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SZABOLCS.
V e g y e s  t a r l n l m u  l i e l i l n p .

Megjelenik minden vasárnapon.

l i i m l ó - t i i l n j c I o n o M  II J i N C Z  G Y U L A .

%H é l t l f l r t i  f i i ju k  :
Minden 4 l iu ib o i pMll .o r  rgy.i

UindMi rgyn  belktatia

A i előfizetők, a hinletcnck meg- 
azahánáná), 20'/,-nyi kedvezmény

ben részesülnek. 
n  m—

Kiadói szó
u  „ S z a b o l c s ”  o l ő n z e t ő l l i o z .

Alulírott folyó 1875-ik évre u „Sza
bolcs- kiadását elvállaltam.

Részemről, midőn e vállalatot át
veszem, feljfondolom nvommasztó viszo
nyainkat. valamint azt is, hogy városunk
ban esak heti közlöny 3 létezik, mind 
a mellett, lm tekintek a munkaerőkre, 
melyek e lap körül csoportosultak, ha 
elfogulatlanul Ítélve belátom azt. hogy e 
lap volt az a múlt évben is, mely a me
gyei érdeket lehetőleg szem előtt tartani 
igyekezett, minden reményem van az 
iránt, hogy ha ennek utána is tisztán 
humanisticns czélokért munkál, nem esak 
megálland, de a megye és város t. kö
zönsége által hova inkább felkaroltatván, 
egy minden érdekeket felölelő heti vidéki 
közlünynyé növi ki magát.

Lapunk mint a t. közönség látja, régi 
alakjában jelenik meg, előfizetési dijaink 
is maradnak az eddigiek.

Egész évre 4 frt.
Félévre 2 „
Évnegyedre 1 „

A mi a lap külalakját, a rendet és 
pontosságot illeti,mindeiitelkövetek, hogy 
a t. közönség igényei kielégítve legyenek.

Az előfizetési dijak, minden a lap 
anyagi érdekeit c élzó levelezések könyv 
kerg«fccdé»embe (városháza építtet, flww- 
jlírás balra első ajtó) küldendők.

A hirdetések a lehető olcsó áron 
vétetnek fel. mint lapunk csimén az illető 
helyen olvasni lehet.

A t. közönség becset pártfogását 
kérve, maradtam

Nyíregyházán Jan. 1. 1875.

Illincz Gyula,
a „Szabolcs* kiadója.

Támogassuk a jó  ügyet!
Sltbo lcuugy*. január elrit'ii 

(K.) Lehetetlen, hogy meg ne rn- 
gudjn a tiainvidéki magyarság figyelmét 
a/on nemes mozgalom, mely e vidék 
továrosálinn, Ilebreeienben megindult 
egy p r o t  e g y e t e m  felállítása iránt. 
Nem szeretnek, lm felekezeti vlfogtdt-

rr  Á  n  c  /  a .

Tűnődés.
Megtart lH*nnetB * remélt* nek 
Kdilig Műtőt árhot rfaj*.
Kormán* nélkül térede/*r, 
l.áloin, n> ilik ni ront »zAj* •.. 
l»e nem riaszt zordon éje, —
Ok a halai nekem ke.be* —
Mert ott ntenvedetim után,
Tudora -  oróknt tigalora len/

Nyugalom le*/. ? . . . .  Mit bea/élek /
Ilin ákrau.1' . . . .  hogy lehetne 
Mikor a/  nincs, ki siromra 
Virágokat llltetgetne ! . .

Mi volt nekem . . .
Mi volt nekem a szerelem ?
„H á n a t e r ti ti be n bu v ir á g "
Harmat helyett a kraergéf 
Konyt s. pj.i áztatgntak.

Mi volt nekem a Szerelem ?
„S r in m é z  k ő i é  k e v e r t  méreg'* . . . 
Míg ajks>1. rajta édelgett 
Szírem halaira s/urta meg.

Vadrózsák.
i.

Angyal va»y te d rá  g a  jó  nőm!
< aak az kár. hogy — s s á r n j a t i  uiutaeu. 
l>e szamodra — ha lehelne 
Megváltanám bármi kincsen . . . 
így legalább e l r e p ü l n é l ,
Merne tőlem, más vidékre,
Kn szivemnek nyugalmat 
Viaaiaazállanának végre.

sággal vádidtathatiiiínk. Mert nem csu
pán a merev felekezetiesség szempontja 
az, a melyből kiindulva pártoljuk mi 
ez eszmét. Hanem igenis lelkünk egész 
erejéből pártoljuk azért, mert k ö z e 
l ü n k b e n  e g y e t e m  léteznék, s az a 
legjótékonyabb befolyást gyakorolná vi
dékünk szellemi emelkedésére is.

De e provincziális érdek mellett 
sokkal hatalmasabb az, hogy itt közel, 
a m a g y a r s á g  f é s z k é b e n  állíttatnék 
oly intézet, mely a fővárosi egyetemen 
uralgó klerikális szellemtől ment volna, 
s h a z á n k  ö n á l l ó s á g á n a k  és s za 
b a d s á g á n a k  mindig egyik legerősebb 
védbástyájaul szolgálna.

A „Debreczen- szakavatott toliból 
kitűnő czikksorozatot hozott közelebbről 
e tárgyban. A derék czikkiró felemlíti 
a módot is, mely által az egyetem lé- 
tesittethetnék

Áldoznunk kell !
A tiszántúli vagyonosabb osztályra 

apellálunk. Olt áll első sorban a tiszán
túli ref. egyházkerület dúsgazdag fő- 
gomlnoka. Ha nevét prot. egyházunk 
történelmében meg akarja örökíteni : ál
dozzon az eszme oltáréin. Nem kívánjuk 
mi tőle az idők változatával azt, mit az 
a halhatlan Széchenyi tett, midőn a nmgy. 
tud. akadémiát megalapította. De igenis 
annyit megvárhat tőle a prot. egyház, 
hogy 6  járuljon a czél létesítéséhez Icg- 
tetemesebb összeggel. Ott van Lónyai 
Menyhért, egyházkerületünk egyik se
gédgondnoka. ha kétes sikert vívott ki 
a politika sikamlós mezején : itt lesz az 
alkalom, hol félreisinerhetleu dicsőséget 
szerezhet magának, < Itt van Tisza Kál
mán, Móricz Pál segédgondnok, ott van 
Tisza Lajos s ott vaunak még sokan, 
kiket buzdítson fel a főiskola ügyvédé
nek is nemes és nagyszerű alapítványa. 
A jó  példa mindenkit vonzani fog s ez
úton a debreczeni magyar protestáns 
egyetem biztosan létesül.

Ila a magyar prot. egyetem eszméje 
csakugyan jogosult s az iránt a hazai 
nagy protestánsok közt átalános lelke- 
siiltség keletkezik : úgy, esak egy kissé 
kedvezőbb fordulatot vegyen az ország 
pénzügyi helyzete (azt nem is kívánjuk, 
hogy rögtön létesittessék az egyetem)

II.
Szívni sr sa jr . •temed gyémánt.
Mind a le tt" vonz magához.
I>e. mit ér? . . ninnt t-rzeményed, 
llunnló vagy te a fához. —
Arcznd h a jo l a zenied gy n laszt,
He azért-Inted holtra fagy asz t ;
Kehied mint a j  égverem.
Nyílt* rózaAt nem terem!

Zalául

Kuki barátom szerelme.
— Ilttmorezk. —

E m l i ' ó l ő l .

(Folytatás.)

— Te nagyon vallástalan vagy Tóbiás, 
hát a verebeket ki tartja el s az égnek más 
madarait, hát a / ékes liliomokat, kik nem sző
nek, nem fonnak VI UgT-é hogy az Isten eltartja 
még is. I.ásd. a fónclthiekct mind rólam, mind 
Eleonóráról el lehet mondani. F.zt Mttki oly 
erős meggyőződés hangján mondta, a mi szinte 
bámulásba ejtett. f,n. a ki ismertem Muki 
nagynénje vélekedését, fejemet kérkedve ráztam, 
a/onhan ezt Mondám: Lehet, sok minden meg
történt már a világon. I»e hogy fogalma legyen 
az olvasónak a nagynéne haragjáról, ide ikta
tunk egy Makihoz irt levelet. „Kedves Makim* 
Frt esem re estek minden tetteid, melyek kese
rűséggel tölt ék el az én szivemet, llát mi fog

minden nagyobb megerütetés nélkül ögz- 
szekeriilhetne sí kívánt pénzalap. Mert 
ha tekintjük, hogy Magyar- és Erdély- 
országban több mint 2 millió reformá
tus van s ha a magyarországi 872 ezer 
ágostai hitvallású atyafiak közül csak 
500 ezret veszünk is magyar érzelmű
nek : akkor eme 2 és '/« millió protes
táns egyénre fejenkint 50 krt számítunk, 
épen kijd a kívánt összeg. Természete
sen ennek kivitelére egyetértő fellépés 
s az kivántatik. hogy az összes hazai 
protestánsság áldozatkészségét felköltsük 
s buzgalmát e ezél felé irányozzuk. Ha 
mindig tehetetlenséget és lemondást pré
dikálunk : akkor valamint a politikai, 
úgy az egyházi téren sem érünk el soha 
nagy eredményeket. Nem szereti az a 
protestantizmus ügyét, nem érti az a 
hazai és nemzeti aspiracziókat. s törek
véseket, a ki —  alig gyűlt fel a magasz
tos eszme nemes tüze. azonnal, még szik
rájában igyekszik azt elfojtani. Ha mind
járt csupa rideg számítással állnánk elő, 
hogy mibe kerül ez vagy amaz eszme 
megtestesitése: ha mindjárt hidegen mér- 
legelnők, hogy kivihető -e vagy' sem : 
akkor soha sem érnénk el nagy dolgo- 
gat. Ily módon soha sem lett volna re- 
formáczió; soha sem teremtettünk volna 
48-as és más világrázó eseményeket. A 
lelkesedés áramlatát kell megindítanunk : 
ez majd talál aztán n kivitelre eszkö
zöket. Egy maga a jól felfogott érdek 
is. ha az átalános meggyőződéssé érlel- 
tetik, sokszor rendkívüli tettek forrásává 
lesz. a sziliírd akarat és elhatározás gyak
ran csodálatra méltó s kivihetetlennek 
bitszó sikert tud aratni, Kétségbe kellene 
esnünk a magyar protestáns egyház 
életrevalósága felett, ha a jövő nagysá 
gát s dicsőségét is közvetlen érdeklő 
ily ügyben közönyös tudna maradni, s 
nem lenne képes egy millió forintot elő
teremteni.

De ne időzzünk most tovább e 
tárgynál. Gondolkozzék felette kiki.

