
Nyíregyházit, márezius 2f 1 2 .  s z á m . IV. évfolyam. 1875.

SZABOLCS.
V o f í y p s  t f i r t a lm u

Megjelenik minden vasárnapon.
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Nyíregyháza, márt 19 1875.
Felszámítottam. érdeken ez is sta

tisztikai adatnak, Imgy a legközelebbi 
kormány-válságot megelőző napokban én 
annak tartania alatt u fővárosi én vidé
ki sajtóban épen .'125 szőr találtain meg 
e szót „válság." én ezt hogy „helyzet" 
2 El szór; hát még mennyiszer lehetett 
ez feljegyezve különböző hivatott 
hívatlan kezek, különböző félre ismert 
nagv szellemek által azon lapokban és lap
számokban, melyet nem volt alkalmain 
olvasni V —

Hozzá szidta v á l s á g h o z  minden 
ki, boldog, boldogtalan! A h e l y z e t i  ő 
oly sokan igyekeztek képet nyújtani! 
Ez gáncsolt. amaz tapsolt, ez kétkedett, 
amaz felvilágosított. Khaosz volt 
egész hírlapirodalom! C s a k  e g y  
n e m e z á f o l t m e g  s e n k i ,  ni é r t  a z  
n i e g c z á  f  o l  b a t a t l a  ti t é ny ,  h o g y  
az e l v i  k ö v e t k e z e t l e n s é g  m é g  
s o h a s e ni m e n t e t te m e g a h  a z á t ! 
— s n e m  f o g j a  m e g m e n t e n i  
s o h a !  -

Értem én mit tesz az. h o g y  v á l 
t o z t a s s u n k  m e g g y ö z ö d é s e i n k e n!

Egy jóakarata ember, Iih még e mel
lett tiszta felfogással bir, s ment a szemé 
lyea gőg veszélyes mérgétől, mindenkor 
meg fog hajolni az igazság előtt. Ha az 
emberiség nemesebbjei igy nem gondol
koztak volna, sem politikai, sem vallásos 
tekintetben nem volnáuk ott, a hol va
gyunk.

Azonban teladni az elvet, a szilárd 
meggyőződést még akkor is, midőn meg
vagyunk a te löl győződve, hogy az az 
igaz. melyet hiszünk és vallunk; ezt már 
én, ily csekély felfogású ember, felfogni 
nem birom; ez már a magasabb politika 
embereinek feladata.

Ha egyéb semmi nem lett is azon
ban nagyjaink elvváltoztatásával elér 
ve, elértünk egyet, azt t. i.. hogy Ma
gyarország polgárainak értelmes része el
forduljon a politikai rendszerekbe veteti 
hitétől, el a nagy nevek imádásától, s ra
gadjon meg (ha van még) oly eszközt, 
melyly el megmentheti magát az általános 
elsüllyedés végromlással fenyegető ör 
vényétől.

Kevesen örülnek és lelkesülnek ina 
a „magyar alkotmányosságért" újabb ki 
adásában, mely a hazát rövid s évi életé
vel az anyagi és erkölcsi tönk szélére 
juttatta.

Ha akarják a haza nagyai, hogy a 
romlatlan magyar nép szivében felgyújt
sák még a bizalmat maguk iránt: köves
senek el mindent; mert ha semmit nem 
tehetnek, az elégedetlenséget, s bizalmat 
lanságot a végső fok ira fogják juttatni.

Adja isten, hogy nem várt eredmé
nyeket vívhassanak k i; de addig enged
jék meg nekünk, ha hizaltuatlankodni, s 
kétkedni merészkedünk.

Kallós

gyémáiitjávid, a nép lelkének kincsbányáiban 
felkutatni az értelem és erkölcs, az eszmék és 
lángérzelmek elásott kincsét; felhozni a heverő 
kincsek egész bűvös világát a nép lelkének 

I aranyereiből a mindennapi élet felszínére, hadd 
terjesszenek áldást, világot, bájt. boldogságot 
széles e hazában, egy szóval: tu í v e l n i  e népet, 
hadd lássa tisztán emberi és nemzeti czéljait. 
megragadhassa szent czéljainak lobogója alatt a 
legjobb eszközöket és hogy világosan láthassa az 
utat. mely a nemzet haladó munkásait a közbol
dogság üdvös magaslatára vezeti e szent czél 
napfénye vonzá. vezeté lelkűmet.

fis én igyekeztem, haladtam a pályán, s ha 
forró \ágyaim délibábos képzeleinkörén át sok
szor messzebb - és messzebbre tűnt élőiéin a 
tető. melyre törekvésem útja tartott: a csalódás 
hideg illetése legfeljebb megborzongatta fájó 
léikéinél; de miként a havasi lég fagyos lehellete 
üdíti, aezélozza a vándor fáradt izmait, lelkem a 
józanodás hűvösebb, de tisztább és éltetőbb lég
körében annál ruganyosabb erővel, aunál égöbb 
epedéssel követte a czélt és sietett a tető hívó
orma felé.

fis én megyek üdültem a szellemvilág hava
si legétől éltetve, emelve odább tovább: min
den nap uj meg nj tájkép tárul lelkem elé, a 
magasság és fény nöttöii-uo. a nemzeti inive- 
lodés felszíne emelkedik. és az a mélységes róna, 
melynek babonás éjféli homályában szende rget t, I 
álmodozott a miveletlen nemzeti lélek, ma már 
egy kedvesen emelkedő dombvidékké domborul, 
itt ott, almi a mivelődásrohamosabb emelke
déseket tett, már magaslatokká is nó, melyekről 
a közelmúlt mélyen fekvő tájképe olykép sötét- 
lik fel. mint a hegyonuán álló utas előtt a mély 
völgy, melyen léptei át és felvezettek.

És e vándorlásnak, mely előttem és elot-

Budapest. 187.V Márezius 10 én.

Kedves Barátom, Szerkesztő.
Mióta életemet a ko/mivelodés magasztos 

gyének szentelem , s mióta szerény közkatona
odra forgatni birom korunk leghatalmasabb 
gyvérét a tollat szószéken és sajtóban,
izám imádott ege alatt vagy túl a drága liatá 
kon, de mindenütt és mindig egy czél szentse 
' lebegett előttem es vezérelte lepleimet, 
iként a puszták vándorait a szentmesebeli 
ngfelho.

E hivó czé l: in í v e l n i  a népet, mely 
ont a mi csontunkból és vér a mi vérünkből, 
nép dúsan megáldott lelkében. mely minden 

iiu sbányánál gazdagabban telve van a szellem 
ilág arany eszméivel és a kedély nemesség tiszta

győzelem szelleme diadalmenettel vonulatul be a 
hűség és értelein, az igaz és haladás városába.

Legyen e lelkes város egész közönsége, 
kio-i nagv egyaránt üdvözölve a munka és mive- 
lődés utján!

llát neked lelkem barátja, —  ki sajtó
ban és társadalmi érintkezés utján, nagyért és 
jóért égő lelked egész forróövi tilzével karolád 
fel szent ügyünket, kinek buzdítása nélkül talán 
remegve, talán nem is. mert volna lépni drága 
falaitok közé a mivelödés szerény napszámosa, 

neked mit hozzon érzelmei meleg világából e 
kebel, inelv a mint téged szeretni és becsülni 
tanult, egyúttal adósoddá is lett . . . ?! Azt tudom 
és érzem csak, hogy tartozom neked, de a tarto
zás mértékét van-e ki megmondja?

Vannak olyan adósságok, melyeket senki 
más. csak a hitelező tud önmagának és üniuagá-' 
cbíil megfizet ni. és én hiszem, sőt tudom J 
hogy fenkölt lelked és nemes szived le is rótta] 
neked, a mivelödésnek hozott áldozatokért, a dó -' 
ját azon örömben és boldogságban, inelylyel keb-1 
ledet a magasztos ügy nek diadalra jutása tölté 
el, fogadd lelkes bajtárs barátod forró jobb-1 
j á t . . . .  a czél még messze van. te tudod, hogy I 
kötelmek várnak ránk. az. irány, mely lelkünk 
elé tárul, nem lehet inás, mint: e l ő r e !

Én is megyek a pályán tovább előre, ti 
teám tiszta telketek hangján kértek az égtőlj 
áldást. és édeshivúu zeng utánam búcsúszótok' 
meleg hangja, melv alig hogy távozám, mári s 
vissza szólít: „kérjük, látogasson be hozzánk 
máskor is" - mondja a „Szabolcs" és mondák 
élőszóval megtisztelve annyian.

K „kérelem ," e méltatás nem találja oly 
kép keblemet, mint a hang a pusztát, hanem 
visszhangul adom az ígéretet, hogy legközelebbi 
szabadságkor, talán a „nagy hét" napjaiban fel

tünk áll, abban rejlik páratlan magasztossága, keresem újból vágyaim tűzhelyét — szülőfölde-,
hogy itt a tetőt nem érhetjük el soha, mint Hel- 
v ét iu ormait, mert a tető e téren maga a —  
végetlenség.

K vándorlás útja hozott néhány nappal 
előbb szülőföldem kedves középpontjába is — 
Nyíregyházára. Hivatás és kötelesség vezérlék c

met. és ha mégha Igatásra méltatjátok újból 
gyenge hangomat, hazám égő szükségeiről sze
retnék szaluidon beszélni (nem felolvasni), és 
elmondani, úgy mint mondani adja lelkem, őszin
tén, híven: mit kell tennünk a jövőben a jö 
vőért, — szóval: előadnám a j  ö v ó  p r o g r a m ú n

helyre lépteim et; hivatás, mely a kózmiveludés j át .  Tőletek függ. hogy velem rendelkezzetek.
nemzeti napszámosainak sorába állított: köteles 

g. mely szülőföldem javáéi t melegebben dob
banó szivemtől már régen követeli a tartozás és 
megemlékezés adóját. És én elmentem, hogy 
megkezdjem az adózást édes szülőföldem oltá
rán.

A szerény hozomány, mit lelkem adhatott, 
nem vettetett meg: jó  akaratomat, lá ogolóérzel-. 
meimet méltányol.! inkább a lelkes közönség, | 
mint parányi tehetségemet, melyből a helybeli 
miveit közönség magas értelmisége különben 
sem u önthetne ügyeimére méltó dolgokat.

