C

Iliitfi Z flfMI III III,

SZABOLCS.

u

V egyes

w

Y. évfolyam. 1876.

H. sz á m .

Nyíregyháza, február 20.

d e b re c z e n i u tc z a 1470. szám ú
F ig e cz k y -fé le ház.

I'

la r lttlm u

H in lr tr ii d i ja k :

lio tila p .

Megjelenik minden vasárnapon.

(Egyes szám ára

10 kr.)

' Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény
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I í intl6-tulí\Jclonosi: R é p t i s s i I s tv á n .
Mi, mint a nyilvánosság egyik sze
rény közege, leróttuk a kegyelet adóját.
Hogy az e l f o g u l t n é z e t e k enyuyit is sokainak attól, kit kellőleg meg
ismerni is gyengék voltak — arról nem
tehetünk.
E lapok szerkesztősége, ha a sza
vazási urna elé állittatik, vótumát bizo
nyára ama serpenyőbe dobja, mely a
független elvek mellett állíttatott fel, és
ha teljes egy személyben állana is ott,
ámde ez az urna mellett van, nem pe
dig nagy hazánkfia ravatalánál.
Itt megszűnik minden.
Avagy mit óhajtának vala ez elfo
gultak? Azt, hogy midőn megnémul
minden, hogy a midőn független politi
kai lapjaink is mély gyászbaborultan
emlékeznek meg a nagy férfiúról, mi,
mint provinciális szerény társadalmi he
tilap — karnevált csináljunk a nagy
hamvak előtt, mert inig e hamvak egy
életet takartak, amaz életnek politikai
mozdulatai nem mindenben voltak tetszősek? Azért, mert néni valljuk az el
len e l v e i t , magát az e m b e r t gyű
löljük benne még holta után i s ? ..........
(A htrm adik és utolsó rzikk következik )
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létesítendő országos földhitel-egyesület sitják; — nemkülönben azon üdvös in tőleg meg nem tagadja az é r d eAngyal Gyula.
tézkedését, hogy esetenként véletlen csa
nek tulajdonképi hivatásszerű működése
me t ; és —
pások által sújtott egyes tagjait ingyenkezdődik: mindezen hiányokon és bajo
Mi a legrutabb ? .. .
segélyben részesitendi.
kon, ha nem is egyszerre, mint egy va
A fennt mondottaknak ellenkezője:
fővárosból.
Most
még
csak
azon
kedvezménye
rázsütésre, hanem lassan-lassan és bizto
ha valaki csak azért, mert nézetei ta
ket és kiváltságokat óhajtom a t. gazda lán a máséval nem egyöntetűek, álljon ez
Cgyanazon helyen, honnan pár nap előtt
san olcsó hitelnyújtás által segiten:.
A magyar kisbirtokosok orsz. föld közönséggel tudatni, melyeket az egye felette bármily magasságban, megtámadja, a nemzet nagy halottját kikisérte, a hét utolsó
napján: vasárnapon, február G-án kegyeletes
hitel-egyesületének székhelye Budapesten sület a törvényhozástól kérelmez.
elfogultsága közepette még ravatalán emléknapot ült meg a Kisfaludy-társaság* —
1. A „Magyar füldhitel-intézetu-röl is kénelhetlen ellenévé válik a Íriszen- Ki sfaludy Károly születése évfordulóján mindig
lesz, de hogy jótéteményeihez könnyen
összegyűlnek a tagok az akadémia dísztermé
és olcsón hozzáférhessen a kisgazda, az szóló 1871. évi 34 törvczikk hatálya a •dett — s z e m él y' nek.
egész országban, lehetőleg minden népe* j „Magyar kisbirtokosok orsz fóldhitelLapunk egyik igen tisztelt előfize ben. s értekezések és költemények felolvasása
sebb községben fog mezőgazdasági elő- egyesület"-éré és a szövetségébe tartozó tője, azért, mert nagy hazánkfia D e á k által emelik az ünnepély komolyságát.
magyar tud. akadémia díszterme tele
leg-egyleteket felállítani és szervezni, me j önsegély-hitelegvletekre is terjesztes- F e r e n c i halála emlékéül a „ S z a  volt azA idén
is díszes hallgató közönségg 1, s
1vekben vagy melyek á lta la kisbirtokos *ék ki.
b o l c s ” fekete keretben jelent meg, s különösen a szépnem tanúsított nagy érdekelt
200—5000 forintig terjedő jelzálog! tör-1
2. A hiteles telekkönyvi kivonatok, mert nevezett szánniuk v e z é r - k ö l t e - séget a szépirodalom e nagy iinne|>élye iránt.
Kevéssel 10 óra után a Toldv halála után
lesztési kölcsönöket gazdasági beruházd- melyek akár a központi egyesületnél, m é n y é b e n egyik fővárosi munkatár
sokra, s ideiglenes kiadások fedezésére, | akár a vidéki hitel-egyleteknél kieszköz- sunk által, a nagy halott emlékét ille elnöki székre megválasztatott: Lukács Móricz
elfoglalta díszes helyét s el ogult hanggal és
rövid 3—4 havi lejáratú előlegeket sze-jlendő 1000 írton aluli kölcsön-kérelmek- tőleg minden tekintetben megilletőleg lélekkel nyitotta meg az ülést. l Tgy ült elnöki
mélyi hitelre kaphat.
j hez szükségeltetnek, bélyegmentesen adas- emlékeztünk meg: — e nagy bűnünk székén öszbevegyült hajú öregségével, mint egy
Ez országos intézmény az önsegély. sanak ki.
megtestesült traditió. Remek beszédében jele
miatt megszűnt előfizetőnk lenni.
és kölcsönös jótállás elvén alapulván,]
3- Az 1000 írton alóli kölcsön-ösz
Mindenki saját akarata szerint cse sen fejtegette a mai helyzetet : párhuzamot
csak ólján kisbirtokosnak nynjtatik hitel szegről szóló kötvényeken az adós név lekszik, s igy ebben senki sem is gá vont az egy pár évtizeddel ezelőtti és a mos
tani kor közt. „Akkor a kezdet nehézségeivel
tolható.
az egyesületnél, ki mint rendes tag. a vi aláírása bélyegmentesen hitelesíttessék.
küzdöttünk, — szólt megnyitó beszédében, —
déki körülmények szerint meghatározandó
Ennyit értésére.
4. Az egyesület s a szövetségébe tar
most ugv érezzük magunkat, mintha a föld
50, 100. 150 vagy 200 írtai, mely összeg
vagy egyszerre befizetendő, vagy havon
kénti 40—80 írtnyi, vagy hetenkénti
10—20 frtnyi részletekben törlesztendő
lesz. belé]> a társulatba,
— Három czikk. —
A befizetett tagsági dij kamatoz és
II.
évenkinti osztalékban részesül.
Sokan mondják, hogy nálunk a ked
Rendes tagok lehetnek a vidéken
vezőtlen klimatikus viszonyok akadályoz ipariizők és munkások is, kik azonban ha
zák a mezőgazdaság lel virágzását, s pro földbirtokuk nincs, csak rövid lejáratú
blematikussá teszik a legokszerilbb gaz kölcsüuökbeu részesülhetnek.
dáknak is igyekezetét, s beruházásait.
Az egyesület forgalmi tőkéjét képeKészben áll ez csak, s ismerjük el. főkép
azért, mert gazdálkodásunk egyoldalú, zendik az általa kibocsátandó zálogleve
lek.
a
betétek, az alapítványok, s netán a
legtöbb esetben csakis gabonatermelésre
alapított Nem ismerek — legalább itt az keimáiiy által nyújtandó kérelmezett se
gélvüsszeg. (600,000 írt.)
alföldön — egyetlenegy gazdaságot sem.
Nem tűztem ki íeladatomiil, az egye
melynek csak 25 százalékja fordittatnék
takarmánytermelésre, holott ez másutt sület jótéteményeit a legkisebb részlete
kig ismertetni; — a ki bővebb tudomást
az 50 százalékot is eléri, sőt meg is
óhajt szerezni egész szervezetéről, annak
haladja
Ez más szavakkal annyit tesz, hogy ajánlom az alapszabályok elolvasását, —
nincsen marhatenyésztéslink, hogy ennél de nem hagyhatom említés nélkül azon
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tozó vidéki ünsegély-hitelegyletek javára
szóló 1000 írton alóli zálogjog-bekeblezések, mint az azok törlését kérvényező be
adványok mellékleteikkel együtt bélyegmentesek legyenek.
5. Az egyesület vagy a szövetségébe
tartozó hitel-egyletek részére kiállított
kötvények alapján a késedelmes adósok
és azok kezesei ellen, a lejárt tőkére s an
nak járulékaira nézve egyenesen végre
hajtás eszközöltethessék
f> Az egyesületnek s a vidéki egy
leteknek minden hivatalos levelezései, s
1000 írton aluli pénz- vagy érték külde
ményei postuvitel-hérmentesek legyenek.
7. Minden hivatalos távsiirgönvei 50
százalékos dijelengedésben részesüljenek.
8. Ha az egyesület szövetségébe tar
tozó önsegély hitelegyletek tagjai, vagy
az egylet igazgató bizottsága s a tagok
között, az alapszabályok és utasítások ér
telmezése felett vita támad, a vita min
denkor cs ik az egylet közgyűlésének ha
tárú,ata által iméztethessék el, minden
hatósági és törvényes beavatkozás vagy
perlekedés kizárásával.
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A besztereczi halász.
— Regény. —
hu: A n g y a l G y u l a .

