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l i i a d o - t u l a j  d o n o s „ a z a b o l o s  n e g y e i  l a p l c i a a ó - t a r a u l a  t . “

A v ilá ^  le ^ lia ^ y o li l l  zsarnoka. vagy hogy közelebbről érintsem saját ina-
(Végo.) gunkat, azok, akik egykor a közbohlogsá-

A világ ama legnagyobb zsarnokának gért örömmel áldozák fel magukat ti közel 
az ö n zé sn e k , inelyszerint az ember má- múltban, egy Kossuth, aki boldogító türek- 
sok, sokszor milliók boldogságának romjain vésőiért mai nap is a száműzetés keserű ke- 
igyekszik felépíteni saját jólétének büszke j nyel ét eszi s ősz homlokát a honfájdalom 
palotáját,azönzésnekellenszeréről,amafegy- nehéz gondja emészti; va^v akit legelőbb: 
vérről akarok emlékezni ez alkalommal, mely kell vala említenem, a K r is z t u s, talán ma 
hivatva van leküzdeni a világnak legna- már, az önzés korszakában, nevetség és meg
gy  óbb zsarnokát , yetés tárgyaivá aljasulnak ?

Kz is nagy, ez is láthatatlan hatalom Tegyünk különbséget a dolgok közt. 
és halhatatlan is egyszersmind; és bár áldá- bontoljuk meg az emberiség gondolkozásán 
sa messze kiható : mindamellett igénytelen, jmk két különböző irányát Mindenekfölött 
nvm keres fényt, kitüntetést, rangot, dicső- ily fontos kérdésekben, ne hódoljunk adiva- 
séget, még elismerést sem; megelégszik az tos eszméknek es czifra zt fizmáknak; mert, 
ön megelégedés vigasztaló érzelmével, de ha tovább is megengedjük azt, hogy a tár
adért üldözésében kifáradhatatlan a világ. sadalmi, epen úgy, mint a hazai életben oly 

Hogy kikerülhesse a világ bántalma- nagy mérvű hódításokat tegyen a világ leg- 
zásait, elfeledett helyeken, gyakran jászol- nagyobb zsarnoka, az ön zés : akor az a 
bau húzza meg magát; a szegénységdarócz- mondás, amit Jugurtha mondott Kómáról 
mezébe öltözködik, úgy indul ki boldogítani („Kóm a eladó város, s ha vevője akadna, 
a világot. Útja vérző tövisek, aggasztó küz- maholnap el fogna veszni*') illeni fog társa- 
dehuek között, járatlan pusztaságokon vezet dalmi életünkre s szegény, sokat hányatott 
keresztül; önként keresi fel azon helyeket, hazánkra is.
ahol legnagyobb az ínség, fájdalom és nyo- Bármily csillogó s behízelgő szavakkal 
mór; gyakran épen azok, akiknek boldogi- ostromoljon is bennünket tehát a világ eme 
tásáru indult, tesznek nehéz keresztet vállaira sok kezű zsarnoka, az ö n zé s : álljunk ellene 
sjutalmul keresztre feszitik, vagy máglyákon nemes bátorsággal behálózó Ígéreteinek; 
hanvasztják e l !  Hasztalan! Halálos gvöt- ápoljuk igazán saját szivünkben s a körül- 
relmei közziil átdicsőülve, felifjulva támad tünk felserdülö ifjak szi'. eben a világ legna- 
fel ismét: boldogítani és áldani a gyilkos gyobb jóltevöjét: az önf*! áldozás nemes eré- 
kezeket. nyét; mert csakis ez által lehet boldog és

Ahol hallgatnak szavaira, s beveszik szabad a haza és emberiség.
üdvös tanácsait, ott nincs többé Ínség, nyo- ----- - "
mór és elnyomatás; nyomain a kietlen, tö- KŐZÍ'GYElt.
viscs pusztaságok képe megváltozik; tövisek 
helyett jólét, egyenlőség és szabadság v irá
gai fakadnak ki. Szivére emeli az egész em
beriség ügyét, s annak dajkáló géniuszává 
szentesül. Feláldozza önmagát, hogy ezerck- 
nek, millióknak áldása lehessen. Mások bol- 
dogitásában keres boldogságot, mint maga 
az Isten!

A világ eme legnagyobb jó tevő je : az 
„Ö n f e 1 á 1 d o z á s,w vagy ha úgy tetszik : 
„ö  n m e g ta g a d  ás,“ ellentétben a világ 
legnagyobb zsarnokával, a szennyes, hit
vány ön zésse l.

K hatalom, a világ e legnagyobb jóte
vője teheti boldoggá nem csak a hazát, ha
nem az egész emberiséget is.

Ha valami jó, ha valami üdvös létesült 
e földön, s boldogít a világon: azt a világ 
eme legnagyobb jótévője, az önfeláldozás 
nemes erénye létesítő.

Följegyezzem-e buzdításul a múltnak 
idevonatkozó örök re elragyogó példáit? K!ö- 
soroljam-e névszerint mindazokat, akik nél
külöztek, nyomorogtak, sőt kétkedés nélkül 
basiták fel keblüket, lm úgy kívánta a köz
üdv, hogy általuk boldogulhasson az em
beriség.

Vagy talán egy F a b r ic iu s , aki ne
mesen megvető az ellen dús Ígéreteit, s ho
nához mindvégig bií maradt;egy B h o c io n  
aki a halál poharával kezében is hazája jö 
vőjéért cseng; egy A r i s t i d e s, aki szám
űzetése pillanatában is áldja hálátlan hazáját:

Észrevételek
K o z m a  J ó z s e f  e s p e r e s  ur h e l y r e i g a z í t á 

s á ra

A f-szabolcsi ref. egyházmegyei iskohidgyröl szó
lottám minap a „Szabolcs"-bán Írtam tárgyilagosan 
úgy, mint minden ilyen közügyről kell és szokás írni ; 
írtam, hogy ébren legyüuk s munkálkodjunk e mind
nyájunk közös ügye körül.

Erre az egyházmegye esperese közéte tt egy lc- 
leletct oly modorban, melyből világosan kitűnik, hogy 
csekély személyemet akarja azért, hogy ez ügyet tár
gyalni merészeltem, pelengérre állítani. Mert ugyan 
kérdem a t. olvasét s mi az. ki n m személyes 
midőn valaki három lapra terjedő iratában, alig tehet 
papírra egy mondatot a nélkül, hogy, egy más valaki
nek nevét bele ne hozza ? Es ezt három lapon tizen
háromszor ismétli. Mi egyéb az, ha nem személyeske
dés, midőn valamely ügy körüli buzgolkodásért az em
bert biuságos dicsőség után kapkodónak nyilvánítják V 
S miért o túlságos személyeskedés? Hiszen én az es
peres urat t. i. személyét sohasem bántottam; vele 
társaságban életemben talán kétszer voltam; ezek kö
zül is a második találkozás olyan volt. hogy bizony 
társaságát, akik ott voltak, úgy gondolom, hogy nem 
igen óhajtozzák; mivel ott is velem veszekedett; kér
déses czikkem miatt engeraet müveit ház es müveit 
emberhez nem illő modorban korholt, hogy írni meré
szelek; s azt nem mondhatja, hogy viszont sértegettem 
volna az esperes urat; sót hallgattam, mit be tudok bi
zonyítani, mert nem tartottam illőnek oly modorban 
diskurálni. En tehát személyét soha nem bántottam s 
igy az én személyem sértegetésére nem volt semmi

Az egész személyeskedésre azon észrevételem 
í  van, hogy mindkettőnk igénytelen személye kevésbé 
érdekli az olvasó közönséget —  miután mindig valami 
épületest keres, minthogy kedve telnék abban, ha én 
visszaszemélyeskedném az esperes ur czikkét s ez igen 
könnyű dolog is volna, mert biz az efi'ele nn\‘.t"rseg- 

i hez nem kell sem nagy tudomány, sem valami nagy 
fejtörés, még valami magas műveltség sem. Így aki 
csak írni megtanult, megteheti, ha kedve van hozzá 
I»c meggondolva, hogy ez, a mily könnyű: ép annyira

inhumánus dolog, én nem viszouzom ilyen modorban 
a „Helyreigazítást."