S a közlelkesedés rövid időn meg 
fogja teremteni a magyar prot. egyete
met a tiszántúli vidék nagy dicső
ségére.

még történni? Yárynéékhoz járdogálsz úgy hal
lom. sót nem átallod szemeidet F.leonórára 
vetni házasságiak okáéit. Arra a kis fityfirity 
ez inkére . . . Arra a . . . Jaj mert nem is 
tudok hova lenni bánatomban. Házasságot Ígér
tél neki. vagy ha nem. akkor fogsz, (mintha 
csak Muki barátom szívelte olvasott volna.) 
kecsegtetőt! vagyonúmmal, (no Inár ezt nem 
tette.) borzasztó! KI kell ájulnom ezen gondo
latra . . . Kn tehát ezennel kijelentem, hogyha 
ezen rettenetes (?) tetteiddel fel nem hagysz: 
úgy —  vége az öröklésnek, mint azt az idezárt 
végrendelet másolatából olvashatót!, birtokomat 
azon esetben a t . . . i nemes szent eklézsia 
fogja örökölni . . .

Azt is hallom hogy valami korhely frá
terrel czimboráisz, kinek a nevétől is borza
dok; valami Fondorkövi Tóbiással, a ki távol
ról sem hasonló a bibliában előforduló ke
gyes Tóbiáshoz, hagyd el az ilyen korhelye
ket, s röpülj hozzám, ellenkezőleg akaratom 
változhattam (Mint latja a szives olvasó, a nagy- 
nagynéne én reám is kiterjeszté becses figyel
mét) „A  levél végén e név állott* Szép Zsófia.

—  Álon jacta est! -  mond Muki. nem 
hiszem hogy kitagadjon, de ha tenné is, sze
gényen is boldog tudnék lenni Kleonórámmal.

11.

Annyi sok mindent beszéltem összevissza, 
hogy uiéítán kiálthat rám az olvasó, hogy 
voltaképpen mondjam hát meg, kiféle? miféle 
ez az én Muki barátom?

Teszem.
Hát ez nz. én Muki barátom eredeti egy 

gyerek; iskoláit a nagynéne pártfogásából át-

K Ö Z Ü G Y E K .

Polgármesteri évi jelentés az 1873-ik év 
folyamáról.

A városi szervezet szerint kötelességem 
a községi önkormányzat körébe tartozó ügyek 
vezetéséről s miként lett elintézéséről a tekin
tetes képviseletnek évnegyedenkint jelentést 
tenni; azonban azon köztudomású zilált viszo
nyok, melyek között én a nemes város ügyei
nek vezetését tiszttárs&immal átvettem, a 
múltra nézve lehetetlenné tevék e kötelessé
gem pontos teljesítését. A lefolyt 1873-ik évre 
nézve csak az év végeztével vagyok oly hely
zetben. hogy e város kormányzata, ügyeinek 
miként lett vezetése és gazdászati érdekeinek 
megóvása tekintetében tett hivatalos eljárása
inkról , meglevő tájékozó adataink nyomán 
egybe állított következő jelentésemet beter
jeszthetem.

I. A hivatali resignatio ügyében.
A képviselet által kiküldött resignationa- 

lis bizottság közreműködése mellett 1873. jan. 
hó 23-án átvétetett Kralovánszky László volt 
tiszti gyámtól az árvapénztár, melynek mi
ként lett foganatosításáról felvett jegyzőkönyv 

alatt tisztelettel ide csatoltatik.
Átvétetett ugyanis az árvapénztár kész

pénzben ...................... 3,010 írt 61 */* kr.
a követelési állapot . 73,249 „ 7 1  „
a tartozási állapot . . 70,886 „ '/„ „
s ennek eredménye 2,363 frt 70*,  kr. 
közös árvapénztári maradvány mutattattott ki.

A küldöttség nem találván az ingatlan 
árva vagyonokról kimutatást, a volt árva tör
vényszéket ezen hiány pótlására felhivandónak 
véleményezte.

Lnnék következtében az ingatlan árva 
vagyonnak összeirása Zajácz József tiszti gyám 
által eszközölve is lett

Az 1873-ik évi február hó 2-án átvétetett 
a városi adó pénztár az ide 2/. alá zárt jegy
zőkönyv szerint, még pedig : átadatott Krajnyák 
György újból megválasztott pénztárnoknak ka
tonai háló pénzekből készpénzben 364 frt és 
56 kr, a bevételi napló 1873. évi lo -ik  téte
léig : —  legelő és birkabérségi közköltség! hát
rányokból az 1872-ik évi deczember hó végével 
begyült összeg 24 fr: 85 kr, a házi pénztárba 
befizettetett. 1 'én/képviselő okmányokban 339 
frt 77 kr; továbbá a gróf Dessewfly Ferencztöl 
megvásárolt bika árát 360 frtot képviselő utal
vány sz. a. október 1-től kiállítva, mely
összeg a nevezett gróf királyteleki birtoka után 
kivetett közköltségbe lészen betudandó.

Az 1873-ik évi február hó--án  kelt i9° 
sz a. kiküldetés alapján átvétettek az árva- 
széki ügy iratok Sáry l'ál és Knyingi Lajos árva- 
széki ülnök tanácsnokoktól, mert volt fóbiró 
Kómives Károly többszöri felhívás után sem je 
lenvén meg a hivatali átadásra, csak szekrénye 
kulcsát küldötte át, s maga N.- Váradra utazott.

úszta s most egy ügy védnél practisált, de nem 
látszott megbarátkozni azokkal az avult nóták
kal; tintatartójában a tinta megpenészedhetett, 
kivált ha a princzipális nem volt honn. ily enkor 
magára zárta az ajtót, azt mondván, hogy fon
tos ügyeket végez, valójában csak azért, hogy 
soló mulathasson. Igenis kérem alássan. Muki 
egész passióval szeretett magában Í9 kártyázni, 
adott ki s ütötte; de ez nem ment minden 
zaj nélkül. Kérdezett és felelt önmagának s 
aztán kiabált, veszekedett, mintha másod ma
gával kártvázna. „Besser* „Blind- „Reblind* 
„Három fiíkó- Gin váré. enyim a zucassa! Yi- 
vát Soroksár! Ha. ha, ha!u S olyan kiáltozást, 
dübörgést vitt egy maga véghez mintha a szo
bában harmad magával dulakodna. Természete 
egyébiránt igen jámbor volt. szive nem rósz s 
midőn végrehajtani küldte egy ízben a prin- 
czipális s a végrehajtást szenvedett özvegy
asszonynak egyetlen tehénkéje forgott szóba, 
melynek a nyakát átölelve siránkoztak a gyer
mekek. Muki úgy elérzékenyült. hogy a kérdé
ses összeget saját zsebéből fizette ki, ez volt 
utolsó szereplése. Kimondta a dolgot princzi- 
pálisának, hogy döngesse meg érte, de 6 más
ként nem tudott cselekedni. Nem is küldte a 
fiút többé végrehajtásra. l)e hátat is fordított 
Muki azon pályának; egyedül az irodai mun
kálatra szorítkozott, ezen felül a szó szoros 
értelmében a princzipális Gusztikájnnak való
ságos száraz dajkája volt, ragaszkodott is hozzá 
a gyerek.

Muki magas szőke fiatal ember volt; 
szőke bajusz és szakállal, kék szemekkel; rend
kívül hosszuszáru csizmát viselt, ebből nőtt ki 
maga az ember, szörnyen tüskés hajjal, g



Nevezett üluököknek keltő hivatalos elbá 
uás és elintézésre állal átlátták összesen 149. 
tétel szám alatt összeírt árvaszéki ügyiratok, 
mely hivatali átadásról szóló jegyzőkönyv It
alait ide csatolva tisztelettel bemutattatik.

I gyalusak m. é. február 8-án a házi pénz
tárnak lírát Mór volt pénztárnoktól lett átvé
telét a Joszka János megválasztott uj pénztár
aknak lett átadását, a számvevőség által ké
szített kimutatások alapján az idő 4 . alatt 
csatolt jegyzőkönyv szerint eszközlötte.

Az e/en jegyzőkönyv 655. tételszáinH alatt
resignáltatott az uj 
t ilos kezelése alá.

házi ] nztárnoknak híva-

1. Ínséges alap kötvényeiben
2. Őszi vetőmagról szóló kötvé

nyeken .......................................
3. Tavaszi vetőmagról kotvé

nyékén .......................................
4. Házipénztári kötvényeken
5. Készpénzt képviselő iratokban
r>. Itégi s uj váltsági kötvényeken
7. Kisdedóvodai tőke kötvé

nyeken .......................................
8. Kórházi tőke kötvényeken
9. Értékpapirokbán . . . .
1»\ Takarékpénztári kötvényeken
11. Lejárt váltókon . . . .
12. Készpénzben ......................

írt
13,61.3

11,480 — 
2,822 4 T* 

304 79*

9,002 8.'i 
10,713 1"'
8.306 10 

1 62,590 45 
2,150 25 

lö l 74;l
Összesen 215,299 36

érték, megjegyeztetvén miszerint az Ínség köt
vények közül hiányzik:

a 154-ik számú, Gerhard Jánosáé nevére 
kiállított 40 frtos, 0 írtról szóló kötvény:

a 343-ik számú, Keczko l ’ál nevére 00 fo
rintról kiállított s még 9 forintról szóló köt
vény ;

a 35C. sz. a. Kovács György nevére 20 
forintról kiállított s még 3 forintról szóló köt
vény ;

az 587. sz. a. özv. Orosz Mihályné nevére 
30 írtról kiállított s még 10 írt 50 kiről szóló 
kötvény;

a 864. számú özv. Zeleu.váDszki Pálné ne
vére 40 írtról kiállított és 6 forintig kifizetett 
kötvény;

az újabb ioségi kölcsön kötvények közzül 
hiányzik:

a 33. számú Praviczky István nevére "0 
forintról kiállított s még 32 forutről szóló 
kötvény;

Kórházi alapból kivett tőkékről kiállított 
kötvények közül nem találtatott a pénztárban 
Mesko Sámuel 1671 írt 25*/t krról és ugyan
annak 2356 írt 8 4 krról szóló kötvénye:

Az értékpapírok közül hiányzott öt da
rál* magyar ipar egyesületi 100 frtos részvény 
51H) írt értékben.

Kzen hiányok tekintetében netalán szüksé
ges lépések megtétele iránt méltóztassék a te
kintetes képviseletnek minél előbb intézkedni

Javaslatom ez ügyben az volna, hogy a 
péoztáti számadásokat felül vizsgáló küldöttség 
utasittatnék oda. ezen és a vizsgálat folyama 
alatt ezeken felül még talán felmerülhető ilyes 
hiányok pótlása iránt az illető feleket tiszti 
ügy észileg felszólítássá és szorítássá. Kzen kül
döttség a pénztári kezelés tekintetében a ta 
pasztáit hiányok figyelemben vételcveijadjon vé
leményt a netalán szükséges és eikerüihetlen 
változások iránt, ha pedig a pénztári kezelés 
és számvitel tekintetében úgy czélszerüség mint 
egyszerűség szempontjából uj rendszer behoza 
tálát találná szükségesnek, bízatnék meg an
nak tervezetét is minél előbb elkészíteni és 
beterjeszteni.

Annyival is inkább, mivel a szakoszfá 
lyok megalakulták! az egyes szakkérdésekben 
ez előtt kirendelt küldöttségek már magokban 
•eloszlottaknak tekintendők, valamint nem is 
működnek.

