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

ben részesül nek.
— .*í—

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel figyelmeztetjük elő

fizetőinket ez u j évnegyed kezde
tére, 8 egyszersmind kérjük az elő
fizetés megújítására; kérjük különö
sen a hátrányban levőket, hogy illet
ményeiket beküldeni sziveskedjenek.

Az előfizetések postai utalvauy- 
nyal könnyen eszközöltethetnek, s
Kemecsére Vitéz Mihály úrhoz (posta 
helyben) küldendők.

Előfizetési feltételek az eddigiek : 
Egy évre 4 (rt.
Fél évre 2 írt,
Évnegyedre 1 írt.

Hirdetmények lehető olcsó áron 
számíttatnak.

Teljes számú példányokkal foly
vást szolgálhatunk.

A hMTkrNíláws.

Te akartad Dandin György.
A győztes fél a legyőzőttel szemben ren

desen nagy lelkű szoaott lenni, ezt hozza ma
gával az illendőség. — Ezen lovagias illem
szabálynak hódolt lapunk, midőn a választások 
után feledve a sebeket, szelíd, illedelmes 
hangon szólott a választású 1, s hallgatólag 
mintegy békejobbot nyújtottunk ellenfeleink
nek. hiszen egjr városban kell élnünk, és 
miveit emberek lehetnek politikai c  1 1 e n- 
z é k, tle e 1 1 e u s é  g nem! Nem igy azon
ban a „Szabolcsi lapok".

Ő a legyözetés keserű dühében hiéna 
iogakat vicsorít. s alant fetrengvén, végső 
erökődésében is harapni akar.

A „Sz. L .“ Ítéleten alul álló hazugság
gal. a magát példásan viselő ellenzékre azt 
meri fogni, hogy győzelme kistelében törvény
telen eszközókhöz folyamodott.

Ilyet csak a makacsul megrögzött konok- 
ság mondhat. —  Ama mélyen álezáz.ott .sza
badelvű- ur. valóban saját pártjának tartja a 
tükröt, de a mit az. mutat ott. azok kőiül a 
legsötétebb vonásokat bölcsen elhallgatja.

I»e lássuk ferdítéseit egyenként.
Hogy csak 3 szavazattöbbséggel győz

tünk, abból a „Sz. L.“ azt következteti, hogy 
a két párt ereje egyenlő, mondja : hogy most 
3 éve az ellenzék százakra menő többséggel 
lendelkezett! Most is százakra menő többség
gel rendelkezik az, minek bizonyosságáról ki-

T A l t C Z A .

A nyíregyházai követválasztásról.
Megértük, hogy visszatérendünk a váro

sunk polgáraira oly dicső fényt vető jul. s-ik 
napjának, mint követválasztási napnak leírásá
ra. Ezennel megteszszük azt !

Méltó e nap. hogy megölökittessék sze
rény lapunk hasábjain.

A nagy nap már előzőleg oly sok, velünk 
iokonszenvezo egyént gyűjtött körünkbe.

Választás előtt pár nappal megérkezett 
hozzánk a kedves és szerény Mezei Krno 
Pestről, csaknem incognitó. Választás előtti 
n ip pedig elöleges értesítés után Verhovay 
tívula, mindkettő az. „Egyetértés és Magyar 
újság- elsőrendű munkatársa.

Valóságos Uneppé tette napjainkat e két 
bálványozott féiliu. \erhovay Gyulának fogad
tatására 10 fogat ment ki az imlóházlioz zász
lókkal ékesítve, s féitias lelkesetiéssel let? be- 
ixálUtfa Barack A n oM  polgártársunk házá
hoz, ki szives volt kéuyelmes lakúba vendége
kül fogadni tisztelt vendégeinket.

E két szeretetre méltó ifjú harezosa az

tünőleg szervezett párt jóknak fö kortesei, leg- 
inkább megvannak győződve, mert a botrá
nyig vitt etetéssel, itatással, hazug rágalmak 
kai sem tudtak összeszedni több szavazatot 
306-nál, az ellenzék részére szavazott 3fiü, 
nem szavazott tehát 237 szavazó a gazda kö
zönségből, önök ezek mindegyikét igyekeztek 
megtéríteni, de nem lehetett, önök nem tud
ták behozni, mi küzzUUink pedig nem ment 
érettök senki! . . .  Ez a való, ezt ne feledjük 
ki a számításból.

„Szabadelvű" ur mély keservében a sza- 
vazatszedő küldöttséget is káromolja, azt 
mondja, azért veszítettek, mert ellenzéki volt 
az. — Feledik, hogy most három éve jobb 
oldaliakból alakult bizottság és mégis az el
lenzék győzött V —  Az erre szórt rágalmaival 
szemben azonban hivatkozunk egyik bizalmi 
íértiok dr. Ilcumau ügyvéd ur igazságszere
tet éré, ki soha sem vádolhatta azt jogtalan 
eljárással.

Piszkolódik még azután, két jeles vendé
günk Verhovay és Mezei urak ellen is, rajok 
oly alávaló rágalmakat fog. melyek minden 
alapot nélkülöznek, erre azonban meg fognak 
ok maguk felelni. Most állítsunk tényeket a 
rágalmakkal szemben.

Tény az, hogy a „szabadelvűek" két egész 
hét alatt nyilvánoson folytatott etetést, itatást 
vittek véghez a tanyákon akkor, midőn az el
lenzék ezen körülménynyel szemben egyebet 
nem tett, minthogy a néphez felvilágosító be
szédeket tartott.

Tény a /, hogy a fökortesek tetemes pénz
összegekkel láttattak el, kik tanyáról-tanyára 
járva, tettek ígéreteket, étettek és itattak.

lény az. hogy a tanyai ág. cv. népisko
lák kortestanyákkú lőnek átváltoztatva, ra<l 
majoréin dci glóriám."

T é n y  az ,  h o g y e g y  k i r á l y i  
hivatalnok a legdühösebb kortessé változott 
át. a királyi hivatalnokokat szitkokkal, fenye
getésekkel akarta rábírni a szavazásra a 
belügyminiszteri rendelet ellenére. Melyre való 
nézve, törvénv adta jogunkkal hovaelébb élni 
fogunk, hogy az ilyenek egyszer vegyék el 
méltó büutctésöket.

Tény az, hogy midón a „szabadelvűek" 
szavaztak, minden egyes szavazónak fülébe or
dították a Vécsey nevet, s mégis megtörtént, 
hogy a félre vezetett tömegből kivált itt 
amott egy szilárd jellem, ki Vidliczkayra sza
vazott. —  Nem igaz tehát, mintha az ellen
zékiek utasitgatták volna a választókat.

Tény az, hogy midón az ellenzékiek sza
vazata emelkedett, a „szabadelvű" kortesek 
|o— 20— 60 forintjával akartak lelkeket vásá
rolni az ellenzékiek közül, de hiába, ilyen

ellenzéknek, egymásnak tökéletes ellentéte. 
.Mezei Ernő maga a megtestesült szerénység 
és szivjóság. párosulva fennen szárnyaló lélek
kel s ifjú évei daczára oly mély belátással a 
politikai viszonyok közé. mely a politikai küz
delmekben megőszült homloknak is érdemére 
válnék.

Lehetetlen őt első látásra meg nem sze
retni, s vele együtt nem érezni !

Verhovay (ívnia ellenben maga a meg
testesült életvidorság, élénk, izgékony. maga
viseleté első tekintetie mutatja, hogy ügyei
mét M iami nem kerüli el, ajkain örök humor, 
szemeiben vidám és szolid mosoly, mely él- 
czeinek pajzán élét ellensúlyozza Szónoklatai
ban meglepő érettség, ellenállliatlan varázs 
rejlik, mely nem a szónoki fogások csalókon)' 
virágai, hanem az igazság meleg átérzése és 
visszatükröcése által hat ; s kiemelkedik 
különösen azon világos érvelés által, mely a 
magyar szónokok között leginkább Kossuthban 
minimált. Innen lett elnevezve napjainkban 
„kis Kossuthnak".

E két jeles vendégünk megérkeztének 
hite. villámgyorsasággal járta he városunkat, 
s már a másik órában mindenki kérdezte, hol 
lehet meglátni őket V

A fellelkesült polgárság estére fáklyás

nem akadt egy sem. —  Ezt is befogjuk bizo
nyítani !

Tény az, hogy egy izraelitát többen meg
ragadtak s elve ellenére a szavazási urnához 
akarták hurczolni, erőnek erejével; a kortesek 
között volt egy k i r á l y i  h i v a t a l n o k  
is. ki ellen már több adat van eddig is olyan 
kezünkben, melyek közül egy is elég lesz 
arra, hogy a törvény értelmében hiva'alától 
elmozdittas8ék.

Tény az, hogy egy becsületes levélkihor- 
dót néhány „szabadelvű" kortes erőnek-erejé- 
vel, éktelen lárma között vonszolt a szavazási 
urnához, daczára azon nyilvános kijelentésé
nek, hogy szavazni nem akar.

Tény az, hogy ugyan ily eljárást követ
tek el egy királyi alsó rendű hivatalnokkal. 
Igaz, hogy mind a kettő mellettünk szavazott.

Tény az, hogy pár száz forintnak már 
nyomán vagyunk, mely kortespénz miatt nem 
is gondolt egyének fognak kőbe botlani.

Tény az, hogy megvetendő rósz akarat
tal a nép előtt azt beszélték, hogy az ellen
zék hozta nyakára a népnek a közköltséget, 
hogy az ellenzék vetette ki a jövedelmiadót. 
hogy az adófelemelést az ellenzék eszközölte.

Tény az, hogy követjelöltjüktol elkezdve, 
minden kortesök azt hirdette, hogy ha az el
lenzék nem győz, elviszik Nyíregyházáról a 
törvényszéket, s a város megbukik.

Tény az, hogy a „szabadelvű* párt több 
Ízben zavart akart előidézni, egy költésükkel 
élükön a városháza udvarára akart törni, s 
csak katonai erélyes beavatkozás akadályozta 
meg az iszonyú veszekedést, melynek szégyen 
bélyege, az „intelligens* szabadelvű párt hom
lokai a leendett sütve egy szenvedélye által 
elragadt ember miatt.

Tény az. hogy a választást megelőzőleg 
egy helybeli pénzintézetnek egy nagy reményű 
(?) hivatalnoka. % már megszavazott kölcsönt 
nem akarta addig kiszolgáltatni, mig az illető 
alá nem írja nevét a „szabadelvű" pártnak.

