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mennyi a többi összes megyében találta felében addigi községi házát egészen lebontat
fik; van a várostól félórányi távolságra ván, a helyett tetemes, csaknem 400,000 ftra
rugó pénzáldozattal, azon czélra, hogy a kir.
— azzal iniár a nyíregyháza-ungvári törvényszéket és idővel a megye politikai ha
1876. január 28.
vasnt által is összekötve, terjedelmes er tóságát is kebelébe fogadhassi. egy egészen
dejének közepette — egy üdítő és gyógy- uj, emeletes palotaszerü épületet állított fel,
Mert sírsz magyarnemzet? K iérte nagy bánat,
Mélyen tisztelt képviselőházi
hatással biró fürdője — a Nyír oáza. — mely elég tág arra, hogy agy a megyében
levő központi kir. bíróságokat, mint a megye
Mely kicsinynek, nagynak ma szivéből támad
Az ország törvényhozása nagy fel Végül — a mi egymagában is döntő szem politikai hatóságának orgánumait is magába
Hulló kényeidnek mért ontod záporát?
adatainak egyike: a bírósági székhelyek pont — Nyíregyháza Szabolcs vármegyé befogadja, t* azok működésének helyiségül
Kinek ünnepeled népein! ma gyásztorát?
végleges megállapítása, továbbá a me ben az iparnak és kereskedésnek főhelye. szolgáljon.
f.s itt az előadottak fonalán legyen sza
gyék, általában törvényhatóságok terüle — Az ipart illerőleg itt most csak annyit
I.s felel a nemzet apraja és nagyja:
fgyaUnk '»«g, l<°gy Nyíregyházin két bad még egy fontos tekintetet felhoznunk.
teinek rendezése
A
nagy kiterjedésű Szabolcsvármegyé- i”» \o lt mindnyájunknak igaz, édes apja?
könyvnyomda van. melyekben többi köis meghatározása,
nek a múltban egyetlen egy községe sem volt,
A kinek nagy neve legyen szent és áldott .
A mi h megyei törvényhatóságok te-1zU“
lníW l?"ii 3 <•> nyomatik:; ke mely a város revet megérdemlette volna. Ily
Siratjuk apánkat, gyászoljuk Deákot!
rületi rendezését' illeti: nem kérdjük on- »e»kedé,ét liléid eg pedig különösen a állapot nagy társadalmi baj. Városok nélkül
nincs nemzetgazdasági emelkedés és hiányzik
magunktól: vájjon lehetséges e az, hogy *öve|kezőket kell kiemelnünk.
a polgárosodásnak, mely latin elnevezése sze
i'i volt az, ki nekünk hazát, földet adott
Szabolcsmegye — a mit semmi hazai érTermények, nevezetesen pedig rozs rint
is nevét a városoktól nyerte, egyik lénye
Ki egünkre hozta a szabadság-napot,
dek nem követel — a megyék sorából eltengeri tekintetében , Nyíregyháza ges tényezője.
Mely megvilágitá hírünket, nevünket,
tűnjék? M-rtazt erkölcsileg lehetetlennek egyike a h .za legélénkebb piaczának. MuMidőn Szabolcsvármegyében a múlt szá
l j életre h h á haléi nemzetünket.
tartjuk, hogy a luzának bármily politikai fatj a ezt különösen azon körülmény, hogy zad első felében az 1723-iki 7:$-ik t. ez. ren
irányn kormánya, annál kevésbé az or1872-ik év óta egy virágzó termény deleté következtében Nagy-Kállóban az uj
megyei székhely keletkezett, Nyíregyháza ak
<) a mi Mózesünk, a kinek elméje.
sztig törvényhozása, Szsbolcsvármegyé- csarnok áll fenn, melyet keletkezésében kor
még nem létezett, melynek a 17-ik szá
Mint világos felhő szállott lel az égre,
nek megmaradásit és létezését kérdéssé
a pesti, győri, aradi, szegedi és te- zadra eső elpusztittatása után újra megtelepí
S szivében tüzoszlop a hazaszeretet,
tehesse
azon megyéét, mely úgy né- niesvári terménycsarnokok előztek meg, tése csak 1753-ik évben történt. Érdeke az
Mely a pusztaságon minket átvezetett.
p-sségre, mint területi kiterjedésére nézve 8 ezt*k is — Pestet és Győrt kivéve — Szabolcsvármegyének, hogy területén legyen
a hazai legnagyobb megyéknek egyike, — csak annyiban, a mennyiben a nevezett egy provinciális város, de ez. csak ugv lesz. ha
között a székhely, mely szintén egyik
Nemzetét, hazáját oly forrón szerette1
ely magával a magyar királysággal egy városok a vasutak által a vasúti háló- többi
tényező abban, hogy bizonyos község várossá
Nappalát, éjjelét áldozta érette;
idős, s melynek Szabolcs vezértől örök- zaíha elébb vonattak be, mint szerény emelkedhessék. oda tétetik, a hol az üzleti
Jutalmat nem kívánt és nem dicsőséget
lőtt történeti neve a szabolcsi földvár városunk. A nyíri rozs az egész ország- élet nagyforgalmának különben is középpontja
Honszerelme mint az áldozat-tűz égett.
most is meglevő m iradványaival a haza
a legjobb minőségű, ezen felül pedig van. Kzen középpont pedig Szabolcsvármegyéföldén az egyetlen emlék a honfoglaló Szabolcs vármegye a tengerinek az or- ben kétségtelenül Nyíregyháza város.
Szava b dcseség volt, szentirás minékünk;
Hogy a fent előadott szempontok a do
örök dicső vezéreinek nagy korából.
szágban egyik főtermelője lévén, a nyir- log természetéből
és Szabolcsmegye viszonyai
<> együtt szenvedett, tűrt mindenkor vélünk.
A mi már azon kérdést illeti: hogy egyházai termény csarnok, és illetőleg a ból meritvék, erről mindenki ineg lehet győ
Kgy volt gondolatja, igaz imádsága
Szabolcsvármegyében melyik község az, Nyíregyházai vasúti állomás, főleg ezen ződve. ki ezen megye viszonyait ismeri, de
Népet es hazáját, hogy boldognak lássa.
ly hivatva van arra, hogy úgy az t két terményezikkre nézve, a kereskedést mutatja ezt a kir. törvényszéknek az 1872-iki
megye részére megadott kir. törvényszék- u
határain, továbbá Morva és Cseh- organizálás alkalmával ide telepítése. — mu
Mint az őrök isten Jucza ahogy fénylik
tatja továbbá a múlt országgyűlés története is,
nek, mint a megye politikai hatóságának országon túl az egész német birodalom melyszerint azon törvényjavaslatban, mely a
Délkeltén ragyogott az igazság végig;
székhelyül szolgáljon ? e felett, nézetünk mal Drezda, Lipcse, Boroszló, Berlin, .Ste megyék területeinek és székhelyeinek rende
A hazaliságnak dicső templomában
szerint — némely általános szempontok fin, Magdeburg, Zvvickau, Chemnitz, zéséről a múlt országgyűlés idejében készült,
ő csak ennek állott hii szolgálatában.
kell, hogy határozzanak, melyek a szék Köln, Neus, sőt a német birodalmon túl de mely tárgyalásra nein került. Nyíregyháza
hely megállapításánál figyelemmel nem még Amsterdam felé is közvetíti s általá varos van Szabolcsmegye székhelyéül — a va
Bámulta a világ, a magyar szerette;
ban a nyíregyházai terménypiacz a kül lódi szükséghez, az élet exigetiaihoz képest —
mellőzhetők.
kitűzve.
De a mit tett csak az igazságért tette,
földnek állandó bizodalmát bírja.
A
törvényhatósági
székhelyek
kér
Azonban megkivántatik még, hogy az elő
Klrcjtőzőtt minden fénytől és pompátéd,
désében — felfogásunk és meggyőződé
adottakat, az eszmék tisztázása végett, — az
De nem a magyarnép égő nyomorától.
alább elöadandókkal kiegészítsük.
sünk szerint a következő tekintetek a
l'gv hiszsziik, hogy az előadottak alap
Midőn a tisztelettel alólirt városi képvi
A Ix'dcsek, a nagyok neki mind hénloltak. döntők: egyrészről a kérdés alatti község ján. a nélkül, hogy a szerénység ellen véte selőtestület újólag is teljes készségét jelenti
lakosságának száma é« fóldirati fekvése; nénk, bátran állíthatjuk, mikép Szabolcsvár ki az iránt, hogy — valamint eddig a királyi
S a kinek ö hódolt: az a haza volt csak!
továbbá közlekedési összeköttetései, az megyéuek székhelye annak legnagyobb váro törvényszéket, járásbíróságot és királyi ügyész
A népnek jóléte, öröme, fájdalma —
általános forgalom iránya egy és azon sára. Nyíregyházára esik, és bátran állíthatjuk séget községi házába minden fizetés nélkül in
Több volt neki, mint a nagyoknak hatalma.
szempont: hol vagyon az illető törvény továbbá, mikép az államnak is ugv igaz-ág- gyen befogadta, nemcsak, de sót az államnak
szolgáltatási, mint politikai közigazgatási szem- j bort önhely iséget is ingyen ad, akkép a megye
Amit mi gondoltunk, éreztünk, sejtettünk: hatósági) ui a legnagyobb foigalmi köz poutból az az érdeke, hogy a székhely itt le- politikai hatóságát D, ha a megyének politikai
pont.
tekintettel
különösen
mind
arra.
a
gyen, mert különösen a kormányzat innen ol- Iszékhelye Nagy-Kállóból Nyíregyházára végle>• mondta cl mindazt oly bölcsen helyettünk!
mi egyes nagyobb községeknél átok vidé csóbb. könnyebb és összhangzatosabb, mint | gesen áttétetnék, ugyanazon községi házba,
Mert szive-szivünkkel együtt dobbant, éledt,
kére vonzó erőt gyakorol, minő a keres máshonnan. Es a mennyiben a nagy megyei | mely e czélra is elég tág, minden fizetés néll.elkünk nagy lelkének sugarától fénylett.
kedés, ipar, közművelődési- és pénzfor közünség és annak mindenik osztálya itt fo r-(kül befogadni kész, — teszi ezt — a mit nem
dúl meg legtöbbet, mint a megyében legna- tagad — egyrészről saját emelkedése érdekégalmi
intézetek?
Kezünkről levette a súlyos bilincset;
gyobb eiuporiális és forgalmi központon, a po-jben, de továbbá azon czélból is, hogy az orAlkalmazzuk mármost a fentebbi litikai székhelynek ide áttétele a köz ügyek szágnak pénzügyi tekintetben szorongatott jeÁltala nyertük a legfőbb földi kincset:
szempontokat
Szabolcsvármegyérc
és
eb
iránti részvétet is emelné, miután a politikai len állapotában áldozatot hozzon a haza és a
Ősi alkotmányunk ö visszaszerezte,...
közigazgatás székhelye és az átalános forgalmi | politikai székhely befogadásával, áldozatot egyben Nyíregyháza városára.
<>h hogy ne simánk ma mindnyájan érette!
Nyíregyháza a megyének legnagyobb központ egy helyre esnének, és a közigazga- szersmind a megye oltárára is. Miután a íneszékhelyet nem kellene külön más oly gyei közönség érdekeit véve, a megye politikai
községe. 22,000-nyi lakossága a megye tási
Hol a hármas hegynek koronája gyászol,
helyen keresni, mely nem közforgalmi pont.
székhelye a forgalomnak központi helyére té
összes népességének, mely 2(55,584 lelket
Hogy Szabolcsmegye polgárai már ezelőtt tetik legczélszerübben, — áldozatot addig, a
Hol hegyet es völgyet négy folyó határol,
számlál, egy t i z e t i k e t t e d részét teszi is a közelebb mull évtizedekben, még mielőtt míg az idők jobbrafordultával — a mikor le
Magas Kárpátokról le az Adriáig:
Ma minden magyarnak szeme k< nyl>cn ázik. Fekszik a megyének központján; közép a mostani közforgalmi viszonyok ennyire ki hetségessé válik a várost mindezekért bármipontja a vasúti közlekedésnek Debreczen, fejlődtek volna, részint ösztönszerüleg érezték, kép, — például a mostani megyei székház
világosan is tudták, hogy Szabolcsaié másképem hasznosítása utján ennek jövedelmé
MiskoYz és Ungvár közt; kiindulási részint
Siratjuk a dicsőt, a fenségest, nagyot,
gyének Nyíregyháza a főhelye, és hogy ez vel kárpótolni. Teszi ezt végül azon értelem
pontja a közönséges közlekedésnek Be van arra hivatva, hogy a megyéuek székváro ben. hogy községi házához való telekkönyvi tu
Kit nekünk az isten jó k e d v ein adott—
regszász. Munkács és Szatmár felé. To sául szolgáljon, muta’ja kétrendbeli megyei lajdoni jogát, ha csak a dolog máskép véglege
Dh! a mi fájdalmunk mély, sötétlő örvény:
kaj és X Kálié felé pedig köuttal van határozat, melyeknek els-je szerint még i s i i  sen el aem intézteinek — kérdéses házának
Mert visszakérte öt az örökös törvény....
Összekötve, nemcsak, de sőt saját főút ben Szabolcsinegyének rétidéi liatározatilag ki fentebbi czélokra, és csak is ezen czélokra,
mondták. hogy Nyíregyháza sokkal alkalmasabb mint a melyekre az tulajdonkép építtetek, át
Sirj óh magyar nemzet; van okod a könyre, czáinak kikövezése is — egy megfelelő
megyei székhelynek mint Nagy-Kálló, 18(i7-ben engedése mellett egyébiránt fentartja. Es vé
kényelmi! vendéglőépitéssel együtt terv pedig a megye bizottmánya a megye székhe gül kijelenti, hogy — miután a kir. törvény
| Haild hulljon a vérrel szerzett ősi földre!
szerű munkába van véve. továbbá van lyének Nagy Ká lóból Nyíregyházára való ál- széknek 1872-ik évben ide telepítése a kir.
De gyászos ünneped fájdalmas szentsége:
Nyíregyházán a város által óvenkintöOOO taltételét önként el is határozta, s a kivitel igazságügyminiszterium és a város között, ku
Deák neve legyen szívedbe bevésve!
fttal segélyezett 0 osztályú evang. gimná módozata megállapítására küldöttséget küldött lönösen a helyiségekre nézve, mintegy szerző
mely utóbbi határozat eddigelé csak annyi désnek tekinthető, megállapodások inellett s
Gazdagon megnyerted tőle örökséged.
ziuma, 32 fő- és al, felekezeti elemi isko ki,
ban vált sikertelenné, hogy azon időben és' a város tetemes áldozatával történt, — ezt alul
Az ö megdicsóült szelleme lesz véled ;
lája, melyeket a város felekeieti különb következő években a székhely áttételét az irt városi közönség teljes garamiéul tekinti
Mert legyen hozzád a sors bármily mostoha; ség nélkül együttesen évenkint lé eka- akadályozta, hogy Nyíregyháza akkor még hiá arra nézve, hogy a királyi törvényszék, melyet
Hogy ha öt követed: nem halhatsz meg soha1 ránylag 2250 ittál szintén segélyez ; van nyával volt a kellő helyiségeknek, melyek a azon számos községek, melyek területéhez tar
leánynöveldéje, kisdedóvóintézete , kór székhely áttételét lehetségessé tették volna. toznak, különben is nem nélkülözhetnek — <
Komócsy József.
Ezen akadály azonban ma többé fenn nem várostól elvétetni nem fog.
háza, uuegylete és árvaháza. van 13 év forog.
Itt talán még azon kérdés vettethetnék
óta fenálló terinénycsarnoka, van három
A tényállás e tekintetben tua már az, fel, hogy vajjou megbirja-e városunk azon ter
pénzintézete — oly számmal . mint a hogy a város hatósága a mostani évtized első heket, melyek anuak Szabolcsmegye úgy igaz
Nyíregyháza városa felirata a kir. törvény
szék megmaradása, illetőleg a közigazga
tásnak N.-Kallóból leendő áttétele tá r
gyában.