A közigazgatási ügy iratok átadása iránt 
számtalanszor felhívott, vo't főjegyző Kiszdor- 
fer János, daczára minden felszólításnak, nem

szájba mindig ott lehetett látni egy pipát, 
ontva és pipálva a tulajdonos mint egy hasi* 
hozuk. A 23-ik évet fa)iodta már, midőn e lv  e 
e l l e n é r e  szerelmes lett; igaz. a szív olyan, 
mint a jó  bikkfa tapló, a szerelem sziklája 
könnyen beleakad. Talán vágyott is a szegény 
fiú egy rokon kebelre, a mely őt megértse. 
Szemelt is ki számára Szép /sófia  nagynénje 
egy komoly és okos leányt, kinek volt is mit 
aprínia a tejl*e. de Muki kijelentette hogy 
bár nagy tisztelője a komoly és okos hölgy nek, 
•le feleségül nem kívánja. Csak hagyja a nag\- 
néne ezt az egyet az Ízlésére. Persze hogy 
rósz néven vette a nngynéne ezt az akaratos
ságot.

Segítettek aztán szítani a nagynéni ne
heztelését Muki iránt azon rokonok is. kik a 
nagynéni tekintélye*vagyonához j üst tartottak 
Muki azonban egész (cyiiisniussal) vette a dol
got, mert szerinte miután még mit sem nyert 
ugy vesztem sem veszthet semmit. Határoz.a 
iában egész erélyt mutatott, tisztában volt ön 
magával.

Kgy szép délután magát kissé rendbeszed- 
vén. készült a reá nagy fontossággal bíró láto
gatáshoz: vett rgv ni pálrziköt a közeli keres
kedésben. felhúzta félkert vfljét in másik fél már 
rég elveszett, tehát a keztyütlen kezét a zsebbe 
tartogatta) s miután a gavallériának elégté
t e l t .  _  megindult, zsebében a megirt szerel
mes levéllel, melynek megírásánál 4 brilanni- 
ca és 2 cahánus fogyott el.

Szive kingouu dolmRol!, a mint kopocH- 
tasnrn kihnngzi.tt; .Szalud.- Imiit talált* 
Viírv kapitiojnét leányával ágjOtl. A lehelő lég-

rosiguálván. más czélhoz vezető mótl hiányában 
felkértem a helybeli járásbíróságot, hogy kebe
léből egy tagot küldeue ki törvényes bizonysá
gul, kinek jelenlétében a volt főjegyző kezei
nél maradt hivatalos irományok átvehetők le
gyenek.

Megkeresésem folytán Fejér Hurna aljá- 
ráshiró lett kiküldve ez ügyben, kinek mint 
törvényes bizonyságnak jelenlétében C/upra 
Isiidre megbízott városi aljegyző az óvodai 
épületben His/dorfer János volt főjegyző hiva
talos szobájában talált összes ügyiratokat és 
okmányokat mull évi mát ez. hó 9-én átvette, 
mely ügyiratok rendezés alá jőve összeirattak, 
ekkor k iü ti, ho v azok között a városnak 
bérbe adott regálé jogairól szóló kötvények 
nem találtattak, s azokat volt főjegyző mindez 
ideig inagánál tartja, és őt azoknak átadására, 
s a resignatióra mai napig reá vennem nem 
sikerült, s igy a főjegyzői hivatal rend szerint 
Jurányi Hugó főjegyzőnek át nem adat
hatott.

Az 1873 ik évi július bő 5-én az idő 
alatt csatolt jegyzőkönyv szerint átvétettek a 
város ugynevezett. vasbidai iratai.fontosabb ok
mányai és nyomatékosabb ügyiratai. A résig- 
náló küldöttség megütközéssel látta és sajnosán 
tapasztalta, miszerint a vasládai irományok lel 
fára. mely a Wertlieim-féle szekrényben talál
tatott, csak az 1859. évig bezárólag lett ren 
desen vezette. Az ezen évtől keletkezett ok
mányok. s egyéb a várost érdeklő fontosabb 
ügyiratok nemcsak hogy a vasszekrényben nem 
találtattak, de még a leltárba bevezetve sin
csenek.

Knnek folytán a Wertheira-féle szekrény
ben talált irományok átvizsgálása és rendezé
sére. valamint a hiányok lehető pótlásának esz 
közlésére a resignáló küldöttség egy bizottság 
kiküldését találta elkerülhetetlenül szükséges 
nek. mely szerintem is az, mert a felelősség e 
tekintetben még most is a volt elöljáróságot 
terhelvén, a városnak mulaszthatlan érdeke ki 
váltja okmányainak és nyomatékosabb ilyetén 
ügyeinek mielőbbi rendezését.

A városi levéltárnak azon része, mely a 
legújabb nehány évből keletkezett Homolay László 
volt levéltárnok által, Kmetthy István árva- 
széki jegyző s levéltárnoknak a vég átadásig 
ideiglenesen resignáltatott.

A levéltárnak végleges teljes átadását aka
dályozta az uj helyiségbe való áthelyezés. * az 
e miatt ott szükséges, uj berendezés mely immár 
majdnem befejezve lévén, a lehető legrövidebb 
idő alatt eszközöltetni fog.

Ennyi az tekintetes képviselet, mit a hiv„ 
falok átadásáról bejelenteni kötelességemnek 
tartottam.

(Folyt, köv.)

Felelet L. Gy. ur ..Válaszára."

A múlt évben, a népnevelés ügyet érdeklő 
tárgyak közt. ily czimü dolgozatom is jelent volt 
meg e lapban: rA t a n í t ó  a t á r s a  dal i n 

l é t b e n " .  Erre az alkalmat a tanítók mellő
zése, lenézése s ezáltal a kitűnő egyéneknek e 
pályától való elidegenedése adta. E nemű állítá
saira igazolásaként egy példát hoztam tel né\ 
nélkül. Sem hely. sem személy említve nem volt 
— L. Gy. ur az írottakat magára olvasván, alkal
mazván. képe mását felismervén : nosza! kiáll a 
-ikra. az olvasó ele (valószínű, hogy másként n<*i 
tudta nevet e lap olvasóival niegösmertetnii 

lkiáltja magat. hogy a/, a kiről szó van. nem 
nás. mint o. L. <iy. (egészen nem merem kiírni 

becses nevét, mivel azt az ö névaláírásai után 
telje* biztossággal tudni nem lehet. mert alig 
egy év lefolyása alatt irta L isa ik -nek . azután 
L i g e t  y-nek (ty-nal). most megint írja czikke 
alá L i g e t  hy-nek (tby-val): tolni t majd minden 
hónapban másként: a mi i . névváltoztatási enge
délyben egyképen van. azt hiszem csak: ez 
eligazítana: de nem láttam): tehát legyen csak

de éppen

•zivelvocbheii fogadtatott. Yárvné kicomhinálta. 
hogy Makival rokonságban i* áll, persze tá
voliul; mig Szép Zsófiának sem telt be dicsé
retével.

— Páratlan a maga nemében? az igaz, 
a kedves Zsotikám. (No ebben igaza vo't. mert 
még nem akadt párja.> He nem szép tőle, hogv 
meg nem látogat!

—  Ah nagyon s jnálja . 
most. . .

Kitalálom hol van . . . Ual.ínn-Eiire- 
len. hallottam minő sensatiot keltett ott 
hiszen n a legszebb kaiban van és független.

No csak dicsérjétek, gondolnátok. <ssk 
hogy rak levelemben benneteket! veié ma-ában 
Muki barátunk.

*7 Mai estélyünkön lemélleiii részt veend 
nem de/ mond Eleonóra háziasán, kedélve- 
seu fogunk mulatni, itt lesz C/.cczil és Leóira 
barátnőm. S/.élveidy ur (uvolázni. en pedigzon
gorázni fogok; mi. hallóin, szépen dalol, lemé- 
lem. iialluuk óntól egy szép magámlalt .

~  kérem, túl beesüli nagv.sád gyarló 
tehetségemet, azonban nagy sári cgvetbn szava 
parancs!

—  En csak kérem önt! .
Muki gyakran megtapogatta kabátja 

zsebét, hogy meggyőződjék, a szerelmes levél 
valóban megvan-e? Közbe közbe nagvoknt só
hajtott. melyet Náryné bizonyosan észrevett s 
okát kitalálta, mert arczán egy sajátságos mo
solyt lehetett észrevenni.

—  No csak csináljátok meg az estélv ter
vét gyermekeim! — mond az anya s a szom-

p  (íy. m. kir. postamester és orgonista tanító. 
Aztán, mint kinek a tyúkszemére hágtak, berzen
kedik, személyeskedik, gáncsol. H e  á l l í t á 
s a i m b ó l  in e g n e ni c z á f o I se m mi t ;  
hanem csuk annv it m ond. hogy a m it  t et t .  
n e m b e t ű  s /. e r é ú t i  é r t e i  e ni b en t e t t  e 
(saját szavai). „ N e m  b e t ű  s z e r i n t ! 4* Ne 
nevess, sót sajnálkozzál e védekezés, észjárás, 
okoskodás felett t olvasó!

Tehát én. czikkeimben nevet nem említők 
mivel személyeskedni nem volt, mint a hogy 
mostan sincs, szándékomban. I.. ily. ur azonban 
a személy eskedés posványába veti magát s hsdo 
názásai, lubiczkolása közben besározza — magát. 
Egy ellentmondó szó. egy eszme, egy gondolat 
nincs lioszsziira nyúlt, semmit mondó firkálásai 
balt. Ez aztán az. oka, hogy a személyeskedés, 
piszkolódás mocsárjából egy perezre, egy lélek 
/.elvételre sem képes kiemelkedni. —  En ót ily 
alacsony helyre nem követhetném a nélkül, hogy 
magamat is be ne sározzam. Egyénisége pcdigsnk- 
kal kisebb pont. minthogy vele nyilvánosan fog 
lalkozni érdemes volna: bandabandáit —  vála
szát — pedig tulhresüiném. ha arra hoszszasan 
felelgetnék. Különben is jó régecskén megírta 
Jósika, hogy: „ ü r e s  s z a v a k  . . .  b a d a r  be-  
sz  éd re  e g y  f e l e l e t  v a u : Irállyátni! ‘ Olyan 
válaszra, mint az L. (íy. űré talán ennyi felelet is 
sok volt. 'léhát hadd szennyezze az a „Szabolcs* 
1874. évi í>2. számában —  a papírt.

Egy tévedését mégis helyre kell iga
zítanom. Állítja a válaszoló, hogy* dr. Mathews- 
töl vett idézetein nagyon közönséges. Téved, csa
lódik ; mert dr. Mathews müvei ez évben fordít- 
tattak nyelvünkre. Hogy pedig L. ur az angol 
eredetit olvasta volna: bátor vagyok kétségbe
vonni . . . .  Azt meg csak nem fogja rá dr. Mát 
liewsra. hogy plagizált?! .  . .

A t. szerkesztő úrhoz pedig egy kéré
sem van.

