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Egy tekintet a takarékpénztárak szín 
falai közé

A takarékpénztárak Üdvös és áldá
sos voltát lehetetlen kétségbe vonni. Több 
évtizedes tapasztalás igazolja azok létjo
gosultságát és jóságát.

A takarékpénztárakat a takarékos
ság teremtette. Innét származott neve is.

Az első takarékpénztárt Tottenham- 
han egy níí állította fel, l ’riseilla Wacke- 
tield. Nem sokára ezután e nőnek fia l'j-  
zcelamlban állította fel a második taka
rékpénztárt. Hár ez intézetek közhasznú
sága majd egy század óta ismeretes; 
legszebben azonban legelőször Németor
szágban kezdett felvirului.

A nagyobb takatékpénztárak Ham
burgban, Aldenburgban, Kidben, Oöttin- 
gáhan és Altimában keletkeztek jelen 
századunk első felében.

A takarékpénztárak további fejlődé
sét, különösen azoknak hitelintézetekké 
lett átalakítását, az élelmes angoloknak 
köszönhetni. Angliában az első takarék- 
pénztár 17ítS-lian állíttatott fel, mit azu
tán a többi európai nemzetek is nagy 
buzgalommal követtek.

Az augolorszngi takarékpénztárak 
szaporodását nagy mérvben elősegité. a 
pariiameutnek 11~> 1T-dik évi juliiishó IL’- 
dikén hozott azon roppant horderejű ha
tározata. mely mindazok pénzét, akik az 
első évben l<M> font sterlingig tétemé- 
nyeztek le valamelyik takarékpénztárnál, 
a „1 o u d o n i h a u k" által is bizto
síttatta. K tapintatos és becsületes intéz
kedés azt eredményezte, hogy már IHdl 
licit Angolország ds.‘> takarékpénztárt 
mutatott fel. a skóeziaiakat és irluudia- 
kat ide nem értve, hol rövid idő alatt 
szintén sok keletkezett.

Francziaországban lHl8-ban fogtak 
a takarékpénztár alapításhoz, de lassan 
fejlődhetett, mert a kormány, nehogy a 
nép fillérei a lotteriától elvonassanak, 
akadályokat gördített Htjába. A júliusi 
forradalom azonban a takarékpénztárak
nak is nagy lendületet adott, annyira, 
hogy lHllst-ban már ott is í.'é  t takarék- 
pénztár működött.

Németországban szintén M l IS óta 
keletkeztek ez intézetek : Derültben és 
Stuttgartban azonban már ekkor voltak, 
sőt csaknem minden nagyobb városban.

Olaszország aránylag igen hátrálná 
radt e tekintetben az európai többi álla
mok mögött. I S21)-ben Tímeáimban még 
csak egyetlen ily pénzintézet állott fen.

Az egyházi államokba XVI. Oergely 
pápa vitte és honosította meg.

Hazánkban is jó  talajra talált az 
üdvös mag. Örömmel tapasztaljuk azok 
szaporodását. Azonban fájdalom, a köz- 
szükséglethez képest, még mindig érez
zük azok kevés számát.

A takarékpénztárak eme rövid ke
letkezési és fejlődési történetéből is lát
hatni, hogy mily nemes és magasztos 
föladata van azoknak a társadalomban.

llonnét van tehát, hogy még sem 
felelnek meg ama várakozásnak, mely 
hozzájuk van fűzveV

Horniét van az. hogy inig pénzin
tézeteink mondhatni úsznak a készpénz
ben, a kamatláb mégis folyvást magas, 
kisbirtokosaink és iparosaink pedig a 
végi onaglásbnn szenvednek '

Tagadhatatlan, hogy az 187i!-ban 
megrendült bizalom máig sincs helyre
állítva, a kereskedelmi világban kedv 
helyett a legélesebb feszültség és gyanú 
uralkodik s a keleti kérdés erélyei a 
forgalomra lidéreznyomást gyakorolnak.

A tőkepénzesek kamatoztatják ugyan 
tőkéiket: de » forgalmon mitsem lendí
tenek.

A baj oka ott van, mikép a he
lvett, hogy a tőkék üzletekre, befek
tetésekre s iparvállalatokra fordittatuá- 
nak: a takarékpénztárakban helyeztet
nek el, Ind természetesen azt egész ké
nyelemmel kamatoztatják. Takarékpénz
táraink e tőkék után ti, 7- 7' V ’  „ et ad
nak, mennyit a betevő tőkepénzesek 
sehol sem kapnának.

A tőkepénzes világ, e kedvező kö
rülményt siet is felhasználni. Hat bizo
nyítja azon körülmény, hogy Magyar- 
ország összes takarékpénztáraiban k é t 
s z á z  t i z m i l l i ó  forintnyi betét 
van, mely összeg tőkeszegénységünk 
mellett, a készletek túlnyomó részét 
teszi ki.

Ahol a takarékpénztárakban ily 
aránytalanul sok tőke van elhelyezve, 
ott a nemzetgazdasági viszonyok igen 
siralmasak lehetnek.

Csak dicsérnünk kell nemzetgazdá- 
szainkat, hogy e természetellenes álla 
potok forrásait naponkint kutatják s or
voslásáról gondoskodnak.

Vájjon hol rejlik ennek oka?
Legközelebbi ezikkünkben elmon- 

dandjiik.

Megyei élet
—  E m l é k i r a t .  —

A rcfortnátió eszméjének világrajövetele 
az egyetemes emberiség művelődése történeté
ben oly nagy horderejűvé vallott ; hogy szinte 
korszakot alkotott; —

Kiil alakja a protestáns egyház, melyben 
nyilatkozott, felszabadíts a lelkeket a közép
kor bilincseiből; fel a lelkiismeretet, a meg- 
hozván a szólás szabadságot, ez megteretnté a 
sajtókat, a művelődés eme nélkülözhetetlen s 
oly lényegen tényezőit. —

A protestantisinusnak aztán n merre csak 
terjedt nyomában já r t a haladás, felvilágosodás, 
és j» tudományok fejlődés**.