Műi számunkhoz melléklet gyanánt Maut ner Ödön magkereskedő árjegyzéke van csatolva.

ságszolgáltatási. mint politikai közigazgatási vényUuket addig is a nmeit. m. kir. miniszté Kemmerling János, Márky Frigyes, Liszszaner'
V áln fts
székhelyévé tételével rá nehezednének.
riumunk, mint törvényhozási tárgyalási adatot Jakab, Oláh Béla, Kubinyi József Lichtmnu
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Tóth
István,
Szunyoghv
Jónás,
KornoEzen kérdésre a felelet igen egyszerű.
róczv István. Dohos János, Petim Zsigáimul. b o 1 c s“ e z é v i 5-ik s z á in ó b a n k ü zHa ugyanis a királyi törvényszék még tóztassék.
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Kelt Nyíregyházán, az 1876-ik évi jan. Khon Béni, Yay Pál, Györgyényi Ignácz, WeLszitt nem volna, és általában lm meg nem vol
Semmi sem hozhatja méltóbb indignatióba
nának azon helyiségek, melyek a megyei ha 26-án tartott közgyűlésből. Nyíregyháza varos berger Sámson, Mmidéi Leopold Molnár Gábor.
tóságnak is befogadására szükségesek, a fen képviselőtestülete s annak nevében Krasznay Halnsy Flórián, I’ürj Imre. Székely Benedek, az emberi szivet, mintha legőszintébb jóaka
Ambrus Jakab. Szunyoghy Sándor, Nyíri Ferencz rata kétségbe vonatik. s az, mit a közjó elő
tebbi kérdésnek lehetne értelme; uzonban mi Gábor polgármester.
Sepsy Mihály, Béres Ferencz, Heine István, mozdítása érdekében jónak lát nyilvános sajtó
után a kir. törvényszék 1872-ik év eleje óta
Dr. Keisman Miksa, Deme Ignácz, Sarkady Mi utján elmondani, egy némely félreismert nagy
már itt van, s városunknak már évek óta ké
hály, Zsoldos János, Kulin Ferencz, Nábráczky genialitás gúnyolódására és idétlen henczegészen álló uj községháza elég tág arra, hogy n
Gyula,
Klek Feri, Eperjesi József, ifj. Bónis sére ad alkalmat.
megyei hatóságot is, a város minden ujabbi A szabolcsmegyei legtöbb adót fizetők
Sámuel, Jármi Gyula, Hetei Menyhért, Steril
Így jártam én, — hiszen nem első és
költekezése nélkül befogadja: a fentebbi kér
Emánuel,
Bogdány Zsigmond, Moecz Adolf, Nagy utolsó azok között, — kik szerény hangon, de
névsora 1876. évre.
désnek legfeljebb azon értelme lehetne, hogy
Károly, Sütő József, Farkas Albert, Szukup bátorsággal oda szoktak mutatni a bajra s a
azon esette, ha a megyei törvényszék és megyei
szöget, épen fején találják.
hatóság, városunk községi házát egészen el
Grf. Dessewffy Kálmán, Grf. Forgách Ferencz, Szita András.
Közel 3 hónapja már, midőn én a nyír
foglalnák, vájjon hová költöznék át a városi Kálmán, Grf. Dégenfeld Imre, Grf. Dessewffy
bátori gyűlésről tudósítottam a közönséget, s
hatóság V — Erről azonban a városi hatóság Aurél. Grf. Zichy Géza, Semsei Andor, Grf.
rövid idd alatt gondoskodbatik, miután a vá \a y Áiiám. Kállai Gusztáv, Leveleki Síje. Czó- Nyíregyháza város legtöbb adót fizetőinek elmondtam sértés nélkül, bátran azon hiányo
kat, netalán hibákat, melyeket e gyűlésen ta
rosnak sok oly központias épülete van, melye bel Albert, Gencsy Ferencz, Leveleki Máyer,
pasztaltam : s ime most annyi idő múlva rá
névsora.
ket városi hivatali és általában községi czé- Hartstein Péter, Zoltán Ferencz, Gencsy Zsigveti fejét Szabó Ferencz ur, hogy szóljon n
lokra kisebb nagyobb átalakítások mellett je mond. Fi sebbe in József. Bró. Yéesei József,
Csengeri Sámuel 1096.13 kr, Kiár Ká dologhoz.
lentékeny nehézség nélkül, és igen csekély Ilosvai Kristóf, Ferenczy Gyula, Kállai Ottó,
Ha már c-akugyan felvette pennáját: a
Nozdroviczky György, Kállay András, Liptay roly 1016.91 kr, Gredig Jeréiniás 710 -1 kr,
költségekkel, könnyen fordíthat.
Ezek szerint a megyei székhelynek is ide Károly, Nyiry János, Pscherer József, Jármy Czincz Sámuel 560.13 kr. Bodnár István közönség bizonyosan czáfolatot várt volna; én
is
valóban
megörültön, hogy talán én nem
517.2
kr.
Korányi
lnne
471.60
kr,
Mathaides
Jordán,
Gencsy
Károly,
Mand?l
Albert,
Czóáttelepítése, a városra semmiféle uj terheket
hárítani nem fog, és igy az e részben táplált bel Imre, líay Ferencz. Fried Izrael, Okoli- Gusztáv 366.54 kr, Nádassy Lajos 365.44 kr. észleltem helyesen, hogy Sz. F. ur majd meg
teszi
jóakarata
felvilágosítását, azonban midőn
Blahunka
József
352.28
kr,
Táborv
Károly
csányi Lajos, Mamiéi Endre, Eisenberger Dá
aggodalmak is teljesen elenyésznek.
.Mélyen tisztelt képviselő ház! Nyíregy vid. pugalyi Gusztáv, Csengeri Sámuel, Patav 325.55 kr. Krasznay Gábor 295.2 kr. Nikelszky elolvastam epéskedö czikkeeskéjét, akaratlanul
háza városának eddigi közélete folytonos küz András, Fried Salamon. Schreiber Hermán, Mátyás 278.41 kr, Yidliczkay József 277 frt, ajkamra jött ama közmondás: „s i t a c u i s s e s
p b i l o s o p h u s n i a n s i s t e s . - Mert ugyan
delem emelkedéséért. 175.!-bán mint jobbágy Horváth Imre, Miklós Ferencz, Kállai Ubald, Ri/doríer János 275.85 kr, Dr. Hermán Ignácz
község jött létre; — földes urai a Dessewffy Maudel Mór, Mandel József, Óoody Bertalan, 269.6 kr. Steril Emmáiméi 260.99 kr. May nem czáfolt meg semmit.
Adolf
257.90
kr,
Simon
Endre
255.4
kr.
I r a m! uram! Sz. F. uram! tetszik-e
Okolicsányi
Menyhért,
Fried
Ignác/.’
Yeisz
Jó
és Károlyi grófi családok valáuak; de már e
szazad elején nem ismert földes urat, s a 111-ik zsef, Rochliez Dávid. Mikeez János. Szálvy Glüch Dávid 254.60 kr. Bencs Lász'ó 242.36 tudni, hogy századunkban a nyilvánosság és a
szabadsajtó korát éljük? Tetszik-e tudni, hogy
Ferencz,
Klek
Pál,
Leveleky
Mór,
Grf,
Yay
kr,
Oláh
Antal
237
frt,
i«L
Krúdy
Gyula
234.54
Károly uralkodása utáni korszakban e század
épen ev. ref. egyházunk igazgatása a szabad
elején Nyíregyháza városa volt u hazában a Abrahám. Kausay Károly, Zoltán János. Ónody kr. Már Adolf 224 89 kr. Juhász Mihály 220.86
legelső, mely földes urai tartozásaitól magát Géza, Farkas Ferencz. Propper Sámuel Yéges kr. Szesztay Károly 219.20 kr, Jánószky Alid ság és nyilvánosság alapjára van fektetve ?
vagy talán ön azt tartja, hogy a sajtó arra
rás
213.34
kr.
Fekete
István
g.
k.
lelkész
Gyula,
Fischbeim
Ignác/,
Kiár
Dávid,
I.övy
önerejével megváltotta. A váltság eszméje itt
való. a mire szánta egy híressé vált ember a
vált legelőbb testté — nem törvénynél fogva, Antal. Fischhein Henrik, Yindis József, Feld- 203.52 kr. Czincz Ignácz 202.46 kr. Elek
nyelvet, hogy t. i. legyen mivel gondolatain
Emil
színész
199.30
kr,
Eerdlicska
Rudolf
heim
Ignácz,
Bóry
Béla,
Eróss
Kálmán.
Som-'
hanem a népnek szorgalma és takarékos
kat elleplezni ? Ilyen elvek nem ilh nek egy
ságából kifejlett önereje által, az államnak lyódy Balázs, Molnár Ágoston. Oláh Károly, 196.8 kr. Elek Ferencz 185.67 kr, Kerekréti
ref. paphoz.
minden hozzá járulása nélkül. A haza és ezen Frenkel Samu, (Lukkerman Gusztáv. Bró. Eöt Miklós 181.44 kr, Paláuszky Sámuel 178.60
Sz. F. ur az érdektelenség indokául be
históriai tény azon dicső örökség, mely előde vös Dieues. Pilisy László, Yay Dienes, Czukor kr, Dr. Grttnbaum Leó 178.22 kr. Batliv Ká számít hat ónak veszi hzoii körülményt, hogy
roly
1161-59
kr,
Szamuely
Lajos
161.58
kr.
Ignácz.
Szalánczi
Ferencz,
Bóms
Barnabás.
Euginktől szállt reánk.
Iftnder Jakab. Gencsy Albert. Molnár György. Mé Buday Ferencz 158.47 kr. Barthalouieidesz Nyir-Bátor félre esik. a megye k e l e t i s z é 
He továbbá atyáink a puszta örökvált- száros Dániel, Pilisy Lajos. Kovács Ferenc/. Er- János 158.41 kr. id. Gyurisán József 152.13 l é n ! és azt, hogy kellemetlen őszi idők vol
ságnál meg nem állapodtak. Fejlődésünk má dödy Lajos, Ignác/. Ignácz, Lővy János. ifj. Elek kr. Dr. Flegmán Miksa 146.76 kr. Mész Adolf tak ! Ez épen oly törpe okoskodás mint a
sodik stádiumán a czél az tolt. hogy városunk, Gábc . Szalámzy János, Szunyogb Bertalan. 144.94 kr, Doniján Sámuel 144.71 kr. — milyen parányi lehet az a protestáns pap. a
mint rendezett tanácscsal bíró város, szemben Koczogh János, Kernjén Sándor,’ Yányi Sándor. Benyitzky
Miksa 149.69 kr,
—
Bittó ki igy okoskodik, ama nagy hit hősökhöz mérve,
a megyével, megnyerje az önállóságnak azon Szunyogb István, László Alajos. Kosenfehl Si Mikiós 140.97 kr. Mezóssy László 136.10 kr. kik hitükért és vallásukért évekig tartó kíno
fokát, mely okét már régóta megillette. A je  mon. Szabó János, Kállay odón, Czincz Sá Sütő József 133.56 kr. Takács Alajos orvos kat képesek valáuak szenvedni a tél fagyára,
len század harminczas éveiben városunk ezt muel. Spifzer Tivadar, Leveleky Márton. 129.84 kr. Farhaky József 127.60 kr. Aschun vagy a nyár verőfényére tekintet nélkül.