A tárgyat azonban, melynek rovására személyem 
oly kicsinylöleg meghurczoltatott, ánnálinkább szeretem. 
S könnyebben esik lelkemnek, ha szólhatok érette, ha 
mindjárt egy pár szót is. Erről igen röviden szolaui 
engedje meg a t. szerkeszti) u r ! *)

A helyreigazítás azt veti szememre, hogy alapta
lan s egymásnak ellentmondó dolgokat állítok. Erre 

í először azt jegyzem meg, hogy amaz állítások nem hí
ven, hanem ferdítve vaunak czikkenibül az azokat 
magyarázó sorok s szavak nélkül kikapkodva.

Például az adatik számba, hogy én kereken eny- 
j nyit mondtam volna: „nem tárgyaltatott az. egyház
megyei gyűlésen az oktatásügy;" meg azt, hogy : „a 
f. szabolcsi egyházmegye megtette az intézkedéseket, 
a statistikai adatok megadták érte a j .talmat, az el
ismerést-. Ezeket mondtam; de nem úgy ég j szuszra, 
mint a „helyreigazítás" teszi, hanem e kérdést vetvén 
fel magamnak , minő intézkedések történtek az. egy
házmegyében a közoktatásra nézve a múltban ?" arra 
ezt feleltem : „az isk. ügy előmozdítására nézve egy
házmegyénk is, mint átalában hitfelekezetünk, inig t. 
i. a bitfelekezetek maguk intézték ez ügyet, megtette 
az intézkedéseket, a statistikai adatok megadták érte 
a jutalmat; t. i. a népszámlálásnál, iskolai adatuk üsz- 
szeirásánál kitűnt, hogy a mi felekezetüukün levő em
berek közt több irni olvasni tudó ember van, mint a 
más felekezeti levők közt. Ezt nem egyszer olvashatta 
aki statikai : latokra van egy kis figyelemmel.

A másik állításnál rósz akaratú ferdítés, nem 
..helyreigazítás", mert nem azt mondom, hogy : „nem 
tárgyaltatott az egyházmegyei gyűlésen az oktatás 
iigy;" hanem ezt irtani: „már vagy három ily tavaszi, 
helyosztó — gyűlésen, ha felvették is e tárgyat, t. i. 
a nevelés ügyet; de nem tárgyalták oly behatóan, 
mint megérdemelte volna". Es ezen állításomat most 
is fentartom. Tehát : „vagy bárom ily gyűlésen;" mint
hogy pedig ily —  helyosztó —  gyűlés egyszer van 
egy évben, kif«jezésom ezt teszi: három év óta. Hogy 
a dolog igy áll : a helyreigazítás bizonyítsa, nem én. 
Ez pedig azt mondja ezen időről: „miután az 1868 
XXXYIU  tön- ez meghozatott, —  nem vala, mit tár
gyalni nz egyházmegyének", r.s ezt nem én mondom; 
hanem idézem azt a helyreigazításból. — így csak 
azt tévsztém  el, hogy három év helyett, négyet kellett 
volna említenem. A lényeges az, hogy szeréntem azóta 
nem tárgyaPatott, a czáfolat szerént meg „nem vala 
unt tárgyalni"; tehát ez is elismeri, hogy nem tár
gyaltatott. Másként fejezzük ki magunkat, de egyet 
mondunk, s nekem még siucs igazságom ! Csak olyan 

! biz ez. hogy: „más szemében meglátja az ember a 
szálkát, magáéban meg neiu a gerendát".

A főkönyvből idézett adatokra nézve csak egy 
pár s/avam van. Első szóval e kimutatásért köszöne- 
tet mondok Ezt kertem én már vagy két év óta; de 
inig az osperesti hivatal fiókjábau voltak: ugyan hogy 
láthattam volna? Hála Istennek azonban! csakhogy 
valahára megláthatom, hogy hol s milyen iskola van ? 
Két év előtt lett volna ugyan ennek ideje; de jobb 
későn, mint soha! Köszönöm többek nevében is az. es
peres uruak, hogy napvilágra bocsátani méltóztatott 
ezen adatokat. Jövőre nézve, ez a második szavam, 
méltoztassék úgy intézkedni, hogy ne csak az egyház
kerület vegye az efféléket tudomásul, hanem mi is itt 
alant megláthassuk - zekét, mert tes.-ék elhinni sokan 
vagyunk, akiket e dolog érdekel. Azután meg félreér
tések kikerülése szempontjából is, igen jó  szolgálatot 
tesz az ily nyilvános kimutatás S c részben felszólalá
sommal czélomat elértem. A „Szabolcs" t. szerkesztő
sége, azt hiszem, minden évben szívesen közölné (min
den bizonynyal. Szerk) az ily kimutatásokat; de az 
olvasó közönség, még szívesebben venné, ezt biztosan 
mondhatom.

Mándok is fel van említve. Ki no feledjük soha 
a számítás és beszélgetésből; mert ottan nagy baj van. 
233 tankötelesre van csak egy tanterem; abba 117 
gyermek feljár; 116 marad iskolázatlan; ennél a fa
jukon több eredmény tapasztalható, s Mándok vámsá
ban ez igy megy. A'. inondatik, hogy én hordogassam 
oda a magam forintjait, ha t. i volnának. Engedőimet 
kérek 1 ez már nem rendi, hisz i meg van Írva, ! „v : 
„ne kiválni a to felebarátodét" ; mint szintén az i>, 
hogy: „segíts magadon, majd isten is segít." Van itt 
sok forint t. i. Máudokou; csak egy iskolaépítésre va-

♦) K&Mef«i'cünkn<!. mórjuk tőrt engedni az igazoló soroknak 
mindig ■ ' i" h-nki előtt : de sokszorozott kétséggel test* 
itriik nzt akkor, midőn, n int jelen esetben is, méltatlanul 
megtámadott a szálúiéi ■ > ;ui I< Ireértett egyen ■óraiunk 
nyitjuk meg lapunk ka*:.! j u t Mi lem oszt« ttuk K J. i r 
„ÍP lyr-ignritnsániik" m inim tételét; legkevésbbé pedig 
n:< i ■ vonatkozókat; nőm is kit sólóik volna azt, ha a* 
illt- > /megyei iakolaügjr áll táról t in hoz vala ada
tukat, melyek az ügynek csak előnyül szolgálhatnak.

Szóik.



lót össze kell .szedni és rakni, mint a legkisebb és 
szegényebb iáinkban is történik. Csak intézkedni kell 
hogy iniuden 80 gyermekre egy iskola építtessük ; mert 
a törvény ezt rendeli. Mi itt a magunk forintjait, kiki 
tehetsége szerént, de engedelmct kérünk! most az 
egyszer a magunk hasznára fordítjuk.

Kz átalauos elvet kifejező pár szóra, hogy ..vál
lat, vállhoz“  a helyreigazítás e z : „nem vállat, vállhoz ; 
hanem forintot, forinthoz*’. Na ez már bölcsen van ki
találva.