He szerény törekvésemet lelkesedése nemes 
hevével karolá fel, és e tekintetben akadtak egyes 
kimagasodó alakok, melyek u klassikus idők 
antik nagyságaihoz érnek fel áldozatkészségok 
es ügy buzgalmuk példátl u bizony ságaival

Nyíregyháza városának érdemes polgár- 
mesteie igénytelen felolvasásomra nemcsak leg
nagyobb készséggel engedé át a városház nagy- 
tanácstermét. nemcsak társadalmi utón is buz
gói ködöt t az úgy mellett, hanem még a terein 
berendezésénél is általam soha nem feledhető 
szívélyességgel őrködött. Méltó megünnepelni e 
nemes példát, mely Ível egy derek város érdem
dús feje hozza áldozatát a küzmivetődés ügyének. 
Megérdemli e nemes varos a jók üdvözletét, 
hogy ügyeinek élére ily buzgó és felvilágosodott 
hazaül állított.

Hódolatom és hálám adójával továbbá külö
nösen tartozom Nyíregyháza azon inivelt és 
fenkolt szellemű hölgyeinek, kik a szeplőtelen 
női kedély tiszta füzével ragadtak lel a miveló 
désnek gyöngéd leikök támogatására váró ügyet 
és diadalra segítőnek egy inivelodéli tényt, mely 
ha termett bahért, úgy az méltán csak «• lelkes 
hölgyek bájos homlokát övezheti.

Azon uruk é> az egész közönség, kiknek 
keblét a szép és jó  szeretető hevité, a kik a nu 
velődé- munkájáéit odahagyák — rövid időre 
mindennapi kenvérniunkát. mert belsejük neme 
sebb sztikség'e.te éreztető velők, hogy „nemesik 
kenyérrel él az. em ber;" a hivatás és kötelesség 
derék férfiai, a kik készek elhalasztani folyamat
ban levő ülésüket, csakhogy meghozhassák ma
gas részvétük áldozatát a tnivelődés oltárára, 
tudva azt. hogy a miveltség azon szent forrás, 
melyből az anyagi javak áldása is fakad : azon 
urak és az egész nagyérdemű közönség fogadja 
a pártolt ügy nevében a köszönet és hódolat 
meleg nyilvánítását, és legyenek meggyőződve, 
hogy a fejedelmi erő, melynek lobogója alá tiszta 
lélekkel sereglettek, korunk nagy hatalma 
m i v e I ő d é s nem fogja feledni, mint nem feledi 
soha. híveinek torbetlen hűségét, és ha megma
radnak a magasztos jelvény mellett, a hála és

Én szülőföldemet csak áldani, csak szeretui tudom, 
mint anyját a gyermek. —  Isten veletek.

Dr. Hobránszky Péter, 
magy. kir. jogtanár.

K O Z U C Y E K .

Az egy csipetnyi orvostudomány -hoz egy 
farsangi predicatió

(Folytatás.)
Ha a magyar társadalom intelligentiája 

fel nem ismeri teendőit, kötelességeit és az 
által, hogy a népneveles létesítésében a járvá
nyok pusztításai elhárításában egész, erejével 
részt vesz, a bajt rögtön megorvosolni nem 
igyekezik, inai nem lesz. következő nemzedék, 
nem lesz kinek bemenni az ígéret földére. 
Mózes. nép. ifjú nemzedék együtt feküs/nek a, 
közös nemzeti dicstelen sírban.

Folytonosan halljuk a tanaszt, hogy nincs 
személy- és vagyon bátorságunk biztosítva. F.z., 
meg csak kezdete a nyomorúságnak. A magyar 
törvény hozás felszabadította a imveletlen népet, 
a testi fenyítékek büntetései alól. A múlt idő j 
törvényhozása úgy tekintette a vetkezőt, mint 
állatot, melyet testi fenyítékkel kell és lehet 
megszelídíteni. A nép iniveltségéhez mért javí
tási mód. Most az. alsóbb néposztály is meg
nyerte az emberi jogot, méltóságot a társada
lomiul), úgy mint a fenyitö törvénykönyvben. 
És ez jó l van igy, sót csak igy van jól ; ha
nem tisztelt értelmiség, ha önök hallanak lo-| 
pásról, ingadozásról, személy, vagyon bátorság 
hiányról, tegye önök közül tnindenik szivére 
kezét, s ne panaszkodj ék, hanem mondja el a 
hunbánat ama ./av a t: _ raea culpa, mea magna! 
nilpa!" s nyugodjanak meg a sorson, a mit 
maguk teremtettek magoknak.

A törvényhozás, mely pár évtizeddel műi
dig előbbre tartozik járni, s megelőzni a tö
meget, melyet vezet, kimondotta: legyen az 
alsóbb néposztály is ember, a testi büntetések 
eltűrése által felszabadította az állatok sora
iból.

Ekkor az értelmes osztálynak nyílt meg 
a kötelesség, iskolai oktatás által emberré 
képezni. Önök nem tették; legkevesebbet sem 
törődtek azzal, hogy vajon midőn az alsóbb 
néposztály az ót féken tartó testi büntetések 
alól felszabadul, s igy többé nincs fék, nincs 
félelem, mely ot korlátozza, egy más, az em
berhez illendőbb és a testi büntetésnél sokkal 
erősebb féket nyerjen, az állati gondolkozás,

érzés és cselekedet ellenében, t. i. megtanitu 
öt isteni félelemre, erkölcsre, ember, haza’ 
jog. kötelesség, személy- és vagyon bátorság’ 
fogalmainak szentségére, szóval hogy érezze, 
miszerint ö ember és szégyeneden roszat cse
lekedni. Ezen féket, mely hatalmasabb a testi 
büntetésnél, s melyet az iskolai oktatás nyújt, 
megadták-e önök azon szegény sorsit népnek, 
mely most oka annak, hogy önök személy- és 
vagyon bátorság miatt rettegjenek? Ezek u 
rablások, ez a szem ély-s vagyon bátorság hiá
nya. a miveit osztály bűneinek büntetése, „ki 
mi által vétkezik, az által büntettetik." Ö n ö k  
r é s z v é t  l e n ü l  n é z t é k ,  s n é z i k, 
h o g y  20,000 g y e r m e k c s a k  m a g á- 
b a n í> z a b o I c s ni e g  y é b e n a t á r s a -  
d a I o m b ó 1 k i  v a n  1 a n z i t v a ,  az által, 
hogy iskolai oktatásban nem részesülnek, ne 
panaszkodjanak! „hu sánta lábakkal közeleg 
is, a bűn büntetése mindig beszokott követ
kezni."

Sőt ha intelligens osztályunknál az isko
laügy iránti érdekeletlenség tovább is mű:at
kozni fo g ; ha ez a sokszor emlegetett személy- 
és vagyon bátorság szemeit fel nem nyitja, 
s meg nem győzi a felöl, hogy a társadalom 
minden osztályának a bajon segítem minden 
áron kötelessége; ennek már nagy jelentősége 
van. s azt jp|e/i. hogy nem cs ak az alsó nép
osztály nevelése van elhanyagolt állapotban, 
hanem főiskoláink is. mint humánus intézmé
nyek nem felelnek meg czéljokuak, mert a mi 
legfőbb, a miveltség és tudomány hanti szere- 
tetet és meggyőződést nem voltak képesek 
növendékeik leikébe csepegtetni.

Én szeretem hinni, hogy iskolai állapo
tunk elhanyagoltsága nem ezen okból ered, 
hanem az keleti restségünk kifolyása.

Tegye tehát mind a három iskolai jogk ö
vetőid a maga kötelességeit. Az egyházban a 
főfelügyelők, püspök urak kérjenek számot és 
ne csak egyszerű statisztikai kimutatást a fe 
lügyeletük alatti iskolák állapotáról, s igy nem 
csak arról: hány gyermek járt, vagy nem járt 
iskolába ; hanem arról is, mennyire haladnak 
évenként a gyermekek és mily sikerrel a kitű
zött tantárgyakban? Elvégzi-é minden osztály, 
s iskolából kikerült gyermek a kitűzött tan
tárgyakat ? Szóval e l l e n ő r i z z e n e k .

A vidéki esperes és inas iskola látogató 
uraknak is, ha akarják, hogy látogatásuk sike
res legyen, az a kötelesség nyílik meg. hogy 
a / alanti közegek ellenében ellenőrizzenek. 
Majd kitűnik az, hol rejlik a hiba ? csak le
gyen szigorú e l l e n ő r z é s .

A megyei iskolai bizottmány, s a megyei 
tisztviselő urak osmerjé* kötelességüknek a 
kényszer iskolát létrehozni; kérjék számon az 
iskolát hanyagolok neveit, s a hanyag szüléket 
kötelességük teljesítésére szorítsak ; de nem 
úgy, hogy 20 mulasztó közül meghiintettetik 
egy, hanem büntessék meg mind. és az isko
lákat népesítsék meg. Ha az 18t>8-ik évi isk. 
törvények értelmében reájuk rótt kötelességet 
a megye és tisztviselőik teljesitik, az iskolákat 
niegnepesitik. hogy többé iskola hanyagoló 
gyermek nem leend, akkor ki fog tűnni, vajou 
a baj abban rejl k-é, hogy az iskolák feleke 
zeti jellegűek és hogy az egyházi vezetés ké- 
pes-é az iskolaügyet a kor magaslatára 
emelni ?

A protestánsok a mull időkben inegbizo- 
nyitották, hogy iskola tartási képességgé! l ói 
nak ; ne essenek kétségbe ha szegények is, 
n°kik érdekükben áll, úgy vallási, mint nem
zetiségi szempontokból minél jobb iskolákat 
létesíteni.