is elérte, — mig végül a korszakot alkotó Stern József, \ eisz József, Molnár Endre, Dr. brtan er Jakab 124.68 kr, K n iw án ttk y Mór
Azt mondja Sz. F. ur, h o g y a v i l á g i
1848-ki törvények azt a törvényhozás közvet Józsa András, Fried Lajos. Buda Olivér. Szom 122 34 kr. Sípos György 121 só kr. l’alicz ü 1n ö k ö k t e r h e s h i v a t a l o k a t f o l y t a t 
len részesévé is tevék, mit városunk igyeke jas József. Yeisz Béni, Király József, Kállay András szarvasi 121.17 kr. Tirschler Gyula n a k , s c s a k ez e g y s z e r f e l e j t e t t é k
zett is a nemzetnek meghálálni, az által, hogy Aurél, Kállay .lenó. llmiyady József. Leszkay 120 frt. Mérföldv András 112-30 kr. Kovács e I a s t a t ú t u m b a n m e g r e n d e l t k e l 
Magyarország önvédelmi barczáhan. a haza Ödön. Jármi Ferencz. Jármi Jenő, Ludmann András lovas 111.61 kr. Groák Z.sigiuond 108.15 l é k e k n e k in e g f e 1e 1n i ! s e l e g e n il ö-e
törvényes Ügyéhez mindvégiglen hü maradt.
Sámuel, Yenczely Mihály, Somogy Ignácz. Ná- kr. Márkv Frigyes 108.10 kr. Dr. Mesko Pál ez j ó a k a r a t u k p r o s t i t u a l á s á r a ?
Azonban városunknak a jobbágyi kötelé dasy Lajos Kastal István, Katona András, 107.80 kr. Bállá András 107.46 kr. Török
Már ugyan micsoda hebehurgya beszéli
kekből önereje által oda emelkedése a hol ma Műnk Károly. Szentmiklósy László. Jármy Péter 106.8 kr. l'alicz András simái 10Ö.9 ez? Yaijjon prostitutis-e az igazságnak felderí
áll és különös n uj községi házának, a köze József, Spiegel Máyer, Bózenldüth Bernáth, ifj. kr. Szmaiár Pál DM.82 kr. Garay György tése? Yalóbuu hova sülyedtünk!? midőn már
lebb múlt években végrehajtott felépítése, mi \ eisz Sámuel. Jármi Márton. Yeisz Áhruliátn, 100.64 kr. Kovács Gergely 99.36 kr. Szekeres egy p otestáns pap is ilyet beszélhet!
Nem döbben-e vissza Sz. F. ur saját sza
szerint városunk ez utón a törvényszék és a Zoltán Ödön, Ludmaii Lajos, Propper Hermán, János 99,36 kr, Jánós/.ky János c-izinadia
megye politikai hatósága befogadásával, annak Bézler György. Farkas István, Gaál Flek F ar 97.75 kr, Dobrószky József 96.34 kr. Pniilo- vaitól, midőn ilyeneket mond?! több évek óta
székhelyévé tétethessék, sok anyagi, nevezete kas Lajos. Bleuer Samu. Zatureczky Gyula, vics Imre 96 fit, Ilihján Sámuel 95.18 kr. mutasson nekem csak egy gyűlést, melyen a
sen sok pénzbeli áldozattal is járt : és épen Jármi Klek. Mezösy Tamás, Ilrabovszky Ru Kovács Mihály pólóm* 93.32 kr, Zomborszkv világi ülnökök teljes számmal jelentek volna
ezért igen természetes, ha adósságai is van dolf, Hvezda Károly. I jfalusy József, ifj. Man János 93.16 kr, Haiikós/ky János 91.94 kr. meg?! Azonban éu nem is az ellen szólaltam
nak: ámde ezen adósságok legtöbbnyire beru del l/rael. Szabó I.ászló. Fábry Károly, Cser- Dorozsnyák László 91 frt. Mányik József fel, mert a /t én is tudom, hogy világi uraink
házásokból és szerzeményeklKÍl keletkeztek; nus Lörincz, Reichman K. Csendes Simon. Gut- 90.93 kr, Szexty Gyula 90.58 kr. Bukovinszky egy része el vau foglalva, én csak azt mond
ezen adósságokat azonban a becslésileg k mu man Albert. Itejcii István. Jármi Miklós, Ber András 89 39 kr. Bajusz János M8.2h kr, Gan tam, „hogy arra nem érdemesítik némelyek uz
tatott. mintegy 3 millió frt értékű községi náth Béla, Smrecsáuyi Gyula, llarstein Kajos. zéi Adolf hs.18 kr. ifj. Ilreukó János 87.39 elnökséget, hogy elmaradásuk okát tudassak.. Kár volt egyházmegyénket úgy meghurtörzsvagyona s egyéb jövedelmei alapján tör Matkovics István. Kálmánczhelyi Antal, Eper- kr. Czukor József 87 frt Engh-nder Sámuel
leszteni a városnak képessége van, és az alól jesy Ferencz, Rappeport Mózes. VYeinberger 86.50 kr. Stronipf Pál 85.78 kr, Yitószky czolni- mondja továbbá Sz. F. ur! „Kár volt
irt képviselőtestületnek férfias akarattal kitű Hennán. Galgóczy Gyula, Csapó István. Bleuer György 85.52 kr. Czukor Henrik 85.36 kr. a délutáni gyűl ;st emlegetni I nem törtéut ott
zött újabb czéljn is. Megbirtuk a múltnak ter Lipót. Balogh Zoltán, Lichtnmu József. Fekete Morgenstern Jakab 84.50 kr, Gyuris Pál 84.48 semmi rendetlenség.heit. hogy a jobbágyság (torából, a szabad István. Kelner Dávid. Klein József. Dr. Heiinan kr. Baruch Arnold 84.35 ki. Dr. Barucli Mór
„T a k a r g a t ó Sz. F. u r ! - (adnotam
honpolgárok színvonalára felemelkedhessünk.— ! Ignácz. Cseniváiiszky István, Fleischer Ferenc*. 84 frt. Huray Mihály 82.59 kr, Nádassy And „ r e f o r m á l ó Á r g u s u r " ) Megtagadhatja-e
erezünk magunkban képességet és erőt. hogy Zoltán Géza. Klek Béla. Tisza Imre. Lárva) rás 82.48 kr, Kabát Milláiv 82.30 kr. Haas tiszta lelkiismerettel, hogy a délutáni gyűlés
a múlt nyomain haladva, a mait példáját kö Frigyes. Nemes Pál, Apa yi Barna. Bekén) Mór 81.19 kr. Ungerleider Jónás 81.18 kr. ifj. pipasz.i mellett folyt? Nem rendetlenség-e ez ?!
vetve. a további államérdekei szervezés ter B»nedek. l'jfalusy Endre. Kállay Miklós, f Weisz- Nagy Mihály so.l kr. Glüch Ignácz 79.87 kr. Ne lég) ülik tehát annyira slepp hordozók,
heit is megbirjuk. ha városunk, a mire hivatva haus Mór, Garamy Jakab. Karácsonyi Lajos, Moranszky György 79 forint. Steványik András hogy az igazságot is eltakarjuk. „Ad ma j o van — az országgal egy idős Szabolcsvárme- Mezösy Antal. Heffer Sámuel. Kerekrethy Mik gazda 79.10 kr. Úacskó Mihály 78.12 kr. So r e m ni a j o r i s g l ó r i á m !
gyének középpontjává tétetik. Az előadottak lós, Péchy Pál. f ehér Ferencz. Burger Mór, mogyi Gyula 77 44 kr. Molnár Pál 77 frt.
Ekés czikkeeskéjét Sz. F. ur eképen ke
után alulirt városi képviselőtestület a mélyen Mikeez Ferencz, Somogyi Rezső. Liptay Eduárd, Bidcskuti Bertalan 128 forint adót fizet, min' gyeskedik bevégezni:
tisztelt képviselőházhoz azon alázatos kére Kovács Gergelv. Kát/ Mihály. Kandel Simon. hogy azonban még nincs egy éve, hogy itt la
„Reformáló Árgus ur! Csekély szavam
lemmel járul, hogy fent előadott ajánlatát bölcs Bay István. Kovács Béla, Szunyogliy András. kik. s minthogy nem is lako-itotta magát, a hozzá ez: Nem jó madár az. a k i ......... pó
hazafiul figyelmére méltatva. azt. a inidön Gergelvffv Ferencz, Khon Mátyás, (’jfalusffy névsorból töröltetni, id. Bencs János pedig, tolja ki Árgus ui !•*
majdan az országgyűlési tárgyalások során a Béla. Zliiiszkv Béla, Jármy Ödön. Simon And m iit a ki 100 frton felül fizet adót utólago
Ezekre csuk annyit felelnék rövioen: „Igy
bírósági és megyei székhelyek megállapításá rás, Karmer Ignácz. Csajkos Gyula, Eisenber san u névjegyzékbe (elvetetni határoztatok, és s z ó l n a k „ H o r o g ” m ó d r a ! Azoubau meg
ról szó lesz. tekintetbe venni, a most váro ger Mihály. Zichermann Jakab. Sz'ammer Ala igy a fent megnevezettek ez 1876-ik évre. kell még jegyeznem, hogy még ros*abb madár
sunkban székelő kir. tvszéket itt továbhra is jos. Auszterlicz Dávid. Mezőssy László. Sánta mint v i r i 1 i s e k képviseleti tagokká lettek. az. a ki a tiszt át alanságot fedezgeto szárnyai
meghagyni. - és Szabolcsvármegye politikai István. Csabay János, Maár Adolf Kállay Dé
val takargatja, s bagoly módra bezárja szemeit
székhelyét is ide átal tenni, végül jelen kér- nes; Győry Lajos, Oláh Antal. Erdőd) Sándor.
az igaz-ág napfénye előtt, és vészt-jósló
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Tisztelt szerkesztő ur!
N e csodálkozzék, hogy ily nagy idő után
kopogtatok be becses lapjánál. Hiába, csak
úgy van az ember, ha kizökken a rendes kei ék vágás hói. bajosan tud aztán a maga útjába
ismét r bizökkenni.* Pedig majd úgy jártam
én is. mint az olaszoknak egy jámbor poétája,
ki a/.t Írja magúról, hogy: „mély hallgatásban
torkom elrekedi "• - ha önök egy kissé rám
nem ijesztenek, t.íu még most sem tudtam
volna a nótába . . akarom mondani a teutiba
bele mártani.
Hanem most már lerovom tartozáso
mat. lhzok a szűröm ujjúban egy kis újdon
ságot : vígat és szomorút: tessék elolvasni.
\ fuvaros utezáin piros falragaszok veri i y i . u k a járó-kelők figyelméért. Mi van
rajiok ? olvassuk el mi is. Ma adják Tóth Ede
„ K i n t o r n á s c s a l á d*-ját a népszín
házban Ha Tóth Kde nevét látjuk a sz.inlapon, mindig szívesen megyünk a színházba. A
jeles s. erzó e darabjáról is tudjuk előre, hogy
a mit látunk, a mit hallunk, nem lesz szem
fényvesztő. nem bódifóan behízelgő, érzékein-

