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' Hirdetések felvétetnek ifj. C z u k o r  Márton fiiszerkereskedésében, a nagy czukrászda épületben

Irdetéiek többiaörl li
több föltélelek alalt
közölhető.

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

ben részesülnek.

Minő ne legyen a magyar bank
po 'tikija.

Budapest, úpril 15.

Bár az „önálló magyar vámterület* 
és a „független magyar jegybank“ mint 
elválhatlan ikerpár szerepel abban a — 
lehetne mondani — egyesitett óriási péti- 
tióban, a minőként a nemzet osztatlan 
közvéleménye jelenleg nyilvánul mégis a 
két kérdés mikénti megoldásához tűzött 
várakozások végtelen különbözők. Mig a 
közös vámterületnek muszáj hirdetői be 
nem vallott, az önálló vámterület hivei 
bevallott mély aggodalommal kisérik a 
bécsi alkudozásokat ; mig a sajtóban 2 
évi szünetlen vezérczikkezés sem volt 
képes a vámügyre nézve az érveléseket 
és statistikai csoportosításokat pro és 
contra csak némileg is kimenteni. — ad 
dig a bankkérdés tekintetében lényegben 
eltérő vélemények jóformán nem mutat
koznak, és alig merül fel komolyabb ag
godalom a bécsi útnak akár positiv akár 
negatív végeredményére nézve.

Tehát legalább „független nemzeti 
jegybankM lesz maholnap Budapesten, a 
függetlenség kisebb-nagyobb költői licen- 
tiája mellett. S épen azért, mivel e kér
désben majdnem bizonyosnak látszik, 
hogy nagyban és egészben czélt érünk, 
kétszeresen lelkiismereti dolog a gyors 
és közvetlen eredmények tekintetében 
vérmes reményeket nem kelteni, kétsze
res kötelesség a várható eredményeknek 
mulliatlan előfeltételei iráat a hitelsovár 
közönséget már előre fel világosit mi.

Először is ki kell mondani azt, hogy 
az osztrák nemzeti bankkal szemben a 
türlietlen és larthatlan állapotot épen 
nem legelső sorban a dotátió elégtelen
sége idézte elő. Nagyon kivételes eset 
volt az. midőn a magyarországi fiókok 
kimerittetése okozta pénzviszonyaink 
nyomorúságát; banknóta majdnem min

denkor volt elég a íiókok pénztáraiban, 
Budapesten ép úgy mint Debreczenben, 
Brassóban vagy Temesvárt. De azon 
r e n d s z e r ,  mely mellett Lucám ur 
bankjegyei forgalomba hozattak, kiáltó 
erőszakot s valóban megfoghatlan czélza- 
' tokát jelent egy ország leguormalisabb 
hiteligényeivel szemben. E tekintetben 
mindenekelőtt a váltó leszámolási üzlet 
irányadó, mely tett 1875-ik évben: Buda
pesten 136.883,458 írt, Debreczenben 

• 3.638.198 írt, N.-Szebenben 1.067,189 
írt. Brassóban 3.161,043 frt, Temesvárit 
5 721.242 forint, összesen: 151.471,130 
frtot, — s hogy jött ezen összeg forga
lomba? Oly váltók leszámítolása által, 
melyekben legalább két helybeli avagy 
a hankfiúkok székhelyén bejegyzett czég 
volt aláirva. Tehát a váltók bankképes- 
sége nemcsak a czég bejegyzéshez, ha
nem a helybeliségliez is van kötve. Hogy 
mily roppant és fontos és mily számos 
kategóriája a váltóknak van mai napig 
e rendszer által az o l c s ó  l e s z á m í t o 
l á s b ó l  t e l j e s e n  k i z á r v a ,  erre nézve 
szolgáljanak csak némi például a követ
kezők :

X. város régi solid takarékpénztára 
tárcsájában vannak a rendes szigorlaton 
átment 3 aláirásu váltók, ezek a takarék- 
pénztár girójával, tehát 4 aláírással el
látva még nem escompteképesek a nem
zeti bank szabályai értelmében. Már 
most a 4 aláírás visz leszámítolás utján 
valamely budapesti nagyobb vagy kisebb 
bank tárczájába kerül, legjobb esetben 
2, többnyire 3—4°0-a! a b a n k  k ama t -  
l á b j á n  föl  U1. Hozzájön a 3 X-városi 
földbirtokos vagy iparos s negyedik X-vá
rosi tak. pénztár vagy népbank aláírá
sához a fővárosi, (néhány százezer avagy 
nehány millió alaptőkével bíró) bank 
vagy takarékpénztár 5-ik forgatmánya.

Már most csak nyitva állanak az 
ilyen 5 aláírással ellátott, s két szigor

laton átment váltó előtt a józseftéri 
pénztárak? Világért sem. Hisz csak egy 
helybeli bejegyzett czég van az 5 alá
írás közt. S már most mi történik az 
ilyen többnyire legbiztosabb és legegész
ségesebb eredetű váltókkal? Vagy a bu
dapesti kisebb bank tárczájában veszte
gelnek a lejáratig, vagy egy harmadik 
nagyobb budapesti bank által újból visz- 
leszámitoltatnak. melynek h a t o d i k  alá 
írásával végre bejuthatnak a bankfiók 

iportefeuillébe. Ezen meseszerli hitelnyúj
tási rendszerben gyökerezik nem csekély 
részben hitelviszonyaink nyomorúsága; 
a hitelképesség qualitíkátiőjának olynemü 

j felállítása ez, melynek bankpolitikai nyit
ját a józan ész hiába keresi.

LJgylátszik, rájöttek Bécsben, hogy 
Iaz ily „escompte reglementu-t nálunk 
tovább fentartani mégis csak messze túl
megy Lucám ur czéljain is, és még mint
egy év előtt oly forma comuniqué járta 
be a lajtáninneni és túli lapokat mely- 

I szerint igazgatósági határozat által a 
j bank képesség a csak egy, és bárhol be
jegyzett ezéggel ellátott váltókra is ki- ' 
terjeszteni szándékoltatnék. Azóta ismét 
hallgat a dologról a krónika, pedig az 
egyetlen §-nak a megváltoztatása sok 
milliót vont volna a legegészségesebb 
alapon az üzleti forgalomba, tetemesen 
olcsóbbá tette volna a péüzt, fóleg a 
vidéken, és a legválságosabb időszakban 
jelentékenyen elősegítette volna számos 
szilárd pénzintézet részéről a kisebb ipa
ros és birtokosi hiteligények kielégítését.

Lehetne ez első pillanatra nagyfon- 
tosságunak épen nem látszó dolgot még 
nyomósaid) adatokkal illusztrálni, de 
tulmenne ez a czikk keretén, melynek 
czélja azokat, kik hitelhajaik gyors or
voslását várják a létesítendő magyar 
jegybanktól arra figyelmeztetni, hogy 
nem az lesz e részben a fődolog, mennyi
vel több forgalmi eszköz fog a magyar

bank rendelkezésére ál’ni, hanem, hogy 
kik fognak a bankkezelésre irányadó be
folyást gyakorolni és mily b a n k p o l i 
t i k a  fog inauguráltatni.

S a mi ezt illeti, lássuk csak, hogy az 
említett qualifikátión kivül még miféle 
váltók azok, melyek ez idő szerint a 
bankhitel monopóliumában részesülnek.

Tegyünk e czélra egy kis összeha
sonlítást, a franczia és osztrák nemzeti 
bank legújabb 1875. évi kimutatásai közt. 
A franczia bank nem ismer más qualifi- 
katiót, minthogy az aláirások a váltóösz- 
szeghez mérten jók legyenek, ennek a 
rendszernek következménye a következő 
számokban nyer kifejezést:

A Banque de francé 1875. évi le
számítolási forgalma kitett Páriában 
3.101,255,937 frankot, — a fiókoknál 
3.725.527,612 frankot; Párisban 952 
frankot, a vidéken 1136 frankot tett ki 
egy váltónak átlagos értéke. És pedig 
leszámitoltatott Párisban: 7477 db 10 
frankig, 214,874 db 11 franktól 50 frankig 
326,851 db 51 franktól 100 frankig, 
2.706,558 db 100 frankon felül.

Az összes váltóforgalom egy hatod 
részét teszik ki a 100 frankon aluli 
váltók!

Ellenben az osztrák nemzeti bank 
1875-ik váltó forgalmából esik egy vál
tóra átlagosan:

Bécsben 2124 frt, Budapesten 2422
frt, Debreczenben 1609 frt, Szebenben 
1996 frt, Brassóban 1508 frt, Temesvárott 
829 frt.

A váltóösszegek átlaga az osztrák 
nemzeti banknál 1867 frt. a Banque de 
francénál, mint fent emlittetett Párisban
380 frt, a fiókoknál 450 frt.

Sokat megmagyaráznak e számok és 
egyszersmind fontos ujjmutatást nyujta- 
tanak a leendő magyar nemzeti bank 
igazgatói számára.

Igaz, — hiszen az osztrák nemzeti

T Á R C Z A .

Az iparos-király
Liptay Páltól.

Nincs kereskedő, ki az ujal»b korban 
olyan hírnevet szerzett volna magának, mint 
Stewart T. Sándor, ki a napokban hunyt el 
Ncw-Yorkban. A népszerűség, a hála és elis
merés öt röviden nl)iy good Ring* (rőfos - 
áruk királya) melléknévvel tisztelte meg, mely 
nevet méltán meg is érdemelte. Azok. a kik 
az o üzleteit nem láttak s ez egyszerű, tiszta 
polgári erényekkel dicsekvő üzletembert nem 
ismerték, fogalommal sem bírhatnak vallatni 
uak óriási terjedelméről, jótékonyságának ha
tárt nem ismerő nagyságáról, áldozatkészségéről, s 
szilárd, becsületes üzleti elveiről.

Midőn New* Yorkba érkeztem, Záhonyi 
tiyula barátom csakhamar figyelmeztetett egy 
középtermetű aggastyánra, ki iroda ablakának 
párkányáról a havat söpörgette, pörölve a 
mellett* álló szolgával, annak mindenesetre 
hanyagságáért. A havat söpörgető öreg ember 
Stewart T. Sándor volt, hetven millió vagyon 
tulajdonosa, a világ első kereskedője és Ame
rika legnagyobb jótékonyságát gyakorló polgára 
Azok közé tartozott ő, kiknek nincs ellensé- 
gök, a kiket mindenki szeret. Pedig ő is csak 
bevándorlóit volt, mint sok más.

