákombákomot raj
zolnak szüreti élményeinkről.. . megjegyezve 
azonban a „gyengébbek kedvéért* (mint haj
dani franczia tanárunk mondái hogy torzké- 
peinkért haragudni nem szabad, és ha valaki 
meg akar czáfolni bennünket, azon tért vá
laszra. melyen Vörösmarty „Kosz bor* czimü 
kedélyes versét Tokaj, Ménes és Eger meg- 
czáfolták.

. \ajjon mit keres itt Bakarasz szomszéd? 
D bizonv egynéhány bordó „kóserbort* sze
retne vásárolni, de csak biztos helyről, miután 
tavaly nagyon belevesztett a borvé’telbe. Meg
alkudott jelesül Sunyi uramtól nehány hordóra 
való bort, saját maga taposta a szólót, hanem 
perse a csömöszölö kádba miír előre meglehe
tős mennyiségű viz be volt csempészve. . . egy
szer aztán úgy tavasz felé a/on vette észre, 
hogy valamenyi bora mind vizzé változott. Vál
tig liivja most múlt évi furfangos borgazdája, 
hogy ismét tőle vegyen bort. igen jó. igen 
finom, igen olcsón adja. . . Bakarasz szomszéd 
csak rázza bozontos fejét, csak simogatja fésö 
mentes deres szakáiul, mig nein végre a sok 
unszolásra s a szüreti nép nagy hahotája kö
zött egész pulykaméreggel tört ki:

— Igya meg maga a borát! . . . maga 
igya meg. tudja!. . . maginak nem annyi bora 
terem, a mennyit az Isten ád. hanem a mennyit 
maga akar. tudja! . . .

F.cce! kiket látunk! Hegyaljai embereket 
nyíri szüreten! Ugyan hogy vetődtetek ide ked
ves atyánkfiái a borivásbán?

— Bort venni jöttünk. — lévén a nyíri 
bor csekély ezukor — és szesz — de annál 
több savanvtaitalma folytán biztos óvszer sut 
unikum, a hazánkban valószínűleg permanenssé 
fajuló kolera ellen Igazolja ezt azon körül
mény. hogy mig a Hegyalján már az 1873/74-ki 
télen is dühöngött ama gonosz járvány, nálatok 
csak 1874 nyarán, tehát csak akkor kezdődött, 
mikor az egészséges nyíri bor elfogyott. Per
sze. nem mindegyik nyíri bor ily áldott ha
tású. . . oh nem! Mi most körutat tartottunk 
a nyíri szüreteken, s eddig szerzett tapaszta
lataink a borokról következőleg hangzanak:

. . . Vinum de liakamaz
Borok közt nagy kamasz.

. . . Vinum de Huj 
Brr! ju ju juj!

. . . Vinum de Kótaj 
Ha iszod, nagy baj.

. . . Vinum de Nyíregyháza 
Embernek van ettől láza.

. . . Vinum de Kalló 
Keletté váló.

. . . Vinum de Sényő 
Ettől gyomrod nő.

. . . Vinum de Pazon 
Termett a gazon 
Ne kapjunk azon.

. . . Vinum de Túra 
Ki nyílik zsebedben 
Tőle a kusztora.

. . . Vinum de Apagy 
Fanyarsága nagy.

. . . Vinum de Oégény 
Sebet ejt n gégén.

. . . Vinum de Megver 
Ajkamra ne jer 1

. . . Vinum de Halász
Ettől a torkodnak pász!

. . . Vinum de Kcmccse 
ízletes zamatos.
Nagy ennek a becse. . . ennélfogva 

nálatok veszünk vagy ötven akó bort.

szolgáltak fel s hála fejében megmentettük 
egyik „öcscinasszony" kézfodrát és fél keztyü- 
jét, melyeket két gonosztévő himegér vakmerő 
Cartoucheként akart a borbáz ablakából, épen 
hátunk mögül elquótízni.

Tudnivaló, hogy a riadó éljenekre a Liszt 
Ferencz-féle „fekete sereg* is azonnal előte
rem .. . ifjak hölgyek tánezra kelnek az „öreg 
diófa* árnyában . . . asztal körül csak az öre- 

8 gek maradnak s ugyan csak eresztgetik a ra- 
’*1 kétákat, nem természetben mint a városiak, 

hanem az élez és humor pattogó, pesgő, szik
rázó röppentyűit. . .

