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SZABOLCS
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

■■ Bi SOS C l» i P  - -Att 
Z Hirdetési dijuk : ?
4 Minden 6 hasábos petit-sor vgjrm-i i Inr-̂ J 
#  detésnél 5 kr. tübbszöriné) 4 kr. T 
T'Terjedelmes hirdeti sok többszöri I -ik-j* 
i"  tatása, kedvezőbb föltételek alatt e*z-^ 

k,,z" lh" ?"-
Minden egyes beiktatás után kincstárig 

& illeték 30 kr. &

Í A  nyílt-térben minden három hasábos 
w gannond-sor dija 2 0  kr.

4  Az előfizetők, a hirdetések meg-jj, 
szabásánál, 20*0-nyi kedvezmény-^ 

f  ben részesülnek.

•tulajdonos : a „szabolosmegyei lapldadó-társulat.“A vidéki lapok hivatása.
E kérdéssel már foglalkoztunk ugyan; 

de a mennyiben közelebb egy interpellatiot 
kaptunk e tárgyban: feleletül hozzá szólunk 
niégegyszer. Vajha a fővárosi lapok kissé ko
molyabban foglalkoznának a vidéki lapok 
kérdésével.

A z említett interpelláló arra figyel
meztet bennünket, hogy miért nem ad tért 
a „Szabolcs- hasábjain a világi az országos 
és a vidéki híreknek.

Mi igen jól át, meg át gondoltuk e kér
dést mielőtt a „Szabolcs41 -ot megindítottuk 
volna s megváltjuk, hogy ha van valami ér
téke szerény lapunknak, az épen abban van, 
amit ama iuterpellatiomegrovandónak talált.

Nagyon természetes, hogy a vidéki lap
nak, főfigyelmét, első helyen egyedül a he
lyi érdekekre kell fordítania: ha föladatának 
meg akar felelni.

Minden vidéknek ezer, meg ezer érde
kei vannak, melyeknek nagyrésze fölött, 
maga az illető vidék határoz. Egyéb orszá
gosan érdekes, de mégis helyi természetű 
ügyekben pedig az országos kormánynak 
informatiot adni tiszte a vidéki lapnak, mint 
amely legközelebb dllván a dolgok okforrá
sához, legtisztább nézettel bírhat azokról.

Ez érdekeket felkutatni, hangoztatni, 
ismertetni, fejleszteni, kielégítésükre módo
kat keresni és ajánlani; majd a helyi közigaz 
gatás, igazságszolgáltatás, tanügy, ipar és 
kereskedelem, földmivelés, vissza bály ozás, 
útépítés, csinosodás, rendszeretet, munkás
ság és takarékosság, közerkölcsiség, társa
dalom s egyleti élet stb. előmozdításán fá
radozni van hivatva a helyi lap.

Kötelessége továbbá a vidéki lapnak vé
deni a közügy érdeke által vezérelt megyő- 
zödés és szókimondás naponkint ritkuló jel
lemeit, az egyéni érdekeiben vagy üres gőg
jükben sértettek buszúja ellenében; leleplez
ni a közjó, a bazafiság álruhája alá bujt ön
érdeket; támogatni a képességet, érdemet; 
ostorozni a nyegleséget, a ne pót is must

Mindenesetre szép, de nehéz feladat és 
kötelesség ami csakis a jók egyesülése által 
teljesíthető.

Noha főfeladata a vidéki lapnak, foly
vást a viilék érdekeit kisérni figyelemmel; 
nagyon téves következtetés lenne, ha valaki 
azon tételt állítaná fel, hogy a vidéki lapnak 
soha sem lehet hivatása országos politikával, 
vagy más átalános érdekű, társadalmi kérdé
sekkel foglalkozni. Ha a köztörvényhatósá
gokra vonatkozó X L II. t. ez. l.§. megengedi 
a törvényhatóságoknak, hogy országos ügyek 
kel is foglalkozhatnak, azokat megvitathat- 
iá k , megállapodásaikat kifejezhetik, egymás
sal s a kormánynyal közölhetik : igen termé
szetes ha n vidéki lap néha-néha országos 
kérdésekkel is foglalkozik, vagy azokat meg
világít ja.

Lehetnek esetek, amikor az országos 
ügyekhezi szólás, nem csak kívánatos, de sőt 
szükséges is a helyi lap részéről. A  fővárosi 
lapok annyira el vannak halmozva a nagy

világi s országos közleményekkel,hogy egy- 
egy vidéki fontos kérdés rnegvilágositásáról 
kénytelenek lemondani.

Merülhetnek fel továbbá ügyek az or
szág központján, melyekben n vidék hangu
latát is kívánatos ismerni. Ha a törvényha
tóság hamarjában nem nyilatkozlmtik, a vi
déki lap jó  közeg lehet, csak őszintén fejez
ze ki a közhangulatot.

Nagy hiba mindenesetre, ha a vidéki 
lap hosszú veze'rczikkeket ir a keleti kérdés
ről, az amerikai elnökválasztásról stb. vagy 
ha a vidéki lap, a fővárosi lapokhoz alkal
mazkodva, minden számban hoz az országos 
mozzanatokról vezérczikket; kiollózza a na
gyobb lapokból a híreket s adja amint veszi. 
Az ily lap rósz utón halad s feladatát elté
vesztette.

Hogy a fővárosi lapok részletes tudo
mást szerezzenek, minden vidéki lap irányá
ról és működéséről nem kívánhatjuk; annyit 
azonban megvárhatunk tőlük, hogy vegyék 
figyelembe közéletünket és hangulatunkat is
mertető közleményeinket; ne csupán napi hí
reinket vegyék át.

Ennyit kívántunk ezúttal e kérdéshez 
szólani. Mondunk azonban pár szót tájékozá
sul azoknak is, akik becses dolgozataikkal 
megtisztelnek béliünkét.

Nem csak terjedelmes helyi vagy or
szágos érdekű ezikkeket, de apró közlemé
nyeket is szívesen fogadunk, mind városunk
ból, mind a vidékről. Egy rövid hir a közélet 
fentebb elősorolt ágazatainak bármelyikéből, 
egy tény, mely haladást vagy hanyatlást je 
lez, mindig érdemes arra, hogy rögtön, ha 
pár sorban is, papírra vettessék és nyilvános
ságra jusson. Csak igyh  et n vidéki lap las- 
saiikint azzá, aminek lennie kell.

a+b.

Nyíregyház.:! város képviseleti gyűléséből.

p  (Februárhó 27.)

Polgármester ur megnyitván a gyűlést jelenti, 
hogy Kószák J— t, hivatalos liatalmávali usszaélés miatt 
hivatalától tőimen tette, ellene a vizsgálatot elrendelte 
s a vizsgálat eredményét a képviselet elé terjeszti.

A vizsgálati iratok felöliasása után Kószák Jó
zsef megdorgáltatni határoztatott.

Olvastatott a téglagyár és cserepégetés tárgyá
ban kiküldött bizottság jelentése, illetőleg javaslata. 
A javaslat 6-tól 5 2 évig terjedhető időközre ajánlja 
bérbeadatni, az épületek becsárának 10"o-ija biztosí
tása inellett; ezenkívül a földterületért évenkiut 1000 
forintot kiván fizettetni.

llatároztAtott, hogy a téglagyártás 12 évre adas
suk ki nyilvános árverés utján

A helybeli evang. egyház azon kérelme, hogy a 
semináriumi földek haszonélvezetét hosszabitaná meg 
a város még egy évi időtartamra, cgyhuugulag meg
adatott.

