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S Z A B U L C S M E G Y E  ÉS N Y Í R E G Y H Á Z A  V Á R O S  É R D E K E I T  K É P V I S E L Ő
A K U A E f t  T A R T A L M Ú  H E T I L A P .

Megjelen hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön.

Nagy t. íjr.l. Imii * többször hmleteutlük alku szerint i* a 
Icgjuttuiyosahbnu felvétetnek.

IL-1 wgtlij minden b eiktatásért külön «K) kr.

N yiltii'ii k<>xl''inéuyek niimleti három hasábos petit sorú* 
ért JÍU kr. díj vétetik.

Előfizetési arak:
Helylicn én postán küldve :

E gy  évre . . . . < »  írt- | Negyed évre . I frt JV) ki-. 
F é l évre . . . . o n ; Egyen szám —  „ 0  „

Előfizetési pénzek n minden közlem ény: n -fcállói-utcza
1040. szám  ala tt — a szerkesztőségbe/* hérmentve kül

dendők.

Név, vagy 1 crmenti tleniil küldött kéziratok nem vét'-tm-k 
ligyelemlo*.

Ké/.iratok nem adatnak vissza

Hirdetési d>j- ’
Három  Iihh.í ! oh petit-sor egy.-znni Ilii ib ié -ué l s*. földi- 

szőrinél 1 kr.

Lapunk jelen 2-ih számát épp oly 
terjedelemben küldjük szét a mélyen tisz
telt közönségnek, mint az első számot. 
Egész tisztelettel kérjük azonban mind 
azokat, kik lapunkat járatni netalán nem 
szándékoznak, szíveskedjenek azt rögtön 
vissza küldeni, annyival inkább, mivel 
akik megtartják, úgy tekintjük, mint 
rendes előfizetőinket s lapunkat továbbra 
is kiildni fogjuk számukra.

A ,.Nyíregyháza" szerkesztősége és 
kiadó hivatala.

E L Ő F IZ E T É S I FELH ÍV Á S
a

„N Y ÍR E G Y H Á Z A *4
c z i i J  vegyes tartalmú hetilapra.

Mélyen tisztelt közönség !
Midőn e lap megindítására elhatá

roztuk magunkat, 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 helyes e vagy nem V an
nak elbírálására a n. é. közönség lesz. 
hivatva.

Irányelvünk, melyet lapunk szer 
kesztésénél szigorúan követni fogunk, u 
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 fordítani vi
dékünk érdekeinek Idl képviseleten-, kit 
Ionoson pedig az. ipar, kereskedelem és 
gazdászat érdekeinek előmozdítását s az 
e téren szükséges ismeretek terjesztését 
tii/.tiik ki ezé lünk ul.

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

Végre pedig táreza rovatunkban oly 
olvasmányt adni kedves olvasóink es 
olvasóliöinknek. a melyben a munka fá
radalmai utáni pihenésük alatt gyönyört 
találhassanak, s ezt bátran Ígérhetem, 
mert oly egyéneket voltam szerencsés 
munkatársakul megnyerni, a kik tiszta

magyar zamatu munkáik után olvasó kö
zönségünk kedvenezei.

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

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

Az. előfizetési feltételek lapunk hom
lokán találhatók.

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

A ,,N y i r e g y h á z a “ szer
kesztősége és kiadóhivatala.

N y i r e g y  h á z a, jan. El.
Sokoldalról és számtalanszor halljuk 

a panaszt, hogy népünk a közügyéit iránt 
egészen tanult és közönyös.

E panasz igaz, hogy jogosult, de 
azért igen kevesen akadnak, a kik eme 
közönyösség indoka után kutatnának. Es 
ha akad is ember, ki e káros következ
ményit közönyösség valódi okait telderiti, 
vagy egyenesen a nyilvánosság terén is 
elmeri mondani; azt rendesen vagy nem 
hiszik, vagy mégsem hallgatják.

Ez azonban nem rettent vissza lun 
Iliinket Hitöl, hogy elmondjuk az o téren 
szerzett tapasztalatainkat.

A közönyösség első és b gléuycge- 
sebli okának mi azon körülményt tart 
jak, hogy népünk már évek óta bárkim- 
és bármibe helyezte reményét, mindenbe 
és mindenkibe, mindannviszor csalódnia 
kellett.

A második és nem kevésbé lénye
ges oka a közügyek iránti általános kü 
zönyösségnek népünknél onnan ered, 
hogy e téren éppen az értelmiség tün
teti ki magát legjobban.

t'gyan Imgy kívánhatjuk mi a nép
től, hogy a közügyek iránt érdekkel 
viseltessék, holottt mi magunk viselte 
tünk azok iránt a legnagyobb közöny 
nyel ? !

.bírjunk elöl magunk jó példával 
és népünk követni fog bennünket.

No ígérjünk olyat a közönségnek, 
a mit megnem tarthatunk, nehogy ha 
egyszer csalódott bennünk, máskor ne 
higyjen szavunknak.

A köziigyeket pedig vezessük ak
ként, Imgy a közönség azok kezelésé
vel teljesen meglegyen elégedve, és ak
kor érdeklődni is fog azok iránt. De 
midőn a közönség egyebet sem hall, 
minthogy ez vagy amaz közvagyon ke
zelő ennyi és ciiiinyi pénzt elsikkasz
tott, ez csalt, amaz lopott stb. s tb .: ak
kor nincs jogunk a közönségtől kivánni, 
hogy a közügyeket melegen szivén vi
selje.

N y i re  g y  h A z a y.

Szabolcsmegyoi legtöbb adót fizető bi
zottsági tagok névjegyzéke 1877. évre.