(Folytatás.)
VI.
Beszterce/, honnan a vár nevét nyeré,
már történelmünk idejében is állott elszórtan,
kisded kunyhóival a vártól mintegy nehány
száz lépésre.
Szerényen és szegén jen, mert hiszen ki
lett volna ott gazdag, hol a kalandos Zólyomi
sasfészke állott.
bakosai halászatból s némi csekély ba
romtenyészt éshöl éltek; azonban n legnagyobb
rettegésben, mert habár a váihadnagynak, ne
mes Fekete János uramnak az urasági adót
pontosan le is fizették, a csekély maradékot
mégis rejtegetni kellett.
Fekete uram a várhadnagy, Zólyominak
tökéletes hasonmása volt. Ravasz, alattomos
a legnagyobb mértékben szívtelen. Jaj volt

ama szegény adózónak, ki e bánásmódja fe
lett fcljnjdulni merészelt.
Ha a szegény adózók adójukat évente
báromsz.or-négyszer le nem rótták, az csak
Fekete uramnak volt köszönhető.
A BMfáiy nép tehát csak b e t e tt , el
vévé az utolsó falatot is családjától, mert Fe
kete uram igy akarta.
Ha aztán valaki már teljességgel képte
len volt a fizetésre, azt kézimunkájával kelle
lerónia. Volt a híres faköpfloyegen elég do!
gozni való. Ha elkészült az egyik sáncz. jött
a másik s igy tovább, a mit aztán mind
szegény környékbeli népnek, főleg a kéznél
levő besztereczieknek kelle csinálni.
fis miért mindez? Olyan volt már az
íaköpönyeg, hogy zughelyeit Zólyomin kívül
csak az isten és némileg Fekete uram tudta,
de azért, egyik rejtélyesebb munkálat a másikat
követte.
Senki sem kérdezte miért. — Minek
kérdezte volna? Fekete uram nagyon keveset
szokott beszélni, a feleletet pedig épen a csá
kánya nyelére bízta.
Megtörtént, hogy a környék lakói nap
számjuk helyett véres fejeket vittek haza övéik
nek. de azért örültek, hogy legalább azt
hazavitték Hátha kimaradtak volna egészen
örökre ?

főleg Fekete uram vámagysága alatt vette
Fekete uramtól minden kitellett.
fis ezen nem lehetett segíteni. Ki is se kezdetét.
II. Rákóczy figyelme nem kis részben
gített volna ? A ki panaszkodott, az csak
egyszer panaszkodott. Fekete uram nem ke terjedt ki Zólyomira, s vadászatai alkalmával
nem
egyszer
tűzte czélul a kényurat tettei
reste a panaszost, s volt rá gondja, hogy e
kellemetlenségektől magát megkímélje. Kön ért felelősségre vonni, mely azonban sohasem
sikerült.
Ily
czélu
vadásza'a volt amaz is. mely
nyít dolog volt ez nagyon. Ott volt a várcse
lédség. az a néhány havasi oláh, a kik aztán nek egyik éjét a besztereczi halász, kunyhó
jában
tölté.
úgy eltelték láb alól a szegény panaszlót,
Azonban mindhiába, Zólyomi elkerülte a
mintha soha se lett volna.
kelepczét, különösen a tümlöczbol történt leg
Így volt ez mindenből, hol a „ v é n ö r  utóbbi szökése óta, mikor, hogy magát boltnak
d ö g , a k a l a n d o s " Zólyomi, miut tulaj nyilváníttassa, ruháit egy szolga vérével be
donos megfordult.
keverve egy sziklakőbe helyesé, mint sze
F.gy hely volt csak az, mely kivételt ké rencsés szökésének, szabadulásának bizonyítékát.
pezett, s ez a sólvomhalmi majorság volt. F.
E börtönből való megmenekülése, megmajorságban Xáko uram volt az nr. Iliába! javulása feletti ígéret folytán egyedül a nagy
nagyon közelesett Rákóczy fejedelem szemei fejedelemnőnek, Lúrántfy Zsuzsánnának volt
hez, s a szemek villáma elegendő volt a köszönhető, mely kegyességet azonban Zólyomi
kényurat mederben tartani,m ely ha mégis meg visszaesett kalaudorságával hálált meg.
bokrosodva, kitört, áttört a gátakon, a tüzes
F.kkor tűnt fel aztán, mint kisértet a
sen buzgó, rakonczátlnn vérnek a tümlöczök várfokán, s ez időben jelent meg rémként a
fenekén kelle lehűlni.
vidéken, midőn mindenki halottnak hívé.
fis Zólyomi! . . . Zólyomi igen jól fel
Némely történetiró szerint a nagy fe
jedelem fiának 11. Rákóczy Györgynek erősen használta e hiedelmet. Szakállát, melv agglelkére köt ö a kalandos Zólyomi felett való kora folytán roppant hosszúra nőtt, mely
szigorú őrködést, s hogy ezt a villámeszü kényur azonban ez aggkor daczára még távol állt az
nagyon jól tudta, bizonyitá a besztereczei vár, őszüléstol — azt béfehéritve. teljesen meg
a híres faköpönyeg lendkivüli erődítése, mely alapította a nép rettegését.