Írországban született s 1819-ben vándo
rolt ki az egyesült államokba. Szegényen ér
kezett, s miut iskolamester kezdte meg pályá

ját az újvilágban. A tanítói pálya azonban 
nem termett számára babérokat, s néhány ineg- 
gazdálkodott dollár segélyével házalni kezdett 

! rövid-árukkal, magával hordván összes raktá
rát. Később kisebb üzletet nyitott, daczára 
hogy nem voltak sem kereskedelmi ismeretei, 
sem gyakorlata: de megvolt benne a kereske
dő első létföltétele: határozottság a kínálkozó 
föltétien sikerhez. Kevés kereskedő él New- 
Yorkbnu. ki oly példátlan szorgalommal műkö
dött volna üzletében, mint o. Tizennégy, sőt 
tizennyolc/ óra munkaidőt töltött naponkint 
üzletében. Egyedül végezte minden teendőjét, 
sót inég a vásárlóit árucsomngokat is maga 
vitte haza vevőihez.

í zlete gyorsan gyarapodott s nem soká
ra egyikévé lett a legnépszerűbbeknek New- 
Yorkban. K sikert némileg a hölgyeknek is 
köszönhette. <) ugyanis észre vevén, hogy a 
vásárlónők mennyire szeretnek csevegni, üzle
tében csupa ügyes, müveit, udvarias segédeket 
alkalmazott s nemsokára New-Yorkban közbe
széd tárgya lett, hogy Stewart nál mily kelle
mes vásárolni.

Föelvül tűzte ki az olcsóságot, s minden 
ivad végével túladott a megmaradt árukon, s 
igy elérte azt, hogy raktárában mindig uj áru 
\olt kapható.

Szerencsés kereskedelmi vállalatok csak
hamar gazdag emberré tették s ma nemcsak 
Eszak-Amérika minden nagyobb városában 
vannak fiók-üzletei, de Európa minden nagyobb 
gyári városában is. hol némely gyár csak is az. 
ö szükségletére dolgozott.

New-Yorkban két nagy üzlete volt. A 
| Broadway és Chamber Street sarkán egy fe

hér márvány palota, melyet a nagyban keres
kedés számára alapított. Mig Broadway északi 
részén egy vasból épült óriási palota, mely
ben a kiskereskedés foly. IIogv mily mérvű 
kiskereskedés ez. érdekes elmondani. E va pa
lota nagyobb, mint a pesti háznégyszög, szin
tén négy utczára néz. s öt emeletes földszin
ten felni, s három emeletes földszinten alól.

Midőn ez. üzletet meglátogattam, Diffen- 
derffer, az üzlet egyik oszt ál \ főnöke, vezetett 
körül, ki Kossuthnak olyan nagy tisztelőié volt, 
hogy amerikai útjában mindenhová elkísérte, 
c*ak hogy szónokolni hallhassa. Büszkélkedve 
mesélte nekem, hogy egyizben Kossuth, szó
noklás közben ó hozzá fordult, kérvén őt, mon
daná meg. hogy hívja az angol a „szivet."

Stewart üzletének berendezése elüt mind
ama modortól, melyek előttünk ismeretesek. 
Az épület közepén, az épület teljes magassá
gában egy octogon alakú kupola emelkedik fe
lülről való világítás végett. A földszint egvenlő 
nagyságú négyszög osztályokra van osztva, 
melyekben a különböző aruk osztályozvák, az 
egyikben selyem, a másikban csipke, a harma
dikban bársony és igy tovább. Ki állványok ez 
osztályokban nem magasak, hogy kézzel elér
hetők legyenek. Lajtorját itt nem használnak. 
Az áruasztal előtt a széles folyosó teljes ho?z- 
szában apró gombaalaku veres bársony ülőkék 
állnak két-három lAbnvira egymástól, a padlat- 
hoz erősítve. A székhordozást az amerikai 
segéd nem ismeri.

Különös intézkedés az amerikai üzletek
ben a „cash boy“-ok (pénztári fiuk) alkalma
zása, s ez is a Stewart találmánya. Az ame
rikai segéd eladja az árut, a többit aztán

elvégzi a cash boy. ö  viszi a pénzt a pénz
tárnokhoz, az árut a csomagolóhoz, s vissza
térve a nyugtázott számlával és becsomagolt 
áruval a vevőhöz, ő fejezi be a megkötött 
üzletet. Stewartnál kétszázötven ilyen cash boy 
van alkalmazva, kik 3—5 dolárt keresnek he- 
tenkint. Ha a fiú hajlandóságot és tehetséget 
mutat a kereskedéshez, megtartják, s idővel 
segéd lesz belőle, mig ellenben már az első 
héten túladnak rajta. Idény kezdetével rende
sen olvashatók voltak Stewart hirdetései, me
llekben tudatja, hogy 50—60 cash bovra van 
szüksége.

Az amerikai segéd sokkal nagyobb kö- 
zönynyel szolgálja ki a vevőt, mint ahogy ezt 
mi itthon megszoktuk, s épen nem feltűnő, 
hogy olyan finom üzletben is, minő a Stewarté, 
nyári idényben a segéd ingujjban szolgál fel, 
a legelőbbkelő urhölgyeknek is.

A Stewartnál alkalmazott segéd-személy
zet száma 1800 és 2000 közt változik csupán 
amaz üzletben . hol a kicsinyben való eladást 
eszközük.

A kupola alatt vannak a pénztárak és 
csomagoló asztalok. Az emeleten levő áru-osz
tályokba széles lépcsők vezetnek fel, melyeket 
azonban leginkább a segéd-személyzet használ, 
mig a vevők az elavatorokat, e pompás emelő-gé
peket használják. Képzeljünk magunknak egy 
miniatűr-termet a legdusabb aranyozással, 
tükrökkel, csillárokkal, fényes világítással és 
bársony pamlagokkal. E díszes elevátorok egész 
nap járnak fel és alá. szállítva a vásárló kö- 

izönsóget. Az emeleti áruraktárak hasonlók a 
földszintiekhez. Minden osztálynak megvan a 
maga főnöke, ki naponkint tartozik jelentést



bank budapesti fiókjának van most is egy 
jó csomó magyar igazgatója és cenzora, 
hogy van tehát mégis, hogy ezekről a 
hazánkfiairól soha sem történik megem
lékezés, mikor a budapesti bankfióknak 
többféle krachok előtt, alatt vagy után 
való viselt dolgait jegyezi fel a keserves 
krónika ? Szolgálok a névsorral:

Igazgatók: Aebly A. Deutsch Bernár, 
Strobentz Alajos, Tömöry Jenő, UUmann 
Károly, Vecsey Sándor.

Cenzorok: Beimet Jakab, Brüll 
Ármin, Fischl Károly, Gold Zsigmond, 
Heidelberg Lipót, Jálies Kálmán. Kep- 
pich Ármin. Kerstinger István, Khoner 
Zsigmond, Kunewalder Lipót, Neuvelt 
Ármin, PrUkler Ignácz, Kast Bernár, 
Schossberger Henrik. Vághi Károly, 
Weiss Móricz.

Mind megannyi jó nevek, régi solid 
czégek, de mégis nem jelent-e p r o g r a ni
ni o t  e névsor? Vájjon megtalálhatják-e 
henne a n e m  c s u p á n  n a g y k e r e s -  
k edő i ,  jogosult hiteligények a termé
szetes és jogszerű képviseletet?

A bankhitel d e c e n  t r a l  i s á t i ó- 
j á r a  van nálunk mindenekelőtt égető 
szükség. Művelje a vidéki takai ékpénz
tár, népbank, kisiparos és kisbirtokosi 
hitelszövetkezet a maga speciális klieute- 
Iáját; mozgósíthassák a fővárosi solid 
pénzintézetek eddig holt tőkéiket — ért
vén alatta a milliókra rugó kisebb összegű 
bank- és hitelegyleti váltókat — s ak
kor az olcsó hitel nem képezem! mint 
most, nagykereskedői és börze monopóli
umot, s a periodieus nagykereskedői és 
börze krachok nem fognak többé pusz- 
titólag visszahatni a velők semmiféle ter
mészetes érdeksolidaritásban nem levő 
kisbirtokos és iparoskörökre. Ehhez pe
dig nem annyira t ö b b  magyar bank
jegy, mint j o b b  b a n k p o l i t i k a ,  min
den izében független és nemzeties bank
kezelés szükséges.

R á t h K á r o 1 y.

Kolozsvár veszedelme.
(apr 22-éo.)

A kolozsvári tűzvész borzasztó veszede
lem részletes leírását közölhetjük a kolozsvári 
lapok jegyzetei nyomán: Mint a Kelet ír ja : 
•Atyától a hu örökölte Kolozsvárit a rettegést 
a szappanosutezai városrésztől. „Ha itt meggyül 
egy b áz— voü a közmondás — ez egész város 
leég." És tegnap meggyűlt egy ház. Kisipar o- 
sok laktak itt ; fazekasok, csizmadiák, szabók 
tímárok, kevés közöttük a jómódú, de minde- 
nik megélhető állapotban, szűk telekükef. a 
legolcsóbb építőanyagból t. i. fából tele rakták 
mindennemű épületekkel s különösen liosszu- 
•zappanutezában nem fértek egymástól a fel 
halmozott faépületek : terjeszkedni nein volt

teni a netáni áruszükségletről és az osztály 
ügyeiről. A negyedik emeleten van a szőnyeg- 
raktár, melynek gazdagsága és változatossága 
mindenkit meglep. 1 >e még érdekesebb ennél 
r.z ötödik emelet, a hol a női ruhák készül
nek. melyeken nem kevesebb, mint kétszázé:- 
ven-háromszáz varrónő dolgozik állandóan. Nem 
mindennapi látvány ez osztály fiatal nöserege 
mely gépein oly gyorsan teremti elő a szebb
nél szebb öltözékeket. Az összes kétszázötven 
varró-gépet gőz hajtja, s egészségi szempont
ból megbecsülhetetlen.