Tény az, hogy több ellenzéki fenyegetve 
lett bepereltetéssel, hogy ha a .szabadelvű" 
pártra nem szavaz.

Mind rágalom tehát az. melyet a „Sz. 
L.“ szabadelvű aláírója az ellenzékre kén; 
igen szépen jellemezte ön magát soraiban, de 
nem az ellenzéket, csak hogy még sokat elhall
gatott, melyet nii tudunk már, még pedig 
fehéren feketével igazolni.

tást, s négy szavazójuk künnt maradt: és még 
azt is mondja, hogy a kitűzött zár óra eltel
tével, egy ellenzékit megszavaztatott.

Ez épen megfordítva áll. Választási 
elnök a határidőt megtartotta pontosan, s m i
dőn ezt kijelenté, épen akkor szállt le kocsijá
ról fi ellenzéki szavazó, de azt a négy sza
badelvűt nem láttuk sehol.

Ezekből áll a nyilt, a felderített igazság!
Nem aknázzuk ki ez alkalommal a té

nyek halmazát egészen, adandó alkalommal, 
ha még szükségét látjuk, többeket is előadunk.

A melyek a „Sz. L .“ -ban vádakként ke
netnek az ellenzékre, mindazokat magok kö
vették el. Mindazok rágalmak, általánosságban 
hangoztatva. Mindazokat be kell bizonyítani.

Hallgatni akartunk mindezen dolgok felöl, 
szemünk előtt tartva mindenek felett váro
sunk jó  békéjét, — azonban ki lettünk hiva a 
legélesebben. S igy szent kötelességünk lett, 
lerázni magunkról a sarat és piszkot, melyet 
ellenfeleink szórtak reánk.

A Vidliczkuy képviselő urra kent alapta
lan vádokra, alábbi czikkünkben felelünk.

A mi a választás megsemmisítésének ké
rését illeti: ezen küiülmény nem csüggeszt el 
bennünket még akkor se, ha mit fel nem te
hetünk, a választás valóban megsemmisít tet- 
nék is ; mert mi uraim nem pénzért, nem az 
étel és ital pillanatnyi élvéért, hanem az igaz
ságért, a meggyőződés szent utaiért lelkesü
lünk, az ilyen lelkesedés pedig kitartó szokott 
lenni!

Valamint most nem voltunk elbizakodva,
úgy nem fognánk elbizakodottak lenni akkor 
sem. ha ismét szavazni kellene mennünk. Igaz, 
hogy kissé jobban és szilárdabban tömörülve, 
de mindenkor nyugodt lelkiismerettel és fel
emelt fővel mennénk e szent politikai jogun
kat gyakorolni, melytől még az sem tántorí
tana el bennünket, hogy a szenvedélyek ily 
szántszándékos felkorhácsolása által, egy pár 
hónapra ismét fel lenne izgatva e város fiaiban 
a testvéri béke és egyetértés.

Ennyi feleletül e tekintetben s ez idő 
szerint, a „Sz. L ." szabadelvű matadorjának.

Közjogi ellenzéki.

K Ö Z Ü G Y E K .

„Az iskolai takarékpénztárakról."

Nevetséges azonban, száoandóul nevetsé
ges azon óriási következetlenség és ellenmon
dás, mely nevezett czikk, két egymásutáni ki
kezdésében áll!

Azt mondja ugyanis, hogy a választási 
elnök fi perczczel hamarabb zárta be a válasz - (

(Kenesscy Kálmán felolvasása a nemzet
gazdasági egyesületben.)

(Folytatás.)

Bizonyára szükséges, hogy az legyen leg
főbb czélunk. ha vegetálni nem. hanem élni

menetet rendezett, részben vendégei, vészben 
Vidliczkay József tiszteletére.

Színház végeztével beláthatatlan sokaság 
vonult fáklyák fényénél zeneszó mellett Ba- 
rueh Amold ur házához, hol K. J. üdvözölte 
a kedves vendégeket, erre Verhovay Gyula 
felelt, melegen, elragadólag válaszolt, azután 
a nők nyújtottak át koszorúkat s virágbokrétá
kat a lelkesh intíaknak.

Majd megindult a menet beláthatatlan 
hosszú sorban, eget verő lelkesedés közt. Vé
gig a n.-kállóiutcxin Vidliczkay ur házához, 
hol az elnök röviden üdvözölte Vidliczkay Jó
zsefet. mire Vidliczkay megható beszédet tar
tott. A lelkesült közönség, szűnni nem akaró 
éljenei után Verhovay és Mezei Ernő nevei 
lettek hangoztatva.

Verhovay Gyula igaz honfiúi érzelemtől 
sugalmazott gyönyörű és elragadó beszéde után 
a menet ismét visszatért.

Ezzel véget ért a jul. 7-iki ünnepély.
Jul. H-án reggel a szabadelvű, kitünöleg 

szervezett párt elég jókor kocsikon jelent 
meg a városban és sorakozott mintegy 300 
ember a nagyvendéglő körül.

Az ellenzék a esizmadiaszin előtt gyűlt 
össze, s száma mintegy 200-at mutatott. Zeneszó 
és zászló kíséretében ekkor, több felé embe
rek küldettek ki fogadni a tanyáról jövőket.

midőn ezek beérkeztek, a párt helyet foglalt 
a városháza előtt, közelebb vonult a „szabad
elvű kormánypárt" is, s a ki igy látta a két 

ártot. elóro is bevallotta, hogy erős lesz a 
üzdelem.

Az ellenzék között megjelent pesti ven
dégek közkérésre remek szónoklatokat tartot
tak, ugyancsak tótnyelven igen találólag beszélt 
Zomborszky Mihály foldész.

A választási elnök kijelentvén, hogy két 
egyén van ajánlva képviselőségre, a törvény 
utasítása szerint sorsot húzott, s a Vécseire 
szavazók rendeltettek be sorshúzás szerint 
először szavazásra.

A kormánypártiak S órától fél egyre sza
vaztak le 327-en. erre az ellenzék hivatott 
szavazni.

.Sajátságos, hogy bár a párt nagy rész
ben ebédelni szétoszolva, igen csekély számot 
mutatott ; mégis oly lelkesedéssel ment sza
vazni, mintha biztos tudatával birt volna a 
győzelemnek.

S épen ez volt a feltűnő különbség! 
amott a kormánypártban oly nyotnmasrtó han
gulat uralkodott, daczára a szesz erejének és 
a tántorgó részegségnek, melybe ugyancsak 
beleíolytá lelkiismeretét egy két lelkét eladott 
nyomorult.

Pontban I órakor kezdő meg az 1-sy



akarunk, hogy: a szorgalom mellett szoktas- 
:uk. neveljük a növendékeket a takarékos- 
ságru is: hogy midőn az iskolából „leszálla- 
nak", akkor nuir vérükben legyen az erény 
gyakorlása utáni vágy, hajlandóság s hogy 
midőn a szülei, tanítói fegyelem elmarad s a 
magok kezére dolgoznak, tudjanak takarékosan, 
munkásán, józanul, mértékletesen élni a magok 
tmboi égéből is. Mert mint Gibbon mondja: 
„minden egyénnek két nevelése van; egyik, 
melyei másoktól nyer, s egy fontosabb, melyet 
üoma. a ád magának.•* Valóban szükség a gya
korlati életszabályokat adó I)r. Mathews nek 
szavait a tanításnál is meghallgatni, midőn 
mondja: „A  nevelés nagy művészete abban 
áll, hogy másokat megtanítson magukat taní
tani. *

Áttér ezek után felolvasó az iskolai ta
karékpénztárak felállításának eszközlésére, ki
viteléi e. Itt első sorban a lelkészekhez, fordul 
s azt m ondja: ha a mélyen tisztelt minden 
rendű papság, nemcsak a túlvilágnak, de a 
földi életnek is óhajt növelni: nincs-é ok reá, 
hogy tanításai keretébe felvegye a takarékos
ság erényét is.“ Ennyiben azonban a magyar 
papság is megteszi kötelességét, csak ugv. 
mint akár az an gol: de ezt elismerjük, hogy 
nem elegendő. Hatnia kell a szószéken kívül, a 
társadalmi életben is ; s azon lennie, hogy 
minden üdvös intézményt, községében létesíteni 
egész erejének, tehetségének s ékes szólásá
nak hatalmával törekedjék. I»e mily nehéz do
log ez hazánkban még ma. a hol csak tisztán —  
pusztán a gyermekek iskolabajáratásának sür
getése miatt is. ellenségei támadnak?! Ez 
ugyan nem szabály: mert vannak községek, és 
a * legios'zabb községekben is értelmességök 
áltál kiváló szülök, kik szinte vállvetve sürge
tik a pappal az iskolát; de minden községben 
vannak, kik épen e miatt ellenségeivé lesznek 
a leik -sznek. Ez azonban nem kibúvó ajtó akar 
lenn’, jó! érts meg t. olvasó; hanem alkalom 
arra. hogv a on óhajt fejezzem ki. miszerint, 
mint az iskolánál, úgy a penny-bankok felállí
tásának sürgetésénei is a világi elem nyújtsa 
készségűéi felénk a kezét, ba sikert akarunk 
kivívni. És ez-, ha csakugyan akarunk a földi 
életnek is nevelni : óhajtanunk kell. Hiszen 
hagyományos dolog, hogy főleg a prot. papság 
mindig kitűnt a polgárok kozott hazaszeretete 
által; szívesen kell ezt nyilvánítani a róni. és 
gör. c..t i.-nál is a közpapságrúl, főleg a kö
zelebbi időkben hazánkban. Nosza! most mu
tassuk meg mit tudunk, init érünk a takaré
kosság eienyének az 'kólákban való elsajátít
tatása . a z a z : az i'kólái takarékpénztárak 
felállítása a Ital!

A következőkben szerzőnk a bankok fel
állításán k akadályait veszi sorra: milyenek 
a közöny, ellenszenv, bizalmatlanság stb. Ezek
nek szavai, iránya, ösmeritek, nem akarom azo
kat idézni, fsak  annyit, hogy a felolvasó min
denikre megfelel —  a maga szempontjából.