két nem műmorítják el tünemények, hanem
kellemes betegséggel telik meg szivünk: alak
jaiban eredetiséget, cselekvéseiben életerős
kedélyességet fogunk találni.
A .Kintornás család- szintere ugyan
az n v dék, mely a .Falu roszá“-é, a regényes
Gömör és Borsodmegvék közti határ. Ha önök
ismerik népünknek ezt a vidékét és népét, n
hol minden szerelmes parasztlegény született
költő, s a hol vadon terem a tömérdek szebb
nél-szebb népdal s erdőt mezőt a poezis lehellete borit, he fogják ismerni, hogy népszinmü-költö ennél jobb, megfelelőbb háttért
nem is válaszhatna müvének.
A darab cselek vénye igen egyszerű. Nincs
benne olyan, a mi által a terv szélesebb alapot
nyerhetett s nagyobb bonyodalmat idézhetett
volna elő. Mégis hatásosan bonyolul le az
egész, minden epizódjával, melynek tisztán
népies lefolyása, nem egy jelenetben köti le a
nézők figyelmét.
A mesét elmondjuk röviden: Bimbó La
cii (Szabó Bandi) fiatal molnármester elcsá
bitja Fúvó mesternek, a szegény kintornásnak
leányát Marit (Rákost Fáni k. a.) itt a fővá
rosban, s aztán hütlenül elhagyja é< hazatér
anyjához: Bimbó Mártonodhoz (Pál tény iné
asszony), az özvegy .recski- molnárnéhoz, ott-

hon aztán elfeledi elhagyó t kedvesét, s bele
szeret Pergő Gerzson „horváti- molnár leányába
Jurziha (Soldosné), kiről tagadhatatlan, hogy
szeretetreméltó teremtés, s nemsokára meg is
tartja vele esküvőjét. A iiekibusult Kintornás
(Kovács Ltván) azonban nem nyughat addig,
inig leánya hűtlen kedvesét, szerencsétlensé
gének okozóját fel nem találja: knldtilóvándor'ásáhan meg is találja a „horváti* malom
ban. épen mikor esküvőről vezeti lia/.a Jucziját.
A jelenet itt igen hatásos. Mari. ki atyját hár
fával kisérte, számon kéri Laczitól elrablón
becsületét, megmutatja gyermekét is. melyet
vele együtt nyomorban hagyott. Laczi először
megtagadja kedvesét, de hiába. Juczival már
egybekelt, s öt szivéből szereti. E közben K á
roly, Laczi mostohatest vére (Együd) lép (el s
értesül a leány szerencsétlen sorsáról, szavai
ból azonban jóságát és nemességét ismeri fel,
másrészről mostohaöcscse helyzetén talán ó
tudna legjobban segíteni, beledönti magát
készakarva az árba, de leleményesen menti
meg életét s partra aszik: azt vallja ugyanis
a leány atyjának, hogy a csábitó ó volt. de
most jóvá ki vauja tenni hibáját, s Marit nőül
veszi. A boldogtalant meghatja e nemesszilü
föllépés, a fájdalom lassaukint mosolyt dérit
siró arczára s elfogadja az ifjú ajánlatát. Ká-

roly és Mari házassága most megoldja a cso
mót. s a darab vége ér.
A foalakok melle t n mellékalakok sem
maradnak hátra, kik mindannyian tősgyökeres
humorral vannak festve így : Samu. a borzas
mólnál inas, (Eöty), egy második „Ripaesos
Pista- alakjával bir, s a falusi vásott sihederek
igazi quiiite sentiája: és Dáma Náczi a .potya
fiskális- (Tihanyi), a „Falu rosza* bakterjét
közelíti meg, olyan „eszetn-iszom* ember, ki
mindig ott szeret lenni, a hol van mit enni,
s a garatra önteni. Természetesen, másnak a
kontójára.
Ennyi a mese. a többi epizódot képez.
A „Kintornás család” a „Falu rosra”
mellett nem mutat hanyatlást, sőt bizonyos
tekintetben emelkedést veszünk észre. Tóth
Ede uj darabjában legénye* szálakat ereszt, s
mégis érdekes darabbal lepte meg közönsé
günket.
Pedig a darab már elején inegrenditoleg
drámailag kezdődik, s daczára ennek, oly kü
lönös lélektani megoldással, s nem kevésbé
csodálatos erkölcsi igazságszolgáltatással egészen
vidám, vígjátéki véget ér.
A népszínháznak tehát jó estéje volt.
Megtelt a nézőtér zsúfolásig. A közönség sokat