Miután első czikketnhen sem hely. sem 
személy nevezve nein volt; s miután L. (Ív ur 
á l l í t á s a i m b ó l  s e m m i t  m e g  n e m  c z á 
f o l t :  kár volt e „válasznak" keresztelt üres 
bandabandát a lapban közölni. *) — Máskor ta
nácsosabb leend az ilyesmit a papírkosárba te
metni.

Végül pedig újólag felhívom megyénk igen 
tisztelt tanfelügyelőjének figyelmét a kérdésben 
levő abnormis helyzetre, a mándoki rúm. kath. 
iskolára; hol az orgonista tanító postamester is 
egy személyben az 1868. XXXVIH. t.cz. 141. $-1 
ellenére; s hol a posta is az iskolaépületben van 
hol az iskola udvarán — a paedagogia elvei elle
nére —  tekézö helyiség van felállítva, habár 
„zártkörű" czimen is. Ezt azt hiszem a nevelők, 
tanítók előtt indokolni felesleges.

II gy a helyben lakó esperest —  plóháuus 
ur ezeket behunyt szemmel nézi / ! . . . .

Mindennek meg van a maga oka. Ennek is. 
He nem kötöm a szarkafai kára . . . .  Találja ki 
az olvasó . . .

G ö  r ö  m b e i P é t é i

Hyir-Bátor, 1874. decz. vége.

Tisztelt szerkesztő u rl
Nein a „ fővárosból.“ hanem csendes me 

zövárnskánkból - Nyír-I>át őrből — keresem fel 
_Szabolcs44-ot, kisvárosi c*cndéletünk leg

utóbbi napjainak képét adandó.
Képem első vonását táncz képezi. Táncz. 

nem feszes bálban, hanem kedélyes lakadalom- 
ban. Halá/.s Kálmán kitűnő zenéje mellett a 
szerény ugyan, de különös ügyességgel díszí
tett tánezteremben világos viradtig együtt ma
radt a vigadók serege. Csacska csevegés, fe 
/elvtelen otthoniasság ömlött végig az egész 

társaságon s a derült kedv felhőtlen azúrja

*> barátunk i rininkatársuDknnk e azt-
aira feldőlünk, hugi a v.-.b*k« ztsn k u-rt nyitottnak a 

iiidtáuysfág rnlrkt-fn-n. Ar rlfogulatlan közönség o I- 
v a ■ <-• i t .- |. oz a/ o fdailata. A mi kótdessogunk pe
dig ezennel bezárni e téren a citál. S/erk

s/.éd szobába távozott. E kellett csak Mukiuak ; 
óvatosan múlt zsebébe s kivette szerelmes 
levelét.

—  Fogadja el nagysád e levelet s olvassa
át. ha eltávozom. . .

— Nem értem önt . . kihez szól e le 
ve!/ mond Eleonóra, (a czim hiányzót a leveleid

s kic*oda írja? . . .
—  Hadd maradjak adós a felelettel; nagy

inak pedig beszéljen maga a levél.
Eleonóra ajkán egy sajátságos mosolv; 

játszadozott; hirtelen /sebébe rejtő a levelet 
a mint Muki ábrándos nézésével találkozott, 

•lpirull. Egy perczig szótlanul ültek ott. a mi
dőn n mama nyitott be két növel, névszerint 

•ngo I'.elánéval. ki a kis város irány-adó kő
ihez tartozott, férje városi szenátor, nagy

hangú szónok és merész ember, de Imim nő
jének alázatos s minden szeszélyét teljesítő 
szolgája, de ki azért fennen liirdet'é. hogy o a/ 
ur a ni a háznál, s ó éppen nincs szenvcdóle- 
ges állalmiban, ki az ellenkezőt mondja, merő 
rágalmazó. \ele van Ferseghv Tiliamémé is. a 
ki ugy összeszedi a napi híreket, mint valami 
lelkiismeretes újdondász s naponként megteszi 
előterjesztését : például, Imgy Szókynének min
den heten háromszor van migrainje, melyet 
csak dr. Szerelemffy, az a csinos ember, a ki 
nem rég érkezett a városba, képes csilapilaiii: 
Ludy Amáliát nem akarja rágalmazni, de fel
tűnő. hogy nála minden évben kétszer három
szor egy gazdag nagy bácsi megjelen s hoz 
neki valódi persini szőnyegeket, ékszert és a 
többit. Viiitó Menymméról a fáma azt mondja, 
hogy szerfölött kendőzi magát, jóllehet mái eladó

mosolygó menyezetet képezett a ragyogó csil 
lagszemek fölött. Mintha u legügyesebb műkéi - 
tész kötötte volna, oly szingazdag oly festői 
virágcsokrot képezett a hölgyvilág, u csokor
nak papírtokjául a — mamák szolgáltuk ; ezen 
belül Szabolcs és S/athmár megyének egy-két 
fakadó májusi rózsahimbuju virított; a hokié 
túliak középpontját pedig egy hegyaljai asz 
szuny ka alkotá. Hegyalja te! Ii.ít neked nem
csak boraid, hanem hölgyeid is szivet- és agyat 
zavarók’/ A csillagászok, ha tudományuk se 
gitségével ki tudták volna számítani, hogy e 
no városunkban lesz, bizonyára eljöttek volna 
hozzánk megvizsgálaiidók — n „V é ii ii s á t -  
v o n u I á s á t44. . .

Költő az élet. Gyűlöli az egyhangúságot 
a változatosság sójával fűszerezi a világ sajla- 
lauságát: Itten n á s z u é p ; ottan g y á s z -  
n é p .  Itt vigan-vigan szól a zene, tánc/.olnak: 
ott husan-busan szól a harang temetnek. He 
lék főbírónkat tették nyugalomra. He alig üle
pedett még a síron a rög meg, k a vasárnapi 
borocskának ünnepélyes behatása alatt mái i* 
éljenzik az uj bírót. „Le roi est mórt, \i\e 
le roi.44 Meghalt a (király) liirí, éljen a (ki 
rály) bíró.

Es újra táncz, de csak leendő táncz. A 
casino egylet bált rendez, bált a pénzsovány 
időknek daczára is. Vájjon a rendezők követni 
fogják-e azon jeles példát, hogy azon nőkre, 
kik fényűző ruhában jelennek meg, 10, 20, 30 
forintnyi adót és a „petrezselyemárulás44 (nem- 
tánczolás) büntetését szabják'/ Ghyczy elvárja 
töltik.

M. M.

Tisztelt Szerkesztő ur!

Tekintetes Lónis Sámuel jeles szolgai.i- 
ránk a helyszínén megjelenvén, a már közzétett 
sérelmek orvoslását azt adóhajtók visszaélései 

ll**ii azonnal foganatosította.
Íme küldöm intézkedése másolatát. Ked

ves kötelességemmé vált a ,t olvasó közönsé
günk tudomására juttatni. Dombiad. Dec. 30. 
1874. Dr. Heiszler József.

A M. K. Tekintetes Adóhivatalnak Kis- 
Várdán.

Dombrádi tanító kutassy József ur pana
szolja, miszerint nála. mint tanítónál, kinek 
adója az egyház által fizettetik, az adóvégi«- 
hajtó ni által ingóságaira foglalás tétetett.

biztosan hiszem, hogy tudomással bír a 
Tek. adóhivatal a debreczeni pénzügyi igazga
tóságtól a dombrádi egyház részére küldött 
végzésről, mely a n. mit*. M. K. pénzügyi mi
niszter ur rendelete folytán, ez. egyháznak ha 
rom havi haladást enged, s azon esettan is. ha 
a fizetés ekkor sem történnék nem az egyházitól - 
tiak. hanem az egyházhoz tartozó egyes lakosoki a 
vagy az egyház földjeire rendeli el a végre
hajtást.

I'api és tanítói fizetések, s földek után 
miniszteri rendeletek s egyházmegyei Iratai o 
zat szerint is az egyház tartozván fizetni az adót, 
törvényadta jogomnál fogva, ki nemcsak í z 
állam, hanem az egyesek jogait is védeni tai 
tozom. a fentebb említett foglalásnak az em
lített okoknál fogva ellene mondok, s miután 
több eset jött tudomásomra, hogy a kiküldött 
végrehajtó urak. nem tekintve a törvény hatá 
rozott rendeletéit, a legszükségesebb igavonó 
marhát, vég ínségén segítő haszonmarhát, szűk 
séges ágyneműt, sat. szinte foglaltak, ennek 
folytán, felkérem a lek. M. K adóhivatalt 
hogy az illető végrehajtókat, a törvény szem 
előtt tartására utasítani ne térKeltessék, s a 
már megtörtént ily nemű foglalások kiigazítá
sát elrendelni szíveskedjék. — Kelt Domb 
rád 1874. Decz. 24.

Ifj. Bonia Samu

lányai vannak, baja már oszbev egy tilt. de festi, ezt 
hitelesen a szobalánytól tudja, valamint nem ke 
rülte ki n múlt bálban Szemesné figyelmét 
azon körülmény, midőn aic/a. Kánya ur. a mér- 
nok és kitűnő galloppos arczával jött érintke
zésbe. Egyébiránt siet kijelenteni, hogy u csak 
constatálja azt, a mit rebesgetnek. De a mellet 
belsejében azt gondolja: Nem hiszem ugyan 
magam se ezeket, de ugy kell nekik, hadd 
szólják alapulják, ugy is fenn honija fejét kit 
lönoson ez a Szemesné, miólta Hérából megél 
kezelt az a 2IHI fitos felöltője.

Yárvné aztán mint elnöke a tanácskoz 
Hiánynak, kimondja a határozatot s másnap az 
egész kis város értesülve van mindenről; nem 
kellett bozá sem hírlap, sem telegráf.

Muki barátunk annyira el volt fogúivá, 
hogy pár perczig szótlanul ült. ekkor lépett be 
pár fiatal ember, egy egy nőt hozva karján \ 
kot fiatal ember Zcnglio Arllmr és Gyula vol t , 
jó  hegedűs és jó  tilinkós. A lm! ö jelen 
volt. ott löktön kész volt a mulatság. Artlmr 
szenvedélyes tánezos, ki a bálokban sensatiot 
is csinált, legalább ö azt hitte; ügyes Iáim. de 
egyébként üres fejű dandy volt; egyébiránt, 
Gyulát teljesen kielégítette, ha nézhette az 
előtte rüpkedo párokat. Muki hemutattatntt. 
Artlmr rgv kegyteljes fejrezzentéssel fogadd. 
Muki. ugy latszik, mintha szivszorongást érez ne, 
ha csekély igénytelen személyét h nagy-városi 
elcgiíntiával öltözködő dandyékéval osszeha- 
sonlitá.

(Folyt, következik.