Gróf Dessewffy Kálmán. O Vencaellő 
15.800 t’r. 01) kr. Gróf Dégenfeld Imre, Ny. 
llakta 0150 ft. 01 kr. Gróf Forgács h Káliná l, 
Mámlok 8400 ft. 27 kr. Gróf Dessewffy Au- 
rol, Szt. Mihály, 0325 ft. 34 kr. Gróf Vay 
Ádám, Berkcsz 4040 ft. 52  kr. C'zóbel Imre. 
Anarcs 3288 ft. 30 kr. Gencsy Ferencz, B a l- 
kánv 2281 ft. 44 kr. Leveli-ki Nije, Levelek 
2201 ft. 80 kr. Zoltán Ferencz, Ilebreczen
2008 ft. 52 kr. Lcveleki Mayer, Apagy 2052
ft. 4 Í  kr. Gencsy Zsiginond, Kecskés puszta 
1705 It. 04 kr. Mamiéi Kduárd. Ny. Bátor
1005 ft. 00 kr. Gencsy Károly, K. Léta 1598 ft.
Káli.tv Benjámin, B. Pest l4iO  ft. 88 kr. Mol
nár Ágoston, Besenyőd 1411 ft. 50  kr. Fe- 
renczv Gyula. Karász 1370 ft. 05 kr. B. Yé- 
(\s«y József. Ácsát! 1328 ft. 51 kr. Pscherer 
József. Bogát 1204 ft. 23 kr. Ilosvay Krstóf, 
K Apátlii 1237 tt. 07 kr. Klek Pál, Demeeser 
1237 ft. 40 kr. Dr. Jósa  András, N. Káiló 
orvos I 107 ft. 2 kr. Járm i Jordán. Ibronv 
1144 ft. 03 kr. Nvirv János, Gesztorét! 1134 
ft. 30 kr. Csengery Sámuel. Nyíregyháza 1006 
ft. 13 kr. Fiied Salamon. F. Litke 1071 ft. 
51 ki. i.l. Káll.ty Ákos. N. Kalló 1048 ft. 24 
kr. Fii .1 Izrael. Levelek 1003 ft. 44 kr. 
Kállav Aurél, B. Pest ügyvéd 070 ft. 40. kr. 
Kornis Ferencz, Nyíregyháza Ügyvéd 057 ft. 
13 kr. Okolicsányi Lajos, Laskod 040 It. 44 
kr. Farkas Ferencz, Kenézló 011 ft. Kisen- 
ber-M-r Dávid, Kisvánla 001 ft. 32, kr. Oko- 
licsánvi Menyhért. Kárász, 808 ft 33 kr. Leve
li ki Mór, Senyó 870 ft. 88 kr. Beszterczoi 
Fér inv. Balkány 80S ft. 88 kr. Bav Ferencz. 
Matla 857 ft. 71 kr. Knglendor Jakab, N. 
Kalló 857 ft. 08 kr. Dogály Gusztáv, T , Bűd 
853 ft. 80 ki Miklós Ferencz. Virányos pnszta 
n. p. N. falu 85| ft. Ku kr. Soiiilyótíi Balázs. 
Be/.ilt'ii 850 ft. 30 kr. Klar Dávitl, Téth 847 
38 kr. Kállav Autlrás, N. Halász 841 th 8 kr. 
Nozdmvjczki < iyt'trgy Dóghc 830 ft. 74 kr. 
W’eisz Ábr illám. Szakoly 827 ft. 52 kr. Lip- 
tay Károly. J ‘k- 700 ft. 8 kr. Lóvey Antal. 
L. Pi ti i 788 ft. 88 ki . Iáiinkel Sámuel. Gáva



787 ft. 94 kr. Kochlicz Dávid, Mándok 787 
ft. 4 0 .  Erős Kálmán. I*. Búnháza 774 tt. 30 
kr. Horváth Imre, Anarcs 773 tt. 72 kr. Igaz 
György. N. Kalló ügyvéd 708 ft. 18 kr. Mol
nár György, Leveli k 757 ft. 0 kr. Járm y F e- 
rencz, I*. AI>l»u 753 ft. 03 kr. Fehlheim Ig- 
nácz, N. Kálid 753 ft. 7 kr. Mamiéi Albert. 
Kétaj 725 ft. 05 kr. Ijfa lu sy  József. Debre- 
czen ügyvéd 710 ft. 70 kr. Szabó László. K is
várda mérnök 713 ft. 04 kr. Mamiéi József, 
Pilis 712 ft. i s  kr. Gredig Jeremiás Nyiregy- 
liáz 710 ft. 4 kr Onody Bertalan, T . Lök 
097 ft. Petiié Zsigmoml. N. Kálié* ügyvéd 000 
ft. Maridéi Mór. Piricse 005 ft. 43 kr.  ̂ ay 
üienes, Vaja 075 ft. s;» kr. Fried ignáez. 
Kisvárda <>72 ft. 03 kr. Kállay Ödön. Kis 
(Sere  070 ft. lxVzler livöri;v. Kisvárda ügyvéd 
040 ft. 7o kr. Mikeez Ján---. F. Litke (>13 lt. 
51 kr. Kállay < >11 . X. Kalló 020 ft. 5> kr. 
Onody Géza. T . Ksztár 027 lt. 72 kr. Hl< m t 
S ámuel. Boly 024 ft. 11 kr. Zoltán J  in 
Apagv 010 ft. 80 kr. ilj Kállay Ákos. N Kálié* 
lelkész 013 ft. 38 kr. Kállay 1 bálik X. Kálió 
007 ft. 50 kr. C/.ermi Lőrinc/.. ügyvéd l j- 
fehértó 000 ft. 5o kr. Ilvezda Károly. gyégv- 
szerézz X. Káli*’* ti >4 ft. 00 kr. Czukor Ignác/., 
Napkor 594 ft. 85 k . . Véges Gyula B. Pest 
589 ft. 41 kr. ('zukerman Gusztáv. Lövő 587 
ft. 90  kr. Járul\ lile! P. Dobo 580 
kr. Szalánezy János, K« 10*1 é* 575 ft. 22 kr. 
Griinbaum Izsák. Tlm/.sé; 570 ft. Frie*!m.iu 
Áron. K S.mijén 502 ft. Szilánczv Ferenc/.. 
Ilogdány 553 ft. 90 kr. Oláh Károly. T . Iliid 
553 ft. 58  kr. g tus’. Albert. K. I . m  552 lt. 
79 kr. Klek Kinti. K. Kálié, 550 ft. 00  kr. 
Lielnuan Iguátz S/.akolv .542 ft. 10 kr. Pioo-

Ü
ft. 90 kr. Kau 1 • Kár 
ft. 32 kr. Keieliman K . 
71 kr. Ilóui.s Barnabás 
84 kr- Koezog Jám>,. ! 
Krdé ly Lajos ( jf< jé; tó

István. Kisvárda 359 ft. 37 kr. Jármy József, 
Kperjeske 350 ft. 88 kr. Lővey János. Lóvó 
355 ft. 85 kr. Székelv Benedek. ügyvéd Bog- 
dány 3 49 ft. 22 kr. Megyery Géza. ügyvéd 
Xviregvliáza 348 ft. 40 kr. ( semles Simon. 
Kis Léta 345 ft. 00 kr. Jauthó Lajos, ügyvéd 
X Kalló 343 ft. 0-8 kr. Farkas Lajos. Kenyézló 
343 ft. 38 kr. Galgóezi Gyula. Gégénv 341 ft. 
lo  kr. Műnk Károly. Polgár 340 ft. 37 kr. 
Somogyi Gyula. Xviregvliáza 340 ft. Wein- 
berger Hermán, orvos lSalkánv 330 ft. 14 kr. 
Kovács Geró. ügyvéd Nyíregyháza 335 ft. 
92 kr. Ilory Hé-la P. lián háza 335 ft. 24 ki. 
ilj Szikszay Pál. ügyvéd X. Káliéi 335 ft. P) 
kr. Szunyoghy István. F jfe jértó  332 ft. 43 kr. 
Liehtman József. Kis l.éta 328 ft. 14 kr.
Fálny Károly. Xviregvliáza 325 ft. 55 kr.
Farkas István. Kisvárda 325 ft. 40 kr. V. itu- 
reczky Gyula. D.ida 32 > ft 40 kr. Jármy 
Miklós. Kperjeske 310 ft. 34 kr. Garamv Ja 
kab. orvos Kis v.írda 318 ft. 70 kr. Krausz 
Ábiahám. Mada 317 ft. 52 kr. ilrubovskv 
K'mlolf, ügyvéd Kis \árda 317 ft. 37 kr.
Si'•honnan Jakab. Kétaj. 315 ft ÍS kr. Katona 
A11 diás ügyvéd. Balkány. 311 fi 08 kr. Király 
József, Gyulaháza. 31 > ft 12 kr. Zoltán Géza. 
Nyíregyháza. 308 fi Oo kr. Fazekas László 
Xvin-gyháza. 308 ft 4 kr. Balogh Zoltán. Cső- 
baj. 3 ’i lt 90 kr. Apagvi Baruuhá-.. Apagv. 
•*"■> li 3 0  kr. \\ * iszkrou József. Nv.-Bátor. 
2 i(> ft 55 kr. Buday Gyula. O -IYjérto. 288 ft 
• > • kr. iluba!iy Mihály, mérnök. Budapest. 292 
tt -*í kr. Lb k I' • Tencz. Pazonv, 288 ft 7 kr. 
Fl*. rjesy Ferenc/, lelkész. Polgár. 284 ft 90 
kr Szoho.-zlav P a j• j> k.íroly 2 S l ft. I>L• u< i* 
K' "pold. Ihráav. 28 * ft II* kr. Kállay Jené.