Az épület chő pinczehelyiségeiben nagy 
termeket foglal el a szőnyegvarrási műterem, 
s igen érdekes az eljárás, inelv Ível itt a sző
nyegek össze varrását eszközük. Hosszú asz
talra fektetik az összevarrandó szőnyegek szó
éit ; r.z asztal előtt annak teljes hosszában 

kettős vas sin nyúlik el s ezen koesialnku 
készülék áll. melyen varrógép van alkalmazva: 
ezt a kocsit aztán az asztal egyik végén fel
állítják. a varrótűt fekvő széleibe dugják, a 
gépet-hajtó egyén a kis kocsiba ül s megin
dítva a gépet a kocsi előre halad, varrva a 
szőnyeget inig a hosszú asztal végére ér, s 
igy megy ez le-fol, inig a szükséges varrás 
be nincs fejezve. Naponkint 1200 yard szőnye
get varrunk ott össze.

Stewart ez üzlete huszonegy szakosztály- , 
bői áll. Az áruraktái-készlet tizenegymillió
dollár értéket képet. Evenkinti forgalom e 
kicsinyben eladásra szánt üzletben 18—25 
millió dollár értékben váltakozik. A csomagok 
szétküldésére lmsz ló s t zenöt csinos kocsi áll 
rendelkezésre, melyek naponkint ti—8000 cso
magot szállítanak szét a városban. E tekintet- j

hová s a gyermek épített fából az atyától épült 
faépülethez, s most már az egymásra zsúfolt 
házak tömege egy félelmetes tiiz.f székké nőtte 
ki magát.

Tegnap ijesztően forró júniusi napunk 
volt áprilisben. sokfelé rebesgettek mi lesz 
belőlünk, lia tűz talál kiütni — és egynegyed 
öt órakor jelezték az. őrtoronyban a tüzet, nem 
sokára, bár egy k-ssé későn, a harangok is 
megkondultak. A hosszuszappanuteza északi 
során majdnem az utcza közepén Gazdagfalusi 
tehetős szabómester udvarán ütött ki. egy fá
ból készített nyári konyhában. Iából készített 
szabad konyha Kolozsvár város közép n, a 
mely városról azt mesélik, hogy építészeti rend
őrsége is van ! E takonyba történetéről 1 ülö- 
Jnös dolgokat beszélnek Állítólag a szomszédok 
többször felszólaltak a rendőrségnél, hogy 
szüntesse be a tüzelést a fabódéban, a rend
őrség végre megtett annyit, hogy a helyet az 
egyik, régibb állá-u alkapitánynyal megvizsgál
tatta s ez azt jelentette, hogy a konyha nem 

Iveszedelmes. „Nem veszedelmes!!!- He 
hagyjuk e keserű iróniát ! E konyhában, .-zom- 
baton délután egy cseléd vasalt izzó szénnel 

'töltött vasalóval, a szénből tüzet kapott a s/e- 
Ines láda és ebből a konyha oldala, innen a 
szomszédos istálló s innen egy városrész, 

i Egyik versió szerint a szomszédos házban, hol 
csak egy gyámoltalan süket ember volt a tűz 
kiütésekor hon, megelőzőleg a piuczcben e.y 
Hu fotogén lámpával já it. s a lámpa explidált. 

's o tás helyett, a fiú senkivel sem tudatva nz 
eseményt, elszaladt s a piuczéből hatott a 
Gazdagfalusi konyhájához a tü/. így beszélik, 
de mellette uines bizonyíték. Elég az. hogy a 
tűz kiütésekor forgószél volt, mely minden 

irányban villámgyorsasággal is vitte tovább a 
tüzet.

A meglepetés első pillanatában roppant 
zavar keletkezett s mentés csak egyes tár
gyakra terjedhetett ki. Ha a negyedik házban 
hordani akaiták a bútorokat, mielőtt hozzá 
foghattak volna, már a fedele.) volt a tűz. s 
alig hagyott időt reá, hogy a lakosok életüket 
megmentsék. A neki vadult elem szörnyű dü
höngéssel rontott mindennek a mi szomszéd
ságába esett és minden nyomon szomszédai 
voltak, honnan zsákmányt szedhetett: seriét e, 
hogy áll előtte valami, s határtalan mohóság
gal egy pár perez alatt a földig felette Egy
szerre égett hosszuszappanuteza északi sora 
egész hosszában déli sorának egy része kihatva 
magyaruteza északi sorára, a kurtaszappamr- 
cza keleti oldala a tűzoltó toronyig, a torony 
egész környezete a toronytól kezdve a Tauf- 
fer-Ilidig s onnan vissza a hosszuszappanuteza 
keleti szegletéig. A mi pedig e nagy négyszög
ben közből esett, egy lángtenger emésztő 
özönében egyszerre veszett el a föld színéről. 
A szél északi irányban tartva, messze repí
tette a levegőben a tüzes z-indelydarabokat. 
Nem hiába! A tűz hely.étól uintegx ezer lé
pésnyire a Nagy-Szamos déli során a Wein- 
berger-féle házat lángba borította s mellette 
égett két ház, innen egyenes vonalban észak 
felé ismét mintegy ezer lépést ugiott a tűz s 
a széles Szamos túlsó partj in a hidelvei vá
rosrészben az uj utcza és hidelvei királyutcza 
szegletétől kétfelé terjedt, a királyutczában 3 
teiket. lyutezában csaknem az egész keleti ut
cza sort emésztve fel. Ezalatt a belvárosban a 
tűz szörnyű pusztításokat tett. lángba borí
totta a tűzoltói lak anya összes épületeit, a 
magadba uralkodó tűzoltói őrtorony ablakain 
okádta a lángot s messze szórta a" szikrát A 
tűz feltérve a kurtnszappanntcza nyugati olda
lán. kitérve a görheszappanutezára s bidutezát 
fenyegetve, az előbbi utcza kelet' felét ham
vasztotta. más oldalról a magyarutczáuak egész 
északi sora roppant veszedelemben forgott, 
nmei a magyar kapu fe ól eső része egészen 
lángok közt volt.

A rémület, mi a lakosságot meglep e. ir- 
tóztató volt. Szappni utcza s/ük utcz libán két

ben is i agy a rend. s minden váro>i észnek 
megvan határozott idője, melyben i»z árukat 
oda küld k.

Az üzlet berendezésénél alkalmazott 
pompa nem mondható túlságosnak, de nagy
szerű s uieolépőén gyakorlat; minden, nem úgy 
mint I’árí- ilynemű üzleteinél, hol a szem la 
kit ásóra van sokszor a f- gond ford tva. Nagy- 
szeríiséuben l*áris divatüzletei nem is verse 
nyezhotnek a Stewait raktár val. mely egye
düli a maga nemében.

Üzletének hirdetésére Stewart rendkí
vül sokat költött. Azt az üzleteket alapította 
meg. melyet Amerikában ma már sokan kö
vetnek ő utána: .ha egy dollárt fektetsz Üz 
Jetedbe mint tőkét, fordíts egy másik dollárt 
ugyanannak az üzletnek n hirdetésére." Nincs 
napilap, melyben Stewart hirdetéseit ne ol
vadtuk volna Az idény megnyíltakor egész 
hasábokat elfoglaló hirdetésekben hívta ő meg 
a közönséget a rendezett nagy áiu-kiállifásra. 
melyet szabad bemenet mellett bárki is meg
tekinthető. Ily díjmentes árukiállitásokat, 
melyek két hétig tartanak. Európában nem 
ismernek.

Az üzletet megtekintve minden részleté 
ben, megkérdeztem szives kalauzomat, hogy 
vájjon Stewnrtnál lehetném-e tiszteletemet V 
Vezetőm összehúzta szemöldökeit, a mi kevés 
reményt keltett bennem, bog; a világ e leg
nagyobb kereskedőjével személyesen beszél
hessek. He örvendetesen vettem tudomásul 
Dill'cnderffei biztató szavait, hogy talán icggel 
tíz órakor. Délután ü — úgymond a scham- 
berstreeti nagy kereskedésében van, mig a

oldalról összecsapott a láng s ot« nem volt 
útja embernek: az egyes házaknál hátrafelé 
ép ugv em volt szabadulás. mint elolelé, 
mindenütt és mindenfelől láng. A tűz kö/iii 
láttunk egy nőt szivszaggató kiabálások közt 
ki rohanni, hogy két gyermekét nem találja, bi
zonyosan elégtek. Konycsepp tolult ö kényte
lenül a legszivtelenebb ember szemébe is. El
fogult a szív s megrendült minden ember az 
égő házak ropogása közt is mindenfelé hal
latszó jajgatásra és sírásra. A tűzoltók ott 
voltak, munkálkodtak önfeláldozóing, de hol lé
tezett emberi erő, mely megbirkózhatott volna 
a vészszel. A város nagyszámú polgársága a 
helyszínén volt, igyekeztek locaüzálni a tüzet, 

'megbontották útjában u harmadik, hatodik, ti
zedik házat s feletminkájokban rajta kapta 

lókét a tűz. — Nem volt sz.abudulás, elégett 
mind, a minek el kellett égnie, mígnem a szól 
csilapultával az ember is nyert erejében és 
sok helyt valóban bámulatos mentéseket vitt 
véghez. A magynrutczábnn a Krübel-gyermek

ikertnél állították m g a tüzet loppant erőfe
szítéssel; hosszuszappanuteza déli során Alsó 
Xsigmomlné házánál, északi során csak Hor
váth Miklósáé háza és a Staslczky-ház első 
része marad;. Kurtaszappanutczában id. Tliur- 
ner László házánál állott meg, innen le s a 
túlsó soron fel minden leégett: a görbe szap- 
panutezában a keleti soron Bertha Mihály há
zánál állott meg, azon alól leégett, a nyugati sor 

j  megmaradt. A postakertutezában Lévay Simon 
nál állott meg, onnan hiduteza felé, valamint a 
kófalsori szappanuteza egészen leégett. Kiilsö- 
szappanutczából ö telek, Nagy-Szamosute/ából 
3 telek A Széchenyi téren egy telek. A hidelvei 
városrészben összesen Ifi nagy telek.