Az Offenheim-feto biinper Becsben:

(Tárgyalás kezdeti* jmi. 4 én.)
X  A bécsieket jan. 4. óta i.agyon bot- 

vau* os pör foglalkoztatja, az Oll'eulieim Viktor 
lovag és többféle rendjel tulajdonosának jmre. 
Offenheiin lovag viselt dolgai a lehető tömör
séggel egyesítik mindazt, mit a könnyű meg
gazdagodás lelkiismeretlensége csak elkövethet. 
Valódi prototyi'je a vasúti vállalkozás legújabb 
dátuma hőseinek. Az osztrák kincstári jószág- 
igazgatóság könyvvivőségénél kezdte pályafutá
sát i343-ban, s l*r.i; bán mint a „Károly La
jos vaspálya* vezértitkáii helyettese szerepelt. 
K vaspálya lemberg-csernovitzi része méltó 
párja a mi keleti vasutunknak. azzal a különb
séggel, hogy a Károly Lajos vasút Wahringje 
most a bécsi esküdtszék előtt áll Offenheiin 
lovag személyében. A Károly Lajos pálya nyu
gati vonalainak építése engedélye Sapieba hg. 
Korkovszky és Otlenlieim kezében volt. Meg
vette tőlük Krassey nevű angol vállalkozó, ki 
Oll'enbeimot előbb ló,0()0, aztán 34,000 fitos 
fizetéssel igazgatóvá nevezte ki. Pompás üzlet 
történt mindjárt az engedményesek részére, a 
részvénytőke rovására. Egy-egy ilyen conccs- 
sionárius 10,000 font sterlinget kapott, ideig
lenes részvényjegyek alakjában, melyek sóba 
nem teljesített befizetéseket nyugtat vány óztak. 
Mielőtt az. építkezések megkezdődtek, Offen- 
beiin és l ’etrino olcsón megvásárolták a föld
birtokukat. s eladták kegyetlen drágán a tár
sulatnak. a vasút és indóházak számára. Az 
igazgatótanács egy búron pendiilt Offenlieinimal, 
s ennek adatai nyomán fölmentette llrasseyt a 
forgalmid eszközük beszerzésének kötelezett
sége alól. s mielőtt valamit szállított volna, 
fizetett neki 363,000 frtnyi vállalkozási juta
lomdijat. Offenheiin nyomban 42,4*.tő frtot utal- 
ványoztatott magának különféle dolgok beszer
zésere. Azóta kiderült, hogy nem szerzett be 
semmit e pénzből. Majd szövetkezett Krassey- 
vel, vásároltak siugerendákat, s eladták a tár
sulatnak jó  drágán: a gerendákat azonban 
használni nem lehetett. A vasút 1866. öszéu 
megnyílt, s Ziffer forgalmi igazgató oly gyalá
zatos építkezésnek találta, hogy a felelősséget 
nem vállalta el érte. I).* Offenheiin a vasút 
loszaságdról érkezett híreket gondosan tit
kolta az igazgatóitanács előtt és sürgette, hogy 
az építkezési vállalkozókkal a számadásokat 
rekeszszék he. sót azok javára 850,000 frtnyi 
tulkóvetelést mindenféle fortélyon módokkal 
fizettetett meg. mint a szerződésen felül tel
jesített munkaiatok diját. Nem sokára ŐNM- 
dölt a l'ruth vizén épített vasúti hid. a mire 
200,000 frtot költöttek : az építkezések süp
pedni, omladozni kezdtek, s a v aggon ok úgy 
voltak összetákolva, hogy több vaspályatársu
lat nem engedte azokat saját vonalaira át
menni. Az Offenheiin által okozott károkat igy 
utódag 3 millió 037,073 frtig lehetett fölszá
mítani. Végre bekövetkezett, hogy a korinát!) 
a vasútra kimondta a zárlatot, a vizsgálat meg
indult, s ekkor k derült az is. hogy a résrzvé- 
uycsek elámitására a társulat könyvei megha- 
misittattak Ennek mestere is Offenheiin, ki 
notabene e vasút korul szerzett érdemeiért 
rendjeit is kapott. Az államügyé-/ a társulat 
igazgatótanácsosaira is kiterjesztő a vádak azon 
pontját, mely az óriási fizetésekben nyilvánuló 
megkárosítása a részvényeseknek, otlenlieim 
54 éves éves 0 gyermek apja. s elegánsan ö l
tözködve szokott megjelenni a tárgyalási te
remben.

Az esküdtszék, melynek a „bűnöst* vagy 
„nem bűnöst* kell kimondania, liáztulajdono- 
sokhol. iparosokból és kereskedőkből áll. Az 
ügyvédek mind kibngyattak. — A tárgyalás
kor offenheiin többi közt azt mondta, hogy o 
azért köszönt le a vezérigazgatói állásnd (mi
kor már nem remélt több hasznot), mert egy 
előkelő állásii személy arról biztosította, hogy 
a kereskedelmi miniszter ez esetre megszün
teti a zárlatot. Jelenlegi vagyonát *00.000 írt 
ingatlan és 300,000 fit papirértékre teszi. d« 
ez utóbbiak névleges értékük 10", „-at érik 
csak meg. A pénzügyi válság előtt 2\4 millió 
fi ital bírt. Vagyonút a lemberg-csernovitzi 
vasútnak köszöni, melynek nehézséggel járt 
kiépítése hirt szerzett neki. és összeköttetésbe 
hozta nyereséges vállalatokkal. Ily utón dus 
osztalékhoz jutott és összevéve 17 iga/gatóta- 
nársusi állast foglalt el Vádi. kifejti a lemlierg- 
czernovitzi va>ut keletkezesi történetét, melynek 
építésénél a Krassey-féle angol ezég volt érde
kelve. de csak 18Ö4-ben sikerült neki engedélyt 
kapni e vasútra és a szükséges pénzt London
ban beszerezni. Azután tüzetesen elbeszéli az 
illető részvénytársulat alakulási történetét, a 
vállalat pénzügyi oldalát ismerteti és azt, hogy 
mint neveztetett ki lő  ezer írt évi fizetésű ve
zérigazgatóivá. Az építés azonnal megkezdetett 
Mint épitke/o az építési vállalkozóitól! szigorúan 
követelte azt, a minek követelésére föl volt 
jogosítva. Az elnök azon kérdésére: hogy vád 
lőtt minő magatartást követett, a telekbeváltás
nál. offenheim azt feleli, hogy Itrassey sok ne
hézség után elvállalta a telekbeváltást azon fel
tétel alatt, hogy vádlott bizassék meg a telek- 
beváltás eszközlésével.

A ltrasseytól kapott KiO.OűO font ster
lingre vonatkozólag a következőket vallja vád
lott a szerződést nem én kötöttem, mert az 
az angolok és a concessionaritisok közt jött 
létre. Ezen összegből nz alapítók igényei is ki
elégítettek, egészen vádlott közbenjárása nél
kül. Az ö  nézete szerint azon alapítóikat, kik 
a concessió pontos kiviteléért kezeskednek, il
leti alapítói nyeremény. Vádlott maga is ka
pott ltrasseytól szerény ajándékot, melyet elf* - 
gadni annál inkább is jogosítva érezte magát, 
miután okkor még nem volt főigazgató. Az

épitkozési szerződés eme pontja teljesen is
mén e volt, azonkívül pedig az. első általános 
gyűlésnek nyomatatásban is beterjesztetett.

A vád ellenében a vádlott a nyugta-má
solatok készítése nyomán bebizonyítja, misze
rint 1*.10,000 font sterling csakugyan ki lett 
fizetve Krasseynck. Ezen összeg hovalonlitása 
iránt nem adhat föl világosi tást, miután kiadá
sok tétettek Londonban, hanem lírákénak a 
concessionariusokhoz intézett emlékirata szol
gál olyannal, melynek érteimében vádlottnak 
5000 font sterling járt fáradozásai fejében, 
mely szerződés az igazgatótanács megerősített. 
Elnök ama ellenvetésére, hogy ily eljárás mel
lett a részvényesek rövidséget szenvedtek, azt 
feleli vádlott, hogy a részvényesek az elválta- 
landú költségek iránt még az aláirás előtt ér- 
tesittettek. Azon körülmény iránt, hogy llerz- 
nek 200,000 font sterling fizettetett ki kárpót
lás fejében, vádlott szintén nem tud semmit. 
Elnök egy Ilerztö! Offenheimlioz intézett leve
let olvastat föl. melyben előbbi köszönetét fe
jezi ki utóbbinak fáradozásaiért.

ÚJDONSÁGOK.

(!) Kéretnek a t. ez. előfizetők megren
deléseiket minél előbb teljesíteni, hogy a lap 
szétküldése rendben mehessen. Ugyszinte kér
jük azokat, kik lapunkat tovább járatni nem 
akarják, a hozzájuk küldött példány vissza
küldőiére, a kik vissza nem küldik, előfizetők
nek fognak tekintetni. — Úgy szintén a hirde
tésekre vonatkozó tetemes árleengedésre is 
Ismételve figyelmeztetjük a közönséget.

X  Nyíregyházai törvényszék. Mikecz Jó
zsef ügyében múlt hétfőn hozott ítéletet a nyír
egyházai kir. törvény szék. A tárgy alás alkalmá
val sok különlegességek merültek fel. Mindjárt a 
tárgyalás kezdetén meglepő volt a két orvosnak 
homlokegyenest álló véleménye. A Csiszárt 
gyógykezelő orvos egyenesen a Mikecz ütése ál
tal előállottnak mondja a Csiszár jelenlegi be
tegségét, mely egész jövőjére befolyással van- 
A törvényszéki orvos ellenben, vádló baját csa
ládi betegségnek tulajdonítja inkább, s hogy az 
ütés előmozdította a bajt, azt voltakép meghatá
rozni nem lehet. Közvádló vádbeszédje után Mi- 
keczet kisebb testi sértés bűnében bűnösnek ki
mondatni. öt havi börtön büntetésre Ítélni, or
vosi és gyógyszertári költségekért 200 írtban, 
mmikamulasztásért szinte 200 írtban elmarasz- 
taltatni kéri. A védő ügyvéd dr. Honnan, védbe- 
szédét, miután a helyszínén az iránt kérdést in
tézett volna a törvényszéki orvoshoz, lehet-e az 
ember bortól s szenvedélytől öntudatlan álla|>ot- 
ban: s erre igenlő feleletet nyert. —  részben c 
kapott orvosi véleményre fektette. Készéit to
vábbá bizonyos reflex mozgásokról, végül e l
mondó, hogy Mikecz Cs-t csak arczul ütni akarta, 
s miután távolabb állott, ütötte meg botjával. — 
Erre ismét a közvádló Somogyi Gyula beszélt 
tagadhatatlanul éles logikával. Készedében ama 
két tételét szerencsésen dönté meg egymással, 
inelybeu azt állítja először, hogy M. Imrtól s 
szenvedélytől öntudatlan állapotban volt. azután 
pedig, hogy ö csak arczul akarta ütni Cs-t. Ké
szedére védő ügyvéd még pár szóval felelt, 
azután a bíróság néhány perezre visszavonult 
Az ítélet következő lett: Mikecz G hónapi bol
tom é i tehát egygyel többre mint a kozvádló* 
kérte) ítéltetett, orvosi s gyógy túri díjban 250 
írtban maras/laltatott el (ö<» írttal több mint k. 
vádló kérte) muukaiuulasztási költségekre nézve 
|*cdig rendes perre utasít tatot!. Ez ítélet ellen 
l-szor a kir. ügyész., azután Szesztay Károly mint 
vádló képviselője felebbezéM jelentettek be.