kr. Kohn Mér/, s, Balta. 233 ft 03 kr. Fekete 
István lelkész. X , iregy háza. 232 ft. Konioréiczi 
István Fór. 228 lt .57 kr Jármv Ödön. Lan
kad. 227 lt 28 kr. Dobos János ügyvéd, Ba- 
mae.saház-i 227 ft 0 kr. Liptav Kde, Nagy falu, 
220 ft 04 kr. Pethó Ignác/,. Gáva. 225 ft 2 kr. 
Maár Adóit Xviregvliáza, 224 ft 80 kr. Béres 
Ferenc/. Xkalló, 224 ft 83 kr. Ifj. Weisz Sá
muel. Xkállé>, 224 ft 13 kr. Kerekréti Miklós. 
Nyircgyháza. 223 ft. Kohn Mátyás, Kenyézló, 
22o ft 8 0  kr. Mami ! Lijiót. Kótaj, 220 ft. 
Oláh Bél 1. T.-Büd. 210 ft 31 kr.

Szerény iiangok a házi ipar érdekében.
(Folytatás.)

A magyar embernek, de talán mindwu más 
nemzet liai is igy vaunak azzal. í i z  a rósz szo
kása van, hogy a krujczáros kiadásokkal egy 
átalán nem törődik. Pedig a krujczáros kiadá
sok. évenkint egy közönséges háztartásnál is 
százakra mennek.

Hogy ezt bebizonyítsuk csak egy példát 
hozunk fe l :

\ élt egy jé  ismerősünk, ki 0 vékásm i 
j örökségl él. a legbecsületesebb Utón, csupán vés 
[szorgalma által igen szép vagyont, mint ej*v

a mi jó isim -

i: nre gyógyszer'--/.

it. 5 kr. Lá t >r »V 280 lt. ‘ .Ifj- Mamb 1 Izrael. Xv', 1 Játor,
Alaj , J.’lir. zen 52<i 2 j » ft 73 kr. Ka u-. i\ Dániel. N.-I b.i.r 277 ft
>Iy. I • s P -s l iá KA •'•IS 33 kr. Lb k 1 ék, bizony. 274 ft 45 k Me-
iáim 1. t i .ú - 59 > ft. zőay Antal I bízón \ 27 1 ft 0 0  ki*. Xe„„ s Pál.
N\ i, gs 1:;Í7. 1 V>2 ft. B, géa . >71 ii Ki kr. Miké,/, l en-nc • K' -

iáik. nv 4 s s  ti Ki kr. m< c-e. 270 ft 71 ki ■ 1 * llelliuail 1gh;íe ÜgN -
i 48 7 ti hl h. 11 \ é. 1. Nvin- jvl: '/..1. 209 ti 0 Pri'd Aurél
9 ft 88 k r Ivói ínvi M. .ki, l'liT it 17 ki . ! i í,i\ i Bertalan F. Iát ke.
egy! á/.a 471 f, I*1 kV. 2S0 lt 'J\ kr. Stei • i Lilláiméi. X vireg \háza.
. ti ;r. Mái t,*n 29 » lt. 99 kr. kain el 8imo.i. Mik. K dk 20 » ft
aál ;i k . Killk íny 4 42 ól kr. M ív A lóit. Nyi jyl / >7 ft, 9 1 kr.

ft. 47 kr. Márky Frigy - ügyvéd Nyíregyház 
430 ft. 4o kr. Buda <».i\é; mér. r*k Mad: 
438 ft. 7o kr. Szuuvogl v Bertalan. í i • jér.ó 
430 ft. 10 kr. Szűké Jé.1 o-. Tl.ass 427 fr. 
45 kr. SteMi Jé,/.-, f. 1 jb jé'ité , 422 ft. !5  kr. 
Spiegel M (y, r. Ilagyaj 42 > ft. < I. . S o k  a
imul Iguátz. Szt. Mii.álv 41 
fold Simon. 1 Je/.déd 417 ft 
Márton. L, v - lek 4o5 ft. 1 *» 1 
mán. lelké.-z Ny. Bátor » >
Sándor. Kótaj 39,8 ft. Gré-/.
389 ft 88 kV. Fintor Jó ,... f 
háza 388 ft. 90 !,r. iéj ,
4o kr. K álmá ez he I »i Antal, 
ft. 30  kr. Szomiy.-.'s József, B 
kr. Eisenberger Mihály. P.d 
S/entiuikhksy Lá-/.|é. S/.-ikolv 308  |>
\'i iszhausz Móri,-/. Bal! án\
KaoZ Józ.s* t. D hl •,/ ;i ..',•*
Lajos ügyvéd Kp. I j. s!., .'tü
I . lioa 1 j
Zoltán Od'ém Ap.erv » '>\ f,

j ,  _ <£pss.

I .
Nyalka leány a szer- tőm, ,1 barn.*.
De kedv •.-inét kér* -ni m in akarja 
C-ak fittyet hány, ha «»!• Ini ak rom 
Sirhatnék is. n \ -tm-k is magamon.

Megállj barna, majd b -/ ./. ég -/ lid t
< sak kálóha szivem széf. kerítse 
I veted még én utánam magadat .
D- már ekkor nem halig.ttom szavadat

Ide hozzám szók* I ánv. galambom.
Kergesd el a rósz kedvemet — haragszom' 
I ied szivein, boruljunk hát rgvmá-ra: 
Hanem ngy, hogy az a barna neghi -a'

II.

Ne -zalailj még t.ij. m.
Maradj még itt kedve- 
X *■ 111 maradhatok m rt
I a u  \ ám n,< ". 1,

Bay .István. S/.,*koly. 2 .x  lt. Simon Iámlre. 
j lelkész. X'yireg. í.áza. 2 >5 ft 4 kr. Burger Mé»r 
, Gáva. 2.»l 1, 2 » kr. I.unyay Lá-/.lé*. Pazonv. 
li.»l lt. ( sab.ty Ja^os < • e-zter.'d. 25 l ft (»3 kr. 
1 !*th J  iuo-, Kéitaj. 25o ft 55 ki. F, j.'r F - 
r -mz Tha.-- 248 fi. <i5 kr. SHnviber ller

fi. 43 kr. Ké.s' 11- III •n lb 1 tii. 247 ft ti5 ki N. 1 v v K á 1oly.
22 1 r. L Vrb ki 1 jfejlért '*. >41 ft <81t kr. Kö. ’r Miki,; XV i r-
r. X igulv Olto- vit.iza. 0 >0 )t :*4 kr. Vji lussv l ’é a. Mi
ft. W kr. Fr.ílM Ili iydi, i i ft 57 1. ■ > i Ííezs gy,
JÓZ.N* f: D lile,-se, '/ 1 é'Z. Ki vánla. 2 44 ft 5 * kr. Koliá 1 VI Já

