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Társadalmi és ismeretterjesztő hetilap.

S zerkesztő sé i; és k iad ó -h iv a ta l
hova a lapot érdeklő mindenféle küldemények intézeudők :

N a g y -O ro si-u tcza  993. szám .

M egjelenik minden vasárnap.
E lő fize té s i á rak :

helyhon házhoz hordva vagy postai szétküldéssel !
Egész évre . . . . . . 4 frt.
Fél é v r e ....................................................2 „
Évnegyedenkint . . . . . 1 „

Hirdetések dija :
Minden 5 hasábos petit-sor vagy ennek térfog lakta egyszeri! 
l"rd«te.-ert T, kr.. többszöri hirdetésért 4 kr. minden beigtatás- 

n.d. — Hélyegdij minden igtatásért külön 30 ujkr. 
Nyilttérben minden háromhasábos garmond-sor 20 ujkr.

BÚCSÚSZÓ
a „Nyíri Közlöny" t. munkatársai

hoz és olvasóihoz.
A „Nyíri Közlönyt1“ rövid fennállása 

után, a már ismert körülménynél fogva vég
legesen beszüntetem. Ezen utolsó szám meg
jelenése alkalmával el nem mulaszthatom t. 
munkatársaimnak, kik nehéz vállalatomat 
kizárólag a közügy iránti előszeretetből tel
jes buzgósággal támogaták, — nemkülön
ben azon t. olvasókörnek, mely lapom irá
nyában mindenkor érdekeltséget tanúsított, 
őszinte szives köszöneteniet nyilvánítani.

Kelt Nyíregyházán 1871. decz. 31.
Ilohay Sándor.

Nyíregyháza, deezemher .‘ti.
Megértük tehát az év utolsó napját. 

Holnap már az újév első hajnala virad re
ánk, melynek oly örömmel nézünk eléje 
mindnyájan.

„Boldog újévet" kíván ilyenkor min
denki.

Mi is követjük az ősi szokást, mely 
sohasem avul cl, s „b o ld o g  u jé v e t"  ki
várniuk mindazoknak, kik figyelmük tárgyává 
tették szerény működésünket.

Hogy sokan örülnek az újévnek : az 
kétséget sem szenved.

A serdülő gyermek örül, hogy egy év
vel ismét idősebb. Az agg ifjúit erővel re- 
begi háláját az ég Urához, azon végtelen 
kegyért, hogy egy újabb év küszöbét meg- 
közelitheté.

T Á \ i  C /  A.
A z esküszegő bünhödése.

Regényei vállat a reforuiatio idejéből.
IMulinszky Mulatni.

(Vége.)
Sokáig iilt még az ajánlott ágy szélén fiatal em

berünk. Az álom. e néha oly jótékony barát, most az 
egyszer bosszú ideig nem tudott ereit venni rajta. Me
rengése közben néha nagyokat felsohajtott kezét keb
lére tevén, inititliu. annak dulásait lenyomni akarná „S 
hát ezen békés házban öldököljek-e V" Szólalt meg 
végre tizen te ifit adjam-e át a halálnak, kinek urczán 
I lki nyugalom honol, s hitszegésével nincs üss/.bang- 
záslmii t ftzvegygyé tegyem-e a drága teremtési, kinek 
szelíd hangja annyira meghatotta szivemetV óh sói n ! 
mire szemeltél ki engem et...! „De nem." Szóla kis 
idő múlva. „Artándy l'ál unokája vagyok, társaim meg
bízását teljesítenem kell. Kezem még sohasem reszke
tett, s most a próba előtt visszarettenjekV Óh! de mi
ért remegett kezem, midőn e házba léptem V miért nem 
adtam inog akkor u lialáldöfést az esküszegöuek. fülébe 
dörögve : „íme ez a te jutalmad!" így legalább vége 
lett volna mindennek. De hát most, irtózatos sors! kény- 
szerites/.-e a s/.ives vendégszeretetet liálúdutlansággal, 
vérrel megköszönni: mert hát egyszer mégis meg kell 
történnie. Dúrba valami barátszágos szellem futásra in
dítaná öt, ha az éneit fölhasználná I így legalább én 
is mentve lennék adott szavamtól, óh adja azt az Ur 
kegyelme! övé a hatalom és a dicsőség." S ezzel fejét 
a párnára hajtva nemsokára el is aludt.

A kiállott fáradalmak után Morpheus jó hosszú 
ideig tartá a fiatal embert enyhét osztó karjaiban, s 
talán ölében tovább is ringatta volna, ha egy tünemény, 
melyet háborgó lelke álomba szövött szemei elé vará
zsolt, fel nem ébreszti őt. Nehéz tusát vívhatott vala
kivel, mert kezeit görcsösen összeszoritva tartá, s ajkai 
érthetetlen szavakat rcbegtek Egyetlen egy szót lehe
tett tisztán kivenni, s ez Szentkereszti igazi neve Bory 
volt. Almából felriadván fegyveréhez nyúlt, mely mol-

Az ifjúság reménytelt kebellel tekint a 1 
jövőbe; az agakor múltjába mélyed el, azt 
idézi fel emlékében 8 abba vissza vágyik.

Pedig minden újabb év, újabb törek
véseket 87ül, melyeknek akarva-nemakarva 
hódolnunk kell, hacsak a haladási áramlat 
által tulszárnyaltatni vagy épen eltemettetni 
nem akarunk.

Szabolcamegyének csak múltja van a 
történelemben, jelene még nincs. Es ha még 
továbbra is csak a zöldasztnl marad küzdel
meink, törekvéseink kizárólagos tárgya, azon
túl pedig semmit sem teszünk, az utókor 
keserű gunynyal elmondhatja rólunk a 
költővel :

„Élt egy nép a Tisza táján 
Századokig lomhán, gyáván!’*

A „boldog újév" csakúgy következik 
be, ha mi magunk teszazük azt azzá ma
gunknak. De ha a „boldog újév44 egyedül 
csak puszta szó marad, anélkül, hogy tettek
ben is kifejezést adnánk annyiszor ismételt 
óhajtásainknak, bizony bizony nem valami 
hálás szavakban emlékezem! meg rólunk az 
utókor, melynek százados terhet küllem! 
magára vennie, ha a korkövetelte irányban 
mozogni akar.

Itt a világos példa előttünk, mely múltat 
és jelent oly szomorú harmóniában egyesit.

Kalló minden ősisége daczára sem volt 
képes magának megmenteni az annyira fél
tett törvényszéket; pedig nem lehet mon
dani, hogy anyagi helyzetéhez képest min
dent el nem követett volna, a mi tehetségé
ben állott. De ez mind kevés volt arra nézve 
hogy a megyei közérdek rég követelte eme

lelte a szögletben nyugodtan feküdt s azon alak felé 
tartotta, melyet álmában maga előtt látni vélt. Amint 
álommámora eloszlott, legnagyobb meglepetésére egy 
nőalakot pillantott meg, ki csecsemővel karján a leg
szelídebb bangón feléje közeledett. A hang átjárta egész 
valóját, mert ugyanaz volt, mely tegnap szivét annyira 
elbűvölte. „Legyen vidám jó uram,- szóla hozzá, „bizo
nyosan rosxut álmodott, s megtámadástól fél, pedig a 
mint látja csak egy gyenge nó áll kegyelmed előtt, ki 
a vendégnek jó reggelt akar kívánni. Jó sokáig aludt, 
inéit bizony a nap már meglehetősen előhaladott pá
lyáján, s én kegyelmed számára már régen elkészítet
tem «• csekélységünkből kitelhető reggelit, mely itt az í 
asztalon áll ; de.jóizünek látszó álmát nem akartam i 
háborgatni."

Megszégyenülve nyúlt a fiatal Artándy a gyönyörű 
kacsok által neki átnyújtott ételhez, s félénk tekintő- , 
tét vetve a szobában, a fiatal nőtől líory Mihály után 
kérdezősködött.

„E nevet nem ismerem." Volt reá a felelet. „Nem 
tudom, kit vél alatta kegyelmed."