Mivel pétiig az iskolai mulasztások, s 
banyagolások mellett iskoláink elhanyagolt álla
potának második oka abban rejlik, hogy kisebb 
községekben a néptanítók fizetése oly csekély, 
hogy egy béres fizetése felül haladja ; minek 
következtében minden fiatal ember, ki magá
ban erőt. * tehetséget érez, hogy más pályán, 
habár küzdéssel is, szerencsésebb sorsot vív
hat magának, még ha tanítónak képezte is 
magát, ott hagyja a tanítói pályát, megy más 
pályát keresni; s i g y  m a h o l n a p  v a- 
g y o n b u k o 11 in e s t e r e m b e r e k k e I, 
in á s i 1 y e n e k k e 1 k e l l  b e t ö l t e n i  a 
t a n í t ó i  h i v a t a l t .  A közoktatási m i
niszter urnák igyekeznie kell, hogy e/cn  sze
gény tanítóknak, kiknek fizetősök a béres 
jövedelmét meg nem üti, segítséget hozzon.

Közoktatási miniszter ur o méltósága 
erezi e hajt. ezért körözte egy legközelebbi 
leiratában, hogy értelmes polgárok ts  polgár
nők tanítókul felveendők. E / nem segít a dol
gon. Az olyan „értelmes ember." ki mestersé
géből. vagy más utón meg nem él. meg fog 
szökni az olyan iskola tanítóságoktól is, mely



véu a gyászos okokat, melyek ezt előidézték, 
—  a szomorú tényezők között különösen nagy 
súlyt fektetett az égalji viszonyok változé
konyságára. melyen a magyar nem tud, vagy 
néni akar segiteui, mert nem tud az időjárás 
felett szellem-ereje által uralkodni, ugv azért 
uáluuk az idő gazdálkodik „az idő gazda* 
nem az ember.

Ez állítás igazolására felhozza az 1790-től 
lefolyt éveket, melyekben napjainkig átlago
san kövér esztendő után 3 sovány esztendőt 
lehet számítani, s megállapodik az lS0:;-ik 
évnél, mely fent kitett év óta. a legcsapáso- 
sabb va'a. Ez évi aszályosság csupán az. ara
tás megsemmisítése által több kárt okozott az 
országnak 126 millió írtnál, elragadta az al
földi gazda elótőkéjének (Jószág) jobb felét, 
másik felét pedig megnyomorítva romokba 
hagyta, oda vitte a népet, hogy mindennapi 
„barátját és munkatársátu, öanönnevelte jószá
gát elcsapta, magárahagyta. maga pedig hesze
gezte hajléka ablakát, ajtaját és ment világgá, 
hogy büszke fejét, melyet iga és zsarnok ura
lom meghajtani nem birt. a könyörülni és se
gíteni tudók küszöbén a betévö falatért hajtsa 
meg koldulva, szégyenkedve. A köznyomor 
ezen gyászos emlékű ideje a csapás suhogásá
ban egv hatalmat mutatott be a lóidig sújtott 
népnek; a természet csodás fenyitö ujjúval 
isten újjá', az elemnek, a viznek, melyet ok
talanul száműzött, vagy elpazarolt, bajos tá
volmaradását ; de nem csupán enuyiben hatá
rozódik a kár. nem csak a 100 milliókra menő 
iszonyú kárban érezteti romlásosélét legjobban, 
hanem azon erkölcsi kár mérhetlenségében, melyet 
sem milliókkal, sem az emberi becsű egyéb 
mértékével megmérni nem lehet, és a mely 
abban áll, hogy a nép. mely elébb hajlékára, 
telkére, (.telkes gazda") gazdaságára, jó ue- 
vére büszke és nagy volt. mely önnön földje 
kenyeréből tartotta tisztességben és jó módban 
családját, az az ember, ki kész. volt elvérzem 
szent tűzhelyének hősi védelmében, de azt 
hütlenül feladni és odahagyni Boha képes nem 
volt. a föld, ház. hűség ama rettenhetlen őre. 
az éhség láthatatlan ellensége elöl meghátrál, 
elhagyja barmát, odabagyja házát, elmegy ba
rangolni. könyörögni, ölni, rabolni végszükség
eseten; ha/aszerte igy nevel a nyomor becsü
letből gyalázatot, a hűségből árulást; a föld 
tisztes mivelőjéből munkakerülőt, veszedelmes 
hadat. jog. vagyon és személy biztonság ellen.

E részletes rajt mellett felhozza, mint a 
jelen nyomoru helyzet lényeges okát. a 48-as 
nagy mozgalmak következményeit, midőn a ma
gyar földesur nem tudta magát uj helyzetébe 
beletalálni; a t a g o s í t á s t ,  mely a birtokossá 
tett köznép értelmi műveltsége előtt jővén be. 
áldása sokakra nézve átokká fordult, a föld túl
ságos kiélése mellett, az okszerű gazdálkodás 
hiányában; —  hivatkozik a vizimunkálatok. kü
lönösen a Tisza szabályozás okszerűtlen voltára, 
mely kellő csatornázás nélkül történt.

Mindezekkel szemben feltünteti egy élve
zetes statisztikai gyűjteményben a haladó s mi- 
velt államok nagyszerű felfedezéseit, vívmányait 
az ipar. kereskedés, gépészet terén, elmondja 
mit és mennyit tettek a haladó népek. Hivat
kozik Angliára. Amerikára. Hollandra, mely 
utóbbit különösen a talaj használhatóvá tétele 
tekintetében emeli ki.

Majd kérdésbe tevén. -  hogy hát mi mit- 
tettünkV E kérdésre következőleg válaszol: 
Munkálkodtunk mi is. de munkáinkkal kime
rítettük a talajt, elvettük a \izeket, s azoknak 
oktalan lecsapolása által elrontottuk természe
tes víztartóinkat. Az erdőségeket a föld kiosz
tása óta nagyrétben kiirtottuk. —  úgy bán
tunk vele. mint urat lan jószággal; ez által 
megöltük a föld természetes tüdőit, akadály
talan utat nyitottunk a szeleknek, s megoldot
tuk a talajt s növeltük a sivatag futó homok
nak területét.

Még ami jót tettünk abban sincs áldás 
es köszönet, mint p o. a I is/a UftbáljOSáS, 
mert 27 milliónyi költséggel elértük ugyan azt. 
hogy 60 mértföldoyi kacskaringé* mederbe 
lyet 961,  mértföldnyi mederben fut le a Tisza, 
de ezzel együtt sok földnek elvettük természe
tes kövéritojét s most ott tesz a neki vadult 
Tisza leguagyobh károkat, hol máskor hírét se 
hallották a/, árvíznek, másrészről pedig a Duna 
áltál feltartóztatott viz a föld rétegein átszü- 
ródve, kacskariugós utakon vissza jön s oly he
lyeken növeli a/, úgynevezett „vad vizeku 
számát, hol az előtt rétség és mocsár nem 
volt, hanem termékeny föld. Csoda-e teliát ha 
az oktalau gazdálkodás szegénységet idé
zett e lő? (Folyt, köv.)

Lapdacsok

ii .
Mikor első kísérleti labdacsaimat e lapok 

olvasóinak megízlelésül kiszolgáltattam, feltet
tem magamlian. hogy többekkel is szolgálok.

Ámde nem számítottam a kritika metsző 
élére, inelylvel találkoznom kelletett. . . .

— Ilogy-hogy V kérdi az olvasó.
Hát bizony csak úgy, hogy nem lévén ha 

tásuk. a „Természet gyógyász* szereihez folya
modott a „nagy közönség" s bizony nem fog 
rajta a „belsu" kúra

—  Hja kérem, Plutarchnak sem nőt be 
egyszerre a feje lágya, —  mondja z— y.

A lalrahányott b rsorol jut eszembe a 
helytelen magyar szavak kijavításán fáradozó 
néhány tudós hazánkba buzgólkodása.

ílogy-hogy ?
Hát csak úgy, hogy „kérem szívesen, va

gyok szives bátorkodni azt is előadásba tenni, 
hogy mikor jelenleg ezelőtt huszonhét évekkel 
apámat halála után eltemettük, telekbéli jus
som tekvő állapotja még nem volt úgy kimap- 
pázvs. mint már a múlt esztendőben.-

Tessék az ilyen magyart helyes magyar 
szófüzet és értelmezésre tanítani.

—  Yederemo, mond dto. a „Nyirfalom- 
bok“ -ban.

De hát tulajdonképen miért vállalkozott a 
magyar nyelvben előforduló helytelen szavak 
kijavítására épen Szarvas (iábor ■

Az bizony csak azért történt, mert a 
„szarvas hibákat" csak egy S z a r v a s  képes 
jóvátenni.

Isten éltesse a feltámadás angyalának 
méltó druszáját.

Még azt merik mondani, hogy a legújabb 
kormányéi nők aristokrata.

Rágalom, hiszen, ha az volna, oera hagvta 
volna el Bécset.

De hiszen még ezzel semmi sincs mondva.
Bebizonyítom hát én. hogy valódi denio- 

crata; ugyauis: feltette magában, hogy sem 
rendjel, sem nemességet nem ad többé senk - 
nek. az érdem valódi jutalma az önérzet ne
mességében rejlik, —  lejött, hazatért, hogy a 
különféle érdekeket, pártokat egyesítse, hogy 
azon munkáljon, miszerint mindenki egyiráut 
viselje a közös nehéz, de szentelt keresztet a 
haza sorsát. —  nem democrata-e az, ki igy 
cselekszik.

— Kételkedem, doktor ur szavai helyes
ségén. félek, hogy o a s a j á t  r é s z e  alatt el
fog esni, s beleesik a -------- Tiszába.

Hogy el ne feledjem. Tiszára meg azt 
mondta valaki, hogy a régi zászlót elhagyta. 

Nem jól tudja, aki mondja, — a n y e l e

♦ óbb élhetőséget nem biztosit, mint a mennyi 
vau egy pásztor embernek.