Készletezi aztán III. részében felolva
sásának a felállítás mikéntjét. A kényszert 
elkerülendőnek tartja. E helvett ajánlja, hogy 
a tanító adja elő a pénztárak czélját. A beté
tei módé aiait. a kivitel lehetőséget s értesse 
meg. 1. g ' ba a nyalánkságok, játék-szerek 
megszi , , inétól elvonják a növendékek kraj- 
czárjainc. mily összeg no ki azokból, mire az 
iskolát elhagyják; vesznek magoknak íuhát 
stb. A piaija a példákat, melyek vonzanak. A 
betétek hetenként egyszer eszközöltessenek, az 
iskolai • ián. nem szünidőben. A pénzt, ha hely
ben vs n takarékpénztár vagy népbank, abban 
ajánlja elhelyezni. Minden gyermeknek kis 
könyve legyen. A hol nincs helyben pénzinté
zet : kezelje a lelkész vagy tanító, kamatozta
tás nélkül. A számadást a tanító 2 — 3 nagyobb 
gyermekkel vezeti s vezetteti.

A kis könyv arra szolgál, hogy abból 
a i a betevő, mint szintén szülei vagy 

gyámja vagy jó l tevője teljes megnyugvást 
nyer a betéti összegekre nézve:

h i a gyermek hozzá szokik a betét
könyv megőrzéséhez, s általában ahoz. hogy 
betétkönyve van. és ha az iskolát elhagyja, e 
megszokás, szükségei közé fog tartozni, s a 
takarókpé; /.tár és a segélyegyesületekbe fog 
berakni.

\ égül az egyes iskolai betétekről, éven-

ellenzéki a szavazást, noha már a jegyző
könyvben ez sem állt magában, mert a Yé- 
csey pártiak közül is szavaztak Yidliczkaira. 
s taitott a szavazás egészen 1,, fi óráig, mi
dőn az elh nzék 22 többségben lett a kormány
párt lelett.

Ekkor clnokileg ki lett tűzve másfél óra 
a még netalán jelentkezők szavazására; az 
elnöki kijelentés után pár perczczel megjelent 
egy kis csapat zöld tollal, s harsogó zaj. ék
telen Iáim » között vonult be szavazni: —  
mintegy J »-an lehettek, közöttük tejarczu 
gyermekek.

Midőn ezek leszavaztak, noiiánynyal 
előnyben volt a kormánypárt, azonban a mi 
embereiuk s jöttek lassanként, úgy hogy a 
győzelem folyvást kétes volt: —  megjegy
zendő. hogy azon kis csapat zöld tollas között, 
me.y utáljál a jött be szavazni, igen sokan 
vohiik kenu nyen megoktatva, arra. hogy csal
janak. A többek között egy Dankó nevezetű
1 a<t-kasunk adta ki magát, s még miután rá- 
ismertek i . daiab ideig konokul harczolt ál
neve mellett. Volt 4— .i olyan, ki ifjú kora 
miatt még m m  is hirt szavazati joggal, s az 
ott jilen  \eltak között a kormánypárt részé
iül. csak Dr lleuuianii volt. ki midőn szenve
délyt > páithivci erőszakosan akarták a joggal 
pun bírónak jogát éktelen lármával érvénye

ként. a közokt. min. az egész országból bejovo 
adatok alapján egyetemes kimutatást adna. -

E bankok eszméjének fejlesztése s nép
szerűvé tételére nézve, egyletek, társulatok ala
kítását ajánlja, szinte Anglia példája után fel
olvasónk. A penny -bankok terjesztése vegeit 
alakult társulat élén Angliában jelenleg Nort- 
humberlaml hercseg áll.

_E társulat feladata a bankok hasznossá
gát ismertetni, s azok felállítására a külön
böző pontokon közreműködni. E  ez élből a tár
sulat vándorelőadókat tait, kik folyton utaz
nak. előadásokat tartanak, szervezik a penny- 
bankokat. s osztják a társulat által ez érdem
ben kiadott apró könyveket.“

„Hason működésre, mond k. K. nálunk 
is szükség lenne.a a társulatnak pedig feladata, 
szerinte, inig a kormány tehetne valamit.

a> felvilágosító munkácskákkal hatni 
az eszme megkedveltetése s terjesztéséről

b) esetleg szegényesebb körülményi! 
iskolákat betétkönyvecskékkel s ügyvezetési 
könyvekkel látni e l ;

c) évenként bizonyos összegeket osz
tani szét kitűnő magaviseletii és előmeneteli! 
gyermekek közt jutalom, és serkentésképen, 
szerény összegekről kiállított betéti könyvecs
kékben, vagy ba ezt a társulat nem tehetné, 
hason eljárásra serkentené a községek vagyo- 
nosabbjait:

d) az ügy állásáról évenként adatokat 
szerezne s azokat tájékozásul közölné;

e) kisebb körű megyei, járási, vagy 
községi hasonfeladatu társulatok szervezésére, 
egész erővel működnék.

Ily iskolai takarékpénztárak vannak már 
Sopronyban, Szabadkán. Pécsett.

Jegyezzük meg még a lényegére e do
lognak, hogy —  mint szerző mondja. — nem 
az a fö, m e n n y i  tétetik félre évenként, 
hanem az. hogy m e g t a k a r í t á s  történik 
s hogy h á n y á n  vesznek részt, a takarítás
ban. Azután kimutatja, hogy Belgiumban mi
ben áll e pénztárak ügye. Idézi az osztályok 
szerint a takarító gyermekek számát, s ilyen 
indítványt tesz lelkesítő szavakban :

ha népéletünk emelését, a közerkülcsiség 
fokozását óhajtjuk:

ha hiszsziik azt. hogy a takarékosság 
erénye az államok létezésének sine (pia I lo n 
ját képezi:

ha biszszük, hogy pénzügyileg rendezett 
államot csak oly polgárok összesége teremt
het, kik magán egyéni és családi köreikben 
szintén rendezettek, jólétnek örvendok. kik 
ennélfogva állam iránti kötelmeiknek is megfe
lelni képesek : mindannyiunknak vállvetett erő
vel kell közremuködui, hogy a takarékosság 
erényét a legszélesebb körben ismertessük, 
terjeszszük. stb. K szavak bírtak engen is e 
felolvasásnak ismertetésére. (Az egész m egje
lent a „Ilon* f. évi 124, 12fi, 127. reggeli 
számaiban.)

/á r ju k  az ismertetést Miiller Miksától 
idézett szavaival a felolvasónak: „Németor
szág a szorgalom és takarékosság, a becsüle
tesség s az életmódbani egyszerűség, elóretö- 
rekvés és mértékletesség áltál lett nagygyi." 
—  Te pedig szives olvasóm, ba a takarékos
ságot oly fontosnak tartod, mint sok nagy böl
csész s nemzetgazda és csekély magam is : 
„használd fel erélyedet a legmagasabb czél 
(itt a takarékosság) elérésére; figyelj, légy- 
türelmes; dolgozzál keményen; less az alkal
makra : légy szigoruan becsületes; reméld a 
legjobbat: s ba nem sikerül elérned vágyaid 
czélját; mi lehető erőlködésed daczára is. 
azon öntudattal fogsz meghalni, hogy legjobb 
tehetséged szerint cselekedtél.** Dr. Mathews V

Gorombei Péter

Törökországi levelek.
IV.

A keresztyének egyik híres apostola Péter, 
az emberről beszélvén, gyomornak nevezi, mi
dőn igy szól: „a krétaiak rest hasak.*

Abban az időben a krétai vásárokon igen 
jó  bőrös pecsenyét, debreczeni czipót s bort 
árultak, a magyar ember pedig elmegy a vá
sárokra. ba semmi dolga nincs is, csakhogy bő-

siteni, határozottan védte az igazságot. Persze, 
hogy a csalók hűvösre kerültek

Most kezdődött még csak a hadd el 
hadd ! . .  .

Hat óra után mindkét párt roppant erélyt 
fejtett ki ! A kormánypárt részéről kocsik 
nyargalták he a város utczáit. össze szedet 
tok a betegek, bénák és nyomorékok : de az 
ellenzékiek is házról-házra futkostak, a hol 
még egy szavazó embert sejtettek, igy történt, 
hogy végre a kormánypártnak már egyetlen 
embere sem volt, azonban előnyben volt 
egy gyei.

Csak néhány, perez hiányzott már a hat 
órából, ekkor öt-hat kortes a kormánypárt ré
széről roppant zaj között vonszolta be Mészá
ros levélhordót szavazni.

Megható volt nézni ezen 4 8 — 4'«-iki hon
véd komoly, határozott arczát. midőn a sza
vazó küldöttség) előtt a kortesek „éljen Yé- 
csey“ éktelen kiáltozásai között megjelenve, 
bátran lriáltá el : éljen a f ü g g e t l e n  p á r t !  
Éljen V i d I i c z k a y* 1 . Enpél nagy obb
lefűzést alig lehet gondolni is ! Hogy lénye
gét t ék. hogy káromolták e derék férfiút azért, 
mert meggyőződését merte követni, a szív 
mélyen elszorult a corruptio ily szembeszökő 
nyílvánulása felett.

Két perez hiányzott már csak a zárórá-

rös pecsenyével jól lakjék, tehát nem tudhatni, 
ha vájjon a fent idézett mondás a krétaiaknak 
vngv magyaroknak mondatik-e?

Az emberi indulatok, érzések helye, szinte 
a gvomor. Itt fészkelnek a harag, veszekedési 
inger, a megelégedés s elégedetlenség. Az 
éhes ember kedvetlen, haragos, veszekedő, az 
éhség pedig sokféle p. n. van kenvéréliség, hi- 
vatalvágyi éhség stb. A jóllakott ember rózsa
színben lát eget, földet, pénz-, nevelés-, ipar
és kereskedelmiügyeket. A gyomorban vannak 
az irigység, gyülöltség. kevélység s felfuvalko- 
dás indulatai. Ezen ok miatt irigyli az. kinek 
kissebb darab kenyere van, azt. ki nagyobb 
darab kenyérrel b ir; s nézi le, ki nagyobb da
rab kenyérrel bir, azt. kinek kisebb vagy 
semmi kenyere nincs. Egyik gyomor félti a 
másiktól a kenyeret, s lesznek halálos ellen
ségek. A szerelem fészke szinte a gyomor, 
nem csak azért, a mit a régi monda állít, hogy 
bor és kenyér hiányozván, nincs szerelem, ha
nem az öreg urak példája szerint is. Mikor 
inár minden erényből és bűnből kiöregedtek, 
akkor is megmaradt a gyomorban egy bizony
talan lázongó indulat a 10-ik parancsolat ellen 
.ne kívánjad“ pedig már a virilisjog kihaló 
félen, hasztalan igyekezvén azt 1 Iandler Mór 
életre költeni. A jó  szándékok, kegyes feltéte
lek helye szinte a gyomor.