A tűzvész részleteiről a kővetkezőket 
írja a ..M. I \“ A rémület első pirezeiben kiki 
legféltettebb holmijára gondolt, de sokan nem 
• rtek czélt. Számos iparosnak oda égé t min
den készpénze, egy nő 4öO forintja után ro
hant nz égő házba, meg is kapta pénzét, ki 
is hozta, ott szorongatta markában s a végén 
letette valahol, — hogy megmentsen valami 
csekélységét s ezalatt pénze eltűnt! Egy de 
rók iparosunk sok évi keserves munkája után 
beköltözött (Szent-gyürgynapja lévéni abba a 
iiúzbn. mely. t épen most vett. Délben még 
boldogan jegyezte meg: ..Hála az istenitek, 

,bogy végre saját házam bán költhctem el kenye
remet ! és ennek az. embernek délután porig 

iégett a háza! Van olyan is, ki a marosvásár- 
lielyi tűz. után megmentett ingóságaival Ko
lozsvárra költözött. — s itt most leégett az 
utolsó rongy darabja is. Egy derék iparosunk 
keservesen nézte, hogy omlik össze házának 
pinezéje is. hova több mint tízezer forint áru 
börnemii és kész lábbelit vitt le, hogy biztos 
helyen legyen. Egy helyen 4(HH) fit áru olyan 
bőr égett el. melyet másnap reggel akartak a 
vasúton elszállt ani. A rémület némely embert 
csaknem vakká tett. Egy ruhatáriéba nagy 

[sietséggel 3000 forintot te tt be egy ur. Ké
sőbb ki akarta venni, de nem kapta a kulcso*. 
A kemény ajtót öklével zúzta be. a pénzt ki
vette. s miliőn nvugodtabban körülnézett, ak
kor látta, hogy a kulcs benne volt a zárban 
Láttunk egy asszonyságot, a ki ijedtében egy 
czirókseprót s egy egész tolluseprót kapott 
fel kamarájából, azzal szaladgált tízszer ki és 
be. de nem tudta letenni kezeitől a megmen
tett tollusepróket, hogy értékes liázbnlijo után 

I lásson. A mentők rombolása i zonyu volt. — 
Egész halom bútort láttunk összetörve, lolki- 
ismetellen emberek sok helyen több kárt te t
tek a mentéssel, mint amennyit a tűz okozott, 
vagy okozhatott volna. Egy ablakon láttunk ki
repülni egv szép fali órát. A ki kidobta, azt 
hitte, hogy megmentette ! Az unitáriusok temp
loma megtelt egészen bútorral, ámbár hogy 
v;. árnap volt. — másnap nem lehetett isteni- 
tiszteletet tartani benne. Magyaratczában alig 
lehetett mozogni a sok bútortól, s midőn » 
tűz az Olasz Károly házába kapott, — a már

délelőtti lírákat rendesen e másik üzl* féken 
tölti.

Megjelenteni tehát másnap, s hírlapíró 
névjegyemnek köszönhettem, hogy elfogadott.
i. fogadtatás rövid ideig volt Su wart magán- 
irodájában. Meghatott e derék ember tisztele
tet geijesztó külseje, ritka galambos/ bajával, 
(sinosai. volt öltözve s lebéi nyakke.'doje 
elárulta a gazdag embert.

— ön magyar.- — kérdő; — én mint 
illatul. nagy rokonszenvvel viseltetem az önök 
nemzete iránt. S mióta van on Amerikában V 
Szereti-e ezt az országot V Megnézte-e üzlete
met'.- Mi a véleménye? Meg van-e rendsze
remmel elégedv. .- Szolgálhatok még valaiui- 
veí V Nem. Igen örülök, hogy -át tani. Tartson 
m *g szives emlékében.

Ezek voltak kéidóséi és szavai, az. öt 
poiczmi elfogadási idő alatt. Nyájas, barátsá
gos volt. de kis/áinitottan rövid. Igazi keres
kedő, ki tudja, hogy „Drv good kiug," s iö- 
vid és határozott szavakban ad kihallgatást 
alattvalóinak.

Midőn elhagytam a hetven milliós ember 
irodáját, következőket mnndá nekem Diffcn- 
derffer: „Örülhet e kitüntetésnek.mert azó ideje 
ért-kés s nem szereti azt vesztegetni. Ezért 
nehéz is vele érintkezni. Sokan vannak kik 
csupán kíváncsiságuk kielégítéséért jönnek 
hozzá, inig mások oly tervekkel és taimsok- 
kai háborgatja;-. molyok csakis idejét rabolják, 
ezért a következő rendet állapit,, meg. hogv 
óvhn sa magát az ilyen tervkovácsoktúl: az 
üzlet íóhemeneténél egy megbízottja áll. ki
nek kötelessége megkérdezni minden belépőt, 
hogy mily ügyben s mily áruén jő? llaáru-

egys/.er kirakott bútorokkal futottak odább 
rombolták tovább. Felháborító kép volt ez a 
gondolkodó ember előtt. Sok apró lopás is 
történt, különösen sok fehérnemű veszett el.
A Fröbel-inté/.etet az értelmiség egész önfel
áldozással védelmezte, és mentette meg. így 
is sok kár van, de mégis tűrhető sebe. — Az 
intézet hátulsó részében nagy pusztulás van !

Alig kezdett azonban vasárnap a nyu
galmából felvert város megpihenni, este 10 
óra tájban ismét vészharang kombiit meg 
Tűz jelentkezett, de nem lehetett tudni, hogy 
merre van? A népség a hídkapu felé ro 
hant. — A hídon füstszag volt érezhető, mely 
a sorház felöl tódult. Tűz támadt egy csomó 
száraz gazban, de hamar elnyomták a sör
házban vacsorák) vendégek. — Egy császári 
hadnagy nyomban jelentést te tt a rendőr
ségnél, hogy ö látta e tűz keletkezését, s 
egv embert menekülni arról az. oldalról. — 
A menekülőt el akarta fogni, de távol volt 
tőle, kiáltására azonban egv őrmester, ki a 
menekülővel épen szembe jött. megcsípte, de 
sikerült a gonosztevőnek magút kirántani az. 
őrmester kezéből, s elfutott. E közben oltot
ták el a tüzet is. A jelentést tevő hadna
gyon kívül egy polgári egyén is tanúskodik 
az őrmesteren kívül. A hadnagy megvan győ
ződve, hogy itt gyujtogatási eset volt. A vizs
gáló bíróság azonnal nyomozást indított meg. 
A jegyzőkönyv felvételénél jelen volt Gréil 
E zterházy főispán, Simon Elek polgármester, 
Minoritái főkapitány és Sebestyén Mihály fő
ügyész. Mint állítják, a gyújtogató magas 
termetű ifjú embernek néz ki, s fekete ka
bát volt rajta.

A nagy tűz veszedelem alatt a tűzoltó
kon kívül kitünően viselte magát a katoná
sig is. s nagy részt nekik lehet köszönni, 
hogy a t üz localisúiható lett. A károsultak 
javára Kolozsvárt azonnal megnyitották a 
jótékony gyűjtéseket.

í r ó d u l  o in.

* A „Magyarország s Nagyvilág" I - ilik 
szán a :« következő crdeso.s tartalommal j<-ont 
ük*;:. Szöveg: f  Báró Sina Simon. — 1 teli 
háta megeit. B-'széiy u paiócz nép-életből. 
(Tóvölgyi Titusz.) Foiyt. — Múzsám (Kőit. 
Szabó Emire.) — Irodalmi levelek. (I. F.) — 
A fői árusból: Báró Sím  Simonról. (Porzó.) — 
Eiiid. Kir«lj-idyli. Teán vson tol. (Oukássi Jó
zsefi) — Különfélék — Sakkleiadvánv. — 
Kém ej* vény. — S/.erk. ii/.en. Rajzók : f  Bál ó 

. Si.ia Simon. — Krakoi országos vásár. — 
Tánczolo patugónok. — Tiszai esik-halászat. 
Ara negyed évre 2 írt 50 kr.

* A „Vasárnapi újság" Április Ti iki 
számi következő tartalomul I jelent m eg; — 
Í Báró Sin * Simon (arczk- ppel.) — „Kereszt a 
szikiamon" Költemény (képpel) Szász Károly
iul. A két Yékey tVékely /-igmoiut a rcképé
vel.) Maros-Vásárhely és a nagy tűzvész, apui 
12 én (képpel.) Deák Fnrkastó'. — Ai ismeret
tárak eredete Kereskedés vadállatokkal. Két

i-téri’0 az Amazon vidékén (képpel.) A min - 
hrrgi fegvház. Kv s .w Jenőtől. — A nemzeti 
m i / in. fali képei én a<  ősi magyar jellem. A 

hétru I oltalom és művészet stb. rendes ro
vatok

C »  A  U  O  I * .

Elvál ts Debreczentol. Pest. V is e g n d  Pozsony. H arc -
hegy i haxank v.fhsiara.) Lincz, Salzburg München

Egy óra volt, midőn a I*. st felé menő 
vonat megindulva, lassú menetét villámgyor- 
-:;s gmá át változtatván, haladtunk tova

Lehetetlen volna loirni azon számtalan

ért jött. az illető osztályba vezetik, ha ki 
'lenti, hogy magá nagy ben kivan Stewart 

inra! beszélni, akkor tudtul adják neki, hogy 
S'.rvnr: urnák nincsenuek magán ügyei. Ila 
-táti a- előadott okok némileg fontosabbak, 

no üi.i gedik neki « felmenetelt az irodáig. 
Ind azonban csak Stewart titkára fogatja. Ha 
nz iigv olyan, hogy okvetlenül szükséges a 
személyes találkozás, úgy az illetőt Stewart 
elfogadja; ellenkező esetben a titkár eluta- 
"it ja. Az. ily fogadásnál Stewart rendkívül 
gyorsan s röviden végez, s jaj annak, ki 
hasztalan dicséretekre és ömlengé ekre fordít
ja tehetségét lu

Stewart emberszeretete és jutókon)sága 
határtalan volt. Ezelőtt két évvel adta át 
rendeltetésének ama pompás vaspalotát, melyet 
a mw yorki szegényebb munkásnók számára 
épittote, a hol azok olcsó árért teljes 
ellátást nyernek.

A szépmüvészetnek is nagy pártolója 
volt. s i veken át egy megbízottja a párisi 
„Sálon" legszebb k*pét majd mindig meg
vette az ó szániára.

Gyermektelenül halt meg, nyolezvanegy 
'•vés korában) Neje szintén nagyon öreg lé
vén. férjével Együtt már ezelőtt négy évvel 
elhatározták iWv Intvén milliót éiö vagyo
nukat jótékony* czélia hagyj ik. Életében is 
S*ewart vö t New York egyik legnagyobb 
jólfevője.

(a Fővárosi lapok után.)