inogna alattunk. Azonban hiszszük, hogy a je burgban, hol különféle gépies mesterségekkel rsak újabb kutatásoknak sikerült nevét az bomloku ifjú ur. ki a jól értesült hir szerint,
ugyané*Ak a régi „Presse"-nek volt, de „tit
len jobb. mint u minőnek látszik : hogy a lát foglalkozott s igy pénzt szerzett 1. körülmény enyészettől megmenteni.
A könyvnyomtatás maga rendkívüli se kos," levelezője.
szólagos sülyedés, nem sülyedés tulajdon képen, többeket arra bút, hogy Guttenberggel társas
Hát a mint meghallj) Szeinítll ur ezt a
hauem csak megállapodás. Csüggesztöbbnck szerződésre lépjenek, s o azokat tanpénzért bességgel terjedt Európának minden mive tt b ■
látjuk a helyzetet, mint a minő. Azután a tár drágakövek köszörülésére és tükőrkészitésre országaiban. Német-. Framzia- és Olaszország hírmondást ott a háta mögött, egyszerre elő
saság tiatal tagjaihoz és az egész ifjúsághoz tanítsa. A résztvevők azonban csakhamar ész egymással vetekedtek disze-ebb könyvek elő veszi a fogfájás: engedeliuet kér: <> egy kicsit
fordulva, lelkes szavakkd buzditá őket, hogy revették, hogy Guttenbergnek van valami tit állításában, s valóban e mesterség, életének haza megy. kreozot-olajat kell gyapottal a f0.
bátor lélekkel küzdjenek, mint ők a „régiek.- kos mestersége is. s ostromolni kezdték, hogy első századában, oly tökélyre vergődött, hogy vára tenni, de mindjárt visszajön, addig játBeszéde végén zajongó melegséggel, ifjúi tűzzel azt is közölje velők. Ü engedett és egy uj alig hagyott valami kívánni valót hátra. Igen szanak strohmandlival.
Ounan pedig aztán vágtatott egyenesen
emlékezett meg a nemzet nagy halottjáról De szerződésben lekötelezte magát annak közlé korán honosíttatott meg a könyvnyomtatás ha
sére is titoktartás feltétele alatt. E mester zánkban is. Már 1472-ben Geréb László bu a távirda-hivatallm táviratozni a „Pressének";
ák Eerenczröl.
„Pest. Lustkandel hier. Mit Deák unterAz uj elnök e derék m o n d ó k á j á t lel ség a könyvnyomtatás eszközeinek előkészítése dai prépost az országba híva 11 e s z A n d r á s
kes éljenekkel fogadta a közönség s a társulat volt. A társaság most hozzáfogott az előké n v o m d á s z t. — ki is Budán künyvnyotn hamlelt. Beste Quelle, liesultat gleich erfabre.*)
tató
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tagjai, kik mindnyájan igyekeztek vele kez.etM re visszatért a casinoha. már akkor
fogni. Ezután Greguss Ágost főtitkár olvasta z e h n e k halála, ennek örökösei részéről k r ó n i k a került ki latin nyelven. Kikerült-e
föl jelentését a társaság elmúlt évéről. Hiva támasztott jogtalan követelések következtében, magyar könyv e nyomdából, bizonytalan, s igy Deák maga is ott volt: ott ült mint rendesen,
talos jelentését azon újabb lépések fülemlité- megzavarja munkájokat; Guttenberg a forma a legrégibb magyar nyomtatványnak a sz. Ist a zöld divánon; körülötte egy csoport isme
sével kezdette meg. melyeket a társaság lefolyt készleteket beolvasztotta, a felállított sajtót ván jobb kezéről irt éneket kell tartanunk, rős, a kik többé-kevésbé hangosan mosolyog
évben a magyar műveltség érdekében megtenni szétszedte, hogy titka idő előtt napfényre ne mely Xorinbergában 1484 ben nyomatott, s tak valami fölött.
jöjjön, s erre úgy látsz k a tá ra sá g is szét melynek első versszaka igy hangzott:
Szemfül ur leült az elhagyott helyére, s
kötelességének tartott.
mig a kártyákat fólszedé. oda helyezte’ a fü
A társaságból négy tag balálozott el : oszlott anélkül, hogy valami gyakorlati ered
„0 descheoseeges zenth iob keez,
lét, hogy mit lehetne még többet’ is megtudni
Kriza János, Szeberényi Lajos, báró Kemény ményre jutott volna.
mel et magiar ohaitva neez,
erről a tárgyról?
Zsigmond és Toldy Fi rencz ; s ugyancsak négy
Guttenberg ezután ismét magára ha
draaga genche neepunknec
uj belső taggal gyarapc 'ott. Ezek : Balázs Sán gyatva 1445. évben szülővárosába Mainzba
Hát már akkor a magas állású ur magi
nag’ eoreome ziveunknec."
dor jeles beszél)Írónk. Beöthy Zsolt az állami ment, s ott egy gazdag mainzi polgárral.
beszélte ott a többieknek naiv boszankodással,
főreál tanoda bölcsészet tanára. Dömötör János, F a u s t J á n o s jogtudóssal szövetkezett
hogy milyen szépen fellovalta ő a publikumot
Oh dicsőséges szent jobb kéz,
és Tóth Ede derék szinmüirónk.
ezzel a Lustkandellel, s hogy (elültette öt ma
egy nyomdának felállítására. Nem sokára tár
Melyet magyar óhajtva néz,
gát is Deák a magas lóra!
Greguss ezután áttért az ünnepély egyik saságukba felvették S c h ö f f e r P é t e r t ,
Drága kincse népünknek.
legjelentékenyebb tárgyára: Toldy Feiencz fe egy szépirót, ki Guttenbergnek lényeges szol
Szemfül urnák egyszerre belenyilallott
Nagy öröme szivünknek.
lett tartott emlékbeszédére, s ugyanazon hely gaiatokat tett. így az értelmiségnek az anyagi
megint fogába a fájás, pedig épen „sans atout “-t
mondott.
ről, honnan pár év előtt jubileuma alkalmával pénzerővel szövetkezve, sikerű.t 1452-ben a
Legélénkebben kezdtek a nyomdák mű
oly örömmel üdvözölte, a közgyász ünnepélyes könyvnyomtatás minden akadályait leküzdeni,
Ott hagyta újra a whisztet; tíakkerbe
csendjében koszorút tesz Toldy sírjára, mely s hozzá lehetett fogni egy nagyobb munka ködni a hitjavitás megindultával úgy külföldön, veié magát, nyargalt a telegrainmja után:
koszom az u hallhatatlan érdemeinek levelei nyomtatásához, s ez a biblia voit. A munka valamint hazánkban is. Csupán a protestánsok „ballYn auf!"
ből van fonva. „Toldy é le te — mondja beszédje szépen folyt, a bibliának már 12 ive készen szolgálatában hazánkban 22 nyomda működött,
Gyorsan utána a másikat, mig ki nem
végén Greguss — sikerek hosszú sora. Az ó állott, midőn társainak roszlelkiisége Gutten- ide nem értve azokat, melyek a katholikusok nyomtatják azt az. elsőt!
birtokában
voltak;
akkor
még
a
nyomdáknak
s z í v ó s tevékenysége, makacs kitartása ellentét
„Ist nicht vvalir. Kein Lustkandl. Deák
berget találmánya gyümölcsének élvezetétől
ben áll a hírhedt magyar szalmatüzzel. Toldy- megfosztotta Faust és időközben vejévé lett is felekezeti színezetük volt.
nach mii Faxén.**)
íme rövid vázlatban töiténete az. emberi
ról emlékezve nem kívánhatunk jobbat, mint Schöffer a titkot már bírták, nekik Guttenberg,
Deákt t pedig a magas állású ur komo
a z t: Vajha gyermekeink oly honfiak, munká feleslegessé lett. Faust állítani kezdé. hogy n inivelödés hathatós tényezőinek, az irás. gyors lyan kez.de fenyegetni, hogy nem liánja, de
suk és boldogak lennénk, mint o volt !J
nyomtatás sokba kerül, és követelni kezdé a írás és nyomdászatnak. Általuk a tudomány, már mo-t ezzel minden újság tele lesz. hogy
Gregussnak e zajos tetszésben részesült befektetett pénzét és annak kamatait, mielőtt mely eleinte csak egyes kiváltságos osztályok Deák Lustkandellel egyezkedik. — n oka
emlékbeszéde után. Zichy Antal olvasott fel legkisebb hasznot, húztak volna a nyomtatás kinc.-c volt, — mindig szélesebb körben ter nem lesz.
egy „Deák Ferenezröl* irt szép költeményt.
— Nem tesz semmit, — monda Deák
ból. A legszivtelenebb uzsorás módjára 202t> jedt, s lassanként az összes emberiség bir
F/.után Rákosi Jenő a népszínház igazga irtot követelt Guttenbergen, s midőn ez az tokává lesz.
napéjegyenlitöi Hegmájával — majd dementója s a társulat jeles tagja olvasta fel „Ham összeget letenni nem tudta, a mainzi törvényszék
tirozzuk!
let és Opbelia- czimü érdekes aesthaetikai ér által annak kifizetésére marasztatott. Lefoglal
tekezését. Utána Gyulai Pál a társaság alel ták nyomdáját, a bibliának eddigi momtatvá(F. P. I 1869. deczember hó vége felé ál
nöki mutatta be „Szilveszter éjszakáján" czimü nyát. s ó ismét, s már most hajlott korában, talános izgatottságban tárták Pest közönségét.
..Utazás a Tóid körül 8 0 nap alatt"
költeményét. E költemény hatását nem ki-ér mindenétől megfosztva, magára hagyatva meg- Yogt Károly, ez európai biiii tudós, felolvasó
Ez. a debrec/eni színház legnevezetesebb
tem leírni, esak annyit jegyzek meg róla, hogy fosztatott eddigi minden gondjainak és fárado sai az „emberi nem rokonságáról a maj
újdonsága, mely a múlt héten tiz előadáson
nagy sensatiót keltett, s őszinte tapsokban és zásának gyümölcsétől. A lelketleoek a biblia mokkal."
éljenzésekben részesült.
Leszállóit az őstörténet sötét aknáiba, s került szilire. E darabot Párishan két évig
nyomatását befejezték s abból nagy hasznot
minden nap. két év előtt Becsben egész nyá
Végre Beöthy Zsolt uj másodtitkár tett húztak. E bibliának 16 példánya m aiadt fenn onnan hozta fel bizonyítékait.
jelentést a múlt évi két pályázat eredményéről. egész a mi korunkig s leginkább Angol- és
Deák hullja, hogy az egyik miniszter nem ron. s ez idén a fővárosban egy egész hónaA jutalomnyertes pályamunkák jeligés levelei Erancziaországban vannak. Maiuzban egy pél szereti Yogtot; — mert hát ez pénzért tart 1**11 át adták, mindig telt színház előtt. A da
rab kiáll.tásút Brióschy. Kantzky és Burghardt
felbontatván, a szónoki munka diját Szász Ká dány sincs, az utolsót Thionville framzia biz- felolvasásokat mindenfelé.
roly nyerte el : „Toldy l-'erencz" czimü szónoki os. az első frauezia forradalomban ellopta, s
— Komolyan haragszol Yogtra? — kérdi bécsi udvari festők készítették, mely mintegy
40,000 írtba került. Ezt a kiállítást minde