Szervezeti baja az a magyar gyomornak, 
hogy erősen emészt. Saturnus megemésztette 
a maga fiait is. Ily erős gyomra nincs a ma
gyarnak. mert ez fiaitól csak az örökséget 
einészti meg, de azért ez is erős, elég erős 
arra. hogy minden jó  szándékot, kegyes felté
teleket, melyeknek fészke a gyomor, még to 
jás korukban megemészszen, mielőtt azok bur
kaikból. mint a „tett*, a „cselekedet* a „mii i- 
kásság* élő. eleven, mozgó lényei, napfényre 
jöhetnének.

Helytelen azon állítás, hogy a pokol fele
részben jó  szándokkal van tele. Egy nemzet
ben sincs a világon annyi felbevülés. annyi s 
oly sokat ígérő szent lelkesedés, nagy tűzzel 
mindenbe kapás, semmit nem végzés, mint a 
magyarnál. De hát mit érnek az egetérö lel
kesedések ? A gyomorban fészkelvén. attól 
inegeniésztetnek. Ezen nagy ehetősége miatt, 
a gyomor pokolnak is neveztetik. Innen ma
gyarázható ki. hogy a nagy zajjal, garral meg
indított gazdasági egyesületek, népnevelési, or
vosi. papi. tanítói, ügyvédi és iparos-egyletek 
tojásai, élő eleven lényt elő nem állít hatnak, 
egy ideig tengődnek, s rövid idő alatt észre
vétlenül megsemmisülnek.

Csak oly egyesületek állanak fenn. me
lyek a gyomorra is illető tekintettel vannak, 
melyekben a szellemi élvezetek legfőbb - leg
fontosabb részét a közebédek képezik. A pol
gári s politikai élet-elvek, szintén a gyomor 
által találnak megoldást.

Az emberben egy testrész sincs, melyben 
az alkotmányos érzet képviselve lenne, csak a 
gyomor. A politikai élet központja e z : a poli
tikai élet tengelye, mely körül a politikai el
vek s meggyőzödé^ek forognak.

Az alkotmányos élet a népképviseletcn 
alapszik. A nép képviselete a gyomort képviseli, 
mennyiben a népszavazatot uralja, s irá 
nyozza.

A nép választja a törvényhozókat, a né
pet a választásban a gyomor vezeti.

A törvényhozásra három faktor vagy té
nyező kívántatik: a kortes, a szavazó, a kép
viselőjelölt. A kortes kettős gyoniru. kettős 
nyelvű, kettős torkú polyp. Ez a iiiéps/avazat 
góc/ pontja az alkotmányo-n i.' Kiebig-féle hu> 
kivonata, a lü-ik század törvény szelleme. Az 
„étyen* alkotmányos concerthen ö az elöl éneklő 
visító hangjával uralkodik minden hangok fe
lett. Meg „étyen* kiált minden szót. minden 
hangot, melyet jelöltje kiad. legyen az okos 
vagy bolond beszéd. Éljen k iáltás oly hangos 
és visító, hogy ha mellette állsz, midőn kiált, 
lúd bort kapsz, s azt hiszed, hogy bőrödet sás- 
sogatják.

A kél nyelv azért szükséges a kortesnek, 
hogy egyik nyelvével a maga jelöltjét dicsérje 
s magasztalja, a másikkal pedig az ellenjelöltet 
a mennyire lehet, becsületéből kiforgassa.

Az alkotmányos élet egy küzdtér. hol a 
győzelemhez vezető legbiztosabb baditaktika

bői. A kormánypárt ekkor e kortesével élén. 
zavart akart előidézni és beakart törni a sza
vazás helyére, azonban ezt a katonai erélyes 
beavatkozás megakadályozta Megtörtélit
az is az utolsó perezekben, hogy a kormány
párt egyik ügyvéd fökoitese, kétszel akart 
szavazni, szegyelje magát ö  azért, melyért 
egy egyszerű polgárt bizonyosan a hűvösre 
tettek volna.

Midőn az elnök épen ki akarta jelenieni 
a zárórát, még egy szavazónk jött. igy az el
lenzék előnyben lett egygyel : ekkor a zár
óra eltelvén, elnök a városháza erkélyétől 
kijelenté a szavazás berekesztését.

A szavazataaedö küldöttség közül még 
ketten szavaztak az ellenzék részére : kevés 
idő múlva az elnök kijelenté a szavazás ered
ményét. mely szerint Yécsey Tamásra esett 
;»ifi. Yidliczkayra :i6t* szavazat.

Egy pillanat alatt eltűnt minden zöld- 
tallu. míg az ellenzék leírhatatlan lelkesedés
ben tort ki, sokan öröm könnyeket sírtak, 
mások ölelkeztek, vagy a zeneszó mellett örö
mükben tánczoltak.

Most az ellenzék zászlókkal, riadó lelke
sedés és folytonos étyeu/esek közt indult be
láthatatlan menetben, megvinni most már 
elválasztott képviselőjének az örömhírt.

Később az elnökség a város kocsiját

az. hogy az ellenfélnek nem elvei támadandók 
meg. ellenérvekkel, mert ugv könnyen tért 
veszthetni; hanem a személyjellemböl kivet- 
keztetes s gyanúsításokkal a mennyire lehet 
befeketítendő. A gorombaság az. érvek legbiz
tosabban ható bombái.

A kettős torok azért szükséges, hogy két 
ember helyett ihasson. A jó  torok respectust 
ad, tisztelőket, barátok szerez, ellenséget porba 
sújt, dicsfénynyel övez, gradus ad majoréin.

A kortes egyik kezében ólmos botot, a 
másikban alkotmányos gnlyáshust. bort, páliu 
kát tart. mint a meggyőződés segédeszközeit, 
melyekben feküsznek az alkotmányos gyomor 
kézzel fogható érvei.

Az alkotmányosság helye tehát elvitáz- 
liatlanul a gyom or; ba annak fészke az. agy
ban lenne, miként volna lehetséges azt guly áshas
sak borral oda hajlítani kapaczitnlni. hova a kortes 
akarja? llát hathat a gulváshtis szaga az
agyra'' Nem. Mind a szag* t az orr, mind a
gulvás húst a s/nj a gyomorba vezeti s nem az.
agyba. s vita felett áll a gyomor tulajdonjoga.
az alkotmányiiisságlioz. A gyomor tud, a gyo-
mór képes ittdili a képviselőjelöltek képessége
felett : nincs ahoz sem joga. sem képessége.
sem az agynak, sem más testrésznek.

A kortesnek különböző kijelentési foko
zatai vannak a szavazókra. Első fok a maga 
jelöltjének égig emelése, s az ellenjelölt hete 
tovirozása. Második fok a gulyáshus, bor. pá
linka érvelése. Harmadik tök a tangens. az 
ólmos bot.

Mint mondatik. a kortesek faja kiveszendő 
félben van. Ellene, mint az. emberhússal keres
kedők faja ellen, az újabb időben statáriumot 
hirdettek. A hol megfoghatják, boriikét kitö
mik s a múzeumba teszik. Cgyanazért hihető, 
hogy emberhús vásárlási, adás s vevési mes
terségüket. csak mint dugárusok fogják foly
tatni. mely körülmény még emelni fogja mes
terségük jövedelmét, lévén a dngáru mindég 
drágább, mint a szabad kereskedelmi ezikk.

A múlt időben a választás ideje előtt 
betekkel, sőt hónapokkal, az éljen kiabálás éj
jel és nappal betöltötte a levegőt. A gyomor
ból, az alkotmányos szent lelkesedés tuzpirjá- 
ban égő, szivárványszínű arezokra kiült a je - 
lenneli megelégedés. > a jövő dicsfény ragyo
gása, mint korcsma ezégéren a mészszel mázolt 
üvegekben a veres festékből mázolt bor. sok 
választókerületben annyira fokozódott az a l
kotmányos érzet tüze, hogy az lángba borított 
minden józan higgadtságot, patakokban folyt 
a vér. több ember élet esett áldozatul. a 
szenvedély lyé fokozódott alkotmányos érze
teknek.

D ha r á d  z s.
(Folytatjuk.)

Nyíregyháza, jul. Ti. 187ő.
Nem állhatjuk meg. hogy tollat ne emel

jünk ez úttal is. mint máskor is tenni szoktuk, 
az igazság érdekében.

A „Sz. !,.*• már betek óta szórja minden 
alapot nélkülöző vádjait, országos képviselőnk 
Yiiiliczkay József ellen, kinek jeles tehetsegé
ről. rendit bet len hazatiságáról és arról, hogy 
városunk ügyeit, mint ennek egyik leghivclib 
polgárai közül egy, szivén viseli. — minden 
eUogulatlan lelkiismerete szerint meg van győ
ződve pártkulonhség. nélkül.

lob b  ízben tiltakoztunk már az efféle 
veszedelmes izgatások és rágalmak ellen : —  
szükségessé tette azonban épen a „Sz. L.*-han 
megjelent újabb rágalom, hogy az átaláuosság- 
bán hangoztatott ragalmak eltenélien megdönt
hetetlen tényekre hivatkozzunk.

\ idliczkay József, minden időben, mióta 
a kölcsön czélbavétetett, bár ezzel meg se 
volt bízva, mindent elkövetett annak előnyes 
kies/.kozlése czéljából, mit igazol az általunk 
szemmel látott több rendbeli levél, melyet te
kintélyes és illetékes helyekről kapott Yidlicz- 
kay József ur. a kölcsön tárgyában.

E levelek egyezoleg azt igazolják, hogy a 
város kölcsönt kap. csak kellő biztosíték rnu- 
tattassek ki Különösen a legutóbbi, az osztrák 
földhitelintézettől kapott levele nyíltan iga
zolja. hogy a városnak sietni kell a telek-

küldte a képviselő űrért, hogy mandátumát
átvegye.

A képviselő ur megjelenvén, a városháza 
erkélyére lepett, honnan a párt lelkesült 
éjjenéi között, választóihoz remek beszédet 
tartott.

Talán mondanunk sem kell, hogy a 
nagy erőfeszítéssel kivívott győzelmet lakoma 
követte.

A választók egy része Yidliczkay ur 
házánál, más része a csiz.madiaszinben mula
tott. a legszebb rendben, nem bántva és nem 
sértve másokat.