Megliökkeuve kapott Artándy homlokához, mintha 
arról a zavart, mely e szavakat okozá, elsimítani akarná.

„Buc-áiiatot asszonyom!" mondá dadogva. „ Téved
tem. Szcntkereszti, kedves férje után tudakozódtam."

„Az korán reggel bement Makranczra," felelő a nő, 
„hogy onnét vendégünk számára húst hozzon; mert hát 
itt a faluban csuk vasárnapokon szoktak mérni, s o mai 
nap ünnep reánk nézve, vendég vau a háznál, 8 illő, 
hogy nzf szívesen és jól ellássuk."

„Hála a Mindenhatónak 1" Sohajta fel magában 
Ártáudy, azon meggyőződésben lévén, mikép Bory ki
találta küldetését, s a szövetségi hoszú elől futás által 
menekült.

Szabadabban kezdett lőlckzeni, s szemét most 
bátrabban morosztc a fiatal nőre, kinek szépségétől 
egészen meghatva lón. Az egyszerű póröltözet, mely 
testét födő, kecséitől vette díszét, s a kedves fiú, ki 
ölében feküdt, annak mosolygásától uj életet nyert. Egy 
meglehetős nagyságú bozontos eb jámboran lába mellé 

Isimult, s minden mozdulására éber figyelemmel látszott 
1 vigyázni.

módosítást saját előnyére megváltoztathatta 
volna; holott évtizedek, csaknem lélszázud 
harcza előzte meg a most már ténynyé vált 
régi óhajtásokat, hogy a megyei igazság
szolgáltatás hozzáférhetőbb központra he
lyeztessék. Es így a mit sokáig nem akartak 
elhinni, végre megvalósult.

Mi örömmel üdvözöljük az uj törvény
széket körünkben; s midőn e fölötti örö
münknek őszinte kifejezést adunk, egyúttal 
óhajtjuk, miszerént e kitüntetésre a jövőben 
azáltal tegyük magunkat méltóvá, hogy vá
rosunkat szépészeti tekintetben is oda emel
jük, bogy hazánk nagyobb központi váro
saival megközelítőleg kiállítassa a versenyt.

Az igaz, hogy ez nem csekély feladat; 
de csak szilárd akarat kell, és csakhamar le 
lesznek győzve az akadályok, melyeket 
egyesek csupa előítéletből táplálnak ma
gukban.

Az emberiség végezélja a boldogulás 
lévén; hogy ezt elérjük : mindnyájunk köz
reműködése szükséges.

Az idő halad és vissza nem hozható; 
szerencsés, ki jól felhasználta, inig a mulasz
tás csak a jövőben pótolható.

Szabad intézményekben fejlik az ipar 
és szorgalom nagygyá és hatalmassá; s ahol 
e két tényező utat tör magának, ott a hala
dás minden tekintetben kikerülhettem

A kereskedelem és ipar túlsúlya me
gyénkben már eddig is nálunk összponto
sult ; s hogy mennyire fokozódik ez még a 
jövőben : azt hisszük szükségtelen lenne 
hosszasan fejtegetni. Es az utódok bizonyára 
áldani fogják városunk azon buzgó férfiait,

„A reggeli igen üdítő volt és jó,“ mondó Artándy, 
pótlékul még egy darabka kenyeret szelvén, „Isten 
áldja meg e szives vendégszeretetükért, melylyel enge
met idegent elláttak. Azt hiszem, hogy férje ura talán 
megismertetett annyira, mennyire tegnap a rövid idő 
alatt ismerősökké lehettünk.

„Nem szólt nékem semmit sem, s nem is tudom, 
vájjon ismeri-e jobban kegyelmedet mint én." Válaszolt 
a háziasszony. „Nem is illik hozzám kiléte után tuda
kozódni. s mi végzendője legyeu férjemmel. Kegyelmed 
most vendég nálunk, és az én tisztem a vendégről 
gondoskodni."

„Ej, Ej! milyen szerény és jámbor," mosolyga Ár-
tándy kissé zavarodottan. „Hát Bory....... vagy mit is
mondtam Szentkereszti uram, nem világosította föl előbbi 
állapotáról ?“

„De igen “ Felele a házi nő, menten minden el
fogultságtól. „Előbbi sorsa nem volt olvnemü, hogy oka 
legyen azt valaki előtt titkolni. A mai háborús világban 

, nem csak a bonszeretet, liánom a kényszerűség is kí
vánja, hogy minden ép férfi fegyvert fogjon a törökök 
ellen, s elhárítsa ama veszedelmet is, mely némelyek 
dics- és haszonvágyából magában a hazában a hazafiak 
közt ered. Katonáskodott férjein, többször volt a török- 

. kel szemben, s legutolsó időben <i kassai várnagy szol
gálatában állott. Szegény megboldogult öreg atyám, kit 
dolgai többször Kassára menesztettek, megismerkedett 
ott a jó férfiúval, midőn sebei következtében lemondott 
a katonáskodásról. Jó férficseléd nem volt a háznál,

| öreg atyáin már nem bírta mindig a férfimunkát elvé- 
' gezni, s igy hát őt idő hívta házához. Kedves Jánosom 
munkás ember leven, nem sokára meg is nyerő atyám 
teljes kegyét, s a vonzódás is, melyet mi kettőn egymás 
iránt éreztünk, nem maradt előtte titokban, összeháza- 
sita bennünket, s áldom az Istenemet, hogy úgy tör
tént, mprt jobb férjet e föld kerekségén nem kaphat
tam voln.i Szegény öreg atyám nem örülhetett sokáig 
boldogságunknak, a halál idő előtt elragadta körünkből. 
De miéit is untatom alkalmatlan fecsegésemmel kegyel
medet; előbbi kérdéséből vettem észre, hogy jó Jáno
sommal női remibb ismerttréglen vui nnk, tidán egxült 
katonáskodtak ?"



kik i'mzéstelen törekvésük által könnyűvé 
teszik mvg a k*:sö unokáknak is a korsze- 
leinim-l való együ tt haladást.

Az rt tehát ne legyen semmiféle áldo
zat se nagy előttünk, mely föltett szándé
kunkban ezélhoz juttat bennünket, fts ha 
ezt elértük, és visszatekintve a megalkotott 
nagy műre, melyben tudomány, művészet, 
ipar, gazdászat és kereskedelem kellő össz- 
hangzásban karöltve halad, önérzettel és 
nemzeti büszkeséggel mondhassuk :

Boldog újévet!

N y íre g y h á z a  v á ro s  k ép v isele ti k ö z 
gyűléséből.

(D ec i. 28. 29.)

Meskó Sámuel polgármester a gyűlést megnyit
ván a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után a 
képviselet tagjai és városi tisztviselőkből alakított 8 a 
’ árosi cselédek és szegödvényosek félfogadására meg
bízott küldöttség jelentése olvastatott lel s az ezek al
tul megkötött félfogadások vita nélkül tudomásul vé
tettek s jóváhagyattak. E jelentés szerint egy őrmes
ter, négy rendőrbiztos, kilenc/, hajdú, két börtönür és 
kapus, hét nappali, huszonnégy éjjeli rendőr, hat lo
vas pandúr fogadtatott fel a rendőri teendők ellátá
sára, — ugyanannyi mennyi a múlt évben volt; mert 
uj berendezést most az általános rendezés küszöbén 
nem látott a küldöttség czélszerüuek, de a félfogadá
soknál már feutartotta a szegödtetö küldöttség a ren
dezés idejére szabad intézkedési jogát valamennyi s/.e- 
gúdvényesre nézve.