V  Akár lapunk felszólalása, akar önkén
tes intézkedés következtében történt, helyesel
nünk kell a vároM elöljáródig azon a közönség 
érdekében véghezvitt tettét, hogy a megbomlott 
városházai párkáuyzatra. kitett csóvák által let
tek figyelmeztetve a járó-kelők; azonban a járda 
most sem gondoztatik eléggé.

=  Nyíregyházai lányvásár Kacsára a 
rendőrség szón intézkedésének, hogy a cselédek 
helyeiket az év második napján tartoztak volna 
elfoglalni, s ugyané napig helyeiket elliagyniok 
nem lett volna szabad, a piac/ mind uj évben, 
mind az azt kővetkező napon zsúfolásig telve 
volt cselédekkel. Mirevaló a lendszabály, ha az 
végre nem hajtutik i Ez a megszüntetésre teljé
ben méltó rósz szokás tudtunkkal a kornyéken 
csak Debreczenben s Nyíregyházán van meg. E 
cseléd-gyűlés igen káros befolyású nemcsak 
azért, mert itt még a becsületesebb cselédek is 
valóban elromolnak, de veszélyes a közrend és 
biztonságra nézve is Egész éjjel tömegesen jár
nak kelnek, nagy lurtuaval és dallal a férti cselédek, 
s nincs a ki megszólítsa okét. Ez különben más 
éjszakákon is megtörténik, az. éjjeli ötök pedig 
h o r k o l n a k  l e l k i i s m e r e t e s e n  va
l a h o l .

t Tb) A nagy kallói több rendbeli lopások, 
háziéitól esek cszközloire véletlenül szerencsésen 
Kitaláltak. — Egy egész rabló banda volt már 
ott szervezve. A felfedezés szálait a rendőrség 
kezébe egy roszhiibcn álló egyén szolgáltatta, ki 
csaknem rég került ki a nyíregyházai börtönből 
s azóta, mint gyaníts egyén minden éjjel jó szál
lással láttatik el a városházánál, akarja nem 
akarja. Ezt az atyai gondoskodást végre megso- 
kalván az az atyafi, igy kiáltott fel a birú előtt 
„Még is szörnyű dolog az, hogy u bár börtönből 
szabadulta óta úgy viseli magát mint egy bárány, 
mégis minden éjszakára clcsukatik, a valódi tol
vajok pedig szabadon járnak.* Persze, hogy 
azonnal kérdezték, hogy ki légyen hát az a tol
vaj? ö pedig kivallotta, hogy az senki más, mint 
a bíró testvérje. Ez rögtön elfogatott táisaival 
együtt, mindent, még azt is kivallotta, amit 
csak terveztek még s most a hűvösön ül.

(!) A . Szabolcsi Lapok1* (r) jegyű újdon
dásza hasztalan mesterkedik, bizonyára ben
nünket nem fog polémiába sodorni. Kele un
tunk abba testestől lelkestől s beleunt a kö
zönség is ; azonban egy-két téves feltevését 
kénytelenek vagyunk higgadtan kiigazítani. A 
„Szabolcs" hogy nem tart mindent helyesnek, 
mit a helybeli képviselet határoz, azt múlt évi 
működésűnkből kiolvashatta minden elfogulat
lan. megróván mindazt, mit megrovásra mél
tónak találtunk. - Ez eszmét különben ön 
épen azon laptól kölcsönző, melyet most „pi- 
aczi njság“ -nak nevez. —  Az országgyűlés 
többségének minden határozatát sem tartjuk 
mcgrovandőnak, mert a sok szalma közt talá
lunk itt-olt ogy-egy jó magot is. A hamis 
okoskodás vádját el nem fogadhatjuk, sőt 
kénytelenek vagyunk azt tisztelettel visszauta
sítani, mert irányelvei az államkormányzatra 
nézve határozottan a Krisztus elvein : a köz
testvériségen alapszanak. A képviselet jelen 
többsége tehát nem az a többség, mely Krisz
tust a Golgotára kisérte. Alihoz a többséghez 
bizonyosan közelebb állnak azok, kik még 
most is éretlennek tartják az emberiséget 
azon s z a b a d s á g r a ,  melyet Krisztus kétezer 
év előtt ajándékozott az emberiségnek. —  A 
„szavazati lapokkal" való választásra kaden- 
cziánk ez : azt hittük, hogy a „Szabolcsi La
pok* (r) jegyű újdondásza tudta, hogy a tör
vény épen igy rendeli azt el. —  Kijelentvén 
végre, hogy e tárgyban utolsó szavunk ez, 
fentartjuk azon nyilatkozatunkat, hogy a köz
ponti bizottság elválasztott tagjaira lapjok első 
számában közzétett megjegyzéseit olyannak 
tartjuk, mely a pasquilisnál alig egy fokkal 
áll feljebb, ahhoz pedig a valódi intelligentia 
végső esetben sein szokott nyúlni.

<j Tisztelt névtelen barátunkhoz is van 
egy szeretetteljes szavunk, a ki ugyan igen jó 
történész, geolog. astrolog. pbilosoph és még 
isten tudja mi, de bizonyosan gyenge theolo- 
gus és határozottan rósz exegeta. —  Távoli 
mező az, hol álláspontja igazolása végett egy 
pár kalászt böngészett, ama kor és a mi ko
runk közt két ezredéves evangyeliom fekszik. 
Orömteljes dolog, hogy a miveit államok ezu
tán haladtak. Esmerjük a törvényt minden át
kával (Moses) melynek helyére a „kegyelem* 
állíttatott, az által, a ki monda : „irgalmassá
got akarok s nem áldozatot.* —  Megvagyunk 
győződve, hogy tisztelt barátunk vallásos em
ber s elszokta olykor imádkozni az Ur-imáját 
is. van abban egy tétel a „bocsánat" felől, 
vajha értené mindenki e tételt azok közül a 
kik elimádkozzák! —  Már mi határozottan a 
szeretet alapján állunk s azt is tudjuk, hogy 
a keresztyén államok a keresztyéniig szelle
métől vezéreltetve tették e tekintetben a ha
talmas lépéseket előre. T. barátunk Mózesre 
hivatkozik, mar vagy nem ismeri egészben 
véve a Krisztus tanrendszerét, s annak szel
lemét. vagy nagyobb prófétának tartja Mózest 
Krisztusnál, mert hiszen a h e g y i  p r e d i k á -  
c z i ö h u u  (Máté V. 38. 30.) nyilván ezt 
mondja ó : „hallottátok, hogy ineginondatott 
szemet szemért, fogat fogért; én pedig azt 
mondom, a gonosznak n<- álljatok ellene go- 
aonanU, n á l kdjén (Máté I V  i". 11. I I.  18) 
a többek között nyilván mondja „nem jöttem, 
hogy az igazakat bivjam. hanem a gonoszokat 
a megtérésre.* stb. —  Ajánljuk ezeket t. ba
rátunk becses figyelmein*.

A helybeli ref. egyház fáradhntatlau 
és buzgó fogondnok.i (íredig Jeremiás legkö
zelebb lépéseket szándékozik tenni Sveiezban 
segély adomány kérésre a ref. iijtemplom ja
vára. —  Reménye van. hogy fáradozása nem 
leend haszt:üan. — A ref. egyház már eddig 
is igen sokat köszönhet fent tisztelt fogondnok 
urnák. —  Tudjuk, hogy nem szorul a valódi 
érdem dicséretre, de jól esik nekünk legalább 
a nyilvánosságra lett hozatal által kifejezni 
elismerésünket, u  valódi keresztyén, ki keve
set beszél ugyan, de annál töírbet érez és 
tesz Tartsa meg Isten sokáig nekünk s csa
ládjának nemes életé* —  A mai közönyös 
korban sokan tanulhatnának tőle.

(n) Azon két darab ezüst gyertyatarto s
egy ezüst Igen díszes ezukortartú, melyet a 
ref egyház ez idoszerint. mint a nagy sorso
lásból telmaradt főnyereményt kijátszott. Ku- 
bassy Gusztáv ékszeriizlcti kirakatában megte
kinthető. A nemes czél érdekében nem mu
lasztjuk cl erre figyelmeztetni a közönséget. 
Egy szám csak í>0 kr. s c három darab érté
kes tárgy (legalább 120 frtig) mind értékére, 
mind diszes kiállítására nézve megérdemli a 
figyelmet.

0  A helyben felállítandó népkonyhára
legújabban adakoztak: Jagcr liszt kereskedő 1 „ 
mázsa kenyér lisztet. Krasznay Gáborné uníö 
2 zsák krumplit, Polák Lajosné mázsa ke
nyérlisztet. Mesko Pálné 5 iteze zsirt — Te
hát ugylátszik nem oknélkül szóltunk a t. ez. 
-oz.önsóghczl Ismételve felhívjuk a nagyérdemű 
közönséget adakozásra, hogy a nemes czélu 
intézmény ninél elébb gyakorolhassa áldó ha
tását.

—  A nyíregyházai ref. egyházban ez év
ben a halottak száma ismét jóval meghaladta a 
szülöttek számát. Meghalt 85. született csak 
4'.*. e szerint fogyás mutatkoznék 36. ez azon
ban még re in annyira elszomorító, ha felgon
doljuk, hogy több mint 15 ezek köziitt olyan, 
ki idegenből jött ide meghalni, részint mint 
koldus, részint mint utazó, ugyszinte katona is 
volt közöttük 3. Házassági frigyre kelt 12 pár. 
— Tisztelettel kérjük fel a többi egyházak 
elöljáróit is, hogy az idevonatkozó adato
kat szerkesztőségünkhöz beküldeni szívesked
jenek,

X  Curiosum A szentesi kaszinóban u 
napokban, mint a „Szentesi lap*-bél olvassuk,
—  oly scandalum történt, mely a közöuség 
megrovására érdemes. Ott ugyanis a polgár- 
mester a „Szentesi lap* szerkesztőjét, mert a 
városügycire vonatkozó némely dolgokat szel
lőztetett lapjában, több ízben arczul pökte s 
goromba káromló szavakkal illette. Még ugyan 
nem alakult meg a „hírlapírói egyesület", mind 
a mellett hivatva érezzük magunkat, hogy a 
méltatlan bántalmazottnak pártját fogjuk, s ki
fejezzük kárhoztató véleményünket minden oly 
egyén iránt, kik nyilvánosság közegének a saj
tónak képviselőjét ily terrorismussal akarják 
visszariasztani a sok tövissel hintett szerkesz
tői pályáról.