A s*-iki ünnepélyes örömnek még 9-ikén 
sem volt vége. az ellenzéki polgárok a Sós
tóra mentek délután, s 10 óráig ott kitűnő 
örömmel mulattak

l ’esti vendégeink, kik a nagy nap küz
delmeiben és örömében mint egy lelkűnkhöz 
forrtak, f. hó II-kén vettek búcsút tőlünk, 
hagyván magok után kedves emléket, s elvi- 
vén magokkal áldás kívánságunkat, rokon- 
srenvünket » őszinte szeretetttnket.

Éljenek sokáig! s legyenek a nemzet
nek és hazának továbbra is ragyogó fény- 
csillagai !

K a l l ó s ,



könyvi kiigazítással, és mégis akad ember, ki 
őzt ellenzi. s ez állal n várost végveszély In* 
szándékozik dönteni . ki elődjeinek példáját 
követve, az t ild e  ellenképzésckhöl politikai 
párttokét csinál, nem törődve semmit a város 
érdekeivel! Ez embernek nevét ez alkalommal 
nem adjuk még át a nyilvánosságnak, de an
nak idejében adjuk azt. hogy tutija meg min
denki. ki felkorbácsolt, pártszenvedély ét öl ra 
gadtatva, — a várost végveszélybe akarja 
dönteni.

Ismerjétek meg polgártársak emberei
teket !

Szálljon a felelősség óriási terhe azokra, 
kik a város jóllétét feláldozzák a kortesfogá
soknak. Mi, kik a város hasznát óhajtjuk, mos
suk kezünket, s elhárítunk magunkról minden 
felelősséget!

Becsület és tiszta jellem dolga-e e z ?  —  
Ítélje meg ki-ki tiszta meggyőződése szerint!

Becsület és tiszta jellem dolga-e az, mi
dőn valakit léghói kapott általános vádakkal 
nem szűnnek meg rágalmazni, szemben a nyílt, 
tiszta eljárással és erélyes tevékenységgel?

Vigyázzunk polgártársak, és minden erőnk
kel támogassuk azon önzetlen embereket, 
kik a város- és népjavát leikükön viselik; —  
mert különben veszély örvényébe hullunk!

A kölcsönügy m ír rég sikerrel be lenne 
fejezve, ha némelyek népszerűség hajhászat és 
pártérdekből, akadályokat nem gördítettek volna 
annak útjában.

Most csak ennyit.
Isten velünk.

Több polgár.

Színházi szemle.

A követ választási izgalmas napok alatt 
majdnem egészen elfelejtkeztünk Thalia templomá
ról; pedig hát ez idő alatt ott is történtek ám fel
jegyzésre méltó dolgok! Minthogy sokakban 
•'lmaradtunk, a múlt heti színi eseményeket csak 
főbb vonásokban említjük fel. hogy rendes sod
rába jöhessünk a dolgoknak.

S z o m b a t o n ,  jul. 3-ikán adatott a „Há
rom csürü kacsa- Moineautól. E bohókás vig 
eper ette eleitol végig derült hangulatban tar
totta a közönséget. Az előadásban különösen 
kitűntek; Yezéryné. Tóthfalusi. Szoinhatby. 
Ercsi és Eehérváry. Ez utóbbi különösen saját 
szerepkörében, azon szerepkörben mozgott, 
melyben mar rég kedvenezévé vált a nyíregy
házai n.iipártolo közönségnek. —  Közönség 
meglehetős számmal.

\ a s á r n a  p. jul. t. „Két pisztoly- . Szig
ligetitől. — Az előadás eléggé kielégített. K ö
zönség. daczára. hogy vasárnap volt, csekély 
löszben volt jelen.

S z e r d á n ,  jul. 7-ikén Sz. Hunyadi Mar
git jutalmára adatott: .A  krakkói barátok- ,
Ilákosy Jenőtől. A darab elég szépen kez
dődik. fejlik és bunyóiul, azonban a végső íel- 
vonás kevésbé kielégítő. —  Sajnáljuk, hogy e 
kedves és tehetséges művésznő jutalmazása 
épen szerdára esett, a midőn a követválasztási 
izgalmas napok és épen azon este rendezett 
fáklyás menet miatt, a közönség nagy része 
távol maradt a színházt ól. -  Eltndva e  darab
nak D e u s e x  m a cb it ia -fé le  jeleneteit, az 
eloadas eléggé emelkedett volt a szereplők 
huzgólkodása által. Különösen a jutalmazott, 
szerepét telje-en átérezve játszott. Horváth 
Aranka is tudta szerepét, s játéka nem volt 
némi melegség és Wn>o‘ ég nélküli. Miklós)
• te jói alakított. Sajnáljuk, hogy a fent érin
tett kedvezőtlen körülmények miatt, a közön
ség nem volt oly szaluban képviselve, mint ezt 
a valóban tehetséges és igyekvő jutalmazott 
méltán igényelhette volna a közönségtől.

( s ö  t ó r t ök  ö n. <a követ választás napján i 
másodszor került szilire a „Három csőrit kacsa", 
hotránkoztatólag csekély számú közönség előtt. 
Különben az előadás e napról valóban elma
radhatott volna; mivel előre lehetett tudni, 
hogy közönség nem leend.

S z ó  ni b a t o n. jul. 10 ikén Yezéry <ülőn 
jutalmára r l-so Napóleon“. jellemrajz adatott. 
Az egész darab kevésbé kielégítő, a száraz 
történelemből jobban meg lehet ismernünk ama 
kort > a nagy Napóleon jellemét, mint e da
rabból. A darabnak a látványosság kölcsönöz
hetne némi éidekeltséget. azonban különösen 
a vidéki színpadok tökélytelen szerkezete mi
att. vidéken kevés szerencsével s még keve- 
x. i.b hálával jár annak előadási, a jutalma■ 
zandó (Yezéry). mind a mellett lm jellemkép 
volt. kar, hogy a közönség ismét csekély szám
mal volt jelen.

Y.isámap, 11-ikén ..A dajka'1, egy felvo
násom operette és a ..szerelem és örökség** 
kerültek szinte. Mimiket darabon sokat neve
tett a közönség, első; az operette tele van 
ugyan frivolitásokkal, de a közönség nagy ré
szének leginkább az ilyenek tetszenek ez idő 
szerint. A vígjáték előadásában különösen ki
tűntek Hunyadi Margit, l.ónaszéki és Dalnoki. 
Rónaszéki még oly híven aligha játszott, mint 
ez este. Atalaban az egész előadás sikerültnek 
mondható.

ÚJDONSÁGOK.

! Kérjük az előfizetések bekülde 
sét, a hirdetési s  egyéb hátrányok meg 
fizetését. A  kiadóhivatal.

x. Városunkban úgy. mint megy* ükben 
megejtettek a képviselőválasztásuk. Kis-N ár- 
<l.i han egyhangúlag megválasztatott l'ilisy 
Eiiszló kormánypárti; a kallói kerületben

Szoboszlay József kormánypárti; a nyírbátori' 
kerületben Mamiéi l’ál kormánypárti; a tisza
ioki választókéi ideiben Szomjas József kor
mánypárti: Nyíregyházán Yidliczkny József k. 
j. ellenzéki. Xyir-Bogdányhun Yidovicb be
lenez k. j. ellenzéki, a nádudvari kerületben 
Zseniben István ellenzéki képviselők válasz
tattak meg.

(!!) A „Szabolcsi Lapok11 igen rövid em
lékező tehetséggel bir. Egyanazt követeli ina, 
mi ellen tegnap hatalmasan kikelt. Nem rég 
keményen megtámadja a polgáimestert, hogy 
minek avatkozik rendőri dolgokba, most pedig 
azzal fenyegetődzik, hogy az utczákon elő
forduló botrányok miatt a polgármester ellen 
vizsgálatot kér. Az urak —  úgy látszik, — 
hogy nem adnak semmit a következetességre, 
s még azt is várnak, hogy a polgármester 
bakter szerepet játszék. Vetkezzék le már 
uraim a párt gyűlöletet s legyenek igazsá
gosak.

(!) iBeküldetett.) A ..Szabolcsi Lapok11 
28-ik szamának ujdonsági rovatában megbot
ránkozással olvastuk, mikép az ellenzéki pártra 
az fogutik. mintha lelkesült örömében vala
melyik tagja b zonyo* kormánypártinak ab
lakát beverte volna. Ily nyomorult vádat 
könnyű kikoholui, de minden elfogulatlan 
előtt csak akkor lesz igaz. ha be is bizo
ny ittatik az. Mi ellenkezőleg úgy hallottuk, 
mégpedig meghízható kút forrásból, hogy épen 
saját . borért és pálinkáért vásárolt pártjok 
emberei vitték ez alávaló tettet véghez, azért, 
hogy a bukás után megirigyelték az ellen
zékiek örömét, s boszut ily módon állottak 
azon pártvezéreken, kik minden biztatásuk 
daczára sem voltak képesek őket győzelem
hez vezérelni. Több ellenzéki polgár.

**« A Palánszki-Csapo Ida jeles nő- 
nüvelo intézetében jul. 2-ikún tartattak meg 
az évi bezáró közvizsgálatok: akar a jeles 
—  sőt nagy részben kitűnő tanerőket, akár 
a tanítvány nők minden reményt felülhaladó 
szabatos feleleteit, az egyes tantárgyakban 
tanúsított meglepő tájékozottságát tekintsük; 
egy iránt nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk el, 
hogy ezen tanintézet nemcsak a kor színvo
nalán áll, hanem e felett minden gyermekei 
neveltségeért munkáló szülék, teljes pártolá
sára érdemes. Folyó hó 1*2-ikén póttan folyam 
nyittatott ugyanezen tanintézetben havonként 

forintjával, mely részben az ismétlésekre, 
különösen pedig a kézimunkákra és a nyel
vek gyakoilúsára szorítkozik. E nevelő inté
zet sokkal szebb múlttal bir, sem hogy a mi 
dicséretünkre szorulna: azonban csak az igaz
ságnak hódolunk, midőn e nevelő intézetet a 
közönség figyelmébe ajánljuk.

(!) Nyilvános nyugta. A budapesti vi
harkárosullak javára lapunk szerkesztője már 
nyilvánosan nyugtázva adott 3 forintot, ehet 
járul közelebb a Palánszky Csapó Ida által 
a nevelő intézetében gyakorlatban levő fillér- 
egyletből kiutalványozott 10 forint: úgy szinte 
a nonevelö intézet tulajdonosa által adomá
nyozott 2 forint, összesen lő  forint Kérjük 
a további adakozást a i:emes czél érdekében. 
Az adományozások nyilvánosan nyugtáztatnak, 
s illető helyre fognak szolgáltatni.

x. Ugyancsak a Palánszky-Csapó Ida 
nönöveldejében létező fillér-egyletliöl 5 forint 
átadatott a helybeli árvaház javára. f> frt a 
Kovács Mihályné. mint elnökné kezéhez: 5 
írt pedig az izraelita nő-egylet javára dr. 
Flegmánn M iksánénak.