Ezután az 1872-ik é\re előirányzott költség ve
tésre nézve kiküldött bizottság jelentése és a városi 
budget vétetett tárgyalás alá s 28 és 21*-en részleteden 
felolvastatváu, minden egy- tételeiben jóváhagyo tt s 
a megyéhez felterjesztett batároztatott. A kólt.-egie- 
tés már most a 8Ö0 ezer forint kölcsön felvetelehez 
van módosítva s ki vau tüntetve benne részletenkin* 
mire fog e uagvobbszerü kölcsön fordittatui: eg>oi> 
részleteiben semmi gyökeres reform, semmi jav. a-, 
egyszerűen lemásolása az előbbi évek !. üt ■ _•'«t■ -• ri• 1.. 
De most. midőn maga a város a rom'.-zervaito/.ás kü
szöbén áll, midőn még azt sem tudhatja a mostani 
képviselet, mily tisztviselőket s miféle újításokat Jog 
az év elején alakítandó uj képviselet elrendelni. n< n. 
is várhattunk gyökeres ujitá-t a budget ben s elégnek 
találta a képviseleti gyűlés a 800 ezer forintos köl
csönnek a költségvetésbe felvétele s részlett' beosz
tása által gyökeresen segíteni a múlt években tett 
földvásárlásukból eredt pénzügyi zavaron s igen helye
sen elégedett meg azzal, hogy a leendő képviseleti k 
rendezett pénzügyet, de egyúttal szabad kezet hagyott 
a további teendőkre.

A vita folyamán egyetlen érdemleges felszólalás 
történt a költségvetés ellen Z jácz József képviseleti 
tag részéről, ö ugyani- előadván azon eszméket, me
lyeket e hó 20-ról kiadott „Nyíregyháza város jövője 
iránti szomorú kép" ez int ü röpiratáhau fejtegetett a 
budget ellen indítványul terjesztette be : hogy vegye 
vissza a képviseleti gjiilés azon határozatát, melyben 
a pénzügyi zavaróktól segítendő h >0 ezer forintos köl
csön felvételét rendelte el. s ajánlja hogy a városi 
pénzszükséglet a pázsiti földek eladása által szerez
tessék be..

Ezen indítvány ellen többen szólaltak fel. kifejt
vén, hogy a pázsiti földek eladását azon időre nem 
lehetne befejezni, mikorra a városnak szüksége van a

„Igen". Yálaszola Ártándy. „I)e no higyje azt, 
hogy szavai engem untattak, csupa lül voltam mindig 
Azonban hol k- shetik oly soké Szentki i uram

„Az éjszaka megeredtek kévéssé az ég csatornái, 
s ilyenkor a M. . .  felé eső rét tócsává alakul, ennek 
folytán a hosszabb utat kelletett választania, s ez az. 
a mi késedelmézését talán okozza. Különben nem so
kára itthon lehet." monda a fiatal no s a konyhába fordult

„Óh hála az égnek!" Susogá magában Ártándy. 
0  bizonyosan menekült, s így egv oly tett véghezvitelé
től megmentett, mely lelkcmet örökké nyomta volna Meg
bízásom be van fejezve, s hogy minden eshetőséget ki
kerüljek, azonnal vissza útnak is indulok." Ezzel hirte
len magára vevéu köpenyedét, fclcsatolá kardját, s a 
konyhafelé közeledett, melyben a háziasszony előkészü
leteket tett a bekövetkezendő ebédre. „Isten áldja meg, 
kedves asszonyom," szóin rebegéssel, mintha attól tar
tana, hogy későn jöhet. „Vegye legnagyobb köszönete- 
met a jótartásért, nekem tovább kell mennem.“

Elálmélkodva veté fel szemeit a háziasszony, s 
nem bírta felfogui, mi indította az idegent o hirtelen 
elhatá rozásra.

„Micsoda! Kegyelmed el akar menni ?" Monda tű
nődve. „Mit jelentsen ez. talán megbántottam valamivel?"

„Oh! a legnagyobb barátságomra érdemes asszo
nyom." Wilaszolá Ártándy, szinte tűhegyen állva. „De 
nekem mennem kell."

.V-ni bírom felfogni miért? Szrgénv Jü i - ómnak 
roszul fog esni. ha kegyelmednek I áit h e h t  találja. 
Kegyelmed elmegy, mielőtt ő visszajönne.

„Epén ezen visszaérkezést nem n Ii várni."
Felele Áriám Ív a lelki ijedtség egyik i- cl .Szegény
asszony! ne tartson engem vissza. ■'•o!d"g-ága iné* 
nemi veszendőbe, ha én itt maradok" > még egyszer 
szív elvesen kezét szorítva a fiatal háziasszonynak, az 
ajtó fele indult, de mily nagy Ion megdöbbenése, mi
dőn a küszöbön a házigazdába Szentleereszti he vagyis 
Borylm ütkö/.ödött.

Az előzmények folytán o pillanatban mindhárman, 
mintha a földhöz szegezve lennének, mozdulatlanul 
megadottak, s csak szemjártatva tekintének egymásra.

A szegény no Ártándy végszavai utáu férjére nézve

! pénzre 8 különben is a kölcsön felvétele nem akadá
lyozza azt, hogy jövőre a föld el ne adathassák. Za- 
jácz indítványa mellett senki sem szólalván fel, cgy- 

: iiaugulag elvettetett.
Ezután a város által bérbe vett fogyasztási adók 

! behajtása iránti intézkedésre történt megállapodás. A 
szőlőbirtokosok s husuiérőkkc! egyezség jővén létre 
szerződés köttetett, s hagyatott jóvá a képviselet által.

A korcsmáro80kkal egyezség nem sikerülvén, bo
raik lepecsételéso s általán a házi kezelés foganatba 
vétele batároztatott el.

Végül a világítás kerülvén szőnyegre, indítvány 
folytán bizottság küldetett ki a gázviíágitás behoza
tala iránti előleges tájékozás és jelentés tétele végett1

ÚJDON SÁG OK.
** A múlt vasárnapi hivatalos lapban megjelent 

kinevezéseknek vidékünkre vonatkozó részét a követke
zőkben közöljük :

A nyíregyházi törvényszék t e r ii l é té  re  t ü r 
v é n y sz é k i b írá k n a k  kineveztettek : I ra j ramás, 
szoboszlói Pap Károly, Fazekas László, (árudén Enni, 
Ábrányi Aurél, Eszéki Antal. Dózsa István és Virágli 
Kálmán szabolesmegyei tvszéki ülnökök; N yiregyliá- 
z á ra  j á r  ás  b i r ó na k : Kovács Gergely nyíregyházi 
ügyvéd; a lb i r á k n a k :  Fehér llarna szabolesmegyei 
tiszteletbeli aliigyész és Dudinszky Gyula nyíregyházi 
ügyied; Na gy - Ká 1 ló hu j á r  ás bi ró uu k . Jauthú 
Lajos szabolesmegyei tvszéki ülnök; a lb i r á k n a k :  
Kausai Ödön nagy-kállói ügyvéd és Megyeri Géza sza- 
Imlcsmegyei aljegyző; N y írb á to rb a  j á r á s  b író n a k  
Ouod\ Bertalan szabolesmegyei aljegyző; a lh  í ró n a k :  
Oro-z István szabolesmegyei esküdt: K i s v á r d á r  a já 
rá s  b í ró n a k :  V iy Péter pénzügyi igazgatósági titkár, 
a lb i r á k n a k :  Komlóssy Gyula seinmitőszéki srgédfo- 
galnizó és Erdőhegyi Eijos szabolesmegyei esküdt;

a nyíregyházi ei-ofolvainodásu kir. törvényszék
hez jegyzőknek: Kató István ügyvéd, Thoma István 
szabolesmegyei tkönyvi tolliiok és Zabán Aurél ügy
védjelölt; irodaigazgat ónak : Szakay Endre nyíregyházi 
tar.csnok; irodalisztekiiek : Szuthmáry József Szabolcs- 
megyei segédlevéltárnok és Erdőhegyi líarna szaholcsm. 
tszeki 1.1.elő; irnor. ó.nak : Patkó Tamás. Palaticz Áb
ra!;.iin, Ib'ü i (Sr'.io./V ricsl Manó. Herzeviczy Diniéi, 
Tóin. ' IV r. Kerekr. ty Miklós, l'/.irbcs/ Pál és (irosz 
Sámuel: :k nyvvezetónek : V iragh Kálmán szabolcs
in z i tk'ii.ywezetöt; tköuywe/.ető segédeknek ; Fe
le r Lí-zi ■ - / löolc-ni' gyei tkvi tollnok, uleigleues mi
nőségben. Sulyok Sándor szabóié.megyei tkvi tollnok: 
tkvi írnokoknak : Pap Eás. ió. lkiódv l.ás/16, Gée/.y 
Ábrái iám e- Szokolay Lajos; fogná ztelügyelónek : G<»- 
möry János; a nyíregyházi járásbiró-ágiioz Írnokoknak ; 
M*,n lek líela és Martinyi Ödön ;.,a ki-', irdui járásbi- 
ró-ághoz írnokoknak : Mikecz Gyulát és Juhász Gyür- 
gyöt; a nagykáüói járásbírósághoz irm-koknak : Yirih 
Antal é- Kovács Károly; tkönyvvezetöuek : Novák Ke
reti ez szabolesmegyei tkvi tollnok; t könyvvezető se
gédnek : Sulyok Gyula -znliolesm g.ei tkvi dijnok; 
tkvi Írnokoknak: Jakabos István és Duke Sándor; a 
nyírbátori járá-' írósághoz Írnoknak : Hz-.gcdy Keroncz 