kár" o►tiltással akarja kivájui unnak (a z i p a z- eddig egy sem került kézre, ámbár majdnem évre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. — Ajánl kávéfüző aljába spiritust töltött, azonban a
csészében égő spiritust el nem oltván, az
bizonyos, hogy a rablók még most is a város juk az ügy barátok figyelmébe.
s ú g n a k ) szemeit.
üvegben levő szesz meggyuladt s szétrobbant
ban bujdosnak.
Árgus.
ván az üveget, arezát veszélyesen megégető,
Kérdezzük tehát u magy. kir. törvény
s csak a jelenlevők ébersége menté meg a
széket: kötelezni fogja -e a kezeseket, kiknek
ÚJDONSÁGOK.
házat, nagyobb szerencsétlenségtől.
tudomások van és kell lenni a rablók tartóz
Vidék.
(—) A városi urak néha szánkán szoktak
kodási hely röl. azoknak kézhez szolgáltatá
i Deák Ferencz hazánk nagy fiának ha
vadászatra
rándulni s valószínűleg azért, hogy
lála
alkalmából
múlt
hó
30-ikán
hordattak
sára
?*♦)
P o l g á r , 1876. jan. 29.
szét a M. K. K. vasút minden állomásához több nyulat lőhessenek, csengőt kötnek a lo
T. szerkesztő url
a gyászlobogók. Városunk pedig a nagy hazafi vak nyakába. Persze aztán egyet sem lőnek,
Ila/ntiui tisztelettel kérem az alább kő
temetésén küldöttségileg képviselteié magát jó előre elriasztván a csengő hangja a jámbor
Irodalom és művészet.
vetkező sorok felvételére, melyben községünk
a polgármester, Bodnár István és Simon Endre káposztabarátokat.
ben némi régibb és újabb lefolyt szomorú ese
(—-) Úgy halljuk, hogy az idei bálok egyi
! A legközelebbi napokban mintegy 40 ívre urak személyében
ményeket akarok leírni, melyek egyszersmind terjedő munka jelenik meg Nirschv Ferencz
— Tudomásul. A nagyméltóságu m. kir. kében egy delnő 300, mond háromszáz forintos
szomorú következményei is azon közbiztonsági pozsonyi kiadónál. Irodulmi munkálkodását fel pénzügyminisztériumnak 1876. évi január 9-én öltönyben jelent meg. Vájjon hány ezer forint
és törvénykezési rendszernek, melylycl alkot ölelő gyűjteménye az mindazon Íróknak, kik 530. szánt alatt kelt magas engedélyével a nak kell lenni a jövedelemnek ott, hol egy
mányos kormányunk alatt megáldva vagyunk. többékevésbbé hatottak s befolytak a nemzet Szent-Lászió-egyházi sorsjáték húzása 1876. darab ruhára ennyit költenek ?
Községünkben nem múlik el egy éj, melyen kisebb szellemi életének fejlődésére. Moenich Károly évi deczember 30-ra halasztatott; a mely na
— Mivel adós hazánk? Magyarország
nagyobb lopás, rablás, boltfeltörés és házfel s dr. Yutkovich Sándor urak e háladatlannak pon a visszavonhatlanul megtörténendő hí zás 1867. óta, az arany ázsiót szokás szerint 20%törés nem történik. A községben egy jól szer látszó, de mégis korszerű mű anyaggyűjtésé eredménye hírlapokban közölve s a nyeremeny- kai számítva, a következő adósságokat csinálta :
vezett rablócsnpat garázdálkodik, melynek tag vel már évek óta nagy buzgalommal fáradnak jegyzék minden részvevőnek megküldve lesz. 1. Az osztrák adósságból elválalt rész 654.464,000
jai legtöbbnyire a börtönből megszabadult 1c- a művön, mely időtani rendben, napok szerint Az eddigi eredmény a kitűzött czélt nem ér 2. A függő adósságból reánk eső rész 93.600,000
gyenczck, kik szabadon, majdnem fényes nap vau egyheállitva. A szerzők azonban nemcsak vén el, sorsjegykészlet van még eladásra ké 3. Az első vasúti kölcsön . . . 102.000,000
pal luíburitlanul űzik félelmes mesterségüket. Összegyűjtőt!ék, egybevetették, hanem részben szen, melyből kívánatra eladás végett teljes 4. A sorsolási kölcsön . . . .
24.000.000
Múlt évben több rablás után sikerült egyszer meg is bírálták az ivók születésének * halálo készséggel küldök. — Levelek hozzám Szent- 5. A 30 milliós kölcsön . . . .
36.000,000
a két löczinkost kézre keríteni, kik akkor, n zásának éve, napja s helyére vonatkozó ada László-Egvházára u. p. Zala-Szent-Mibály bér- 6. Az 54 milliós ezüst kölcsön . . 65.000,000
most már istenben boldogult h.-böszörményi tok hitelességét; — közük, lehető teljesség raentve intézendők. Hazafias tisztelettel 1876. 7. A 153 milliós kölcsön . . . .
183.000,000
törvényszék elé be is vitettek, de nevezett gel. az irói élet nevezetesebb mozzanatait ma január 25-én Szkóky Tükösd, zárdafőnök.
8. Az uj 60 milliós járadékkölcsön . 96.000,000
törvényszék, nem tudni mi okból, lehet talán gokba foglaló adatokat, melyek folyóiratokban,
8.000,000
(m.) A nyirbáktai és lórántházai IV. 9. A görnöri vasut-záloglevél-kölcsön
a törvények értelmében cselekedve, tinihez ily tudományos müvekben s itt ott elszórva meg iskola javára f. év és hó 9-ik napján z á r t  Összesen: 1,262.064,000 forint. Szép összegI
törvényt nem tudó emberek mint mi — nem jelentek. vagy melyek magán utón, egyesek k ö r ű k a r t o n b á 1 tartatik. Beléptidij sze
(— ) Kemecsén, a mint értesülünk, Lánczi
értünk, de annak áldásos következményeit an megbízható közléséből jutottak tudomásukra. mélyenként 1 frt. Tekintve a kitűzött nemes Pál színigazgató vezetése mellett színészek
nál inkább érezzük) azon szigorú rendeletet Különös tekutettol voltak egyszersmind az czélt, ajánljuk az illető meghívottak figyel működnek. Szombaton adták „ő nem féltékeny"
kiildé a községi elöljáróságnak, hogy szerezzen ifjabb irói nemzedékre s annak irodalmi mun mébe.
és „Részeges csizmadia* (igaz nevén: „Eleven
Fekete Istvánnak, t. i. u hírhedt rablónak és kásságára. S igy e nagy terjedelmű inü kiadá
— A nyíregyházi polgári olvasó egylet hóit házaspár") Vasárnap „Süketnek kell len
volt fegyeneznek két kezest, hogy szabadon sával jelentékeny szolgálatot vélek irodalom bálrendezó bizottsága a f. hó 12-én tartandó ni" és „Égy ur és egy asszonyság" darabokat.
bocsáttathassák. Az elöljáróság engedelmes történetünknek tehetni. A „MAGYAR ÍRÓK bálra, úgy a megye, mint a város tánczoló Közönség szép számmal, s a közel eső falvak
kedve a felsőbb hatóságunk/ > be is küldött NÉYTÁRÁ“-t megrendelhetni előfizetés utján ifjúságát tisztelettel meghívja. A tánczinulat- ból is többen jelentek meg. Hir szerint még e
két becsületes egyén (!) által aláirott kezes Pozsonyban, Nirschv Ferencz könyvnyomdájá ság a nagy vendéglő táneztermében tarta héten műkedvelők is fognak fellépni.
ségi levelet, mire Fekete István, s titánná ban, (Sétatér 85. sz I továbbá Székesfehérvá tik nteg.
— „Utazás a föld körül 80 nap alatt
nemsokára czimborájn is községünk boldogi- rott Klökner Péter, Kopp János és Kubik Lő
(!!) Nagy csapás érte a múlt hetekben a czimíi látványos darab, csakugyan színre fog
tására szabadon bocsáttattak. A lopások, me rinc/. könyvkereskedésében 3 írtért, vagy ké vajai ref. tanítót. A pataki iskolában tanuló keiül <i legrövidebb idő alatt, a debreczeni szilt
lyek a két toczinkos távolléte alatt megszüli sőbb bolti áron 3 fit 50 kiért. Tiz egyszerre jeles fia korcsolyázás közben a jég alá szakadt házban. Színtársulat igazgatója, ki ez ügyben
tek. azoknak hazajövetelével újra és annál na beküldött előfizetés után egy tisztelet-példány s megmentésére hasztalan tettek minden ki utóbb Pesten és Bécsben járt, azon kouzortigyobb mértékben kezdődtek. Ide neiu számítva jár. Az előfizetési pénzek f é. februárius ló ig Bérletet. Meghatott kebellel osztozunk nevezett unitnal, mely az egész darabnak, élő elefántnak
a mindennapi kisebb lopásokat. Azóta az izra küldendők be. mely határidöu túl a boltiár lép tanító családi gyászában.
díszletek és gépezetnek birtokosa, Debreczenelita hitközség metszőjének háza feltöretett, életbe. Pozsony, 1876. évi januárius 26-dikán.
(—) Táncz és táncz. Ibrányban január ben tartandó tiz előadásra kötötte meg a szer
é< a nélkülözésekkel összegyűjtött 140 Irtja N i r s c li y Ferencz a „Magyar irók névtára" 30. dalidóztak. Nvirbaktáu február 7. Gyula ződést. Maga a darab Verne Gyulának hasonló
Kiraboltatott. Nemsokára ezután egy reggel 4 kiadója.
házán február 14. rendeznek bált jótékony caimü regényéből van kidolgozva, mely regény
órakor egy bolt töretett fel. melyből nagy
— Taborszky és Parsch nemzeti zenemü- czélokra. (Hát Kemecsén mikor fog megtar a párizsi akadémia által díjazásban részesült,
mennyiségű pénz é- portéka lopatott el. Két kereskedé ében Budapesten megjelent, Szent- tatni a szokásos jó Itirii dalidó? Szerk.)
s egész Francziaországban a legnagyobb feltű
nappal később, épen midőn járási csendbizto- irmay FJemér. (Németh Jánosi. Klemér dalai.
(— 1 Az államjavak bérlői mint a lapokból nést keltette. Magyarországon a debreczeni
stiuk pnndmjnival együtt itt időzött, (de ko- 20 dal. énekli mgra zongora kísérettel vagy olvassuk, több mint hét millió forinttal voltak szinház lessz a második, de egyszersmind az
i.intsem a i áldok kikutntása végett) a város zongorára külön, melyek közül többet T a- hátrányban a múlt év végen. — íg y látszik, utolsó, melyben e darab először adatni fog, mert
kellő közepén éjjel egy ház ablak rostélya fc- m á s s y József «/. újabb népszínművekben á - ezen urakhoz kegyesebbek a végzetek mint az említett konzortiumnak az előadások lefolyása
szittetett ki. s egy szekrényből majdnem 1000 talános tetszés közt énekel. 1. Húzzad czi- hozzánk adófizető polgárokhoz, kiktől utolsó után szerzödésszerüleg azonnal Olaszországba
írt készpénz és más értékes tárgyak raboltat- gány. 2. Nincs a földön olyan édes érzelem. fillérig behajtották a hátrányt, könyőrületet kell szállítani a darabot bozzá tartozó készle
tak el. Mindezek daczára a rablók még min 3. He szomorú ez az élet én nekem. 4. Daru nem ismerő publikánusok. — Allah áldja meg tekkel együtt. A mi a darabot illeti, abban
dig szabadon járhattak, sut azoknak kinyoino- uiegjó meg n gólya. 5. Hűvös erdő. 6. Három őket. és gazdáikat!