— Mit keres itt ez a sok darázs?
— Bizonyosan nem a szőlőt, mert ettől 

ugyan azonnal eltestálnának.
— Jól jártál Gelencsér pajtás, hogy teg

napelőtt szüreteltél.
— Miért?
— Jövő évben nem kell szolyvai vízre 

költened. Esős időben szűrtél, s igy lett vizes 
borod, képed pedig átkozottul savanyu, no tu
dod már mióta? s igy valódi savanvuvizes bo
rod van.

— Hát „ö“ — a mi hajdani híres szüreti 
tanezosunk hol lehet, hogy itt nincs?

A választ nem halljuk, mert az ifjú nem
zedéknek „is" jó kedve kezd lenni . . .  A bi
zony ! Csak úgy harsog ajkaikról az üs zamatu 
népdal. . .  kivált az a másfalusi kertbiró ugyan 
szorítja:
„Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk, —
\ igye el a házát. — de mi itt maradunk . . /

Mi pedig nem maradunk, hanem haza 
ballagunk szép csendesen, elmerengve a mai 
nap küdfátyolképein. álmodunk Anákreonról, 
( sokonairól, Petőfiről és .. . az accisról. . .

íz le l i  érlesllés.
A nyíregyházi terménycsarnoknál nov. hó 28-án 

bejegyzett terményárak.

Ptmezl mr.
Ro«« 00-00  fontot 3.40—S 45 

00-80  „
Búza „

88—ee'/f
2 X  . :
Tengeri 
Köles
Bah. tiszta fehér 
Bükköny 
KápoüztarepczeI.enmig ,
Komhorka 
Kendermag .
Mák . .
Napraforgó olaj 
Szesz ** ,, iteze

k r m k e d r a i  é r .

100 köböltől kezdve
0 00-0.00 
000—0 00 
0.00- 0.00 
2.40-2.00 
1.65-1.75 
2 4 0 -2  50 • 
2.80-3.00 
6.00-6.25 
0.00—0.00 
0.00-0.00 | 
4.50-5.00 
0.00—0.00 
0.00-0 00 j 
0.00—0 00 

1650-1750

3.50—3.60
3.70-440

18'/, 18 17%

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN.

Nyí l t t ó l *
Arlejtési hirdetmény.
Szabolcsmegye l*75-ik évi következő 

irodai szükségletének beszerzése czéljából u. m. 
Miniszter papír 16 rizmn, irodai 128 riztna, 
nagy médián 6 rizma. boríték 15 rizma, nyom
dai ’?*0 rizma. fekete írón 200 darab, színes 
írón 200 darab, réztoll 104 doboz, spanyol vi
asz 98 ti fehér spárga 34 szürke spárga 24 
Gumi elasticum 40 darab, toll szár 222 darab. 
Cnrmin tenta 18 üveg. fekete tenta 300 iteze. 
pecsét máz 22 üveg. pecsét ostya 8000 da
rab. varró selyem 6 lat f. évi deczember hó
10-én d. e. lő órakor N-kállóban a megye ház 
kistermében árlejtés fog tartatni, melyre is a 
vállalkozni kívánók 10o/° bánom pénz letétele 
mellett ezennel meghivatnak, zárt ajánlatok az 
az árlejtés megkezdéséig elfogadtatnak.

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

Binis Barnabás.
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Árverési hirdetés.
Néhai Csorda* G y ö rg y  és Zele- 

nyáo-zky Ilo n a házas társak hagyatéku k
hoz tartozó 5 hold azántófűidnek eladása, 
folyó éri novem ber 14 én nem sikerül
vén, újabb árverési határidőül f. évi deez. 

j hó 12-ik napjának délutánni 3 órája tű 
zetik ki a  város házához 

> K elt N yíregyházán, 1874-ik évi nov. 
hó 20-án tartott árvaszéki Illésben.

I
K m e t h y  I s t v á n ,

árvaszéki jegyző .

MM/ tk/im-

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. tvszék tkünyvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként 
Száműt-li testvérek l»ejegvzetl kereskedő 
őségnek Majoros dános elleni végrehajtási

• Ügyükben, a mtilt évi 42*4 st. a. kelt 
! végzéssel elrendelt, de közbejött akad.í-
• lyok miatt meg nem tartott árverés meg- 
. tartására határnapul az 1874. d* cz. hó 22.