Létesítse a tanítói gyániintézetet. Egy 
Bach korszakbeli hivatalnoknak úri fizetést ad 
az ország; hát egy néptanítónak az legyen 
sorsa, hogy életében éhséggel, nyomorral kiiz- 
ködjék. azért, hogy halála után családjának 
koldusbotot adhasson kezébeV

Ez a tanítói gyámintézet már régen va
júdik. 1870-ik évtől kezdve már 3-ik Ízben 
merült fel a/, országgyűlés iskolai bizottságá
ban, most újra felmerült az ügy. talán azért, 
hogy máskor ismét felmerüljön. Csak türelem. 
Váljanak önök tanító urak. Buda várát sem 
vették be egy nap alatt. Végezzenek önök 
mindenki helyet minden kötelességet az isko
laügy körül, úgy is a „Néptanítói Lap" Írója, 
ki jóra való ember, ki a népnevelés ügyet jobban 
ismeri, mint mi, s talán jobban is érdeklődik 
iránta; azt mondja u „ Hon"-bán : a népneveié* 
ügye nem bir szilárd alappal e hazában, egész 
terhével az államra akar nehezedni; belé kell 
gyökereznünk a társadalomba, az életbe, és ezt 
hiába várjuk másoktól."

Poroszország, Amerika, s más miveit orszá
gok az iskolaügyben megelőzték törvényhozásun
kat pár évtizeddel; törvényhozásunk társadal
munknak még intelligens részét is —  mivel a 
népről még e tekintetben szó sem lehet —  meg
előzte szinte pár évtizeddel, a mi igen sok idő 
jelenkorban, midőn a népek gőz sebességgel ha
ladnak előre. 1808 óta ti év folyt le és mint jelen 
társadalmi helyzetünk mutatja, társadalmunk 
intelligens része még nem jutott el odáig, hogy 
kimondja e nagy szót: „legyen iskola.- Nyugal
ma. személy, vagyon bátorság, nemzete Lazája 
fennmaradása parancsolja : mondja k i!

(Vége következik.)

Dr. Dobranszky Péter felolvasásának 
rövid ismertetése.

iA lVlolvai.is tartatott Nyíregyházán f. hu 3-án.)
Semmi sem óhajtandó inkább a közműve

lődé* érdekében, mint kisebb városokban is 
egyeteme* érdekű felolvasások tartása, szem- 
beu a birlapirodalom múló. gyakran csak a 
mára és holnapra számított, ugyanazért uem 
egyszer hiányos és felületes ismeretterjesztésé
vel. Még talán azzal sem mondok nagyot, ha 
állítom, hogy a kis városokban még nagyobb 
szükség volna erre. miután aránylag nagyobb 
kisvárosokban azon egyének száma, kiknek ösz- 
szes műveltségűknek alapját a hirlapolvasás 
képezi, kik a közhasznú ismereteket terjesztő 
munkákat, melyek helyes irányt volnának ké
pesek adni a gondolkozásnak, hirböl sem is
merik.

Azonban vajmi nehéz közönséget terem
teni az értélé felolvasásokhoz I Érdeklődést csak 
a müveit osztály mutat, ugyanaz, mely a kor 
színvonalán állva, az efféle felolvasásokból nem 
sokat tanulhat; míg azok. kiknek tanulniok ön
maguk iránti kötelességük volna, —  nem ér
deklődnek.

Minden erőnkkel oda kellene hatnunk, 
hogy általános érdeklődést teremtsünk, hogy 
mások netalán városunk képzettebb egyénei is 
kedvet kapnának a közművelődésnek felolvasá
sok tartása általi előmozdításához!

De térjünk közelebb tárgyunkhoz.
Folyó hó 3-ikán d. u. 3 óra után szép

számú közönség gyűlt össze a városháza nagy 
termében; körülbelül négyre disz magvar 
öltönyben lelkesült éljenzések között jelent 
meg a napbóse. ép oly férfias mint rokonszen
ves alak. s pár szívből fakadó üdvözlő szó 
után hozzáfogott „Magyar ég* czimü felolva
sásához.

Bevezetésében .lazánk helyzetét, az anyagi 
es erkölcsi alásűlyedést élénk, erőteljes és 
igen találó vonásokban ecsetelte; —  feltüntet-

T A l l C Z A .

E g y  c s a l á d  tö rté n e te .
(Regényes korrajz.)

IV. KÉSZ
A f e l iz e m  ha ta lm a.

(Folytatás.)

A gyenge elméjű öreg semmit nem két
kedett szavaimban, oly részletesen adtam elő 
a körülményeket, hogy szinte vissza döbbent 
szavaimtól

—  Mondd meg hát vén banya, mit te
gyek ezeknek megszabadítására?

—  E kérdésre tett válaszomnak tanujele 
a levél, melynek átadását magamra vállaltam, 
s melyet méltóságodnak kézbesítettem is.

Íme ezeket tettem, őszintén vallottam, ba 
bűnt tettem, tulajdonítsa végtelen szerelmem
nek. melyet ezen nem rég távozott tisztes 
férfiú gyermeke, most itt a börtönben szen
vedő Elemér iránt érezek, a kiért kész vagyok 
mindenre.

Izidora a generális elé térdelt, s majd
nem ellentállhatlan szenvedéllyel folytatá :

—  Legyen könyörületes méltóságod! en
gedje szabadon menni ez ifjút, kinek nincs más 
bűne, csakhogy hazáját szerette, adja vissza öt 
váró családjának, adja vissza az én nyugalma
mat. vagy ha ezt tenni még most nem lehet, 
én vállalok helyette kezességet, zárasson en- 
gemet el, nekem úgy sincs senkim. Szüleim 
rég a sírban nyugoszoak, nincs a ki könyet 
ejtsen miattam

A generális megindult hangon válaszolt:
—  Keljen fel asszonyom! Itt nincs sem 

helye, sem ideje az érzelgésnek. —  a mit ó 
excellentiájával tett. azt tudomásul nem ve
szem. egy ilyen kijátszás nagy büntetésre lenne 
méltó, azonban mit egy részről bűnnek látok, 
lehetetlenség attól más részről megtagadnom 
az öDfetáldozás érdemeit. Ami a dolog érde
mét illeti, arról mindaddig nem szólhatok, mig 
a törvényszék ki nem mondja ítéletét, bár an
nyit megígérek, hogy befolyásomat felhaszná
lóm arra nézve, hogy ez ítélet ne legyen túl 
szigorú, .ló éjt hamis „czigány-asszony!“

—  Még csak egy poreznyi kihallgatlatást! 
Kegyeskedjék megengedni, hogy legalább addig 
legyek a várban, inig itt magamnak valakinél 
szolgálatot kaphatok!

A generális csengetett, s rendeletet adott, 
hogy Izidorának kényelmes szállásról gondos
kodjanak.

Az egyenruhás hajdú, kinek utasítás lett 
adva Izidora elhelyezése iránt, mintegy har- 
mioczöt éves erőteljes ember volt, csinos fe
kete bajusxszal. —  A mindenfelé szétágazó 
folyosókon keresztül haladva. Izidora beszédet 
kezdett vele.

—  Régen szolgál már itt bácsi V
—  Forradalom óta kisasszony, az előtt 

huszár voltam.
—  Mindjárt láttam katonás tartásából. 

Hát aztán szeret maga itt lenni ?
—  Hát kenyeret adnak, meg fedelet, úgy 

sincs másra, mire várni már nekünk, valaha 
sokat ígértek, most meg el kell tagadni, inik 
voltunk valaha

Eközben elértek a földszinten egy ajtót.
—  Kz lesz a szobája kisasszony! b azzal 

a hajdú távozni készült.

—  Ne siessen bácsi! Jöjjön be legalább, 
mutasson be szobámnak.

Miután beléptek. Izidora behajtotta az
ajtót.

—  Bácsi! magának jobb képe van. mint 
ennek a sok németnek, valamit akarok kér
dezni. Nem tudja, hogy uem lehetne e nekem 
itt valamelyik előkelő hivatalnoknál szolgalatot 
találni V

— Értem, hát maga „lelkem*, olyan 
szobaleány féle ugy e ?

Izidora arczát gyönge pír futotta át, de 
nem árulta el magát.

—  Ahogy veszszük, értek én mindenhez, 
szobát takarítani, vasalni, ne meg tudja, egyébre 
is szer vagyok, de legalább mondja meg* már 
a nevét.

—  Ha mar csakugyan tudni akarod ga
lambom, engem bizony iga/ nevemen Porkoláb 
Istvánnak hivnak, de itt Bitók Pista a nevem, 
de el ne árulj galambom, mert osztán nem 
kapsz csókot ez alól a két fekete bajusz alól.

—  Ejnye Pista bácsi, de hamis kend! 
Csak nem hiszi, hogy eláruljam, hanem aztán 
csak jó  helyre komendáljon kend, érti.

—  Már ha mégis egy pár csókot adsz 
foglalóba violám, csak megteszem, s azzal ál
tal akarta karolni Izidorát

Izidora pedig csak úgy hirtelen és ha
miskásan kezére ütött.

—  Menjen kend! nem szégyeuli magát, 
szolgálat után szoktak fizetni.

Estván kissé megiompolyodva távozott, 
de meg nem állhatta, hogy az ajtóból egy hu
szárosat ne kacsintson Izidora hajoló fél
szemébe

Miért huzzuk, halaszszuk hosszasan a

még mindig kezében van. csak szövetet 
vart reá újat

No bizony, lehet is azt valakinek rósz né
ven venni, hogy kopott köpenye helyett, mely
ről mar messziről mindenki reá ismer, újat 
cserél.

Ezt csak olyanok orrolhatják, kiknek uem 
t e l i k .

Egyébiránt rniudeu történelmi nevezetes
ségű téuyuek megvan a maga alap oka, így a 
fúziónak létrejötte, kétségbevoubatlanul „Feri 
bácsi"-uak a debreczeni ügyvédi kamara ala
kulása előestéjén tartott vacsora alatt mondott 
eme kedélyes indítványa: „ b o n y o l ó d j u n k  
f i uk"  köszönhető.

Hátiéin aztán ha összehonyolodtuuk, ki 
o ld  ui e g  bennünket. . .  (m i?)

ÚJDONSÁGOK.