Hanem mégis csak belesebb elmélkedésnek talá
lom én, a magam részéről azt, mely szerént mondatik 
hogy : a népnevelés ügyének felvirágoztatását legbiz
tosabban társadalmi utón egyesülés, társulás által 
lehet elősegíteni, mert igy csak krajczárok&t kell adni 
mit miudouki megadhat, könnyebben mint a forintot; 
és a sok krajczárból forintok lesznek s az érdekelt
ség is felébred a közösen segélyezett ügy iránt; az 
ügyön is segítve lesz Azért csak amellett maradok, 
hogy: „Vállat, vállhoz !*•

Vagy úgy tetszik ezt értelmezni, hogy : két erős 
ember vesse össze izmos vállait, aztán hajrá! aki erő
sebb stb. Mások tudom nem igy értelmezték; de kö
telességemnek ismerem esperes urnák is megmagya
rázni. „Vállat, vállhoz** annyi, mint: „egyesült erővel*4.

Az is rám van olvasva, hogy: „gyenge válluk el
ejtik az ügyet**. Igenis áll ez egy gyenge vállról; de 
vállakról már éppen nem á l l ; mert sok gyenge váll 
eggyesitve, tömörülve, oly erőt fejthet ki, oly ered
ményt mutathat fel, a milyenről fogalma is alig lehet 
annak, aki a gyenge, de szorgalmas, egész odaadással 
működő váltakat fitymálja, kicsinyeli.

Vitatni azonban szabad is, lehet is, talán még ez 
igazság ellenkezőjét is. De ezt nagyon meddő dolog
nak tartom; kivált ha személyes sértegetések, gyanú 
sitgatások, stb. járnak vele. Így én még bele sem szó
lok. Akinek Ínyére vau az ilyesmi, tessék! Csak az én 
nevemet s személyemet hagyja ériutctlen.

A jó  tanácsot különben mindenkor szívesen ve
szem. Sulisom tudja az ember: mikor veheti hasznát 
Tanácsot, kivált jó t, csak önhitt, öntelt s makacs jel
lemű emberek utasitnak el. Nem akarok ezekhez szá
míttatni !

Nekem pedig az esperes úrhoz egy szerény ké
résem van Minthogy lehet a nevelés-oktatás ügyről 
név nélkül is írni: az én nevemet máskor hagyja ki 
írásából; azaz: a jó  indulatból származott buzgalom
ért, ne állítsa pellengérre; mert ez nem szép. nem fér
fias; legkevés bé keresztyén s paphoz, kivált egy 
tapasztalt espereshez egyátaláhan nem illik. Sajuálnm, 
hogy nekem kell ezt moudani; holott én vártam volna 
ha netalán, mint ifjú ember, tévedtem volna.

ftörömbei Péter.

Fenyitö törvényszéki tanácsterein.
A fenyitö törvényszéki nyilvános ülések sorozata, 

folyó évi
Februárhó 10 ikéu kezdettek meg a nyíregyházi 

kir. törvényszéknél. Az első bűnügy gyermekgyilkosáig 
volt, melyiyel K. Katalin hajadon vádoltutott. Vádló 
kir. ügyész, védő Oláh Antal ügyvéd voltak. Vádlott 5 
évi börtönre büntettetett. Az ítélettől vádló kir. ügyész 
fólebbezett.

F e b r u á r b ó  17-éu : Gyermekgyilkossággal vá
dolt J. Frzsébet bűnügye. Vádló Somogyi Gyula alü- 
gyész, védő Kovács Zsigmond ügyvéd. A \ádlú által

A „Szabolcs** tárc/iija.

Hamiskámhoz.
Te kis hamis, te élő napsugár,
Motnlygva mit kacsingatsz rám?!
M ir ngen Tolt, hogy lángra gyűlt szivem 
Ily azep rzemek pillant után !

Téged csak pajkos gondolat kisért 
Kikötni egy kissé Telem ,
Babám! sokszor játék, s szeszélyből is 
Támadt már komoly szerelem '

Égő parazs az, fojtva is elég;
Ki tudja !?  Itat ha megsebez?.........
Akkor a csintalannak, hidd azt.
Méltó nagy büntetésé lesz!

J H.

Külőnezök és félholoiitlok.
Sok okos dologról, sok okos emberről irtuk már 

e lap tárczájábaii; írjunk már egyszer kivételesen a 
különczukrol és félbolondokról is.

Az emberek egyéni sajátságaik, szokásaik, élet
viszonyaik elütök léven egymástól, ebből kifolyólag bi
zonyos tárgyak fölötti sajátságos nézeteik, vagy külö
nös tetteik, melyek sokszor a józan ésszel ellenkezni 
látszanak, egy külön categoriát je lölt ki számukra 
A társadalom külünezüknek, a lélekbúvár (Hunié) fél
bolondoknak nevezi okét.

Hume észlelése szerént, a szerfúlötti külöuczkö- 
dés az eszelosség egy neme s egy még ki nem fejlett 
őrültség; mert szerinte ahol a lelek ép, ott nem sza
bad történni, hanem ha esetlegességből, olyannak, amit 
az ész s maga a társadalom kinevet vagy kárhoztat.

Van a külónczködésuck egy finomabb árnyalata, 
a cynicusság, mely szintén nem ad semmit sem az egye
sek, sem a társadalom ítéletére. A cynicusság egyes 
tanokban, öltözködés, magaviselet, egyes tárgyak feletti 
vélekedés, s átsl.ílmn a társaséietbeni magatartásban 
nyilatkozik, k  cynisniussal inár a liajdankorban is ta
lálkozunk. Hiún nem torodott a világgal s egész életét 
egy szegletben tölté, rézre egyedüli Ilii barátját, egy 
pókot; Ihules repült; I'lató sokszor pálczávnl kergelé 
a/, e lm éket a levegőbeli; Honin- kezéből trombitát 
csinált s azon át énekelt; Aristotelcs egyre ásitozott;

kért 4 évi börtön helyett, a törvényszék 1 évi börtönt 
! ítélt, mely Ítélettől mindkét fél tölebbezett. 
j F e b r u á r  hó 24-én: K. vagy T. János és társai 
emberölési bűnügye. Vádló Somogyi Gyula aliigyész. 
Védő ügyvédek Fejér Imre és llodnár János. Vádló K. 
vagy T. János ellen 4 évi, — lk Imre, mint súlyos testi 
sértésben bűnösnek bizonyult elleu 2 havi, F. Mihály 
mint a verekedés kezdeményezője ellen ti havi, S. vagy
L. János verekedésben részes elleu 4 havi börtönt kért. 
A törvényszék K. vagy T. Jánost 1 évi, 11. Imrét 2 heti, 
F. Mihályt 3 liavi. S. vagy L. Jánost 2 heti börtönre ítélte.

M a r t iu s h ó  10-én : 1 táblással vádolt E. Balázs 
és társai bűnügye. Vádló Juhász Antal kir. ügyész; 
védő Fejér Imre ügyvéd. A vádlevél K Balázsra 12 évi,
M. l'éterro 10 évi, F. Balázsra (1 évi, börtönt kért. A 
törvényszék F. Balázsra 3 évi, M Péterre 1 ’/„ évi bör
tönt szabott. E Fereuczet pedig bizonyítékok elégtelen
ségből fölmentette. Az ítélettől a kir. ügyész miudliá- 

' romra nézve fólebbezett.
M á t iu sh ó  17-ed ikén . Emberöléssel vádolt L. 