és szUkségesetében az 1875. jan. hó 22 ik 
napjának d. e. 10 órája tűzetett ki. ezen 
kir. tvszék hivatalos helyiségében.

Á rverésre kitétetik a nyíregyházi 
, 1633. sztjkbe bevezetett 1569. sz. ház és 

telek felerésze.
Kikiáltási ár 400 írt.
Bánom pénz 40 frt.
A  vételár fele része azonnal, a másik 

fele része pedig 3 hó alatt fizetendő 6*« 
kamatokkal.

A  vevő a birtoknak azonnal birtoka 
és használatába lép.

K elt a nyíregyházi kir. törvszék tkvi 
osztályának 1874. nov. 13 kán tartott
Üléséből.

Papp László
s. t.-könyvvezető.

Árverési hirdetés.
Miirko G y ö rg y  tulajdonához tartozó 

1361. szánni városi ház és 1400 n égy
szegűi év alatti szántóföld, saját ké- elme 
folytán, a kiskornak érdekében, folyó* évi 
deezember hó 19-én délután 3 órakor, a 
város házánál, árverésen el fognak adatni 

K elt N yíregyházán. 1874-dik évi no
vember hó 20 án tartott árvaszéki ülésben.

Hirdetés.
Alulírott a Pazonyiutczán létező Bod

nár lotván tulajdonát képező

„ H Á K S - h o z "
vendéglőt általvevén s az itt ujoi.nan épí
tett számos vendégszobákat az ízlés és 
kényelem nek teljesen m egfelelöleg bérén 
dezvén és felszerelvén.

Bátor vagyok a n. é. helybeli s vi
déki közönség párt ogását, —  megelőző, 
pontos és jutányos ár mellett leendő ki- 
szolgálat biztosítása mellett, —  kikérni. 

N yíregyháza, nov. havában 1874.

Gorovy Adolf,
(2 - 3) vendéglős.

Árverési hirdetés.
Vagyon bukott Kóhn Abritháui c*üdt ■ 

mege hitelezői választmányn részéiül, mnnel 
kmliirré tétetik: miszerint a csőrit >megh«/ tar 
t ló • a nagy-kálói 358 dik sriinu ie!ekjvbt-o 

helyrajzi szám altit foglalt, ugyos«ereit 
Klyzeum kntbeli k*-t hold m i ksstálió lő d. f. 
1*74. év d«cz. hó l.Vkén, esetleg 1*75. ér janii. 
20 káu a csőd javéra el fog árvereatutui.

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k :

I szór. A kikiáltási ár 500 frthan állapi- 
tatoit meg.

2- tZor. Az ái verelni kívánók tait-znak a 
kikiáltási ár 10*0 át bánatpénzül lefizetni.

3- ísot. A vevő Ut Intik a vételár egyhar- 
msdát lefizetni; a másik harmaf'észt a leütéstől 
]5nap alatt, sz ut■ •!*•» harrnadtészt pedig 30 
nap al.tt kifizetni, a bánatpénz az utolsó rész
letbe fog betudatni, a fizué* a t imeggondnoknsl 
t ljeeitendí.

4- trcr. A verd a birtok azonnali ha«znils- 
tába lép. a telekkönyvi átírás azonVan csak a 
vételár teljes kifizetése után töltenik.

5 fz ír. Vevő a leütéa napjától számítva a 
birtokk ni együtt járó minden néven nevezem! < 
(etileket vinelni * a birtok Átírással ét az á ve
rés foganatosításával együtt járó költ‘ égekeT, 
bélyeg és aiázslik dijakat is teljesíteni köteles, 
mclvek a vételárba be nem tudatnak.

6-szor. II* a vovú a feltételeknek meg n m 
felelne, bán >mpénze a ciőiltöaieg javára esik. s 
az ő lóvására uj árveréa fogván ngyiz rü eldo 
holtat is ni-l ett tartatni, a Letalán előá 1 and 
hiányt fedezni tartozandilc, a netaláoi többlet 
pedig a tóin -g ja. ára marad.