(sz) Becsületes telünk kezd mutatkozni,
folyó hó 6-ikán folyvást havazott szél nélkül, s 
most városunkat s mezeinket fehér hópalást 
borítja, s már is oly jó  szánut van, minő már 
rég idő óta nem volt. —  Vajha jó  ideig tar
tana. A télről a farsang jut eszünkbe. A nyír
egyházai nőegylet legközelebb karton bált ren
dez. a ref. egyház Reuniot szándékozik tartani.
— Epén e sorok Írásakor vesszük a kővetkező 
meghívást: az o r o s i ref. egyház temploma 
és iskolája kijavítására f. hó !)-én tánczvigal- 
mat rendez a Kallay Tivadar-féle lak nagy 
termeiben. Kezdete 7 órakor. Belépti díj tet
szés szerint. (Ideje, mert bizony szegényes el
hagyatott állapotban voltak ott e szent épüle
tek. Szerk.)

(!) A legközelebb f. hó 7-én tartott képvi
seleti gyűlés tanácskozásának főbb tárgyai vol
tak: Kovács Károly felfüggesztett alkapitány 
visszahelyezési kérvénye. —  Visszahelyeztetett.
—  A legtöbb adót fizetők névsorának elkészí
tésére bizottság választatott: (íredig Jeremiás, 
Mathaeidesz Gusztáv, Xikelszki Mátyás, a fő
jegyző és adótanácsnok személyében. —  A fo
gyasztási adó szerződésre nézve jelentését be
nyújtja a polgármester, (erről már emlékezett 
lapunk). Krajcsovics János kérelme, melyben 
némi segélyért folyamodott, oda módosíttatott, 
hogy részére könyüradomány gyűjtése engedé
lyeztetett. —  Zajácz József és Joszka János 
indítványainak tárgyalása a kölcsön szerencsés 
eldülése utánra halasztatott. Kathy Károly fo
lyamodása, melyben a vendégutezai ujháza fel
építésekor nyert térnek árát elengedtctni kéri, 
visszautasittatott, s a pénzbehajtása elrendel
tetett. A ref. egyház folyamodása, melyben a 
nála levő tégla-tartozást a képviselet régibb 
határozata szerint továbbra is 8%-ra kéri meg
hagyatni, azon oknál fogva is megadatott, mi
vel a ref. egyházmegye a városnál levő tökéit 
szintén 8% -ra  adja.

(!) Táboruk! és Parsch nemzeti zenemű 
kereskedésében legújabban megjelentek: „Fa- 
ronischen polka l'rancaite" zongorára szerzé 
Karbach Fülöp, ára 50 kr. és „Auf dem Stad- 
waldcben teiche," schnell polka zongorára, 
szerzé Farbach Fülöp. ára 50 kr.

* Meghívó. Alulírott rendezőség, múlt 
évi ilecz. hu 31-én tartott választmányi gyűlés 
alkalmából megbizatván, hogy f. hó 16-án a 
nagy vendéglő termében egy jótékony czélu 
K a r t o n  - b á l t  rendezzen : van szerencsénk 
jelen meghívóban tudatni, hogy eme jelzett bál
ban a tánezos hölgyek (elhivatnak, hogy azon 
ruhaanyagból, melyben az estélyen megjelen
nek, egy-egy kis csokrot szíveskedjenek ké
szíteni s azt nevüket tartalmazó borítékba 
zárva adjak át a pénztárnál. E csokros levél
kék 50 krjával el fognak árusít tatni a tánezos 
fiatalság közt. A tánezosok e levélkét zseb
ükbe rejtik, s csak a 2-ik négyes lejtése alatt 
♦ontják ki és foglalkoznak a 2-ik négyesre 

azon hölgyekkel, a kiknek nevük a levélkében 
olvashatók. Belépti dij. személyenkint 1 frt. 
I'elültízetések szívesen fogadtatnak s lapok ut
ján köszönettel nyugtáztatnak. A tánczestély 8 
órakor kezdetik meg. Nyíregyháza, jan. 5. 1875. 
Kovács Mihályné, elnöknö. Benczúr Miklósné, 
alelnöknö. Kertalan-Xikclszki Erzsébet, pénz- 
tánoknö.

—  A „Oebreczen* szerkeztösége részé
ről következő sorok közlésére kérettünk f e l : 
A magyar hírlapírók gyűlése Debreczenben p 
hó 17-re terveztetett. Ez ellen a többség nem 
tett kifogást. így a gyűlés megtartását bizo
nyosnak vehetjük. Felkérjük azért azon hir- 
lapirútársainkat. a kik e gyűlésen megjelenni 
óhajtanak, hogy e szándékukat tudassák velünk, 
hogy kellő elszállásolásukról idejekorán gon
doskodhassunk. —  A „Debreczen“  szerkezto- 
*ége.

Hivatalos. Kineveztetetett: K a j n o s Jó
zsef a nyíregyházi törvényszékhez aljegyzővé.

(cs.i Megfagyott hullát találtak karácsony 
első napján, a hesztereczi lelkész tagján ke
resztül vezető mellékuton. A hulla rövid tör
ténete ez: O r s ó F e r e n c i  Gencsi uv ta
nyáján —  mely községünkhöz egy félórai járó 
földre esik — mint dohányos lakván. ünnep 
szombatján estefelé a többi istenfélők régi jó 
szokása szerint lóháton egy hutykossal bejött 
helységünkbe, egy kis nedvességet szerzendő. 
A nedvesség forrásánál —  mit másut kocsmád 
nak hívnak —  annyit be talált szedegetni, hogy 
esteli kilencz órakor csak mások segítsége 
mellett ülhetett fel a saját lovára és elindult 
tehát — miként ama keleti bölcsek — las
san és gondolkozva : kezében ama tisztességet 
teendő falernumi korsóval, mely üresen is a 
legfonségosebb szagokat tartalmazza. Azonban 
alig ment ki a faluból, leesett a lóról, s a feje 
nem bírván ellensúlyozni a többi részeket, 
hogy fclállhassou, a maradás törvényénél fogva 
egy helyben kénvtelenitetctt maradni és ott a 
nagy hideg következtében megfagyni. Tudnivaló, 
hogy a korsó is eltört és a drága nedvesség



elfolyt. Másnap felesége és két gyermeke sok 
keresés után megtalálták helységünkben: Imi 
egy elnkei barát a hullának helyt adva. intéz
kedett az eltakarításról is. Sajátságos az az 
együgyüség, a mely tapasztalható némely sze
gény embernél; a mint megmondták a szegény 
asszonynak, hogy itt és itt vau a férje, felke
reste és megnézte a szeremsét lent. azonban 
hinni nem akarta, hogy ez az ö férje volt : azt 
adván okul. hogy az ö férjének nem voltak 
úgy üsszehuzódva a testrészei, mint ennek az 
embernek, csak akkor győződött meg. hogy 
ezen megfagyott ember volt a férje, a midőn 
a lovát gazdátlanul előállították.

V E G Y E S E K .

—  Magyarország kataszteri felmérése
ez. ideig annyira haladt, hogy az összes terü
letnek 40 ",,-a, vagyis 2500 négyszeg mért
föld már fel van mérve. Az ország keleti ré
sze egészen Biharraegyéig, Debreczen városát 
is belevéve, Borsod* és Szatmármegyék kivéte
lével, nyugoton egészen a hajdani soproci kerü
letig ’i'rencsén-, Nyitra- és Pozsonymegyék 
kivételével, föl van mérve, úgy szintén Hor
vátország és Szlavónia egészen. A múlt évben 
a magyar határőrvidék vétetett föl egészen, —  
a horvát határőrvidéken csak a likai ezred 
területének lenmaradt 55 mértfölde hiányzik; 
ez készen á t v e t t  f ö l d  m é r  és ,  —  me
lyet még a hajdani katonai kormányzat esz
közölt.

(f. v.) A bécsi keleti pályaudvarban nagy
szerű tűz ütött ki tegnap reggel 3 órakor, mely 
rémületbe ejté a körüllevő lakókat. Egyik raktár 
az éj homályában egyszerre csak kigyuladt. s a 
tűz oly gyorsan harapózott, hogy midőn a tűzol
tók megjelentek, mar akkor a raktár megmenté
séről szó sem lehetett, mely belül különben is 
égékeny anyagot tartalmazott. A tűzoltók most 
minden erejüket oda irányozták, hogy a tűz to
vább terjedését akadályozzák meg. a mi végre 
igen erős munka után sikerült is. Az égő raktár
ban nagyszerű robbanás is történt. Mintegy ti óra 
körül a tűz teljesen helyhez köttetett, mely a 
raktár belsejében még jó ideig tartott. A kárt 
mintegy 25 ezerre teszik.

(F. V.) A thurócz-szentmártoni pánszláv 
gymnásium bezárására vonatko/ó miniszteri 
rendelet közelebb fog a hivatalos lapban meg
jelenni. .Ez által ismét szét robbant atott egy 
tűzfészek stb.* —  jegyzi meg a .1\ N." .ló-jó. 
Csakhogy nem elég a tűzfészket szétrobban
tani. Mi marad az ily szétrobbantás nyomába V 
Egy rom. Ez bizony nem fogja hirdetni a ma
gyar nemzeti culturát. Tessék rögtön felemelni 
a magyar nemzeti szellem iskoláját a rom he
lyén. hogy phönixként emelkedjék ki belőle a 
telvilágosodottság. a szabadság- és hazaszeretet. 
Minket nem nyugtat meg az. hogy a kormány

mint rombolt széjjel itt vagy amott egy isko
lát. Minket az nyugtat meg, hogy ha azzal di
csekszik. hogy itt-amott emelt a rósz intézmény 
helyett, egy jobbat, dicsőbbet. Ezzel kell dicse
kedni. ez örvendeztet s nyugtat meg minden
kit. s ez fogja élét venni a panasznak, hogy a 
kormány szétverő az iskolát, de másról nem 
gondoskodott.

Vadászatok. Murány környékén Szász- 
Cnburg-tiotliai Ágost herczeg medvevadászatot 
tartott s i) maga öt darabot lőtt le. Az olábpataki 
erdőségben pedig Andrássy Manó vadászott med
vére szintén jó  sikerrel. A megyebeli urak közül 
e sportban többen részt vettek. Bnkonybélröl 
írják, hogy az ottani múlt hó végén megkísértett 
vadászat nem volt igen sikeres A vadászatot a 
társaság a nyugati oldalon kezdte. Kőiéi vé a hegy 
tetejére, csakhamar egész szarvasfalkái.ak akad
tak fris nyomaira. Ilarmincz-nogyveii darab szar- 

s keriiít e napon a vadászok elé. de mind oly 
távolságban, hogy a golyó el nem érhette. Az 
utolsó hajtásnál vaddisznót, is találtak, de nem 
találták e l ; özek szintén kerültek elő és egy
kettot el is ejtettek a vadászok, nagy eredményre 
azonban még nem jutottak, mert az egész elej
tett zsákmány két őzből állott. Debreczen hatá
rában tartott hajtóvadászaton, melyben részt vett 
huszonöt vadász és körülbelül 7 0 -  80 hajtó . el
etetett <»2 nyúl és két róka.