•llonsé- egyéb előkelőinek egy küldöttsége kérte a egyik tehénnek maradékai hevertek. Itt állástsok gondolatokat, melyek most mint el 
grk rohanták meg fejemet. Percz-pcrez tov 
ragad kedves városomtól Debrcczcntöl, tova 
annyi jó szívtől ; de csakhamar előzte ezen 
bús gondolatokat az, hogy nemsokára meglá
togatom őket, kik nekem oly kedvesek, s kel- 
t,n szeretettel, s örömmel szoríthatom kedves hogy a cimerpajzs, tekintve ritka történeti s 
jó anyámat karjaimba.

De ‘

A ,Tisza“ biztositó társulat — inna
bécsi községtanácsot, hogy a/ árvízkárosultak foglalt s csakhamar a vadáll t is előtűnt a a debreczeni lapok ifjak — úgy a marosvá- 
juvára Budapesten rendi zendö inükiállitásra süniből s hirtelen irányt változtatva, ne n a sárhelyi, mint a kolozsvári tüzeseteknél kevés

■dje át Corvin Mátyás pajzsát. A kérvény 
f. hó 21 én került tárgyalásra, s a fegyver- 
muzeum bizottsága azt a javaslatot ietti

pléd:
tort,

felé, hanem egyenesen a két embernek öszletü káresettel van érdekelve.
de oly nesztelenül, hogy O-nak alig ina- ( > Az adó kivetési mánkáiatok oly bo-

radt annyi ideje, hogy füstölő pipáját félre- nyodalmasok és a törvényhozás által annyira
. . téve. fegyverét a csak pár lépésnyire levő megnehezittettek ez idő szerint, hogy ugyan

mübecsét, ne adassék ki. A vita csakhamar fenevadra irányozhassa. Kgy dünlülés, s az mesterség azokat szabatosan összekuszálni,
télre most lm —■ igy vidulj lel j heves szint öltött, az izgatottságot a kiegye- állát óriás szügyébe irányozott lövés, ennek hanem egyesíteni kellene. De hát mit töröd-
asd meg, hogy bár egy iljn keblében zési tárgyalások h a t á s a  szította föl. — fejébe, fültövébe s nyúlt agyában fúródott s nek a mi képviselőink ilyesmivel 1 Csakhogyszív, műt,

dobogsz, de nem tudsz elcsüggedni idegen föl A szónokok legnagyobb része azt hozta életét azon pillanatban kioltotta
dön — idegen emberek között sem! Isten ve- föl a kérvény ellenében, hogy Magyarország. (~  ) Belgrádban több darab hamis 10
letek kedves ismerőseim! Isten veled szép legközelebb mar szakítani fog Ausztriává1 s az fitos bankjegynek jöttek nyomába 
Debreczeni

Fél kilencz
P e s t r e  érkeztünk. Nekem tovább menőnek 
az állatnpályára kellett ülnöm, '/.,10-kor 
indultunk líéc.s leié.

P a l o t a ,  G ö d ,  V i s e g r á d. Kérész.

ott ülhetnek a sáudor-utczai házban!
(d.) A szőlős gazdák nem a legjobb re- 

| menyekkel vannak, s tapasztalt vincz.ellérek
osztrák főváros nincs most azon hangulatban, (— i Egy iparlovag. Kgy Simori, de ma- iszerint aligha jó szüretünk lesz. Úgy látszik 

óra lehetett este, midőu hogy Magyarországnak szívességeket tegyen gát Simonjának nevező kalandor még a múlt „viditóról" is le lehet mondani a szegény
llu bécsi hatóság a magyaroktól hasonlót nyáron Nagy Kun-Kis-Ujszállásra két kis gyér- magyaroknak. Helyesen mondja Lőküs bátyánk,

1- kérne, bizonyára nem teljesítenék. Midőn 1873- ineket vitt magával, azt állitván, hogy ö Kos- hogy maholnap ü r e s  h o r d ó k b ó l  k e l l
bán Décs városa egy történelmi kiállítást sulii Bajos környezetéből való, s a kis gyér- ;c s a p o 1 n i a vinkót, aini pedig Boskónak

.............. . inekekért nem sokára eljövend, a tartásdijt ]is dicsőségére válnék,
an meg fogja fizetni. Kalandor holléte azót

rendezett, mely iránt a távol külföldiek is ■ 
tül gondolva azon eseményeket, a melyeknek deklödtek, Magyarország tartózkodó .nagatnr-

vagy pedig Beregme- 
gyébez kell majd pártolnunk. Úgy téve, mint

Yisegrád egykor színhelye volt, lehetetlen, tást. tanúsított u vállalattal szemben, holott .nem tudatik, a két kis gyermeket pedig azóta az egyszeri pap. kitől a körjáró püspök kér* 
hogy keblünket valami kevés öröm, de annál múzeumaiban igen sok érdekes tárgy található. Kis Ujszéllás községe kénytelen tartani ”  
nagyobb bu ne futná át. Öröm akkor, midőn Egy szónok azon megjegyzését, hogy a magya-
látni véljük Nagy Lajos és Mátyás dicső ki 
vályúinknak fénykorát, — lm akkor, midőn 
következő ínséges korban a magyart csaknem

rok „testvéreink a közös birodalomban,“ zajos 
a derültség kisérte s a szónoknak azt felelték, i sai maratnám 

hogy ezek a „testvérek" a sajtóban s párt zottju llycsevit

a jó madarak egyik legtinomabbja lehet.
t Rablogyilkosság. Sternberg és tár

sz. igei i sószállitó ezég megbi- borral.

•'.i is |dezte. hogy: mivel keresztelne ha víz nem 
volnaV A pap a kiöntött Tiszára mutatott, — 
van v í z . — De ha nem lenne? — Hát akkor

I)e ha bor sem lenne? ■ Mit?
Ábrabám múlt hó elején Szi- csattant fel Bachusnak mély tiszt-lője. ha bor

a porban fetrengeni s j irmot viselni látjuk, körükben úgy nyilatkoztak, hogy osztrákokról get város határában az országúton ismeretlen sem volna?! Dejszen nem is lennék én akkor
nidőn a győzelem zászlaját 
váltotta fel

G r  o s-M á r o s .  N e u h e u

nyomor, Ínség mit sem akarnak tudni. De végre a nagy több- tettesek által meggyilkoltatván, tőle 4358 frt
ség mégis helyt adott a magyar főranguak ké- készpénz és 

t e l ,  P o- leimének azon indokolással, hogy egy oly nagy inára még «
z s o n y. A kis kárpátok tövében, négy csonka város, minő Becs, a birodalom két része közti 
tornyu várral. Pozsony egyike Magyarország i szakadást nincs hivatva elősegíteni.

‘zíist óra elraboltatott. 
ddigelé nem jöttek.

Nyo-

legnevezetesebb városainak. Itt van a király Az uj bélyegfokozat. Minthogy az osz-
liegv. a meiyen a magyar királyok kardokkal trák birodalmi tanácsban képviselt országok- 
a világ négy része f* lé vágtak, jeléül, hogy |,an 1H7G. évi május hó 1-én hatályba lépő
az országot az ellenségtől megvédeniük. A törvény által egy uj 1. bélyegfokozat hozatott h e ly b d i 
nyelv már itt német, de a mennyire a t el- be, melynek tételei a magyar korona országai- 1 dettetÖnye 
fel dilik. az borzasztó, úgy hogy igen kellett bán érvényes 1

iiagyar korona orszagai- 
fokozat mérvétől eltérnek, en-

tigyélnem. 1 ogy c ak kis mondatokat is meg
érthessek.

Tovább menve, mintha jokolba rohan
nánk. Sötét lesz. a vonat moraja irtóztatóvá t 
válik, a lég megszorul, a vagonban ülök félel
mes arczait csak az alig pislogó lámpafény 
futja át, ezer muz>ányi kövek fenyegetnek le
zuhanásokkal. vonatunk hosszú nlaguton ro 
bog tova. Mily jól esik, midőn a lég ritkább, 
világosabb lesz, s a s/abadba érünk, hálát 
adva a mindenek urának, hogy épségben ha

nélfogva figyelmeztetik a közönség, hogy a 
jelzett időponttól kezdve az osztrák állami te
rületen kiállított, s onnan a magyar korona 

ületére áthozott váltók tekintetében az ille
ték i szabályok 228 dik és 231-dik 
hutározmányaihoz kell alkalmazkodni, 
szei int osztrák bélyeggel ellátott minden oly 
váltó után. mely a magyar állami területen 
érvényes I bélyegfokozat szerint a fe hasznait 
bé,végnél nagyobb illeték alá es.k, a hiányzó 
pót bélyegilleték az illetékszabályok 31*. §  áíioz

ÚJDONSÁGOK.
T ím zI H H I H  t i i i l a l j n k  
és vidéki előfizető és hir 

közönséggel, hogy úgy az

d - i. plébános!
(d.) Hirszerint a nem régiben megszűnt 

. . Bé r  e gu czimü hetilap újra meg fog indulni. 
E lapot jeles munkatársak támogatták s szer
kesztői J a n k a  Sándor és K o r  ó d y Sán
dor mindent elkövettek, hogy a közönség igé
in* it kielégíthessék Nem szép volna, ha két 

3  oly megye, mint Bereg és Ugocsa nem lenne 
képes egy megyei lapot fentartani. A mai idő
ben egy megyei lapra elkerülhetlen szükség 
van. s ugyszólva nincsen is már hazánkban

előfizetések, mint a hirdetések fe l- olyan provincziii, hol egy megyei érdeket kép
vétele is kiadóhivatalunkon kiviil 
helyben, még a nagy ezukrászda  

‘ . épül etében levő ifj. C z u k o r  M á r -  
oiv t o n fűszer- és vegyes kereskedé

sében is eszközölhetök. —  
T isztele ttel

a kiadóhivatal.
— Köszönet nyilvánítás. A nyíregyházai 

„Postaszakkönyvtár egylet" nagyságos Zóbel 
í.ipót posta igazgató uruak Nagy-Váradon, t. 
W'iihrl Jákó s/erkesztő ur ak Budapesten, t.