Elnök-polgármester, soronkivül előterjeszti a kö
zös hadsereg helybeli parancsnokságának ahcli ineg- 
keresvényét. melyszerint tűzne ki a képviselet a kato
naság részére ideiglenes kaszárnyái helyiségeket.

Ez ügy végrehajtásával, a tanács bízatott meg.
Szintén soronkivül jelenti a polgármester, hogy a 

nagy váradi kapuczinusok, a városnál levő 1300 frtnyi 
tőkéje után G'/.ról 7#/«->ra kérik emeltetni. A száztóli 
fólcmolés elfogadtatott.

Vad András tanácsnok indítványa, a regáléhoz 
csatolva volt földek eladása tárgyában, a mennyiben 
az indítványozó távol volt, nem jö tt tanácskozás alá.

Dómján Sámuel pedig a szegényügyhen tett indít
ványát visszavonván, szintén tárgyaláson kívül maradt.

Soron kívül olvastatott a helvheli lielv. hitv. egy
ház kérelme, tnelysxercnt :»z egyház által megvásárolt

Vadászi-féle háznak ára fejében birtokba vétetni kéri 
a város által a lielv. egyháznak templom helyül ado
mányozott malointért. Iióvid eszmecsere után a kére
lem megadatott.

Király József és társai kérvényének elintézésével,
illetőleg a kérelem tárgyát képező árkok megvizsgálá
sával, a tanács bízatott meg.

Morauszky György és társai kérelme, a kállai föl
dek ugaroltatása tárgyában, a pénzügyi küldöttséghez 
határoztatott áttétetni.

Márföldy Mihálynak a nagycserkészi korcsma be
tiltása tárgyában emelt panasza fölött, hosszabb vita 
fejlett ki. Érdemleges határozatot azonban, csak akkor 
hozhat benne a képviselet, ha már e baj felsőbb he
lyen orvosolva lesz. Jeleuleg csak az ügynek megsür- 
getése találtatott czélszeriinek.

Barin h Arnold szabályozási kérelmének, illetőleg 
a tervezetnek megvizsgálására Gredigg Jeremiás, Mat- 
haeidcsz Gusztáv és Király Sándor bizattak meg.

Bodnár Pál.kérelme a közönség használata alatt 
levő kútja tárgyában, mint nem teljesíthető, egyszerűen 
elejtetett.

KÖZÜGYEK.

Községi rendelés Kis-Várdán.
I Ki*-Várdán 1873.)

I.

Az uj hold szarva csurgóra állott; legújabb tor- 
nyuuk szél vitorlája dél felé fordult A város közelében 
levő várrom körül a vadruezák hangos jólét adják meg
érkezésüknek ; a szürke fellegek fodrai, mintha egy lát- 
hatlau szabó várná okét össze, egy egésszé tömörültek. 
Minden je l oda mutatott, hogy a mennyei kormány sza
bályozott csatornáinak zsilipjeit megereszteni készült, 
daczára ennek misem tartúztatá vissza városunk egyet
len patríciusát, a fáradhatlan politicust Bakaj urat ab
ban, hogy ö szive vonzalmát ne kövesse; a közönség 
szomjuliozza a meggyőző i g é k e t  — bár a v é n y . . . .  
ig é k e t  sem utalja, annak destillált értelmében. Nagy 
nap készül; a szereposztás hálátlan teeudöjót ki 
is vállalná magára, hacsak Bakaj ur nem, a városatyja?!

Bókatorkos zekéjét magára rántja; görbe nádbot
ját kezébe veszi, s apostoli léptekkel indul a lelkekben 
szállásoló meggyőződések etetésére; már t. L a város 
érdekében és rovására; mert hiszen mi is volna abból, 
ha ó nem .tenne valamit* mint mondani szokta ?

És nem volt sikertelen az apostoli körút, 200 spár
tai vitéz áll szurony készen; már ha mindjárt most az 
egyszer nein is ■szuronynyal, hanem szavazati jegygyei: 
hogy az „ellenséget* megsemmisítse.

A város érdeke ugv kívánta, hogy az egyedül .h i
vatalképes pártból* választassák meg a 20 tagú nép
képviselet.

Legalább Bakaj ur et consortes, azt hiszik, hogy 
a város érdeke, jövő üdve, boldogsága, felvirágzása s 
isten tudja még mi fajta melegházi növénye függött ól, 

i hogy: .ad  majorom jobbpárt glóriám* a jobbpártból 
választassák meg a községi képviselet Kis-Yárdán.

Tehát nem átalották némelyek, kiknek száma, fáj
dalom ! a 200-at fölülmúlta, a város rendezéséből is 
párt kérdést kovácsolni; —  pártkérdést ott, hol össze
vetett vállal, egyetértéssel kell a közös jó  elérésére tö
rekedni, hol minden üdvös és jóban épen^ úgy, mint 
minden hátrányban egyaránt kell. szükségképeuosztoz
nia a városi polgárnak; pártkérdést, ott, hol az érdek 
közös, a jogélvezet egy jogalapból folyó, a zászló, s 
jelszava egyenlően int mindenkit arra, hogy a kor óri
ási haladását szem előtt tartva, egyesült erővel igye
kezzünk a rák lépteiről példabeszéddé vált városunk szo
morú jelenjén segíteni 1

Tisztelet az ilyen hősöknek, — monda az .ellen
ség* de mi nem kérünk belőle.

A nagy nap elérkezett, a nap lágymeleg sugara 
dalra nyitá a pacsirta a jkát; kigomboltatá a rókator
kos zekét, s a szolgahiró úr is rávette magát, hogy be
ússzék Kis-Várd óba; de hiszen hogyne történt volna ez 
meg, hiszen ma nagy nap van, márt. 4-ike, a városi kép
viselet választása!

A spártai hősök csakhamar elfoglalok a városháza 
szűk termopylei szorulatát, élükön Bakaj úrral, a biztos 
győzelem érzetétől felhevült arczczal.

Miénk a győzelem, szólt kevés szünet után Ba
kaj úr egy csapntvezérhez.

— Igen megmutatjuk, szólt ez, —  hogy a város 
kópét mi fogjuk viselni.

—  Nem kell nekünk baloldali, ismerjük nagylel
kűségüket, felkiáltott ismét Bakaj ur;m ég felforgatnák
ezt a békés várost.

— Nem kell, nem kell! kiáltott a légió; szavaz
zunk ! .

A növekvő zajt a szolgahiró megérkezése kissé



Ii'csilapitá. De nem áui a kedélyeket. A tanácsterembe 
ugyanis néhány baloldali is „bemérésiéit* menni, kik 
*  Bakajpárt feltűnő viselete, s különösen a községi ren
dezésről szóló törvények némely szakaszaiba ütköző e l
járása ellett ellensúlyul igyekeztek fellépni. Ezt a Ba- 
.. aj párt rosznéven vette; d»* lá t hogy is ne, az előjo
gukkal ők bírunk, sőt, —  lia kell, azt be is bizonyít
ják. Aki ueiu hiszi, a holdvilág levéltárában lévő ere
deti után leirt, s Bakaj ur által hitelesített „Uhrlaubos- 
/ettel*-beu benne vau; olvassa el. —  Követelte a sza
vazást; az „ellenség- tiltakozott mivel a tö/véuyes for
mák meg nem tartattak.

—  M it? ! kiáltott Bakaj ur, hát az urak nem kor
teskedtek? nem gyülekeztek-e össze mindennap Csont- 
vágó urnái avégett, hogy a leendő magistratust össze
állítsák? nem titokban történt-e ez. h e? !