ügy •d X \ i n g v n- • Ptl rii • fi 05 kr ■ •b-n 1CZ,
;i. l B-.g. * 380 v iregy ;í /. 1 241 i- 70 kr. Szem r, Jó/ >i f.
. Ikés / \ r e . 380 .l.ob-s 2 4 » fr. Mahunka Ji-Zsef :érl

:. P. ,t 381 fi. su N\ in g v < 1. 238 , í 28 kr S zunvoghv Bú*
ár ó 7!» fi. 74 kr. * :■ ,é .,. - . kr. Szó <0-/1, i P 1 *. *,
308 ft. •' l.r. z- ■f. Bú •:.«i • >: 237 fi «8 » kr. Ko-.ács 1 [»,i-

300 ft. !» l-r- r >0 7 tt 32 k ■. t >!.,!* Antal ii ;y\,' ,! \
ft. 3 I kr. Cilii-. vháza. 2- 1 • i-g'lyfy F : ,-ncz tig •d.
ft. K * kr. 5 áé a M IVm - ; 5 ft 90 kr. Sütő Jéi/st | 2< 5 lt 54

305 ft. 4 k r. k . Fűz séf Bobliz- .1 r. t ; ,  íj) 1 .4  85 kr. Id. 
5 4') 1 kr. Kt-t:tl K r-dy ( íyi la ügyv« ■1 Nvir. yiiáza, 2 ‘#4 ft

25 fit értékűt szerzett. Kz 
rő-iink minden kiadását és bevételét fel jegyezte 
naplójába, még ha egyetlen egy árva krajezár 
vélt is az. ezen ismerohiink egyszer inegmii- 
tatia nekünk naplóját s az abban foglalt évi 
számadásait, mint már fentebb cmlitettUk. hogy 
vas szorgalmú ember lévén nagyon természe
te ' hogy takarék ősink is kellett neki lenni, 
hogy r.ekély vagyonát meg s/.ázszorozhassa. 
Ks kitalálnák <• kedves olvasóim, hogy csupán 
a házi szükségletre t-tt aprólékos évi kiadású 
mennyire rúgtak e/en euilnenek. ? 1200 —  
1300 írtra egy en n ;it. Kbhól legvilágosabban 
kíthatjnk. hogy mily roppant összegre mehet 
egy háztartás aprólékos kiadása, hogy a h-gér- 
t ék tel* lobbin k látszó tárgyak saját ke/.ii elké:- 
s/.itése által is mily roppant pénzt takarith. - 
tünk meg.

Az ily ; próbh tárgyak saját kezű kés/.i- 
té'.se által azon leiül hogy anyagi nyereségre 
m ziiak '/ r t ;  igen sok um-dmas órát tehetünk 

j ma ;u:ikink I. ih-m -s.,': - i;,y a hasznost a mu- 
j l.ittaté*vak a legszebben párosíthatjuk.

M< gkisértjük e helyen felsorolni azon lár- 
j gyakat. a melyeket mi. mint házi-ipar termé- 
I k !-• t. a téli ho-szu e-téken unalom iizésből is 
j saját m e-iink * Ikés/.ithetünk s ez által, ma- 
| giuil: inni-t,..lá.a im-lh-tt. hasznot is uverhetiink.

Ilyen iniszeiintüiik el-ő le-lven az ugv ne- 
ü ..S/alatsi** vagy i- g\é-kénv székek ké-

X.*!nI Ind a / iij»s/. dm • no lybői szintén
! ; j - *1 e-im *->!, t lein t I. -zit ni. a gyékény és
! oly nagy l.ő-é•••hon terein, ezen » 

ipart hn>j ház 
íjál s/uk

I pontból is. 
A ki

séglet

magának

ben terem, ezen c/.ikket, mint 
I gyakorolhatnánk, nemcsak 

keresi *si

P edig  ha meglátni 
Hogy veled b eszélek .
Ki*' ss/. e| galambom.
L:- - /. hág \ ott fé|ek *

Lgv1 r nioiidok ré»/-,i 1 
K e l tő  lesz l>--lőle .
11 1 aiiv.i I i',- kapna 
Ne fii 'Illik , lője.

Stih.se irigykedjé k.
—  Igy s/nilnék hozzája —
\ agy különb \«»|t • in kend 
Fiai I korái* .'

balojh Zoli 11

Könv é*s mosol \.

■gvő/.őd* -l akar sz< 
'■ni. az ilyen s/éj.i-k ke|eiidős<'-gé-i-ől. az szi- 

esl.eójé-h kisélálni o s/.igos vásár nli--Imával 
nv ii-e • yliázai vá-ártérre látni ló g ja : hogy

■ságiéi S gv helyiitt lg\ kiált fel égés/, ölihitt-
>• ' >.'int már ezt a német tildéi.-,ok szok
ták : „Az .1 holdo-i emlő i a ki sem nem sir, 

j sí. in iomii nevet!“
i.'ae \ elég fontos arra, hogy egy

(bölcs * lim'lk* I •’ s lárgy.ivá t-gv* s elég érdé- 
!-• - a n h o g y  az olvasó figyelmét magára 

, v" | • Kiilonb.n is a bölcsei, t egyik snrkalu- 
1 pontj  volt mindig é- ma i az. ^miként 
I b-hef / lény világon boldog Sok
kit őleg fej közöket a «u lt az
utal mmda/.t. női sek az embert a l.oldog- 
-.i • 1.1 kéi|őjeb, ré.pith'-iik. Már most „ubi e.st

mar
volt

d i i ó

I»-W„ .lis/tiku élt* k« /.’

II
Kgy • nrópai hiríi imbís, 10 vét biz é-n 

• -li'-b-dteiu. d< vahlszinübg német tudó* 
az istenadta • \ vastag I oiiyvet irt <gv- 

bizonvosan sörös üvegek hm-II* rt 110 ly 
■ l-'diy v I • 1 I . at ■ - . v. hit r n-
l ' l  é t i  * , rt* k. Zik az • ini*'n bob! g

caiisa caus.ie, ihid. II , t '• H a i 'iii-ati" tellát
• g\ inéi é-z ugrál 1 <■„ I l l e g azt vagyok 1átor
állítani. hogy ..min lm 1 ö|. b, l.log‘b ha p. -
dig az a boldog. ; ki -10 n< m sir, s< m nem
le vet a k< • b . m in ni sir. e1n 11•’ 111
n ■ vet 1 / p dig l.é rém. m m áll t >l y bo CMf
már 1 .m r 1«-1 i 1 aki mind' •nre IH v ti "  ami kő
lülol! t • l télit . o|y lt is i -Iliért Ml aki mind imre
sirt . ib olyanról még ni m b ilhutam. aki sem
n> m .irt in le m le v, it .- ie||

\ « •vük a/.' iil .111 k > oiiiolyabban fon
tolón  fi ' ugyan 11 egem di a s/.i\ • s 0! a • 0
hogy lm mori-tikiis ért. 1 - zé 1• II komul v 1. • dili
i. zaba. 1 említ, tt " ’b -Illik - 111 hbi áliiti -át :
.- .1 bök '■ lo k. ...u.ik ki ütni



ott Imiiden vásár alkalommal, 1<HM)— drb. 
i 1 v * * 11 szók kel el : i»«» y ily«*u szók mikor legol
csóbb f>0— (»() kr lévén. látható: hogy csupán 
ezen egy czik mellet mily szép kis összegees- 
két takurithatunk mag. Iia annak készítési mód
já t  elsajátítva csupa unalomból. legalább sa
já t szükségletimkct, magituk készítjük el.