A hajdúböszörm ényi törvényszék te r iilc -
té r é  t i> r v é u v - z é k i b ir á k u a k ií , a : • Vezt eltek : Ivó
vács János h.odakerülleli törvényszéki ii Illők. Kováé
András hajdnhö-zőrmeiiyi tigyvéd. rt Lajos ívir-
egyházi városi törvényszéki tanácséis és 1-Mii iiidi Mihály
uáuásvárosi t i-zti iig ' ész ; ll:.j dul.ö sző r in é n y b  o
1 a r á s b iró  na k : Káhn íne/.ltelyi -1ózsef d’ hleezni váll-
t ótörvén vszéki iktató; a 1 h i r é> n a k : Váry Gyula h a j 
dukeriih■ti üij.-gy/ó; Ná n á sra  já r ;í s b i ró  ii ak : Puliy
László szabóié•sinegyei tis zti aliigvész a 1 Ii i r éi n a k :
Sebestyé-n Lajos haidukeriileti alj -gyzö és Bagdy .Sándor 
szent-milialvi ügyvéd; l la d h á z r a  j  á rá  s b i ró mik :

ro-zat sejtvén, belső nyugtalanságának engedve a kony
hából a két egymással szemközt álló férti felé közele
dett. - remegve lerg-re tekintett, de midőn annak sze
meiből rövid vizsgálódás után lelki nyugalmat és ajkai 
korül szívélyes mosolyt vélt észrevenni, fölháborodott 
szive csendesedni kezdett, sőt midőn látta, hogy férje 
vendége kezét barátságosan meg-.oritá. minden reme-, 
gásc megszűnt; de teljes megnyugvást nyert előbb re
megő szive azultal is. hogy férje a kézs/.oritás után 
feiej fordulva kijeiéire, im --r nt vendégével még némi 

lévi ő  . ziasszonri tisztéhez képest
lásson az ebéd körül.

S/eiitü res/tu.é leije eme nyilatkozatára illetőleg 
iniésére, a vendégszeretetet még a készségben is kitün
tetni akarván, rögtön a konyha ajtaja felé fordult, s 
nehogy a lertiak beszédjét u konyhából netalán kihalló 
csörömpölés-.1 háborgassa, gondosan maga után be
tette az ajtót.

Szent kéri -/ti. vagyis mint már tudjuk igazi nevén 
Bory. ekkor ismét Ártándy felé közeledvén, lelki zavar 
nélkül ugyan, de m ai menten minden remegéstől sut
togó hangon meg-zólala :

..Tudom tuatn, hogy mi ezél vezette ide hozzám. 
A szövetség buszúja vészfellegeket borított reátn és 
aijtani akar; mert a szövetség szemei előtt egykor 
mondott oskiimto. eltérni látszom Körülményeim . He- 
ncm bizonyítanak s én nem is tagadon; hogy eskümet 
megszegtem. A mint látja, nőm és gyermekem van és 
én velők együtt régi vallásomnak hódolok. De mondja 
meg uram, bűn-e az. ha az ember magába szállva cse
lekedeteit megfontolja, s azon meggyőződésre jut, hogy 
a mit az egyik czéllal elérni törekszik, a másik sokkal 
fontosabb czél elhanyagolásával ;t közérdeknek árt Vkt

„Nem értem szavait Dory uram.“ Vágott közbe 
Ártándy. ..Mentegetni akarja eakiiszegését, s azt*oly 
szavakba burkolja, melyekből a valódi indító ok legke- 
vésőbe sem tűnik ki. fin különben nem lehetek tettei
nek bírája, én csak a szövetségnek, melynek kegyelmed 
is egykor tagja volt, boszuló eszköze vagyok."

„firzem tetteimnek súlyát," monda Dory, „de lel
ki ismeretem azért nem bánt. s hiszem, hogy kegyelmed

Hadimzy József hadházvárosi tiszti ügyész a lb iró u a k  
Bige Sándor biharin szolgaim é ;

a li.-böszörményi első folyamodásu kir. törvszék- 
hez jegyzőnek : Yavrek Kálmán szaholcsm. volt szol- 
gahiró; irodaigazgatónak : Balogh István hajdú kerü
leti igtató; irodatisztnek : Mán József h.-höszörinénvi 
ügyvédjelölt; Írnokoknak: Káhnánczhelyi Kárólv. Ki
rály Imre és Vánj Lajos; telekkönyvvozetönok : Siito 
Gábor h.-höszörményi telekkönyvvezetö; telekkönyvi Ír
nokoknak : Kovács Albert és Takács Sándor; fogház- 
felügyelőnek : Király Demeter h -böszörményi tanács
nok; a h.-höszörményi járásbírósághoz Írnoknak: it'j. 
Nagy Sándor; a hadházi járásbíróságokhoz írnoknak: 
Munkácsy Mátyás; telekkünyvvezetönek : Micskey Já
nos hajdú kerületi tiszti aliigyész; telekkönyvi Írnok
nak : Margittav Sándor; a nánási járásbírósághoz Ír
nokoknak : if|. Sós Sándor és Magyar Zoltán; tclck- 
könyxvezetőnek • Magyar Elek hajdú kerületi kiadó; 
és telekkönyvi Írnoknak : id. Sós Sándor

X  Doliráiiszky P é ter kolosvári jogtanár „Tár
s ad a lm i b a ja in k ,  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  az ön- 
g y i 1 k o s s á g r a' czimü röpiratára az előfizetési ha
táridőt jövő évi január közepéig meghosszabbította.

-f- A jövő évi ujouezozás január végéről — a 
szigorú időjárás miatt — valószínűleg eliiapoltatik ap- 
ril elejére.

jü A szigorú téli iilöjárÓN nálunk is meg
hozta már szokásos vendégeit: a fa rk a s o k a t.  Mint 
hulljuk, a múlt hét folytán kettőt láttak Oros közelé
ben ; de még eddig kártékonyságot nem tapasztaltak 
utánuk.

A ténynyé vált bírói kinevezések megle
hetős zavarba hozták városi hatóságunkat. Az uj tör
vényszéki épület minden igyekezet mellett sem készül
hetett el a kívánt időre. Most kénytelen lesz a városi 
hatóság saját ideiglenes helyiségét, a volt egyleti épü
letet, átengedni a törvényszék részére. S ha a járás- 
bíróságnak nem rögtönöznek hirteleuébeu az uj épü
letben helyiséget, akkor kénytelen lesz a városi ható
ság még a kisdedóvoda épületből is kivonulni, s a já
rásbíróságnak átengedni. Mindenesetre nem csekély 
fe la d a t  ily szigorú időszakban a hurczolkodás; de vi
gasztaljuk magunkat azzal : hogy valalníra mégis csak 
meg vau már a nehezen várt törvényszék!!