A gyűlés, —  mert úgy látszott, mintha gyűlés lett 
volna; —  tehát a gyűlés egy pillanatra néma lett; a 
fentebbi vádra, mint a teli hold a kékellö hegyek mö
gül, lassan és méltóságosan, emelkedék föl Csontvágó 
úr a zöld asztal mögül, szeme villámokat szórt, 8 azu
tán ah ! azután . . .  fellegekbe borult arcza vészjóslóan 
elhalványult, s Jupiter borzasztó haragjával ezeket dor-

Nem, nem irom le a szörnyű, lelketrázó szavakat, 
melyek számára nincs oly szekrény a fóld kerekségén, 
hogy azt elzárni, láthatlauná, érezhetienné tuduá va
rázsolni; nem irom le. nehogy toliam a jövőben meg
tagadja tőlem a szolgálatot.........

A néma tömeg mintegy megkövülve némán állott 
s kérdöpillantást vetett a szintén megkövült Bakaj ur felé.

S mi vége lett ezen váratlan jelenetnek ?
Talán összeverekedtek ?
óh nem!
Talán szavaztak?
Óh nem szavaztak!
Tehát mi történt?
Kezet fogtak, kibékültek, é s -------egyezség sze

rint mindkét fél választott 10— 10 polgárt, kik a 20 
virilissel képezik a város 40 tagú képviseletét

Sic fata tulerunt!
És Bakaj úr?
Haragosan eloldá csolnokját. s a kedély-hullámo

kon hazavitorlázott, hihetőleg most is azon a seben 
tartja kezét, melyet Csoutvágó úr oly kíméletlenül ej
tett rajta.

És Csontvágó úr?
Bakaj úr vastag Íróijával a képviselő jelöltek 

sorából kitörültetvén, babér nélkül gurult csendes cel
lájába.

Ebből az a tanulság, hogy : közös lónak nem min
dig túrós a háta ! Közös érdek, s közös vagyon felett 
mindig együtt határozzunk, nehogy egymásra féltékenyek 
legyünk.

Figyelő.
(Folyt, küv)

N ,y i r f a l o m b o k .

II.
(Útépítés a mennyei birodalomban. Hamari dolog aoha sem jó. 
Oiszugutaiuk. Por, tár. Hófúvások. Közlekedésünk néhány fény
pontja. A* egyenes vonal. Segítsünk a bajon, Ugyan miért V Jo 

tanács a nyugtalanoknak.)

Chinában szokásban volt egy időben (még másfél 
évtized előtt is, a mint tudjuk), hogy midőn a „nap 
ocscse és hold bátyja* (a  cbiuai c-ászár hivatalos czi- 
mei) körutat tartott „mennyei birodalmában,* a furfan
gos mandarinok hivatalvesztés, haskivágás és ketté fü- 
reszelés kegyes ígéretei mellett hagyták meg a tarto
mányok kormányzóinak, hogy az utakat, hol a magas 
utazó átvonul, mindenütt és minden áron jó  karba hoz
zák. így történt azután, hogy aD eb r... parbleu! hogy 
megbicsaklott a nyelvünk! azaz Pekingtól nehány au-

A „Szabolcs*1 tárczája.

Eszem azt a...
Eszem azt a rózsapiros két arczád.
Hol születtél, tán a hajnal volt anyád?
Virágokkal hintett bölcsön ringatott 
8 örömében sirt reád gyöngy harmatot! ?

Olyan édes. mint a nádméz, a szavad 
Hát még; milyen édes lehat sjaksd.
Talán n kis csalogány volt a dajkád ;
Attól szállott örökségben e hang rád?!

Napsugár volt egykor talán a szemed ?
Vagy s nap is tőle lopta a tüzet!
Vagy a nap és bűvös szemed testvérek ? . .
Ha rám nézesz, azt hiszem hogy elégek.

Ne nézz ream fordítsd el a szemedet,
Sugarával elégeti telkemet;
Be ba szeretsz, nem bánom ha elégek:
Hisz ajkadról mosolyog rám száz élet

Tar ítatár.

Különösségek.

Valami az ód-delejrül és légkövekröl. — A forradalmak forrása. 
A világ bárom forradalmárja. —  James báró. — A papirrend- 

r mint szabadító. —  Az újkori nemesség.—  A népneveire föl- 
•ata. —  A népnevelők jutalma. — A tanfelügyelői irodák. —  A 

ménnevelés. Az állam kötelessége.)

Reichenbach báró az ód-delej elmélet em
bere kiszámította azt is. hogy évenként 4500 légkö 

• • rolyth) hull a földre. E légkö mennyiség súlya 450,000 
fönt lévén, ezer év alatt 450.000,000 font légkö-roncs 
boritundja a föld kérgét.

Az emberiség ifjúsága napjaiban, tápláló manna 
hullott az égből; ma már csak kő, és pedig vas. Vé-

i gól-mérföldre kezdődő homoksikon, messze távolról cda- 
hordott feketciöldböl olyan hatalmas utat létesített a 
chinai hangyaszorgalom, és az azt „olvasatlan* meuy- 
nyiségben fűszerező „bambusbot,* hogy gyönyör volt 
rajta robogni. No hogy aztán e pár nap alatt rögtöu- 
zött országút épen oly hamarosan elromlott, és a ki
kopások miatt elannyira rázóssá, döczögőssé vált, hogy 
Cseng-Bong-Kong (bires buffó a pekingi udvari operá
tól) valamint demoiselle Csa-l’o-Dár-Ka (diva ballcrina 
a nankingi várszínháztól, ki Pekingbe akarta bemutatni 
parányi lábacskáinak deleje/ö és villanyozó művészetét) 
inég két hó múlva is fájlalták e famosus „chausséen*

1 összeroncsolt odalbordáikat. . .  ez már nem tartozik a 
dologra, s mindössze is ami „homokos és ártéres pát
riánk* rósz, fatális, sőt infamis országutait juttatja 
eszünkbe.

Igeu, közlekedési vonalaink oly kezdetlegesek, 
gyarlók s néha életveszélyesek is, hogy felölök bizto
san kimondhatjuk a szigorú íté le te t: „alul állanak a 
bírálat színvonalán.*

A tulasztó port nyárban, a meglábolhatlan sárt és 
pocsolyákat, midőn az ég csatornái inegerednek, nem 
is említjük... óh ezeket már „megszoktuk,* minta naiv
úrnők tyúkjai, kacsái a megölést,............. taláunem
is tudnánk nélkülük megélni!

Elhallgatjuk a tekintélyes torlaszokat is, melye
ket a hóvihar hóbortos szeszélye szokott községeink 
utczáin építeni. Kikerüljük őkemeket „udvarolva-kertel
ve *... de ha nem lehet is, mit tesz az, hogy a szán 
néha felborul? (a  hóban úgy sem üti meg magát az 
ember, aztán meg ilyenkor tűnik ki, kinek milyen a prae 
sentiája) kerék törik, gyeplő szakad, hám rongyollik ? 
(a mesterembernek is élnie kell) a pejkó megsántul ? 
(bizonyosan az a rósz kovács „nyilalta meg* a Káró 
megdöglik ? (legalább nem kell méregdrága szénán te
le ln i!) Aztán meg menyi pénzt adnának a párisi és mad
ridi torlaszbősök e magas és szilárd a lko tás  barrica- 
deokért. nekünk pedig ingyen ad ják ... s hozzá még 
minő pompás szánkázó lejtökül szolgálnak ami nagyre
ményű iskolugyülölö csemetéinknek, s emellett tavasz- 
szal úgy is elolvadnak. Mit azt mondják önök. hogy 
náluk nem várnak arra, hanem szekér utat vágnak a 
futásokon keresztül; Hol laknak? Túrán? De hiszen 
Önök „felforgató emberek*...Envire ellentétbe helyezni 
magukat a természet rendével és a nagy közönséghan
gulatával... ennyi élvtől fosztaui meg a kedves vad 
múzsákat, s egyetlen torlaszt sem tartani, holott köz
ségeink telenként 10— 15 barricadeot szoktak felmutatni, 
sót talán még conservaltatják is azokat házi pénztárakból