* Keretem A nyíregyházi ag. ev. gyrnuasium 
javára eszközleudö sorsjáték rendezésével meg
bízott bizottság teljes tisztelettel kéri a nagy
érdemű közönséget, hogy az Ígért, vagy bekül
deni szándékolt nyeremény tárgyakat április 
hó 15-ig Martinyi József gymuasialis tanárhoz, 
(lakik a n.-debreczeni utczán 1529 szám aiat;.) 
eljuttatni méltóztassék már csak azért is, mert 
a sorshúzás május hó elsőjén elodázhatlanul 
megtartatván, a bizottság tudni óhajtja, hány 
nyeremény tárgyat leen I kéuytelen utáupótolui, 
hogy a kívánt 400 darab a sorshúzásra meg 
legyen.

* Varsóból írják a „Pesti Napló*-nak, 
hogy ott, a „Tivoli* mulató-helyiségben estén 
ként Bencze Gyula magyar czigány-társulala 
játszik Nyíregyházáról. —  A lengyel közöoség 
nagy rokouszeuvvel fogadja a magyar népze- 
nészeket s esténként roppant számmal tolul a 
magyar nóták hallgatására.

3  A nyíregyházi ag. ev. gymnasium ja 
vára rendezeudü sorsjátékra újabban nyeremény 
tárgyakat küldtek : Oltványi Endréné egy por- 
czellán gyümölcstálat; Bieuer Liza egy bor 
golt sapkát; Kádiav Jánosué egy ezukor lá
bacskát: Kovács Dinielné két virág poharat. 
Martinyi Jolán egy óratartót és egy asztal- 
kendó-szoritót; Takács Gézáué egy ezüst fo
rintot ; Bittó Lázúrné egy arany ráuiás képet; 
Dilnberger Adél egy hímzett puska s/ijat, egy 
névjegy kosárkát és két darab gyertyatartó vé
dőt ; Dr. Sziklássy Mihály nyeremény tárgy he
lyett 5 ftot; Kovács Jánosné a tanárné egv 
hímzett asztalterítőt, egy névjegy táiczát, egy 
óra tartót, és egy tajték szivar pipát. Keit 
Nyíregyházán 1875. tuácz. 17-kén. Martinyi 
József tanár, —  lakik a n-debreczeui-uczán 
1529. sz. alatt

(!) Kiss József tanfelügyelőnk f  hó l ♦;
kán viz-gáita meg a kisvárdai közösiskolát, ha 
a tisztelt tanfelügyelő ur figyelmét lekötötték 
a kis múzsák értelmes és szabatos feleleteik
kel, nem kevésbé volt meglepő a tanfelügyelő 
urnák ugv tapintatos, mint a legkitűnőbb pe
dagógiai miveltségröl tanúskodó eljárása a kis
gyermekek iránt. A közös iskolának Kisvárdán 
szép jövő kínálkozik. Szaporítsa az ég test
véreit!

-+• A Tisza jege. mint írják nekünk a
tiszahátról, —  oly vastag, hogy az Ararátot m 
megbirna. Vájjon nem kell-e majd hozzá egy 
Nőé bárkája? Ha a Máramarosi hegyek ren
geteg h ihalmazai rohamos olvadásnak indulnak, 
komoly veszélytől lehet tartanunk.

A f. ho 15 en Kis-Várdán megtartatott 
országos vásár rendkivül népe* volt. Külöoó- 
sen a szarvasmarhák nagyszámban állíttattak 
k i; azonban a nagy kínálás mellett igen kis
szerű volt a kereslet, igy tehát különösen rr. 
ökröket nagyon olcsón vásárolták a miskolczi, 
debreczeni s más alföldi kereskedők. — A 27

dolgot ' A hajdú közbenjárására Izidora a má
sik főhivatalnok, az általunk már bemutatott 
magyartaló nagy hatalmassághoz lett szerződ
tetve ; de jól megjegyezzük, csak azután, mi
nek utána o nagy méltó-ágának személyesen 
méltóztatott meggyőződni hősnőnk idomzato* 
és az ifjúság minden bájaival megáldott tér 
métáról.

Czime egy előle „szobaiéin) * vala. azon
ban az igen mélylátásu Izidorának sikerült 
néhány nap múlva annyira feljebb vinni a dol
got, hogy a vele szabaleányi minőségében un- 
talan legyeskedó hajdú kezdette magát ,-tel- 
lung“ -ba vágni, és minden nyilvános alkalom
mal ót tiszteletteljesen meg „nagyságos kis
asszony "-ölni.

Izidorának, midőn a viszonyokkal uj hely 
zetével bővebben megismerkedett, első gondo
lata az volt, hogy majd szépen körül hálózza 
a nagy embert, s mindent Ígér neki, s egy 
fellángolt pillanatában majd alairatja vele 
Elemér s/abadságlevelét; ezen gondolatairól 
a/onbar. csakhamar lemondott miután a hasli 
veres ember vérszomjas természetével megis
merkedett.

Mit tett hát ' Várta a kedvező alkalmat, 
melyet meghoz az idő, és ez talán jobb ta
nácscsal látja el.

Ez azonban nehezen jött, s az ala>t nem 
egyszer lett egész keserű próbáltatásoknak ki 
tétetve Elemér iránt táplált rajongással bata 
ros szeretető, s mindent feláldozni képes hű
sége.

(Folyt, köv )



krjczáros humbug itt is teljesen murához illő- 
len viselte magul, de a nép nem nagvun lel
kesült a „júuiiuőüégü" portéka iránt

— Márcz. 3-kán Nagy var.'áru bán egy
brutális férj úgy megverte áldott állapotban 
levó nejét, hogy az gyermekét holtan azounal 
világra hozta A gyermekeu mutatkozó kék tol
tok azt gyaurttatták, hogy a gyermeket az apa 
ölte meg, miért is a megyei orvos azonnal 
másudp vizsgálatot tartott Az eredményről 
elvárjuk a tudósítást.

( -  i Hirszerint az uj igazsagügyer az
ország különböző részein szervezett körjegy
zői állomásokat kinevezés által még e hó vé
gén a nagy héten tőlteué be, A kik ezen ke
resett piros tojást elnyerik, azok a husvétot 
vígan töltendik.

(r.) Nyíregyháza polgársága '-/.okolt lel
kesedéssel ülte meg márcz. ló  ikét, d. u. 4 
órakor a csizmadia szín előtt gyűlt össze a nép, 
hol a „Szózat" elsorészének eléneklése után 
lapunk szerkesztője tartott a közönség által 
igen i-zivélyesen fogadott felolvasást, melyben 
a polgárok ügyeimét felhívta egy „önsegélyző 
egylet" ni ikitasára, melynek czime lenne 
„Kossuth I.ajós önsegélyző egylet." A felhívás 
lelkesedéssel fogadtatott, s minden hitünk van, 
hogy Nyíregyháza polgársága nem lógja elej
tem a szép gondolatot. Lukács (Műn utáu Lá
zár István szavalt el egy szép költeményt, 
mely még 48-ban Íratott. Kstve a Komlóban 
nagyszerű társaslakoma tartatott, hol legalább 
is líoo személyre volt terítve. Édes pohárkö
szöntések sem hiányoztak Indítvány folytán 
küldöttség bízatott meg egy Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiához küldendő üdvözlő Írás ké
szítésével, mely felolvasás után elfogadtatott.

(k) A f. ho 16 kan s több napjain Kis
várdán tartott ref. egyh. megyei gyűlésen egy
házi ülnökökül megválasztanak: ilarsányi Sá
muel. Szikszai József. Nemes Benjámin, (lyön- 
gvösi Sámuel; az ötödik szék betöltésénél senki 
általános szavazattöbbséget nem nyervén, a 
két legtöbb szavazatot nyert egyén u. ni. 
Héressi József és Lukács Ödön újabb szava
zat alá bocsáttatnak. Világi ülnökül Lövey 
Antal. Dobozv Ferenc/, Jjrm y Klek és l’ ilisy 
László vá'asztattak m eg; újabb szavazásra, mint 
legtöbb szavazatot nyertek Szextay Károly és 
Baksav István tűzettek ki. A gyűlés több köz
érdekű tárgyairól jövő számunkban.

x Or. Dobranszky Péter szabad előadá
sának idejéül legalkalmasabbnak látnák husvét 
másodnapjának délu’ ánját kitűzni, különben 
erről nevezett tanár urat levélrleg is értesítjük.

0  Egyetemes ref. papi értekezlet k is
várdán tariatott meg a gyűlés első és második 
napjainak délutáni óraiban az egyetemes papi 
értekezlet. Elnökéül Litkei Péter, jegyzőjéül 
(iörömbei Péter, péuztárnokául Tóth (iábor vá
lasztatott meg. A tanítói körök is tartottak gyű
lést. Általában n mozgalom a haladás pályáján 
örvendetes lendületet vett megyénkben.

( x ) Helybeli rendőrségünk iránt igen sok 
a panasz. Nemcsak az éjszakai rakonc/átlanko- 
dások vaunak napirenden, hanem bizonyos más 
vagyonában gazdálkodó csavargók nyomozásá
ban is igen lanyha az e l j á r á s .  Ott pedig, hol a 
vagyonbiztonság gyenge lábon kezd állam, nem 
sokára eljutunk a személybiztnii'ág megtáma
dásához. Éberebb n z e m e K e t  a rendőrségnek! 
(Bekuldetett.)

0 ) Figyelmeztetjük városunk közönségét, 
hogy a váto.'ban hatnia egyforintosok vonunk 
forgalomba, a napokban kettő is adatott át e 
nemből a törvényszék illető osztályához nyomo
zás végett.

„Ej ej! garazda tel apó! Mi a kő
lelte kelmédet V" lgv kiálthatunk fel Arany 
Jánossal, uzon kis variatioval, hogy János napja 
helyett József napját kell értenünk. —  Az ég 
erősen néki borult, a hó esik. Beregszáz. telol 
hidegen fiinak. Itt vau József napja s nem 
csak az özvegy asszonyok, hanem a legjobb 
gazdák éléin  is rajta még a téli rozsda. Ki- 
tudja, jó vagy rósz időnek nézünk-e elébe?

X  Lóvey Antal, a kisvárdai választóke
rület ellenzéki elnöke, proklamatiot intéz a 
néphez, melyben egy altala máczius 30 ikára 
összehívandó gyűlés idejét kitűzvén, felhívja a 
polgárok figyelmét elólegesen gondolkodni a fe
löl, hogy olyan képviselőt léptessenek fel, kire 
a haza mai aggasztó helyzetében habozásnél- 
ktil lehessen bízni a haza jövője iránt ingadozni 
kezdő reménységet.