Igv történt, hogy a minden egyes prot. 
egyház ez eszméknek lett egy-egy \árává ; s 
minden ilyen egyháznak —  mint az egyetemes 
prot. egy háznak is általában, emberiség! szem
pontból fontos szerepe ; missiója volt régen 
és van ma is. —  Ez állítás, mint megdönthe
tetlen axióma áll főleg édes magyar hazánkat 
illetőleg, ugyan is:

Ma a reformátiő eszméi elveivel a szabad* 
elviiség, demokratia nemzeti önállóság, függet
lenség mindenütt világszerte elválhatlan kap
csolatban vannak, úgy inég sokkal inkább e 
hazában, ki magyar ref. vallásunk múltját el
fogulatlanul tekinti s bírálja, el kell ismernie, 
hogy a prot. egyház küzdelmei a nemzetilét 
önállóság, függetlenség és szabadságért! küzdel
mek is valának egyszersmind ;

El kell ismernie, hogy a prot. egyház 
aiitonomikiis-önkormányzati szervezetével bá
mulatos erővel és hihetetlen szívóssággal állott 
ellen mindég az idegen hatalom túlkapásai s 
beolvasztási törekvéseinek. El kell ismernie, 
hogy az egyházi önkormányzat kerete csak a 
legközelebbi múltban is szinteréül szolgál a 
hazatiui érzelmek nyilvánításának s hazafias 
eszmék megvitatásának épen akkor, midőn más
téren még szót emelni sem volt szabad, ki eze
ket a múltra nézve így tudja, önkéntelenül is 
be kell vallania, hogy » prot. egyházra, mint 
melynek ily szép s tettekben gazdag múltja 
van* tekintve hazánk helyzetét, viszonyait, és 
nemzetünk elszigeteltségét, küldetés vár még a 
jövőben i s ; S ez mint eddig negyedfélszáz 
esztendőn át hfi támasza volt a hazának, me
nedéke a nemzeti érzületnek, s igen szokszor 
egyedüli fenntartója, istápja. dajkája édes nem
zeti magyar nyelvünknek : ugv még inkább az 
leend az ezentúl is. —  S hogy az lehessen, óhaj
tandó, kívánatos is. —

Igen i s ! vallási s nemzetiségi érdekből 
egyaránt fontos a tiszta magvar faj tős-gvö- 
keres részből színe javából álló prot. egyház
nak gyámolitása. virágoztatása. — Tehát az 
önkormányzatú r e f : egyházak fenállását nekünk 
úgyis mint protestánsoknak, ugv is mint jó 
magyar embereknek — óhajtanunk, akarnunk 
kell niég áldozattal is;

Az egyetemes ref. egyház azonban az 
egyes egyháznak jólléte által áll s esik : 
Egyetemes jóllét nincs, nem lehet egyesek 
jólléte nélküi.

Ha most már magunkra, e hajdan fé
nyes. nagyhírű N Káliéi ref. egyházra fordít
juk tekintetűnket mint egyesre, elfogódik



kebelünkben a szív, elborul a lélek, midón 
látjuk mert látnunk kell, mennyi anyagi baj
ja l küzd. temploma, tornya romokban hever, 
midón látjuk, hogy a létérti, és Önfentartási 
harczot kell vívnia ez egyháznak önnön fiai
val, hívével szemben : mert évról-évre csak a 
nagymérvű kivetésekből tartja fenn m agát; nem 
lévén pár ezer fit. alapítványi pénzén kívül, 
semmi anyagi birtoka jövedelm e; Es ha ezek
hez hozzá gondoljuk, hogy az egyház tagok 
a hírek egv része szegényedik, a prot : lelk«*k 
száma érről évre apad. mert sok már oddik 
is más felekezetitek kezére került; alapítványi 
pénzünk is csekély összeget képvisel, annak 
is egy része elkallódott. félelemmel és ag
gódva nézünk .1 jövő ölébe, hogy rajon ké
pes lesz-e ez egyház ezentúl magát fentartani 
hivatását teljesíteni, vallási nemzetiségi szem
pontokból ? Ki mindezeket igv látja, igy tudja 
megdöbben : meg kell döbbennie ha vallását, 
és nemzetét é.s hazáját szereti ; és inegdöhlwn- 
vén elgondolkozik keresi a mentő szert és ta
pogat egy Ariadne fonal, egy vezető «színe 
után . . .

S  ime! —  a uientőszer önként kínálkozik, 
az alkalom is éppen je lm  van. —  A lagositás. I 
a foganatba vett hatál rendezés azaz alkalom, j 
melyhez hasonló még ezen váró*. s egyház él< - 
tében nem volt soha. é..> —  nem is lesz soha ! . .  •

A mentő szerre nézv az indítvány marj  
meg is tétetett egyik lelkes s befolyásos, tekin- ; 
télyes egyház tag által oly formán, hogy min
den földdel hiré egyén egy-egy telek után J 
2 )0 0  öl földet ajánljon t'< 1 egyháza részére, 
egyházi birtokul:

A ref. egyháztanács által éti al<d irt bi-j  
zattan meg. hogy az eszmének terjesztés ■. va
lósítása végett egy emlékiratot szerkesszek, hogy : 
ez által a hideg, közönyös fásult s az egyház ; 
érdekét netalán felfogni nem akaró tagokat az 
alapítvány szükség* s voltáról megyőzzein s rá
bírjam <? csekély áldozat megtételére.