óh  világtól elmaradt túráink!
Hanem azért mégis jelezünk nehány passust, mint 

meganyi fénypontot közlekedésünk táblázatában. Ilye
nek az. emlékezetes mély utak (a  pazonyi Igrice mel
lett és a halászi .Szikháztól keletre), melyek a szemközt 
menő szekeresek közt annyi érdekes sőt olykor „csat- 
tanós* jelenetet idéznek elő. A karász-, tas-, gyulahá
zai vadregényes „gázló,* hol a csikók sárba dőlnek, 
a jármű megmerül, néha pedig (miután az útról a 2— 3 
lábnyi mély „utas csapdába* kénytelen lc/ókkenui) fel 
mondja a szolgálatot Az elkorhadt, karfátlan, lyukas, 
félig összeomlott hidak s közöttük kiválólug a paszahiuk 
(pardon! ha megjavultak), melyek midőn egész kedé
lyességgel nyikorognak recsegnek hajladoznak alattunk 
önkén}telt nül is eszünkbe jut az indiánok függő hídja 
és ... iiiiuden bűnünk, minden adósságunk.

No meg azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a 
közelebbi évtizedben a birtok rendezések alkalmával 
létesült uj utak, kevés kivétellel olyanok, hogy a mér
nök urak ba bóráit nem nagyon togják szaporítani. Egy t- 
nes vonal mindenült !. .  ez elvet hangsúlyozták ők, s 
ez elvért elhagyva a szilárd talajt s a régi, inegülepe- 
dett, jckarban lévő töltéseket, neki hajtottak az úttal 
homok begyeknek, ártérnek, posványnak.zsombékerdők- 
u ek ... hiszen inért... sz mérnök monda bizonyos ha
tárban a nyakáig érő zsombékpyramisok közt, mindósz-

sze is 20—30 ezer napszámmal a legfinomabb ország
utat fogunk itt készíteni. Csak hogy persze az a 20— 30 
ezer napszám nem volt a dominus zsebében'; no meg 
azt is feledte, hogy abban az egy határban számos ilyen 
vizenyős mélyedés lévén, circiter százezer napszám szük
ségeltetnék az utuk rendbehozására. Ha csak az a ra- 
mocsabáza-székhelyi homokóriás, ez a „nyiri Horeb- 
hegy* egy nagyot nem gondol, úgy jó  szántából be nem 
sétál ami posványáinkba! mire azonban, amint értesül
tünk, még eddig igen kovés hajlama van; jobban sze
retné (hát még m i!) ha a Gellérthegyről átadnák szá
mára a . . .  citadellát!

(Aztán még panaszkodnak a magyar mérnökök, 
hogy a vasútépítéseknél melloztetnek. Mondják inkább: 
„merítő plectimur*...

— Igaz, mind igaz ! sóhajtozik egyik másik ke
belbarátunk, —  de hát miként lehetne ezen az uttalan- 
ut-kalamitáson segítenünk ?

Bah ! hát úgy, hogy sehogy!
Az igaz, hogy magunk is tehetnénk valamit, te 

hetnénk igen sokat községi és országutaink kijavítása 
körül; de hát minek? Ha elakadunk valahol,vontatjuk 
egymást atyatiságosan. 1 la a dugvány már épen meg
lábolhatlan, akkor hozzá fogunk s hamarosan gátat épí
tünk ötannyi erővel ugyan mint különben; de hát ki
nek mi gondja arra? Néhány lovat ugyanévenkint beír 
Mojseles gazda (emberséges bőrkalmár) az ő „mhart- 
bikbullájába*... uo de „a hol a kár, ott a haszon; 
mert az ily nemzetgazdászi elvek mellett, olcsóbb a —  
lóbőr csizma.

Az igaz, a megyei bizottság is meg tehetné azt 
a tréfát, hogy ügyelne az utak jókarban tartására, s 
nem engedné, hogy a hidak nem a szükségelt pontokon, 
hanem homok-fúrásokon állíttassanak fel; de hát mi
nek? Nem volna-e ez világos korlátozása az egyéni 
szabadságnak és községi autonómiának ?

Az igaz, a közlekedési minister is kimondhatná a 
méltányos és igazságos elvet, hogy a „közmunka* alól 
miudazon községek felmentendők, melyeknek saját ha
tárukon is bőven van e részben seperni valójuk*...  de 
hát minek? Hiszen igy is kevés láttatja van a közmun
kának. amúgy inég kevesebb lenne.

Végezd édes fiain község! a közmunkát; (uéha 
harmadik negyedik határban) csináld saját utaidat is ; 
azután élj a hogy tudsz, és ne háborgasd mások csön
dét jogtalan panaszaiddal.

— Deiszen koma. hangzik ismét az ellenvetés —  
ilyen jó  tanácsok mellett soha sem lesznek jókarban a 
mi utaink.

De hogy nem lesznek. Távírónk azonnal a czik- 
künk elején jelezett „potentáthoz* s felkérjük egy kis 
körútra Szabolcsban.

— És ba nem jön ? Aminthogy nem is jön ?
No akor ülj vasútra, \agy vesztegelj otthon jám 

bor müzülinan, s elégedjél meg a jó  országút, a gyors 
közlekedés, a kényelmes utazás „plátói* élvezetével!

* - y -

Ú JD O N S Á G O K .

A  p o lgá r i o lva só egy le t á lta l február 25-dikcn 
könyvtára javára rendezett tánczestélv alkalmával kö
vetkező fclültizetések történtek : Mikecz József 1 frt. 
Muttliaeides Gusztáv 1 frt. Eriedmanné 1 frt* HoHman 
Adolf 1 frt Kőmives Károly 5 frt Illincz Gyula 1 frt 
Jurányi Hugó 4 frt Joszka János 1 frt Városi főkapi
tány) hiv. 5 frt Horovicz Jakab 50 kr. Dr. Rottmann
1 frt if. Heuinan 1 frt Török I'éter 1 frt Kubassy Ar- 
thur 1 frt Rózsakerti József 4 frt Szamueli Aurél 1 frt 
Szainueli Lajos 4 irt Friedliber 1 frt Nikelszki Mátyás
2 frt Dr Dankó István 2 frt Kralovánszki Mór 1 frt 
Eöry Elek 1 frt id. Bencs János 1 frt Dr. Heuniann 
Ignárz 3 frt. Csornák Ferenci 2.. ifj. l ’alicz Sámuel 1., 
Hiuffel Lajos 1, Dr. Grünbaum Leó 1., Kraszuay Gá-

gül úgy látszik, kitéve vagyunk azen esélynek, hogy 
megérciesedik, megkövül itt minden, még a szivek is, 
amelyek meg nem törtek.

Van azonban egy dolog, ami alig lehet tárgya 
ezen aggodalmunknak; ez a pénz. Ez korunkban ere
deti érczállapotából papírrá változik á t . . . .  És ez for
rása a legnagyobb forradalomnak.

A történelem három uagy forradalmárt jegyzett 
j fel az emlékezet táblájára ; három R :  Richelieu, Ro- 
bespierre, Rothschild ! Ez utóbbi a legnagyobb!

Richelieu leroutatta a hűhérnemesség souvranitá- 
-át, s oda vetette azt a királyi önkény lábaihoz. A 

l büszke nemességnek udvari szolgálatba kelle állam, ' vagy a tartományban az úgy nevezett káposztásunké- 
I rek módjára elsatnyulni.