emberi fogalmat felülmúló látványok tárulnak a
zására. mint tudom, intézkedések sem történ forint. 7. Kz a kis lánv azt hiszi. 8. Szóljak,
( — > A folytonos kemény tél okozza-e néző szemei elé, Amerikának mindennemű tá
tek, inig végtére f. bő 22-én reggel f» órakor a vagy ne is szóljak. 9. F s a k e g y s z é p vagy a termetes liter? ki tudná! elég az bozzá, jéka. a tenger, tengeren való utazás, az óriási
nemcsak rablás, de egyszersmind gyilkolási kí l á n y v a n e v i I á g o n. lo. Lombos ágra. hogy ez idő szerint igen sokan szenvednek hnjónak elsttlyedése, a vasúti vonatnak, melvsérlet is tétetett. Nevezett i apón, reggeli 5 11. \ te piczi piros ajkad. 12. Ha én kedve kolikában és tüdölobos betegségekben. Megbíz ben Fileas és Fogg utaznak a bölény bikák
órakor egy helybeli birtokost egy ismeretlen semtől. 13. Kertek alatt van egy árok. 14. ható fonásból éltesülünk, hogy Nagyhaláp köz általi megtáinadtatása, a vasúti összeomlás, stb,
egyén azon hírrel lepett meg. hogy közelében Hej! de nagyon eiöfogott a tánat. 15. Össze- ségben a múlt január hóban több mint har stb. Nem lehet szavakban kifejezni a műnek
levő másik házánál a magtárt febörték. és ha jártam ungot, b«*rket. 16. Rózsabokor a domb minc/ egyén halt meg, még pedig nagy rész ezen bár nevezetesebb, de még nagyon csekély
rögtön oda siet, n rablókat még működésük oldalon. 17. Kikiries bokor a kertbe. 18. Ha ben erőteljes férfiak. Hartuadfél ezernyi né részét képező mozzanatait, melyek a legtermé
ben találhat ja, egyszersmind az orgazdát is. lál madár. 19. H ej! a legény mind oly csalfa. pesség után megdöbbentőleg nagy százaléka a szetesebb hűséggel fognak elénk állíttatni. A gé
a hová az ellopott jószágot szállítják, megne 20. Hogy maradna Ilii a leánv. Ára 2 írt.
halálozásnak!
pezetek és díszletek, melyek egy egész vasúti
vezte. A birtokos kocsis t kísérőül véve. de
= Haladunk. Dohay Sándor, nyomdáin- vonatot foglalnak el, már utón vannak, s mint
— „Uj idők *. Szerkeszti Benedek Ala
minden védőeszköz nélkül, a tett helyre siet* dár, kiadja Szarvassy Sándor. Válogatott és lajdonos legközelebb állította fel nyomdájában biztoB forrásból értesülünk, a Kenedy nevű élő
vén, ott csakugyan látott egv embert a kapu nagyon érdekes tartalom. Klöfizetési ára: egy a gyorssaj’ót. Szép eredménye a szorgalomnak elefánt, mely a darabban szintén szerepeiül fog,
ból zsákkal vállán kijönni, ki őket megpillant évre 10 fit, félévre 5 fit, negyedévre 2 ft. 50
-f* 6yorsaajtónyomáar6l lévén szó, vég — in á r m é g i s é r k e z e t t . — A szín
ván. a zsákot levetette, maga pedig tiltásnak kr. Megjelenik hetenként egyszer.
bet etb-n c-odálkozik azon F. bácsi, hogy a pad ennélfogva jelentékeny átalakításon meg)
eredt. Mig ezt üldözték, addig egy másik rabló,
nyíregyházai
bajuszkör egészben szabadelvű keresztül. A munkálat már nagyban folyik, 85
— „Magyar közlekedésügyi Havi folyó
ki czimboiújának megszülését látva, a kapuse- irat. Szerkeszti W ü b r l Jákó. Tartalma: 1. elemekből all vitt. leibjournálja mégis a függet uj díszlet függöny alkalmaztatik a zsinórpad
tétségében vána az iildü/oket, kik visszatér
Történelmi és statisztikai tanulmányok a köz- len párti nyomdában készíttetik. Hát mi van láson; uj számos sülyeszto készül, hozzáalkalvén.
a M iteket a lesben álló rabló óllal lekedésügy koréból. Wübrl Jákótól. 2. A va ebitett ? avagy nem mindegy-e az, ha a nyí nmzva az érkezett gépezetekhez. E munkála
orozva egy súlyos bunkó- bottal fejére több je  súti czélokra szükséges auyagszerek beszerve regyházai bajuszkörnek Dobay Sándor vagy tok 3 - 4 nap alatt befejeztetnek, úgy hogy az
lentékeny ütéseket kapott, mig szerencsére a zési módozatairól. Szarvassy Györgytől. 3. A Maurer Károly n y o m! ?
előadásokat meglehet kezdeni. A vidékről számos
segítségre siető kocsis segedelmével sikerült a
(I.) Színészeink lesznek. Hallomás szerint előjegyzés érkezett már a helyekre nézve. A
gőzfejlődéi vizsgálata. Kedd Józseftől. 4. A
rablót a lö dre teríteni. K jó inadul bán, neve villámfolyam elágazásáról. Aujeszky Lipóttól. a városi hatósághoz özönnel jönnek a k é n é  vidéki t. közönség részére legezéiszerübb levél
zett Fekete István, a h.-böszörményi törvény 4. Adatok a villanyosság és delejesség törté- inek. Csak Miklóssyt ne fogjunk!
utján jó előre intézkedni a helyek felől a szín
széktől szabadon bocsátott hírhedt rabló is- nctéhez. Rác* Sándortól. 6. A légköri villa(I.) A három dadai járóéban a sorozó házi igazgatóságnál. Nagyváradról, mint érte
mer*etett fel, ki azonban megmenekült, s azóta nyosság és annak befolyása a távirdai veze sok elvégeztettek. Szomorúan kell kimondanunk, sültünk számos tagból álló társaság készül ez
czimbonjával együtt eltűnt Az orgazdán kí tékre. Kalmár Antaltól. 7. A nemzetközi pos hogy a satnyaság napról napra nagyobb mér alkalomra átrándulni. Mindenesetre nagyszerű
vül, kinél az ellopott jószág találtatott, még taegylet történeti fejlődése. D. . . . Jánostól. vet kezd öl etti. A legénység minden, csak lesz, s olyan, minőt Magyarországon nam igen
•) K* e n g •• ti f I m e ■ s é g , fan meg nem is 8. Vegyesek. — Kiadja Aigner Lajos Buda nem katonának való. Az a hot, melyen ta  lesz alkalmunk láthatni.
( - ) Majd mindenki panaszkodik a farka
történik. a uegnevexett i e l s ö b b f a a l ú s a g n a l i pesten. Klöfizetési á r a : egész évre 6 fit, fél- risznyáját tartja, sokkal inkább besorozható
mi-gkelle vala azaal *rni«*. Tanúság ezentúl, hogy a
lenne, mint tulajdonosa. Az első osztályból sokra. Egyiket juhászebétől, másikat házőrző
kezességi levelek csak f a e c a O l e t e s alapra állít
**) Igenis kötelessége leeli.l intézkedni. — H Ilii alig volt bevehető hadköteles.
komondorától,
harmadikat szamarától rabolnak
tassanak ki, annal is inkább, mivel e tekintetben sem egvébhirint attól fttnr, hogy mennyin- vannak a polgá
(!) Komoréban a napokban nagy szeren meg a duvadak. Nagyot nőjenek a derék hon
miféle faljiibb hatóság seiu léphet fel kotelezölrg.
ruk ez ftgv által érdekelve.
csétlenség
történt.
Egy
urhölgy
ugyanis
a
atyák,
kik
az
uj
vadásztörvényt alkották!
S ie r k .
8 z e r k.
Hétfő délután tették ki közszemlére a
tapsolt, hívta szerzőt is, a ki azonban fájdalom, erények, a jellemek és a becsületesség őrök
mintaképét, a kit éltében nem vett körül, sem nagy halott holttestét az akadémia palotájának
nem jelenhetett meg!
oszlopos
csarnokában.
bíbor,
sem
arany,
nem
hagyott
bátra
kincse
Soldosné as-zony „I* rgö Juczika" szere
K nap délutánján, pontban négy órakor
pét azeretetreméitóan ábrázolta s a népdalo ket, mert szegény volt egész életében : — ki
nem
szerzett
löldi
vagyont,
nem
fogadta
el
a
két udvari fogat állt meg a főkapu előtt. Az
kat oly pompásan énekelte, hogy a közö- ség
miudeniket zajos*n „megujráztatta.* Különben kitüntetéseket, — mert mindennél többre be egyikből O Felsége a kiráLité szállt ki, — a
az összes szereplőkön meglátszott a buzgalom, csülte nemzete szeretetét! A ki kincsesládák- másikból udvarhölgyei. 0 Felsége a főkapun
az igyekezet, s az egész, előadáson a gondos nak lehetett volna ura, — az szegény zsellér lépett lu*. hol Tisza Lajos volt miniszter fo
gadta többi társával. A királyné néma főhaj
volt mindig a tővárosban.
rendezés.
A ki. midőn világonilasztó orkán dúlt az tással fogadta a bejáratnál állók üdvözletét s
a
*
Alig lett közbeszéd tárgya a színműíró- ország fölött, büszke homlokot szegzett a vi egy baloldalt álló kis asztalhoz lépett, melyre
dalom, az a rémhír járta be villámgyoreaság- harnak, hogy feltarthassa; — a ki felolvadod az általa már előre küldött koszom volt el
gal a város utczáit. hogy: „ B e á k F ő  egész leikével a közügyben: a ki tenni mert helyezve. Felvette azt, felment vele a ravatal
oly időben is, midőn a tevés ára talán halál ; lépcsőin, egy megilletödött, bosszú tekintetet
r e u c 7. m e g h a l t !“
Igen. meghalt. Megtörtént nz. a mire a ki oltára istenét védve, mellével fogta fel az vetett a nagy halott megfogyatkozott arczára,
évek ó:a aggódó szívvel gondoltunk, bekövet- ellette szegzett gvilkok ezreit, a ki a végve- s a koszorút saját kezűleg tette rá a holtlekezet az. a minek fenyegető közeledése már szélylyel szemben is sajongó ügyszeretettel temre.
heteken át kinos izgalomban tartót', a nagy rohant a czél felé, bitó és hóhérban! daczára,
Azután lejött a lépcsőkről, a koszorú le
lélek, ki csak szeretetet lehellt. elköltözött . . . s képes leeudett halált szenvedni meggyőző omló két szalagját sajátkezüleg megigazította,
A fénye- nap. ki áldást hintett hazánkra, déséért : Ö igazán szerette a h azát!
s a koporsó lábánál álló intazsátnolyra térdelt
S ma e nagyszerű léleknek egv gyászba és halkan, buzgóit imádkozott.
leáldozott............... Múlt pétiteken, január 28kán esti 10 óra 40 pénzkor érte el a halál! borult ország, egy könyező nép állja körül koImája végeztével fölkelt és szótlanul a
Ki találna itt szót, elég nagyot arra. — porsóját.
mint jött, eltávozott.
Még szemeink előtt van, a jó öreg sze
hogy veszteségünk nagyságát ecsetelje, elég
A jelenlévőknek egy könnyes tekintete
fájdalmasat arra. hogy fájdalmunkat kifejezze V líd tekintete, még emlékünkben hangzik félbe
Ki lenne elég merész, hogy inegkiséiUe szakított szava: és ina ott állunk koporsója és áldó fohásza kísérte ki Magyarország első
hölgyét
a halottas csarnokból.
a vigasztalást ? Midőn mindnyájan vesztettünk körül és hallgatjuk, hogy dong rajta a hideg
A koszorú, melyet 6 Felsége tett a habenne, a hazáját híven szolgáló polgárt, az. hant. . . .