Sámuel és társa bűnügye. Vádló Somogyi Gyula alü- 
1 gyész; védő Bodnár János. Vádló L. Sámuel ellen 2 
és fél évi, G. Károly bünelósegélő ellen ü havi börtönt 

j kért. Első 4 havi, másik 14 napi börtönt kapott Mind
két fél tölebbezte. — 0. Sándor és társai nyilvános 
eröszakoskodási bűnügyök. Vádló Somogyi Gyula alü- 
gyész; védő ügyvéd Szoiubatliy Ödön. Vádló igyé ;. O 
Sándor és B. F ellen 2— 2 évi. Sz. József és V  László 

I ellen másfél— másfél évi börtönt kért A törvényszék 
elsőt 2 évi másodikat 1'/* évi, 3 utolsót 1— 1 évi bőr-, 
töure íté lte .— Emberöléssel vádolt O. János és K. Jó
zsef bűnügye. Vádló Juhász Antal kir. ügyész, védők 
Hvezda Gusztáv és dr Heuinann lgnácz Vádló kir. 
ügyész az elsőt 3 évre, másikat 1 évre kérte Ítéltetni 
A törvényszék elsőre másfél évet, u másikra 1 hóna
pot mért.

( 100.)

ÚJDONSÁGOK.
=  Kőzelgetvcn az uj évnegy ed, nem á llíta t

juk meg, hogy habár csak néhány szóban is, ne- 
figyelmeztessük a „Szabolcs4 előfizetőit és bará
tait a netalán lejárt előfizetések megújítására- 
A helyett, hogy lapunk diesérgetéséhe bocsátkoz
nánk, hivatkozunk magára a lap tartalmára és 
irányára. Beszéljen maga a lap. Készünkről csak 
annyit jegyzőnk meg, hogy a készség és erő 
ezentúl sein fog lankadni nálunk; sőt ameuy- 
nyihen ma már két állandó s 4 rendes munka
társsal dicsekedhetünk : az elvállalt súlyos fel
adatnak megoldása mindinkább könyebbc kezd 
válni

Ajánljuk magunkat és lapunkat a n. é. 
közönség becses ügyeimébe és méltánylásába.

Nyír gyházn, martiiis 22. 1872.
A szerkesztősig  a lapkiadó-társulat.

X  A városi képviseleti gyűlés, valószínűleg 
e bét elején össze fog hivatni.

X  Az titezai átjárókon erősen dolgoznak; mai 
n.'ipig már 4 teljesen elkészült. Valóban nagy elisme
réssel tartozunk az uj tisztviselői kainak e mindenki 
al'al csak helyeselhető elúgondoakodásért. Ha a város 

j szépítése érdekében, a megkezdett irányban és arány
iban halad a városi elöljáróság: Nyíregyháza évtizedek
kel leend előbbre, l ’gy is kell. Nyíregyházának mint uj. 
fiatal és erőteljes városnak mindenben jó  példával kell

Pyeharzs hallgatott; Fpimeuides aludt; Archimedeskö
röket rajzolt s a homokszemeket számlálgattu; Senecca 
aranyai közöt ülvén a szegénységet dicsérgette; ilesi- 

,codus szántó ökreinek tartott felolvasást; Socrates sa
ját szavai szerént semmit sem tudott; Xenophon ígérte, 
hogy mindenre megtanít; Deiuocritus mindig nevetett; 
HemcllttS '.rt, Zeuo koplalásban, Epicur a duz-ulesbcu 
gyönyörködött.

Az emberiség sokszor elfogult, s ezért találkoznak 
értelmes fok, nagy emberek, akik ellenlábassá lkat iiem- 

, fsak cynicus bölcsészeknek, de valósággal őrülteknek 
nyilvánítják ; mert ha nem azok, úgymond, úgy felfor
gató tanokat nem hirdetuének s ha igen : ez nem c>ak 
feltűnési vágy vagy különczködés. Ez okoskodás fona- 

| Ián. Chntaeubriand Yoltairetöl a józanészt is meg ta
gadja. sót őrültnek nevezi.*) De hiszen akor minden íáiig- 

ié>/.t őrültnek lehetno nyilatkoztatni, melyet kortársai 
átérteni vagy meghallgatni sem akarnak, őrültnek kel
lene mondanunk a nagy uevclészt Kousseaut, alu ez 

j elvből indulva ki. hogy az ember keze alatt minden 
j elfajul **) azt kívánja, hogy a gyermek-ifjú hagyassák 
I magára; hadd forrja ki magát s hogy megutálja a bűnt, 
! mindent engedni kell neki. Ki helyesli e ferde nézetet; 
ki hagyná helyben c ferde nevelési tételt? Itousseau 
is őrült lett volna azért, amiért komolyan képes ily té
telt fölá llítan i?!...

Az alább leírandó alakok, vájjon a különczök, 
vagy félbolondok közé sorozandók-c ? azt a szives ol
vasó Ítéletére bízzuk.

Cartusio Lajospáduai ügyvéd kijelenté végrendeleté
ben, hogy a melyik rokona halálakor sírni fog. elveszti örök
ségét s részét az kapja, aki a legvignbb lesz; hogy a 
harang és ének szó helyett doboljon 25 dobos és 25 
trombitás trombitádon; aki fekete ruhában jelenne meg 
a temetésen, ruhájától uiegfosztassék és elkergettes- 
sék. ***)

Lord Gobbe számos ebeit nevezte ki örököseiül 
s tartásukra mesés összeget hagyott hátra; mindannyi 
piros bársony öltözéket viselt, s egész szolga sze
mélyzet, szakács, és orvos állott szolgálatukra. Hector 
mint b-gélemedettebb eb vitte az elnöki szerepet, f )

Ugyanennek fivére szolgáit mint Indiákról jött 
hidal gokat szerepeltette az előkelő társaságokban: 
fiatal embereket s leánykákat, fogdostatott össze a geu-

* 1 ChntMubrisnd Géni" <'hristiani«nie T. T. P. II. eh 5.
••) Rousseau : Kmile. A Paris. 1813. L  1. p !>.
***) M fin ifr : lllustr. / .o Lcipzig líöo. Nro. ■> I0S 
t i  M. lllustr. /••it. >r»». 1 1 . ... 147.

j élőmén ni. Elvárjuk a mindennap erélyesebbnek látszó 
városi elöljáróságtól, hogy figyelmét a város külhatá- 
rában levő közlekedési utakra is kiterjeszti s nem 
fogja elmulasztani az útjavításra legalkalmasabb tava
szi napokat felhasználni.

* * * A hazak ellőtt! járdák kikövezése
tárgyában, liir szeréut, a legközelebbi képviseleti gyü- 
lés elé javaslat fog terjesztetni. A kikövezcs, a szó
ban levő terv szerént igen gyakorlati és előnyös mó- 

1 dón lenne eszküzlcndő; amennyiben mig egyrészről a 
városi pénztár legkevésbbé sem terheltctnók, másrész
ről az egyes háztulajdonosok által is könnyen elvisel
hető lenne. Reméljük, hogy a képviselet, átlátva a kor 
követelményét, a város tisztaságát és szépségét, főleg 
pedig a pénznél is drágább idönverést: nem fogja el
ejteni azt, amit már évekkel ezelőtt foganatosítani kel
lett volna.

(Sz— ő) A nngy-kállói utc/.ában, multhó 31-ón 
délután 2 órakor egy ház ólja, az ott gyufá
val játszott gyermekek által szított tűzről kigyulad- 
ván, rövid félóra alatt két liáztelken 3 lakóház lett a 
lángok martalékává. A  tűz gyors terjedését a házte
tők szárazvolta mellett, nagymérvben elösegité a ha
rangok késői félreveréso; minek következtében, a kü
lönben nagyszerűen előnyösnek bizonyult Széchenyi-fóle 
Walser-fecskendők elkésetten érkeztek a vész helyére. 
A tüzfecskeudök, mint halljuk, azért tartatnak a vá
rosi majorban, mert a város háza udvarában nincs al
kalmas helyiség számukra E bajon igen könnyen le
hetne segiteni, ha a városi hatóság, a város legalkal
masabb központján, a fecskendők elhelyezésére czél- 
szerii helyiséget állítana. Noha a nyíregyházi nép egyike 
a legjobb tűzoltóknak; iniudazonáltal a rend és va
gyonbiztonság tekintetéből igen kívánatos volna, egy 
„tűzoltó egylet4* szervezése. Ajánljuk ez eszmét az il
letők figyelmébe.