be-zédével. — A kisebb költői beszélyre kitű eladta Angolországban 4500 írton.
Deák tőle.
nestől szerezte meg Temesvári ur. a debrezött jutalmat Fejes István sátoraljaulyhelyi ref.
— Bizony! — felelt amaz.
Guttenberg pedig még ekkor sem esett
lelkész nyerte el „Egy szép asszony" czimü
— Meghiszem azt. De nem azért harag czeni színház igazgatója, s ezzel adták a da
kétségbe, szövetkezett egy vagyonos és értel szol te rá. — jegyzi meg u jobboldal vezérei rab-1 mindig zsúfolt ház előtt. Olvasóink kö
költői beszélyével.
zöl, sokan nem láthatták a daiabot; nem niuUj pálya dijul kitiizetett: „egy humoros mes férfival. II ü ni e r y tudorral egy oly mosolyogva.
vagy koimkai kisebb költői elbeszélés: 25 nyomda felállítására, s ha bár sok fáradsággal,
— Ilát ugyan miért? — kérdi ö excel- la-ztjuk el tehát azt önökkel röviden megis
mert mindent saját kezével kellett készítenie, ientiája.
mertetni. s nem kíméljük meg magunkat attól
arany.
Ennek kihirdetése után a disz ülés véget öt év alatt fidszerelte műhelyét, s I4M)-ikhan
— Hát csak azért, mert Yogt elárulta a fáradságtól sem, hogy — a földet körül
ebből került ki Guttenbergnek első és egye családi ti kaidat
utazzuk.
ért.
düli nyomdai müve egy latin nyelvtan és nyel
(.ássuk tehát, miből áll ez a csodákkal
Solyom Jenő
vészeti szótár ezen czim alatt: Joannis de
1865-ben a lég ugyan már telve volt ki határos színmű, melynek előadói közt egy élő
Balbis de Janua, Summa <|uae vocatur ( ’atlio- egyezési hírekkel: de a főid még mindig spic elefánt is szerepel, s bőgősével oly hatást
licon.
gyakorol, minőt még egy tragikus hős se volt
C S .V H
> O li .
liktől hemzsegett.
Az 14(i.'>-ik évvel egy oly fordulat állott
A régi „Presse" levelezője éj>eu — mi kepes kivívni. „Lady Kennedy" (igy hívják ez
be Guttenberg életében, in ly őt a könyv dőn látogatását végezve — indulni késiül, lép országos művészt i oly hanggal rendelkezik,
nyomtatástól elvonta. Nas-au választó fejede be Deákhoz egy magas állású ur il. i. hogy hogyha megszólal, hangja (ha sokat nem mon
írás gyorsírás, nyomdászat.
lem. Adolf kinevezte ot udvari lovagjává élet mikor áll. akkor megüti a hat láb magassá dok i tán meg N\iregybázura is clhnllik. Mily
— Ismeretterjesztő rzikk, —
hossziglani nyugdíjjal Átköltözött E I t v i I- got) s kérdi Deáktól, hogy ki volt ez az eltá hangos m ia u ié ez «gv sziudarabnak! Tessék
irta : M i h á 1y fi J ó z s e f , t a n á r .
l e b c a választó fejedelem udvarába, de ott vozott idegen?
vsak • szintén megmondani, szurul-e egy ily
csak pár évig élt. inért már 146* ik év feb
Deák kedélyes humorával azt feleli mii még a journnlisták tollperczegésére? Ugy-e
(Vége.)
ruár havában megszűnt élni. Tetemei Mainz neki rá:
nem ? Csak a „Bem apó- ágyú szava gyakorolt
chez majdnem hasonlót.
Guttenberg János igen régi. tekintélyes ba n a családi sírboltba tétettek örök nyuga
— Ez volt Lustkandel.
De hát utazzunk Verne Gyulával, kinek
outiadnak volt ivadéka. Atyja Genstieisch Fri lomra.
— Ah! Es mit akar itt?
.1.** tour du monde* regénye után, Csepreghy
Hézagosán maradt ugyan reánk c jeles
Lejött alkudozni.
gyes. anyja Weirichin Erzsébet \olt. Miután
anyja menyasszonyi ajándékul kapta a „zuni férfiúnak életrajza, de a kevés is, mit róla
A magas állású ur alig is várhatta. hogy átdolgozásában került a darab színre: utaz
zunk vele a föld körül, mint hajdan egy aka
Gudenberg" czimü mainzi házat, innen ne tudunk, teljes mértékben képes részvétünket megint elfordíthassa a kilincset.
vezte magát gyermekűk .11 e n n e (Jobannes) felkeltet)'. Az i> sorsa hasonló annyi sok felfe
Sietett ostromléptekben föl a casinoha. démiai tudósunk Amp-riel Kómában.
Phdeas Fogg — ez az angol XuboGcs —
Gensfleisch
z u tn G u t e n b e r g . dező és föltaláló sorsához, mely abban áll. Megá 11háttá, hogy odáig senkinek sem szólt:
Születési évét meg nem határozhatjuk, való hogy teljes életén ál küzd találmányának, de ott aztán megadta magának azt az elégté a loudoui exceutric clubb néhány dúsgazdag
színű. hogy a 15*ik század első éveiben szü mely tisztán lebeg szemei előtt, életbelép eté- telt, hogy egy ily fontos újságot, a mit o tu  tagjával egy millióban fogad, hogy egy oktoletett. Vagy 20 éves lehetett, midőn a Gut sén. *> midőn fáradozását már siker koronázna, dott meg első kézből, mentül nagyobb dinien- 1" i i n ipon este 9 órakor elindulva, pontban
tenberg család is menekült Mainzhói, a ne mások szedik le munkásságának gyümölcseit. siókban elterjeszthessen.
*i Pest I.UHtluadcl itt. I><-ákk*l alkudozik. I.eg
mesi családok eben támasztott zavargások kö Még a feltalálás dicsőségét is elvitattak Schöf
Ott whi ztezett pedig egy asztalnál bá jo'di forráahol. Kredménjrét rögtön megtudom.
vetkeztében. Ezután 14 évre feltűnik Strasz- fer fiai. s Guttenberg neve feledésbe ment. rom sima bomloku óreg úrral egy szintén sírni
i Nem igaz. Ninrs I.uatkaadrl. Deák csak tréfál
Isten áldja kigydineteket. — Szólt a gyeimé i ama szögletbe. Szegény uramat épen
Utöbbi megszabadulása óta nagyon óva
Oh. vagy igaz . . . Hiába! szinte jól
kodó lett. Nappal sóba sem járt. iegfölebb férfiú, alázattal — szállást keresnénk, ha ad teg.iap verték vérig az oláhok.
esik. ha az ember kidörőgbeti m agát! . . .
rejtett helyeken. Kalandjait éjjente szőtte, kö nának kegyelmetek.
— ( Máhok ? . . .
H’gyjék kegyelmetek, szinte jól esik a lelkem
— Szál ást-e? — sóhajt a kunyhó egyik
rülvéve oláh csatlósaitól.
— Ab. kegyelmetek messziről j -beinek, nek. De hát honnan is jönn-k ? . . me-szírül,
Ily éji kalandjában találkozott egyszer szögletéből felemelkedő éltes nő. lecsüggesz- ha Zólyomi urain csákáuyosainak hírét sem ugye bizony V
egy rongyos emberrel, ki tóle alkalmazást tett fővel közeledve feléjük. — Adunk, adunk, hallottak, vagy tán még maginak Zólyominak
— Me-wrliöl ám ! . . Székesvára vidé
. . . ha ugyan megelégesznek azzal k llmetek. sem ! . . .
kéről.
kért.
Zólyomi reá nézett, s a hold halvány . . . Lépjenek be Íj bb.
— Nem hallottuk, jó asszony!
— Talán megégtek ? Beleégett mindenük
A kunyhó belseje hasonlított szegényes
fénye mellett felismert benne egy rég kere
— Hm. nem is k e l azt hallani, csak látni. ugye ? . . . k-nősük, gyermekük ?
külsőjéhez, ( rés volt, minden bútor nélkül, Ott van n i ! . . . a miért nem akaituk lefi
sett embert.
A v le len kérdés nagyon találó volt. A
Ilyen embpr kellett neki, mint e rongyos csup n egyik szögletében volt egy rozzant, zetni ötödször is a taksát, Fekete uram fűim tűzhely pái kányán ülő idegen no gépiesen
volt, ki magát Feketének mondván s Zólyomi gyékényből fonott nuigbelv s néhány fűrészelt verette az uramat.
emelkedett fel heB éltől, s indult a kunyhó
fatörzs, mely a földbevert lábakon nyugvó asz
kinevezte várhadnagynak.
— Fekete! . . . és ki az a FeketeV — asszonya felé.
kérdi az idegen, meghorzadva bár amaz em
Hogy ki volt ez a Fekete, azt Zólyomi tal kőiül hentergett.
— Honnan tudod te azt! — kiált aztán
Az említett szál maágy ou nehéz, fájdal bertelen kegyetlenségen, de mégis titkos Ik>- hirtelen, ujjúval felé mutatva, mely mozdulat
maga sem tudta. Nem is kérdezősködött so
mas nyögést lebete hallani.
szujátúl vezéreltetve, nemével a szigorúan el tól az egészen megrettent.káig. Egyszerre felismerte benne emberét.
— Adunk, adunk. — folytatja ismét a palástolt elöleges örömnek.
Addig, mig Fekete uram ott nem lakott,
Az ideg- n férfiú lépett elő.
a szegény zsoldos jobbágyságnak mégis csak jószivü szegény öreg. — Úgyis mindig csak
Ama fájdalomtól teljesen roncsolt képű
— Sémin\ semmi! — szól; — e jó aszjobb volt. Azóta évről évre pusztult és veszett. fogyunk! . . legalább lesz kinek a kidültek no. mely az idegen karjára támaszkodva jött szony azt csak kérdé: s hogy eltalálta, misze
Hogy ne örültek volna hát. ha szerény helyét elfoglalni, lesz kinek panaszolkodni.
a kunyhóhoz, s mely most a tü/élőhely széle- rint Székesvárán csakugyan szerencsétlenül
Az idegen arczán egy fájdalmas érzet párkányzntán foglalt helyett — a jövevénynek járhattunk, azt arczuok bánatos tükréből ol
falucskájukba cgy-egy idegen érkezett, hogy
szülte mosoly vonult keresztül.
ne fogták volna szívesen!
e titokszei ü mosolyvillámát meglátszott érteni. vasta le. Nemde jó asszony V
— Lesz. kinek helytállani, panaszolkodni!
Egy reggelen, midőn az oláh csákányo— Ki az a Fekete? . . . kérdik kegyel
A szegény megrémült nő igenlöleg in
s< k épen kemény ütlegekkel tereltek néhány — gondoló. — Igen, lesz! . . . Szegény jó metek ! . . . az a pokol faj/at. az. a lélek nél tett fejével.
asszony
te.
hát
mi
kinek
panaszkodjunk!
szegény lakost a várniunkára, közeledett a
küli vadállat — mely a „ v é n ö r d ö g i n e k
— Sokszor megtörténik, — folytató az
— Hogy érted e panaszt, jó asszony ? oly bü segédjévé ajánlkozott!
falu felé egy fáradt vándor, nehéz csomóval
idegen, mintegy nyugalomra intvén azzal há
terhelten hátán, mig kezén egy egészen eltor — kérdé aztán az idegen, a szegény nó felé
— Anyjuk, anyjuk! hátha hallgatnál ? borgó társát. — hogy a szerencsétlenek álla
zult. de valaha szabályos vonásu nőt vezetett. fordulva.
— szól alig hallhatóan a beteg, félve, hogy a pota, már arczaikról is leolvasható.
— Hogy értem 1 . . . nézzen csak kó földnek, a falnak és mindennek füle van.
A legelső kunyhó előtt megállt.
(tolyt. köv.j