lottra, zöld babérból van fűzve, két óriási, 6 —0
láb bosszú fehér szalaggal e felírással : „ER
ZSÉBET KIRÁLYNÉ DEÁK FERENCZNEK.*
A koporsó lábúiul balra egy párnán Ö
Felsége a király koszorúja van elhelyezve :
zöld babér, fehér kaméliákkal, s Koszit fehér
szalagokkal.
Középen az imazsámolyon a főváros kék,
sárga, piros nehéz selyem, a zsámoly feletti
kereszten pedig az országgyűlés díszes koszo
rúja van.
A nagy halott koporsója üveglepel alá
van helyezve, melyen testéntek felső része
látható.
A temetési szertartást csütörtökön e hó
3-án d. e. 10 órakor Simor esztergomi érsek
fogja megkezdeni és Sammasa egri érsek foly
tatni s befejezni.
A gyászünnepélyről, — ha szívesen veszi
szerkesztő ur, jövő levelemben értesítem. (Szi
ves köszönettel várjuk. Szerk.)

S ó ly o m

J e n ő .

< ) A kóregetők még mindig alkalmat
tankodnak a vidéken, pedig többnyire munka
képes egyének Jó volna mar valabúra a tör
vényt alkalmazni ellenekben!
Az ..Onállás" biztositó és hitelintézet
t'udt bankjai, illetőleg kerületi igazgatóságai
Kisújszálláson 1060. Törökszentmiklósim r*00
db részvényjegy aláírásával, igy Kisújszálláson
10600 írt, Törökszentnűklöson 50 ezer forint
alaptőkével végleg megalakulván, a részjegy
után eső első 10°/,, befizetés f. hó 1-én már
meg is kezdetett, a tényleges működés márcz.
1-én vagy addig is megiudittatik, a mikor ezen
intézet a kölcsönüzletet és életbiztosítási osz
tályt megnyitván, áldásos működését megkez
dendő
Kisújszálláson a részvénypénzeket kezelik:
Mészáros Dániel bizottsági elnök, Koszta Jó
zsef kerületi igazgató helyettes, l ’sécsy József
kerületi helyettes könyvelő és Juhász János
kerületi helyettes pénztárnok.
Igyszintén Türök-Sz.-Miklóson a rész
vénypénzeket kezelik: R. Kiss István bizottsági
elnök. Sasi Szabó Árpád kerületi igazgató he
lyettes, Simonrty Miklós kerületi helyett, köny
velő, és a helyettes péoztárnok.

Nyirfalombok.
v.
(Ut a magasba. Kölcsön könyvtárak. Biztos r n ipe a
szegénység ellen. A kisegítő eszköz hiányai. Rózsa és
lótusz. Hölgy könyvtarak. Sok pénzt kostáinak. Krauczia nők és magyar hölgyek. A köny es mosoly mint
hatalom. A kivitel módozatai. A terv tetszik ,. . . nekünk
is magárska. Egy sóhajtás, mely közös férfiakkal és
nőkkel, jobboldallal, ba'óldallal. s/elballal. reformpárttal
és ultramontauokkal. i

Itt vagyunk pontosan mint a „napos káp
lá r - kedves Flórácska ! s adott szavunkat beváltaudók, jelezzük néhány szóval a szép pályát,
mely elvezérli kegyeteket a magasb női Művelt
ség tündökletes csarnokába.
figyelőre s a létező körülmények figyelem
be vételével, alig javasolhatunk czélszerübb utat, mint a kölcsünkönyvtárak felhasználását.
Igen de szegények vagyunk ! gondolja ke
gyed, és némileg igaza lehet. Egyfelől a mos
toha időjárás, mégpedig nem csak a múlt év
ben, hanem mostanában folytonosan, másrész
ről a közelebbi siralmas péntpangás és főleg a
u mzetgazdászati fonák elvek és eljárások az
intézkedő körökben, erősen megingatták a régi
jó hitet : Magyarhon tejjel mézzel folyó Ka
millám. . . No de tanultunk mi valamit (katona
korunkban) a híres bűvész Xostrudamustúl, s a
kifogásolt szegénység ellen ezennel biztos sőt
csalhallan hatású vényt (receptet) ajándékozunk
a szépnemoek:
R ecipe:
ívenként egygyel kevesebb öltöny.
A fodrok létszámának leszállítása.
Semmi ehignou.
A czéltalan uszályok száműzése.
A tunique-ek elhagyása . . . vegyítsd, ka
vard. türömfüvei fűszerezd, vedd be utósó
cseppig, és hire sem lesz többé a szegénység
nek. azonnal készen a pénz, mely a könyvtár
fedezésére szükséges. . . hogyne ! mikor az az
á'dott jó „édes mama14 is örömest ju ttat „tej
pénztárából44 egy két forintot jó kis leánya
számára, és szivesebben és hasznosabban is
adhatja, mint a divat szükségtelen szükségeire
és kába hiábavalóságaira.
A kölcsönkünyvtárakat azonban pusztán
ideiglenes kisegitu eszközül, s e mellett fölté
telesen ajánljuk. Árnyóldaluk, hogy legtöbb