( — i A pusztító jegvihar az ország több 
pontjain ismét, úgy a véleményekben. mint a 
'/ölökben tetemes károkat okozott. Budapesten 
másod-zor is pusztított e rém. mely első meg
jelenése alkalmával borzasztóbb nyomokat 
és nagyobb kart hagyott maga után, mint egy 
ellenséges hadsereg.

t -  A nyíregyházai követvalasztás al-
alkaluiábol újabb és ujahh adatok merülnek 
fel, melyek a „szabadelvűnek* nevezett kor
mánypárt eroködéseire igen sajátságos világot 
derítenek. Az adathalmaz, mely folyvást szapo
rodik. egy röpirathan fog közzé tétetni rövid 
időn. minden adat bizonyítványokkal igazolva ; 
miután a törvénybe ütköző visszaélések, a tör
vény által nrvosoltattak volna. Szükségét lat
juk ennek foképen azon jogtalan és igazságta
lan niegtáiuadtatassal szemben, mely a „Sza
bolcsi Lapok-  legközelebbi számában látott 
napvilágot, s melyet a jó békesség kedvéért 
o,hallgattunk volna, hogyha oly kemény han
gon nem lettünk volna kihiva önigazolá
sunkra.

t— i lllusztratio törvénykezésünk példás 
gyorsaságúhoz, 8aját szemeinkkel győződtünk 
meg, hogy egy s/nbolcsmcgyei törvényszéki 
végzés, mely 1. évi január vége felé hozatott, 
az illetőnek csak julius elején s igy hatodtól 
hónap múlva kézbesittetett. Eddig a csigát 
tartottuk a gyors haladás ellentétének, ma 
már kiábrándultunk ezen illusionkból. Hanem 
annyit szeretnénk tudni, lin minden ügydarab 
ily dicséretes gyorsasággal szokott-e az ér
dekelteknek kezbesittetni ?

i - )  Csak nezik, csak nézik a múlt hé
ten Miskolc/, felé utazók, hogy a tniskolezi 
tornyok száma egygyel megfogyatkozott, o h ! 
hátba tévedtünk, olvassuk még egyszer a lét
számot ! —  Bizony híja van annak! Bent a 
városban tudták meg aztán, hogy a julius 
i»— lü közötti éjen dühöngött vihar törte le a 
g katbnlikiisok sugár tornyának tetejét. — 
Szerei csőnkre, nálunk nem volt ily romboló 
vihar a jelzett időben. —  Növelte n fentebb 
jelzett szerencsétlenséget azon körülmény is, 
hogy a letört toronyteto, a templom fedélze
tére esett és súlyúval nemcsak azt, hanem a 
szilárd teplomboltozatot is bcszakasztotta s a z ,

épen maradt részen is tömérdek kárt okozott 
u rajta levő díszes és művészi alkoltásu freskó 
képekben.

(— 1 Egy budapesti bankár jelentékeny
számú játékpénzt, ugy nevezett ..tantuszt11 
küldött postán K. 1*. megyei szolgalmunkhoz, 
tudatván vele. hogy ezen tant úszókat hozzá 
Nyíregyházáról szállította mint valódi aranya
kat valami Susti vagy Sesti nevű egyéniség 
A tantuszok további intézkedés végett a nyí
regyházai kapitányi hivatalhoz tétettek át. —  
a mint halljuk.

( — 1 Közelebbi heten egy szatócsbolt le
égett Nagyhalászban. A tűzvész oka ismeretlen.
A tulajdonosnak bázfedelén kívül alig van ká
rosodása. miután a szomszédok és többi köz
ségi lakosok erélyesen közreműködtek a ve- 
szélyezett tárgyak és úruezikkek megmenté
sében.

( — ) A nyíregyházai Sóstón e hó 10-ig 
több. mint hétezer fürdőt használt fel a kö
zönség.

Itt az Írás. olvassátok —  ha tud
játok! — Itégi urak sokat regéltek egyik- 
másik megyei szolgáiméról és esküdtről, kik
nek oly fatális rósz írásuk volt. hogy alig 
akadt ember, ki azt képes lett volna elolvasni. 
—  sőt olyan is találkozott, ki midőn rendele
tét visszavitték hozzá azon kérelemmel, hogy 
legyen szives elolvasni és megmondani : mit 
tartalmaz az a rendelet ? saját maga sem 
bírta saját kézírását kibet űzni, s ama szavak
kal vagta ki magát kellemetlen zavarából: 
„Cánis mater! nem elég, hogy megírtam V 
még el is olvassam?11 —  Azt hittük darabig, 
hogy az öreg urak csak adomát beszéltek, 
azonban mostanában kezdünk meggyőződni té
vedésünkről. Oly összevisza kuszáit, olvasha
tatlan betűkkel irt végzéseket kapunk néha. 
hogy alig lehet belőlük némileg eligazodnunk, 
daczára, hogy egyszer■-máskor sok rósz Írás
sal gyötörtük már szemeinket. Kérünk az il
lető irók részéről több figyelmet a közönség 
irányában.

De hát a capite foetet pitéit ! Ma
guk azok. kiknek névaláírásukkal jelennek 
meg a végzések, oly kificamodott és görcs- 
betűket használnak, hogy akaratlanul is a 
persa, arab és sznnkszrit betűre kell gondol
nunk. Azoknak szólunk, a kikre tartozik!

(K.) Azt beszéli a „szabadelvű Kormány 
párt-  Nyíregyházán, hogy felfolyamodást tesz
nek a választás megsemisitéaére! Mi megva
gyunk győződve a felől, hogyha a kormány 
igazságosan akar ítélni, a választás megsem
misíthető nem lehet. Azonban hadd csinálják, 

diadd mozdítsanak inog minden követ! — Az 
igazság másodszor még fényesebb diadalt fog 
aratni. Az illetők kifeledik a számításból azon 
körülményt, hogy Nyíregyháza értelmes pol
gársága nagy lészéuck megvesztegetésére nem 
teremnek elég aranyat Magyarország bányái. 
Igaz. hogy most egy lépéssel ellettek választva 
egymástól a polgárok! Igaz. hogy az esetben 
nagy lesz az általa felkorbácsolt szenvedői. 
ingerültsége! De hiába! ha igy akarjak ok. 
ezt is meg kell tennünk, azonban elveinket és 
sok dicső gyozedelmet kiállott, annyi ellensé
ges szél által megtépett, de azért egyszer is 
meg nem ingott zászlóinkat, nem hagyjuk el 
so h a !!! (Beküldetett.)

( = )  Tegnapelőtt délután a városháza 
előtt majd nagy szerencsétlenség történt. Egy 
úri fogaton ugyanis többen utazván, a kocsist 
a ló lerántotta, s annak fején a kerék keresz
tülment, mint halljuk azonban sérülése nem 
halálos.

iSz.) Egész környéken panaszkodnak az 
aratók csekelv száma fe lő l: elég baj ez a
gazdákra nézve, kik különben is sokat csalat
koztak a gabona termésben, amennyiben az 
érés ideje alatti égető napok a szemeket 
egészen összezsugoritották; s fia még sokáig 
lábán lóg állani, akkor igen sok kipereg. E 
veszteségeket azonban meglehet oson kárpótolni 
látszanak a tavaszi vélemények.

T Palánszkyne szül. C s a p ó  I d a  
asszony nönöveldéjébon a lánykák fillér-egylete 
részéről a helyben leány- árvaház javára 5 frt. 
adoiminyoztatván. —  Sietünk ezen ado
mányéit koszöuetünket nyilvánítani a gyűjtő 
növendékeknek, s a gondos nevelőimnek, a ki 
a jótékonyság erényét ily utón is fejleszti nö
vendékeiben. s egyszersmind ezen összeget nyil
vánosan is nyugtázzuk. í  gy szintén K r ú d y  
(lyuláné. ki pünkösdkor egy bárányt volt szi
ves küldeni. Krámer Ignác/ bogdányi lakos, ki 
az árvaház fedéséhez száz kéve nádat adomá
nyozott. fogadják hálás köszönetünket. —  Az 
árvaházi elnökség.

< Tudomásul az adófizetőknek. A dabre- 
czeni p. ü. kerületben, mely Bihar. Szabolcs és 
Krasznamegyéket és a Hajdúkerületet foglalja 
magabau, e folyó hó második felében valamen
nyi kir. adóhivatal székhelyein megkezdik mű
ködésűket ama bizottságok, melyek az ez évi 
jövedelmiadó megszabásával vannak megbízva. 
A legújabb időben alkotott törvények Bzerint 
az adótételek tudvalevőleg felvannak emelve, 
és az adólajstrom 8 nap alatt lesznek minden köz
ségi háznál a közönség betekint énére kitéve. 
Ne raulaszsza el tehát senki utánnézni, mennyi 
adóval rovatott meg, és ha a kivetett adóval 
túlterhelve érezné magit, a túlságos megróva- 
tás ellen, adja be törvéyszabta határidő alatt 
indokolt felszólamlását, mert a később beadott 
folyamodásokat tekintetbe nem fogják venni az 
összeülendő bizottságok. Megjegyzendő, hogy 
N.-Várad városiban !. é. julius hó 17-én. I)eb- 
reczen városában julius bó- 20 án, •  többi kir. 
adóhivatalok székhelyein pedig julius hó PJ-én 
veendi az adókivetés kezdetét. Debreczen, 1875. 
julius 11-én. H a I m á g y i.

□  Felhívás.*) A felsőszabolcsi ref. egy
házmegye alakuló papi könyvtára részére kí
vántatik 1. prot. egy), és iskolai lap 1842-tól 
1848-ig Török és Székács szerk. 2. Ugyancsak 
prot. egyh. és isk. lap 1858-tól máig. Ballagi 
Mór szerk. 3. Sárospataki füzetek 1857-től 13 
évfolyam, különféle szerkesztőktől. A kik ezek 
közül egy vagy több évfolyamot, teljes és hasz
nálható állapotban birnak s a könyvtár részére 
átadni hajlandók lennének, legyenek szívesek 
alantirttal tudatni az. átadás feltételeit. Pénz
tárunk ereje a toxát»b terjeszkedést nem en
gedvén, p é n z é r t  egyelőre csak a fentirt 
folyó iratok vétethetnek meg. Ónként érthető, 
hogy a.ándék könyvek és folyóiratok a feutir- 
takon kívül is köszönettel fogadtatnak. Búj, jul. 
6. 1875. L i t k e i Péter, elnök.