Felemelem annálfogva igénytelen szavá
rnámat isten nevében, ez egyház jelene, jövője 
érdekében, melyet szivemen hordozok, melyek 
lelkemhez forrvák. —  Felhívom, esedezve ké
rem ref. h hitfeleiim t, szeretett, halgatéiiinat, 
miként az alkalmat megragadva, tekintsenek őse
ikre. az egyház tiszteletreméltó fiainak emlé
kére igazi lelkes és áldozni kész. buzgó fiaira! 
a Szondy, I)rák. Gál. Ráskay és Borsv alapí
tókra, tekintsenek azon buzgó egyháztagok em
lékére. kik 1807— 9 ben csak magára a torony 
építésére s betetőzésére, a  kezemnél levő hite
les okmányok szerint több mint huszonötezer 
forintokat adakoztak. Ezeket tekintve aztán- 
hogv méltó utódukul állíthassák magukat nyo
maikba. S  hogy a következő emberöltő is pél
dát vehessen rúlluk : telekarány szerint, egy-t gv 
telek után 2<K) {“]  öl földet kegyeskedjenek 
egyházuk javára közegyházi alapul felajánlani!

Ez elv szerint járván, csak Krisztusunk 
parancsának tennénk eleget, ki azt mondaná, 
hogy „A kinek több adatott, többet i> kíván
nak attól" és igy inig az 1 ,- telekkel bíró ad 
50 [jjölet. a kinek fi telke \.m. az ad 12**Q 
ölet az az egész holdat.

Mélyen tisztelt hitfeleim ! nekünk, a mi

Köny és mosoly.
(Huniorisztikiis értekezés, i 

IV.

Változásnak van alá vetve az életben 
minden; de senki és semmi sem oly szembe,- 
szökóleg, mint a nőnem.

Ismét a nőknél vagyok. De hát tehetok-e 
én arról, hogy mindig csak róluk beszélek, 
mindig csak veink foglalkozom. Ok az élet mo- 
•zlyai. Lehet-e tehát őket, a mosoly és kény
ről elmélkedvén, feledni ?

Nem.
I.ássuk teliét minő változásnak tannak 

alárendelve a nők ? A gyermek leányból nagy 
leány, viruló szép hajadon. —  a nagy leány
ból a hsjadonhól férje# nő. szerető feleség és 
gondos anya — az anyából nagy mama. nagy 
nén*’ sat. lesz f ’soda-e tehát, hogy a nő, aki 
ily nagy változásnak van alá vetve, a minden
napi életben is annyira szereti a változatossá
got s nem egyszer szeret többet egynél?!

ref. egyházunknak —  mint egy jelesünk mondja 
—  nincsen mesés gazdagságunk, százmilliókra 
menő vagyonunk, kiterjedt és raesterileg szer
vezett hierarchiánk : nem vagyunk pazarul do
tált államegyház . . .  a mi egyházunknak 
csak a vallásos s z í v , az erkölcsi szilárdság, a 
protestáns és nemzeti hazafiui magyar szellem 
képezi erejét, lelkét, gazdagságát, alapját, sza
badságát. életét, mindenét; —  mi magunkra 
támaszkodhatunk egyedül !

Esedezve hívom fel ennélfogva e nemes 
és szent egyház híveit, tegyék szivükre kezü
ket, vegyék lelkűkre egyházuk ügyét, tekintse
nek őseik emlékére, s tegyék meg azt az egy 
pár barázda föld ajánlatot maguk, maradékaik 
és unokáik érdekében : nehogy a kedvező al
kalom elmulasztásáért megátkozzanak bennün
ket utódaink még sírjainkban is ; nehogy gyű
lölettel emlegessék azok nevét, kik ez ajánla
tot ellenezték, mint emlegetjük városunk meg
fontolt csak a közelmúltból i s : nehogy emlé
kükön száradjon a szükkehliiség, egyháziul lanság 
és vallá.Malauság súlyos átka, melyeket le nem 
moshat semmi vezeklés ;tz örökkévalóságban 
*em : melyet meg nem bocsát az isten véget- 
leti irgalma sem !

lJi\i et sah .n i animam meam ! 
Nagy-Kálh*. |K77. jan. 10.

Görömbey Póler
ref. lelkész.

Irodalom és művészet
l j  z e n «.* ni ü ve k. Táborszky és Rarsc.h 

zenemű kereskedők kiadásában meg jelent : 
..Négy magyar suit<" válogatott eredeti magyar 
daliok. népdallok • tánczokhól, Zongorára 
ál dolgozta: Gobbi Henrik. Az első füzet ára 
1 ft. „Kanimézer polka" zongorára szerzé: Ko- 
zenzweig Vilmos ára 5<) kr. „Fatzer Marsch 
zongorára szerzé: Rohrbacher Károly ára 
00 kr.

*
A j e l e  n é* v kezdetével keletkezett 

újabb irodalmi vállalatok közziil figyelmébe 
ajánljuk a n. é. közönségnek : a „Magyar 
Hirlap"-ot —  szerkeszti Kulifay Ede nemzeti 
irodalmunk egyik kiváló alakja. E  lap válto
zatosan és népies nyelven van szerkeszstve e 
mellett hazánkban a legolcsóbb napilap s 
mint ilyen igen czélszerii és hiányt pótló \á- 
lalat. Második czélszeríi hírlap s irodalmunk
ban egyedül álló irodalmi vállalat a Dr. Dár- 
dav Sándor szerkesztése alatt keletkezett „köz- 
igazgatási lapok" megjelenik ketenkint egy
szer Szerdán, előfizetési ára egész évre Rt 
ft. E vállalat kiváló figyelmet érdemel, mivel 
még ez ideig közigazgatási szaklapunk nem 
volt ez az első mely felfogva a közigazgatás 
fontosságát annak nyilvános képviseletére és 
szakbirálatára vállalkozott.

I* e k ii 1 d e t ' 11 szerkesztőségünkhöz a 
..Könyvészeti Hírnök" 1-ső száma mely az 
irodalmi termékek ismertetésére keletkezett. 
Ajánljuk az érdekeltek fig\elmébe.

t tivan a nő élete, mint egv virágos kert. 
tele a legszebb virágokkal, itt-ott néhol boj- 

! turjánnal is. ( ttt di*zlik a szerelem piros ró
zsája: a hűség zöld borostyánja; a/, önmegta- 

, gátlás rozmaringja: a lemondás fejér lilioma;
i > az önleláldozás örökzöldje; de egyszersmind 
néha ott déyajkoilik a kalandvágy katángja is ; 

ja  hűtlenség harlangkórója : a hiúság nárcisa. 
' > a csalfaság csalánja.