— A nyíregyházi dalárda — mint magán 
utón érte-üliink — jövő évi január hó 20-án fogja 
tánc/.vigalmát rendezni. Kívánjuk, hogy johhau sikerül
jön, mint a Kutuliu-napi.

A korona épületben rögtönzött bürtönhelyi- 
ségek már iiagyohlnvs-1 elkészültek s a kitűzött időre 
használatba vétethetnek Í5 a hol rabiig a szenvedő 
emberiség számára gyógyszereket, a serdülő nemzedék
ié ii tankönyveket, a kinevezés reményében élő jog- és 
jogtalan-tudósok az uj perrendtartást s más újabb 
jogi könyveket keresték; a bálba készülő leánykák a 
legújabb divata pipere-czikkeket, a gazdaember eke
vasat, a nyalka il ju bajuszpedrőt és sarkantyút, a te
hetségében nem bizú >ziné-z. cinóhcrt, indigót és ul
tráinál int vásárolt, im lvek segélyével oly rikító plaká
tokat teremtett az utezusarkokra, hogy a hazafias ér
zelmű publikum hanyatt homlok rohant az előadás 
színhelyére (magam is ott voltam többnyire) megvinni 
áldozat filléreit a nemzeti létet és haladást biztosító 
va (múzsa oltárára: s a hol azok, kiknek az irodalom 
i évik nagyobb darab kenyerüket nyújtja, minden es
hetőségre biztosíthatták magukat — mondom — az a 
hely, mely nekünk egv kis Paris volt. mint ilyen nem 
létezik többé. Az ajtók, ablakok befalazvák, csupán 
akkora rést hagytak nyitva, melyen keresztül a nap
nak jótékony sugarai behatolhatnak az elzárt négy fal 
közzé, vágyat ébresztvén a bennlakókban a szabadság 
után, melytől magukat könnyelműen megfosztották.

:: Szabolesmegyei tanfelügyelő Tokaji Nagy 
Fajos ur a pesti m. k. valtotörveuyszék birájavá ne-

i- más gondolatra jó, ha meghallja döbbeni szavaim
nak bővebb magyarázatát."

„Ne feledje uram “ szakitá félbe Ártándy, „hogy 
bárunk p magyarázza is szavait, az adott eskü szent s 
azt bármily körülmény közt meg kell tartani, s a meg
szegőt a végzet is sújthatja.*

„Nem akarom kétségbe vonni észrevételét ez al
kalommal," felele Dory, „de biztosíthatom kegyelmedet, 
mi'/crént nem a világi élvekrei kilátás érlelte meg ben
nem azon gondolatot, hogy e/.ei. útra térjek, a melyen 
jelenleg állok. Egy. lcgalálib az én felfogásom szerént, 
nagyobb eszme győzedelmeskedett fölöttem, s bírt arra, 
hoc) kegyelmetek szövetségéhez hűtlen legyek. Ne/zen 
körül kegyelmed o termé /.ettől ugyan megáldott, de a 
nem énlemlett jsorstól súlyosan látogatott hazánkban 
leint fészkeli he magát az idegen, s mint pusztul a sok 
vész áítal sanyargatott magyarság! Ha ez igy tart to
vábbra is, ha nem gondoskodunk annak orvoslásáról, 
hogy kipótoljuk azt. a mit a sok csapás elsodrott, mi 
vár reánk? Nemde a végelpusztulás V"

Nagy figyelemmel és meghatva hallgatá Ártándy 
Borynak eme magyarázatát, s keble fokonkint feszülni 
kezdő.

„Egy van uram," vévé fel ismét Bory a beszéd 
fonalát, „én mint jó hazafi, kinek a haza sorsa szivén 
fekszik, a meggyőződés hangjával beszélek kegyclmcd- 

I hez. Az igazság, a tiszta hit. ha erős és alkalmas mag
úit bir, kiket ott, hol termékeny alapra talál, nem kel

jenek ahoz rendkívüli eszközök."
„Jól vau jól." Monda Ártándy döbbeni merev 

magatartásából sokat engedve. „Értem már hová ezo- 
loznuk szavai. Kegyelmed azt tartja, hogy hivatásunk 
a mai időben nem annyira az uj hit terjesztése s így 
a lelki táplálás nyújtása, hanem inkább arra kell töre
kednünk, hogy család képzéssel a hazának igaz lelkű 
honfiakat neveljünk. E tekintetben igazat kell adnom 
kegy. lmednek, Dory uram, de elfelejtette tekintetbevcnm 
azt, inisz'-réiit ezen uj hit terjesztése hszáuk önállósá
gának kivívására nagy befolyással van, és szövetségünk 
nem csupán azért alakult, mert talán a jobb meggyő
ződéinek engedett, hanem azért is, hogy luiudeu tólo 

1 kitelhető erővel és eszközökkel az említett czélt e.o-

i



vestetett ki. Nem tudjuk, hogy e kinevezés előléptetés | menő szúrna mellett földbirtokosaink- és gazdáinknak már az el»" n;> bebizouyitntta a burkolat jó batátát, 
e a t. tanfelügyelő ur személyére nézve, de annyit - alig van egy-két gazdasági folyóirat, egyenként ne- mert a burkol koronggal működő járat 27 iuéi 
tudunk, hogy vidékünk közművelődése, Nagy Lajos hány száz előfizetővel. — Mazdáink messze tnlnyomó lőtt, inig a többiek esak a rendes mennyiséget dm, 
urnák körüiikböli távozása által h á t r a m a ra d á s t  része nem ta rt, nem olvas szaklapokat : —  te- 'ták fel; ezenkivűl nem esett le a szíj a .mrk .lt ko r

;

szenved. A ki látta azon — mondhatni — ideális Imz 
gőságot, melyet a tanfelügyelő ur hivatalos kötelezett
ségén felül is működési körében kifejtett, osztani Ingja 
őszinte sajnálatunkat Szubolcsinegyének eme minden
esetre érzékeny vesztesege fölött.

54: A s/.ftbolcsm egyei régészeti egylet január 
.i-én közgyűlést tart N.-Kállóban.

-f- S.-A.-t jliolybeii Matolay Klek baloldali v.' 
lasztatott meg orszúggyiil -i képviselőnek 
mii őszt erei n ok ellenében.

A dclnecze iii országos vásárok  jövő évi 
beosztása szerint a líen.ete Antalról nevezett téli vá
sár a jövő hóban következőleg tartatik uieg: január 
7 én vasárnap: bőrvásár; január 11 én vasárnap:
tésvásár; január 15- ..................
barom vásár.

X  S zabo lcsinegyr közelebbi hizottmánvi köz- ''is javulá-r. 
gyülé6< jövő évi január hó 9 én veszi kezdetét

A n y íre g y h áz i iiöogylet ma dólutáu 
választmányi gyűlést, melynek egyik főtárgyát való 
sziniilog a jövő farsangon tartandó jótékonyczélu tánrz- 
vigalom képezemli.

IRODALOM és MŰVÉSZET.
— Spor/.ou Pál, a k -..tlielyi gazil. fel-. tanin

tézet és földm. i'k igazgatója előfizetési f e l l i i \ k ü l 
dött szét ily ezimii lapra: „A g y ak o rla ti m ezőgazda" 
mint okszerű n ö v é n y te rm e lő , á l la t te n y é s z tő ,  
k e r té s z - ,  b o rá sz- és h áz ig azd a . Megjelenik e 
lap jövő évi januártól kezdve havonkint háromszor, 
egy-egy 8-adrét ivén. Előfizetési ára : egész évre I. 
félévre 2 frt o. é. Az előfizetések K esz the ly re  a 
szerkesztőhöz iutézendök.