0  Somogyi Rezső ur, a kisvárdai közsé.i 
iskola buzgó elnöke, miután szives igyekezete 
által létesitette a községi fiiskolát, mo»t azon 
működik, hogy létesítsen egy nőiskolát is, és 
ennek kivitelében anyagi áldozatoktól sem ri
ad vissza. Adja az ég, hogy fáradozásait siker 
koronázza, s adjon isten hazánknak, közelebb 
megyénknek ilyen a nevelés érdekét lelkesülve 
felkaroló több miveit lelkű egyéniséget.

{- Hír szerint Veresmartnál f hó 17-kén 
egv vidéki ember 3 lóval és székerével együtt 
a Tisza áradása következtében meglágyult 
jég alá szakadt s menthetetlenül elveszett. -  
Csak ugyan jó  lett volna a Noé bárkája.

(=r) Beküldetett. Csekélynek látszó, de 
mégis érdekes, sőt fontos eset adta e o magát 
márcz. tí-kán a kisvárdai járásbíróság előtt. —  
I gyanis a thasi községi elöljárók egy hivata
losan. saját nevű aláírással és községi pecsét
tel ellátott becslevelet s bizonyítványt megta
gadtak, s noha a saját kezűleg irt aláírást el
ismerték, annak valótlanságára mégis esküdtek. 
Mindenesetre nagyon szomorú esemény ez. s 
olyan, mely az efféle bizonyítványok sőt a köz
ségi elöljárók hitelét lerontja, nem csak, de az 
által egyeseknek több százakra mehető káro
kat is okozhatnak. Felhívjuk, az illető szolga

bírók figyelmét, hogv a községi bírók választá
sánál nagy gondot íoiditsauak az egyénekre. 
Kz eset azonban, hisszük, hogy a maga utján 
meg lóg torol tat ni

(!) A Or. Dobranszky Peter budapesti 
egyetemi jogtanai- részéről jelzett s z a b a d  
e l ő a d á s  nem márcz. 26, hanem 25 kén dél- 
utáui 4 órakor tartatik meg Nyíregyházán a 
város nagytermében

* /  A nyíregyházi ág ev gymnásium 
által tervezett tánc/mulatság csakugyan uieg- 
tartatik május elsején, még pedig Balázs Kál
mán zene társulata mellett. Belépti jegy sze
mélyenként I ft. 50 krban, a családjegyek ára 
4 frtbau állapíttatott meg. Mint halljuk, e 
mulatságra sokan készülnek.

* Postaügy. Előfordult keik- illetlenségek 
elkerülése czéljuhól van szerencsém a tisztelt 
közönséget a postára továbbítás végett adandó 
pénzes levelek, értékpapírok, érezpénz és ék- 
szerküldemények csomagolása és pecsételésére 
vonatkozó szabályokról értesíteni 1) Bank
jegyeket, érczpéozt és értékpapírokat tartalmazó 
küldemények 15 lat 250 gramm súlyig levél
alakban keresztboritékkal, vagy a postahivata
loknál kapható külön pénzes levelboritékhan 
pecsételve adandók fel. Pénzküldeményeket szí
nes vagy gyászszegélyü borítékokba helyezni s 
a borítékon vastag vonásokat vagy aláhúzáso
kat tenni uem szabad. 2) A borítékokba 
tett bankjegyek elhelyezésük előtt külön papirha 
hajtva akkéut teendők borítékba, hogy abból 
csak az egész csomag, nem pedig csak egyes 
bankjegyek vétethessenek ki. — 3) Érczpénz- 
darabok papír vagy másnemű takaró közzé 
bent a levélben oly módon belyer.endők el, hogy 
szállítás közben eredeti fekvésükben me-marad
janak. —  4) Ékszerek és drágaságok (zsebórák 
stb.) tokban elhelyezve, azonfelül papírral vagy 
vászonnal könilburkolt dobozba zárva adhatók 
fel. A pecsételéshez egyátalán csak jó  minő-' 
ségü, erős, tartós pecsétviasz használandó; a 
ki rósz minőségű pecsétviaszt használt maga 
tartozik auuak következményeit viselni, s külö
nösen elengedhet len föltétel, hogy valamennyi 
pecséthez úgy a küldeményen, mint a szállító 
levélen egy és ugyanazon pecsétviasz s pecsét
nyomó legyen használva. — Nyíregyháza. 18*5. 
márczius hó KJ. A postahivatal főnöke Kardos.

x Az ag. ev. egyházban minden sátoros1 
ünnep alkalmával megtartatni szokott német 
istenitisztelet alkalmával az ünnepi szónoklatot 
Chotvács Ágost gym. tanár ur tartja. Figyel
meztetjük a tanár urra a közönséget!

( — ) Az idó csak nem akar kitavaszodni, 
pedig \ falván már nyugalomba tettek a ma
gyarok a szalma kalapokat és szőrös hörös kucs
mákban járnak, s e divat más években ren
desen kellemes meleg napokat szokott elő
idézni.

* A t. ez. közönseggel közöljük. hogy 
Xsemhery Adolf hírneves s nálunk is ismert 
táncz tanár ápril elején ismét meg kezdendi a 
tánc/, tanítást. — Jelentkezők t. Palánszkiné 
Csapó Ida asszonynál bővebb értesítést nyer
hetnek.

V e g y e s  h í r e k .

—  Líquidálo takarékpenztar. A budai 
álalános takarékpénztár, mely a harmadévi 
alapítási láz utolsó napjaiban alakult, azóta 
folytatott csendes tengodését végre befejezi és 
feloszlik. E napokban lesz a közgyűlés, mely
nek a liquidalás iránt határozui kell, ha ugyan 
határozatképes számmal egy hegyidnek a rész
vényesek.

—  Czuczor szülőházat And ódon az ér
sek- jvári gymnásiumi önképzőkör emléktábla 
vili akarja megjelölni, s e végből megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy junius 2-au az 
emléktáblát beilleszthessék.

Meguresult alapítványi hely. A cs. 
kír közös hadügyminisztérium a következő hir
detést teszi közzé: A Bécs hazafias segely egy
let első alapítványánál, az. 1864. évi háború 
tartama alatt, egy évi 140 írt 69 kr o. é. 
élvezetével ös-zekötótt hely megüresedett. — 
Ezen alapítvány élvezetére hivatva vannak : a) 
A cs kir. hadsereg oly vagyontalan tisztjei, 
kik sebek vagy betegség által az 1864. évi 
schleswig-holsteim hadjárat alatt vagy később 
azok következtében rokkantakká lettek, b) 
Egyenlő föltételek közt oly tisztek, — kik az 
1864 ki hadjáratban csupán hadapródi vagy al
tiszti minőségben vettek részt s később lép
tettek elő. c) Az a) és b) pontok szerint ké 
pesitett. folyamodók hiáuyáhan, oly vagyontalan 
és rokkant tisztek, kik az 1 s64-ik évi schleswig 
holsteini hadjáratban tiszti, vagy hadapródi, 
vagy altiszti minőségben részt vettek, ha szinte 
csak később lettek is rokkantakká, d) Az a éa 
b) pontok szerint képesített folyamodók hiá
nyában más rokkant vagyontalan tisztek is, 
különösen olyanok, kik az elenség elolt sebe
sültek meg. Mindezen eletekben megkivántatik, 
hogy a folyamodók az állandó nyugalmi lét
számba léptek légyeu át. Az ezen alapítványi 
helyért folyamodóknak erre vonatkozó kérvé
nyeikét a mai naptól kezdve három hónap 
aíatt az illető nyilvántartási hatóságok utján 
azon fóhadi- (katonai) parancsnokságnál kell 
átnyujtamok, melynek területén van lakásuk.

—  Rövid hírek. —  J ó z s e f  f ő  h e r -  
c z e g az elhunyt llaller Ferencz gróf testőr- 
kapitány koporsójára egy nemzeti szinü sza
laggal dis/itett babérkoszorút küldött Bécsbe. 
—  „ V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  élete* ez a 
cziiue Ipolyi püspök legifjabb munkájának, 
uielv már a sajtó alól kikerült — A t é t é- 
n y i e s p e r e s  p l é b á n o s  Károly János a 
tétényi iskola növendékei közül, annak ki a

magvar nyelvben a legjobb előmenetelt teszi, 
éveukint egv magyar alanyból álló jutalmat 
fog adni; erre nézve a plébános egy 100 frtos 
alapítványt lett.

N y í r f a  l o m b o k .
VI.

(A kik>-t mindenért megrónak Ha . . ha . . baj éa
hiba mindegyik Ismét igazságtalan Ítéletek Mikéül 
viseli magát a férfi a no irányában V Várjuk az abtolu- 

dót És a jutalmat is.)
Szegény n ők !
Titeket, bármily irányban haladtok az élet 

utaiu, kárhoztat és elitéi a bojtorján —  és 
tovisbokor —  természetű férfi . . .  t. i. egy 
lépést sem tehettek, hogy kitéve nem lenné
nek a félreértésnek, gúnynak és rágalomnak 
azok részéről, kiket, a természet védőül és 
gyámolul rendelt volna gyöngeségteknek, de a 
kik szép és nemes hivatásukat könyelmün fe
ledve. bűnösen elhanyagolva, megannyi ellen
ségül zaklatnak és üldöznek titeket inenthet- 
len vakságukban.