(!) Vezéryné jutalomjátéka nralt szerdán 
volt. A közönség hálátlanságot tanúsított a je 
les művésznő iránt. A sok szép hang, mely 
ajakárúi a közönség szivét átrezegve annyiszor 
ringató élvmámorban a hallgatókat, megérde
melt volna melegebb viszonszolgálatot. —  Kü
lönben a darab is roszul volt választva. A kö
zönség félig is alig töltő* meg a házat.

V  Eaiéky Emma k. a. szerdán lépett 
fel a „Eoxvoodi árvában.* Játéka meglepő jár
tasságot. gyakorlottságot tanúsított. A felfo
gás élénksége, a szerepében rejlő alapeszme 
átértése, s a szellemnek ez útmutatás szerinti 
kifejtése valóságos benső hivatást mutat. —  
Sok szerencsét kívánunk a kezdő művésznő
nek. s az a kezdet sikeréből Ítélve nem is fog 
elmaradni.

( P - r . i  Egyházmegyei gyűlés Nyíregyhá
zán. A hegyaljai ág. hitv. ev. egyházmegye 
f. év jul. 13 és 14-én nt. Bartholomaidesz Já
nos föespere* és t. Röeh Pál helyettes felü
gyelő kettős elnöklete alatt Nyíregyházán tar
totta meg rendes közgyűlését. Az egyházme
gye messze területén szétszórt 14 egyház közül 
képviselve v o lt: a miskolczi. s.-karai, s.-ar- 
nóti. szántói, tályai, tokaji, nyíregyházai, n.-vá- 
radi, n.-károlyi anya-egyház és ’a debreczeni 
leányegyház. Jul. 13-án reggeli fél 8 órakor 
istenitisztelet tartatott, melyen az alkalmi szó
noklatot Honéczy Miksa tokaji lelkész végezte. 
Az isteni tisztelet után begyült offertorium 22 
f i  41 krhól álló összeg a tályai egyház felse- 
gélésére adatott út. Ezután a lelkészeknek 
szolgáltatott ki az úrvacsora, melynek végez
tével kezdetét vette az egyházmegyei közgyű
lés. Először is az elnök-föesperes felolvastatta 
esperességi felügyelő, egyszersmind közlekedési 
miniszter Péchy Tamás ö n.m. levelét, melyben 
sajnálatát fejezi ki, miszerint pj hivatalában 
fontos teendői miatt az egyházmegyei közgyű
lésen részt nem vehet, minek következtében a 
közgyűlés helyettes világi elnökül a szokás 
szerint a hivatalában legidősb egyházi felügye
lőt t. Hűek Pál n.-károlyi egyház felügyelőjét 
kérte fel. ki is megköszönvén a bizalmat, el
nöki székét elfoglalta s közgy űlést megnyitót- 
nak nyilvánította. Ezek után fóesperes u rolvasta 
fel terjedelmes és érdekteljes hivatalos évi je 
lentését az egyházakban felmerült nexezetes 
mozzanatokról, az egyházak és iskolák anyagi 
és szellemi állapotáról, elöhaladásáról, a lelké
szek és tanítók változásairól. Majd a többi 
fontos tárgyak közül megvitatás alá kerültek : 
a szegény egyházaknak kiosztandó egyházme
gyei és kerületi segély, a s.-amóthi és n.-ká- 
rolyi lelkéss változás. »z egyházmegyei és öz
vegy-árva intézeti pénztár meg\ izsgálásáról 
szóló jelentés, az iskolai felügyelők és deká- 
uusok évi jelentése, a hegyaljai es|>eresség ösz- 
szes iskoláinak szellemi elöhaladásáról, a  ke
rületi gyűlés által a lelkész és tanítók fizetése 
tárgyában hozott határozat s több nagyobb és 
kisebb elintézendő tárgyak. —  Az első napi 
gyűlés délutáni 1,  kettőkor végződött, mely 
után a gyűlés tagjai közül mintegv 30-an a 
sóstói fürdőbe rándultak ki a közebédre, me
lyet Yidliczkay József képviselőnk és Krasz- 
nay (iábor |>olgánnesteiünk fűszerezve számos 
talpraesett j»oliárköszöntések illetőleg hörpigék 
által, és a mely igen kedélyesen és vígan 
folyt le. Másnap az egyházmegyei gyűlés egésx 
délig folytatta tanácskozmányát. közli:

Pazar István.
(P— r) A „Független Polgár “ 256-ik szá

mából olvassuk: Az „országos kisdedóvó egye
sület" bevégezvén két éves tanfolyamu orszá
gos képezdéjéhen az évi zárvizsgálatokat, szá
mos és nagyrészt kitűnő szakképzettségű kis
ded nevelőnek szolgáltathat ugy egyes csalá
doknak, mint különösen kisded nevelőintézete
ket (enUrtú egyleteknek. A kik tehát ily 
szakképzett kisdednevelőnőket akár intéze
tekhez. akar saját családjokban alkalmazni 
óhajtanak, szíveskedjenek e czélból a képezde 
igazgatóságához (Budapest, Yaléria-utcza E sz .) 
fordulni. —  Nyíregyháza városának most nyí
lik alkalma megszabadulni az eddig ideiglene
sen alkalmazott, de városunkban a kisded 
nevelés igényeinek meg nem felelő s köteles
ségéiről tel nem biró kisdedóvóstúl és pályá
zat utján megválasztani oly nevelőt, vagy ne
velőnél, a ki az országos kisdedóvó egyesü
letnél az előadást nemcsak egy ideig hallgatta, 
hanem kitűnő sikerrel végezte el a tanfolyamot.

V a g y * !  hírek.
—  Zivatar. Fogam* vidékén m. hó 2(<-án 

a villám szomorú pusztításokat okozott. A zárda 
szérűje elhamvadt. Búcsúmban egy pásztort
agyonsujtott; s végül két kis gyermeket telje
sen összeégetett. —  N y i t r a  vidékén f. hó 
3-án borzasztó jégeső esett, mely a gazdák

*1 Targyhalmaz miatt késett. feterkf



reményét tönkre tévé. —  A r a d o n  f. hó 4-én 
vészteljes zivatar volt. s a villám egy magán 
házba és a postaépületbe beütött. A szakadó 
e ö az utczákat vizánál borította el, s a szín
házat a beözönlött viz annyira megrongálta, 
hogy a kár eddigelé 15— 8 ezer írtra becsül
hető.

A részvét a budai szerencsétlenek iránt 
naponkint növekvőben van. Az árvízkárosultak 
részére újabban az első osztr. takarékpénztár 
•ver irtot. Zichy K. gr. 1600-at, az első hazai 
takarékpénztár két ezeret küldöttek be. —  
Halatou-Füreden buzgó hölgyek a budai vizká- 
rosultak számára gyűjtést rendeztek, melynek 
70 írt eredménye lett. —  Baden-Badenben 
Katzau Lajos 183 irtot gyűjtött, melyhez lia- 
niiltou herczegné 1Ü0. s a monacói herczegnö 
>o írttal járultak. —  A bécsi termény-börzén 
Mamii bizottsági tag engedélyét kért a gyűj
tésre s az. első napon 560 írt volt az ered
mény — A főpolgármester kezéhez eddig 65 
ezer írt érkezett be.

—  Felsegsertesi kereset. Kosztics Lázár 
ellen felségsértési vád miatt bünfenyitö vizs
gálat rendeltetett el. A „K. Népe- közelebbi 
száma ez ügyre vonatkozólag a következőket 
jelenti: Kosztics Lázár volt képviselő a jun. 
27-ike és 28-ika közti éjjel Józsetíalván a 
Szerajlics-féle vendéglőben zárt ajtóknál tiltott 
gyűlést tartott választói előtt, mely gyűlésnek 
főczélja a magyar állam elleni izgatás volt. — 
Többek közt Kosztics ez alkalommal azt állí

totta. hogy a császár tKosztics mindig e czi 
mén említette íelsétíes uralkodónkat) o vele 
kezet fogva búcsúzóul meghagyta neki, hogy 
választóit otthon a felség nevében üdvözölje. 
Beszédében a Miletics-féle inottot is használta, 
mely úgy hangzik, hogy: Magyarország volt. 
de nem lesz! — K hazaelleues üzelmek rol két 
szem- és fültanu jelentést tett a hatóságnál s 
Dessewffv Izidor szolgabiró azonnal jelentest 
tett a dologról, mire aztán a főispán a kellő 
lépéseket a bűnvádi vizsgálat megindítása tár
gyában megtette.

—  Egy nemet ember Debreczenröl. \ il
latúi Rafael Helbach nevű úri embertől leg
újabban Becsben 440 lapra terjedő úti kalauz 
jelent meg ily czimmel: „Bér Führer durch 
ganz Oesterreich.-  A több k közt Debreczen 
városát következőleg írja le : „Debreczen a leg 
nagyobb magyarországi város „Best- után. A 
város földsánc zc/.al van körítve, rosz.ul épít ve, 
kövezete nincs. Fsak a főutczákon található a 
burkolat egy neme, melyen az utczákat vál
takozva ellepő mély portól vagy sártól meg le
het menekedni. A várost külvárosaitól sorom
pók választják el, e külvárosok kapuik szerint 
vannak elnevezve s ezek a következők: Szt.- 
Anna, Tschabo- vagy Takács, Pétertia i „P etet- 
sons“ ), Mester. Hatvan, Nagyvárad és a né
met kapu. —  Debreczennek van 370<> háza, 
köztük nagyon kevés egy emeletes, lakói szá
ma 70,000. Nyilvános épületei közt nevezetes 
a ..Franciskanusok temploma. •

— Vay György báró í. hó 5. Sáros-Pa
takra érkezett s mint az ottani főiskola íöfel - 
ügyelője ünnepélyesen fogadtatott. A f. hó 6-án 
tartott conventben ö elnökölt, mely alkalom
mal az általa gazdagon javadalmazott jogiskola 
részére három tanárt választottak.