A nő nem egyéb. — mondja egy sze]- 
lemdus iró —  mint az istenség által a földre 
alá küldött hajnali hnrmatcsepp. mely ha ró
zsasziromra esik. ragyogó gyémánttá válik : de 
ha mocsárba esik. maga is iszap 1* *sz és csak 
termékenyíti a mocsárt.

Ks mi viszi a legfőbb szerepet?
A s z ív , e csalta kis hustömog, az érze- 

mények sokadalmának e gyülhdye. mely sok
szor még az észt is i Ihallgattatja. Addig vál
tozik adóig alakoskofbk. hohóskodik inig 
végre ő maga is átváltozik —  p o r  r á.

Ki hinné, mily sokféle a köny és mosoly!
Vannak természetes és mesterséges kö- 

nyek és mosolyok: a mesterségesekkel legin
kább a mtirelt államokban amazokkal a inti 
velődé* legalsóbb fokán állé* népek tüzlu Ivénél 
találkozhatni.

Hasonlítsuk például össze az ártatlan 
gyermek mosolyát és a diplomatáét, midőn ez

S z a b 6 E n d r e  az ifjabb nemzedék 
egyik kitűnő lyrikusa f. é. márczius 15-töl ve
gyes tartalmú heti lapot szándékozik megin
dítani „Ifjú Magyarország" czitn alatt. Hosszas 
ismertetés helyett kiveszünk e nemes, emel
kedett hangú fölhívásából egy tételt. Azt 
mondja ugyan is a fölhívás a többi közt. A 
magyar nemzetiség ügve jelenleg a szabadság 
és civilizaczió ügye Európában. Megmenteni 
ezt is azt is, minden veszélytől, ez a mi mis- 
siónk. Miénk —  uj nemzedéké, inért mi va
gyunk a „haza jövője". Hogy miiven lesz e 
jövő, sötét vagy fényes? —  az tőllünk függ. 
Hogy cl ne maradjunk a nyugoti nemzetek 
háta mögött, hogy minden téren megtartsuk 
továbbra iv vezérszerepünket itt keleten a 
a többi fajok előtt, kell, hogy » lelkesedést 
tett kövesse ; hogy idejekorán, még most egye
süljünk, tömörüljünk ! Hogy forrjunk össze 
egy orgnnicits egészszé, egy élő, működő testté 
mindazok, a kitc külön tán semmit, együtt 
véve pedig sokat tehetünk-e haza fül virágzása 
s „újjá születésének" érdekében; hogy egy
mást támogassuk és buzdítsuk a törekvések 
külün-kiilün terén; hogy kifejezést adjunk 
gondolataink, véleményeink és m« ggyődéseink- 
nek, mindazon kérdések, tünemények és esz
mék körül, melyek Kisebb vagy nagyobb 
mértékben az emberiség nagy társadalmának 

j .szellemét mozgatják, melyek nemzetiségünk 
j és szabadságunk fejlődésére előnyösei! vagy 
i hátrányosan hatnak. Az „Ifjú Magyarország" 
j *• feladatok megoldásának előségélését tiízi ki 
! czélpontjául. s ebben leli megindulásának ma
gyarázatát." Megindul »z évi márczius 15-ikén 
kettős számmal, melynek terjedelmes mellék- 

j letét „A magyar ifjúság mozgalma a keleti 
I kérdésben" czimü leírás fogja képezni, részié- 
; tesen előadva mind azt. a mit az ifjúság a 
i múlt évi novembertől kezdve mai napig tett ; 
j —  a füstbement fáklyászene, az utczai tttntc- 
1 té*s, országgyűlési interpellacziő'*. a diszkard 
és a konstantinápolyi utazás történetét érdekesen 
rajzolva minden epizódot. Ajánljuk e nemes 
törekvéssel s a legszívesebb érzelmek közt 
megindulandó lapot, a haza jövőjét szivükön 
hordó hazafiak és honleányok meleg párto
lásába.

A közönség köréből

E  g y s z ó a (I c b r e c z e n i in é z e s k a l á -  
u s o s o k h o z.

Konráil János és társai debreezoni nié- 
zeskalácssütŐk bepanaszolták, a debreezoni vá
rosi főkapitányi hivatalnál a nyíregyházai iné- 
zcskalácssíitőket, hogy hamis, nem valódi és 
tiszta szinmézhől készített úgynevezett „debre- 
czeni mézeskalácsot" készítenek, s azt mint 
dehreczenit árulják, „debreezeni" fölirattal. A 
debrecz eni városi főkapitányság megkereste a 
napokban Nyíregyháza város főkapitányi hiva
talát, * felhívta csak úgy rövid utón. miszerint 
hatósági területén intézkedjék, hogy .1 nyiregy
házai uu z* skalácsosok d«*br* czeni feliratit mé
zeskalácsot. hacsak azok I>ebreczonből lett

fejedelme nevében »• hékepontozatokat aláírja. 
Oly különbség van e. két mosoly közt, mint a 
falusi kis leány rózsapiros arca és a horva- 
dásnak indult nagyvárosi delnő bécsi pirositója 
közt, vagy mint a mostani urhölgyek és konv- 
haszolgálők tuniijiie-ja, és Éva anyánk fügefa
levél olőruhája közt.

De mindamellett i<. a köny és mosoly 
egyaránt az ég ajándéka.

Köny és mosoly kíséri lépteinket az éh t 
rögös utam. Ki tudja? midőn sírunk, nem a 
szunyadó (írómét költjük-** fel álmából?

A fiatal szerelmes (inért vannak vén sze
relmesek isi letérdel imádnttja lábaihoz s ott 
sir. ott zokog.