80 nap alatt, az egész földet körül utazza, s
ugyanazon órában, midőn elindult, ismét be
toppan a clubba.
I'hileas Fogg ur borzasztó akadályokon
hajtja magát keresztül, a hány tnbleaux, mindmegannyi óriás kaland, melyeket szolgája. .. z
örökké vig Unssepavtout híven megoszt \ele,
(inért egyedül talán nem is győzné.) Afrika.j
Ázsia és Amerika bőven szolgáltatják az anya
g o t; látunk földet, vizet, emberek* t, vadakat
és — balettet. Suezból a csatornán pmc/ek
alatt eljutunk Calcuttába, Bombayha. itt a lovagias Fogg ur tüzhaláltól ment meg egy szép
rnjah özvegyet, ki elefánt hátán lovagol a
Wisnu templomába. A szép özvegy szinte oly
szép leányzóval (Passepartout jegyesével) —
hálából — a lord utitársává szegődik, s a tűz
halál kellemetlenségeit kikerülve, a lord vízre
viszi a szép ö zv e g y et... értjük a tengerre:
a mi utáu egy kis kirándulást téve a borneoi
kigyószigetekre, meg se állnak, inig el nem
érik San-Franciscot. Az. a borneoi kigyósziget
iszonyú látvány. A színpadi sziklákon és fákon
csak úgy kúsznak, másznak az óriási kígyók,
(persze esak gépészi teremtmények.) mint egyegv pázsitos dombháton tavaszs/al a bárány...
A Pacific-vaspályán is utazunk annyit, a meny
nyit a színpad hossza megenged, de már ez a
rövid vonal is elég arra, hogy azok a gonosz
rézbörü indusok megtámadjanak. Fuy pár utast.
— hogy ezen tmuimánybon is részesüljünk —
scalpirozuak. Alig estünk túl ezen a/ élveze
ten. ismét a tengeren vagyunk, még pedig
o u p a regényességböl oly hajón, melynek gözkatfana csakhamar explodál, de természetesen
se nekünk, se Fogg urnák és társainak nem
esik legkisebb baja. mert a jövő tableauxban
egy könnyed bárkán Liverpoolba kell megér
keznünk, hol a világító torony egész tiszte
lettel fogad bentiünket. Liverpoolban l'ogg ur
már csak egy puskalövésmire van a fogadott
milliótól: de óh íátum! reá tulajdonképen itt
következik a drámai peripetia 1
Fogg urat egész útjában egy liires angol
„fogd meg* követi, a ki azt hiszi, hogy a
nemes lord valami Yeiwaltungsiatb. Gründer.
'agy „borravaló- miniszter és minden lépten
nyomon el akarja csípni, de a különben buzgó
és lelkiismeretes deteJivre annyira hatnak a
szökdécselő decoratiók, hogy rendesen elhámészkodik, és mire bámulatából fölocsul. Fog
ur Passepartout-val és a két szép rajali nővel
már kereket oldott. Liverpoolban végre meg
csípné, — de a világi tó-torony lámpája abban
a pillanatban elalszik, s „fogd meg* uram
annak rendé szerint sötétben marad, de igy
elszalasztja a lordot, a ki az utol.-ó tnbleaux
bán ünnepélyesen megjelen a londoni excenticdubbau. hogy fogadóitól a megnyert mi liót
ineassálja. Ékkor pontban 9 óra. t. i. a club
óráján, mert a színház órája ll-e t mutat.
Csakugyan az idő késő. F.n a mesét elmond
tam. Most már te h át: jó éjszakát nyájas ol
vadóim !

$. Úgy a palaczkoknál, valamint a poharaknál
a mérték neve n vonás alatt marad*mlőlag és
elválaszhatlanul fel legyen jegyezve. 5. Azon
ivópoharak, melyek a palaczkok mellé (service
gyanánt) adatnak, mértékeknek nem tekinthetők,
bánéin csak azon nagyobb poharak, melyekben
:z ital palaczk nélkül kis/olgáltatik. ti. £. A
vendéglőkben és korcsmákban és általában
minden oly nyilvános helyen, hol közö. ségeson
bőit vagy sört mérnek, a régi és nj bor és
ser-poharak mértékeinek összehasonlítását eletünteto táblázat, (mely az állami közp. mér
tékhitelesítő m. kir. bizottság igazgatójának
felügyelete alatt Posner Károly Lajos budapesti
papit kereskedő kiadá-ában megjelent és egvenkint 50 krért megszerezhető) mindenki által
könnyen hozzáférhető helyen kifüggesztendő.
5. § A vendéglős illetőleg korcsmáros a rend
őrséggel szemben felelős a mérték helyességé
ért. miért is. ha hiányos vagy ezen szabályzat
határozatainak meg nem felelő mértékeket
használ, a szabályellenes mértékeknek elköltö
zésén kívül még 100 írtig terjedhető pénzbír
sággal fenyitendő 8. ií. A boltokban, gyárak
ban vagy magánosok birtokában levő üveg edé
nyékre jelen szabályzat nem terjed ki. !». «?.
Ezen szabályzat 1870, évi május hó l én köte
lezők1" lép hatályba.