(adhatunk tovább. De csakhamar vissza jö képest lefizetendő i ly képen, hogy az or.-zágb; 
aggodalmunk, midőn kocsinkat magas töltésen áthozott váltó hátlapjára a különbözetnek meg
merni' s azt roppant mélységtől elnyeletni lát- felelő magyar bélyegjegy rá illesztessék és az
juk. Mint ködképek a naptól szétoszlatva fii- valamely királyi adó- vagy illetékki>zabási bi- ___ ___  ________  __________
nedezuek a hegyek el, s engedik látni a ked- vatnl által hivatalos pecsétjével felülbélyegez- Kairl János cs. kir. posia ellenőr urnák Bécs- 
ves rónát, a me y szép Magyarországomra ein- tessék, vagy pedig úgy. hogy 
lékeztet.— Elérjük 
véghatára ez, búval 
vozú jó magyar szív 
itt előttünk titkosan 
Duna! óh ti habok! Ti vigy 
hozzádoiuat szép Magjarországomuak.

Nem messze esnek ide Pa rendőri s Wag

viselő közlöny fenn ceui állana.
(d.i Nyir-Bathorban pár hét óta Hubai 

s/.intársulata működik, meglehetős eredmény
nyel s leginkább — igen helyesen — vígjáté
kokat s népszínműveket ad. onnan alkalmasint 
Kisvárdáha rái dul át, hol jelenleg semmi vi
galom nem ígérkezik.

(— ) Csodabogár. E napokban olvastunk 
egy hivatalos okmányt, mely szóról szóra igy 
hangzik:

Fizetési meghagyás
A bélyeg- s jogilleték iránti törvény és szabá

lyok alapján
X. N. és N. eladják a birtokokat 
Az illeték 720 forintért

Oesterrei ; Készére egyetemlegesen X. X. és neje

jelzett jogé . _ __ #
1 láldi foganatosítani!, vagy ez iránt mást a vál- Nyíregyház: 
tón megbíz; oly (állókra nézve pedig, melyek

raiu, nevezetes két hely. az első magyar bon- «/. osztrák tartományokban kiállíttattak, de a

ívdvánitja.
187G. április hó 15-én. Az egy

let elnöke K a r d o s  Ká l má n .
(d i Husvét napján egy vándormadár ér-

(— ) Egy magyar színész — mint magát 
bemutatta — kívánt a múlt héten tiszteletét 
tenni a vidéki községekben, utazván Nyíregyháza

védek 1848-iki csatájáról. A Dunán át mén ve, magyar korona országaiban fizetendők, a pót- kezeit Petneházára (alkájiuasitf a sónk*, kol- felé, 3 természetesen útiköltséget is kérvén
reggeli órára Becsbe érkezünk.

lü. A Műn ‘ 
állam vaspályától
Meglehetős szánni utasokkal repültünk a gyors

bélyegilleték lerovásának fent jelzett módon tel- bász stb. pompás étkek szagára) s el akarta megkeresettektől, hiszen mint a példabeszéd
'. A München fe'é menő utasoknak az jesitendö kötelezettsége a váltó birlalóját tér- magát szállásolt, it ni val 
spáivától a Westbahnhofra kell menni. Deli. a ki ezen k ö t e l e z e t t s é g é n e k  a Bitó és jegvzö maiunk

váltó beérkeztétől számított 14 nap leforgása gadták.
vonattal tovább. Útközben szép kertek, mu- előtt tartozik eleget tenni. A szóban levő pót- hogy____ ___________, . . .
latóhelyek láthatók. Két ízben alagúton menve bélyegffleték lerovásának elmulasztása, vagy pFket sem hagyja I ókén átélni, méltó haragra jártak, hogy a szentelni való sódarok bevásár
Neulenhachba. innen Bt.-Pöltenbe érünk. — annak nem teljes mérvben, vagy szabályellc- gerjedvén, Ny _ ------- t —  ----- — --------w— u
„M ö 1 k “ apátság. A Duna partján, ltégeuten nes módon történt lerovása miatt az illeték- hogy j bban

volt Magyarország határa. Innen szűk 
völgy!'- érünk, a l'öchlarm völgybe. Látni in
nen a Persenbeugi kastélyt, egykor Ferenc/ 
császár kedves mulató) Imivé. Több kisebb ál
lomásokat nem említve „L i n c z “-be érkezünk 
Liucz a Duna partján fekszik, szép erősített 
város. A varos falai feketék. Vidéke igen szép. 
A linczi mik kelletne s igen előnyös ruháza
tok, mintegy öszhangzatot képez a város bá
jaival. Ki ne ismerné a jó linczi tortát ?

W e 1 s. A Fraun iölyónál. Ausztria leg
szebb vidéke. Bőgi Vurá an haltak meg I. 
Maxiimban császár — és Lothringi Károly 
herczeg.

L a ni b a c h. Itt van a híres Benedic- 
ter Kloster, Scbwanenstudt. Jobb oldaláu látni 
egy óriás magasságú csonka 
tetejében a felhők megülepedui látszanak. — 
Salzbourg. Itt van a szép „Möncbsberg“ s az 
égignyuló „Kapucinerberg" kastélylyal, a mely 
erősség volt. s hova a német fejedelmek mc- 
nekedtek háború idején. Salzbourg a hason
nevű berczegség fuvarosa; nevezetes harang- 
játékáról. Freilassiug, München.

M e g v e r j  I s t v á n .
(Folyt, köv.)

kötelezett, vagy azért felelősséggel ta tozó te 
lek a törvényszerű illetékfelemelés terhc< kö
vetkezményeit fo.ják viselni.

V i d é k i  h í r e k .
— Halmagyi Lipot debreczeni pénzügy

igazgató átirt Nagyváradváros bot óságához, 
hogy azon esetben, ha a hátralevő fogvas - 
tás* adót ki nem fizeti, lefoglalja a városi

Tisza László bihaimegy 
gróf Dégenfeld és Tisza Kálmán vásárolta meg. 

Belenyes vidéken is megjelentek már
higvei, '™ i™ ék » KotoMcrf >«•«>•* ~  •[«-- - - pátiját értesítik — s a szarvas állatok ko

zott már i.ehány áldozatul is esett. Országos 
csapásainkhoz csak ez hiányzott még.

alniui alkalmas háznál, tartja: „grosse Geister genirt das nicht!*4 
jegyző uraünck u/ouban ezt inogta (.—í Majdnem türhetlen hőség uralkodott

a*bús magyarok, kik meghallották, vidékünkön busvéttól fogva, s különös! mint a 
kormány meg a húsvéti ünne- lapokból olvassuk. Parisban oly hűvös idők 

. ja l ókén átélni, méltó haragra jártak, hogy a szentelni való sódarok bevásár- 
űző uramat úgy megöntözték, lása közben csak ugv dideregtek az emberek, 
sem kellett, mely öntözésnek Legyünk csak mi is tisztában a bécsi alkudo- 

persze aztán szaladó* lett a vége, s az ipse zások eredményeivel, aligha a mi fogaink is 
egy kengyelfutó ügyességével tűnt el a távol- nem fognak vaczogni. akármilyen melegen su
bán. Váljon van-e tudomása az ilyen vissza- gárzik a n»p fejettünk! 
élésekről a fö-föadohivatalnnk ? S ha van. nem (—) Községi orvosul kemecsén dr. kauf-
tudhai e annyi erélyt kifejteni, hogy az ilyen, mann Lipót választatott meg. ki is állomását 
a nép elkeseredését fokozó embereket egy jövő hó elején fogja elfoglalni, 
kissé zabolázza. (—) A tartós szárazság erősen fenve-

fd.i Tűz volt f. hó 20-án o—M) órako- geti a tavaszveteményeket. Pedig az adófele- 
zött Lórántháza községien egy. istálló földig melés nagyon kívánatossá teszi gazdáinknak a 
leégett. Borzalmas volt hallgatni a ben.szorult töld termékeinek minél gazdagabb sikerüléséti

(—) Egy rókáról két bór. Folyamatban 
* 'vetkeztében azon egyé- 

iok földein felesinnnká-
rendito eseményt. A tűz többek véleménye kát végeznek, mégpedig mint akószahir beszéli, 
szerint gyújtogatásból eiedt s e^y zsidó szűcs- azért hogy e felesmunkások e czim alatt is
iiéi ütött Ki. kinek legközelebb egy bornvuját mét újabb adó alá vonassanak. 11a igaz e hir, 
nvuzt-.k meg. s bőrét ottan b gyva. a hu-sal akkor csakugyan szomorú világot vet azokra, 
tova állottak az ismeretlen tettesek. kik maguk t honatyáknak és a nép barátainak

(d.) Szomorú képét nyújt a Gvulahá/i nevezik. Még megérhetjük, hogy mint hajdan • 
papiak es templom. Mint egy a húsvéti a hyzanczi császárságban, a/ úgynevezett 

töltő munkatársunk Írja — Jevegóadó** is be fog hozatni naluuk! 
gladarnbok borítják a tért. el t—') Sajátságos hirt hallottunk megyénk

szomorító látványt terjesztvén a szemlélő elé. egyik községéből, jelesül, hogy ott lapunk né- 
A papiak a szó szoros értelmében otnladék, mely állandó rovatában megjelenő nevet vagy 

egyedül kém.nye áll még, de az is dűlőiéi- eseményt saját magukra vesznek bizonyos 
’ **' '* ’ '.egyenek meggyőződve, Azt sem tud-

pénztáit. Haladunk erősen a' boldog állapot szarvasmarhák bőgősét. mely eket megmenteni A” ! ĥ n* S ^ - J !  
i , .  semnuesetre sem lehetett, s a jelenvoltak van felsőbb rendelet kovt
e,e' _  Tton Látllo bitiarmegvei l.iilokát k nyszertlve voll.k nyu^odlan nm .i .■ i„ca- nek kik másol

— Egy reszelő vágó mester — írja a űnuepekr' ott-n töltő munkatársunk it ja —
Bihar- , buza fogott a napokban felesége „»/.ok- omladékok és .............................

tatásához." Az uj menyecske azonban nem j 
jodt meg az Otlegektol. hanem azokat vissza
adva ama melléklettel toldá meg, hogy férje 
fejéhez csuprot, tepsit hamarosan hozzá vert. j,en. A torony, mini figyelmes szemlélés után egyének, 
inig a férj meg nem futott. Denique a nők észleltük, nem dűlt. hanem roskadt.