Robcspierre azután ezen lcigázott, szétmállottno- 
I mességet a Danton által indítványozott vésztörvényszék 
elé burczoltatta, s kivégeztette. A földön azután min- 

Idén megváltozott; de még ott maradott a fóld, s az 
uj földbirtokosok csak oly jó  aristokraták lettek, iniut 
a régiek, kiknek igényeit uj nevek alatt fentartaui igye
keztek.

Ekkor érkezett a legnagyobb Nivelleure Európa- 
1 nak Rothschild, s lerontotta a fold főuraságát. a bir- 
j tok soliditását, midőn a papirrendszert legfőbb hatalom- 
i tná tévé, s ezálta l a legnagyobb birtokokat mobilizálta, 
s a pénzt, illetőleg a papirt a birtok előbbi előjogaival 

1 ruházta fel.
Most ismét uj nemesség következett, a pénz ne

messég; de miután ez a világon a legbizonytalanabb 
alapon áll: nem gyakorolhat a társadalomra olvveszé
lyes nyomást, mint a régi, mely a fóld szilárd bástyán 
állott, de annál nyeglébb, s kicsinyeskedő. Azonban ber
zenkedéseit könnyebben megbocsátja a világ, meggon
dolván, hogy holnap elfúlhatja alóluk a szél a jogala
pot, —  a pénzt.

Hogy James báró a párisi pénzkirály csakugyan 
a legnagyobb társadalmi forradalmárok közé tartozik, 
daczára annak, hogy egy európai államrendszer-válto
zás a Itothscild házat a legkomolyabb veszélyeknek ten
né ki, innen igazolható. A dolgok uj rendjének niegala-

! pitásához jelentékeny emberek csoportosulása szüksé
ges mindig, akik e t&rgygyal komolyan foglalkoztak. 
Ezen emberek eddig birtokaik vagy hivataluk jövedel
méből éltek, s ezért nem valamik egészen szabadok; 
hanem oda voltak kötözve valamely távol föld darab
hoz, vagy helyies hivatalhoz : tehát izolált erük voltak. 
Most a papirrendszer megajándékozza ezen embereket 
a szabadsággal ott telepedhetni le. hol akarnak: min
denütt megélhetnek állampapírjaik e portabilis birtok 
jövedékéből, s igy könnyen csoportosulhatnak ugyan
azon eszmék, vagy életnézetek emberei s ezek képezik 

i most a fővárosok hatalmasságait A fővárosok tehát 
a legkülönbözőbb irányú erők residenciái.

Könnyű felfogni, hogy az értelmiségek és társa
dalmi tekintélyek ősszepontositása nem maradhat meg- 
telclö hatás nélkül. Igv például I ’áris nélkül Franczia- 
ország nem csinált volna forradalmat. Az itt összehal- 
rnazott erők, s egyesült kitűnő szellemek találtak utat 
és módot sulyjok éreztetésére. Mindezt a papirrendszer 
tette lassanként lehetővé. Rothschild kormánya is cent
ralizál, de felszabadit a szilárd földtől, s könnyű, re
pülő papirbasisra á llít Ez az oka, hogy oly sokan el- 

; repülnek. James király kormánya alatt. Ez az újvilág 
Dzsengis khanja. Mindent meghódít. A fegyver hatalmát 
ki lehet kerülni. Az övét nem

Takarékpénztáraink is oly sóvárgó szemekkel te
kintenek e király bécsi udvara felé. A levegő, a napsu
gár nekünk nyugatról jő. A mi pénzügyministerünk is 
szeretne onnan letörni egy darab sugárt, de nincs még 
kulcsa ama házhoz, mely felett James király szeme 
őrködik; kezében tartván a világ üterót

Mindamellett, hogy James király a nemességet 
és földbirtokot kimozdította helyéből, egy elem van még, 
melyet ineg nem nyerhetett, s ki nem mozdíthatott he
lyéből. Ez a nagy társadalmi alap, a nép. Ennek egy 
részét odalámzolta ugyan a gyárak gályapadáboz, de 
ezek annál dühösebben marják a lánczot, minél jogo 
sulatlanabb az.

Egy háborgó tenger Neptun tridense alatt, mely 
*a vihart lesi, és James királynak sok álmatlan éjsza
kát csinál. A papír, fél az éhes gyomortól és meztelen



bor 4 , Krámer Ferenci 1., Sprig l n Heer Zzigmoml 1., 
ifi. Pintér István 1., Andrikovics János 1., Grósz N. 1., 
Zsuffft 1., Hauzik 1., Szénfy Gyula 2., Diecz Soma 1., 
Pazár István 1., Szexty Görgy 1., Mráz Károly 1., ifj. 
Maurer Károly 2., Fisch Sámuel 2 írt. —  Fogadják az 
illető nemes kcblü adakozók az ügy aevébeu, a rende
zőség meleg köszönetét.

(Sz.) Bogdány mezővárosában főbíróul Gergely-
fy Mihály, törvénybiróul Nemes György, pénztárnokul 
Jakab József, árvagyámul Demjén Fereucz, hitesekül 
Bodnár Károly, Sinka Miklós, ifj. Fereucz Antal és Fes
tő Antal választattak meg.

{\  A dohány termesztőket figyelmeztetjük azon 
pónzügyministeri legújabb rendeletre, melyszerént a fo
lyó 1873-ik évi kincstári dohány termelési bejelentések 
határideje újabban folyó martiushó végéig hosszabbit- 
tatott meg.

*  ̂ * A keinersei vasútállomás főnöke Katies 
István ur, a múlt hetekben jegyezte el Krasznay Pé
ter szolgabiró urnák kcllemekbeu és szellemben gaz
dag leányát Ilona k a. Hosszú és örömdus legyen a 
pálya, melyre a derék pár lépett!

(K— s.) A Kemecse és Kótaj közt elveszett s 
általunk is jelzett 30U0 forintos levél, mint illetékes 
helyen hallottuk, megkerült. A kótaji postamester ész- 
revevén a csomagok felbontásakor a hiányzó levelet, 
azonnal fordult vissza Kemecsére s szerencsére még a 
pénzes levelet hiány nélkül megtalálta egy általa gya
núba vett embernél, akihez néhány perezre bement volt

X  A Nyíregyházán közelebb tartott vásár
alkalmából igen sajátságos eseményről értesítenek be
nőnket Egy vidéki bérlő ugyanis beszáll Nyíregyházán 
Jj. vendéglőjébe, lefekszik s aranyóráját uz ágy melletti 
asztalra helyezi. T iz óra tájban kopognak ajtajáu s a 
vendéglős kéri, hogy bocsásson a szobába egy most 
érkezett vendéget. \ már fekvő vendég az ajtót kinyit
ja és heliocsátja az ujonan jö tt veudéget. Ezután mind
ketten lefeküszuek. Egy óra múlva ismét kopognak az 
ajtón — egy másik vendég bebocsáttatását kérve. —  
A harmadik vendég, ki szintén bebocsáttatott, ahelyett 
hogy lefeküdt volna, kiment a játék-szobába; a másik 
két vendég abban a hitben, hogy nem sokára visszajö, 
az ajtót nyitva hagyta; de várakozás közben mindket
tő elaludt. Egyszer belép a kinuiaradt 3-ik vendég, 
gyertyát gyújt s álmélkodva látja, a szobában szét
szórt tárgyakról, hogy itt a sötétben tolvaj járt. Fel
költi társait s mindannyian meggyőzödnek a valóról, 
t. i. meglopattak. Óra, bőröndök mind eltűntek a szobá
ból. A tettes még nem tudatik.