Miért ?
Hogy imádott ja szerelmet, boldogságot 

mosolyogjon rá.
A hízelgő mosolyog, nevet. Miért ? Hogv 

azt. kinek szemébe mosolyog, megcsalja, s 
hogy mosolyával a megcsalatott szemébe ké
nyét gyűjtsön.

De, hogy hosszadalmas ne legyek, el
mondom: mikor illik nevetni, mosolyogni, sirni 
é- könvezni?

Nem az öröklött javakban, ham m azok 
czélszeríi felhasználásában alapszik az emberi 
lét boldogsága; és igy nem az nevet és sir



megrendel tót (ívüket nem igazolják, ne árul
hassanak.

A nyíregyházai városi f i  kapitányság- kö
zölte eme minden törvényes formát és szint 
nélkülöző fermánt az illető mézeskalácsosok- 
kal, velünk alulírottakkal » felszólított bennün
ket. hogy hasonló panaszra ne szolgáltassunk 
jövőre alkalmat.

Ennyi a tényálludék.
Nekünk alig volna szavunk e dologhoz, 

ha tudnánk, hogy a debreczeni mézeskalácsos 
uraknak privilégiumok volna a kérdéses mé
zeskalács készítésére és árulhatására. De miu
tán tudjuk, hogy ilyesmi kezünk közt nincs, és 
nem is lehet; ezen eljárásuk által pedig egye
nesen a törvény által szabaddá tett iparra akar
nak, törvénytelenül, az illetékes hatóságok mel
lőzésével, nyomást gyakorolni : kénytelenek va
gyunk kijelenteni, hogy debreczeni iparos tár
saink nem csak helytelenül, hanem méltányta
lanul és emberietleniil jártak el irányunkban.

Hogy mi nyíregyházai tnézeskalácsosok a 
debreczeni mézeskalácsc.sal jó „geseheftekct" 
csinálunk mindenfele, az nem Komád János és 
társai érdemei, hanem a mieink Azt pedig 
igen jól tudják tisztelt ipartársaink, „a munkás 
méltó* a maga bérére.“ Megesik biz az, hogy 
egyik gyárnak, nem lehetne olv ipartermel- 
vénvt előállítani, mint a másiknak. Miért nem 
pi rlik be a szegedi szappanosok a debreczeni. 
pesti, nyíregyházai s több nagyobb városi szap
panosokat, a kik széltére gyártják a szegedi 
készítésű szappant ?

Sajátságos fogalmuk van Komád János 
urnák és társainak a szabad iparról.

Mi részünkről tudni fogjuk, miként jár
junk el jövőre az oly igen téltett hiivs „deb
reczeni mézeskalács*' kiszité.se és árulása kö 
r ii l ; de ily önkényes, törvényellenes s az ipar- 
törvényt lábbal tajmdő hatalmaskodás e|őt nem 
hajiunk meg egykönnyen.

Nyíregyháza. 1H77. január dl.

Stoller Ferencz m k. Gabona József m. k.
Hock Sámuel m. k. Nagy Lajos m. k.

nié/.eskrtlácsosok.

Mi újság itthon

Az anyagi gondok lévén a szellemi 
erő é« munka képesség megölő betűi, ne
hogy a lapot illető anyagi gondok bénító 
hatással legyenek szellemi foglalkozásunk* 
ra, de meg azon okból is: hogy a lap 
fen állása s a nyomtatandó példányok 
mennyisége iránt is tájékozhassuk magun 
kát, — tisztelettel kérjük a mélyen tisz
telt közönséget : szíveskedjenek az előfi
zetési dijjakat mielőbb beküldeni kiadóhi
vatalunkhoz. Alkalmat veszünk magunk
nak egyúttal felhívni barátainkat és ösme 
rögeinket, szíveskedjenek bennünket, e ne
héz, de úgy megyénk mint városunk köz 
Ügyeinek érdekében szükséges vállalatunk

ban, az anyagi téren pedig becses dolgo
zataikkal, támogatni, hogy nehéz felada
tunknak úgy felelhessünk m eg: misze
rint lapunk nélkülözhetetlen kellékké 
váljék minden polgár házában. Teljes 
tisztelettel a „Nyíregyháza44 szerkesztő
sége és kiadó hivatala.

Lapunkat, a néptanító urak szá
mára fél áron adjuk, a mit is ezennel, 
ismételve becses figyelmükbe ajánlunk.

(m) Kmethy István Nyíregyháza város le
véltárnoka, a városi képviselethez leendő ter
jesztés végett, a napokban egv terjedelmes ja
vaslati munkálatot nyújtott be a tanácshoz, a 
városi levéltár gyökeres rendezése tárgyában. 
Elmondja javaslatában, hogy miután a város 
még jelenleg sincs azon kedvező helyzetben, 
hogy a rendezést ugv eszközölje, miszerint a 
levéltár több évtizedeken át egy helyben ma 
radhasson, szükséges tehát oly módozatokról, 
gondoskodni melyek azért a rendezést teljesen 
s a mennyire a változás alá eső társadalmi és 
természeti remi megengedi, állandóan biztosít
sák. E czélból iromány tartályok helyett. — 
melyeknek köllözködéskori széf bon togatása.
sok időbe, pénzbe kerül s a rúd i> mindannyi
szor Megzavartunk. a zárt kisszerű eg\ ajtajú 
sz krények' i ajánlja, nem csak azért, ne rt igv 
a különben is gy» ng« gyártású papírok telje
se i inegóvatnak. nem c*ak. im it a költözkö
dés és i Ih-niu zést könnyűvé válik, hamm azért
U. mórt maga a r nd« zési. átnézési. fölki .....
sé'-i kát. tun- letek és igen meglennémk kön
nyítve; amomiviben az egyes szekrények a jta 
jára, a |og./.••bl» rendben lehetne loliriii azok 
tartalmát t. i. melyik szekrényben minő ter
mészeti iratok, inrív évtől és szám tód 
vannak elhelyezve? különben is.

saját könyvtára javára tánczmulatságot rende
zett, mely fényesen sikerült. Ez alkalommal di
csérettel kell megemlékeznünk az ott jelen  volt 
hölgykoszoru által tanúsított egyszerűségéről, 
alig volt egy pár uszály, az is áldozatja lett a 
vigmulatságnak. Bizony ideje is már egyszer a 
divat majinolást abba hagyni, mert valamint a 
magyar férfit az egyszerű nemzeti viselet, úgy 
a nőt a nemes egyszerűség emeli magasra egy 
eszes férfi szemei előtt. E  tánczvigalom a ke
délyeségben páratlan volt és reggeli 0 óráig 
tartott. A tiszta jövedelemről mint hogy nem 
vagyunk ez ideig sem értesítve —  nem szól
hatunk.