(I*r.) A nyíregyházi lanitóknr a gyümölcsfa 
i nemesítésről folyóhó 'J-edikén gyakorlati útmutatást 
fog tartani. Tisztelettel értesittetnek mindazon felnőtt 
egyének, akik a tavaszi fanemesités különféle czélszerü 
műtétében jártassággal nem bírnak, s azt könnyen el
sajátítani óhajtják : szíveskedjenek a sz. mihályi uteza 

1 végén a pázsit mellett fekvő gyümölcsös kertben jövő 
szerdán délutáni 2 órától fi-ig jelentkezni.

X  Adorján István tnra-sényöi jegyző folyó 
évi martiushó 31-edikén tartotta menyegzőjét Kemecsén, 
Géczv Klárikával, Géczy Ádáin keraecsei jegyző szere
teti-e méltó nővérével. A uászebédet kedélyes társalgás 
és számos felköszöntés fűszerezték. Boldog pályát az 

( ifjú párnak!
* * * E szék y  Antal helybeli kir. törvényszéki 

ülnöknek a nyíregyházi műkedvelői előadásokból is is
mert müveit b-lkü leánya Ilka k. a , a múlt betekben 
váltott jegyet Ambrózv Gáborral. Pmldogság és megelé
gedés kísérjék lépteiket.

~  A z  északkeleti vasút vonalain, folyó évi 
j aprilbó 1 -töl uj. és sok czikkro nézve mérsékelt ár
szabály lép életbe. Az árszabály minden vasúti állo
másnál kapható 70 krajezárért.

—  K ére lem . Kovács Ferencz, Simon Endre, Járniy 
Menybértné. Kókler András, Amlrkovies Berta, Nyíri 
Ferencz, Bodnár Hona. Nyiri Erzsébet, Zomborszki 
András. Suták Lajosué, Milialkó János, Kazinczy Gá
bor. Makiári Benő, nyíregyházi lakosok kéretnek, hogy 
a felső szabolcsi gazdasági egylet kiállító bizottságá
tól nyert érmeiket és dicsérő okleveleiket Krasznay 
Gábor megbizottól mielőbb vegyék át.

báni pappal; azokat a szülök méltó rémülésére üssze- 
eskettette \ agyouát ezek örökölték; meghagyta hogy 
temetésén se pap so kántor ne legyen ; hagyott azon
ban fejenként 100— 1U0 ioutot uekik megjegyezvén, 
hogy odahaza annyit énekelhetnek a mennyit kedvök 
tartia. Koporsóra — úgymond — nem leend szükségem; 
hanem kedves schlafrokomat, báb-sapkámat, reggeli 
czipömet adjátok reám, liuvaunulwluhuzomró! sem fe 
ledkezzetek meg, az általam lőtt nyuluk füleiből fejemre 
koszorút csináljatok *)

Nem sokkal volt hátrább Adam Rriligt, ki a The mse 
partjáról nézte a matróz fiuk bukfenczeit, ami neki 
annyira megtetszett, hogy környezete is kényszerülve 
volt e féle mulatságokkal, kedveskedni hu el nem 
akarta veszteni a gratiat; ö maga is, jóllehet tnár ko
paszodni kezdett, egész szenvedéllyel neki dőlt az uj 
és szokatlan mulatságnak. Egy napon igen vígnak lát
szott; szolgáit bőven megajándékozta s az „Orion* fe
délzetére sietett; egy matrózt magához iutett s karjait

I azzal bátra köttette, fejére egy zsákot huzutott, 
melyet felül beköttetni parancsolt s azután egy „hur- 
rah!“  kiáltással megtette az utolsó hukfenczet a ten
ger fenekére. Midőn megtalálták teste kétakkora volt, 
mint előbb; naplójának első lapján az állott írva: 
Uraim ! Bebroának egy pofont ígértem ; kedves dolgot 
cselekednek, hu ezt mint egyetlen hagyományomat 
átadják neki. Yui ur pedig, noha pápaszemet hord, 
egy kötözni való bolond, adják neki tuiltul nevemben. 
Azon ficzkó, ki e két dologra vállalkozik, vagyonomat 
örökli *)

Változatosság kedvéért lássunk néhány híres fér
fiút is, akiknek egyes tetteik oly talányszerüek, hogy 
folvilágosultságukkal és bölcsességükkel egyátaláhan 
meg nem egyeztethetők.

Itichlieu a nagy diplomata, akit Vébcr szerónt,***) 
„a király és a nép félt és gyűlölt**, sokszor magára 
zárván ajtaját, a „tótágas állásban gyakorlá magát, és 
egy csillagjóst tartott, akinek kötelessége volt megjö
vendölni, mikor foknak a törökök Európából kiiizetni. 
E csillagász 15 évig zsebelte a nagyeszű Kichlieut. 

i Baylo a bölcsész az utczán egy medvét s több 
majmot iiuuepélycsen rokonaivá fogadott.!) A tudós Hőb
be* komolyan allittá barátai előtt, hogy neki az ördög

1 •) M. Illustr. Zeitung. 5. 118.
**) M: Ilhintr. Zeit. r». 1 4 8 .
•••iVéber „világtörténet" Pest II <k. 16G0. III. 214 1.

:+) Flour: IM.c, i|i»i  mos. dn familln ou do la civiliattion do
g'*!ir. huniftin etc. Souv. -•lit. Á Lyon, l«.’'i. 171.



Szó van arró l ín, hogy a költséges csator
názás helyett egy igen egyszerű vizlevezetési terveze
tet is szándékoznak a képviselethez benyújtani. í gy 
látszik, hogy Nyíregyházán a közszellcm egészen más 
irányban kezd, haladni, mint oddig mozgott. Adja Isten!

—  A  kótaj-lialáNZ-keniersei útvonalon, a nyír
egyházi határban az úgynevezett Igriczénél, hol liur- 
ger a vizet elárkolta s egészen a két töltés közzé szorí
totta, matius 26-odikán egy fuvaros lovaival együtt a 
Ilidről a vizbo fordult A szegény ember lovai és ko
csija felállítása közben, egyik ló alá fordulván, a legna
gyobb életveszélyek közt volt mígnem két halászi 
úri ember segítségére ment s a már fuldokló szeren
csétlent kocsijával egjütt megmentették. Szomorú és 
leverő adut megyei közigazgatásunk történetéhez.

* * * Hasonló szerencsétlenség történt a múlt 
héten a nyiregyhuz-gávai útvonal azon pontján is, hol 
Jármi Menyhért és b. Vay Miklós tagos birtokuk el
ágaznak. Klek Gusztáv honvéd huszár kapitány egész 
kíséretével elmerült az országút közepén: csak hosz- 
szas küzdelem után juthattak a szárazra Huszárok, lo
vak, kocsi, mind úszott. Reméljük, hogy a legközelebbi 
jnegycbizottm.ínyi gyűlésen találkozni fog ember, aki a 
szolgabiró urakat etekintetbon szigoruau iuterpellá- 
landja s a megyei kormányzóság figyelmét az ország
utakra különösen fclhivandja.

f  V eszé ly  J ó zse f köz és váltó ügyvéd, Nyíregy
háza városának több éven át tanácsnoka, megyi volt 
aljegyző, lioszas lassú tiidő-sorvadasban, folyó évi mar- 
tiushó 23-adikán jobb létre szenderiilt. Temetése mar- 
tius 24-én számos és fényes közönség részvétele mel
lett ment végbe. Béke és emlékezet őrködjék sirhal- 
mánál.

t  Fejér Imre helybeli ügyvéd családját szomorú 
gyász érte. K.gy éves egyetlen leánykájokat folyó hó 
29-edikéu a kérlelhetlen halál kiszakitű az édes anyai 
karok közül, hogy örökálomra ringassa a második 
anya, a föld kebelén. Szelíd álom lebegjen a gyenge 
tetemek fölött

iSz.) F igye lm ezte tjü k  lapunk olvasóit, a bécsi 
világkiállítási in kir. kormánybiztosnak jelen szánniuk 
hirdetési rovatában közlőit fölhívására.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Ze len ka  Pál urnák M isko lez.