— Francziaországban a politikai világ 
terén két mozzanat vonja magára a figyelmet. 
Az. első Mac-Mahon üzenete, mely a nemzet
gyűlés tegnap esti ülésében fölolvastatott. Az 
elnök az alkotmány törvények tárgyalásának 
megkezdésére szólít fel. A kormányt azon kö
vetelésre utasitá, hogy a második kamaráról 
szóló törvény a legközelebbi napirendre tétes
sék. mert a conservativ érdekek parancsolólxg 
igénylik ez intézményt, hogy az eventualis uj 
nemzetgyűlés s a végrehajtó hatalom közt fel
merülhető összeütki zések mellőzhetők legyenek. 
Ezen szükségszerűség még akkor is fennállana. 
ha a végrehajtó hatalom a kormány óhaja sze
rint a feloszlatás jogát bírná is. mert e jog 
gyakorlata senatus nélkül veszélyekkel járna. 
Az elnök késznek nyilatkozik a bizottsági ja
vaslatokat a hatalomnak a septennatus lejár
tával való átruházását illető gyors intézkedés 
érdekében módosíttatni. Az üzenet azt hiszi, 
hogy ezt 1880. nov. 20-ára úgy kellene sza
bályoznia, hogy az akkor ülésezendő képvise
leteknek teljes szabadságokra hagyatnék Eran- 
cziaország kormány hu máját megállapítani. Csak 
ezen feltételek biztosítják addigra azt. hogy az 
összes mérsékelt pártok támogatni fogják a 
nemzeterő helyreállításának müvében, melvlyel 
ó meg van bízva. A nemzeti felség nem enyé
szik el. képviselői mindig ki fogják nyilvánit- 
liatni annak akaratát s ezért az nem nagy 
fontosságú kérdés, hogy mi történjék, ha Mac- 
Mahon a septennatus lejárta előtt elhalna. A 
nemzetgyűlés fogná akkor megítélni, hogy ily

esetre a nov. 20-iki törvény által biztosított 
állandóság kiegészíttessék-e l8so-ik évig. Mac- 
Mahon a nemzetgyűlés s/.áuios tagjaival folyta- 
Jolt értekezletek után reméli, hogy egy néze
ten van a többséggel. Erancziaország helyzete 
a környező veszélyek elég világosait jelzik a 
nemzet gyűlés kötelességét. „Eli hiszem - igy 
végződik az üzenet — hogy tökéletesen megtettem 
a magamét és számítok arra, hogy Erancziaország 
igazságérzete méltányolni fogja fáradozásaimat. 
Az üzenet felolvasása után Itat Ilin az alkotmány 
bizottság nevében azt kívánja, hogy az alkotmány- 
törvények a hadsereg kereteiről szóló javaslat 
után tűzessenek ki a napirendre; elsőbbséget 
kíván továbbá a senatusi törvény számára, mely 
azon pótczikkel toldatott meg, hogy az a hata
lom átruházásáról szóló törvény megszavazása 
előtt nem lép hatályba. Elénk vita után. melyben 
a belügyminiszter a senatusi törvény elsőbbsége 
mellett szólalt fel. a nemzetgyűlés azt határozza, 
hogy az alkot mánytörvények a hadseregről szóló 
után tűzessenek napirendre. A nemzetgyűlés ez
után elveti a senatusi törvény elsőbbséget és a 
hatalom átruházásáról szóló törvényt határozza 
•löbb tárgyaltatni. A hadseregről szóló törvény 

tárgyalása hétfőre tűzetett ki. A második moz
zanat, mi a franczia közvéleményt foglalkoztatja 
az. hogy az összes miniszterek a nemzetgyűlés 
ülése után szerdán tartott miniszteri tanács ha
tározatához képest beadták lemondásukat; de 
ideiglenesen megtartják tárczáikat. Mac-Mahon 
a nemzetgyűlés befolyásos tagjaival értekezni 
fog. Butiét megliivntott az Elyséebe.

í  z le li é r lp n lfé *

A nyíregyházi terménycsarnoknál Jan. hó 2-án 

bejegyzett terményárak.

k n r tk n i'M i úr
P incsi úr. ]<kl köböltől kezdve

Hon 00—00 foutoa 3.SS—3 4*1
80—80 „ 0.00—0.00 3.50— 3.55

Bűzt 0.00—0.00 S .70-4 41
88— W ',  ., 0.00—0.00

Árpa . 2.40—2.80
Zab 1.70-1.80
Tengeri 2 4 0 -  2.50
Köles 2.HO-3.00
Báli. tiszta fehér 6.75-6.00
Bilkkony 0.00—0.00
Káposztareprze . 0.00—0.00
I.iiiniie M l  '->»>
Komliorka 0.00—0 (ki
Kendermag . 0.0*1—000
Mák " isi 0.00
Napraforgó olaj 0.00—1950 1.50-2.00
Szesz itrze 17 17
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Árverési hirdetés.
Makó György 1301. számú városi 

háza és az Ér  alatti 1400 négyszög öl 
szánté földje, in. é. deczemlier lió 19-én 
el nem adathatván, ujahb árverési határ
időül í. évi j.miiárlió 30-ának délutáni Ö 
órája tűzetik ki a városházához.

Kelt Nyíregyházán, 1874. évi dér/., 
hó Öl én tartott árvaszéki illésben.

(I —  II

Kmcthy István.

árvaszéki jegyző.

Árverési hirdetés.
Néhai Kransz ígnácz hagyatékához 

tartozó 638. szánni városi ház, in. é. 
tlerz. hó 19-én el nem adathatván, ujahb 
árverési batáridőül, f. é. január hó 20-nak 
délutáni 3 órája tűzetik ki a város házához.

Kelt Nyíregyházán, 1874-dik évi 
decz. Öl-én tartott árvaszéki ülésben.

Kmethy István,

1 — 1) árvaszéki jegyző.

Hirdetés.
Ö zv. H vezda Sánni. lné házában 

Szarván korcsmával átellenben, a 
p iaczhoz és városházához közel, egy 
kényelmesen bútorozott szoba  k i
adandó. Krtekeihelni a tulajdonosai
val ugyanott.

H I R D E T É S E K :

Ezen legújabban megjelent könyvek kaphatók

I U I I 0I  G Y U L A
k ö n y  v  k o r c s  k o d  é w é  I 11 I \ í  y  i 1 •«*«> 11 ú  11.

Forgó bácsi ábc és olvasó könyve jó gyermekek számára, ára 
A dada képeskönyve, ára . .
(iy ennek lugas képeskönyv, ára . . . .
Leezke után. mulatságos és tanulságos olvasmányok az érettebb 

ifjúság számára, ára .
P. Tóth Ágoston Bapháel a helys/iurajz és földkép készítés tör

ténelmi elmélete és jelen állása, ára . . . .
Kört ing Oesevics franczia nyelvtan 1-sö rész alaktan .
Zsidóinkról, a vagy igaza van-é Csernátonyi Lajos untak, vagy

nincs. Irta lioffinann Mór, ára ........................................
Dr. Sutter Henrik a mathematikai tudományok történelme, ára .
A magyar szent korona országainak helyiség és vasúti térképe, ára

vászonra f e lh ú z v a ........................................
Wohl Stefanné, líogék, csinosan kötve, á ra ........................................
Dr. Dárday, Kézikönyv kir. közjegyzők számára. 1. kötet, ára 
Bodoki Lajos itt. Mr. orsz. középitészeti főfelügyelő jelentése az 

1873. évi bécsi világtárlaton kiállítóit vizinütaiii és vizépi-
tészeti tárgyakról, á r a .................................................

Ludwigh Gyula itt. kir. vizépitészeti felügyelő jelentése a bécsi 
világtárlatról a vasúti építészetet illetőleg, ára 

Pitawal a budapesti fekete delnő, regény 5 kőiéiben, ára 
Hajnik nemzet gazda szati dolgozatok, ára 
Dr. Hasé, a protestáns poléntika kézikönyve, ára 
Weme 3 orosz 3 angol kalandjai, ára 
Koffer, a franczia nyelv módszeres tankönyve, 2 fiizet ára .
Biliun. a phisolophiai tudományok entyklopuediája, áta
Beöthy Zsoltárt, a névtelenek , ára ........................................
Lgyvédi rendtartás . . . .  . . . .
Az uj választási t ö r v é n y ......................................................................
Kir. közjegyzőkről szóló törvénycsikkek, ára
Birói ügyviteli szabályok, á t a ............................................................

1 ft 20 kr. 
I ft 20 kr, 
I ft kr,

1 ft 40 kr.

2 ft -  kr, 
2 ft 20 kr.

—  It 30 kr, 
2 ft 40 kr.
2 ft —  kr.
3 ft -  kr.
a ft  k.,
1 ft 20 kr,

2 ft 20 kr,

I ft 35 kr. 
fi ft kr.
1 ft kr.
2 It 40 kr. 
2 ft — kr, 
I II 40 kr.

—  ft 80 kr, 
I ft 2 " kr.

ft 20 kr, 
ft 30 kr,

—  ft 30 kr. 
1 ft 20 kr.

T O L L A K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes árucsarnokában Becs Mária- 

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

esőiben kaphatók
Gyapjuruhaszövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csíkos vagy koczkás j 
még pedig Liister. Rips s Diogonalplaid
kelmek. egyszínű és caricirozott scott plaM- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
T V « * -* • « ■  mm ■
(Wattmol) s legújabb nord|»ol kelmék, diva
tos ruha bárdiét, cosmanosi perknl. ('ré 
tim. török ptqué hálóköntüsnok. kék. barna 
s fehér sinor és flanel bárdiét, rumbiirgi. 
hollandi éskészitetlen sziléziai fonalvászon, 
házi- s Ihiivászon színes és virágos czirz- 
mouslin és csipke-függönyök, ntlnsz-gradl. 
szives ágynemű, vászniidainas/t-töröiközök. 
matrácz és díván gradl. chiffon 1 4 és • , szé
les. selyem es kásmér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szilinél és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébh tárgyak.

M im i  f s a k

27 k r a  j ez  á r.
Ászét küldések utánvét melleit azonnal 

lelkiismeretesen teljesít telnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

2 7  k r é r t
röf. darab s pár számra, szigoiu j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kiesinlieii ámítaniuk

Gyapju-ruhaszövetek,
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben. sima. csikós, vagv scot cá
rit irt még pedig Liiater, Rips. Diogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót mmloiu 
pluidkelmc. s a legújabb g legszebb őszi 
ég téli

Nordpiil-t'lnnell
(Wattmol I és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos uihaharrhet. cosmanosi 
perka), creton török háló-köntösnek, pique. 
kék. barna és fehér sinór és flanel barchet, 
mmburgi. hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon. házi- sbőrvásxon, színes és vi
rágos eziez. mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászondn- 
maszt-törölközők. matrácz-és díván grandi, 
cbitfoii1 ,  s • 4 széles, sely em s kásmér nyak
kendők, hosszú és rövid harisnyák, kéz tyűk. 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár 
gyakkul egvesegyediil kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert legidösb s legalsóbb ala
pított

2 7  k r o s
n ru  r n n r n o k lm  n

K écxhcn. KUrtncrstrause 34.
(lliirgorspiini ( 2cLilid**,)

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
és lelkiismeretesen; mustrák es árjegy

zék ingyen (10— 30)

Debreczen, 1874. nyomatott a réazv. tára. könyvnyomdájában.
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