rencz. Zojácz József. Groák Zsigmond. P. I., tékony czélu adományokra 300.—, napibiztosok
N kelszkv Fajos. Dr. Levy Jó/sef, Lejtrik Samu. dijjaiba 295.— jövedelmi adóba 1635.35, viszBarzó János és Joszka Já o* urak egy-egy leszámi'olási kamatok 1869.87, 1875. évi for
irtot. Jánószkv András 2 fit Keresztesy István galom jövedelme 11.400.—. összesen 43.201 ft
Király-telekről :> irtot Haas Mór 2 írt. Hó 43 kr. Követelés: leszámítolási kamat 30.234.80,
zsákérti József 10 frt. és Ilanyicska János ur iratási dij 5803.50, nyomtatvány dij 3817.57,
egy darab ezüst húszast. Utólagosan ugyancsak késedelmi kamat 2772 09. átirafási dij 30.—.
az egyleti könyvtár javára adakoztak: Mányik előleg kamat 427.08, kezelési dij 116.39, öszJózsef 2 frt. Majerszky Béla 2 frt. Fitkonidesz szesen 43,201.43.
Péter 2 frt. Barzó András 2 frt, Hoffmann
— A nyíregyházai ágost. ev e.-vba'z ma
Adolf 2 frt. 1'arbak.v József 2 frt, Üiecz Lajos délelőtt 11 órakor Deák Ferenc/, emlékére
2 frt. Jéger József 2 frt. és Takács János ur B y i s a - i s t e n i t i s a t e l e t e t ta n . —
Kótnjhól 2 frtot. a felülfizetésekkel egy ütt ösz- melyre a nagyérdemű közönség tisztelettel
szesen 65 Irt és egy ezüst huszas. Az olvasó meghivatik.
egylet ezen buzgó pártfogói, a nemeslelkü ada
— Szülésznői tanfolyam. A budapesti kir.
kozók anyagi támogatásukért fogadják az egv- ni. tudományegyetemen a szülésznői nyári tan
!et őszinte hálás köszönetnyilvánítását. — Közli folyamra a beiratások f év február 16-án kez
B a z á r I s t v á n egyleti pénztárnok.
dődtek. Budapest, 1876 febr. 8. Kir. magyar
<R. E.) Téli vizsgák. A nyíregyházai ág, tud. egyetemi iroda.
ev. elemi iskolákban a tanári kar f. évi január
— Az M
Önállás“ biztositó és hitelintézet
25-kán tartott ülésének határozata szerint a t. vidéki harmadik fiókbankja is már O r o s h á 
iskola tanács jóváhagyásával a f. 1875—76-ik z i n több mint 200 db. részvénynyel, igy
tanévben febr. 21-én veszik kezdetüket s tar több mint 20 ezer frt alappal a napokban
tanak bezárólag márt. 3-ig következő rendben: végleg megalakult.
Yárosiak: hétfőn reggel, azaz febr. 21-én Pazar
— Az ,.Önállás“ biztositó és hitelintézet
István, ugyan az nap délu Budák György. — szervezője által, ezelőtt nehány nappal Büdkedd déle. 22-kén Szénffy Gyula. u. az n. délu. Szent-Mihálv közönsége felhivatott, hogv tény
Lenbarut Sámuel, szerda, déle. 23. Boczkó La legesen. részjegyek aláírása által járulnának
— Szabolcsmegye bizottsága 1876. évi jos. u. az n. délu. Gdovin János, csütörtök d. e. hozza a Nyíregyházán felállítandó fiókbank
február ts-án s a következő napokon tartott 24. Habzsuda Dániel, u. az n. délután Rúzsa megalakításához. Melynek következtén a városi
közgyűléséből: Olvastatott a ni. kir. pénzügy Endre, péntek d. e. 25. Mráz Károly, u. az n. elöljáróság felhivatott, hogy e tárgvban egy
miniszternek múlt évi 65968. szám alatt kelt d. u. Stoff.m Lajos, szombat déle. 25-án Diecz gyűlést hívna össze. Ezen ügyet a városi elöl
leirata, melyben e megye közönségét az 1876. Sámuel, u. az n. délután Gdovin Endre tanító járóság melegen pártolván, a gyűlést össze is
évi adókiveto bizottságok megalakítása iránt urak növendékei által a többi napokon pedig a hívta, a hol is határozattá lön : hogy a Nyír
teendő intézkedésre felhívja. Ezen miniszteri tanyai iskola tanítók fogják növendékeiket vizs egyházán felállítandó fiókbankhozi csatlako
leirat alapján az állandó választmány által ja gáztatni. Miről úgy a t. szülék, mint a tan zásra azon ok miatt nem járulnak ra**rt Nyír
vaslatba hozott következő bizottsági tagok v á ügy barátai egész tisztelettel értesittetnek.
egyháza bozzájok távol leven, ők maguk hely
lasztattak meg az ndókiveto bizottságba. A
inn A pazonyi ref. hitközség, boldogult e n fn« ák
felállítani ennek kivitelére a
h á z a d ó f e l s z á l l a iu 1 á s i b i z o t t  lelkésze helyére mint halljuk. P o r k o l á b közgyűlés egy öt tagból álló bizottságot neve
s á g h o z : A nyíregyházi adó kerületbe: el József büd-szent-mihályi segéd lelkész urat zett ki Szabó Ambrus elnöklete alatt Fitos
nökül: Márky Frigyes, h. elnökül: Meaőssy szemelte ki. Ha igaz a hir. csak a legöszintébb Ferencz. Rosenberg Móricz, Sándor András és
Tamás Kis-Yárdai adukerületbe: elnökül: Far örömünket fejezhetjük ki felette. Pazonyi ba Kenyeres Sándor tagokból, kik is a nagy kö
kas István, li. elnökül: Kastal István. Nagy- rátaink választása már jobb nem is lehetett, — zönséget a kellő felvilágosítással ellátván, az
Kallói adókerületbe: elnökül Beák l'erencz. h. mivel a nevezett s. lelkész ur a mellett, hogy aláírásokat elfogadják. Egyszersmind kimonda
elnökül: Nagy János. B. Újfalui adókerületbe: jó szónok, társadalmi- és tudományosan kép tott az is, hogy a helvben levő „Népbank- ,
elnökül: Csapó István, h. elnökül: Kállai Já zett egyén is.
melvnek alaptőkéje mar 5 ezer frt körül áll,
nos. Debrec/cni adókerületbe: elnökül: Zoltán
— Deák Ferencz nagy hazánkfiáéit Nap- a fiókbank megalakulása után azonnal be fog
Ferenc/, h. elnökül: Szilcz Lajos. Székelyhídi koron folyó hó 14-én tartatott meg a gyász olvasztatni. Nevezetes esemény még itt az :
adókerületbe: elnökül: Fényes Kálmán, ü. el isteni ti sztélét minden bit felekezet iiek által, hogy Lukács Ferencz gvógvszerész ur, a múlt
nökül: Horváth József, li. Böszörményi adó- egyszersmind elhatároztatott, hogy a község hóban egv „takarékpénztár- felállításán, életkciületbe: elnökül: Farkas Lajos, h. elnö ház számára a nagy hazafi arczképe. közada beléptetésén munkálkodván, melynek megala
kül : Szabó Mihály. — A j ö v e d e 1 e m- kozás utján szereztessék be, — mely adako- kításához 2 ezer 15 Irtos részvény lett volna
a d ó k i v e t o b i z o t t s á g b a. A kis- ’ zás meg is kezdetvén, eredménye 8 frt 50 kr. szükséges, de ebből csak 600 darab íratván
várdai adókerületbe: Rendes tagul: Far lett s a netalán még hiányzó összeg további alá. ezen részvényesek is Lukács Ferencz ur
kas István, Kastal István, póttagul: Horváth adakozásra maradván fel; — megemlítendő által felszólittatnak -az átlépésre. E nemes és
Imre. Lövey Antal. — A nyíregyházi adóke azonban még. hogy a gyászünnepély alkalmá szent ügy itt hő pártolásra találván, biztosan
rületbe rendes tagul : Márky Fiigyes, Simon val szintén elhatároztatott egy képviselet ál reményIhető. hogy Bűd Szent-Mihályon rövid
Endre, póttagul : Liptai Editáld . Nikclszki tal a szegények között a község pénztáriból idő alatt egy oly erős tíókbank fog alakulni,
Mátyás.
A nagy-kálloi adókerülőibe rendes bizonyos pénzösszeget kiosztani, de hogy ne mely nemcsak a helybelieknek, hanem a szom
ta g u l: Ciencsy Fnei.cz. Kantay Károly, pót vezett összeg mennyit tC'Z ki, arról beküldő széd helységeknek 'is. mint T.-Büd, T.-Lök,
tagokul : Deák Feivncz. Nagy János. — B.- nem értesített.
T.-Dob és Bolgárban lakó közönségnek is nagy
iíjfalui kerületbe reudes tagul : Csapó István,
— Meghívó a megyeháza nagytermében hasznára fog szolgálni, mert a részvényes tag
Kál.ai János, póttagul: if. Yányi Sándor. Sápi folyó évi febni&r 26-án a szabo'csmegyei köz társak gyors és olcsó kölcsönhöz jutván, nem
László. — Dehroczeni adókerületbe Zoltán kórház ruhaálloniányának kiegészítése javára fognak többé áldozatául esni az uzsora agyonFerenc/, Szi.cz Fajos. — Székelyhídi aduke tartandó zártkörű tánczvigalomra. N.-Kalló. szoritő vas karjának. Lukács Ferencz gyógy
B. Gy.
rületbe Szlávi Ferenc/, Bállá Pál. — Il.-bö- 1876. február hó. Rástliy Barna, Bégányi Fe szerész és Fitos Ferencz népbanki könyvve
szönnényi adókerületbe Sáfrány Zsigmond. renc/. Dr. Jósa András. Koczogh Ferencz. zető uraknál az aláírások már el is fogadtat
Fperjessy Ferenc/. — B.-újvárosi adókerületbe Dr. Lőrinc/. Gyula. Mesko Klek, Miklós László nak. a kiküldött szervező megbízása folytán.
F ő v á r o s i hírek.
I’app Sámuel, László Alajos. — A j ö v e- rendezők. — Személyjogi- 2 frt. Családjegy 5 Nagyon óhajtandó, hogy a fentebbi városok
d e I in i a d ó f e l s z ó l a i n l á s i b i z o t t  frt. Jegyek előre válthatók llvezda Károly ur közönsége minél nagyobb számban tömörüljön,
— Nagyon szép A fővárosi iskolaszékb- s á g h o z Zoltán l'erencz, Szilcz Lajos Mi gyógytárában. — Kezdete * és fél órakor. —
minél nagyobb alappal alakítsa meg a fiókban
több oly rg ién választatott he. kik magyarul
ről is az illető bizottsági tagok jegyzőkönyvi Felüítizetések köszönettel fogadtatnak és hir- kot. mint Kisújszállás. Orosháza és Török-Sz.nem tudnak. Igv respektálják Budapesten a kivonaton értesittetnek, kormányzó alispán pe lapilag nyugtáztatnak.
Miklós.
törvényt Y
dig meghízatik, miszerint netáni lemondások
Kimutatása .i kis-várdai takarékpénz
— Hibaigazítás. Folyó hó 6-án kelt 6-ik
— A philadelphiai világkiállítás költségei esetében az üresedésbe jött helyet belátása tár hatodik évi üzlet forgalmának és inéi legé
számunkban, az. ujdonsági rovatban, az „ö n 
6.724,850 dollárt tesznek ki. ( sinos kis összeg, szerint töltse be.
nek 1875-dik évi deczember 31-én. — For állás- biztosító és hitelintézetről szóló köz
hanem bírja a köztársaság.
— Az olvaso egyleti tánczvigalom igen galmi kimutatás 1875. év jan. 1-től decz. 31-ig. lésben, a T.-Sz.-Miklóson kinevezett hivatalno
kedé yeaen és szép rend en folyt le, a mint Bevétel: pénztári maradvány 1874. deczember kok nevei közt Sasi Szabó Árpád neve téve
arról minden jelenlevő meggyöződhetett, no de 31-én 80*9.48, betétek 207,006.70, visszafize sen áll. e helyett értendő S a ■ s y Árpád ke
már a polg. i leánykák egy némelyikének dero tett váltók 1.110,626.—. leszámítolási kamat rületi iaa/.gatú helyettes. Ugyancsak f. hó 13ÚJDONSÁGOK.
gál polgári bálba menni, a hol tán az elsők 30,380.75, iratási díj 5803.50. nyomtatvány kán kelt 7:ik számunkban, az ujdonsági rovat
A foldmiveles . ipar es keresk. mi között vígan feszteleuül mulatnának: liánom dij 3817.57. késedelmi kamat 2772 09. átira- ban az „Önállás- biztosító és hitelintézetre
niszter f. évi 2162. s*. alatt a következő kor igen is részt vesznek oly tánczvigalomban, a tási dij 30.—, visszafizetett előleg 1760. —, vonatkozó m i n i s z t e r i rendelet száma nem
levelet menesztette valamennyi kereskedelmi hol mint a hölgy koszorú uszályai szerencsé előleg kamat 405.17. kezelési dij 116.39, bé- 29.580, hanem 29,589. számú.
kamarához: „Miután 1876. évi január hó 1 ével je <nek tarthatják. In kegyelemből tánczr.i hi lyeg illetékben 16.05, v:szlcszámito!t váltók
(— 1 Mit idők. más viszonyok. Múlt
a inéterreudszer szerint méi lékek és sulyok vatnak. -— Yalőságos ragályos kór az mai 52.664.70, összesen 1.423,480 ft 40 kr. Kia években, ha valamely község dohányát be
általános használata kütelezóleg lépett életbe, nnpság hogy a polgár m 'gtagadja polgártársát, dás: visszafizetett betét 156,525.56, folyó ka adta. rendesen egy kis pénzbőség mutatkozott
ha
cdvt'/őbh
anyagi
körűiméin
k
közé
jutóit
szükségessé válik, hogy az 1*74. évi MII. t. ez
mat 3750.30, vapókra 1.165 678.—. visszaté a községben, legalább egy-két hétig. Most ?
szellemében megtétessenek mind zon intézke és mennél alacsonyabb >zaim*z.isu, lm ni más rített kamat 5 54. előlegekre 1040.—. tiszti - Most alig van némi jelensége e téli ara
bifu iak o - fi/.**iés"kr 3:-»90 —. bélyegilletékekre 101.59. tásnak. sőt a pénzintézetek ajtaján ugyan zör
dések. melyek a vendéglőkben és korcsmákban polcxra vt-rgMlöt , hiúságában
használaudo boros palaczkok. valam nt a seres dottságában lenézi azt az osztályt, mel hol ig.i/ga ás' költse ökre 52-.71 lakbér 293 33, getnek a dohánytermelők tyabb kölcsönért. —
és boros poharak nagyságán ik s a mérték he származott és mely közt neveltetett.
|jótékonvczelokra 3 0 o —. osztalékra 13.925.—, A pénz, melyet kaptak, csak addig volt övék,
(P) A nyíregyházái polg. Olvasóegylet sa napioi/.iOMik dijjaioa 2 9 5 .- . jövedelmi adóba mig h a'a hoz’ák. a következő órában már
lyes voltának szabályozására és b'ztositására
szolgálnak. Rendelet: a vendéglőkben és korcs ját könyvtára javára rendezett táne/vigalom 1635.35. vis/leszámitolá-ok beváltására 61.114 . megosztoztak ve ők a boltosok, korcsraárosok
mákban használandó boros palaczkok. valamim meglehetős eredménynyel folyt le, ha a mai pénzkészlet 1875. decz. hó 31-én -4,909.02, és uzsorások.
a tulajdonosnak természete
n seres és boros jwiharak nagyságának, s n szűk pé nz viszony okát tü r elembe veszszttk. a összesen 1.423.488 ft 40 kr. — Mérleg- s va sen semmit nem hagyván.
mérték helyes voltának szabályozását és bizto mennyiben pénztári bevétel volt 260 ft 60 kr. gyon kimutatás 1*75. év decz. 31-én. Követe
din Csodabogár. He ybeli nyomdánk egyi
sítását illetőleg. 1. 5j. A vendéglőkben, korcs 4 drb ezüst írt és 1 drb régi huszas Az ősz- lés: pénzkészlet 1875. decz. 31-én 14.909.02, kéből következő lakadalmi meghívó látott nap
mákban és minden olyan nyilvános helyen, hol szes kiadás 206 fit 94 kit tett*) és igy ma váltókban 314.183. . előlegezésekben 3885. . világot: „Nyíregyháza, február hóban. 1876.
közönségesen bort mérnek, a boros palaczkok radt tiszta jövedelem 53 ft 66 ki 4 drb ezüst felszerelésekben 10%-tóli levonással 823.41. T. ez. (azaz teljes c/.itnü) Kedves fiunk Gernyakán maradandókig és választ katlanul megje 1 frtos és 1 dib régi huszas. Nem mulaszthat viszleszámitolásokban 28.—, 1*76. előre tíz. zonnak (álkérészt név.) N. Helénával (álnév) f.
lölendő a mérték határa egy centiméter hosz- juk el ez. alkalommal a rendezőség részére el váltó vis/lt s/ámitolási kamat 161.05, összesen hó 28-kán d. u. 4 órakor a róm. kath. szent
szu, a palaczk szájával párhuzamo-au fekvő vo ismerésünket kinyilvánítani azon fáiadbatatlan 333.989 ft 48 kr. Tartozás: alaptőke 60 000.—, egyházban megtartandó esküvőjével egyh kö
mii által és ezen vonás s a palaczk szája közt buzgalomért, mely Ivei ezen tánc/vigalinat a lég alaptőke k .niata 3600.—, tőkésített kamat tött nászünnepélyére T......... urat és családját
legyen legalább annyi tér, hogy a palaczkot be élvezetesebbé tették s egész folyamát tapints 1*75. jun. 30 án 5857.73, tőkésített kamat tisztelettel meghívjuk N. N. és neje N. N.*
lehessen dugaszolni. Kivétetnek ezen szabály tosati vezették. — Elismeréssel kell még meg 1*75. decz 31-én 6923.36, betét 210,629.76. Nem tudjuk mióta lettünk mi magyarok min
a ól a tinóm borral töltött palaczkok, melyeket emlékeznünk a megjelent női koszorúról is. kik 1876. évre előre fiz
eszámitolási kam.it den nemzetnél nobelebbek egész annyira, hogy
a termelők erősen bedugaszolva, lepecsételve nem hódolva a inai kor szédelgés! mániájának, 2286.57. 1876. évié előre fiz. előleg kamat még fiai Kát is T. ez. megtiszteléasei említsük
vagy más alkalmas módon mai adandóing el a lehető legegyszerűbben öltözködve jelentek 31.81, fel nem vett osztalék 46.—, tártaié
mások előtt — az egészbe pedig az a legfur
zárva, az. eredeti ezég jegyével ellá va, hoznak meg ezen polgári mulatságon Igen helyesen.
tőke 8085.68, nyugdijtoke 361*82, viszleszá- csább. hogy a fogalmazás, illetve korrektúra és
forgalomba. 2. §. A boros poharak 1 liter 0*5
— A nyíregyházi polgári olvasó-egylet mito'ásokrn 21,509.75, 1875. évi forgalom jö revisió a szerkesztő s nyomdafönök urra volt
1 tér és 0*2 liter m rték szerint készíttessenek, javára f. hé* Í2-én tartott tanezvigalom alkal vedelme 11 400.—, összesen 333,989 frt 48 bízva, a mint látszik e megbízásnak annyira
s a mérték határa egy centiméter h sszu s a mával felülfizettek: Takács Géza. Heer Zsig kr. — Jövedelmi kimutatás 1875. decz. 31-én. megfelelt, hogy a meghívókat most el lehet
pohár felső szélével párhuzamos vonással ma- mond. Iliiiseiikamf Adolf. Palicz Lajos. Palicz Tartozás: részvéuykamat 3600.—. tőkésített hajitani.
rminndólag és elválas/thatlanul megjelöltessék, János. Fiiedmann Pepi, Matthaeidesz Gusztáv, kamat 1875. jun 30-án 5857.73, tökéaitctt ka
- A póstarablások, úgy látszik, napiren
de a vonás s a pohár széle közt 1 liternél Mikcez János. Török Péter. Roncs László. Ró mat 1875. decz 31 én 6923.36. folyó kamat den vannak. A belügyminiszter e tekintetben
legalább 20 milliméter, 0 5 liternél legalább 15 zán Gyula, Éles Lajos, Kövér Miklós Leicht- 3750.30. tiszti fizetésekre 3390.—, bélyegille a törvényhatóságokhoz egy rendeletet bocsátott
milliméter 0 2 liternél legalább 10 milliméter inann, Karasz István. Steványik András, Neu- tékre 85.54, igazgatási költségekre 525.71, fel szét. melyben a postarahlások és több esetben
szélességű tér legyen. 3.
A seres poharak bauer János, Andrejkovies János, Kuszi János. szerelés 10"/0-tóli használati levonat 91.49, gyilkosságok lehető meggátiása czéloztati*.
1 liter. 0'5 liter és 0.3 liternyi nagyságban Kerekes Lajos, Krasznnv Gábor, Gyurcsán Fe- lakbér 293 33, tartaléktöke kamata 345.36,
— Ki mit szól hozzá? Midőn az uj
készíttessenek s a mérték határa az élőbbén!
tartaléktőke 10%-tóli nyeremény illetmény minta-mértékek divatban, illetőleg — még jó
pont alatt leirt módon jelöltessék meg illrbrr*) A kiadás lehetett volna talán keve ebb 11983 95, nyugdijtoke kamata 165.84, nyugdij- val a múlt évben — megpendítettek, annak
Szerk. Itoke 5%-tóli nyeremény illetmény 688.60, jó egyedüli és kizárólagos készítője csak valami
mnft) legalább 12 milliméternyi lé maradjon. 4. is, mert ez igen igen sok.