— K is-Yardán . mint levelezőnk tudatja, a köz
ségi képviselő választás f. hó 4-én zajos vitatkozások 
s némi kellemetlen jelenetek közt folyt le. A választott 
tagok s/átna 20 rendes és 6 póttag, akik a jobb és a 
balpárt hói egyenlő számban, s egyezség utján válasz
tattak. Reményijük, hogy a városnak közös érdekéről 
folyamié tárgyalások alkalmával ezen pártoskodás ele
nyészik. s a közügy előmozdítására üdvösnek látszó in
dítvány bármely pártbelitöl eredend, egyhangúlag el- 
fogad tátik.

(Sz.) Nyíregyháza város képviseleti testületé
folyó hó 13-án ismét gyűlést tartott. A tanácskozás tár
gyait, a következő kérdések képezték: Február 27-iki 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitclesitéso; 2. Főkapitány 
jelentése a paletások ajánlatára nézve; 3. Főkapitányi 
jelentés az ordonancz iránt; 4. Főkapitány jelentése a 
talyiga-dijak megállapítása tárgyában; 5. Az ó-kerti sző
lő-birtokosok follebhezése; G. Itotaridesz János és tár
sai kérvénye; 7 Magtári felügyelő és társa kérvénye;
8. Rozenberg lternát és társa kérvénye; I). A kisded
óvó intézetre vonatkozó kérvények; 10. Végre több ma- 
gán-iigy. A tárgyalás eredményét jövő alkalommal fogjuk 
tudatni olvasóinkkal.

(K —s.) Pü«pök-Ladányban folyó lm 8-án tör
tént meg Rázsó Gyula szolgabiró ur elnöklete alatt, a 
községi tisztválasztás. Biró lett az edd ig i: Rarauyay Al

kartól, s nyugoton ezek száma légió mar. nagyon han
gosan beszel. Sebeit számlálja csupán. Bizalmutlanko- 
dik mindenbe. Senkit sem szeret. Egy bujdosó Kain. 
Fut az Isten és a társadalom elöl Ttjának nincs semmi 
határozott czélja. I.egszivcsebben pihenue meg az ösz- 
szetort világ romjuiu.

Ezen iránvtuhuiságota népucvelés szüntetheti meg, 
s a jelen társadalom végre komolyan foglalkozik ezen 
oly sokáig, oly bűnösen elhanyagolt munkával. l)e  a 
bel\es utat még most sem találta fel. Semmi sem vi
lágosabb annál, hogy jó népiskolához, kitűnő néptanító, 
ide pedig minden anyagi gondot legyőző jó  fizetés kell. 
E szent ügyet az. ortzácos 3 millió forintocska a leg- 
fájdalmasauban kigunyolja. A néptanítók gyomrait és 
testeit fedezni paragraphusokkal nem lehet. Evértanuk- 
«ak elmondják, hogy minő szent munka vau kezeik kózé 
letéve; de arról nem gondolkoznak, hogy e kezeknek 
kapálni kell, ha megélni akarnak. Derék hazafiak! száz 
és száz esztt-ndejo annak, hogy nem gondolt veletek 
senki; mégis megvoltatok. Csak az Isten látta, meny
nyit szenvedtetek, éheztetek, mielőtt pihenni mehette
tek a s í r b a .  De hát most íme azt kívánjuk, hogy... 
még jobban tanítsatok; még jobban feszítsétek meg e l
csigázott erőtöket Most már úgy tauitsatok, amint mi 
parancsoljuk uj rendszerek szerint, sokat, és jól. I'énzt 
ugyan jutalmul nem adhatunk semmit; inért az uj tan
felügyelői hivatalok és irodák igen sokba kerülnek, de 
azért egyik másiknak, ki legtöbb sikert képes előírni* 
tatni, juttathatunk valamicskét. De ha mindnyájan ki
tűnni fogtok: akkor igen szomorú helyzetbe jutunk a 
rendelkezhető praemiumokkal. Nem praemiuiu, hanem 
atalános fizetés-javitás az első dolog, ha a népnevelés 
ügyéhez komolyau és sarkalatosán akarunk nyúlni. Ad
jon az ország a népnevelésre tízszer annyit legalább, 
mint a mén-nevelésre, s midőn ezen áldozatot meghoz
ta, követeljen, parancsoljon, számoltasson meg minden
kit, ki uz állam jótéteményeit élvezi, szigorúan, és mentve 
leend minden.

Dr. Heiszler József.

bért, törvény biró: Fercnczik Imre. Tanácsnokok: Nagy 
Sándor, Kárai István, Háry György ói Szilágyi Lajos. 
Árvagyám : Kálmán László, l ’éuztárnok : Tóth Józseí. 
Orvos : Doktor Frigyes sebész.

r+: A levelező közönség figyelmeztetik, hogy a 
fővárosba szóló jiostaküldemények czimezésénél az 1871. 
évi 36. t. ez. értelmében használandó „Budapest szó 
alatt, a helyes és gyors kézbesítés czéljából, az eddigi 
városok helyneveit vagy azok városrészeit megjegyez
zék. Utasittatnak ennélfogva azon kir. postahivatalok, 
melyek a budai és a pesti föpostahivatallal közvetlen 
rovatolási összeköttetésben állanak, hogy a Budapestre 
szidó posta küldemények irányításánál különös gondot 
fordítsanak a rendeltetési hely alatt levő megkülönböz
tetésre, s a küldeményeket a szerint amint bel-. Lipót-, 
Teréz-, József-, Ferenczváros megjelöléssel vannak el
látva Pestre, ha pedig vár-. Krisztina-, vízi-, ráczváros 
vagy Tabáu és Újlak névvel mcgjelölvék, Budára ro- 
vatolják.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terménycsnriiokiiál mart. hó 15-én 
hej egy zott térin én y á rak.

P ia o z i  á r
K e r e s k e d é s i  á r
100 köböltulkezdvs

Rozs 00—00 fontos 4.S5—4 30
78—80 „ 0.00—0.00 . 4.30—4.40
7ü—80 , 

Búza a 6.75—6 50 vámmazsa szer. 6 25—0.75
Árpa 2 60—2 y> 2.70— 2.75
Zab . . 1.40—45
Tengeri 3 30-3.40 uj termés,
Köles 2.60—2 85
Bab, tiszta fehér . 8.80—3.85
Káposztarepcze 0.00—0 00
Lenmag 6 00—5.12
Gomhorka 0.00—000
Kendermag 0 00—0 00
Mák 0.00—0.00
Napraforgóolaj 20.00— 22.00
Szesz 30 fokú magy. iteze 23 22A melegagyak.

A rendes melegágyablakok 5 láb ma
gasak és 4 láb szélesek, egy keretbe három 
ablakot vévén —  2 öl hosszú ágyat ad

A  két öl melegágyhoz tehát 2 öl liosz- 
szu és 7 láb széles —  1 láb mély árkot 
ásunk, legczélszeriibben délkeletnek fordítva; 
ebbe beleágyazunk még heviilésnek nem in
duló friss, bőven szalmás lóganajt. Hogy lie- 
vülésnek nem induló nagyobb menyiségü 
lóganajjal rendelkezzünk a melegágy készí
tésekor, szükséges, hogy már megelőzőleg 
az istálóból kihordott ganajt ne a dombon 
fölhalmozzuk, hanem vékonyan künn a sza
badban elterítsük —  a melegagy készítése
kor azután ezen kihűlt ganajt ágyazzuk be, 
lehet marhaganajt is hozzá vegyíteni, ez 
kevésbé hevít, de tovább tartja melegét. A 
gannjágyazás gondosan intéztetik és folyvást 
lábbal tapostatik, ekként a taposásnál észlel
hető a gödör —  hová kiegyenlítésül gauaj 
teendő, és ágyaztatik, inig a gödörön felül 
’/j láb magasságban a gauaj szorosan ösz- 
szetaposva felhahnoztatik.