— Az állami bányák megvizsgálására a 
„Napló-  szerint a pénz s kér. miniszterek egy 

azon feladattal megbízott bizottságot külde
nek ki. hogy vizsgálja meg a bánva kezelés 
körül lcltnerülő deficitet, mikép lehetne meg
mentet ni.

N a g y - B á n v á r a ,  Liptóba és Szász
sebesszékbe egy-egy miniszteri biztos küldetett 
ki, hogy a választásnál ott történt rendetlen
ségekről a belügyérnek jelentést tegyenek. Jaj 
nektek, bihari pontokon álló ellenzékiek, a kik
hez a Tisza belügyér biztosa megy.

V. Ferdinand halála és a lutri. Midőn 
a császár-király halála hírét meghozta a táv
író: sokan, különösen a szegényebb osztályúak 
közül, roppant érdekeltséggel tudakozódtak a 
jószivü öreg király évei számáról, halála ide
jéről egész a pénzekig. Midőn aztán az újsá
gok hirdették, hogy V. Fenliuánd jun. _'!» én d. u. 
órakor s 45 perczkor múlt ki 82 éves korában. sok 
összerakott garas vándorolt a lutriába. De nem 
feledkeztek meg a szerencse-hajhászok az öreg 
király neveuapjáró! sem. I'.z október H)-éro 
esik. Kiki saját comhinátiója szerint rakta e 
számokat s nem egészen szerencsétlenül, mert 
a budai húzáson a ló  és 45 csakugyan kijött.

Ipolyi Arnold beszten zebánvai püspök 
a házi-ipar terjesztése ez óljából saját püspöki 
lakából két termet bac-átott Dvihallv Imii 
fogyinnasimni tanár rendelkezésére, hol .> it 
faipar több ágában ad oktatást a napszámo-oU 
és földmivelök gyermekeinek.

Í z l e l i  é r t c o i l é v
A nyíregyházi terménycsarnoknál jul. lm 10 en 

bejegyzett terményárak.
A i  i  e n k n l  f i i  á r

r /n c z " r  loo kt.lM.llt.1 k
Ilozs 1*0 -oo fon >s 2.70- 2 75

80—80 „ 2.75 2 80
81—82 :\N0 ''Ml

Busa 3.50-:! 50 4.00
88—síi1 , 0.00—O.00

fa *  ; ;
. 1.SO-1S5

Tengeri 2 10- 2.15
Kiilea 00.0—0.00
Bah, tiszta fehér 5.00 -  5.25
1 •nkkony 0.00—0.00
Kápos/tareprze . 0.00—0.00
Benning 0.00—0.00
Kttnihorka . 0.00—0,00
Kendermag . 0.00— 0.00
Mák . 0.00—0 00
Napraforgó olaj .oo—.(Ki io.oo-i7.no
>/esz '• ,, iteze 1!'

Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖDÖN. 

Pénztáritok : Vitéz Mihály.

H I R D E T É S E K :

20 22 24 25 27 kros eladás,

í
Budapesti nagykereskedői bizományi raktár

í
K  A  r  /  X . , IC

Kubilczinő-féle házban, (iredik és Tester-féle ezukrászdának átellenébeu.

Van aserencsém a nagvérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint
IC
IC

egy P t-n székelő, egyike a legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kézmii 
árus nagykereskedő ezég — helybeli bizományi raktárával bízattam meg.•r. t e

c Azon kedvető helvzetben vagyok, hogy a t. c*. vevőimet, akár nagyobb
akár kisebbszerü vételeknél oly kedvezményekben részesíthetem, a miu*'ket
itt helyben senki sem nyújthat — gazdag válasatéku mindennemű ruha. füg- C '
göny én nadrágszövetek. Creton, Mousselin. Battiste és minden színezetű tran-
czia ing, Percaii, —  tyaVa"/a szélességű Chiflon vásznak, fonál, hollandi, cresa
és pamutvásznak. —  minden színezetű púrnahaj nak való ezérna kan a vásznak.
tol Alkotó § tányérkendők, franczia Mousselin és angol builárd kendok. Miér s

■SJ* színes v-iszon zsebkendők, fehér s színes barketok, harisnyák, szalagok — és
még más többféle áiukkal dusau felszerelt i aktái unitnál pedig, miudeu hozzám
intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek.

7 t A midőn még kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést sze- z
rezni, hogy velem seuki sem álihatja meg a versenyt. nagybecsO látogatását. ti

T i kikérném —  egyelőin a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló X
tiszteletté 1 mai adtam

%

A nagyérdemű közönségnek.
Nyíregyházán, 1875. év február hóban.

Alázatos szolgája.
0 3 - 1 3 )  K A T Z  T. t

PMF* 20 22 24 25 27 kros eladás.

CJoiuiun érkezett úruezlkkek

a 27 krajezáros
első bécsi

K A R T O N F E S T Ö  G Y Á R I - R A K T Á R B A N .
Helyiség: n nagydebreexeni utexán levő Kerekréty-féle tij házban. 
Találhatók különféle csikkek, melyeknek minősége- ée szilárdságáról minden- 

kor keseakedünk, egyenlő árban

1 ^ .  a * j A  a r »  I
válogatva darab-, rőf- ée páronként kaphatók.

K ü l ö n ö s  t u d o m á s u l  * ^ |
Legújabban Becsből érkezett legfinomabb divatosabb, tavaszi 

s egyéb kelméinket ajánlhatjuk.

§ 9 *  Tessék meggyőződni személyesen. * ^ g
Kz üzlet választékban még a bécsi bazárokat is tnl haladja ! 
Szivet pártolást kérve, maradunk teljes tisztelettel.

bocsi Oltó
kar tón festő gyári raktár

(17— ?) Nyíregyházán, nagydebreczeni utcza, Kerekrély-félo uj házban.

Hirdetés.
* A ló lir o tt  c s é p lő g é p  tu la jd o n o s , j ó  
ka rb a n  le v ő  R o b e i- fé lc  v a sá llv á n y o s , 8 
lóere jii 2  é v e s  c s é p lő g é p jé t  a já n lja  a 
n a gy érd em ű  g a z d á lk o d ó  k ö zö n s é g n e k , 
c s é p ié i  v égett.

Értekezhetni N o v á k  .József kúsz
nál- urnái Gyulaiban. Jelenleg 
is ugyan ott található.

( *  “ * )

l l o t z  J í i i i o m .
g ép ész .

Árlejtési hirdetés.
A u.tir madai rcf egyház templon.átink 

és tornyának mind Miféle kóinives inunk j i ,  a 
icinplom tetejének bcf.stése. a toron) nak j»  
bádoggal! bt bádogozása, ablakainak megjaví
tása szandt-koltatváo; a munkabérre folyó évi 
augusztus l ének d. e. lo  órájára árlejtést 
hirdet.

Az árlejteni szándékozóknak tudomásokra 
bozatik, hogy anyagokat és napszáma az 
egybaz m m ad, es ó o "  azaz ölszáz f«r:nt 
bánompéuzt kivan

Anna,lógva vállalkozni kívánók zárt aj m 
lutaika: a fentirt napig alautirtnál beadhatják

Az egyház megbízásából
Péchy Pál

(1— 2> főgondnok.

legtisztább higanyos savanyít viz forrás.
E suvanytivizforrás egyik a legis

mertebb. legjobb és legkellemesebb ter
mészetes savanyú vizek között.

Eltekintve igen nagymérvű gyógy 
! hatását torok, gyomorbajok és gyomor 
görcsöknél s gega barzsing és hugy 
hólyag idült bajainai kit.Iliik ez mint 
rendes ivóvíz, minden más eltez hasonló 

izek mellett, mivel ez a szomjat igen 
kellemes űditő és erősítő' hatással eny
híti. — Ajánlja

JMI a 11 o  n i ■ ■ e n r i k
KarDbadban. (Csehország.)

Név czett víznek, úgyszintén minden 
féle bel- és külföldi ásványvizeknek rak
tára Pavlovics Imre urnái van Nyiregy 
házán. ,7— io>

Haszonbéri hirdetmény.
Polgár k ö zé g  u ’ íjlo r ít  képező .67  

kát h - dnt tc .ó  föld éről, t melynek l(M» holdja 
szántó, 16i holdja pedig legelőből áll. továbbá 
másik tagban 41 hol 1 szá-nóínl.l j ivö 1 H7»;. 
év 1 ló  napjától 6 egymásután következő 

!évekre, nyilvános árverésen haszonbérbe fog 
idatni, mm k foganatosítására folyó év an- 

Igusztus hava 4 ik iiapjiiuik reggel I "  órája 
: tűzetik, mikorra a vu la lkvni szán.if kj/ék
tueghivutuak.

( I -S )
Rohay László

koz. főbíró.

Tudósítás.
Szem- és fiilbctogck, kik 

tanácskozás végett Budapest
re utnsittalnak, bizalommal 
fordulhatnak

Dr. Grosmann L.
kórházi főorvoshoz József tér /1. sz 

( 12- 20)

Eladó fák.
G ro s i e rd ő m ö n  ú g y  2'M> ö l fiatal fű 

részelt kurta  ö l  tűzi, m in t tö b b  ö l hosszú , 
d o h á n y á lló n a k  v a ló  fa, e ladó .

Az elsőnek ára helyben fiz, az utób
binak huszonöt forint.

A venni szándékozók értekezhetnek 
nálam Oroson.

Kállay I liül.
( 3 - 3 )

Hirdetmény.
A nyíregyházi kir. tszék. részéről 

ezennel közzététefik. miszerint Sánta Ist 
ván ügyvéd a nméltóságu m. kir. igaz* 
ságiig) i minisztérium által, az ezen kir. 
trvszék. területén fekvő K.-Várda ni. vá- 
rosáha kir. közjegyzőül kinevextvén — s 
a/. 1874. \\. \\.  t. ez. szerint, kiv.íntntó 
minden előfeltételeknek eleget tévén, hi
vatali működését folyó 1875. évi augusz
tus hó 1-ső napján meg fogja kezdeni. 
Egyszersmind pedig saját kérelméhez ké
pest felhivatnak mindazok kik őtet eddig 
mint ügyvédet bizalmukkal megtisztelték 
hogy f. 6. július hií 2' > ig ügyeikben más 
általi képvist ítélésükről intézkedjenek.

Nyíregyháza 1875. július ü.
Fazekas László.

helyet, tvszéki elnök.
Patkó Tamás.

törvényszéki jegyző.
- 3 )

Debreczen, 1875. nyomatott a részv. társ. köny vnyoiudájíUn.
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