(m) Hangverseny. Báró Vay Lénáid f. év 
jan. 25-én hangversenyt rendezett városunkban 
a következő műsorral: 1. szakasz: 1. Fantasia 
„Lucia di L imermoor. . .  Beriot" előadja a 
hangversenyző. 2. Szavallat „A repkény*' . • 
Tompa, szavalja: Onody Géza ur. 3. „Polonaise" 
(A s dur) zongorán Chopin, előadja: Pap D e
zső ur. 4. „Magyar népdnllpk" Benozi Gyula 
zenetársulatával, előadja a hangversenyző. 2. 
Szakasz: 1. Fantasia „Faust" fölött zongorára 
. . . „Gunod,"  négy kézre előadják : Lonyay 
Ilonka é \ ay Róza urhölgvk. 2 L e g e n d a ... 
4V ienawski, előadja a hangv.-rsenyző. 3. Ének 
„Magyar néjnlallok" énekli : Mikecz János ur. 
í  „Magyar népdallok" Benozi Gyula zenetár- 
sulatával előadja a hang versenyző. Báró \ ay 
Lénárd ur ez estén olv édvezetbe részesítette a 
nagyrészt \idékiekl»ől állott szép számú közön- 
séget. a milyet csak nagy ritkán élvezhetünk. 
A közt • működők miikedv-llők levéu azokról 
bírálatot mondanunk nem kellene, mint hogy 
azonban egytől-egyig kitűnő ikerr d oldották 
meg feladatukat, kénytelenek vagyunk, kifej 

I zést adni elism-Tó-sii üknek, a hangi > rsenyző ur J  r«»l pedig c.eik annyit mondunk: hogy játék t. 
oly szil hez széllé —  a no llett hogy művészi 

meddig* hogy az ♦ iiiln-r 
mondja t lanalba a mint

o —  a no
leik*' sir és örül ugvati egy jól 

azt i művészi kezek által elő 
adatában a leréltárnok. — az egyöntetűség j varázsolt hangok «*rijitik. A hangverseny bele- 

és követke/t lés rendszere.,ég mm csak le - nézésé után kedélye.., tánczmulatság volt. Ez es
ését emeli a levéltárnak, d• • sőt a késő nem-J fér* -.okáig k- Lesen fogunk vissza emlékezni, 
zedék. csak elismeréssel szólna rédunk. izlé-i Kövér MlklOS berczeli lakosnak jelen
Htinkiől. szakismeretünkről /•> iigyszen tétünk- s/.áinuiikb.in olvashatói hirdetésén* felhívjuk 
ről. \ olt alkalmunk olvasni a javaslatot; tehát 1 gazda kö/.ómv'gütik tig veimét, 
határozottan kijelenthetjük. hogy annak min- * »K V ) A mint bennünket Kts-\ árdánd ó-r- 

a jártasság szép|tesit sirk. ott legközelebb egy alakulói félben 
önbizalom és a j levő humánus egylet azért oszlatott fel. — még 

nlik e|. — Segítségül e nagy I periig • gé,z» n önkénvtileg az egvle-i t igok k->z- 
munkalathoz • 1-v éltárnok csak egv ügyes | b* jött. nélkül: mivel az egyl-t •gv része a !•-
napdijas felvételét kéri s ígéri, hogy a levél- j relézéseket és jegy, ő könyveket és könyvelése- 
tárt ol> rendbe hozza, miként a levéltári v ket magyar, más részt p dig. név szeri :t Grósz 
zé  r f ő k  ö n v v után. bár mely idegen s a !• - j Bernit.  ̂ ■ -inberger Ignácz urak s hozzál tarto- 
véltárb.ui teljesen járatlan egy óm i> képes lesz Izéik —  héber nyelvi n követelték vezettetni. A 
feltalálni bár.nelv ugv darabot. ÍAhözöljük a I bektildőtt kéziratot nagy terjedelme miatt - 
tisztelt h v.'ltárnok urat •* bevallott nemes t i-  de meg azért sem közölhetjük. mert a t. be- 
rekvésért. Mi is a/.t mondjuk mit ■ m - küldő urat nincs szerencsénk ismerni, becses 
b ö l c s -  mondott egv évvel ezelőtt, hogy a u-vét pedig eltek jtett** alá pingálni

den során a *zakavatott>ág 
illésre mutató érzék. »• ne 
b’gjoM) akar.it

l 'gsz- bl> nnb'koszlopát emeli fel magának • ; 
kezdettől fogva mindég n-nd-ölen állapotban 
lévő levéltár rendbehozatala áltál. Erős kitár-1 
tást kiv.ínunk a Ilerkiil* >i munkához. \ be-

t.
további m 
lentid i tisztel

: hí
ült f; közöljük 

jegyzés nélkül.
b* küldi

.^•/bnn

kozlemé- 
p esetet minden 

h * azonban szives 
In esés nevét Velünk 
a esetről mi is el-

iiviijtott javaslatra pedig felhívjuk a tisztelt lógjuk mondani néz-teink-t. addig pedig inig
képviselő urak figyelmét. 

íf» A polgári olva egylet múlt hó 1
J * z mi g nőin történik, c 

-én zöljúk a lett tudóisitást.
upán fentartással kö-

mindig jól. aki nagyon nagyon nevet és sir. 
hanem az. aki helyén és idején sir és nevet.