Szegény nők !
Ha csinosan és ízléssel öltözködtök, reá- 

tok fogják, hogy hiúk, fényűzők, léha divatbá
bok vagytok . . ha a toilettere nem fektettek 
valami súlyt (a mi pedig elkerülhetlen a házi
nőnél és az. édesanyánál) no, hallanátok csak 
az elmésnél elmésebb változatokat e tárgyról: 
pongyolaság. —  Ha beszédesek, ügyes társal
gók. nyájas modorunk vagytok, legott kész a 
vád: íme a tetszelgő, a kaczér nő . . . míg ko
moly és hallgatag társnőiteket vadsággal, neve
letlenséggel vádolják. —  Szerettek olvasgatni 
s komoly tárgyakhoz, fontosabb kérdésekhez 
is hozzászóltok ? azounal tudákosok lesztek . . . 
kő jogi dolgokról beszélgettek V köszönjétek 
meg. ha szemeitekbe nem mondják, hogy falu
si libák, tiszaháti tubarózsák vagytok. —  Ha 
sziuházha, hangversenybe, lovardába jártok, ha 
estélyeket rendeztek, tékozlással . . .  ha nem: 
fukarsággal, emhergyúlölettel vádolnak, — oh 
azok a férfiak, azok a gonosz és átkozott fér
fiak ! kik nem birják, nem akarják megkülön
böztetni az igazi, a fejedelmi kincseket érő 
drágakövet a hitvány máramarosi gyémánttól I

Szegénv nők!
Ha fia‘ al éveitekben férjesültök, reátok 

olvassák az ítéletet: ugyan vágyott a fökötőre! 
. . .  ha nem akarjátok bekötni fejeteket holmi 
dibdáb léhütővel s arezrózsáitok hervadni kez
denek. kigunyolnak benneteket . . .  ha gondter
hes pályátokon némileg felüdülui az áldott 
kávéasztal mellett egybegyültük, kávénénikék- 
nek csúfolnak ha mint tapasztalt matrónák 
bölcs tanácsokat adtok a könyelmü ifjú nem
zedéknek. és a szent házasság kötésébe vagy 
megoldásába tisztán felebaráti szeretetböl bele
avatkoztak, hah! (mondani is alig merjük) 
minden lében kanálnak, sátánnak keresztelnek 
. . . uram hocsás! majd mit akartunk mondani 
azokra a lelketlenekre. . .

Szegény n ő k !
Titeket a férti önkénye leszorított a tudo

mány és művészet nemes pályájáról . . . titeket 
szolgai függésre és alárendelt állásra ítélt el a 
világ apró zsarnokainak uralomvágya . . . tite
ket üldözitek a férfiak gunynyal, üldöznek sze
relemmel . . . titeket még testvéreitek, még 
szüléitek is megrövidítenek úgy a szellem kin
cseiben. mint a végrendeletekben! És ha egy
szer elhunytok, lettetek legyen bár legféltet
tebb, legiuiádottahh kincse férjeteknek, —  a 
hálátlan, a szívtelen azonnal megnősül, s még 
azzal akarja magát a világ előtt igazolni, hogy 
elvesztéstek feletti fájdalma oly nagy, oly ha
tártalan, miszerint azt csak egy másik t persze 
fiatalabb, szebb és gazdagabb) nő bírása eny
hítheti ez a ti jutalmatok ti gyöugéd uok, 
szerető édesanyák! szerelmetekért, hüségtekért, 
önfel áldozást okért . . .

•
Beméljük tisztelt hölgy- és novilág! hogy 

a mondottak után egyhangúlag feloldoznak ben
nünket a méltatlan vádtól, mintha mi irtuk 
volna ellenok azt a minapi fanyar lainentátiút. 
Reméljük, és várjuk is lovagiasságunk jutalmá
ul becses grátiájukat

— x—y

L e g ú j a b b

—  0 felsege a király dalmátiai utazá
sának programmja. Az utazás ápril 1 -tol május 
13-ikáig tart. Yelenczében ó felsége egy napot 
tölt. ápril 6 át. Az olasz király Mestreig megy 
felséges vendége elé, az olasz főudvarmester 
már Yelenczében vau. hogy a fogadtatásra az 
előkészületeket megtegye. A Halmát iában te
endő utazás majdnem egy hónapot vesz igénybe; 
o felsége (tejárja az egész érdekes kis orszá
got. ő  felsége hat hétig folytonosan utón lé
vén. mi az o felségéhez intézendő fölterjeszté
sek elintézését természetesen késlelteti; mind 
a magyar, mind az osztrák kormány siet, hogy 
minden fontosb, sürgetősb tárgyat ápril 1-ig 
elintézhessen. A magyar kormány több tagja, 
Fiúméban fogadja ó felségét; az osztrák mi
niszterek Triestben.

—  Kossuth Lajostól a függetlenségi párt
hoz levél érkezett, mint a „Ref.“ Írja, Tisza 
Kálmán kormányra lépése tárgyában.

—  A belügyer b. Podroaniczky Frigyest 
miniszteri biztosul kiküldé a nemzeti színház 
ügyeinek rendbehozására.

Lobkovitz József herczeg lovassági 
tábornok Prágában tegnap reggel 3  órakor hir
telen meghalt, miután néhány órával előbb 
Sclmarzenberg bibornoknál étkezett. Az orvo
sok azt hiszik, hogy gutaütés érte.

Közönség rovata.
Nyilatkozat.

a n ő m és N. M. s K. M. u r a k  k ö z ö t t i  
v i t a  u 1 k a 1 in á b ó 1.

Minthogy e vitába, az egyházi, akkor épen 
hivatalos papi rendelkezésem alatt állott sír
ásók kihallgatására vonatkozó városi kapitányi, 
márcz. 5-iki jkönyv, engem is bevont; jogom 
sőt hivatalos kötelességem, errenézve röviden 
nyilatkozni, s azzal, ha az illetőnek úgy tetsze
nék. a vitát is befejezni.*) —  Az igazság és 
papi állásom érdekében tehát ki kell jelente
nem. hogy N. M. és K. M. urak azon állítása, 
miszerint a sírásók h i t a l a t t  hallgattattak 
ki. nem bizonyult a valónak megfelelőnek, a 
minthogy a t. városi kapitányi hivatal, valaki
nek hit alatti kihallgatására nem is illetékes; 
de nem is volt tőle corvect dolog, a  sírásóknak 
velem való szembesítése nélkül, irányomban, 
rólam, nélkülem —  egyoldalúkig járni' el. —  
Ellenkezőleg, a sírásók hiteles tanuk előtt ki
jelentették, s azt hittel is igazolni készeknek 
nyilatkoztak, hogy azon nekem a jegyzőkönyv 
által tulajdonított szavakat, sem tőlem nem 
hallották, sem a kihallgatásnál nem állították.

Miután amazt papi becsületemmel, s akár 
hitemmel is igazolni kész vagyok, nem tehetek 
fel egyebet, minthogy a kapitányi jkünyv is, 
csak oly félreérté*- ken alapszik, a milyeneken 
ezen egész kellemetlen ügy is. - Égy pár 
félreértett szónak, elhirtelenkedett és nem jó 
helyen s időben történt helytelen alkalmazása 
okozta az egész bajt. —  Becsületemre mondom, 
hogy soha sem én, sem nőm, még csak álom
ban sem gondoltunk arra, hogy N\ S. ur ne 
ott temettessék el. a hol tettleg* eltemettetett, 
veje és a mi fiunk tőszomszédságában. —  Hisz 
e két ember, oly igen szerette egymást, mint 
akár csak apa és fiú. Krasznav (iábor és 
Meskó Pál urak. kiket bizalmi férfiakul felkér
tem. kik az egész ügyet már ismerik és a fe
lekkel a dologról bár kiegyenlítési siker 
nélkül érintkeztek és értekeztek, tanúim 
arra. hogy mindezek úgy vannak, a mint azo
kat elmondottam. l ’gy hiszem, hogy a t. 
közönség sem kér már többet ezen hírlapi 
csemegéből.

Bartholoniueidesz János.

f x l e l i  érfesiféia

A nyíregyházi terménycsarnoknál márt. hó 6-án 

bejegyzett terményárak.

kereakriirai ár.
P in á i  m 1üO köböltől kezdve

tors 00—00 fontos 3.15—3 25
80—80 „ 3.25—8.80

luza „ 3.60—4.90
88—88", „ 0.00—0.00

Árpa 2.25-2.30
Zab 1.70-1.75 ,
T engeri 2 4 0 -  2.50 1
Köles 3.30 —3.40
Hah, tiszta fehér 5.50—5 60
Bükköny 0.00—0.00
Káposztarepcze 0.00—0.00
Lenmag 4.50-5 .00
Komhorka 0.00—0.00
Kendermag . 0.00—0.00
Mák 0 00 - 0  00
Napraforgó ol^j 7.00— 0.00 18.00— 10.00
Szesz ’ * ,,  iteze 17'/, 17

Szerkesztői mondani valók

„E jnye! . . . ejnye na kisz hamisz." 

Eeielös K ar im á t* : LUKACS ÖDÖN.

N  y i 1 1 é r.

Hirdetés.
Dr. Szabó Dávid ur házánál egy lakosz

tály ma ápril 1-tól haszonbérbe kivehető. Ha- 
sonlólag haszonbérbe vehető a Bujtoson 2-ik 
szakaszban 2 köblös föld (fele luezernás). Ér
tekezhetni ezek felöl Palánszky Sámuel ügy
védnő1 Nyíregyházán Hurczy féle emeletes 
háznál.

(1 — 0)

Tudósítás
Szem- és fiilbetegek, kik 

tanácskozás végett Budapest
re utasít tatnak, bizalommal 
fordulhatnak

Dr. Grosmann L.
kórházi főorvoshoz Józseftől- 11. sz.

( 4 - 6 )

•) Ke ügyben Bartholomaeideszné asszonyság is 
küldött hozzánk egy t.záfoló ezikket, miután azonban 
lapunk a polgáruk békéjét óhajtja munkálni, aonak 
közlését mindaddig tuggnheu tartjuk, míg illető asszony
ság áltál arra meg nem sürgettetünk. Szcrk.
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Épen most megjelent könyvek és hangjegyek ff'
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könyv- mii- zenemű és írószerek kereskedésében Nyíregyházán 

városház épület.

Heke mennyei mamás kert imakönyv franczia bőrbe kötve 
„ üdvösség ösvénye „ „ „  * •

W ohl Stephanie, régibb diszkiadás .
Újabb magyar lantosok Petőfitől máig, disz kiadás 
Dr. Kohn Sámuel zsinagógái szónoklatok 
Kollertíy M. Oitalexicon dér Liinder dér ungarischoo Krone 
Kohn, kísérleti természettan tankönyve, I ső rész

4 frt 
4 frt 
3 frt 
3 frt
1 frt T.0 kr.
6 fit
1 fi t 80 kr. 
1 frt 50 kr.