Ezen összegyűjtött kihűlt ganaj ágya
záskor közbe vegyittetik az istállóból ép ak
kor kihozott párolgó lóganajjal; ettől a kihűlt 
is rögtön felhevül, —  de azért hogy kelleté
nél jobban ne hevüljün föl, és melegét to
vább tartsa, a ganaj deszkákkal letakartatik 
és nyugodtan hagyatik, mig párolgása nem 
jelzi a hevülést és megsüpped, mikor azután 
az ágykeret reá allittutik, oldala letaposva 
gatiajjul körül rakatik; az ablakok rá illesz- 
tetnek, és előbb szalma-takarókkal —  azu
tán deszkákkal letakartatik.

Mig az ágy jó l átmelegszik 2— 3 nap 
alatt, készíttetik a melegágy-föld; legjobba 
mnlt évi melegágyból kiemelt, és átrostált 
elomlott ganaj vegyítve porhanyó korti föld
del, —  milyen, ha nem volna, elomlott érett 
ganaj és kerti föld vegyítve atrostáltatik, a 
rostán át nem hulló nagyobb darabok —  
rögök — jönnek az ablakok leemelésével leg
alulró] a gauaj beboritására, azután az át
rostált melegágyföld —  csaknem színig a 
deszka-keretben az ablaktól csak egy hü- 
velyknyire, azután ismét az ablakok felrakat
nak —  befedetnok.

Egy pár nap múlva a told is jól átme- 
legedett, és ideje van a véleményezésnek;

legalkahnasb az ágyat elláttni: uborka — 
fejes saláta —  és hónapos retekkel, ez meg
fér együtt —  mert egyik a másikna k eloldd 
felhasználásával helyt enged. A. X. K-e.

Felelős szerkesztő : K. Kinethy István.

h i r p e t b s b e : .

Haszonbéri hirdetmény.
Nagy-Kálló város határában, Patkó 

András birtokából 100 hold szántó és ka
száló terület több évre haszobérbe adható. 
A  feltételek iránt nálam (Czukor Jósét ügy
véd ur lakásán) értesítés nyerhető.

Nyíregyházán 1873. febr. 28.(4—3) Patkó Tamás.
220. ebi.

1873.

Hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék terüle

téhez tartozó kis-várdai kir. járásbíróságnál, 
egy irnoki állomás megüresedvén, a pályáz
ni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerüleg 
felszerelendő kérvényeiket f. é. márcziushó 
30-ig a nyíregyházi kir. tvszéki elnökséghez 
nyújtsák be.

Kelt Nyíregyházán, febr. 27-én, 1873.Lauka József
kir. törvszéki elnök.Árverési hirdetmény.

Rendezett tanácsú Nyíregyháza városa ré
széről ezennel közhírré tétetik, miszerint a város 
tulajdonát képező úgynevezett vásártéri „szél
malom" a képviselőtestület 454 sz. a. határozata 
folytán az 1873-ik évi martiushó 31-én d. u. 
3 orakor a városházánál megtartandó nyilvános 
árverés utján a legtöbbet Ígérőnek örök áron 
el fog adatni, —  ezzel kapcsolatosan a malom
jog  haszonbérbe lbg kiadatni.

Ki kiáltási ár 3000 írt ennek 10°/o‘ja bá
nom pénzül leteendő.

Miről vállalkozók a són megjegyzéssel érte- 
sittetnek, hogy ugv a malomra mint a malom 
jogra együttesen történik az árverelés. —  Az 
árverési egyéb feltételek a főjegyzői hivatalban 
megtekinthetők.

Nyíregyházán, 1873. mart. 6-án.
Jurányi Hugó

(3— 2) főjegyző.

Gróf Zichy Henriknő ő excellentiájának, 
Szabólesmegyében a Szerencs, tarczal és tokaji 
vasúti állomásokhoz 3/4 óra járásnyira fekvő 
Ptrhügv határbeli mintegy két ezer holdat tevő 
tagositott birtoka, folyó 1873-ik october l-ső 
napjától 6 vágj' 9 évekre, a mostani bérlő ki
rekesztésével haszonbérbe kiadó. A haszonbéri 
feltételek megtudhatók Siska puszta u. p. Tisza- 
Lúci.

Konrád János
(3— 2) tisztartó.

Birtokeladás.
I’ócs-Petrihen egy szép fekvésű belsőség 3 

vékás kerttel és 22 hold legelő illetőséggel f. 
évi áprilhó 2-án délelőtt a helyszínén el fog 
adatni. A feltételek iránt, tudakozódhatni az ot
tani paróchián. (1— 2)

Eladó ház.Vendégutczában 144 számú ház szabadkézből eladó. Értekezhetni ugyan ott a tulajdonosnál. <3_i)
Eladó ház. (3“S)A selyemutezában 864. szám alatt fekvő ház szabadkézből eladó. Tudakozódhatni ugyanott

Tóth Lajosnál.
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Árlejtési hirdetmény.
A Nagy-Kállóban létesítendő Szabolcsme- 

gyei nyilvános közkórház felépítése, illetőleg a 
meglevő épületek átidomitása tárgyában, melyek
nek összes költségei 19994 Írtban előirányoz- 
vák, —  f. évi márcziushó 31-én d. e. 11 órakor 
N.-Kállóban a megyeház kis termében árlejtési 
tárgyalás fog tartatni, melyre a vállalkozni kí
vánók 2000 frt bánatpénzzel ellátva azon ész
revétellel hivatnak meg, miszerént a feltételek, 
terv és költségvetés az iktató hivatalban meg
tekinthetők.

Meghatározott árt tartalmazó 50 kros bé- 
lyeggel s a fent számjelzett bánatpénz vagy 
ennek letételét igazoló házi pénztári elismer
vénynyel ellátott zárt ajánlatok, a fent kitett 
óráig ugyancsak az iktató hivatalban elfogad
tatnak.

N.-Kálló, 1873. februárhó 20-án.

Ház bérbeadás.
Néhai Hibján Dániel és neje hagyatékában 

maradt 1472. számú háznál a helyszínén márt. 
19-én d. u. 3 órakor, három lakosztály három 
évre árverésen bérbeadatik, s ottan ingóságok 
árverésen szinten eladatni fognak. (2— 2)

Hirdetmény.

<S-3>

Alispán helyett
K o r á n y i  M i k l ó s

íöjegyró

Áru- s egyéb szállítmányok vasutoni 
szállítása.

Van szerencsém a t ’ ez. közönség becses tudo
mására juttatni s szives figyelmébe kérni, hogy alulirot- 
a v a s p á ly á n  mindennemű tárgy elszállítását, a leg
kisebb díjszámítás mellett, elvállalja s mindkét vona
lon eszközli,

Ha az illető szállító urak. tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, lia ily tárgyak feladását cseléd
jükre bízzák, s mily sok kár történhetik részint a ti- 
gyelmetleuség. részint az ügyetlenség miatt; iia továb 
bá meggondolják mennyire el vannak foglalva sokszor 
a vasúti hivatalnok urak : saját kényelmük és a szállí
tandó tárgy biztos, tapintatos és pontos kezelése érde
kében, reményiem nem fogják sajnálni azon csekély 
gondozási dijt, melyet ily esetekben felszáll)itandok.

Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
számítva maradtam Kis-Várdán. 8— 4

Február 22. 1873.
Friedenstein Simon.