A reményt, agy hiszem, mindnyájan is 
merjük, akik ő földgömbön élünk, mozgunk, 
sirtink és nevetünk. Jó  barátunk ez. aki nem
csak a derűs, hanem a boríts napokban is el
látogat hozzánk; aki nemcsak künyet fakaszt 
lelkűnkben, hanem szelid derűjével föl is szá
ntja  azt.

Fgy van.
Mosolvgunk. ha reményünk teljesül, ós 

könyezünk, ha meghiúsul az.
Ez okoskodás fonalán himbálózva, magam 

is kiváncsi vagyok, ha vajon mosolyognak-e 
értekezésemből várt s beteljesült reményük, 
vagy könveznek annak meghiúsulta fölött.

No de ez sem újság.
Aki csalódik, bánkódik. A bánat pedig 

és a krtnv épen oly atyafiak, mint a Tisza 
kormány és a meghunyászkodás; a budapesti 
magyar ifjúság magatartása és az igaz hazafi- 
ság ;* Jókai Mór és a bepiszkolt szobor.

Igen! mosolvgunk és könyezünk! ez vég
zetünk.

Mosolvgunk saját boldogságunk érzeté
ben ; mosolvgunk mások balgasága fölött.

Sírunk saját boldogságunkban : s neve
tünk embertársaink eleste fölött.

Nevetjük a sánta táncmestert, a potrohoa

kengyelfutót, a kijátszott agyszerelmest, az 
ügyetlen szépelgőt.

De kérdés: vajon helyén és helyesen ne
vettünk és sirtunk-e?

A nagyvilági divathölgy kacagva dobja 
el magától az alapos és életbe vágó, hasznos 
ismereteket ós szivnemesitő példákat tartal
mazó* könyveket, melyekből erkölcsöt » aunak 
megvédésére fegyvereket szerezhetne magának : 
de később sin  a veszi kezébe és könyek közt 
olvassa, de már későn —  azokat.

Helyén nevetett és sirt-e eme hölgy ?
I gvebár nem?
Egy másik delnő mosolyogva nyújtja hó

fehér kacsóját az előtte könyezve térdelő dan- 
dvnek s megosztja vele érzeményeit. béke- 
kincseit. sőt többet. — mindenét! Alig múlik 
el pár hét. a mosolygó női arcot könyök áz
tatják. s a dandy könyező arcára mosolvszi- 
várvánv borul, egy más behálózott hiszékeny 
delnő kebelén s kineveti az első hiszékeny 
hányt.

Jó l nevetett e és sirt-e urna leány?
Nem !
Sirni és nevetni emberi dolog ; d- he

lyén nevetni és sirni : több, mint emberi.
Tekintsük magunkat s nézzük, mit nö

velünk ?
Örülünk, nevetünk, táncolunk. ligAdunk.

holott inkább sírnunk kellene, az idők és em
berek rnszas.íga. az államférfiak tehetetlensége, 
és :» tehetetlen államférfiak telhetetlensége
miatt.

De ha már emberi végzetünk és rendel-
t* tÓMitik a sirás és nevetés: adja isten, hogy 
csak akkor sirjunk. midőn édes hazánk •> 
nemzetünk iránt tartozó* kegyeletos tettekben 
kifáradva saját tehetetlenségünk fölött kell sír
nunk. s ugv éljünk, hogy ha meghalunk, le
gyen oka az ivadéknak könyezni sirhalninnk 
felett.

Ne feledjük, hogy a haza élete oly ló
kor. melyben oiinden egyes honfi saját arcát 
látja meg. Azon legyünk, hogy eme tükör 
sohase mutasson siró arcot. Ne sírjon e hazá
ban senki ! ne az iró, n* a művész, ne az ipa
ros, ne a földmives. ne az árva. ne a koldus.

En pedig azzal az óhajjal teszem le tol 
lámát, hogyha értekezésem ellentétesnek látszó* 
két czime egyikének megfelel. —  bár nrvet 
ség< siiek I* nni nem valami irigylendő állapot, 
kérem szép olvasónőimet, hogy inkább moso- 
hogj.inak fölöttem, mint sírjanak, l a egyébért 
nem. legalább az- rt hogy mosolyogva még 
szebbek legyenek : és engem boldogítani tog 
a tudat, hogy angyali szépségük emeló>é.h< z en 
is járultam. (4 égé.)

M e s $ z °  a t o



( x )  Egy veszett eb a múlt napokban az 
Úgy nevezett „Orosi szőlőkében rutul össze 
marta egv serdülő fiatal ember karját, nem csu- 
dálkoznánk ba az ily esetek mindennapiakká 
válnának nállunk. sehol, talán az egész föld ke
rekén. annyi kóbor ebet nem lehet látni, mint 
Nyíregyházán, ideje volna ha a városi rendőr
ség kiterjesztené becses figyelmét ezen körül
ményre is.

Mindenféle a hazából és a Nagyvilágból.

—  Sertés üzlet A I. magyar budapesti 
sertés hizlaló és kölcsön előlegező részvény-tár
saság jelentése. A debreczeni és gyulai vásá
rokról több mint 6000 darab sertést hoztak 
ide, a hozatal többi része megoszlik : megle
hetős minőségű szerb, oláh faj és könnyű fa
jok  (90— 100 ki gr.) között. Az árak a menyi
ben Oderberg felé a kivitel lehetetlen volt. 
könnyű áruknál 3— 4 kr. nehéznél 2 krral klgr. 
szerint hanyatlottak. Jegyzet árak magyar vá
logatott faj 56 lj i — 58 kr. vidéki 52— 55 kr. 
szerb 50— 57 kr. tüskés 40— 50 kr. oláh 50— ;>4 
kr. kilóként tiszta sulykai. Tengeri áru: régi 
kész áru 7 fit. uj 6 frt 10 kr. —  6 frt 15 kr. 
készpénzben. A sertések létszáma január 10-én: 
vissza maradt 53.920 dn.iab. Felhajtatot : állóid
ról 4640. hizó 6370. Erdélyből 1530. Szerbiá
ból 3030. Nláhországból 111'*. az **eaki vas
pályán érkezett 230 drb. összesen 16910 drb. 
Elhajtatott: felvidékre 370. Becsbe (Bécsied 890) 
3160. Prágába 600, Bodcnbnchba 23<w>. Mnjna- 
Frankfurtba 550, budapesti fogyasztás 2320. fe 
szesen 7400 drb. Megmaradt 61 43*». köztük 
32.000 sovány sertés. A íészvényállásoknn 
13 140 drb fekszik.