mát beszél a hir. Midőn ugyanis legjavába fo kötetet megszerezni: Politikai újságaink az iro s szívesen látott vendég lesz minden család
ívik a vigalom, belép a terembe egy elegáns dalmi és tudományos iuc..galinakat, már termé körében.— Kérjük es reméljük azért a küzöualak. Ki lehet az ? Kérdik suttogva. Tamás
szetszerűleg vagy csak felületesen vagy alig ség minél tömegesebb pártfogasát.
tán megsúgja, hogy az nem más mint gr. 1. — y ériutik, egyéb folyóirataink meg kizárólag li
M. ki a Tiszát jött visitálni. Persze lesz. álfa zonyos szakoknak szolgálnak, s igy a mi;
lános tüntetés, inig végre az ünnepelt megso közönség ez idő szerint nélkülöz egy, a tudo
A közönség k ö ré b ő l.1-)
kalja a/, impozáns hízelgést s bemutatja magát mány, művészet, irodaion', és a társadalomi
a publikumnak: mint a g — i jegyző segédjét, kiterjedő olyan ismeretterjesztő vállalatot, mely
Olvasva
a „Szabolcsi lapok- 7. szaiuas a meghatottságot felváltja az ámulás é: mulattasson, oktasson, s könnyen érthető elő
adással ismertessen meg mindenkit azon kérdé nak tartalom nélküli e/ikkéheu nagy *. K is
bosszúság.
J«>zsel
tanfelügyelő
ur üdvös intézkedi i el— Kuriózum. Hol, hol nem? ez nem so sekkel. melyek a művelt világot általánosan
len felhozott hu mis állításokat és rágalmakat
kát tartozik a dologra — hálózott a tüzvérü foglalkoztatják.
nem hagyhatom a nélkül, hogy ezikkirót
ifjúság. Járta a quadrille, a vvalzer, a polka,
F föladatra óhajt vállalkozni a „Magyar
annak rendje és módja szerint — a mint du ember könyvtára-, midőn minden hónapban egy egyszer s mindenkorra ne figyelmeztessem,
kál is. Húzta a czigány, csak úgy reszkettek 128 oldalra terjedő, lti-od rétü, nyolez Ívnyi miszerint minden egyén, aki indulatos term é
belé a falak. Dejszen farsangban igy szokás füzetet, egy évben tehát hat testes kötetet szete, avagy meg inkább más élősdi nyegle
a z ! H ajrá! egy polkát! A zenészek rákezdik ad a közönségnek évi két forint előfizetési dij egyéniségek által magát elragadtatva — egy oly
az u. n. tűzoltó-polkát. Folyik a táncz: kiki jért s minden füzetben a tartalom élénksége és férfit akar megtámadni, a kinek feladata Szabolcsmegye ifjúságának kiképeztetését vezetni
jiszálja — ahogy lehet. „Tűz van!“ kurjant változatossága lesz előtte az irányadó.
egyszerre egy jó nagyot a zenekar. Uczczu!
Adni fog azért minden füzetben egy-egy — és mely kötelességét ezen férfi szentül tel
vesd el m agad! — tánezos, tánezosné majd elbeszélést, rajzot, vagy humoreszket jelesebb jesíti — mondom, oly csak a setéiben taponem nyakát töri valamennyi: úgy rohan ki íróink tollából, s igy mindjárt az első füzetben gatódzó czikkirliatnám viszketeges egyéniségek
felé; egy bábeli összevisszaság, egy idétlen egy érdekes karrikaturát a megyei életből Mik kötelessége az volna: illetékes helyről előbb
biztos tudomást szerezni az iránt, vajon állí
cbaosz áll be. A zenészek kaczagnak. hogy száth Kálmán ismert novelisra tollából.
tásai alaposak e?
csak úgy düled belé a szemük. Végre aztán
Hozni fog minden füzet egy-egy komoly
Mert midőn oly egyén merészel egy buz
kisül, hogy nincs tűz, csak a zenészeknek értekezést, mely az év folyamában a tudomány
kell azt a tűzoltó-polkában kiáltaniuk; mert minden ágát képviselni fogja, s oly modorban gón működő szakférfi cselekedeteinek bíráló
hát ugv kívánja azt a compositió. — Hanem tartva, hogy még a kik nem szakemberek is, jául feltolakodni — aki annyit konyit az is
azért egy pár „ínakkveróbb8 tánezos mégis oda kedvvel és élvezettel olvassák azt. Az első fü kolai intézményhez — mint a tyuk az ABCmondta: hogy „erre-amarra, apátokat tegyé zet értekezése a történelemé. Fgy jeles publi hez — ez a szemtelenséggel határos.
.Miért nem bir c/ikkiró tudomással a r
tek bolondokká !** — Azután — „hadd szül cistánk „A keleti kérdés történelmi kifejlődé
jék hát az a csöndes!8
sével “ fogja megismertetni a közönséget. Hon ról. hogy ő nagysága a tanfelügyelő ur egyik
(d.» Az a litter ! A b — i bálban türént. \ nan kezdődött, hogy haladt az idők folytával, ben ;; hétig tartózkodott városunkban; megur megígérte egy szép tiatal hölgynek, hogy s hogy érte el jelen stádiumát. A keleti kérdés vizsgálta összes iskoláinkat, figyelmeztetett
— A dadai középjáras szolgabirájának erősen fog vele táuczolni. Mogorva lévén azon njabban napi rendre kerülvén, annak történel hiányokra és teljes megelégedéssel távozott
jelentése szerint, az 1875. Deczember 20-iki ban addig Orbán, inig bor nem piroslik ar. or mi rajzával fontos szolgálatot vélünk tenni a körünkből, úgy, hogy felsőbb helvre esak a
tokaji vásár alkalmával Oláh .lánosné gávai la rán : rendesen egy iteze borral szokott magának nagy közönségnek, mert bizony kevesen vannak, legjobb jelentést tehette? azért.' mert nem
kostól, egy általa ismeretlen nö, ltio frtot el- vig kedélyt adni, s kedvet a tánc/ra. Úgy kik annak eredetét s fejlődése történetét, sut akar!
A czikkirási viszketeg tárgyat keres, és
orzott. Az ismeretlen nö Oláh Jánosnéval a tesz most is. Kér egy iteze bort, s adnak neki jelen állapotát is, ismerjék.
azt ezen kerület tiszteletreméltó s ügybuzgó
vásárban ismeretséget kötött és öt Gáváig ha- egy littert. X. ur felhajtja, s u, kinek gyomra
A szépirodalmi, s komoly tartalom medert
zakisérni vállalkozott. I tközben egy nálla levő úgy hozzá vau szokva az i t c z é li e z, mint Stefi a „Magyar ember könyvtára8 a közhasznú, s tanfelügyelő működésében véli feltalálni, és
bütykösből, melyben valószínűleg altatószer a buksi uth z. sehogysein egyezett mega litter- nem szorosan tudományos vagy szakszerű dol porhanyós phrasisait — magát jogtalanul a t
volt. megkínálta Oláh Jánosnét, s midőn ez az rel. lévén az másfélszer nagyobb a magyar it- goknak is té rt enged. Így első füzetében „A közönség jobb véleménye ellenére, ennek tol
italtól elalélt. a nála nyakába kötve elhelyezett czénél. Mikor aztán tánezra került a dolog, X. mórok a Taopó tó mellett“ czimii értekezést mácsául feltolván — szélnek ereszti; de csakis
■lmondhatta az egyszerű pappal : hogy hoz. mely egy angol utazó nyomán a Taopó szélnek.
ItiO frtot kivette és öt elalélt állapotban a
Hogy ezikkirónkat megnyugtass-un, figyel
rakamazi cserjéknél hagyta, hol férje által mig bírtam, kedvein nem volt. most van ked tó melletti mórok jellemét, szokásait és társa
meztetem a nemsokára szentesítendő törvényre
csak késön találtatott meg.
vem, d e n e m b í r o k . Különben legyen neki dalmát ismerteti.
mely szerint remélhetjük, hogy 6 nagyságú, «
— Ugyancsak a mondott vásár estéjén megbocsátva az ö vétke ?
Lesz gondja a „Magyar ember könyvtá megye székhelyén körünkben fog lakni; de
fél hét órakor, azon helyen, hol Oláh Jánosnét
( —) Miért halnak az emberek oly sűrűn
férje feltalálta, Kacskay András paszabi ref. egyik megyei községünkben? l'gy-e barátom iának-, hogy olvasóit tájékoztassa a hazai é: kérem ne legyen oly telhetetlen, és jobb 'lesz,
külföldi
irodalom jelesebb termékei felől A j< ha türelemmel bevárja, inig a zilált népneve
tanító lovas szekerei! egy paszabi izraelitával a z é rt. mert nagy mértékben fogyasztják
hazafele szekerezvén, egy fehér ködmünüs no szilvóriuraot és szeszt? „Nem biz a. kérem könyv hozzáférhetlenUl drága, s vannak müvek lési állapot a hivatottak működése állal meg
a
melyekről
tudomással bírni minden, a művelt javul. És lehet türelemmel, mert azt csak be
lova elé tántorgott, s ott felbukott; a tanító alásson, hanem hát mint mikor a fűzfa meg
megállította lovát és megszólította a nőt. ha bámlik, hát bizony hamar kiszárad, hát ott is ségre csak némileg is igényt tartó embernek látja. hogy egy kévéssé nehezebb a z o n len
kötelessége.
Vállalatunk
tehát az ily könyvek díteni. mint rágalomtelt czikket írni. Nehezebb
vájjon van-e baja ? az asszony nem felelt s azért balnak az emberek** — Persze a ma
szótlanul a ló elöl elbotorkált. Erre a tanító gyarázón is észrevehető volt a .liter- hatása, tartalmát részletesen el fogja mondani, s egyik teiemteni, mint a teremtettet bírálni; — legmásik
muukához
bírálati
észrevételeket csatol könyebb azonban lelkiismer. tlenül és igazság
folytatta útját, s midőn később hátra nézett — mégpedig már a reggeli órákban.
így aztán feleslegessé teszi a sok drága könyv talanul, vagy épen tudatlanul bírálni.
látta, hogy már akkor két ember volt az asz( - ) Miniszteri diszebed volt febr. 10megvételét,
vagy
tájékoztatván
a tartalom
szony mellett. Gáván aztán észrevette, hogy a a m a g y a r miniszterelnöknél. A vendégek
A nyíregyházai Izraelita h tszekér hátulján egy zsákba elhelyezett, s gyer m a g y a r o k voltak s köztük négy baloldali irány felöl, a közönség tisztában van, miért
község egy t a g j a .
mekei számára vásárolt 30 írt értékű két drb matador. Az étlap pedig imigyen szól vala; ád ki pénzt. így az első füzet Jókai Mór az
„Élet
komédiásaiozimü
legújabb
regényének
Potage royale Hóra d’ oeuvre. Homards, fo
téli bunda elpárolgott. Praktikus tolvajoki
— Furcsa kimenetelű párbaj. Lúgosról gasok a la parisienne. Sauce remoulade. Re- tartalmát é9 Perthy német természettudós „Az
írják ez épületes eseményt: Folyo hó 9-én a levee: Culotte de boeuf en tortue. Entrée: állatok lelki életéről* czimü uj müvét fogja is
S z o r k o s z tő l p o s ta .
Lúgoshoz közel eső kis erdőben egy párvia Supreme a la Poulonse Legume: Petits pois mertetni és méltatni.
A t.
H ú r n a k II u j o n. Köszönet as
De a nagy közönség sokszor kiváncsi,