Nvir-Bogdnnyban szeszgyárnak alkal
matos zsindejjel fedett, úgy két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutakkal ellátott 11 hold 
területit udvartelek több évekre bérbe ki
adó. — Vasúti állomás félóra járás, —  a 
klompér, gabona, árpa termelés bőségesen 
fedezni fogja a szeszgyártást.

A feltételek iránt Ny.-Bogdányban ér
tekezhetni alulirt tulajdonossal.

Kelt Bogdány, febr. 22. 1873.(,0—s) Székely Benedek.
Árverési hirdetmény.

Nyíregyháza rendezett tanácsú város kép
viselő testületé részéről, ezennel közhírré téte
tik : miszerint a város tulajdonát képező tégla 
és cserépgyártás 10— 12 holdnyi területen, a 
hozzá tartozó épületek, kemenczékkel és beru- 
házványokkal 12 jévre, azaz 1873 april 1-tól 
1885-ik évi april 1-ig a legtöbbet Ígérőnek f. 
év niarczius 31-ik napján d. e. 10 órakor a vá
rosházában megtartandó nyilvános áperés al
kalmával bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek a város főjegyzőjénél 
megtekinthetők.

Miről árverelni szándékozók azon megjegy
zéssel értesittetnek, hogy a 4000 frt kikiáltási 
ár 10%-ja bánom pénzül leteendő.

Kelt Nyíregyházán 1873. mart. 5-én.

Jurányi Hugó
(3— 2) főjegyző.

Bérbe kiadó
Rózsa utczán az alsó kapitányház- 
zal szembeu, két lakosztály. Egyik 
az emeleten 3 szoba konyha, elő
szoba és folszinti kamarával, A má
sik földszint 3— 4 szobával, kony
hával és kamarával. Egyik lakáshoz 

pincze és istálló is adható, 
bővebb értesítést nyerhetni May Adolf 

urnái. (4—4)

Alulírottak tisztelettel tudatják a t. ez. 
közönséggel hogy a már eddigi leszállított ár
jegyzékeiket újonnan leszállították melyet a t. 
ez. közönségnek, figyelmébe ajánlva, úgyszintén 
tölgytüzifa öle 14 írtjával.

Sepper és Sátori.

824.
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Árlejtési hirdetmény.
A tokaj-kolozsvári országút Nyíregyháza 

Nagy-Kalló közötti vonalának 1250 folyó öl 
hosszú V. szakasza kiépítése tárgyában, mely
nek költségei 45077 frt 71"/1S krban elóirá- 
nyozvák. folyó évi mártius hó 31-én d. e. 11 
órakor N.-Kállóban a megyeház kis termében 
árlejtési tárgyalás fog tartatni, melyre a vállal
kozni kívánók 1 0 0 0  frt bánatpénzzel ellátva azon 
észrevétellel hivatnak meg, miszerént a feltéte
lek, terv és költségvetés az iktató hivatalban 
megtekinthetők.

Meghatározott árt tartalmazó 50 kros bé- 
lyeggel s a lent számjelzett bánatpénz, vagy 
ennek letételét igazoló házi pénztári elismervény- 
nyel ellátott zárt ajánlatok a fent kitett óráig 
ugyancsak az iktató hivatalban elfogadtatnak.

Nagy-Káli ó 1873. februárhó 20-án.

Alispán helyett
(3— 3)  K o r á n y i  M i k l ó s

főjegyző.

Eladó kocsi. ,3- S)
A  Vencsellői uradalomhoz tartozó R ó

zsás pusztán, egy pirosra festett bánáti ko
csi, ruganyos ülésekkel és egy igen könnyű 
hibátlau, zöldre festett szán jutányos áron 
ÖZY. L iptay József úrnőnél megvásárolható.

Árlejtési hirdetés.
A nyíregyházi ref. egyház uj temlorn épí

tése czéljából, árlejtésre pályázatott hirdet fo
lyóévi áprilhó l-só napjának d. e. 10 órájára, 
a ref. iskolaépületben.

Akik áriejteni kivannak, zárt ajánlataikat 
az árlejtési 'föltételekben kitett költségvetési 
összeg 10°/n bánompénzzel martiushó 31-ig be
zárólag alulírott fógondnokhoz beadhatják.

Az árlejtési föltételeket, a vállalkozni óhaj
tók alulírottnál megtekinthetik.

Nyíregyháza, matics 7. 1873
Lukárs Ödön 

ref. lelkész.
Gredigg Jeremiás

(3—2) lőgondnok.

Üzlet- és lakváltoztatás.
Alulírott tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy lakását és üzle

tét lila  hu n ka ur h á zá b a  tette át. Mit midőn a t. ez. közönség tudomására jut
tatni szerencsés, egyszersmind ajánlja magátmindenféle elegáns férfi öltönyök elkészítésére,

•s pontosabb kiszolgáltatásról előre is biztosítván minden tisztelt meg-a leggyorsabl 
rendelőt.

Katonai tiszti ruhák
elkészítésére szintén készséggel ajánlkozik. Nemkülönben gyermekruhák készítésére is 
vállalkozik.

Tudatom egyúttal az illető fogyasztó közönséggel, hogy uj lakásomon minden
féle fin o m  b o r , s ö r , s z i lv o r iu m .  é g e t t  b o r  és t ö r k ő  p á lin k a , a lég jutá
nyosabb árak mellett kapható: valamint hidegétkek is szolgáltatnak ki.

Nyíregyháza, mártiushóbun, 1873.

Róth Dániel
(3—3) szabó.

V wfrlfr » ■>* ■«  > » f r l « '» > >■» »>■ T

150. szhoz.

Árlejtési hirdetmény.

( 0 - 1 )

A tarczali r. k. templom és torony helyre
állítása végett alulirt hivatal helyiségéhei) folyó 
hó 21-én délelőtti 9 órakor árlejtés fog tartatni.

A  felsőbb helyen megállapított költség 
1174 frt 16 krra fog kikiáltatni.

A  helyreállításra vonatkozó költségvetés 
alulirt hivatal helyiségében —  a hivatalos órák
ban bármikor megtekinthető.

Tokaj, 1873. mártiuslió 13-án.in. k. iiruil. gn/.d. hivnlnl.

------- í----------------------- T--

Hirdetmény.
( 3 - 3 )

1I
( A nyíregyházi ipar- és kereskedelmi-bank évi rendes közgyűlését folyó 1873-ik 

) évi márcziushó 19-én reggeli 10 órakor Nyíregyházán az uj városház nagytermében

) f°8 j!l ‘
; S

t i

megtartani, mire az illető részvényetek azon kijelentés mellett hivatnak meg, 
miszerént a velők eleve közlőit alapszabályi módosítás értelmében, ha jogaikkal a köz
gyűlésen élni óhajtanak a kőzggyillés megtartása előtt legalább 14 nappal részvényei
ket a banknál tegyék le.

T á r g y a k :

1. Elnöki jelentés a múlt évi közgyűlésen módosított alapszabályok helybenhagyásáról,
2. A lefolyt üzleti évről kimutatás és mérleg;
3. A  részvények utáui osztalékok meghatározása;
4. A számvizsgáló bizottság megválasztatása;
5. Az alapszabályok 27. §-n értelmében bejelentett indítványok tárgyalása;
f>. Az elnök és alelnök megválasztatása;
7. Sorsolás utján kilépendő két igazgató megválasztatása;
8. Nyolcz választmányi tag megválasztatása;
9. Három részvényesnek u jegyzőkönyv hitelesitéscvcli megbízatása

Az igazgatóság.

Nyiregyliása, 1873. Nyomatott l)obsy Sándornál.
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