(Folyt köv.)

Csalánok
Árkádiái boldogság! Csupa török, tatár, 

muszka, görög. c/.inczár spanyol, cserkesz. in
dus vagy az „Egó ctiám tu non* tudja hogy 
miféle á llap ot!?  csak hogy állapot.

Ilyen csattanós lárma után ugyan jogo
san kérdhetik kétíves olvasó és hallgatóim: 
hogy tulajtlonkép mi hát az az állapot ?

llá t kérem alásan az az állapot nem 
egyébb : mintlmgy megériiik már azt is - a 
mi még jelen boldogságunk koronájából hi 
ányzott; t. i. szép magyar hazánkban is ha 
szonbérbe adják már az átló végrehajtást?!?!
—  Azt mondja fráter Uögözy, hogy a ki nem 
hiszi menjen Szabolcs megyébe Timár közsé 
gébé, ott meggyózó’dhetik. —  Advócem kacsa 
tojás! akarom mondani Timár. Ili azonban lédre 
értések kikerülése szempontjából megjegyez - 
ziik : hogy mi sem IJögö/.vnek, sem Paprikás 
barátunknak —  kilói az alábbiakat hallottuk, 
nem hiszünk, mintlmgy azonban a hir beszéli.
—  tehát csak mi is kimondjuk : hogy Szabolcs 
megyébe kebelezett Timár községében, daczá
ra annak, hogy harmadik —  vagy talán negye
dik közgyám is kezeli ez idő szerint az árva 
vagyont, —  mind e inai napig egyse számolt.

Ez is szép egynek ha igaz!?
Árva csalán

E  z e k is  m ii f o r ti i t á so k
„I ’ismente.*
Mentében tudja.

„Ego ctiam tu non"
Enistenem.

Mi ujsáy itthon.
—  Örömmel tudatjuk t olvasóink és olva

sónőinkkel, —  miszerint liazaszu-rte ismert köl
tőnket T  I Ja lóg Zoltán urat szerencsések vol
tunk lapunk számára munkatársul megnyer
hetni. Örömünk kétszeres, mert meg eddig a 
megyénkben megjelent lapok közt mi vagyunk 
az első a kiket a fent tisztelt kölnink dolgo
zaté! al szerencséi|etett. Az o. es Mikolu I .a /.- 
I • költő ha rá ienk kiizn működést folytán la 
púnk „Tiírcza* rovata a |cgélvrze|c.s«bl> ma 
gyár költ*•méiiyeket fogja hozni. Sz' i k

—  Bocsánatot és szives elnézést kérünk 
;i t. u. é. közönségtől, hogy lapunk mull csü
törtöki száma teljesen elmaradt. —  de a kéz 
lit t nehézségei s még egy rakás közbejött e| 
l.ái ithataflau akadály oly annyira gátolták aka- 
latunkat, hogy a legkilartóbh vas szorgalom 
mai sem voltunk képesek azokon t ti Itt mii ma 
gunkat. ígérjük azonban hogy jövőre a l>g

nagyobb pontos-.ággal fog lapunk megjelenni.] 
S  z e r k.

<y. y.) H JáS  kös^ölietet nyilvániija Mol
nár Endrémé magvar .syiués/.nŐ, kinek lérjé*t a 
múlt években, a „Falu ro>/a‘* első elöadatása- 
kor színházi közönségünk igen előnyösen is
merte nwg és méltányolta, azon lelkes egyé
neknek ;i kik olt a ko/.nlebbi napokban, nyo
morának eny Intése végett, a szükség legnagyobb j 
perczeiben, kegyes adománvaikkal megörven- 
deztetni. mondhatni megmenteni kegyesek vol
tak. Molnáriu: közlése nyomán ide iglatjiik eme 
nagyleikii adakozók neveit. Kegyesek voltak 
adakozni: dr. Takáesv Alajos ur í>0 k r t ; a hely
beli műkedvelő társulat 2 Irt ŰO krt Palánszkv 
Csapé* Ida úrnő uövcldéjében alakult ííllér- 
egyíct I Irtot, i'.iláuszkv Csapó Ida úrnő saját 
pé-nztárábéd | fi tót. Különösen hálás elismeré
sét s forró köszönetét jelenti ki Molnár End
rémé I)illnberger Lajos nvin gyházui órás mes
ter urnák és családjának, mely neim s lelkű csa
lád nélkül ré-g éhen kell -tt. volna elvesznie Az 
ég áldáséit kéri az égés/, családra s mind azokra 
kik nyomorában. elhagvottságában őt és csa
ládját megszánták és segélyezték. Ajánljuk
• ■ s/.ereiH'sé-th-n nőt, a szegény k köiiyiiiuek b
• ■ >r!é'e ben gyönyörködő nemes sziviiek meleg 
pártfogasába. Most van leginkább a résziéire 
. /orulva. meri har.'i i-iik g\< un. kével fekszik 
beteg ágvon.

(fi o :ahüi*;b nicyyo az uj m egye rend
szabály értelmében f. év február hó b ikán d. 
e. L> órakor, Nyíregyháza városában az ide 
iglelles megyeház nagy termében rendes köz
gyűlést fog tartani. Ezen gyűlésen a többek 
közt az üívdésben lévő árvaszéki ülnöki álló 
más is lm fog töltetni. —

(0  Gróf V ty Állam ő méltósága h k. ./.«■- 
nése folytán üres.-d•',lm jö tt főispáni sza'k le
töltéséről a legel Iont élesebb híreket halijuk, a 
számiiásba igen s-k  név fordul elő s éppen e 
miatt tartózkodunk még most nevet említi ni.

(K .L Nem éppen tegnap történt. d<
megtörtént, amit e rovatban olvasóink tudomá
sára akarunk hozni; s minthogy • megtörtént 
dolog oly tanulságot nyújt, melyből társadal
munk több tagja hasznot é> nyugalmat nmrit- 
li t n.agának ; elmondjuk azt röviden és kim* 
ritőeii b ginkább azon e dologban legközeh bb- 
ről érdekelt fájdalomtól sajgó anyai sziv meg- 
nvugtatására. aki az égésiben a legártatlanabb 
mégis neki k II a legmélyebb seb fájdalmait 
viselnie. Egy itteni iparos mester több hóig 
m ni vonta kérdőn- segédjét, az ennek száma
dása alá hízott áruezikkhol lmjött összegek 
iránt. Mondatniuk sem k* II hogy a kérdéses 
iparos segéd fiatal volt. az. ifjúság min h u hi
báival és erényeiv -I. Csoda e hogy a fiatal 
segéd, engedve az ifjúkorral együtt járó ki- 
sél lései nek a le jö tt pénzeket I.SS,'Iliként el 
ki'ltögeté- : niigii• -1u végre tartozása töhh s/.áz- 
forintr.i rúgván. főnökéin k .zámolui nem tu 
dott, és ü főnök az ifjú elh-n szikkasztás c/.i 
mén bűnvádi pert inditott. Az, ifjut a törvény 
sz.é-k elitéit, hisszük, hogy h ly s  n és igaz.sá 
gosan ; de a főnököt is elitélte a közvélemény 
s/.inté-n igen he|\t s .A igazságos indokok alap 
ján. Miért m ni vonta kérdőre az. iparos mos 
tér segédjét előbb? miért hagyta százakra

felvinni a segéd tartozását? miért nem mozdí
totta .1 az első ő t —  vagy 100 fit hiány fel
tűnéskor azonnal? Azt ó. a mester tudja leg
jobban. A közvélemény pedig azt tudja, hogy 
igen rosszul tett. midőn a könnyelmű ifjúnak, — 
a s/.ámadás tétel halogatásával — csak több al
kalmat nyújtotta pazarlásra is csak útját engyeti- 
gedte a bukás örvénye felé. Tauuljamik e szo
morúan h verő tényből mindazok a kiket a sors 
hasonló társadalmi állásba helyezett. Mi töb
bet e dologról szólni nem akarunk. Ennyivel 
tartoztunk az igazságnak és a társadalomnak, 
melynek érdekeit szolgáljuk.