1874 ki törvények fűzve és bekötve. Kendeletek tára u4 . 4 frt
Uonbiczy Géza baromfi tenyésztés . 1 frt 50 kr.
Természetkönyve 4 füzet á 50 kr.
Dubez, Leicht bewegt Polka . . • • . —  frt 45 kr.

„ Ileriensgaben Walzer . . - - . —  frt 75 kr.
„  Schemnitzer Walzer . . . . . —  frt 75 kr.
„  Hoch und Nieder . . —  frt 45 kr.
„ Barmomé —  Preundin . . . . . . _  frt 45 kr.
„ Valses . . . . . . . . —  frt 90 *r.

Jókai, enyém, tied, ö v é ; regény 6 kötet . ti frt.

Egyúttal bátorkodom a nagy m l. közönségnek be
cses tudomására hozni, hogy papír-, írószerek és jegyző
könyvvel ellátott raktáramat különös figyelemmel be fogom 
rejidezni, hogy a t. ez. közönség igényeinek megfeleljen.

Illincz Gyula,
könyv*, papír . Írószerek kereskedése és 

kölcsönkönyvtára.

Újonnan órke/otl árnozikkek

a 27 krajezáros
első bécsi

K A R T O N F E S T Ö  G Y Á R I - R A K T Á R B A N .
Helyiség: a nagydebreczeni utctán levő Kerekréty-féle uj házban.
Találhab>k különféle > zikkek. melyeknek minősége- és szilárdságáról minden

kor kezeskedünk, egyenlő árban

9 9 *  9 ?  l a  i ’ j A  «  s a  1  * * 9 9
válogatva darali-. rőf- és páronként kaphatók.

K P  Tv ii I ö  n ö s  I ii «l o  in <í s  ii 1 *K |
Főképen a vásári alkalomra! Legújabban Becsből érkezett leg

finomabb divatosabb, tavaszi s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

Tessék  meggyőződni személyesen.

Ez Üzlet választékban még ti bécsi bazárokat is túl haladja ! 
Szives pártolást kérve, maradunk teljes tisztelettel.

bécsi első

kartonfestő gyári raktár
(4— ?) Nyíregyházán, nagydebreczeni utosa, Kerekrétv-féh* uj házban.

Hirdetés.
Nagy-Kálló alatt gáti kaszálómon 

1874-dik évi termésű, jó  minőségű 35 öl 
széna eladó.

Értekezhetni Nagy-Kállóban ti tulaj -
donosnénál.
2— 2 Kállay Ákosné.

A gyakorlati gazdászat terén igen 
életre való ismereteket szerzett városunk 
egyik polgára BenCS Mihály ajánlja ma
gát gazdai állomásra bárminő terjedelmű 
gazdasághoz.

Tudakozhatni Nyíregyházán a tu
dakozó intézetben, (nagykállóiutcza K o
vács Soma-féle ház.)

(2 -V )

Haszonbéri hirdetés.
Polgár község tulajdonát képező: 

úgynevezett Kántor korcsmálttitási jog 
haszonbérletbe kiadandó három egymás
után következő évekre április 24-ik nap
jától 1876. az árverés april hó 2-sín lóg 
megtartatni.

(3 -3 )
lloliay László,

községi bíró.

T O L L A K
újonnan nyitott

27 knis
egyetemes árucsarnokában Bécs Mária- 

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

esőiben kaphatók
Gyapjuruha szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csikós vagy koczkás 
még pedig Lüster. Rips s Diogonalplaid
kelmek. egyszínű és caricirozott scott piáid 
kelme, legújabb és legszebb őszi és téli 
IW  «»■-«■ ■ - f i  R R

(Wattmol) s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha bárdiét, cosmanosi perkal. Cre- 
too. török piqué bálóköntösnek. kék. barna 
s fehér sinór és tíanel barcbet. rumburgi. 
hollandi éskészitetlen sziléziai fonalvászon, 
házi- s borvászon színes és virágos ezicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vaszondamaszt-töiídközok. 
matrácz és díván gradl. ehiftön 1 , és * , szé
les. selyem és kásmér nyakkendők. In*>s/u 
és rövid harisnyák, kezty tik. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szilinél és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

M i m i e s a k

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

lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bénnentve.

€  w s t  Rá .

27 k r é r t
rőf, darab s pár számra, szigorú j ó t á 1- 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kiesőiben áruitatnak

Gyapju-ruliaszövetek,
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden sziliben, sima. csikós, vagy scot cá
riéul még pedig Lüster. Rips. Diogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
plaidkelme. s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

K o r il iM il- r in i iH I
(Wattmol) és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos rubabarcliet, cosmanosi 
perkal. creton török háló-köntösnek, pique, 
kék. barna és teher sinór és flanel bárdiét, 
rumburgi. hollandi és készitetlen sziléziai 
foualvás/on, házi- sbórvá-zon. színes és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, szines ágynemű, vászonda- 
maszt-törölközők, matrácz- és díván grandi. 
eliiHön s 4 széles, selyem s kásmér nyak
kendők. hossza és rövid harisnyák, keztyiik. 
vászon- és batis/.t zsebkendők. csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szili
nél és szélességgel, több ezernyi más tár- 
gvakkal egyesegudul kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert legidösb s lég elsőbb ala
pított

27 kros
ii r  i i  c  m  ii r  i i  «> k  l» i i  i i

H ím b e n . K iiitn erstra sse  34.
I lLirgi!i>pitul Gclw'iude.) 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák es árjegy

zék ingyen (18 80)

i czógvdltoztatás.
GROSZ L. II. (előbb Stépán Gusztáv)
újonnan átvett s berendezett f ű s z e r ,  f e s t é k a n y a g  és  
v e g y e s  k e r e s k e d é s é b e n  minden ide vágó kereskedelmi 
tárgyak a lehető lég jutányosabb áron kaphatók.

Tisztelt közönség ! Midőn a nevezett c/.ég változ
tatását jelenteni, s átvett üzletemnek a lehető legnagyobb vá
lasztékossággal történt berendezését tudomásra hozom : kegyes 
pártfogásért esdetn a pontos és jutányos kiszolgáltatás ígérete 
mellett.

Nyíregyháza, jan. 21. 1875.
Grosz L. H.

(5_o  (elébb Stépán Gusztáv kereskedése.)

Árverési hirdet inéin .v
Vagyonhukott Kobilicz Ottilia csődtöme

géhez tartozó összes ingatlanok a csőd hite 
lezői választmány határozata, s a t. csődbiró- 
róság 1,444 , - 4. jóváhagyó végzése folytán, nyil
vános árverésen eladatni rendelt* tvén. ezen 
árverésnek a nyíregyházi k<r. törvényszék te 
lekkönyvi hivatalánál leendő megtartására f. 
1875-ik évi márc/ius hó 16 ik és azt követó 
napjain következő módon tűzetnek k i :

1 ér a nyíregyházái 1713 ik számú te
lekjegyzőkönyvben 1736. helyrajzi szám alatt, 
továbbá a nyíregyházi 4714-ik számú telek - 
jegyzőkönyvben 1738. helvrajzi szám alatt, to
vábbá a nyíregyházi 4 7 .5 . számú telekjegy zó 
köny vben i 753. helyrajzi szám alatt, tóvá* bá 
a nyíregyházi 4716 ik számú telekjegyzőkönyv- 
ben 1757. helyrajzi szám. alatt, valamint a 
nyíregyházi 4717-ik az. telekjegyzőkouyvbcn 
1886. helyrajzi szára alatt, végre a nyiicgy 
házi 3216 ik az. telekjegyzőkönyvben 7139. 
helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanoknak kü* 
lön-külön leendő eladására ls75-ik  évi már- 
czius hó 10-ik napja reggeli 9 órája tétetik 
ki azon megjegyzéssel, hogy ezen elsó árve
rési határidő sikereden elmúltt esetére n len
tebb jelzett ingatlanok az 1875-ik év ápril 
hó 20 ik napján reggeli 9 ómkor megtartandó 
második nyilvános árverésen hecsáron alól is 
elfognak adatni.

. J-or n nviregvbázi 8t7-ik  sz. telekjegv-
jzökönyvben 1580. helyrajzi szám alatt foglalt 
I ingatlan árverésére 1 x7i>-ik év o.árc/iii- h* 
j 17-ik napján reggel 9 órája tü/etik ki azon 
: megjegyzéssel, hogy ezen első árvetési határ 
idő sikereden eliuut’ a es tére a jelen J ik 
pontban jelzett ingatLi’, uz 1875 ik évi ápril 

j 19-ik l apján reggeli !• ó akin megtiltandó 
I uiá.-oilik uyilvúuos árverésen becsárou alól is 
(el fog adatni.
i 3 or a nyíregyházi 84 ‘ -ik az. telek jegy
zókönyvben 780. helyrajzi szám alatt fogta t 

; ingatlan átverésére Í875 ik évi niároziui hó 
(24-ik napja reggeli 9 órája tűzetik ki azon 
megjegyzéssel, hogy ezen első árverési határ 

,ido aikcrctlen elmúlta esetére. a jelen 3-ik 
pontban íelzett ingatlan, az 1875 ik évi aj 

jn l hó 2 7-ik napjáu niegtsuaudó második 
nyilvános érveiében becsiron alól is el fog 
adatni.

| Az árverés alá bocsátott fentebbi ines* 
la nők bprsértéke s az árvereloi kívánók által 

(leteendő bánompénzek mennyi égc, és általá
ban az árverési feltételek alulírott g údto- 

'megzonduoknál bármiitor megtekinthetők.
Mely árverési feltételek szerinti érvéré* 

..khez a venni ki\<iuók ezennel rarghivatnak.
Kelt Nyíregyházán, 187.'*. fehm ir 14 én 

l l iH h i y  P j t m i r i ,  
tömeggondnok.

3— 3

Jlebreczen, 1875. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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