F ő v á r o s i  h í r ek .

m P B H P H H H  _______  _____ ... volt juk jóformán existálnak-o vagy sem, — lcga-
nemcsak a tanügy és ipar, hanem maholnap a szerencséje a két kéregetonek. kik a túlsó lább még ez ideig. Bár nem lehetlen, hogy

szobában voltak, mivel a toronynak csak felső jövőben bővebb tudomást fogunk rólok szerezni, 
része dűlt, s csakis az első szobát érhette. Az ilyen mimosa pudica fajta alakok megér- 
A templom boltozat ép, s a hasadás régi ilemlik a bővebb ismeretséget, és — ismert*- 
eredetü, mely semmi veszély-ivei sem fenyeget, tést.
A két szép harang, melynek alig történt va- (—) Ai a katona régulal Húsvéti piros

hadügy terén is otthon érzik magukat.
— EQy medveóríár Trebusa tnárama-

—  Az ezüst árkelet-pótlék f é. május rosi község közeli ben Orencsák Simon kincs-
havára 8%-kal állapitatott meg. túri munkás egy óriási maczkót ejtett el.

— Á m  k. pénzügyminisztériumnak egyik Azok, kik n prédát látták, beszélik, hogy - 
újabb határozata folytan azon pinezék,
Ivek a lakhazaknak kiegészítő tartozékát
képezik, hanem a lakhclviségektól egészt-------— ---------- ^—  ....—- -  . . ,
különített területen sziklába avagy földbe vé- a vidéken sok káit tön. A trobusai lakosok isten tudja. Olyan időket élünk, nudon e re- tokra itt s itt megjelenjen. — Hogy aztan _ 
aetnek be, azon esetben, ha lakásra nem has/.- teheneiket a szép idő beálltával a Tisza hal- menyünkről hosszú, hosszú időkre le kell mon keze alatt lévő iskola mit csinál addig, mig ő

inezék, me- szörnyeteghez hasonló példányt még soha nem látni baja. jelenleg faoszlopokon áll. Hogy mi- tojást kapott egyik fiatal tanító barátunk, már
ozékát nem láttak. Testének hosszúsága meghaladta a hét kor jön el azon idő, midőn az. ui háza ismét tudniillik azt a rendeletét, hogy ekkor s ek-
egészen el- lábat és súlya 3 mázsa 48 font volt. A medve megnyeri fellogekbe nyuó tornyát, egyedül kor, még pedig nem sokára katonai gyakorla-

; — a három évet fegyverben kiszolgált, katona 
—  Uj-Fehertón az ifjúság ünnep másod- — újból gyakorolja a „kerdájt* ezzel úgy 

.............................................  - -  sokat törődnek a katonai ható

r.últatnak s igy csupán gazdasági épületeknek oldalán levő mezőségekre hajtották legelni. Itt .dánunk!
tekintethetvén, házadó alá nem tartoznak, — f. hó 13-án slkonyatkor megrohanta s a víz- . * ■ * ■ . „  _ ..
ellenkezőleg azonban ha azok kibérelvék, a nek űzte a teheneket. Három közülök nyom- napján zene- s szavalati estélyivel összekötött latszik nem
bérösszeg után a törvény értelmében adó alá talanul eltűnt; a vad állat étvágyának estek tanczmulatságot rendezett, mely a sznbolcsnic ságok
vonandok, mit a hazudó’ szabályok 42. §-a is áldozatul A károsodottak egyike volt |Uren- gyei árvízkárosultak javai* 142 Irtot jövedelme-
elrendel, a mennyiben abban világosan kirnon- csák. A tehenének elvesztésében úgy szólván zett, ez összeg Szabolcsiuegye a ispánjához, t

( - )  A Tisza — mint t.-szentniártooi 
levelezőnk értesít — a nagy apadás után is-

ilalik lióíT mimliton heljlséceli melyek a meg- mindenét i'lve.-ítú birtokosban felébredt a bo- Bónis Bamabiís úrhoz be is kOldetett. A kiizftn- mét drediti kezdett múlt héten Remélheti)
elézö’ 41 ' S-h»n tézete.en elós’oiolt«tnuk he- Uzudllán ttondolate. Roisdás égj esövh ptts- '«ég félrctevéu a küliinhen eddig minden nngyobli azonbeti. hog)' úgynevezett züldagt arja nem
bér az osatályoiásnél lakrészekül nem tekin- kéjét ü gokéira töltve, masához 'vette s 14 én társas összejövetelt meghiusitó egyéni a örökölt Ing olyan rombolíaokat cainálnt, mint el»í
telnek i« liá’béradó alá esnek, mihelyt kibe- egy fejszével felfegyverkezett orosz kisére- családi ellenségeskedéseket — sietett elhozni arsdása.

Itében erdősvidék kinyomozására indult, filléreit. Köszönet illeti egyszersmind azokat is. (— ) Egy vsrhovinai községit fedeztünk
reh ík— ís  osztrá- iliiiivid ide s7o"a bolyotigtis után csakugyan kik szívesen közreműködtek, valamint kik felül- fel nem régiben megyénkben, hová semmi né-
kok. A magyar mágnásoknak s Magyarország ^feltalálta « helyet, 'hol az áldozatul esett fizetéssel járultak e czélhoz. ven nevezendő birlaii vagy folyóirat nem járt



ez ideig. Várunk utána jövő őszig sím  akk - javra is észlelték. K sorok keltekor állandó 
ra sem ébred fel halottias áliuaibó), átadjuk szép idő jár. a fák majd teljesen zöldek,
nevét a nyilvánosságnak. Addig is ismételjük (—) Hamis pénz. A in. kir. pénzügyim-
azt. mit már egy másik község értelmiségé- niszter egyik átirata szerint hamis *20 kros 
ről kellett régebben mondanunk „lm a só meg- váltópénz találtatott volna a forgalomba.
Ízetlenül, mivel sózatik meg V“ (de nem az (—) Ismét baj. A nádudvari középjárás
étel, mint akkor hibásan szedödött !) szolgabirája jelentése szerint, I jfehértó kö/.sé-

f— ) Hirtelen halál. Halász községben K. gében a szarvasmarhák küzöttt a száj- és láb- 
S. kurátorságviselt s élte javában álló férti, e fájás kiütött, 
hó 24. délutánján még a mezőn munkálkodott (d.) Garnirozott pecsenye. Filedeltiában zolja. A király és királyné, egyfelől Vilmos 
s *25. reggelre már végálomba szenderüit. vagy legalább ennek környékén történt ez császár s Auguszta császárné, másfelől Pius 

(—) Eppur si muove! Iglón mint onnan, ékes história, melyet a szakácsnők és főzök pápa s egy apátné ; a futárok egyfelől Bis- 
bár kissé későn értesülünk f hó 18. földren- ismeretének szélesbitése végett közlünk, mert marck herczeg és Fáik miniszter, másfelől két 
gés volt mely azonban alig tartott volna to- tudtunkkal sem a „Pesti szakácskönyvben" — német érsek. A lovasokat egyfelől porosz dzsi- 
vább egy perecnél. Unván ezen alkalommal sem pedig a „Tudni valókban- nem jelent dások másfelől nyargaló szerzetesek ábrázolják, 
meteor hullás is észleltetek. meg eddig. Tehát Filedelfia környékén az ural- _ — Ez Is divat. Párizsban legújabb szokás

(—) Debreczen szomszédságiban, Vértes kodó nagy vendégséget adott, hol az ország szerint azon nők, kik vasár- és ünnepnapokon
községben népbank felállításában működik szine java (külföldön utazó Imre barátunkat s .............. *" “ * ,““ 1* : “x"
Vsanády Ödön ottani birtokos. A népbank a utitársát Hazudi urat sem véve ki) jelemről 
kemecsei népbank mintájára leend szervezve. t“k. Az áldomások után egy indiai vagy szi
Üdvözöljük a lelkes férfiút, ki a nép érdeké- beriai nábob a cyprusi s Malagától csendes »ege. «iraeni a lenyzepironoz, s énképén szón : 
ben oly híven és erélyesen fáradozik! merengésbe esvén, mig a többiek a szomszéd- Kiezer ur, kérem, vegyen le engem ülőhely-

<  ̂ Nobrninn TávHiinháíi Miklós fiatnl- terraekben üldözték a pagát ultimét — em- cetben, amint egy regényt olvasok; hanem ké-
barátunk ki a kemecsei ref egyházban mint bérünk addig egy saját találmanyu garuirozást rém, a regény iraádságos könyv legyen ám, 
néptanító két évig dicséretesen működött, vitt végbe a pecsenyéken, mit a későbben be- «  anyám nem tűn, hogy regényt ol-

nnlnának fgy kissé több figyelmet, hazatisá- 
got és iiodaloinpáitolást! Ezúttal ennyit. ik  I».|

Vegyes hírek.
— Egy sakktábla a philadelphiai közki- 

állitáson. A játékfigurák két tábora a néme
tek harczát az ultrainontanizmus ellen ábrá-

jegyeiket tétetik az oltárra.
—  Mária angyalnak arczképre volt szük-

— Horognak,  
ts — n * 11 kiiiüi. hm

( j. I c t i éi*le*tilé<*.

A nyíregyházi terménycsarnoknál Aprll hó 15-én 
bejegyzett terményárak.

énck- és olvasóegyletet alakított, ^ T t S B  ' " *  A h.rnyók olcsó és gyors kipusztitá- 
sara alkalmas szerül a következőket ajánlja aaz élők sorában,''— f. april 13. a szerető szii- protestánssal fogadtak.

£ * £ £ $  N I S U L S m . s ^ ' a  fila'delfiai hiv.W o. 1 ?  ,K -V .« ee.lontai le v e lű je :  Vegyünk el6 eg,
K S S d b e n  békftm  emliVe5nfintüev b*° » ">“8“  kormánytól engedélyt J»k»ra nagyságú fazeknt vagy dézsát; aanppan

r s ?  ‘ o r , r  S -  nyert találmányát a külföldön is érvényesíteni, főzés után töltsünk abba srappanlugot, vagy
S  begyen* megörökítve3e lán sierénv ha- » egy China Magyarországon lakó még; egyszerűbben kezelve a dolgot, vegyünkn ioe, legyen megörökítve e iap szerény na ök „ y  n é p e s  társaságban már produ- kellő mennyiségű hamut, öntsük le azt forró 
Bábjain, a kesergő szülék fájdalmát pedig eny- is e Találmányt. Mit mondana erre az én viszel, hogy erős lúgot nyerjünk, aztán vegyünk

Aei etketleai ar.
/‘ itiezi tér.