(ni) AzOit hir —  mely szerint a főispáni 
szék betöltésénél jelenlegi alispánunk neve is 
szóba jött, igen nagy mozgalmat indított meg 
megyei életünkben. Az alispáni székre sokan 
vágynak és ha csakugyan jelenlegi alispánunk 
neveztetnék ki főispánnak, az alispáni választás 
igen heves leeml.

*  A „Poster Journal" erősen kikel a 
K ••‘.suthoz elutazott czeglédi I ;">()- es küldöttség, 
- a c/egh'di választók elleti; azt kiabálván nagy 
garral jó /.kos hasadjam, hogy jobb  volna, ha 
addig, inig Kossutnál járnak otthon dolgozná
nak. Elmondja, hogy az egész Czegléd nem 
egyeli egy rongyos falunál, hol alig van né
hány int llig. n> ember, s hogy az egész tün- 
i ;é .: éi eih ii gondolat Mindezeket épen most 
mondja a híres (?) ..IV .1.“, midőn egész Ma
gyarország arcza Ihirracone felé van fordulva 
párfs/.itiezet nélkül. A „Pest. .lourn“ bizonyo
san füst szagot é n a z é r t  veri félre előre, a 
tűz. kiütése előtt, a harangot. Csak had kia
báljon. Nem minden hang hallatszik fel a 
mennyországba !

•nii A f. l’.O 12-én tartott városi képviselő 
gyűlés határozatairól, nyomdánk távolsága mi
att. csupán jövő számunkban szólhatunk.

( ! ?)  Nyíregyházán egy oly egyesület van
ahakiilé>hall mélynélv czélja egyesült erővel jó
és ölesé) hussal látni .-1 a fog v a sz tó k öz ö nsé-
g. t??  \ nemes. jé.akaratú és közérdek verseny
te k nem vagyunk ellenség'ei. Csak azután azt
in■ legyen kéllVtele ii mond a ni a nagy közöu-
ség. hogy adtál uram esőt . de nincs köszönet
le•Iliié ló hát élőn . fel a versenyre!

Mindenféle a hazából és Nagyvilágból.

' Czegléd város imposáns küldöttségé
nek menetele Kossuth Lajoshoz lehet egy 

I idői* , lehet hogy mindenkorra elmarad. Kos- 
; siith ugyanis értesülvén a szándékáról, sürgö- 
nyözött ( z gh' I hazafias polgárainak, hogy ne 

I fáradjanak ki hoz/.áig: egyszersmind tudatja e 
táviratban, hogy visszavonhatatlan elhatározá- 

j sát tartalma/.'! levelét postára adta. E levelet, 
C/.ogb'dre holnapra várják, a küldöttség útjára 

I vonat kozóing csak ezután fognak véglegesen 
határozni.

A nagyv iradi m. k. or.>z. bábaképezde 
igazgatósága által felkérettiiiik a következő so- 

, rok közlésére \ nagyváradi in. k. őrs/., bá- 
‘ haképi zdém a f. évi nyári tanfolyamra a b&ba- 
növemlékek fölvétele a f. év márczius hó l-  
l't-ig tart. A fölvételnél a kimutatásra szük
ség. > okmányok honossági s keresztlevél va-

l, elő!.- v 11. Iliit a „mellett'1 * i é« ellene" elvi okos
kodás segédv'v* I s ne törjünk ’ fé.lotte előre 
pálczát.

Térjünk tehát vissza a paradicsomba.
.Ne ij- djellek I l l e g  s/.iv • s olVliséiiIII, ll III 

vis/.i in viss/.a éiió'ket oda. aiiontiaii os szülőink
kel < :• v»itt mi is kiiizettiink. s ahová c»ak ha
lálunk után jutunk, ha ugyan jutunk. Altnak 
kapuja e földiül örökre bezáratott előliünk s 
ráiikne/.v• végkép elv«•>/..*tt.

A t'irök „Alkoránu teremtett ugyan egy
m, Codik paradicsomot f<ddön. a h á r e m e k  
b e n .  de . I.i most hi;íhali mennénk. A köze
lebbi állam.italakulással nagyon megürültek ; a 
török alkotmány Kihirdetésével pedig oges/en 
pusztán maradtak. \ Konstantinápoly lm utazott 
ni a uv.ii ifjúság l'ényes küldöttsége is c>ak a 
lié-m.a hárem fiiakat (.••• | i láthatni. Szép lakói 
alkalmasint ott fognak ülni oldalaiknál a nagy 
portai di-/ebédeli. Nem viszem tehát ezuttil 
önöket - in l'örökorsrághu, sem i paradi- 
i m i | | | I i ;i ; liánéin Csak k p/a lelih g, gondol,ltunk 
>z-41 ii. •>iv 11 érintjük annak emlékéi

llipp! hopp! Itt vagyunk. N m látják 
,,néd a lángpallosii dnruhot a kert ajtajánál? 
Lát ,iIv ' No én in m h.í.ion. ; de > n nem laiom. 
Mm : . i; le Iv ép n . lég „lkaim is. y'ü ill
lej, ... ,n t a, hogy kis-a képzelődjünk, minthogy

különben is az. ■ paradicsom m m egyéb
képz« hídésné'l.

Ké jt/.el jónk tehát. ill< tőleg kép/.. I| lek  
önök. k dves olvasóim szörnyűség, s nagy
S e m III •bhep a s/olliviiség s nagy • m
miié 11 >k ' z •rnyi parányi k i ' r III III i t

Ezt ii w hlA/.eiil. képz«Ini lem nagv fá-
radtság >a kér il kivált mi midőn mmdi nf. lé
csak mmit IáIIi 11ni Nézzük pél.híiil 7 ál
lám |én/.tárt magán pénztárak; t. .i szeg. ay ■ 1
P M •Iv i. a 1.oiiHtautitiápolv i eiir ipái kon en u
c/.i a '• I ’t és ai.ácskozasaiuak • iedméiiv é mit
látunk hennfi .? Semmit és mindeiiiitt es.ak
s- inmit. Még llegéjjlik. hogy 111 gimk i> sém
m i' \. Intik.

A mi t idősünk i> igv jái hatott it «n
mert m á 11 itani. hogy igy i. pírt midőn azon
v égni cg illa p<v< .i ra jutótI, hogy •s.»k az. . hol-
dog. ak i s. m nem sir sem nem Ilev.f .*•

K bilim ? ' A ttidé.s urnák vi gr. i ig.iz.l
Volt II ért hi az öreg \dám midőn e őA/ór
l'.vára kacsintott el uein moso|\o; |.i magá*
Ev.*) soha>. in ne-rí volna arról álmodni, hogy 
ő Adómnak tetszik s liog\ éit A.lám szereli 
kiért tüz.ei-vizet ki.illa ni kés/,. .’•> így nem ju 
tolt volna zeea'ny s ipánk pa|»uc>kei niánv 
alá: ha pedig papucs!,orm ’mv „la u ni jut u n 
kellett volna a tiltott almaim haiaptii. • ha .>

tiltott fa gyiimédcsének hékér hagynak, nem 
űzetnek ki az édenből, most rajtuk kiviil ueiu 
volna emh-i i  lény a világon; ha pedig em
beri lény te m volna a világon, akkor mi nem 
volnánk kövotke/.éskep sem nem sírnánk, sem 
le n ii- vetnénk, t hát boldogok volnánk!

Ig\ ni. végre i« kisütöttük Ezt akarta a 
un bölcsünk i < . de alkalmasint sörös korsója 
kiürült > az. ő gomlolatának kereke megállváii,
i kov. tke/.t'té> megf ii- kh tt.

Hali i'giiek. nekem sikerült a bölcs fé.l- 
tett állítását, úgy. aho.,y bebizonyítani s ki- 
sütiit i nyers anyagot, hogy ,t. i. „az a bol
dog ,i ki sem te m sir. sem lem  nevet;* azaz 
„aki mm él .A mm lét. zik."

Mint hogy azonban élünk és létezünk, mi
ntán -Írunk • - nevetünk: tehát boldogok és 
boldogtalanok is vagyunk.

Es ez igy van jól Köny **s mosoly egy
aránt szükség.-,, egy,i iánt hasznos az élőnek 
épen ugv mint az. éhezőn, k a juhtokany. a 
s..k . Kifizető i „ Nyíregyházának*, a csók a 
szerelne sn I. /. el ' az ill iniház.t,irtáshoz.

t l ’olvt. ké»



lainint orvosi s erkölcsi bizonyítványok. Kelt 
N.-V áradon az 1877-iki január hó 9-én Dr. 
K  o 11 r á d Márk igazgató-tanár.

Hasznos tudnivaló.
— A z i t a 1 m é r é s i j  o g. Az italmérési 

regál-jog gyakorlata *• az e részben felmerülő 
kihágások eseteiben követendő eljárás szabályo
zása tárgyában 180*>.évi julius 7-én 13.713.szám 
alatt kibocsátott miniszteri körrendelet hatályon 
kívül tétetik, s tekintettel az annak keletkezése 
óta alkotott több törvényezikk uj rendelkezése
re, a gyakorlati életből időközben merített ta
pasztalatokra, az idézett körrendelet helyett, 
addig is, inig a kir. kisebb haszonvételek sza
bályozása s illetőleg ezen kérdés végleges el
döntése törvényhozás utján eszközöltetik, a mi
nisztertanács megállapodása folytán a követke
zők redeltctnek:

1. A szőlő-tulajdonosok és bortermelők se- 
já t  termésű, általuk kezelt boraikat nemcsak 
hordókban, —  hanem rendesen dugaszolt 
és saját pecsétcikkel, vagv ólom lemezzel ellá
tott üvegben is, saját helyiségeiben, de min
denesetre az álló és ülő vendégek, és eszerint a 
korcsmaszerü mérés és fogyasztás teljes kizá
rásával eladhatják.

Kötelesek azonban a bortermelők a fen
tebbelősorolt módozatok megtartása mellett pa- 
laczkokban eladandó saját termésű boraikat 
legkésőbben szüreten tán hat hét alatt és min
denesetre az eladás megkezdés*- előtt az illető 
községi előjáróságiiál hejrlenteni.

Az illető bortermelők, saját termésű bo
raikat az imént tüzetesen körülirt korlátok kö
zött a termelési kö/ség határán kiviil egyedül 
csak azon községben árulhatják, a led állandó
an rendesen laknak és ott is csak az esetben.
ha ezen községben aját horpinezévrl i* ak.

által t lt borokatmelyben az önmaguk 
tartják és kezelik.

2. A bejegyzett ezégii anyag-fiiszei* és \ - 
gyes kereskedők honi cs -inege-és kiilféddi boro
kat. külföldi sereket, édesített alcohol tartalmú 
italokat, —  melyek alatt tiszta szeszszel gyári
lag készített finom italok mint lbju* ur. ríiuiii, 
rosoglió értetnek.—  kellőleg dugaszolt. 1* pecsé
telt vagy lemezzel lezárt czimmel ellátott üve
gekben árulhatók.

Honi csemege bornak csupán oly bor te
kintendő, melynek ára literenkint legalább 
krhan van meg szabva; ezen árban a palaczk 
értéke is b<*nnfoglallatik. mely azonban literen
kint 10 krt meg nem haladhat. Külföldi borok 
és külföldi serek alatt pedig csupán a vámte
rületen kiviil termelt borok <•> serek értendők. 
A liqueur, rhum és rosoglio csak akkor t* 
kinthetők ezen pont • bő bekezd*', alapján 
elársitható finomított szeszes/, italoknak, ha 
azok ára literenkint és üvegestül legalább 00 
krban van megszabva.

A fent említett kereskedők, iparosoknak 
mesterségük folytatására, vagy másoknak i- 
házi e/.élokra legalább 30 R.aumur fokot tar
talmaz*) szeszt is adhatnak el. de csak z.á:t. 
kellőleg lepecsételt oly palaczkokl>an, iiiely.-k

azon felől még a gyáros vagy eladó kereskedő 
czimével vannak ellátva; az ily palaczkok */* 
liternél kisebbek és egy liternél nagyobbak 
nem lehetnek.

Kijelent* tik különben, hogy a fentebbi 
említett kereskedők e szesz-és szeszes italok 
árulását csupán mellék-üzletként gyakorol
hatják.

3. A ezukrászok és kávésok (ide néni 
értve a tisztán csak kávéméréssel foglalkozó 
iparosokat) vendégeiknek a 2-ik pont alatt 
megszabott kellék* knek megfchdő finomított 
szesztartalma italokat, úgy mint liuueur. ro- 
sogliot, rhuniot poháronkint kiszolgáltathatnak ; 
megjegyeztetvén, hogy ezen kedvezmény ér

telm ében a ezukrászati üzlet körének igényéi
szerint az üzleti czikkekot legnagyobb rész
ben maguk állítják elő, s azokat a fogyasztó 
közönség kívánalmainak megfelelőleg, folyto
nosan friss minőségben készletben tartják.

4. Vasútépítés, csatornaásás, védtöltése- 
zés, és más nagyobb számú idegen vidékekről, 
összesereglő munkásokat igénylő építkezések 
vállalkozói, saját munkásaikat, az építkezés 
helyén, szeszes italokkal ellátják, ha az épít
kezés a községen kiviil vagy egy átalán oly 
helyen történik, hol ily italok kimérés*; végett 
a n galjog alapján rendes kocsma nem létezik.

5 A bornak, valamint általán véve min
den nemű szeszes italoknak kötött edényekben, 
az az hordókban a regalejog körén kiviil eső. 
illetőleg a szabad kereskedés tárgyát képező
nagyban való eladásánál, az 183(1: 4 1. t.-ez.
2 . $-a alapján országszerte kifejtett gyakorlat 
szerint legkisebb törvényes mértéknek a hasz
nálatban volt egy bécsi akó tekintetett, mely
nek a méter mérték behozataláról szóló 1874. 
VIII. t.-ez. értelmében 5f> liter és 50 c  ntili- 
teruyi űrtartalom felel meg ugyan, minthogy 
azonban ily űrtartalom edény k a közforga
lomban elő nem fordulnak, ezen legkisebb 
törvény* s mérték le ctolit.-rnyi űrtartalom
ban áílapittatik in**g. Kiqueurökkel, melyek 
hordókban szállittatni nem szoktak. szabad 
kereskedés oly módon gyakoroltathatik, hogy 
a lepecsételt »iv**gek zárt ládákba lielyezte.sse- 
n* k el szükséges azonban, hogy ezen iivegek- 
1 »« ii összesen legalább 50 liternyi folyadék fog
laltassák. (Folyt, köv.)

—  T ó t h  I m r e  t. dobi lakos áltál f. hó 
10-én a t. löki határban levő, pazoni korcsmá
nál 100 dr!» szálfa fogatott ki a Tiszából, ezen 
szálfák ha január 22-éig ki nem sajátíttatnak, 
—  nyilvánosan elfognak árvereztetni a helyszí
nén.

—  Ada t ni  J á n o s  nyíregyházi lakos a 
ni. k. 41 ik zászlőaj le li honvéd igazolványát 
limit h*í octóhrr havába, elvesztette Nyíregy
háza város határáhan. a becsűlletes megtaláló 
s/.iveske*ljék azt a városi kapitányi hivatalnak 
át adni.

—  K ö r ö z t e t i k .  ííotlieb  Mór bírói 
/.ártörés és sikkasztással vádolt doinoszlói ille
tőségű 28 év. s. vékony test alkatú. gesztenye 
szin hajú. rövid fekete szakáim, elől csorba 
fogéi izraelita egyén. Beszól magyarul, románul 
és héberül. Öltözete urias.

Szerkesztői izenetek

6. P. urnák N.-Kálló. Becses ígéretéhez 
képest, várom becses közreműködését. B. Z. ur
nák (.'sóhajon. A beküldött népdalokat vettem. 
Köszönöm, szabad legyen reméllenem, hogy 
nem lesznek utolsók. —  Mindazon igeutisztcít 
uraknak, kikhez legközelebb lapom érdekében 
levelet intéztein. Becses válaszaikat várom. Elet 
és halál ! nem közölhető férczelménv. Kiég 
volna egyet ilyet közölnünk, hogy t.* olvasó
inkat idegessé tegyük L. 0. urnák helyben. 
„Az ígéret szép szó, ha megadják igen jo . L.
S. urnák helyben. A tanügy körében történendő 
nevezetesebb események közlésére baráti tisz
telettel. kérlek, reméltem nem tagadod meg 
kérésemet. Bor. barátság és szerelem, ilyen 
kontárkezekben még az is kiálhatatlanná lesz. 
Blibánatom olyan nagy : Hogy leiszom maga
mat. Hát én bánom. liánéin azt még is tanács- 
lom hogy ha látta magát, részeg fővel ne 
írjon verseket.

MIKECZ JÓZSEF
felelős szerkesztő és kiadó.

A közönség köréből1)

b i j c s i j  szó.
Nem mulaszthatjuk el, hogy egy rövid 

„Isten hozzadot" ne mondjunk a „Nagy Kallói 
dalárda egyesületnek" összesen és egyenként. 
Hosszú évek során élvezett barátság kedves em
lékei fűznek bennünket ezen egylet tagjaihoz, 
kikkel jo «'s hnlsorshnn, örömben és bánatban 
anyiszor osztakoztunk. Végzetünk ugyan szét
választott bennünket, de sziveink mindig hévvel 
fognak dobogni azon barátokért: kik, még szo
morúságaink közepeit is tudtak édes p<-rezeket 
szerezni AnzRtlnn liarit»»({uk én uivviilitú H:il- 
l:iikkal társaiknak. A rokon le lkek a távolban 
is együtt éreznek. Mi is együtt érzünk a sors 
által tollúnk elválasztott társaink és baráta
inkkal s bár fáj a különlét, de gyógy balzsam 
*-. fajdalmunkra az, hogy megvagyunk rólla 
győződve, miszerint barátaink jó  emlékükben 
meg fognak tartani minket is,'m int mi őket 
megtartjuk.

Fogadja téliünk szívélyes búcsúszónkat 
az egyesület mélyen tisztelt elnöke, annak min
den tagja egyenként és egyetemben és tartsa
nak meg bennünket továbbra is baráti jó  in
dulatukban.

\ egiil pedig bocsássák meg nekünk, hogy 
•/.* n baráti köt* ínségünknek ily elkésve teszünk 
* l* get, mivel <•/. ön hibánkon kívüli, az átköl
tözés és behelyezkedés eddig úgy el foglalt 
bennünket: hogy egyébhre ;i 1 it»- gondolhatunk.

Isten veletek jó barátok ! Szivük legmé
lyéből kívánják:

\ nyíregyházára átköltözött n.-kállói
volt dalárdái tagok.

K) h  rovat alatt közlőitekért csupán a sajtó 
irányában vállal felelősséget a Szerk.

H i r (I e t é s o k.

Hirdetés.
Van szeneséin értesíteni a n. é. közönsé

get. miszerint a jelen nyommasztó \ iszonyok 
következtében —  leszállított áron. Készítek 
minden a könyvkötészeti szakmába vágó mun
kálatokat, u. m. bármily nagyságú könyvek 
papír, vászon, bőr, selyem, és bársony borí
tékba egyszerűen vagy díszmunkával leendő 
bekötését, különösen ajánlom könykötész, temet 
az állami megyei és magán hivatalok uradal
mak nagybecsű figyelmében, mely úgy ju- 
tányosság mind szilárdság tekintetében f'liil- 
n iu lh a ta tla n .

Telj*»s tiszteleti 1 

könykötŐ.
3 2—3

A nagy káliéi ntcza k* 1* ti szegletén levő 
l<>3(i ik szánni ház i g e n k e d v e z ő f *• 1 t é- 
t e 1 «• k m e 1 I *• t t szabad kézből elad*), tu*la- 
kozhatni a nevezett házban a tulajdonosnál és 
a „Nyíregyháza" szerkesztős-égében.

2 2— 3

Hirdetés.
Van szerencsém tisztelettel ért* siteni a 

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

u m. s í r k ö v e k  és s i r k c r  e s z t c k kifa- 
rágását, az azok ra szükséges b e t  ii v e s é t e 
k e t ,  fából készit* tt *1 i s z f a r a g v á n  y o - 
k a t  mindennemű b e  t ii k tetszés .sZVrintí mi
nőség s m-’imyiségbeni <-Ikészitését —  továbbá 
készítek, m e g r c n d e 1 é s szerint,minden féle 
*1 i s z fi g ii r á k a i, mdszobrokat és szent ké
peket érez fa és gipsz anyagból.

.Mi<lőn 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 utezán.

I 2—3

I hhrorziii. 1*77. Nyomatott Tiszai Ihtnirl nyomdájában.