Kelt Nagy-Káréban, 1874. okt. bú 20-kán
tartott csüdválsztt mányi ülésben.

1‘ethő Zsiginond,
(3— 3) tömeggondook.

I

Kmethy István,
árvaszéki jegyző.

PO LLA K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes árucsarnokában Becs Mária- 

hilferstrasse I.
I a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
I minőségéért s valódiságáért, s nagybans ki

csinkén kaphatók
Gyapjuruha-szövetek

i mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima, csikós vagy koczkás 
még pedig Lüster. Rips s Dioyonalplaid 
kelmek, egyszinti és ciuicirozott scott pli i l- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
Tik' ■»«»■ !■ i« ■
(Wattinol) s legújabb noiil|>ol kelmék, diva
tos ruha bárdiét, cosniaiiosi pcrkal. Crc- 
too. törők piquc luiloköntösnek. kék. barna 

i s fehér simir és flanel bárdiét, ruinburgi.
hollandi és készítet len sziléziai fottalvászon, 

I házi- s borvászon színes és virágos eziez- 
inouslin és csipke-függönyük, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászoiulamaszt-törölközok. 
matraca és díván graill. chifl'on14 és 6 4 szé- 

I les. selyem és kiismer nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, kéz tyűk. vászon és lia- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 

I szalagok mindenféle színnel és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

> llm l r * a k

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

lelkiismeretesen teljesittetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bementve.

< > u i  1 ^ .

27 krért
rőf, darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az aruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsidben áruitatnak
Gyapju-ruhaszövetek,

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima, csikós, vagy seot ca- 
ticirt még pedig Lüster. Rips. Diogonal
piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
plaidkelme, s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

\nr<l|>ol-Flnn<-ll
(Mattinul) es n legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos iiihabarcliet, cosniaiiosi 
pcrkal. ereton török háló-köntösnek, piijue. 
kék. barmi és fehér sinór és flanel bárdiét, 
ruinburgi. hollandi és készítődén sziléziai 
fonalvászon, házi- sbörváezon, színes és vi
rágos czirz. mouzliii és csipke-luggönyök. 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászondn- 
maszt-törölközok, mutrácz- és díván grandi, 
diiffon 14 s ‘ 4 széles, selyem s kásmérnyak
kendők. lio.-szu és rövid harisnyák, keztyük. 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szili
nél és szélességgel, több ezernyi más tár
gyikkal egyesegycdiil kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert legidőab s legelsöbb ala
pított

27 kros
n r ii c  un r ii »  k I) a n

Bécsben. Kártuerstrasse 34.
(Biireerzpital üebiiude.) 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
és lelkiismeretesen: mustrák és árjegy

zék ingyen (5—30)

Ad. 123 1/74. tk. sz.

Árverési hirdetmény.
A nyírét;)házi királyi törvényszék telek

könyvi osztálya ré-zérói kö/hirré tétetik, miként 
B nczier Kinőnek Kra'ovánszlci lászlóué elleni 
végieh'jt-si ügyében utóbbitól vé^rdi.jtás alá 
vont s m nyíregyházi 971. számú t|kvlien sor
szám olatt I evezi ti tt kővitkczö ii ga'lsnok és 
pedig n) a 910 u s számú tűz I ) az 1778. 
Iirsz. így Ljrilas szálló sz ó kertben, és «)a 8051. 
n z .  4 hol i számú löld az 5. fzakaszba — va- 
gyuu tukoll Kralo áiszki I.lszló cód válsszmá- 
nva be ccgyczc e foiytá'i az 1874 dcczetubcr hó 
2-2. és szükség esetében az 1875 Januir hó 25 ik I 
napjiu délelőtt 10 órak >r a leír. tikv hivatalos 
Ű'U.•■igében tiltandó nyilvános áneréa-a a lég 
ubbet igéró-iek cl lo.n a adatul.

Feltételek Kikiáltási ár a házra 70 0 ft.
•) a szollőre 1500 ft és c) a szántóföldre 12W) f'. 

iljtmu péuz kikiálta-i ar K'*s.
Ve\ő a out •kutak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 egyenlő részletben 

— az első részlet a hűtéskor, a 2-ik részlet a 
leülésül 3. hó. a 3-ik részlet a leütéstől számi- 
taudó 6 hónap alatt o"„ késedé idi kamat ai.