dalnak kellett volna megtörténni. A kihívás a Panglaise. Köti Faisants hantos Saladé. Enokául azt állítják, hogy a kihívott bizonyos nő trem euts: Mousse glacés a rAmericaine. Froma- hogy ez és az iró. a kitől olvasni szeret, érdekes közlem ényéil. K érjük, hogy e részlten
is
három
legyen
(legalább is) a táncz, m égpedig
ről, ki iránt a kihívó fél érdekkel viseltetett, ges. Desserts. — Már most találd ki édes milyen ember az életben, otthon, társaságban
r
B
sértő nyilatkozatot tett. A párviadalnak korán magyarom! hogy mit ebédeltek a mi derék egy-egy jó könyvnél sokan kiáltanak föl „de m iham arább.
Z á b o r s z k i n a k . Lilán befagyó: t az a
reggel kellett volna megtörténni, és a vívók, minisztereink és honatyáink, és örvendezz a szeretném Íróját ismerni ! A „Magyar ember
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valamint segédjeik a viadal helyén már meg is magyar nyelv fényes diadalának a felsőbb kö
jelentek és az előző alakiságokkal voltak el-1 rökben 1 — Közelitiink szépen azon korszak Nem életrajzot ád jeles Íróink, művészeink, . i a ti ir c . b .tv u W I ! A t . s- t r e v e d ü l « i..ld b .
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Nem
azt
foglalva, niidnn oly háborgatás érte őket, melyre hoz, melyről gr. Zay mondta egykor, hogy
•eniusz ihletését?
legkevésbé sem számítottak. A végpillanatban, .azon időben a magyar nyelvet a bocskoros fogja elmondani, hol született, hogy tanult
K. K. 1. u r n a k — v a l a h o l , ('sémával
hanem hogy néz ki. milyen a modora, társai
midőn az ellenfelek már kardjaikat akarták nemesek é s ------- mentették meg.
(r.) Érdekes adat a múlt időből. Bónizs gása, mik kedvencz dolgai, olvasmányai milyen vannak kimérve azok a vétsék?
összemérni, botokkal felfegyverzett parasztok
C s á k J e n ő n e k . Febr. 20. alkalmaztat
jelentek meg, kik a kis társaságot a/on ürügy Sámuel a magyar tudományos akadémia ala odahaza, s milyen az emberekkel szemben.
alatt, hogy a téren járkálni tilos, megtámadták pítása alkalmával, mint tizenharmadik szónok, Szóval minden füzetben egy jellemrajzot adunk ott lesz -k. T —t rendeld oda 21-re.
H o r o g n a k . Tu cootraaudentior ito!
s szaladni késztetek, mely alatt természetesen következőleg kezdte el szónoklatát: a Pécs valamely jelesünkről.
N t. K. I. u r n á k Ő r b e n . Kihúzták e
Hogy a tartalom sokoldalú változatossága
egyik-másik háta a parasztok botját is megé ben levő magyar alapítványok Magyarországba
rezte. Az eseményben pedig az a legszebb, áttételét követeli, mert a ki Pécsben tanul, még itt sem érje végét, áprilisi füzetünkben rnár azokat az ev. e. kér. ál'al kilxu-sAtitt sors
hogy a parasztok a párviadalozni akarók nejei abból a .nemzetiség lassan-lassan kipárolog, kezdjük a philadelphiai világkiállítás ismerteté jegyeket. Az eredményt kérnénk!
V . S. u r n a k L .-h á z á n . Mikor jösz már ?
által (mert mindkettő nőst lettek felfogadva, gyökeret ver benne az idegenség, és külföld sét a szeliemdus Kecskemétky Aurél eredeti
Várunk régesr>:g ».
levelei nvoinán.
kik a készülendő párviadalról értesülést szerez szeretet?.u (Hej de megtestesült igazság )
I . A. u r n á k N y . D i k t t . Köszönjük,
vén, ily szokatlan módon téritették észre más
(— ) Jaj a pipás magyaroknak! Folyó hó
S végül említjük, a mit elöl kellett volna
nőért ös>zeveszett férjeiket.
7-én tárgyaltátólt folytatólagosan a dobányjö- fölhoznunk. Minden füzet első izikkét egy po jövő számban jönni fog.
«■ J . u r n á k B u d a p e s t . Üdvözöljük önt.
(d.) Petneházán. mint beszélik, a róka vedékröl -zóló javaslat, s ez alkalommal lói litikai közlemény képezendi, mely „Fgy hónap
ugyancsak Irkmarozik a kormány ront ójára. Kö képviselő. 122 elleniben (távol volt több mint története8 czim alatt higgadt nyugodtsággal, a ezikkek jönnek. — Viszontlátásig.
Ngs. R. E. 5$. u r n á k B u d a p e s t . Hátha
zelebb is fényes nappal támadt meg egyik ura 1K0I elhatározta, hogy a magánhasználatra menten a napi és heti lapoknál elkerülhetetlen
sági udvarban egy falka libát s kettőt szépen termesztendő dohányért az illeték felemeltes elfogultság hevétől. — lógja elmondani, mit mi is lehetnénk szerencsések, nemcsak a „K . . .
sék. mégpedig oly magasra, hogy abból aj tárgyaltak az országgyűlésen ? a konnárynnk
elorzott belölök.
(— » Pataky Árpád. mint értesítünk, egy eddig befolyni szokotr összegen felül még mi czélja ez vagy ama törvényjavaslattal s mi
színmüvet fejezett be, illetőleg egy régibb vig- 30,000 fit jövedelme legyen az államnak
redményt remél annak életbeléptetésétől ; mit
Felelős szerkesztő: ANGYAL GYULA.
játékát dolgozta át, s azt mostan alkalmasint Egyik szabadelvű képviseld Bocr Antal egész tett a minisztérium a haza érdekében és javára
Főmunkatárs : Vitéz Mihály.
L á n c z i Tál színtársulata fogja szinre hoznijindiguatióval mondta a tárgyalás közben: „oly vagy kárára és ellenére az országban és azon
» jel
:-i l r0sZ n szivar és dohány Magyarul szagon, hogy kívül egy bő lefolyása alatt ; s ui g itthon igy
f* e—m é----K
c s xé --------n vagy x-_:
N y i—
ru
b -áí .t -o —
i -bán. A
niher nem szívhatja !* Éljen
zett színmű ez előtt két évvel a Jászkunság-(becsület
állnak a dolgok, mi nevezetes esemény adta
han többször adaték közkívánatra: hisszük, hogy monopólium és éljenek az ö prófétái a hirhe- elő magát kii.földön. S mind ezt menten a
megyénkben is megnyerendi a közönség te t dett trafikkal!
szenvedélyeskedésektől, higgadt kritikával társzését.
gvalandjuk.
— Nemzeti színészet Kemecsén. Febr.
F szemle czélja, az olvasót mindig a po
10-én adatott uj erőkkel „Szép molnárnő1
litikai események folyamában tartani, azokat, a
Irodalom és művészet.
AlólÍrott értesítem a t. ez. gazdskövígjáték 3 felvonásban. 1 énekkel (sic!) Febr
kik csak héhe-korha jutnak hírlaphoz, tájékoz önséget, hogy saját gulyám mellé, mint12. „Kompanisták8 vigj. 1 felvonásban és
tatni a dolgok folyása fe ó l : vagy ha valaki
„Cselédcsinyek,8 szinte 1 felv. vigj. — fele
— Legolcsóbb magyar folyóirat. Egész nek hónapok múltán egy s más utánnézni va gy 1000 lioíd legelőn felvállalok még
jövedelem n he'ybeli ref. iskola javára adat évre csak 2 forint. Egy évben 12 füzet
lója van, a „Magyar ember könytáráu-ban fö  200 drb szarvasmarhát; egy darab tehén
ván. Febr. 13. műkedvelők közreműködésével „Magyar ember könyvtára** czimii, havonként leli. míg a politikai n >pi és boti lapokat el vagy tinótól fizettetik 4 írt, — rúgott
„A csikós- vigj. 3 felv. (Hát az Ígért bírálat egy füzetben megjelenő folyóirat. Felelős tenni kényelmetlen, meg nem Í9 szó! ás, s igy borjú 3 számíttatván egy párba. — Kiés ismertetés hol m aradt?8 Szerk.)
szerkesztő : Pokorny Jenő.
sokszor sürgősen szükséges dolgok után hiába hajtás ideje folyó évi márczius hó 15-dik
Midőn a „Magyar ember könyvtára8 meg keresünk.
(—) Nem soké tart a nyíri Por, — leg
alább ezt hitte egy p—j kézműves, ki dol indítását elhatároztam, két szempont lebegett
Midón még megemlítjük hogy minden fü napja.
Kelt Nagy-Halász, 187G. febr. G.
gozó szerszámait kezébe sein vette az őszön előttem : hogy közönségünknek irodalmi szín zetet „apróságok8 zárnak be, m int: országgyű
mindaddig, mig vagy 7(X» liter borát .egészen vonalon álló jó és olcsó vállalatot adjak, mely lési karczolatok, ad ójúk stb. stb. s hogy válla
be nem szedte. l*gy halljuk, hogy azon község úgy a nép és a polgári középosztálynál, mint latunkat jeles erők támogatják, azt biszszük.
Kállay András.
többi lakosai is szintén igy gazdálkodtak idei a műveltebb körökben i«, nélkülözhetlenné te teljes programmjnt adtuk a megindítandó vál
bortermésükkel, — sőt még a szilvóriummal gye magát.
lalatnak. Az elsőhöz hasonló tartalom-gazdag
is. - Érdekes volna tudnunk az ottani fo
Általános ugyanis a panasz, hogy a köny ság és változatossággal fog innden füzet meg
*| K iiim alatt meiyi-lent közleményekért csak
gyasztás statistikáját.
ivek inai napság oly drágák, hogy pénzsziik vi jelenni, úgy, hogy a „Magyarember könyvtára8
isjléhatósán innivalóul fallal felelő*séget a
(d.) Ez it jé. A k — i bálból ta rcsa adó- szonvaink között csak áldozattal lehet egy-egy idővel valóságos könyvtárrá fogja magát kinőni,
Sz e r k .
„S c h u c k és S c h 1 i c k* czég lehetett. Ma,
midőn már ez a nevezeti czég betöltötte mér
tékeivel és súlyaival széles Magyarországot,
megengedtetett ezek készítése a hazai gyá
raknak is. Lám lám, és hogy zúgolódtak már
iparosaink, hogy nekik nem jut semmi.
(d.t Rövid öröm — hosszú bánat. lYtrnapig azon erős meggyőződésbe valónk, hogy :
ime vége a télnek, itt a tavasz, amiért nem
csak a poéták epcdtek, hanem általános óhaj
vala. A tél azoubau úgy látszik nem akar en
gedni s el van készülve, hogy — velünk tölti a
farsangot.
(d.) Folyó hó 8-án hunyt el Gyulaházán
az ottani ref. lelkész. Lakó Mihály. A boldo
gult 13 évig volt a jelzett község papja s bírta
annak osztatlan szeretetét és tiszteletét. Áldás
és béke a jó öreg poraira !
(d. t Gyulaháza csak Gyulaháza marad
mindég. K napokban is kitett m agáért; ugyanis
mint halljuk a f. h. 13-án tartott bálja 130
forintot jövedelmezett. Szép összeg a mai
szűk világban !
(d.) Jákó is készül. hogy a sokat emle
getett batyubálját megtartja mielőbb. Csak rajta,
úgy is nem sokára itt a — farsang vége.
(d.) Rohodon a napokban egy tiatal ember
beretvával metszette el torkát. Szomorú tét lé
nek okaid gyógyíthatatlan betegségét mondják.
(d.) Ujlaky Tamás Petneházi ügyvéd csa
ládját érzékeny csapás érte. K napokban te
mette el szeretett kis leánykáját Erzsikét.
Leugjen örök béke a kedves gyermek hamvai
felett.

Hirdetés.

Debreczen, 1876. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában

