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Megjelen heteokmtHátszer: vasárnap és csütörtökön.

Előfizetési á ra k :
Helyben én postán küldve :

E gy  évre . , . ü írt- I Negyed évre . t  írt fit) kr.
F é l évre . . .  . 3  * | Egyes asám —  „ G „

Elóüxetési (leintek s uiiiideu közlem ény: n -kállói-utcza
1040. tzám alatt —  a szerkesztőséghez bérnientve kül

dendők.

Név, VH'/y 1•érnientetleuül küldött k.'/.iratok ilem vétetnek
iigyeleuiW.

K''/.iratok nem adatnak vis^/.a fi*  »<■:.
I -  ' „A >

Három lm**
Hirdetési dij:

á ’ oM p. tit-.sor egy.íjcni liird'-té*S & S l
szőrinél 4 kr.

Nagy terjedelmű s többször liirdetcndők alku szerint is a 
legjiitányoHAbban felvétetnek.

It.’lyi.pfilij minden beiktatásért külön 5JO kr.

V ‘ ,
Nyílttéri közlemények minden bárom hasábos petit sorá

ért 20  kr. díj vétetik.

E L Ő F IZ E T É S I FE L H ÍV Á S

„N Y ÍR E G Y H Á Z A "
czim t r e ty e s  tartalma kctilapra.

Mélyen tisztelt közönség!
Midőn e lap megindítására elhatá

roztuk magánkat, azon meggyőződés ve
zérelt bennünket, hogy egy helyes irány
ban szerkesztett helyi lapra városunk és 
megyénkben szükség van.

Az irány, melyet mi szándékozunk 
követni, hogy helyet-e vagy nem ? an- 
otk  elbírálására a n. é. közönség lesz

, ’ melyet lapun* szer 
kcsztésénél szigorúan követni foguuk, a 
következő :

A müveit magyar irodalom követel
ményeinek megfelelő, —  lehetőleg min
den idegen szavaktól ment tiszta ma
gyar nyelven akarunk írni a t. olvasó 
közönségnek.

Legfőbb gondot fogunk iordiíaui vi
dékünk érdekeinek bit képviseletére, kü
lönösen pedig az ipar, kereskedelem és 
gazdászat érdekeinek előmozdítását s az 
e téren szükséges ismereti k terjesztését 
tüztük ki czcluiikiil.

Határozott elvünk távol tartani ma
gunkat a politizálástól és minden bár
mely oldalról jöhető befolyásolást hatá
rozottan visszautasítani, ostorozni a Idlnt, 
kiemelni mint követésre méltót, a nemes 
tetteket.

Végre pedig táreza rovatunkban oly 
olvasmányt adni kedves olvasóink és 
olvasónőinknek, a melyben a munka fá
radalmai utáni pibenésök alatt gyönyört 
találhassanak, s ezt bátran ígérhetem, 
mert oly egyéneket voltam szerencsés 
munkatársakul megnyerni, a kik tiszta 
magyar zaniatu munkáik után olvasó kö
zönségünk kedvcnezci.

Azon reményben, miszerint megyénk 
és városunk közönsége osztja azon né
zetünket, hogy a fontjelölt irányelvek 
szerint szerkesztett egy helyi érdekli 
lapra szükségünk van, —  teljes tisztelet
tel kérjük a mélyen tisztelt közönséget, 
szíveskedjenek nagybecsű pártolásukban 
részeltetni vállalatunkat, a ezáltal lehe
tővé tenni azt, hogy végre valahára cgy 
oly lap legyen e megyében és városban, a 
melyre büszkén mondhassuk : hogy ez a 
miénk.

Mi a magunk részéről nem kímé
lünk sem költséget, sem fáradságot, azon
ban ez mitsem ér a u. é. közönség pár
tolása nélkül.

Az előfizetési feltételek lapunk hom
lokán találhatók.

Kérelmünket inegajitva, kívánjuk : 
adjon isten jobb jövendőt e nemzetnek!

A „ N y í r e g y h á z  a- szer
kesztősége és kiadóhivatala.

N v i r  e g y h á z  a. jan.
Nyíregyháza város vagyonkezelési 

állapotáról már tök!) alkalommal irtunk, 
mindannyiszor kitüntetvén azon rendet
lenséget, a mclvek kíiiönösen a házi- 
pénztári számadások felülvizsgálatának 
elmulasztásából eredtek; felszóllalasainak 
azonban mind e mai napig semmi ered 
menye nem volt.

Annyival örvendetesebben lepett te
hát meg azon liir, hogy a számadások fe
lülvizsgálására t. Kállay Ferenc/, megyei 
főszámvevő ur lett legújabban felkérve.

Mi a fontisztelt foszánívcvő ur egye 
ues lelkllségétül és erejétől, igen sokat 
várunk; és megvagyunk róla győződve, 
hogy e várakozásunkban, nem is fo
gunk csalódni, az ü crélye nem Ing 
hajótörést szenvedni a számadások ku- 
száltságán, hanem legyen az bármily 
nehézségekkel egybekötve, a vizsgálatot 
be fogja fejezni.

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy 
ezen számadások megvizsgálása, de kii 
lönösen azoknak helyesbítése, roppant 
nagy nehézséggel jár, mert ha nem úgy 
volna, akkor a városi számvizsgáló kiil 
döltség már rég teljesítette volna ebbeli 
kötelezettségét és nem akadt volna tel 
mindannyiszor, valahányszor aldioz hoz
zá fogott; —  azonban a vas akaraton 
ki nem fog semmi. Es mi a számvizs
gálattal megbízott s fontisztelt főszám- 
vevő urat, mint ilyet ismerjük.

N y í r e g y h á z  a y

A keleti kérdés hogy oldható meg leg
könnyebben?

Meg nnn foghatjuk. hogy a/. európai 
diploináczia, a keleti kérdés labirintusában. mi

ért iumii képes oly hossza időn keresztül meg 
találni a kivezető Ariadne fonalát?

Nem pétiig azért, mert a keleti kertiéi
nek megoldási módja csupán csak egy le h e t; 
t. i. Lengyelország helyreállítása s a lengyel 
nemzet felszabadítása az orosz járom alól.

E kértlést, akár állambölcsészcti, akár 
jogi szempontból fogjuk is megbírálni : min- 
tleiiképeu helyesnek találjuk.

Lássuk legelőször a jogi szempontból.
Az orosztik humánus (?) czárja a Balkán 

félszigetek<*t lakó szláv nátióknak szabadságot 
követel a humanitás nevében. Ez eddig jogos. 
De merőben ellenkezik minden jogi fogalom
mal az, hogy ugyanazon orosz czár sem saját 
népének, sem a Icigázott és szétiuarczangolt 
szegény lengyel nemzetnek nemcsak hogy sza
badságot nem ad, de a legocsmányabb önzény- 
iiyel uralkodik /eleitök.

O jertek , ./ibériai é ío  ouioua*. es tegye
tek tanubizonyságot a humánus orosz czár sza- 
badságszereletéről!

A nemes tőrök nemzet —  uralkodójával
együtt —  az oroszok ezen követelésével szem
ben — készítettek a török birodalmat lakó 
nép di számára egy oly szabadság levelet, tni- 
lyrnn* 1 ha minket —  szabadoknak csúfolt ma-* 
gyárukul megajándékozna végzetünk, simánk 
örömünk ben.

Már most. ha létezik e földön jo g  és 
igazság, t?) az európii diplomáczia kötelesség".
( íroszországot oda utasítani, hogy népeinek —  
legalább is —  olyan alkotmányt adjon, a mi
ivet a török adott.

Hiszen ezek is keresztények és szlávok.
— Vagy talán a szlávokat és keresztényeket 
csupán csak az oroszok hatalmas czárjának 
szabad uyomorgutni ? S  azok felett csak neki 
szabad zsarnokikig uralkodni ?

Ezt mi egyátalán nem vagyunk képesek 
az igazsággal s joggal összeegyeztetni, hanem 
igenis az ellenkezőt; t. i. hogy az orosz czár 
adjon hasonló szabadság-levelet alattvalóinak, 
mint a török szultán adott, s adjon önállósá
got. a történelmi múlttal biró, szegény, zakla
tott lengyel nemzetnek; —  mint a hogy ő kö- 
veteli Szerbia stb. részére Törökországtól. Hi
szen ezek is keresztények, és a mi több, szlá
vok is !

Vagy talán a keresztények előjoggal 
bírnak a liuiiiánitás lábbal való tipiásához, a 
szabadság elnyomásához, a jogtalanságok elkö
vetésé hez. a kereszténység gyilkolásához?

l ’gy lá tsz ik !?  Azonban nem úgy uraim. 
Az égre nem ! — Mert el kell jönni az időnek 
már egyszer a midőn nem a durva erőszak,
—  hanem a jog kormányozza a népek s nem
zetek sorsát. Es vigyázzanak Európa sorsának 
j. len intézői, nehogy végképen kiöljék a né
pek kebleiből a jogérzetet, —  mert annak 
borzasztó következményei lennének. Példa rá 
szegény árva hazánk, hol a nemzet fiai keblé
ből. maholnap végk épen ki fogják azt irtani. 
Szomorú következményeit azonban már eddig 
is fájdalmasan kell tapasztalnunk s hogy mily 
kö\ etkezménveket fog még maga után vonni : 
az a/. • gek titka.

Állam bölcsészeti szempontból pedig Len-



gvelors/.ág helyreállítása a keleti kérdés meg
oldásának sarkpontját képezi.

Itt ugyan mindenekelőtt azt kellene meg
határoznunk : hogy tulajdonképpen mihát az a 
„ keleti kérdés* ?

A „keleti kérdés* semmi nem egyébb: 
mint Oroszország terjeszkedési vágya, melynek 
czélja az áld unni államok meghódítása.

Minthogy azonban ezen birtokokat rész
ben Török, részben pedig Magyarország bírja. 
—  tehát egyidejűleg e két nemzet leigázása.

Ez oly világos, hogy azt a legegyszerűbb 
ember is megértheti, ké ált ha tudja, hogy az 
oroszországi lapok oi rületes fanatismiissal 
s ezzel párosult szemtelenséggel izgatnak a 
magyar és török nemzet ellen. —  miszerint 
elég* vakmerők azt mondani: hogy „a magyar 
és török nemzetet kikel irtani a főidről.*

Minthogy ez igy van: s minthogy a „ke
leti kérdés* nem egyébb, mint Oroszország 
által foglalási szándékból mondva készített al
kalom a terjeszkedésre; —  önként követke
zik hogy e kénlést csak akkor oldottuk meg 
helyesen: ha az orosz terjeszkedés elé egy 
olyan gátat vetettünk : a melyen minden to
vábbi kísérletei hajótörést szenvedjenek.

Az orosz terjeszkedésnek, bár merre te
kintünk. nem találunk áttörheílenebb gátat 
Lengyelországnál : s igy a „k* b ti kérdés* he
lyes és gyors megoldása sem lehet más: mint 
Lengyelország helyreállítása, akár úllatnböl- 
csészeti —  akár jogi szempontból vesszük is 
a dolgot. —

Azért kiáltsuk egy szívvé! lé lek kel: É l
jen  a nemes lengyel nemzet! Éljen  az önálló 
Lengyelország ! ! !

M kecz József.

Szerény hangok a házi ipar ércekében.
Akar merre nézünk e hazában vagy vi- 

dékünkön szemeink mindenütt csak Ínséggel és 
nyomorral találkoznak.

A kereskedések üresek, néptc lenek ; az 
iparosok műhelyeiben dolgatlanul áesorognak 
az erős munkára termett segédmunkások. A 
«zántóvető, —  hogy földje parlagon ne marad- 

. ’ V d4 hagyja .aládját. elveti
a családja részére szügséges kenyérnek valót 
—  vagyha még igy sem képes kevés földjét 
bevetni. —  kölcsönt vészén óriási kamatra, mert 
kényt* len vele.

Tagadhatatlan, hogy e jelzett általános 
elszegényedését nemzetünknek mindem k felett 
azon roppant állami terhek okozták s okozzák, 
melyek már évekkel ezelőtt magát a tőkét 
támadták meg. —  s ma már annak nagyrészét 
fel is emésztették.

N« ni lehet azonban azt som tagadni, hogy 
az általános nyomor egyik igon lényogos oka 
abban koresendő, hogy népünk kétharmad ré
sze csupán csak a földtermény jövedelmeire 
támaszkodik. Ennek tulajdonítható aztán — 
hogy ha három, négy év jön egymás után 
olyan, a midőn a föld. a közös édes anya m< g- 
vonja téliünk áldásait s olyan szűk termésű 
évek állanak be. mint a közöl, bb lefolyt évek

voltak, a nép ki van téve az általános nyo
mornak.

Hazánkban különösen két jövedelmi Ior
rás van, —  úgyszólván tökéletesen elhanyagolva.

Az egyik a házi —  a másik a kerti
ipar.

Ezen jövedelmi források oly nagy fontos- 
sájfuak iiemzetgnzdáKzatimk V, lviriígzisára, 
miszerint nagyon kívánatos, hogy azokkal tüze
tesebben foglalkozzunk.jelen ezikkünkben kizá
rólag a házi iparra kívánjuk felhívni a t. olvasó 
közönség becses figyelmét, mint olyanra, mely 
a mi nézetünk szerint, —  elsőbbséggel bir a 
kerti ipar felett, jövőre azonban tüzetesen 
hozzá fogunk szóltam az utóbbihoz is.

(Folyt, köv.)

V I D É K .
T .-I.ök, 1877. j.in. 2.

Tekintetes szerkesztő ur !
Mindenekelőtt engedjen meg, hogy tett 

Ígéretemet csak ily későn válthatom be, t. i. 
a bees s lapja számára, hogy ily későn tud
hattam beküldeni tudósi tusomat. de bokros 
elfoglal tatásom, —  különösen pedig egy kis 
utazásom gátoltak, hogy Ígéretemet előbb be
válthassam. Azonban ígérem . hogy ezentúl 
pontosabb leendek.

A mit most csak úgy hamarjában irhatok, 
az igen kevés és szomorú. Vidékünkön a szán
tóvető reménye napről-naprn fogy. mert azon
kívül. hogy az árvíz veszélye ismét nagy 
mérvben fenyeget bennünket; vetéseink a foly
tonos esőzés folytán —  mint a hogy mi föld- 
mivelők mondani szoktuk —  „pállik kifele*, 
kivált a koraiak.

Az adóvégrehajtóik tód az igaz. hogy meg
ment költünk a magas kormány és bölcs hon
atyáink (?) intézkedése folytán, azonban most 
vagyunk ám még csak zsákban: mert ma már 
ezen intézkedés következtében, valainenvi köz
ségi elöljáróink adóvégrehajtóikká vannak kény
szerítve, mivel az adó behajtásáért felelősök. 
Szegények kapnak is átkot eleget.

Ezen intézkedés által az eddig közhccsü- 
lés és szerétéiben részesült községi elöljárók 
is, —  gyűlöletesekké váltak a nép előtt.

No de máskor majd többet. Most pedig 
megyek hallgatni mit dobolnak. (Aligha nem 
árverelnek.)

..........!<................! . . .

Csalánok
Ezer bonilla és uchácius ! hallotta e már 

fráter liögözy. hogy az a „gonosz csont* újsá
got akar csinálni ? támadja meg páter makli
tyi liögözy bátyánkat.

—  Elég .szomorú az ránk nézve —  feleli 
rá ogósz megadással liögözy bátyánk, mert / 
a ,.gouo>z csoiit„ majd igen gyakran kipor-dja 
a hátunkat.

—  I ><• hisz* n most az egyszer pórul fog 
ám ükemc járni, mert e mai nyomorúságos 
időbe alig Idszem, hogy legyen annyi előfize
tője, hogy megéljen után i, —  biztatja ere pá

ter Makutyi liögözy bátyánkat, ő azonban nem 
akar tágítani, erőssen bizonyítja, hogy hiszen 
nem is akar az a „gonosz csont* abból élni, 
—  sőt a mint én hallottam hát olyan makra 
egy gyerek az a „gonosz csont,* hogy azt 
merte mondani : hogy megcsinál ja azt a lapot, 
ha egy garas haszna sem lesz mellette.. Azu
tán meg azt beszélik szerte a városba az em
berek. hogy inkább többször elmenti* k a temp
lomba, ritkábban a korcsmába és kevesebbet 
fognak inni naponként egy fél literrel, és mégis 
járatni fogják a „gonosz csont* ú jságát; mert 
az igazat ir. aztán meg az ilyen magunk fajta 
emberekkel nagyon komiszul elbánik, mint mi 
vagyunk.

—  Hiszen legalább csak azt ne tenné, 
ime akár miről s akár kiről csak itthon a mi 
szemetünket ne piszkálná, de az a veszedelem, 
hogy még azt ígérgeti, hogy csak az itthon 
valói dolgokkal fog leginkább foglalkozni. —  
Ja jg a tja  páter Makutyi.

—  Nem azt mondom kedves liögözy ba
rátom fizessünk elő az újságára akkor talán 
majd békébe hagy bennünket.

—  A bizony jói lesz.
—  Azért bizony kikapjátok a magatok 

illetőségét ha megérdcmlitek ? !
Árva csalán

ISi újság itthon.
4: Ama küldöttség, mely nagy hazánkfia 

Kossuth Lajoshoz Turinba menni fog, hogy 
Czegléd város képviseletét fogadja el, bir sze
rint e hő 7-én indul útnak.

A nyíregyházai polgári olvasó egylet ez évi 
rendes közgyűlését f. év és hói 13-án d. u. 
órákban tartja meg, mely egyszersmind tiszt
újító gyűlés is leend. A múlt évi dec hó 2(> án 
megtartott újbóli alakuló közgyűlés alkalmával 
— amidőn az egylet az eddigi szervezeti alapon, 
3 évre, újból meg alakult —  meg döbbentett 
bennünket azon közöny őség melyet ezen valóban 
hasznos és üdvös egyesület iránt tapasztalnunk 
kellett városunk polgárai részéről, ngv látszik 
hogy Nyíregyháza polgárai is bele élték már 
magokat a magyar nemzet azon rósz sajátsá
gába. hogy csak akkor tartsanak össze, ha ve
szélyek tornyosulnak feji'uik felé, pedig tapasz 
talást szerezhettek volna a múltból, hogy c vá
ros polgárságának az összetartásra mily nagy 
szüksége van. —  A polgári olv. egylet azon fe
lül, hogy e szükséges összetartás egyik hatal
mas kapcsa ; mint öniuivelődó-si egyesület is 

i”< n nagy hasznára van —  tanulni szerető pol- 
;ártáfsainknak. —  Azért kérjük —  saját érde
keikben —  városunk t. polgárait, sorakozzanak 
mentül többen o nemes irányú egyesületbe, 
az öv t irta sra. ha valaha, úgy most van a leg
nagyobb szüksége a polgári elemmel. Igaz hogy 
ii'diéz iMők' t élünk, de azon 4 frt csekély évi 
•lijjat mcggazdálkodhatjuk s meg szerezhetjük 

'jta  azon szellemi kincseket melyek maradan
dóbbak minden más javaknál, e csekély kiadást 
saját jód felfogott érdekeink követelik a közügy 
oltárára.

A mire már számtalanszor felvolt híva 
városunk elöljáróságának figyelnie. A n. Kallói

Újévi fohász.
Isten, ki öröktől fogva 
Vezérled népünk hajóját.
Ki a jognak szent növényét 
Meleg keblünkbe plántálad,
Oltalmazz erős kezeddel.
Hogy inegküzdjóink az ellennel.

Ilékét kérjünk ? . . . zivatart adj 
M e g r o m l o t t  ni á r a l e v e g ő ! !  
Isten, villámokat készíts,
Öldöklő angyal jö jj elő 
Es pusztítsd el e világot,
A mely alapjában romlott.

N ha majd lcnvugszik a vihar,
A szent harcai kiirt elnémul,
A véres harca füstfel lege 
Oszlik földünk határiról.
Iíerüljön fel egy jogvilág
Pusztuljon el a szarnokság. K ).

I K t l i Ó l l Á N .
Fent bérezek közt járok elborongva,
Hol nincsen zaj. hol kihalt az élet.

Ott van enyhe, csak ott van nyugalma 
Összetört szív v é r e z ő  s e b é n e k .

Lent a völgyben pásztoriunkká ajkán 
Bánatos dal fájó hangja csendül,
Mintha maga a Imi énekelne 
Vérző szívről, fájó* érzelemről.

Es e dalra szemein könybe árad ! . . . 
Hisz neki sincs, kit szeressen, párja . . . 
S im dalara egy ifjú jeleli meg:
S hiszik: nincsen c világon —  árva! . . .

Mikola László.

Köny és mosoly.• t
Iliim.lö/tilm- <’i t>k> ,

. I.

Köny és mosoly, sirás és nevetés! Mily 
ellentétes szavak, mily különböző fogalmak: 
mégis : mily nagy a rokonság köztük. A könv

és sírás fájdalmat, a mosoly és nevetés örömet 
je lez. Az ember azt hinné*, hogy e két foga
lom külsőleg oly messze áll egymástól, mint 
Makó* .l.-nizsálemtől, vagy mint az orosz po
litika a békétől : p* óig bensőleg épen oly fej 
—  akarom mondani tiszta testvérek, mint .bikái 
és Tallórosy / bulon. vagy Agai Adolf. Bors
szem •Taiikó' A. Mokány Bérezi, avagy a hiúság 
ó*s a nők. Ezt bizonyítja Bubcns is, a ki a ne
vető arezot egyetlen ecsetvonással siróvá vál
toztatta át. Ezt bizonyítja a mindennapi élet- 
tapasztalás. Vannak emberek, a kik öröm ük
ben siiMak, vannak ismét olyanok, a kik fá j
dalmukban kuczagnak. Avagy az erősen kaeza- 
gónak nem épen úgy folynak-e kényei, mint 
a siróniak.

Igenis, ikertestvérek ők, külön elnevezés
sel épen agy. mint a fényűzés és a koldusbot, 
mint a pénz és becsület, mint a bölcs és a 
koplalás.

Ö lépjünk közeit bb tárgyunkhoz; vizs
gáljuk kissé behatóbban a köny és mosoly 
eredetét.

Boesássanak meg szives ós türelmes olva
sóim. de kissé messze kell visszunieniicm, egész 
a teremtésig, a paradicsomba.

Midőn Isten megteremtő a nagy minden 
seg«t végig nézett remek müvén: fájdalommal



utcza keleti végén levő hid mellett még ina is 
a sötétség t ijeszti ki védőszárnyait a c s i r k e 
fogókra. valóban ideje volna, hogy oila egy 
lámpa állittassék, mert ha valahol ugv ott !' •••- 
sükségesebb.

A t. néptanító urak részére lapunkat fél 
áron, —  vagy is 1 évre 3 ft. fél évre 1 ft 50 
kron adjuk.

(>í.» ..Olvasó egylet vagy önmivelödósi 
kör" van alakulóban T . Dadán a mint b. Hűn
ket onnan értesítettek. Nagyon helyesen. Igen 
kívánatos volna, ha nemzetünk átalaban belátná 
ily olvasói egyletek szükségességét és nagy 
bordereiét s ebből merítve ösztönt minden 
községben a hol vsak lehetséges alakítanának 
ily olvasó egyleteket melyi k a közmivelődés 
előmozdítására igen nagy befolyással vannak, 
pedig tanulni valamint soha sem, késő, éppen 
úgy soha sem felesleges. —  Kijenek tisztelt 
dudái polgártársaink ! Adjon Isten sikert a 
nemes kezdeményezéshez. A mint hallottuk a 
név felett eltérő nézetek nyilvánultak, erre azt 
jegyezzük meg. hogy a név nem idvezit. mi. 
ha szabad e tárgyban nyilatkoznunk, az „Hi
vasd egylet"  ezimet tartjuk helyesebbnek.

A tiszteit birüettetü közönség becse* fi
gyelmét helliiyjtik lapunkra melyben a limit 
tósek a lehető legszebb csínnal és a legjutá- 
nyosabban lógnak közöltetni. Klőlizetőink. a 
<1 ijjak megszabásánál 2< , kedvezményben ré- 
szesittetnek. Szerk.

Még 1873-ban határozta el Nyíregyháza 
város képviselő testületé, hogy az utczákra 
semmi féle undoritó folyadékot 5 ft. büntetés 
terhe alatt önteni nemszabad. Kzen hatáaozat köz- 
egésségi és szépészeti szempontból is igen he
lyes volt, azonban itt is a történt a mi a leg
több törvény nyel történni szokott, magok a sza
bály alkotta szegik meg leghamarabb es leg
gyakrabban, —  kívánatos volna hu ezen szük
séges szabályt megtartanánk és másokkal is 
megtartatnánk.

(K.) Cgy szerencsétlen lodölés f. ér * hó
2-án a Nyíregyházáról N.-Kallóba vezető or
szág útról egy kocsi oly szerencsétlenül fordultle 
a mélységbe, —  midőn a setét éjbe néhány 
dohánnyal terhelt szekeret megakart kerülni. — 
hogy a rajta levők egyike, —  egy Kövér imvü 
megyei hajdú, azonnal szörnyet halt. a szeren
csétlen httlttetemei f. hó 4-én tétetettek örök 
nyugalomra. K szerencsétlen eset intő például 
szolgálhat a megyének arra nézve, hogy az 
oly magas töltés oldalakat —  mint ahol a 
szerencsétlenség történt korlát fákkal lássák el 
mert, „ma nekem holnap m ked“ mondja a 
példaszó.

<Zi A mint a hirbeczólli. A Nyíregyházai
korcsolyázó ogvlt t —  majd ha fagy —  egyleti 
helyiségül kiakarja haszonbérelni, az ez évi 
korcsolya idényre, Sütő József városi képvise
leti tag ni* lakházát azon okból, mert az egész 
város határán nincsen oly terjedelmes tó. mint 
az ő háza előtt a Sz. Mihály utczán ? ? !!

(Il i Kötelességünknek isim rjük. jelen szá
nniuk hirdetési rovatában lévő Minich A. könyv
kötő és Váralyav íiéza vésnök —  urak hirde
téseikre, felhívni a n. é. közönség becses li-

tapasztalta, hogy még hiányzik valami, hiány
zott ugyanis oly valami lény. teremtmény, mely 
a teremtés nagyszerűségében gyönyörködjék s 
ő iránta hálával viseltessék. Azért is a terem 
tés ti-ik napján megteremte azt a hiányzó va
lamit. a ki nem volt más, mint a mi ősapánk, 
—  Adáin. akit azért teremtett igy és nem 
másképen, hogy az emberek közül egyik vagy 
a másik ne mondhassa el magáról, hogy ő 
nemesebb vérből származott, mint a többi. 
Fájdalom pedig még ma is igen sokan vannak 
azok, a kik külön vérti, faju embernek tartják 
magukat társaiknál.

Adáin megpillantván a világot, elkezdett 
bámulni, csodálkozni, összezárta a paradicsom 
kertnek minden zugát, de sehogy sem jutott 
eszébe, hogy elmosolyogja magát, hogy a te 
remtés nagyszerű müvében gyönyörködjék. 
Neki is hiányzott valami. Nem gyönyörködött 
a madarak énekében, nem a reggeli harmat 
kristálvgvöngyéhen ; nem az esti lágy szellő 
siisogásáhan. Nem bámulta a holdat, mint sok 
fűzfapoéta és érzelgős novellista. Szóval Adám 
rettenetesen unatkozott ; tehát egyáltalában 
»em felelt meg a teremtő' várakozásának, mint 
sok részvénvtársulat a részvényesek, sok kép
viselő a választók é* a konstantinápolyi koníe 
lenczia Kurópu várakozásának. Adám apánk

gyeimét. Min i kettőn a maguk szakmájukban 
igen ügyesek és elismerést érdemelnek.

Minticnféla a hazából és Nagyvilágból.
*  A szerb urak a monarchia lobogójára 

a műit hé-t óta nem retlectálnak : nyilván meg
ijedtek. nem ugyan tőlünk, hanem attól, hogy 
elfogy a puskaporuk.

Rablógyilkosság, tiálcséhez közel egyik 
faluban egy szolgálólánv 4<NtO fi tos termit csi
nált. .Mikor pénzét megkapta, s hazafelé ment. 
az utón megtámadták, több késszurással meg
gyilkolták s a pénzét elrabolták.

v A Maros monitoron történt szerencsét
lenség áldozatai közziil *1 megseb. sült matróz 
meghal t.

* Sértett önérzet. W iell.nbachcr Ib ii
nk, azon bakó, ki Fruneesconit közelebb Hécs- 
ben kivégezte, nyilatkozatot közöl a bécsi la 
pókban. Több orvos ugyanis megtámadta őt. 
hogy hosszasan kino/ta a halába ítéltet. - nem 
érti mesterségét.

*  Hál ez mit akar? Valami Spitczer nevű 
csudabogár Karezagréd egy körlevelet menesz 
tett szélylvel ékes germán nyelven, melyben 
tudatja hogy nyomdaijában a,.Karezag és Vidé
ke., (Kaivzag und I mgebiing) czimú lap jel»n 
meg. <'síidálkozuuk először is azon hogyan b- 
bet egv magyar hirlapuak felhívását német 
nyelven közzé tenni : másodszor csitdálkozunk 
azon. hogynn túri meg az 11v szemetet Kar- 
ezag város magvar lakossága.? Korbáo csal 
kém* az ily egyént kikergetni hogy mérges le 
hollétével ne rontaná a kunok üde levegőjét.

A közbiztonság Biharban. I lééiről, decz
2 1 -ről írják \ köztünk laké. < rdőbecslő
biztos Maizling. . (ívnia ur f. bé. 17 én III lé- 
nyesböl hivatalos leendői mellett a káptalani 
erdőség beszftgelése megtekint hetese miatt a 
hegyeken át a hodiseli pusztán Kérésiből igv 
kőzett hazajönni, de a nevezett puszta csár
dája előtt, hova saját fogatát rendelte, «*g\ 
fegyveres emlő r útját állotta ké-nysz-Titvén ől 
a csárdába b*meiiete!re. A mint belépett, több 
rabié, vitte körül. M. ur az első veszélyes pere 
lilán lelekjelenlétét visszanyerve, bátorságot 
mutatva, lédig tréfát tizv., a rabbikkal el
kezdett társalogni s többeket nevén széiliiva 
biztositá őket ha majd törvény előtt idővel 
szembe állanak, dicsérettel lóg róluk megem-
lék •zni 'ti. meg i-» tette rés/.b n hatását. Kzu-
tán M iir azt ké •d. úgy e p •HZ kell ? , I g e n "

lön a v ílas/. 1In M ur z*.* btáro. íjából
19 forint •t kivé*vi átadta f ’v lesel\ le \ ii rab-
lóv /.éne k. ki azt monda : ..k •vés". I\éivetke-
/. : más 10 Ili. */. is kevés. ,1 .áthatod ii ram
— úgymond a r; bt ; — hog'\ 12 . II v .il Viliik.
mi ju t egyre ?“ — Ekkor I biztos egész
Idd ■gvert szili lel V a betyár kezéből l iv ette
a 1 énzt •s helyé M* e g y  .">« > óriutost t. ti. —
„Kz elég les/,- volt a válasz. Kzután még 2 Irt 
áldoniáspéiizt is adva iparkodott M ur elmen
ni, azonban nem messze egv hámfája eltört s 
mert részeg kocsisának hasznát nem vehette, a 
rabbik hoz kiáltott. K/.ek közül hárman köztük 
egy közös hadseregbeli katona egyenruhában s 
fegyverrel —  hozzáiuentek s kocsiját rendbe

folytonosan ásitozott, mint a jótékonyc.zélu 
előadások péniztárnokai szoktak.

Az I r már megunta nézni Adám unat
kozását. egykedvűségét s attól félt. hogy egy 
reggel valamelyik tán felakasztva találaiidja a 
huskomor Államot. \ égre kitalálta a haj va
lódi okát s megteremtő, az —  első nőt, lávát, 
még pedig egyenesen \dám oldalbordájából, 
lázé-rt mondják a feleséget ma is oldalbordának, 
ezért mondják a gonosz emberről, hogy rósz 
bordában szőtték. Mindez pedig történt egy 
éjjel, midőn t i. Adám mély álomba merülve, 
feküdt a mindentudás fája alatt, mely később 
ann\i fanyar gyümölcsöt termett számára.

Adám reggel fölébrcdv én, megpillants 
lávát reggeli toillette-jában. mely az akkori 
divat szériát igen nagy takarékosságra muta
tott s lehetőleg a legegyszerűbb volt. és e|- 
mosolyogta magát Igy született meg a mosoly.

Az első mosolyt tehát a nő csalta a fér
fiú arczára. Itiiszkék lehetnek a nők ; mert ők 
teremtették az első mosolyt, < legártatlanabb 
szépítő szert a világon; a többi szépítő szert 
a gyógyszerészek találták fel.

De ne bízzák el a nők ezért magukat; 
mert fájdalom a konyát is nő teremtett* !

Meg van Írva, sőt nyomtatásban i- m. g-

hozták. —  Hogy ezután nevezett ur sietet* 
hazafelé*, azt nem is kell mondani, Felmutatót1 
nekünk egy réztejes gyűrűt, melyet a banda 
fejétől az :>(.) írt fejében kapott. A rablóvezér 
kijelenté, hogy ha veszély fenyegeti, mutassa 
fel a gyűrűt s élete biztosítva leend. A gyűrű 
fej.- két végén 12 karczolás van. mely valószí
nűleg a legénység számát van hivatva kimu
tatni. Miután e talizmánra ily utón nem óhaj
tunk szert tenni, ismételve kérjük a kormányt, 
védje meg életünket, vagy ónunkat.

*  A bécsi városi sorsjegyek húzásán a fő
nyereményt nyerte lt>21. s. 70. sz. ; 59.000 frtot 
2347 s. 72 s z .; 10.000 frtot 1724. *. OU. sz- 
I ovabbá kihúzattak a következő sorozatszámok; 
l«*l 245 588 1518 17D2 2129 2004 2814 2038 
A h i t e i n  o r a j  c g y »* k húzásán a főnvere
mén vt a 2. s. 40. sz. nyerte; 40.000 frtot nyert 
I32Í s. 5. sz: 20.000 frtot 2. s. 52. sz ; 5000 
frtot nyertek 3005. <. 71 sz. és 2031, s. 9. sz 
Kihii/.attaL. továbbá a következő sorzatszúmok :
390 751 1951 220-1 2322 2795 3049 3057 3288 
3407.

Honvéd egyenruha a török hadseregben. 
A török kormány megengedte, hogy a török 
nemzetőrség a magyar honvédség egyenruhá
jához hasonló ruházatot viselhessen. Kiesesük 
bán már lehet ilv egyenruhás tórök nemzet
őröket látni.

Ez is ünnepi ajándék. A pécsváradi 
járásban levő l.iptód község jegyzőségéhez az 
ünnepekkor nem kevesebb mint 180 kereset 
érkezett az illető alpereseknek való kézbesítés 
vegeit. I". keresetek jobbadán uzsora*- kamatok 
é ..járulékai" iránt indíttattak.

Tiz krajezár mint hagyaték. A buda
pesti fenvitőtörvenyszek tegnap egv tizkrajezá- 
ros pénzdarabot küldött át a városi kapitány
sághoz. mint a Kerkápoly-ház liarmadik eme
letéről lezuhant Setzer József hagyatékát.

Hasznos tudnivalók
—  A n a p o k b a  n egy levélboriték ju 

tott kezeinkhez n melyen 20 kolozsvári keres
kedőnek és iparosnak neve. üzleti minősége é« 
lakezime van nyomtatva. I gyes gondolat, méltó
az utánzásra.

- -  I . e g k ö z e 1 e b b v ettük Frómer A. 
Hennán Budapest magkereskedő képes és ma
gyarázói főárjegyzékét. —  Ajánljuk a régi és 
jóliirben allé) ezéget a n. é. közönség figyel
mébe. ki a hazai és honosított veteménv takar
nom v é* virág magvak úgy szintén virág gyök 
gyüjtaméiiyekhöi oly dús választékkal b ir : a 
nn ly valóban ritkítja párját. Iroda, raktár és áru 
helyiség; \ II. Országút 44. sz. Huszár-féle ház 
Fiók iizh-t l\ . Mária Valéria utcza, „Ilungá- 
n .• Nagyszáloda"

Mi ként  lehet hid«-g földön is éppúgy 
mint meleg agyagon, igen korán kerti veteme- 
nyeket termeszteni ? Mihelyt a föld fagya ki
enged. a földet jó  mélyen felásatjuk és a ter- 
melni szándékolt veteménv magot bele retjük 
és a taizkcketlegv e czé-lra készült ládácská- 
val betakarjuk, mely ládáeska felső része üveg 
lappal látatik el Ka eljárást különösen ajánl-

jeleut, még pedig igen sokszor, hogy miként 
szedte rá Kva anyánk Adám apánkat a tiltott 
gyömöles megízlelésével, a minek azután az a 
siralmas következménye lett, hogy kitiltá isten 
őket az Kdenhől. kimondván rajok a legfőbb 
bírósági itéh-tet is. melytől nem volt hova föl- 
lebhezni, — hogy t. i. könyek és véres veré- 
tékek közt keressék ezentúl ők és maradékaik 
a mindennapi kenyeret.

Adám nem egyszer nyitotta száját pa
naszra. nem egyszer zúgolódott nem egyszer 
hányta szemére kedves oldalbordájának Kvának, 
hogy mennyire kell szenvednie kíváncsisága 
miatt, mire Kva mindannyiszor sírva fakadt.

Talán ezért van. hogy a nők ma is töb
bet és hangosabban sírnak, mint a férfiak és 
ami legkülönösebb benne az. hogy akkor sír
nak. midőn nekik tetszik.

Amint mondám, Kva anyánk a paradi
csomból kiléptekor erős sírásban tört ki és 
megszületett az első köny.

KI* né zzük tovább a mosolyt és könnyet.

• Folyt, köv.j



Itatjuk az ugorka káposzta tök és paszujibab 
tenyésztésnél.

V e g y e s .
—  A k é p v. It á z érdemleges ülései 

csak e hónap végén kezdődnek. Ezt megelő
zőleg a kormány tagjai Becsbe utaznak s mint 
állítják Becsben időzésük alatt a bankügyben 
végre döntő megállapodás létesül.

—  A „P  e t ő f i - t á r s a s á g“ ciui alatt 
egyesült uj irodalmi társulat újév napján tartá 
első ünnepélyes közülését a fővárosban, az aka
démia palotájának nagytermében, nagy és dí
szes közönség részvéte mellett. Jókai nagy tet
széssel fogadott elnöki megnyitó beszédet tar
tott. s azután költemények, egy értekezlet, egv 
beszély, sat. olvastattak föl a melyek nagyobb 
része í^etőfi-reminiszeenciákból állott.

—  A z i f j u s á g  Konstantinápolyim in
duló küldöttsége csütörtök este bucsulakouiát 
tartott a Szikszay-féle vendéglőben, melyen 
egyetemi hallgatók, művészek, polgárok s 48- 
iki honvédek nagy számmal gyűltek össze. Az 
élénk hangulatban folyt lakoma alatt számos 
felköszöutés mondatott. A küldöttség ma reg
gel indult útra a Nz.ibady-kávéházból, hol 
nagyszámú részvevő közönség gyűlt össze, mely 
impozánssá tévé a menet t. Több százra tele 
tő azok száma- kiknek kíséretében a küldött
ség gyalog, Kácz Bál zenekarának játéka köz
ben az országúton és Dorottyautczán keresztül 
a lánczhid felé haladt. Hét óra körül volt az 
idő, és a gázlámpák még égtek, világitásiil 
szolgálva az elragadó képet nyújtó menetnek. 
A zenekar a Kákóczy és török indulókat já t 
szotta. majd a szózat lelkesítő hangjai hang
zottak fel, majd Abdul Kborimét és Mithad

eltették. A lánczhidnál némelyek vissza
adtak. de a nagyobb szám ezentúl is elki- 

■éré az ifjakat az alaguton át a vasúti indóhá- 
zig. egészen megtöltvén annak termeit. A pod- 
gyász-feladások és az utra-elkészülés után n vá
róteremben újra megszólaltak a török indulók. 
Ezután a küldöttség tagjai a vasúti kocsikba 
szállottak. A pályaudvarban még egyszer elé- 
neklé a közönség a szózatot s viharos éljenzé
sek között megindult a vonat Trieszt felé, hol 
a küldöttség néhány tagját, kik csak pénteken 
este utaztak el. he* fogja várni. Mint a „I\ 
L loyd sn ak Siófokról távirják. a küldöttséget 
déli* vasút minden állomásán lelkesülteit üdvö
zölte a vaspályához gyűlt közönség.

—  A niagy, m alom ip ar. * Uy időben mi
kor az áruezikkek legtöbbje értékét veszti. vagy 
csökken, megnyugtatásunkra szolgálhat, hogy 
a magyar malomipar részvény papírjai e tekin
tetben örvendetes kivételt képeznek s étrékük 
jelentékenyen emelkedik. Az 1875-ik évi zár
lattal szemben 1870. évben következő papírok
nál mutatkozik nagyobb mérvű árfolyam-emel
kedés: a Concordia malom 151-ről 3*9’)-re, E r
zsébet 118-ról 109-re. Lujza 105.5')-ról 17< Kő i
re Molnárok és sütők 2<»7-ről 3 l0 -ra . Victoria 
157-ről 268-ra. Budapesti 689-ról 800-ra. P.in- 
uonia 550-ről 935-re. Ez örvendetes emelkedés

a malomüzletek tapintatos vezetésének köszön
hető. mely a magyar lisztnek a világ minden 
tája felé nagymérvű kivitelt biztosított. Kivite
lünk leginkább Anglia. Franciaország és Bra
zília irányában emelkedett.

—  Az „E ö t v ö s-a 1 a p“ központi gyiij- 
tőbizottságának elnöke. Béterfi Sándor nvilt 
kérelmett«»sz közzé.melyben mindazokat, kik az 
„Eötvösal.ip" gyiijtőiveit elfogadták s gyűjté
seket rendeztek, felkéri, hogy ugv az iveket 
mint a gyűjtött összegeket minél előbb Orlev 
János igazgatóhoz (Budapest. VIII. őszuteza) 
beküldeni ssiveskedjenek. Felkéri egyúttal az 
ország mindazon lakosát, ki a népnevelés ügye 
iránt érdeklődik, különösen a tanítókat, ápol
ják, segélyezzék e zsenge intézményt, melynek 
jótékonysága évről-évrc növekedni fo g : újólag 
kéri e folyamodványainak meghallgatását s az 
„Eötvösalap" javára szánt kegyes adományok 
és évi járulékok mielőbbi beküldését, begy 
már ez évben minél többen érezhessék az „Eöt
vösül a p jóléte ni é ny e i t.

—  I j é j s z a k s a r k i  expediczió. A 
londoni yacht-társulatok közelebb elhatároz
ták, hogy daczára az „Á lért" és „Dyscowery" 
gőzösök sikertelen utjának, uj expedicziót in
dítunk az északi snrkvidékr . Az expediczió t< r- 
vezői Petermau híres német geographus taná
csát kérték ki a követendő irányra nézve, ki 
is az eddig ismert hat vonal közül a grönlandi 
utat tanácsolta a társulatoknak. Az expediczió, 
mihelyt föl lesz szerelve, útnak is ind illand.

—  I, r h á n meghalt, megölte a maga 
keze. Egy hriinni távirat jelenti, hogy l'rbán 
háló altábornagy újév napján, zilált vagyoni 
viszonyai folytan, agyonlőtte magát. 1 rban a 
Terézia-rend vitéze volt. Ismeretes névre 1848- 
ban Erdélyben viselt dolgai által tett szert. A 
hős Bem tábornok őt Kolozsvárról kicsalta és 
Nászéul s Beszterczevidékig szorította folytonos 
vereségek közt. 1859-ben Veronában várpa
rancsnok volt. Az öngyilkossági tettről ezt Ír
ják  : A tábornagy újév* napján komfortabelbe 
iilt azzal "az utasítással, hogy a kocsis őt az 
obrowici kórházba szállítsa. —  Nem messze a 
kórháztól a kocsiban egy lövés dördült el. A 
kocsis csak azt hívé, hogy a kocsin történt va
lami kár és tovább hajtotta kórház kapujáig, 
hol az öngyilkossági eset kiderült.

— A B a c i f  i c-vasuton történt borzasztó 
szerencsétlenségről, részletesebb tudósítás érke
zett. December 20 án borzaszt ) hóvihar alkal
mával s Novv-Vorkhól nyugatra menő gyors
vonat Ohio államban Ás tabu la mellett egy 
75 láb magas hídról az ez alatt levő mo
csárba fordult. A vonat meggy uladt, s az

tasok kiknek száma 170-ra ment, szétzúz,it
tak. elégtek, megfuladtak, vagy az éj folytán 
megfagytak. Mintegy ph) egyén "meghalt 
< 52 többé-kevésbé súlyosan megsebesült.
Az áldozatok nagyobb r é s z e e 1 e v e n e n 
égett meg, mivel a szerencsétlenek nem bírtak 

kocsik romjai alól kijönni. Az áldozatok 
számát egész pontosan nem lehet megállapí
tani. mivel sokat közülök a lángok teljesen 
fölemésztettek. A kocsik romjai éjfélig égtek

KEa hózivatar reggeli l óráig dühöngött s 
akadályozta a segély gyors érkezését, 
napfelkeltekor ért egy vonat l'levelandből As- 
tabulába, orvosokat és betegápolókat szállítván 
a szerencsétlenség színhelyére. A rendkívüli 
hideg, melyhez hasonlót rég nem észleltek, 
borzasztó) kínokat okozott a haldokló és sebe
sült utasoknak. A holttestek közül csak keve
set lehetett fölismerni*

L e g ú j a b b .
A nagy hatalmak a porta vonakodása 

esetén csakugyan vissza fogják hivili képviselő
iket a török fővárosból. Az „E riklik" orosz 
császári hajó jun. 2-án azon parancsot kapta, 
hogy Sebastopolból Konstantinápoly ha menjen, 
s Ignatieff tábornok rendelkezésére bocsássa 
magát, ha a tábornok Konstantinápolyból el 
akarna utazni. —  Az osztrák-magyar kormány 
szintén utasította Zichy gróf és Calicc báró 
urakat, hogy azon esetre, ha a tegnapi érte
kezlet eredménytelen maradna, a többi nagy
követekhez csatlakozzanak s távozzanak Kons
tantinápolyból.

Szerkesztői izenetek
—  Piros Pistának. Hallod-e Pista szó- 

gám, te nagyon elrestiiltél, a restség pedig rut 
dolog, érted ? A,könyvet megrendeltem, én meg 
a két lapot kérem, meg egy szekérderék kéz
iratot. —  M. L. urnák N.-Káliéban. Az eddig 
küldötteket köszöni, az Ígért költői elbeszélést 
pedig ugv várom, mint a menyasszony vőlegé
nyét. —  K. J. urnák Berencsen. Az egyiket 
besoroztam, a másik bár jó , de ellenkezik a 
laj) irányelvével s ezért nem jöhet. Máskor is 
szívesen' látlak. —  T. M. urnák B.-Nz.-Mihá- 
lyou. Nem történik ott semmi megörökítésre 
méltó, kedves bátyám ?! —  Dr. K. J. urnák 
Dtbrcczenben. Az igaz, hogy a semmi is va
lami, <1*: azzal nem sokra megyünk, sem vers, 
sem czikk, pedig elkelne az oíyan fajta, mint 
a milyen a kegyelmed gyárából szokott kike
rülni. —  V. Gy. urnák Budapesten. „A hall
gatás arany" mondja a példaszó, te ná 
azonban a viszony megfordított, különben 
dig áldjon meg a magyarok istene ! —  E.' S. 
urnák ott a hol. Az igyekezet igen szép, de 
nem minden, ha azonban a tanulás nincs ter
hére, még kinőheti magát —  „Zsuzsikához.** 
Nem közölhető. A szív ily kínos gyötrelmeit 
úgy orvosolhatjuk legjobban, ha Zsuzsikával 
közöljük élő szavakkal és ő megszánván bol
dogtalanságunkat. eper ajkaival —  mint ön 
nevezi — visszafojta a keblünkből égfele törő 
sóhajunkat. —  G. S. urnák Komáromban. Hát 
téged ugyan mi lelt Nándor, hogy ugy neki 
keseredtél ? Nekem máskor ilyen dolgokat ne 
irj. mert isten bizony még magam is riva fa
kadok. hanem azért máskor is szívesen látlak, 
most pedig pá . . .

MIKECZ JÓZSEF
felelős szerkesztő és kiadó.

H i r cl e t e 8 e k.

Hirdetés.
Van szeneséin értesíteni a n. é. közönsé

get. miszerint a jelen nyommasztó viszonyok 
következtében —  leszállított áron. Készítek 
minden a könyvkötészeti szakmába vágó mun
kálatokat. u. m. bármily nagyságú könyvek 
papir. vászon, bőr. selyem, és bársony bon
tókba egyszerűen vagy díszmunkával leendő 
bekötését, különösen ajánlom köny kötészetemet 
az állami megyei és magán hivatalok uradal
mak nagybecsű figyelmében, mely ugy ju - 
tányosság mind szilárdság tekintetébén felül
írni) hatat lan.

T eljes tisztelettel 

könykőtő.
3 1—3

Iliié  t e l .

A nagy kallói ntcza keleti szegletén levő 
1030-ik számú ház i g e n k e d v e z ő f e l t  é- 
t e l e k  m e l l e t t  szabad kézből eladó, tuda
kozhatni a nevezett házban a tulajdonosnál és 
a „Nyíregyháza" szerkesztőségében.

2 1— 3

Hirdetés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a 

nagy érdemű közönséget ; miszerint elvállalok 
minden a vésnöki szakmába vágó munkálatokat, |

I u m. s i r k ö v e k és s í r k e r e s z t e k  kifa
ragását. az azokra szükséges b e t ű  l é s e t e 
k e t ,  fából készített d i s z  f a r a g  v á n y  o -  
k a t minden nemű b e t ű k  tetszés szerinti mi
nőség s mennyiségben!' elkészítését —  továbbá 
készítek, m e g r e n <1 e 1 ó s szerint,minden féle 
d i s z fi g u r á k a í, melszobrokat és szent ké
peket érez fa és gipsz anyagból.

Midőn a mélyen tisztelt közönséget erről 
teljes tisztelettel értesítem, magamat nagybecsű 
pártfogásukba ajánlom.

Teljes tisztelettel

V á r a l y a i  G é z a
vésnök.

Nyíregyházán a serház utczán.

1 1— 3
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