Kozs UN) kilogram 6.60-6.70 6.75—6.80

Huza ” 7.60—7.76 
0 .00-0 .00

8.60—8 74

' Árpa „ 6 .30-6.40 5 5 0 -6 .7 0

i Zftk " 6.60—6.60
Tengeri „ 4 .10-4 .20 4.25—4.30

Kőié* ,, 
Hal>. tiszta fehér

4.00-4.10
6 .80-6.00

; Hilkkoiiv 0.00—0.00 6 .0 0 -6  00
K&pogztarepcze . 0.00—0.00

1 Lenmag 0.00—0.00
Komhorka 0.00—0.00

i Kendermag . 0.00—0.00
M&k 0.00—0.00
Napraforgó oiaj lót) *lu 00— .00 1 38.00—40.00
Szesz J“ ,, <t 26 25

Felelős szerkesztő: ANGYAL GYULA. 
Főmuukatárs : Vitéz Mihály.

bitse meg az ég vigasz-balzsamai. . . . . . .  . , . . .. . . .  , ni—om? Bizonyára azt, hogy:
( - )  A kikent lassanként teljes díszben és szi sot ol>.an tSrtínik a 

üdeségben lattatja szemeinkkel a természetet. 5! u 7a i,piupnp |
Virágok nyiladozunk, s a fák lombfUzért ölte- m SÜSm i . A klnvárd.i .ezuk-
nek. Hanem társadalmi, közművelődési és nem- rijszj a s kávéház- úgyszintén a „sörcsarnok “ 
zetgazdaszati viszonyainkra nézve alig van csak nagyvenaégl*« s „kisvendéglő- czimü üzletek
é n t!  jelensege is a tavasz életiekének, s bar- bö, a m e g y e i l a p o k  e g é s z e n  1. i- 
b®yR. tekintünk, busán kell felsohajtanunk a a n y ó z n a k ! !  Nem tudjuk, minő vélemény- 
költővel: „virul-e még. mikor virul újra. re- nvej lehetnek ezen urak a hazai irodalom pár- 
menységünk hervadt koszorúja ?. tolásáról, annyit azonban nyilvánítunk, hogy

(d.) Pár éve a nyáron volt olyan me- jgen belvtelenül járnak el s megrovást érdé- ,
lég. mint jelenleg a tavasz. F. hó 2*2., 23., melnek. Tekintve azt, hogy kivált csütörtöki IU , . . .
24 én olyan forrón sütött a nap, hogy akár napokon ez üzletek a vidékről beérkező, tehát
kánikulának is beillett volna. Valóban elmond- megyei közönséggel telve vannak, kik bizo- — N é m á n  ü l ö k  m e l l e t t e d  o h
hatjuk, hogy minden tekintetben felfordult nvára örömmel olvassák a megyei érdekekért l e á n y . . .  Hát cstk  maradjon némán, tovább is. 
világot élünk. küzdő s azt képviselő lapokat, valóban haza- — A m u r á n y i  k ö l t ő n e k  M—on.

(d.) Éleséről Írja ottani levelezőnk, hogy fiatlanságot követnek el ezen urak. midőn Miéit e hallgatás ? Ptumissum cadit in debitum ! 
a Körösön átvonuló hidat a viz csak igen programmjukból a megyei lapokat kihagyják. — K a l l ó s n a k .  Vár * k’-skeay lóca, 
kevéssé rongálta meg, a hid mellett levő Hz vagy tudatlanság, vagy rósz akarat. Ha é s . . .  tudod már mi
töltéseket azonban egymásután kétszer sza- azt hiszik r.z illetők, hogy vendégeik talán — B o m l o t t  v i l á g . . .  Bicony! D j 
kitotta el. Jelenleg ápr. 24. a rakonczátlan nem is a megyéből kerülnek ki, hanem va- épen azért mert bomlott, nehés aat ver*!* szedni. 
Körös nyugodt méltósággal folyik Várad fele. lahonnan Kamcsatkából jönnek, úgy helyeseb- — St. J e n ő  n e k  N y — n. Kérik és vár 
A vetések arra meglehetősek, s a hol a viz ben tennék, ha nem várnák be ezen érdé- ják a  légi megígért Hőmét K —  én. 
é l ném pusztította szép, reményekkel kecseg- mes látogatóikat, hanem felkerekednének s ők — X. t. .V B u r n á k  H -n .  Jó hirt hal 
tét. A K'ulszkhi által keresett tűzgolyó fényét mennének ki oda, hol talán majd csak ta- lőttünk, — srabsd már gratulálnunk ?

Cbina-Magyar- 
kaukázi bér

elő egy hosszú rúdra jól erősen felkötött me
szelő pemecset, s azt a lúgba mártva, alkal
mazzuk oda, ahol a hernyók gyűlve vannak, s 
mihelyt ezen folyadékkal érintjük a hernyókat, 
uor.nal lepotyognak s eldöglenek. Ezen irtó 
hadjáratot azonban lankadatlan szorgalommal 
kell folytatni és a folyadékot nem kímélni. — 
Legtöbb pusztítást vihetünk végbe kora reg 
gél. délben és est ve, midőn a hernyók töme
gesülni szoktak.

Nyilttér.

Hirdetések
fe lvé te lére  a legjutányosabb áruk  
m ellett a ján lkozik  u „Szabolcs” 

kia d ó  h iva ta la . 
Felvétetnek ped ig  a hirdeté

sek k iadó  h iva ta lunkon  k ívü l 
helyben még a  nagg ezukrászda  
épületében len", i)j. C z u k o r  
M árton fűszer és vegyes keres 
kedésében.

A  „ S Z A B O L C S "
kiadóhivatala.

H I R D E T É S E K .

Az első magyar gyapjumosó- és bizományi részvénytársaság Budapesten
most nyitja meg 8. üzleti évét és felhívja a t. ez. gyapjú-termelőket és kereskedőket, hogy izzó , hátmosó . timár-bőr 
ét bárány-gyapjúkát gyártztrü mosás és bizományos eladás végett beküldeni szíveskedjenek. — A beküldők kívánatra 
*/3 előleget kapnak olcso kamatra. Az eladás bel- és külföldi gyárosok részére a lehető legmagasabb árakon készfizetés
mellett történik. — A gyár minden beküldött mennyiséget legkésőbben 4  hét alatt mosásba ad. — A czimünk alatt 
feladott gyapjút a pályaudvarról vagy a hajóállomásokról a gyárba mi szállítjuk. — A korábbi árjegyzékünkben foglalt 
költségek, minők: raktároláai, biztosítási és mázeadij. valamint egyéb mellekkoltsegeket t ez. megbízóink előnyére meg
szüntettük. és a gyapjú ezentúl nálunk raktáres biztosítási díjtól menten őriztetik — Árszabály: mosási dij izzó-gyap
júért 5 ' 4 frt. timárgyapjuert 6 ' ,  í r t :  hatmo&o gyapjúért 7*/t  fr t 100 kilogrammonkint. -  Eladási provisio l"„ és esetleg 
ügynök használata esetén még alkuszi dij — Idei progratnmuiikat kívánatra bérmentve megküldjük.

Utáaayomat nem dijaztatik. Az

Betegek nek fontos utasításul!
Minden heveny (acutus) hántolom rögtön alkalmazott czélszerii orvosi 

ápolás mellett otthon gyógyítható; ellenben az fid Alt (chronicus) linjok 
egyedül a természetszabta viz. lég, m ozgat és  éssazorA étrend által az 
hsványnélküli források melletti vizgyógyintézetekben. szakértő' vezetés és 
okszerűen alkalmazott kúra által gyökeres gyógyulást vagy legalább enyhü
lést találnak.

Lelkiismeretes kötelességemnek tartom, szenvedő honfitársaimmal tu
datni. hogy májas havában m  Kárpátok bérezel alatt fekvő s a kassá- 
oderbergi vasúthoz igen közel levő s kevés költséggel járó Feketehegy. 
Luesivna. TátrafOred és Korltnylesa vizgyógyintezeieket felkeresem 
és azoknak, akik ott hozzám fordulnak, utasítással szolgálok, sőt a gyógyke
zelést önmagam fogom vezetni; továbbá egy haaonasenvl kézlgyógytár 
ral leend vén felszerelve, előforduló esetekben e téren is gyógyítok.

Koronkinti hollétem mindenkor megtudható családomnál ^ í y l i * -
egyházán.

U ngerle ider Jónás,
hasonszenvi orvos.

1 p o lg á r  város ha tá rában  a  várostó l *» zö tt segélyképen  osztandó e l :  felliivat- 
ó rány i távo lságra  egy 188 holdat nak  m indazok, kik ezen segélyezés él- 

levö tagos b irtok  részben szántó , rész- vezetőre igény t ta rtan ak , a hagyom ányú  
ben kapál*') és legelöföld szabad kézből sóhoz s illetve a .Mandi vagy Spitz c s a 

ládhoz való rokonságuka t, továbbá sze
génységüket és e rkö lcsiségüket igazoló 
okm ányokkal ellá to tt fo lyam odványukat 
a lau tiro tthoz  folyó 1876. évi m ájus hó 
lő  ik napjáig  beadni el ne luulaszszák.

NTM gy-Károly, 1876. áp r. 14 én.

eladó kedvf ző feltételek  m ellett. Krte 
kezhetni P o lgáron  levél által is a je g y 
zői hivatalnál.

T isz telette l
Harth Gusztáv.

1 - 3

Hirdetmény.
A néhai Mandi — Spitz Lotti-féle 

10,000 friuyi alapítványi tőke után fel 
gyűlt 4404 frt 84 kr. kamatösszegnek 
felosztására kiküldött bizottság tervezete 
a uagyméltóságn ni. kir. belügyminisz
térium f. évi mártius hó 27 ikéről 3723. 
szám alatt kelt leiratával megerősittet- 
vén, mennyiben a hivatott tervezet ér
telmében a felosztandó összegből 2253 
frt 84 kr. a hagyományozó közeli s sze- 
génysorsú rokonai, illetőleg a Mandi és 
Spitz családok szegénysorsu tagjai kö-

Poliátsek Ignácz.
bizottsági elnök.

Hirdetés.
Kerestetik egy eladó 600 — 1000 

holdas homokos talajú birtok, bővebb 
tudósítást ad a szerkesztőség, s egy
szersmind az eladó szíveskedjék telek
ivét a szerkesztőségnél felmutatni.

Barabás János.
1 - 3

Kiadó tulajdonos: Répássá István Debrecsen, 1876. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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