Hosszas ajánlás helyett, álljon itt a felhívásnak 
azon része, mely hazai irodalmunknak a mezőgazda
sági tóreni hátramaradását élénken feltünteti nem 
üres szavakkal, hanem számokkal mutatván ki azon 
roppant közönyt, melylyel gazdaközöiiségüuk saját szuk-1..1  Zlé-..I/. 1  . : .

kát nélkülözi azon közvetítőt, mely a gyakorlati gaz-1 ról egyszerre, mig az a többi korongoknál g\ ikrán 1 
dat a mezöijmr égeti) szükségeivel, nagy kérdéseivel, történt. Hasonló jó eredmények tapasztói’nttak jia 
életérdekeivel, mozgalmával — folytonos, eleven érint- gyárakban és czukorgyárakuál. A korongok b. ! n >kéz 1 ' ‘ ' ' . . .  . . . .  - . . . . .teli tartja. Nélkülözi az alkalmat, a gazda-, tg sémák egyébiránt még egy jó következménye van,

.................... ‘ " *■ ' 1 ’ tokát s eszmé- j
bebizonyult jó t!

ily
tag mezején felmerült újabb tapasztalatokat s eszme- ámbár nem nyilvánul rögtön, mindazonáltal nem ki
ket figyelemmel kísérni s köztük a kebizonyult jót i vésbbé jelentékeny, mint a feutebb említett erőnyereség;

szíjak t. i. a burburkolaton sokkal kevésbbé kopnakkövetni.
Ismerve, méltányolva egy

I.ónyny messzeható, üdvös befolyását, és tapasztalva azon
mílutos hiányt s közömbösséget, mely e tekintetben 
nálunk látható : hasznos és hazafiul feladatnak lártot
tam : egy uj, a m e z ő ip a r  m ind 
j e d ö s z a k I a p o t m egi 11 d i t. a i. i

1 . lap eber figyelemmel fogja kisérni és gondosan 
hétfőn és kedden : nagy feljegyezni mindazon jelenségeket a bel- és 

1 m< /ni; ar tág téren, melyek okszerű haladásról 
tanúskodnak, é< mely 

tanulságos lein t 
nyék kiterjedni fognak 

-ztés. szölöszet és borászat, kertipnr 
1......’......  viszonylatára. Ifi-

ól vezetett szaklap <-l, tovább tartanak, s igy jókarban tartásuk sokkal ke
vesebb köb- ' '<'t igényel.

Knu.d; - ...... ö!
yubb volta köv.-;i..-/téb> 

kitér-1ifi''11 megfeji! 
jg y o b b  e r ő t  ke

fel

határáig feszit te

ik. hogy a surléd.ís 
kell a szíjakat oly 

i. miül rendi-'-n szokó- . Fokép ha na- 
kö/loni. a szíjak ruganyosságuk végső

földi suknak 
s tar-

Kzi'ii közle 
és és álhitt em 
háztartás minden

gazdasággal 
fognak, a m 

A köz
nv en érthet. 

Föl igy.
!>asznav**ii< t

szet- ál! Miit ml

ly körülmény gyors megromia- 
gyik föoko/.ója, s ezért azon mód, mely kisebb 

.feszülést kíván, a s/.ijak tartósságára csak előnyös bc- 
k közlése gaz- í folyást gyakorolhat. A vasfelületen működő szíjak meg- 

j romlásának egy másik oka abban rejlik, hogy üzem 
diriü- közben a korong felületéből kis vasrészecskék lekopván, 

szíjba nyomatnak, s az ebben levő csersavanynyul 
;yi--.ülvén, a bőr anyagára maró hatást gyakorolnak, 
annak hajlékony-ágiit niegsemniisitik; a korongok borzok

ént ve
gazda érdi-keihez képi >r. ni< i 1 ,iny..i• atni. ; burkolata mellett ez nem történhetik. — A szijak gyors

megromlásának füoka azonban a csúszás. Már fentebb 
megeinlitettük. hogy a csúszás egy bizonyos erőmennyi- 
séget képvisel. Kzen erő csúszás közben melegséget idéz 
••lő, mely a küzlött erő arányában jelentékeny lehet.

biz ti 
modorban 
m fog 

gre

forrásokból
k előadva.

' gyakorlati irány ra  i s valódi
Jí.rdiUatn Fnt.-kmtet pedig lóg

in:-tógazd i!í köz j> é . alsóbb o s z tá ly á t 'K z e n  melegség következménye, hogy a s/.ij „megég1*.—
középbirtok! l> k. g a /. d

n é p ta n ító k
ziikségleteire “

nialina iránt általában viseltetik :
..A legutóbbi hivatalos népszámlálás szerint Ma

gyarkútiban van Jtübb mint i:i.7ü0 gazdatiszt. M0,000 
bérlő és JliO.OOO nagyold) földbirtokos; íizoiileliil «-g, 
milliónál töilili telkes gazda és kis földbirtokos.

A mezőgazdák ily roppant száma mellett elenyé- 
szöleg cseké ly  azon  ism e re tte rje sz tő  eszközök  
szám a ós h atása , melyek miiünk ;i mezőgazdák tud
ós tanulásvágyát kielégíteni liivntvák.

Nem érintve a többieket. itt az ismeretterjesztés 
csak 3, de legnevezetesebb e>/.közét akarjuk jelezni • 
a sz a k isk o lá k a t, — a  szak k ö n y v ek e t, a  s zak 
la p o k a t.

Vajmi elégtelenül vagyunk, mind a három tekin
tetben ellátva.

(íaz.lasági sz a k in té z e tü n k  kevés van. Az oku
lásra törekvő gazdák százezrei közül ezeket *>ak né
hány száz használhatja é-venkiut.

S zak k ö n y v v e in k  alig Tannak, — s n meglevők iül 
is kevesektől olvastatnak. Tehát eredményük is arány
lag csekély.

A szak lapok  hivat vak. a gazdák azon százezrei
nek tud- és tanulnivágyút kielégíteni, kik intézetbe 
nem járhatnak, szakkönyveket rendesen nem olvasnak, 
de mégis a jobb, ujabh és tökély■«*-.■ -I»b iránt fogékony
sággal bírnak; — I niások táp
tűiről érti -nilm, a jobbak példáján és tanácsán okulni, 
a jelesebb* k nyomán liala.i; i.

Vessünk egy tekintetet jelenlegi gazdasági lap- 
irodnliuunkra. Mi g\-in."- mértékben alkalmazlatik é- 
használtatik. nngv földművelő (lazánkban ezen. arány
lag légi I at ttabb eszköz 1 Milliókra

rl
le ik

egyébI) gaz.l.m.i -kedveink érd 
Végül lioz/á teszi meg 
„Hogy azonban lapunk

czelnak minél nagyobb mértékben megfeleljen, an 
nem elég-é-ges csak an y ag i pártolás, de szükség, 
s z e lle m i támogatás is. .. Mindkettőt egyaránt ké
jek és v.í juk t gazda közönségünk részéről. Ismeret.-s 1 
kimondás az. lágy ama lap logjobh. m elye t a kö-| 
/.(ínség m aga s z e rk e s z t  Minél többen fogják, 
gyakorlati gazdáink közül, lapunk utján tapasztalatai-' 
kát, észleli eiket és nyert eredményeiket közölni, an-1 
néiI eitlt-k. si-bb és tanulság -alib leeud a lap mindnyá
junkra nézve.

Oda óhajtjuk vinni e lapot, hogy az gyúpontjai 
lomnak, tolmácsa termékeny;mozg •óiméi

■‘sz i.ecseréiie!:. képviselője az érdekeknek, eleven kife
jezése mindannak, mi a gazáéit közelebbről érdekli.'*

KÖZGAZDÁSZAT.

e lk erü lésére  szolgáló  módokról.
(Vége)

A bőrhurkolatu korongokkal tett táp isztalatok kö- 
lég lesz a következő eredményeket megemlíteni, 

melyek S. I/-und gyárában (lierlii-, 8. Neui-nburger- 
stras.se) készüli korongokkal észleltettek.