Erős a meggyőződésünk, hogy tisztelcndőségod, 
mint a .Felső mugyarszági kiházasitó egylet* elnöke, 
csak felhívásra vár hogy az egyletnek ez idő sze- 
réuti állásáról értesíthesse a részvényeseket. Mi bá
torságot veszünk magunknak s alkalmat adaudók a 
nyilatkozásra, néhány alázatos kérdést vagyunk meré
szek az elnök úrhoz iutézui.

A minkolczi nemes egyház érdemes tanácsa, a 
hegyaljai főesperesnek megkeresésére, a többek közt 
megnyugtatásul. ezt válaszolá, ha jó l olvastuk, — va
lószínűleg elnöke nyilatkozata folytán, hogy a szám 
vizsgáló bizottság munkálatával február végéig készen 
lesz. Istennek jóvoltából nemcsak hogy befejeztük feb
ruárt s eléltük uiartiust, de párnap múlva april elején 
vagyunk, é*. mégis arról, hogy csakugyan befejeztetett 
a munkálat, tudomása senkinek nincs. Kimélfogva meg
érdemelt tisztelettel kérdjük :

1-szür az elnök ur f o l y ó é v  fel uáriusátértette- 
e végső határnapul az adott nyilatkozatban, vagy a 1

egy este valósággal megjelent, mely találkozás után! 
reszketett egyedül és világosság nélkül szobájában 
maradni *)

1 hintés Izsák utolsó éveiben szobáját őrzé, s be
tegeskedvén attól félt. hogy ruháját rongyokká el nem 
viselheti; szobájában éppen nem volt rajta semmi; lá
togatóival egy olasz falon át conversált. ••)

A megégetett Húszért fegyvert fogó „a bunkó, fe j- : 
sze és cseppet fegyverezett vezér* ***) Ziska, v -rendele
tileg meghugyá, hogy megnyuzatván, boréból ...bot esi-! 
náljauak, hogy annak hangjai párthiveit harcira tü
zel;* k. ell« ncit pedig megrémítsek. A dob ülaczbuu 
(Silójában) máig is látható.

Liliében egy zenekedvelő lakott négy leányával, 
akiket külön hangszerekre tanított be; az apa ked- 
vencz hangszere a „nagy bőgő* volt, senki látogató-, 
süt sem fogadták e l; zene végeztével az öreg elkez
dett tunczolni, azután a leányok oly dübörgéssel, hogy 
a háziaknak rendőrért kellett küldeni. Az öreg sok
szor álmából fólserkenve játszani kezdett bőgőjén; 
leányai mint villanyütésrc kiugrottak ágyaikból s ad
dig tánczoltak, niiguem lerogytak; végre atyjuk feje 
egy este a mint játszott a nagy bőgőre hanyatlott s 
meghalt. A rendkívül gazdag kisasszonyok kezéért so
kan pályáztak; férjhez is mentek; de három közülük 
mivel férjeik a hegedűt kedvelték, mely iránt később 
mind a négy no oly gyűlölettel viseltetett, azoktól 
elváltak, f )

Danzigban l'h ing Edvárd egy nyugdíjazott hiva
talnok élt, ki azt jósolta meg magának, hogy üvegbe 
fog hágni s ez lesz halála. Ugyanezért vízhatlan csíz- ' 
mákat viselt; ebben aludt; semmi tárgy nem volt nála 
üvegből, vassipkát viselt, mely tarkójáig leért s egész 
arczát elfódé, csak a szemeknek és az orrnak volt 
nyilas hagyva; arczát sohasem látta senki; 96 éves 
korában halt el; tejét egész kopasznak talált..!;, m elyre; 
linóm vonásokkal a „Miutyánk* volt Írva f f )

Bramoy emléke is fennmaradt az utána meggaz
dagodott szolgák, szolgálók és poroknál. Brahmoy, 
mint maga bevallja, „szerfölött borhely fráter volt* 
társait leitatta s azokat önkezűleg a liiis pinezéhe le
zárta, rendesen tejfölre éhezett do mindenki megszö
kött a házból, egyedül az ostorost látta ott lézengeni

*) Flrur: p. J7I.
**’ -Európa* chron. dér góbiid. Walt. Leipiig. 1830 Th. II. 5.48.
•* ' Vúl..*r II k. 314 I. 
ti M Illustr. Zeitung 5 117.
tt) M: r .

jövő évit? és ha nem. mikor fejeztetnek he, de valói 
bau, a számvizsgáló bizottság munkálatai; s ennek) 
folytán.

--szór mikor tartatik meg a még m ú lt é v i  no-, 
vember végére kitűzött közgyűlés ?

Nyíregyháza 1872 mart. 28 kán.
Több érdekelt.

N y ílt  k é rd é s  a „ n y írv id é k i n ép b a n k *  t. ez. 
a l a p í t ó ik  z.

Több ordekelttek sürgetése s megbízása folytán, 
bátor vagyok a „nyírvidéki népbank* igen tisztelt, ala
pítóihoz azon bizalmas kérdést intézni: méltóztassanak 
a nyilvánosság utján tudatni az illetőkkel, hogy mi
ben áll már ez időszerént a nevezet népbank ügye?

Az aláírások a népbank részvényeire még a múlt 
évi novemberhó végén heküldettek a részvényenkénti: 
két forint alakítási költséggel. Az érdekeltiek minden
esetre jogosan megvárhatnák, hogy midőn az aláírási 
zárhutáridö már idestova négy hónapja cl múlt, leg
alább az aláírás eredményéről a nyilvánosság utján 
értesítve legyenek.

Egy részvény verbunkos.

M e g h i v á n.
A nyíregyházi méhésztáisulat tagjai tisztelettel 

(elhivatnak. hogy holnap, azaz aprilhó 7-óu szívesked
jenek a polgári olvasókör helyiségeié n megjelenni, a ; 
társulat újbóli szervezése fölött tartandó tanácskozásra.! 
Akik meg nem jelennek, társulati jogaiktólmegfosztot-j 
takuak fognak tekintetni.

Nyíregyháza, april. 4 18715.

i f i . Maurer Károly.
túra. jegyző.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terinénycsarnoknnl apr. hó 5-én 
bejegyzett terményárak.

P ia o z i ár
: Kom 110—00 fonton 4.00—4 05

~ H— 60 .  OOO—n.OO
73—80 ,

Bum ,  6.7', —G 60
Árpa . . 2 4'i-uí.o
Za»« . . 1.40—46
Tengeri . 8 30-3.36
Köles 2.80—285
Bal*. ti>zta fehér . 8.80—3.86
Kapoxztarepcse . O.oo— 0 00
Lenmag . . 6 ik»— 6.12
üoiul'orka 0.00-0 00
Kendermag . 0.00—0 00
Mák 0 00—0 00
Napraforgóolaj . .Sz. - Sn |..k  i n n g y . itc*« 23

K  indói értesítés.

A sóstó megnyitására vonatkozó hidetést, mely- 
szoréut n fürdői idény f. é. májushó 1-én veszi kez
detét, hely szűke miatt, jövő számunk ho/indja egész 
terjedelmében.

Felelős szerkesztő K . K m etliy  István

•u.e.e.'Keciesi ar
loo kol.őltolkezdve

vámmázaa »xer. 0.25—<> 75 
2.150—2 05

uj termét,

„Hozz nekem egy fűzé!*; tejfö lt!* parancsold — i 
„Eugedelmet, ez nem az én dolgom,* — lön a válasz, j 
„S mi a te dolgod?“  „A  lovakra gondot viselni, a 
kocsiban ülő urukat és hölgyeket kiborítani és az ina
sokkal a parancs szerént egy héten háromszor vere
kedni !* „Kinek kötelessége e szerént nekem tejfölt 
hozni V* „Gondolom a leányoké.** Jól van, siess és fogj 
be 6 lovat s az első leányt, akit előtalász, ültesd a 
kocsiba hogy hozzon nekem tejfölt; most az egyszer, 
föl nem borítván. Az ostoros teljesítő a parancsot s 
ezután a szolgálók 6 fogatú kocsiba jártak a majorba 
tejfölért. Bramoy háza valóságos dőzs tanya volt; a 
mámoros cziuiborák arczát tejföllel bekenvén, mac-. 
ként bocsátó rájuk, s mielőtt kijózanodhattak elvitett*' 
okét falujuktól ő— 10 inértföldnyire s aztán lerakatta 
okét az utón. Lovaira ráunván, 8 livres inasára ra-l 
katta a hámot s kocsiját ezekkel vonatta f )

V. Fűlöp élete igen különös volt. Több hetekig 
minden betegség nélkül őrizte az ágyat mialatt he
lyette bizonyos ltipperda nevű hollandi kalandor kor-' 
mányozott f f )  télen sohasem füttetett, mig nyáron 
erősen tüszeltetett s a kulcsjukát is be töm , körmei 
oly nagyra növesztő, hogy azt irótollui használhatta f f t ) ' 
hónapokig egyetlen szót sem szállott; nyáron 7—8 ka
bát volt rajta, mig télen ,,in puris naturalibus sétátli 
gatott.

Fia VI Fcrdinand mindezen sajátságokat örökölte. *1
V-ik Károly soha sem lehetett nevetni látui; ebéd 

után zsebre rakta a kenyérdarabokat kését, villáját, 
zsebkendőjét, az útfélen kiterité, felaprózta keuyerét 
s a bámuló nép között evett. Ebéd után szobájába 
zárkózott s ugyan mivel mulatta magast a trónörökös ?i 
Torzképeit szedte elő, az első képnél mosolygott, a ' 
másodiknál nevetett, a többinél pedig ltomén kacza- 
gásban tört k i; azután megint visszarakta azokat s ! 
arcza oly komor maradt mint előbb. De bevágzem már 
is hosszúra nyúlt fecsegésemet a különczök és félbo- 
londokról; nehogy unalmuskodásomért engem is egyik 
vagy másik sorba classificáljon a t. olvasó.

Kiss Endre.

f )  Chron. Fér. géb. W. 5*4.
t t )  Vébcr „világtörténet* III k. 208 1.
t t t )  Hermáim. \\ eltgeschichte IU anfl. Gólba 1859 Th. IV. 5 89. 
+) Véber világtörténete III k 208 1.

B C I R D E T l l S B K l .P. 2754
1 8 7 3 . Árverési hirdetés.

D r. Sziklást Miliőiv nyíregyházi lakos 
részére Maiidéi Mór nvii i :•' lulzi lakostól le- 
zálogoit, különbféle finom férfi rulianeniiiek 
folyó hó 12-éu reggeli !J órákkor J.írosi Gusz
táv ur bolt helyiségében készpénz, fizetés mel
lett biróilag elfognak úrvereltetni, nieiy árve
résre a venni szándékozók ezennel megliivatuak.

K e lt  N y ír e g y h á zá n  1873. áp r ilis  3-án.Ilorvnlii Mártim
kir. végrehajtó.

Bécsi világkiállítás.
A bécsi vilúgtárlat magyar osztályának előmun

kálatai már annyira előre haladtak, hogy a kiállítandó 
tárgyak, különösen pedig az azok elhelyezésére szánt 
szekrények, asztalok és díványok beküldésének mi sem
áll útjában.

a  kiállítás helyére naponkint érkező tárgyakrop- 
pant mennyisége, azok gyors lerakását és az. illető bi
zottságoknak való rögtöni átadását majd nem lehetet
lenné teszi. Igen kívánatos tehát, sót a tisztelt kiállító 
urak érdekében szükséges, hogy kiállítandó tárgyaik, 
a velük közölt szállítási körlevél értelmében, a lehető 
legrövidebb idő alatt, vagy a legközelebbi gyűjtőhely
hez, vagy egyenesen Bécsbo szállíttassanak.

Ez alkalommal ismételve figyelmeztetnek a t kiál
lító urak, miszerint a csomagolásnál az előirt nyomtat
ványokat használják, mivel a biztosság a hibásan cz.im- 
zett és felszerelt tárgyakért jótállást nem vállalhat 
magára.

Véghatáridőül a tárgyak Becsbe küldésére april 
hó 20-ka tűzetik ki.

Bécsbeu, 1873. april 1-én.
Ném eth

(2—1) kiáll. m. k. kormánybiztos.

A nyir-bátori takarékpénztár
részvényesei értesittetnek, hogy részvényükhöz tartozó 
szelvényeiket, s a múlt évi osztalékot, a hivataloskodási 
ónikbau kivehetik.

Ny.-Báthor, april 2-án 1873.
Szilez Fercnrz

igazgató,_________

443. _______K I’ á 1 y á z a t.
A tisza-dadai jegyzői állomásra, melylyel szabad

lakás. évi 400 frt készpénzfizetés, és 5 hold föld ha
szonélvezet van összekötve, pályázat nyittatik. Válasz
tási batáridő f. évi april hó 23-ka. — Pályázni kívánók 
kellően felszerelt kérvényeiket f. évi uprilhó 20-ig az 
alsó dudái járás szolga bírói hivatalához benyújthatják.

Kelt T.-Lökön, 1873. martius 30. (2 — 1)
Ónody Géza

szolgabiró.

444.
K. P á l y á z a t .

A esobaj-báji szövetkezet községek körjegyzői ál
lomására, melylyel szabadiakat*. évi 400 frt készpénzfi
zetés, és 20 hold föld haszonélvezete van összekötve, 
pályázat nyittatik. —  Választási határidő f. évi april- 
lió 25-ike Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényei
ket f  évi aprilhó 20-ig az alsó dadai járás szolgabirói 
hivatalához benyújthatják.

Kelt T.-Lökön, 1873. mart. 30. (2— 1)
Ónody Géza

szolgabiró.

Kiadó hikházak. l5- ~
Gróf Dessewffy Kálmán orosi birtokán 

4 külön lakóház tá^as udvartérrel eladóvá 
tétetvén, a feltételek iránt értekezhetni az 
uradalmi tisztartói hivatalban Oroson.

Joszka János (3-1)
házánál f. é. áprilhó 24-töi két lakosztály 
bérbevehető. Értekezhetni a tulajdonosnál.

Hirdetmény.
A dadai közép-járás szolgain rája áltál közhírré 

tétetik, miszerént néhai Liptay József inig. gróf Des- 
sewfly Kálmán Rózsán volt tisztjének ingóságai, u. m. 
házi bútorok, házi eszközök, ágyneraüek, marhák, ser
tések, 1 db. háti ló. szánka s több apróságok, folyó 
évi april hó 9-én d. e. 10 órakor a Rózsás-pusztán 
közárverésen, készpénzfizetés mellett, az árvák érde
kében el Ingnak adatni.

Kelt Vencsellön 1873 april 1-én.
Hot>07.y Ferenc* 

kir. Hzolgabirö.

467.K- P á l y á z a t .
Polgár-város orvosi állomására, melylyel a város

tól fizetendő évi 300 frt készpénz s a halott vizsgálat
kor egyenként 20 kinyi fizetés van összekötve, pá
lyázat nyittatik. Az állomásért csakis orvos tudorok 
folyamodhatnak, kik folyamodványukat, orvostudori kép
zettségüket elótüutető okmányokkal együtt f. évi april 
hó 24-ig ; al>ó-dadui járás szolgabirói hivatalához 
benyújthatják. Választási határidő f. ó. april 28-ka.

Kelt T.-Lökön 1873 april 2.
Ómul) Géza

Btolgabiró.



Czincz Sámuel Nyíregyházán.
Elad és vesz mindenféle állam- és iparpapirokat, u. m. úrbéri kárpótlást, szölödézsma és nemzeti kölcsünö- |Jf 

két; nem különben vasúti, bank és takarékpénztári részvényeket, ezüst- és aranypénzeket; továbbá bevált mindenféle 
couponokat (kamatszelvény) a legillendőbb díjazás mellett.

Előleg értékpapírokra mindenkor kapható.

Hirdetmény. U D O S Ü L !

Nyir-Bogdányban szeszgyárnak alkal
matos zsindejjel fedett, úgy két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutakkal ellátott 11 hold 
területű 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.

( io  6) Székely Benedek.

■tg ®
$

: = » n :
3. »  
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A lu líro ttak  tudatjuk  a t. ez. közönséggel, m iszerént S chönborn  g r ó f  ő  m él
tóságától a szolyvai savanyiiv iz forriíst több  évre  k ibére lvén , annak egyedü li n y íreg y 
házi főraktárát Csapkav Jenő urnák átadtuk.

Kelt Munkácson 1873. m artius havában.

lir a n d  és l lra u n
szolyvai, olenyai, ■ - polenni «av:myúviz források egyedüli bérlői.

Minden üveg ólom kapszulával, > • ezen felirattal vau ellátva :

Árjegyzék ( sapkay Jenőnél Nyíregyházán
1 láda szolyvai savanyuviz . . 40-es 5 írt. —
1 „  ,, ,. . . GO-os 5 „  20 kr.
1 „  olenyai „  . . 40-es 4 „  30
l ., „  . . 00-as 4 „  50 „
1 ,, polcnai „  . 40-es 4 30 „

Üres ládák ép állapotban 1 írt 40 krj.áv« 1 vétetnek vissza.

'■ r  p  
2 ,  ö  1

l ~  a *P -  N ,

1.3 :<

-=  í

—  SE. .<4

Önkéntes eladás.

Szolyvai savanyuviz
Áru-ni árleszállítása.

. , . , _  , .. bar-féle zongora, mindenféle kouyha-felsze-
A  szolyvai savanyuviz alulírottaknál , . , . , . ,, . * ,J r . relvenyek, lovak, 24 lóra szerszám, nyergek,

Nyíregyházán, a nagy-orosi-utczában, 
S te r il Ernán uel-féle házban, a magy. k. 
postahivatal szomszédságában, mindennemű 
házibútor, órák, tükrök, lámpák, egy Elír-

s egyéii szállítmányok vasúton 
szállítása.

következő árak mellett kapható

Egy 40-es láda szolyvai viz 4 frt őü kr. mellett eladók. 
„ 60-as „ „ , 4 frt 70 kr.

kocsik, stb. minden órában készpénzfizetés
(3— 2)

Kapható : Bertalan Rezső, Kralt) Tiínszky László és Tőrük Péter uraknál.

Bertalan Pál.

«•

Ozv. Inczédy György né
( 3 - 2 )

házánál két lakosztály, konyha, kamara és 
istállóval bérbevehető. Ugyanott két vékás 
kert is kibérelhető a lakosztállyal. (3— 3)

Az első magyar átalános biztositó társaság
Budapestéit (10—2)

a kölcsönös túlélési csoportulati (Tontina) biztosítást, előre meghatározott legkis
e b b  ( minimál i összegért való jótállás és a dijak x i zont biztosithatása mellett üzletkörébe 
fölvévén egyelőre a következő ti csoportulatot nyitotta meg
1) Egy 14 év tartamú esoportulatot melynek leszámítolási ideje 1887-ik év január 1-én leeud.
2) a 1Ö s a • a a * 1889-ik a • ■ ■

»  • a a löí> 1-ik a a a a
4) a 20 .  .  .  ,  .  1893-ik ,  ,
5) a 22 a .  .  .  .  1895-ik . . . .
6) a 24 .  .  .  .  .  1897-ík . . . .

Az első magyar átalános biztosító társaság a fent kijelölt túlélési csoportsatok részt
vevői irányában, végeredmény fejébeu a kővetkező mint legkisebb (minimál; összegért hatá
rozott kezességet vállal

a) egyszer s mindenkorra belizetett KHMI Irinyi betét után
ha u csoportulat 14 évi tartamú . . 2150 írtért

a a b* »  ■ . . . .  2450 ,
a a 18 .  ,  . . .  2800 ,
a - 20 , . . .  3200 .
a a 22 ,  .  . . . .  3000 .
a a 24 „ „ . . . .  4000 a

b) évenként fizetendő 1 0 0  frtnyi betét után
ha a betétek 14 éven át fizettetnek 2200 írtért

a a l ő  a a a 2 «00  .
18
20
22
24

. . . 3200 ,
3800 ,

. . . 4500 ,
5300 „

A* el»u matryar atalánot biztosító társasait altat jtarantiroiott legkisebb (minimál) ósssegek a be
tétek, ások kamatai s a kamatok kamatainak mintegy C ssámlékoe gyüuvlraoiesét képezik, mely iryuinólcső- 
zés azonban — a biztosítás természeténél fogva — kedvező viszonyok kozott tetem. • n előnyösebb is lehet.

Az egyideiüeg felvett viszont biztosítás igénybe vétele altat — mérsékelt díj mellett,— biztosít
ható a betételek azon esetbeni visszatérítése, ha a biztosított egyén a csoportúját leszámolási batárideje előtt 
meghálálom ék

Ily módon a biztosítás ezen neme számtalan előnyeinél fogva a tökepéntek s időnkénti megta
karítások legjobb s legbiztosabb elhelyezésén ad alkuimat s lehetővé te-.fi. hogy a gyermekeik jovoj. rol gon
doskodni óhajtó csnladutyák azoknak könnyű és kényelmes módon szabad független .>11 ist szerezzenek.

Minthogy az első magyar utalános biztosító társaság évi bet. t. k gvanunt U-> Irtot s ezen felül 
bannelv magas összeget elfogad, a biztosítás ezen nemében mindenki — 
saesülhct.

Társaságunk számos ügynökei a megnyitott ti < soportulatbai. 
írásokat elfogadnak s bővebb felvilágosítással teljes készs.'gg. 1 szolgálnak.

A/. első magyar átalános biztosító 
társaság igazgatósága.

g n kevésbé vagyonos is —  ré- 

(szvételre mai naptól kezdve alá-

utáuyos áron kaphatók az A n d res i-fé lc  házban 
ugyanott kapható naponkint frisen sült kenyér a kas
sai gozkenyér-sütődéból. (3— 2)

Eladó ház.Vendégutezában 144 szánni ház szabadkézből eladó. Krtekezlietni ugyan ott a tulajdonosnál. 0-21

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- 
lou eszközli.

Ha az illető szállító urak. tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, ha ily tárgyak feladását cseléd
jükre bízzák, s mily sok kár történhetik részint a fi
gyelmetlenség, részint az ügyetlenség miatt; ha 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 felszáraitandok.

Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
számítva maradtam Kis-Várdán. 8— 7

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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