Azon jelzálogos biielezök, kik a bíróság 
székhelyén vagy euuek közelében oem laknak, 
ezennel (elszólillatunk, hogy a vételár fr'o-zií a 
alkalmával leendő képvi-teltetésíik végett a hiló- 
rág székhelyén megrozottat rendeljenek a azok 
uevét es I. ká-at az eladásig jelentsék be. ellen
kezőleg a h.valaltól k nevezett gooduok által fog- 
uak képviseltetni.

Kgyidtü'eg f- Ihivatuak mindazok is, kia a 
b 1 >glalt javak iránt tulajdoni v«gy más igényt
érvéoycsitb rtni vélnek, igény kereseteiket a hir
detmény közzétételének utolsó napjától számí
tandó lő Dapaatt hu bár k Ülőn én psi lést n*-m 
<e tik is, nyuitsak be, külöubco azok a vógrehaj 
u* faijainál nciu gátol'án egyedül a vételár le 
leniedére loptuk u'asittaui

Kelt a N y irigy házi kir. t i  k t'«v. oszt ily á- 
ouk 1874. nov* mber 13 in turtolt üléséből.

I ’ A|)|» l . l l f o r
r. taony vvezi'tó.

Hirdetmény.
I jfehcrtó mező városban, melv 7000 

leiken felüli lakost számlál, n hol állandóul 
lieszállásolt katonaság fekszik : a közbir- 
tokossá^ tulajdonát tevő regale jo g  nz 
1875 dik év ápril 24-én a következő 3 
évre, vagyis az 1878 - ik év ápril 21 ig. az 
1875 ik év február 1-ső napján l ’jfehértó

városában nyilvános árverésen haszon
bérbe fog adatni.

A  feltételek m egtekinthetők alul
írottnál.

Kelt Ujfehértón 1874. novem. 20.

Szunyoghy Jónás
iöldesuri felügyelő

(2—3)

Hirdetmény.
Néhai Kristoti Ignácz árváinak Ke- 

mecae községében « határában mintegy 
452 s * ■ « rész holdat tevő tagos birtoka 
jö v ő  1875-dik évi april hó 24-től három 
évekre közárverés utján Kem ecsén a helv- 
szinén f. 874. év i decz. hó 21 -kén Krasz- 
nay Péter szolgabiró házánál a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe adatik — a felté
telek addig is alulírottnál N yíregyházán  
m egtekinthetők.

N yíregyházán, 874. nov. 12.

Krasznav Gábor,
(3— 3) gondnok.

Csak I  ftta l vagy I  ta llérra l lehet nyerni.

375,000 ftot vagy tallért
mint l<*(rrn i*i*al>b nyereményt a hamborpi Icfiijahb 
péucinmjatéknál. mely a maira* kormány álul van pii- 

gnléljrezvr • garantirozra.

43.000 főnyeremény (a húzás rövid hóna
pok múlva raegtöréuikl!) tartalmaz következő 
fűuvcreiiiénveket: 250.000: 125 000: 90.000:
60.000 : 40.000: 36.000: 30.000; 24.000; 
20,000: 18.000; 15.000: 1 2 . 0 0 0 203-szor 
2400; 412-szer 1400 stb. Itos nyereményeket.

Mindenki kan tőlem í gy eredeti egész somji*- 
gyrt (nem kell •••s/ehasi-nlitaui az eltiltott ígérvények kell. 
A nyeremények kifizetésére nezvr az állaiu jót áll. é* 
küldöm azokat pontosan mindenfele.

Az !-■<> osztályú nyeremények Imzása ebire meg - 
állapított terv szerint tártéi ik. Kgy eg»sz eredeti sors
jegy »r» 4? tallér vagy t é* fel forint o. e. Kél eredeti 
•orsjegr ára I tallér, vagy 1*, forint Minden rendele* 
áronnál s * li gnagyoMi pontossággal teljesitti tik. Min
den tuilakorodáara '.tiasz küldi tik bértnentett levelen. 
Mimién réazvénrea kan eg\ hivataléi kimutatást. Kéret
nek az. illetők fordulni kővetkező ezéghez :

>1. SMetniIrrker,
Bank- und Wechnnl Geichsn, Hamburg.

Dammthors Strasse No. 36.
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