\  1-ntilatorol.nál. írn iu k:.'k a korongok aránya 
szerén! per.- eiikint 1 IUO fordulatot kellett volna ten
niük. de mely.-k a s/.ij csúszása miatt valóságban csak 
1 loO .mi I i'dui'a!.. .1 korongok bőrrel bébinkoltatváu, 
azonnal -/'.-.iia'-'ti, Imgy nevezetesen nagyobb meny-

A sima felületű vaskorongok használatánál tehát 
nemcsak a közlendő erő, hanem még más körülmények 

I is a szíj gyors megromlására működnek, melyek a ko- 
j rőtig hörhurkülata által mind elkerülhetők. Hogy a bőr- 

tűzött közhasznú I burkolat ezen előnye már egy középnagyságú gyárban 
: is nevezetes összeg megtakarítását okozza, azt kétség- 
: telennek tarthatjuk.

A korongok beburkolásának módja igen egyszerű 
lés minden értelmes munkás által könnyen s gyorsan 
I teljesíthető. A bőr a korongon egy ragasz segedelmével 
erösittetik meg, mely gyorsan megkeményedik

A fentebb említett gyár készit burkolt korongo
kat, valamint a burkolatot magúban is. melyet a ra- 
gaszszal együtt m.-gkiild a megrendelőknek a felragasz- 

| tási módnak tüzetes leirása mellett.
(D. pract. Masc-h. Constr.)

=r A m. kir. kereskedelmi minisztérium
körözvénye a távirati dijak fölemeléséről 1872-ik évi 
január hó 1 -töl kezdve.

Az egyleti távirási dijakat szabályozó eddigi 
egyezmény a folyó év végével megszüntetik. Az egy
leti sürgönyükre nézve a dijnégyszögek alapján be- 

's megtartatván, a 
császári birodalomA  gér.liajtó szijak  csúszásáról és annak 'Hip t«.vUÍ,l.r,t is me;

. l W a W ^ K  . T á l c á i n  m n r l n ’r v n l  1 ^ a r - o ^ t ,  :,k ln ro d a lo .nközött váltandó sürgönyök dija 1872-ik évi január hó 
i I - tol leend :

l) Minden, az első díjövbe szóló egyszerű, leg
feljebb 20 szóból álló' sürgönyért az eddigi 40 krajezár 
helyett 50 kr.

hörhui knlatu koron- 
■gyniáis- 
i-rletké-

mozditsa. Kzért vévé ft-l szabályaiba azon pontokat. 1'*'
melyek szeréiit a - • >. égb.-lépuk nőtleneknek maradni lándyt 
tartoznak és állni d éag letelejM dniök nem szabad, hogy 
ilyinódoti neme-: i. ;. . -zélyn-k bátran sz(-nn-ilie néz- 'sk'
lit ssein-k. l.ein in idői.kint széhlyel szórva az országban *ám 
az általáiios ezél .-1« résében liallintós eszközök lele-s- s • 
serek. Hon uram szimii elöl tévesztő c czélt, s úgy 
látszik t sl.ii-zeg'sé .‘-k n-ás oka is lehetett.* Végié be 
Ártnndv.

J lá r
‘/ '• R é s e

„de

2) A német császári birodalom minden más ál
lomására szóló egyszerű sürgönyért az eddigi 80 kraj
ezár helyett 1 frt.

3) A magyar-osztrák birodalom és hollandja közti 
forgalomban minden egyszerű sürgönyért az eddigi 
80 kr. helyett 1 frt 20 kr. fizettetik.

4) X 2D szónál hosszabb sürgönyökért minden 
további legfeljebb 10  szóért, a rendeltetési állomáshoz

, | i i - - ‘ kénest, a fennehbi dijaknak még fele számítandó fel.gv go/m.-ilomban, in.-Ívnek u egvnmx- 1 . . . ... „.í- v 5| A nemzetközi sürgöny forgalomra nezve az c.i-
dig s ügy-egyleti mint bármi más czim alatt kiszabott 
dijak továbbra is érvényben maradnak; változatlan ma-

__________________ vad a belföldi forgalom díjszabályzata is. Az üzlet-be-
vételi és kiadási számadások, valamint a beérkezett 

•gkep meglágyítok Ár- sürgönyök lajstroma továbbra is úgy vezetendő, mint 
eddig. ,

Kzen rendelet 1872-ik évi január hu 1-jen okvet
len életbelépteteudő. Ennélfogva erről az állomások 
táviratilag is azonnal értesitendők.

Kelt Pesten, 1871. decz. 28.
M. k. kereskedelmi minisztérium

Takács.

Ige . lelt linóiig nyilvánul!, 
gok jó ható
n.ellett fekvő járata közül egynek korongja k 
p i bon . In-burkoltat.>tt. Minden járat rendesen 23— 
2 i mérőt öriött naponkint. A beburkolás után azonban

n határozott szavak
k il'.o /lák  sodrából

biinbo

Ártómdyimk en ie szavaira re;;/.kötés fog:í e lllo ryt. 11
8 !l lelki iiyiigiii" i. mely In léptek or egész vutóján iIMII- i
tatkozott, mindinl iM* tiim d, Aett,. mert érző r .. t
szövetség k érié!! ív th a ' ">zúja íltólérni fogj:h. azonhali ,
azon élbeitároz 1 In • álláspontját védenie kell, i- lilét 1
fölscgité.

rSz- P ■ t mondott ml. ■ •ni kgvelmed,* v,ála- j
szola Ilor -'Z i.-zedve, „dt• elhiheti, hogy n„•g '
gyoz.'n’.éí' •min li iái,! orithallan maradtam. F.n m in Iáfoto '
eljöttnek a /ou  idopi intőt, melyben sikerrel ellenállhat-
nánk a felénk kö/■eledo \é>Zll'*k. Sukkal csekélyebi.
számmal vagyunk ni:ír. iniiitsi ni lmgy remény iink lein •tno j '

erőt köl

i-átá»uinhoz képest kegyelnn-dm-k 
ilnic kellett volna,u inon.Iá Ár

ál luk. hogy Ib.ry uram engemet követ 
szövet-eg társai a k előtt magát tisztá- 

zninlja. 11a luinös, bigyjo el a büntetést nem fogja 
kikerülni. *

l g) anekkor megnyílt az ajtó, és a háziasszony 
kijelenté. 1 "/y az ebéd készen áll

„Menjünk.* mondó Uory, „ebéd után majd út
nak indulhatunk.*

Jíoryné, vagy is Szentkeresztiné férjét nyugod
tan látva legkevésbé sem tűnődött, hogy férje a ven
déggel távozni akar

Az > l*éi| ,-lkölté.se után csakugyan útnak is in
dultak s szótlanul azon bdy felé haladtak, hol Ártándy 
az‘öreg Hartók Jánost visszahagyta volt.

A szótlanságot további útjukban is megtartották, 
s ar. öreg 1- irtok még nagyobb álmélkodásba esett 
ezen urak kilet'- liiiott. Most is .-i lalvakat kerültek és 
erdőben bő/"! közt háltak meg, Ártándy mindig éber 
figyelemmel levéti vele jött társára lloryra.

Midőn már utjoknak jó részét hátrahagyták, 
a tornai erdők szélén iszonyú zivatar lepte meg őket 
Az eső nagy eseppekb.-n hullott, aki. foljtono- villá
mok czikáz'.ák :)t a levegőt és a iii.-nvilorgv-'t t'-mpán , t 
\ iszhaugo/.táli 
nienhelyet ke

,,my ,\t.ni kaimul szolgáltak, azonban alig fogtalak el helyük 
az utasok, a mint iszonyatos jropogás linsitá at a le
vegőt és Ilory erre testű egész súlyával a fűbe dűlt. 
Villámcsapás érte, halva volt.

souoz is ; 
rainlatot 

iga- |

döntő csatát kivívhatni Ha t I n uj 
az uj Ilit, de nem elegendő arra, Imgy az árán 
végképen megszaknssza Kgvébiránt en tetteimet 
zolni akaróin szöietscgtáisaiin elölt, s ha l i i b á z t ;  
adott e-kiimtöl eltértem, sújtson engemet a t*/..»v<-t-eg “

Ezz.-i mereven nézett Ártámlyra r várta a hatást, 
melyet utúlihi szavai Ártándyban okvetlenül .-loidezhettek.