esetben távol vannak kegyetektől, hogy idegen de egyszersmind felkelik llóldviltígi barátunkat, dasági állapotáról gyorsan és kimerítően tájé
vagyon, hogy olyanok mint Noah ükapánk ('.ir hogy téli estéken tartson mérsékelt díj mellett kozhatja. A „szerkesztőhöz intézett levelek- ro
kája . . tiszta és tisztátalan, szelíd és vadállatok felolvasásokat i annak a valakinek, kit kegye vatu alatt a gazdáknak alkalmat ad, hogy egy
vegyesen foglalnak benne tért s szigorú óva tek jobban ismernek mint mi — mosolyára levél fesztelen alakjában óhajtásaikat, megjegy
tosság hiányában nem Műveltséget, liánéin „el- megteszi szívesen, sőt ezer örömmel !) innen zéseiket u gazdatársak tudomására hozzák. A
Művelődést- eredményeznek. A honnan hölgye ismét gyarapodni fog némileg az alaptőke. nyilttérben a gyakorlati életbe vágó kérdések
ink kik belölök hozatnak olvasmányt, igen böl Végül ha a fiatalságot megadóztatják (erre is és tudakozások, valamint ezekre adott válasz,
csen teendik, ha a könyveket előbb valami véu van paragrafus és adóhajtó — a mosoly) hogy foglaltatik. Í zleli rovatra különös figyelmet
morgó medvével (akad ilyen minden községben) az „ikes“ igék legázolásáért annyiszor a mennyi lordit. és ebben főleg a kővetkezőkről közöl
átlapoztatják . . . mert különben vajmi gyakran szer egv egy pénz bírságot fizessenek, ha az hetenként részletes tudósítást: budapestigabnamegtörténhetik, hogy méz helyett méreghez agglegényeket és öreg urakat pártfogókul meg fovgalom. behozatal és elszállítás, budapesti
jutnak, és a rózsa életillata helyett a lótus/, nyerik (egy mosoly egy arany !) aligha hama értéktőzsdéről a gazdát érdeklő papírok, a
rosan meg nem szaporodik a toké annyira, termény tőzsdéről a gabonanemüek és vetőmag
virág erős fűszerétől fognak elkábulni . . .
Mást. valami jobbat ajánlunk mi kegye hogy a hölgykönyvtárt felállíthatják, . . . igaz vak. szesz. s. a t. jegyzései, rövid tudósítás a
teknek . . . Alakit-amik saját maguk, községen hogy elébb csak kicsiben, de azért a csekély gabnaüzletröl. Budapesti gyapjú,- szeazüz'et,
ként, vagy ha igy kivihetetlen, tehát körönként kezdeményezés, hasonló eljárás mellett idővel kötések és árak. Bécsi szarvasmarha forgalom
„hölgykönyvtárt- . — Az igy létre hozott könyv nagyszerű arányokban tanusitandja életrevaló és árak. ugyanonnan a borjú, juh és sertés
tár sajátjuk lesz nemzedékről nemzedékre, kéz ■ ságát és áldásos b orderejét.. . kegyetek di vásári tudósítás is. bécsi gyapjuíizlet és árakügyben vau miuden órában, válogatott és okos csőségére és szellemi felmagasulásában.
bécsi takarmányraagvásár. Boroszlói gyapjuOzkönyveket fog tartalmazni, s mi több, űzetni sem
let és takarmúnvmagiizlet. Párisi marhavásár.
kell használásáért . . . Hanem kérem 1 valahogy
La Villetei tudósítás. Faüzlet stb. Végre vidéki
össze ne szidjon (a minthogy nem is tudna) a jó
Nos kedves Kiórácska! tetszik a terv, piaczi tudósítások az. ország minden részéből.
tanácsért. .. nem oly képtelenség az, mint a melyet felmutattunk, és a mely kegyetek gyön
Az ábrák, melyekkel az olvasó minden
milyennek az első tekintetre látszik . . . De sok gédsége, finom tapintata és szeretetreméltósága számban találkozik, jobbára eredeti rajzok után
pénzbe kerül, ezen nyomatékos ellenvetést ol folytán még nemesebb és megnyerőid) alakot készülnek. A* 1875-ben megjelent 52 számban
vassuk ki ibolya szemeiből. Bizony édes ked ö lth e t? . . . Ha tetszik, nekünk meg akkor ma- 113 ábrát adott, melynek száma és kiállítása
ves ! sok pénz kell aboz,mert a magyar köny gácska tetszik. Miért is nem vagyunk fiatalab tekintetében e lappal egyetlen magyar szaklap
vek a külföld irodalmi termékeihez mérve ugyan bak vagy huszonöt) évvel . . . !
sem versenyezhetik.
drágák (hiába! kevés az olvasó, nem úgy mint
A „F ö 1d m i v e 1é s i f! r d ek e i n k“ egy
-z -y .
más boldogabb ég alatt, — no meg a könyv
nagy sűrűn nyomtatott ivén gyakran (1875-ben
kiadó ez *gek és társulatok is szeretik egy kissé
28 szór) mellékletekkel hetenként egyszer,
megtaksálni a publikumot) de hát ezen a bajait
hétfőn megjelen. Előfizetési ára 2 hóra 1 fit,
Közgazdaság.
is segíthetünk okkal-móddal.
3 hóra 1 frt 50 kv., félévre 3 fit, egész évre
Azt olvastuk valahol, hogy „istennek is
f> frt. A„Falusi (Jazda- czirnü havonként kétszer
„A
„Kölduűvelési
érdekeink'*
czirnü
gaz
akarnia kell, a mit a franczia no akar44. Mi
egy kis ivén megjelenő népies nyelvezetű képes
nem gondolkozunk ilyen franeziasau (igen bizony dasági lap, melyet 1873 óta Máday Izidor a lappal együtt negyedévre 2 fit, félévre I frt,
pogúnyosan . . . mondanák egyhangúlag a hegy gazdaközönség folyton növekedő részvéte mel egész évre 8 frt. F.zen lap ugyan a fen előso
mögi lapok) de azért annyit biztosan állítunk, lett szerkeszt, 1876 évre szóló előfizetési fel rolt szak férfiak közreműködése mellett főleg
hogy a mit kegyetek akarnak, nagyon könnyen hívása mellett az 1875 évi folyam tartalomjegy a gyakorlat kérdéseivel foglalkozik, s a főlap
létesíthetik. Hiszen oly gazdagok, oly hatalmasok zékét küldte be szerkesztőségünkhöz. Kzeu nak o tekintetben kiegészítő része. Az előfize
tartalomjegyzék szerint e lap egyszáz hetven tési pénzek L é g r á d y
kegyetek, hogy előttük alig vau lehetetlenség
testvérekhez
Kérem, ne vegye szavainkat gúnynak vagy bóknak névszerint elsorolt s a gazdavilág és szakem (Budapest V. nádor-uteza tí.sz.) kü dendök.
sokkal nagyobb tisztelőjük vagyunk, hogy az berek legjelesbjeit magában foglaló munkatár
első— és vénebbek, hogy a/ utóbbi fegyvert sak mellett az 1875 ik évben 400 füczikket és
hasznú juk ellenükben. Vagy azt mondja kegyed, 1260, a tartalomjegyzékbe fogla l vegyes köz
S /o r k e s z t ő l p o sta .
hogy rejtélyekben bes-elünk ? Szólunk tehát leményt hozott — az üzleti hírek, s hasonló
egyszerűen a tárgyhoz, a bülgykünyvtár fel állandó rovatokon kívül.
Á k a c z f a I v y u r u n k I -n . „Hallja
állításához .. .
K lap tartalmának gazdag volta és élénk
A hölgy gazdagsága és hatalma a köny ségéről számot ad a következő rovat beoszt ás : maga. ne nézzen rá m l- — Hallja maga, in*
és mosoly. Kényeiket nem akarjuk igénybe Minden számban hoz egv a napi kérdésekbe/, Írjon v erset!
P o 1 o ii i u s n a k Tb. . . n. „I dv és
venni (vajha az élet is kegyes lenne e részben szóló vezérczikket, és négy nagyobb eredeti
hozzájuk!) hanem csak a mosolyra, arra ;iz el czikket; a gazdasági gépészet terén felmerülő kái hozat “ — az utóbbiba majd beleestünk,
bűvölő meghódító mosolyra van szükségünk, mert újdonságot u legkiválóbb szakemberek által inig „Zsenge agy termékeit * átolvastuk. Mit?
ez a liadmivelet kulcsa és alapja. Kgy ilyen ismertet, a magyalóv ári gépkisérleti állomás átolvastuk? Kiég volt azt átbetüzm is!
S z e ii d e f i T i b a m é r n a k X-beu.
kedves igéző mosolyba! aztán ajkaikon megsúg jelentései benne állandó rovatot képeznek : ad
ják valamelyik ifjú urnák (például Dotigódi de mulattattó olvasmányul szépirodalmi becsesei is A rímek ugyan nem jók, de az eszmék még
eadeiu barátunknak, a ki él-hal a tánezért és t iió eredeti tnczaczikket. melynek tárgya a roszabbak. Ki hallott például ilyesmit, hogy a
. . . jó táncsosnőért.) hogy szeretnénk egy ke természettudományok- vagy a gazdai életből holdvilágnak emberpofája van? Nem a Tatár
veset tánczolni valami jótékony közhasznú czélra. vau merítve, a lótenyésztési rovatban, mint. az Péter verseiből puskázott ön ? Vallja meg
(hogy könyvtárra sőt, egyenesen hölgykönyvtári a ország összes lótenyésztési bízott Hiányainak el csak — de nem versben!
T i s z á k ú t i n a k ott a Tisza mellett.
. . .ezt jó lesz elhallgatni, mert ö kegyelme fogadott közlönye, minden e szukhavágó kér
nem nagy búvára a kóuyveknek) megsúgják déssel tüzetesen foglalkozik, ezenkívül minden „Menjünk, menjünk pihenni!- — Tessék, itt
továbbá azt is, hogy a jövedelem szaporítása számban hoz gondosan készített ábrákat és a papiikosár 1
Z u z z. a f f i ii a k — utolsó posta Nyírkedvéért a leáuyok (jó lesz hangsúlyosai hogy ezen rovatokban : „Bélés Külföld44, „Lótenyésztési
Ebe*
Malvinka is!) női munkáltat készítettek s ezek szemle44, „Szakegyletek működ se- , „Vegyes- Hátkor. „Azt álmodtam enyim voltál44.
a szünóra alatt ki fognak sorsoltam! s a meg közlemények44, „Szakirodalom44, „Sport- . „Mé malac/. makkal álmodik.
B e j e n y ó dinek.
„Hali li ijesztő
nyerőnek a készítő hölgy által személyesen hészet- . „Kertészet*, „Magyar szaklapok szem
kezbesittetni . . . Az ilju ur persze elbájolva a léje44, a „Földmi veléai statstika*. „Birtokválto képzelinények!“ Mi sem mondhatunk egyebet
mosolytól (és talán még Malvinkától még jobban) zások*, „Pályázatok- , „Kiállítások- . „Verse beküldött költeményére.
•**-nak K a k ii k f a 1 v á n. „Kibújóit
szalad rohan a .fiukhoz44 . . . pár óra alatt nyek*, „llések határnapjai*, „Személyi hírek- ,
(tehát nem oly untató lassúsággal, mint a hon „Vetések ál.ása a külföldön-, miuden számban szemeid varázsa- , de a következő sor rímjénél
atyáknál Budapesten) megszavaztatik a báli tömör kivonatban közli mindazt, mi a fóldmi- még ez is jobban hangzik: „jó étel a fordí
budget. pár hét alatt meglesz a dalidó, kegye velést érdekló nálunk és a külföldön felmerült. tott k á s a .. .*
tek jól mulatnak s a belépti és sorsjegyek árából, „Vidéki tudósítások- rovata a'att az ország
Felelős szerkesztő ANGYAL GYULA
takaros alaptőke kerekedik a könyvtár javára. minden vidékéről vett rövid tudósítások közlé
A pénzt elhelyezik a k ..............i népbankban, sével a gazda-közönséget az egész ország gaz
Fömunkatárs : Vitéz Mihály.

H I R D E T É S E K .
Meghívás.
A nagytnéltőságn m kir. pénzügyminisz
ter ur felhívása folytán az. 1875-dik évi Ml.
t. ez, 25. és 20. ^-ain ak alapján választott
földa !o hizzttsá. ot f évi fehiuár hó 10-én
délelőtti ti órakor Nyíregyháza városházinál «
30-ik $ alapján tartandó

HIRDETMÉNY.
A „Szabolcsmegvei takarék-pénztár-egylet*4

r e n d e s övi k ö z g y ű lé s e
|j

folyó évi február hó 20 un délelőtti 10 órakor fog az egv let liclyiHegében inegtartartatni. melyre a t. részvényesek ezennel megliivatnnk.

Tanácskozás tárgyai:

H irdetm ény.
A m-szálkái takarékpénztárnál a pénztárnok i állomás betöltendő lévén — pályázni
kivánők felhivatnak, hogy ezen 550 frt évi
fizetéssel dijjazott állomás elnyerhetése végett
kérvényüket, mely képességi bizonyítványokat
is tartalmazza, f. évi márczius 1-sö napjáig a
fentirt takarékpénztár igazgatóságához adják
be: megjegyezvén, hogy óvadék gyanánt a fize
tési összeg két szerege vagyis 1100 frt kész
pénzben vagy tö/sdcileg bejegyzett értékpapí
rokban fizetendő be, a megválasztott által és
ha az óvadék készpénzben történik, a megvá
lasztott befektetett tókéje után a betétekkel
egyenlő kamatot nyerend.
Kelt. M.-Szálkán. 1876. jan. 25.

I F.lnök s igazgatóság jelentése.
2. Számvizsgáló küldöttség jelentése, s annak alapján a felment vény
kiadása.
3. 187ü. évi forgalom jövedelem felosztása.
i. A felterjesztett alapszabályokra netalán teendő módosítások feletti
intézkedés.
5. Nyugdijszabáiyzat megállapítása
i>. í'gyrend megerősítése.
7. A közgyűlés intézkedését igénylő választmányi határozatok feletti eljárás.
8. Felügyelő bizottság választása.
ít. Leltározó és számvizsgáló küldöttség választása.
10. A választmány kiegészítése.
11. Az alapszabályok értelmében beadandó indítványok tárgyalása.
Nagy-Kalló. 1876. január I9-én.
2— 2

H z r n liiilk lít M H )' I . iim z I ii
elnök.

Fogaraity Gyula
titkár.

Ü eb recten, 1876. nyomatott a részv. tára. könyvnyomdájában

alakuló ülésre
Jj

összehívóin, mely ülésben részt venni, ugy a
rendes. é> pót választott bizottsági tag inak
ezennel felkéretuek.
A z ülés tá rg y a i:

li A bizottság végleges megalakulása.
2) A kerületi bizottsági rendes és póttag
választás.
3) A járási becslö és helyettesének vá
lasztása.
4) A kiigazítási munkálatok elleti eddig
beérkezett felszólalások első fokit elintézése.
(1875. VII. t. ez. 3l. «».)
Kelt Nagyfalusi puszta, 1876. január 2f».
Miklós Ferencz,
n járási földadó bizottság elnöke.*)
• | K birdeté.st unván mihox/ánk in lu- leheli*
»'*!• küldeni, mert ugy tinijük, hogy a Ny Íren h a l
falut is keretet ni járhatunk egy „Sx a h ű l é t i l . a í r 
ért, ellenben
é r d e k r l t t a g o k a t mindenhol
találhatni
8zerk