„De hát miért a névváltozás?" szólalt meg Ar- 
túndy, „s miért távozott, el ma reggel llory 
nzért-e — niondá már legjobb hangon — mert. c.xkii- 
szegése folytán félt a szövetség boszuló karjátólV*

„Megvallom", magyarázó ki magát llory, „hogy
kegyelmed tegnapi különös föllépte remegésbe hozott. _ . .
s lutni akartam a szövetségi buszú előtt; mert meg szótlanul ama hely tele tekintett, hol I»or\ liullaj:

Üzleti értesítés.
— Nyíregyháza, decz. 30. Hetivásárunk élénk

ség tekintetéhen még mitsem nyert. Csupán széna és 
szalma fut.iszeriiek volt kielégítő. Kövér sertés közép- 
szeriieii. de a magas árak annyira elriaszták a vevő
ket, hogy senki sem mert bele- vágni. Más egy eb oly 
gvércn v. lt képviselve, liogj- említésre sem méltó.

A termény csarnoknál jegyzett hiteles termény
árak a következők :

liozs (piaczi ár) 80 f f  3.40; 78—80 f f  3.42'/,— 
3.47Va (kereskedési ár) 3.50—3.Ő2'/a ; 80—81 ff. (ke
re sk ed és i ár) :t.52,/„—3.55 ; lmza 82 — 8! ) ' i t  5.75— 
.-,.85; 84— - 'i 1 , ft (piaczi ál) 000—005; árpa (piaczi 
ár) 2 4-1 ,.—2.50; (kereskedési ár) 2 50—2.55; 72 f i  
(kereskedési ár) 2.55—2.00; zab (piaczi ár) 1.70—1 75; 

ri (piaczi ár) 3 45—3.50; köles (piaczi ár) 2.50— 
vöigvek. Az utasok kénytelent k voltak 2 00; (kereskedési ár) 2.75—2.80; bab (tiszta fehér) 
" A ma'/.'is, siirii f-irvvck lecp'bb a l-• (piaczi ár) 4 80—4.95; (kereskedési ár) 5.30 5.u0;

’ . . - . ...............lenmag (kereskedési ár) 5 70; napraforgó 100 ft
25.00 — 20.00 ; szesz (piaczi ár) 1 4 ;  (kereskedési ár) 2 1 .

— Érték- én váltó-árfolyam a bécsi cs. kir 
nyilvános tőzsdén 1871. deczemb. 30-án. 5% mctalliquesI

........I.................. . | upi'nuira ■ •• — ------ -----------
Ez esemény által meglepetve Ártándy egy ideig i ü0.50. 5°/w metulliques május- és novemberre eső Ka-

'alek győződve, hogy a szövetség szabályainak boltin 
tűihez tartván magát, meggyőződésemet mentségnek 
nem veszi, s kérlelhetleniil sújtani fog. Nevem változta- 
tása is e félelemtől eredt, és ma a buszút menekülő

volt, azután feléje közeledvén, lecsiiggcsztett fővel ma
gába morogva niondá :

„Kimos volt. esküszegü, iino a végzet sújtotta." 
Ártándy llory tetemeit rendesen eltukaritá, s ne-

fel véltem kikerülni; de a tiszta lelkiismeret visszaté- jérol és gyermekeiről évi járulék által gondoskodott 
résre intett. Itt vagyok, végezze be kegyelmed kül
detését !M

'mattal 60 50. nemzeti kölcsön 7135. 1800-iki ál- 
1,11.1, l.-.ön l'll.lH). Bankrétrvénjek SOS. HilrlmMTé- 

,1, 11. j 1 l.„t,ili.n 116.70. Ezüst 1U.75.C*. kir anny
13. NapoLon'dor 9 24.

Felel n szerkesztő és kiadó-tulajdonos :
I) o b a y á n d « r.



Meghívás.
A sóstói fürdőtársulat közgyűlésé jövő 

szombathoz egy hétre, azaz jövő évi január 
hó 6-án délutáni 2 órakor a volt egyleti he
lyiségben fog megtartatni, melyre a t. ez. 
részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Nyíregyházán decz. 23. 1871.

(139) 2—2 Az igazgatóság.

Regále-haszonbérlet.
Demecser községében jövő évii 

január hó 4-ik napján reggeli 10óra-| 
kor a kir. kisebb haszonvétel, ugy| 
belső mint a külső korcsmaházak |  
állások — hozzátartozandó 45 hold| 
szántó- s kaszáló-földekkel a köz-| 
ségházánál kellő bánumpénz letételei 
mellett árverés utján ki fognakI 
adatni. (136) 3—3 I

E L A D  0

SZÉNA és LEDNEK
Összesen 160 mázsa.
Bővebben értekezhetni az apa- 

gyi ref. lelkésznél. (137) 3_2

H irdetm ény.
A nyíregyházi m. kir. távirdahivatalnál közelebb kilá

tásba helyezett távirdai vonalok és gépek szaporítása által a 
jelenleginél nagyobb, a ezélnak megfelelő lakás kerestetik.

Az ajánlkozók eziránti ajánlataikat legfeljebb IN72-ÍL I 
évi jauuár hó 12-ikéig alulírottnál nyújtsák be leendő felter
jesztés végett.

Kelt Nyíregyházán, 1871. decz. 28.

Loewel,
(140) 0—1 m. kir. távirdai hivatalkezelu.

AJÁNLAT.
Tisztelettel értesíteni a t. ez. helybeli és vidéki közönséget, hogy a vegyes kereskedéssel felhagyni szán

dékozván, teljesen berendezett üzletemet,

egészben és részletesen
áruba bocsátom; e czélból addig is, inig egész üzletemre vevőt kapnék, összes czikkeimre, áruim és állványaimra is

v é g k i á r u l á s t
rendezek.

Ez alkalommal a legolcsóbb és legjutányosabb áron ajánlom m iko r. kávé, tlica, rillll,stb. e nembevágó 
czikkekből álló készletemet. Nagybani vásárlásoknál, helybeli, mint vidéki jóhitelíi házakhoz 3 havi várakozás mel
lett még a <‘%llkrőt is *13 kron (tehát olcsóbban adom, mint az bármely más üzletben kapható). Felkérek minden
kit, hogy az árak olcsósága mellett czikkeim jóságáról személyes meggyőződést szerezni s megrendelésével szeren 
cséltetui szíveskedjék, annyivalinkább, mert ez alkalom igen kedvező a vásárlásra.

Különösen ajánlom ezen bevásárlási alkalmat a nyíregyházi in. k. törvényszékhez kinevezett tisztviselőkkel 
idejövő tettes és ns családoknak is, 3 havi hitelre szolgálok a következőkből : 1 süveg m ikor. 5 font kávé, 2 
font mazsola, 1 font apró szóló, 2 font maiidola, 2 font bors, 5 font mili gyertya, 2 font füge, 3 fut kéméit) iló, 
5 font rizs, 5 font grisz, 3 font gersli, 1 paiaczk 1 V2 itezés rum, V* font theil, valamint több és másféle árukat 
is, de kevesebbet nem.

Kereskedő uraknak, ha valamely czikkre szükségük lenne, szabadon választható — árfolyam szerinti ár
ban 3% levonással — anyag és festékekre. Szűcsöknek olcsón orleán és szürke ezérnák, — szabóknak ezérnák 
és melléuygoiiihok; csizmadiáknak szürke, sárga, veres fonalak és stuplik. Ezenkívül több a háztartásnál szüksé
ges czikkek; úgy szekszárdi vörös, tokaji asszti, diószegi bakar buteliás borok. — A vásárlásokat 3 hó múlva rész
letfizetéssel is eszközölhetni.

Különösen olcsón szolgálok t á j t  és eredeti s e l m e c z i  p i p á k a t ,  finom és közép- 
finom pipaszárakat.

Ot egyszerre vett pipakészséghez egy darabot saját választásom szerént ráadásul szol
gálok ; ha a vétel tájt, a riíadás is az.

Számos rendelést kér
tisztelettel
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IHanrer Károly

vegyeskereskedő.
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Nyíregyháza, 1871. Nyomatott Dobay Sándornál.