—  Bórettyo-Ujfaluban < gy • b tunt nyom
dász úgy akarta kivégezni magát, hogy \> tt 
• •gV locsoló csövet, megtud főtte pitskapoi ral s 
bele vert három golyón. Ekkor kapta magát, 
oda állt egy gyertya elé és a locsoló golvót- 
1 an végét luki tartotta a gyertyának, másikat 
pedig szivének. Persze a puskapornak az a 
természete, hogy ha tűz éri — lobban. Meg
létén az ok az ellobbanásra. a por c-akugyan 
explődált. hanem arra tört magának utat. m< r- 
re kevesebb ellenállásra talált, t. i. a gyertya 
je lé . —  Azóta fogva tartják.

—  A Konstatinápolyból hazaérkező kül
döttség fogadtatása. Miután az egyetemi • » as 
bizottság a Konstantinápolyból hazatérő kül
döttség ünnepélyes fogadtatásától az • gy«i* mi 
tanács határozata által eltiltatott. * / ünnepé
lyes fogadtatás rendezését e^y a fővárosi pol
gárság köréből alakult bizottság vett- k’ zébe. 
—  A további lépések megtételére Kozma Elek 
elnöklete alatt egv öt tagú bizottság küldetett ki

—  A budapesti ipar é , kt r* skt d< Imi ka
mara iparosztálya jan. 28-áu tartott ülésén tár
gyalás alá vette az italmérési jogra vonatkozói 
miniszteri rendeletet, s * gyhangulag sajnálatá
nak adott kifejezést a fölött. hogy a kormány 
e rendelet közzététele előtt az érdekelteket 
képviselő szaktestületeket no g nem hallgatta 
A minisztériumhoz >i. ügyben az iparkamara 
részéről i> indokolt f. ntoijosztés fog intézt* tni.

—  Szatmarmegyeben ugyancsak kezd 
lábra kapni az öngyilkosság s ugv látszik az 
emberek a levegővel együtt szívják b. e mér
ges betegséget. Mint a „Szatmárié. K .** ír ja : 
„Folyó héi 23-án Er-Körtvélyes községben • * 
Papp Sándor. Irinvbon (Szabolcsin.> pedig fo
lyó hó 16-án Barabás András, jómódú gazdák 
felakasztották magukat."

—  Bausznern Guido országgyűlési képvi 
selő „D ér neue Ausglcich. vvie cr sóin soll*

cziiuen egy füzetkét irt, melyben, mint már a
czim is mutatja, az uj kiegyezés miként leendő 
megkötését tárgyalja —  német nyelven. Ma
holnap még megérjük, hogy fognak akadni 
egyének, kik muszka nyelven adják ki hazánk
ban müveiket: legalább azt kell következtet
nünk azon eljárásból, hogy egy magyar or
szággyűlési képviselő, Bausznern Guidó, ilv 
példával já r  elől, akkor, midőn éppen neki 
volna hivatása hazáukban a mindinkább lábra- 
kapó germanisálást ellensúlyozni.

—  Van Kossuthnak egy öreg olasz szol
gája, a ki teljesen osztja Kossuth buját, örö
mét. A beszédből, a beszélgetésekből mit sem 
értett, de még is örömteljesen meg volt hatva 
a jelenet ünnepélyessége, meleg kedélyessége 
által, melyet félig sejtett, félig érzett. Az ál
tal fejezte ki örömét, rokonszenvét. hogy ud
varias buzgósággal osztogatott virágokat gaz
dája földiéinek.

V e g y e s .

—  M a g v a r m u 1 a ts á g  Amerikában. A 
newyorki magyar egyesület műkedvelő tagjai

I jan. hó 4-én előadták a „Betyár kendője* ciinti 
népszínművet, a jelen  volt hírlapírók és ame- 

| rikai uracsok nagv tetszéssel fogadták az elő
adást. mely után a Rákóczy indulóval meg- 

I nyittatott a bál. és más szobában a poharozás.
! hol több fel köszöntés történt a magyar nemzetre,
; többi közt Fretwell ur mint az angol lapok levele
z ő je  annyira neki tüzes *d< tt. hogy szónoklatát 
I hi> fejezte be : „angol a nyelvem, magyar a 
•szivein.* Esteli után a Ko»uth induló kezdte 
| ne g ú jra a bált. volt tánc világos viradtig. csár- 
| dóssal kezdődött csárdással végződött a inu- 
| hitság.

\ a .su ti étkezés Angliában. Egy ma
gasabb rangú magyar vasúti tisztviselő, ki rö- 
vid idő’ dőtt utazta Angolhoiit. b.-szeli,
hog\ az angol \asutak legtöbb étterme mily 
kitűnő kényelem s eb-gantiával van berendezve 
főbbek közt Nomanton állomást emeli ki.

I melvie k éttermében az ebéd 3 Schilliug 
j s 6 p-ba kerül. A z  egész terem vastag 
J  '  z ő n v e g g < I \ a n li •• v o n v a. s h o g  y 
!.i/ elindulásnak bé*ki;utás avagy  harangguli j»*l- 
jz.Ke ih kikerült-■ thcs.sék. a vonat elindulása előtt 
5 p- ic/cz ' l a/, elinduló vonat egy  villany tál- 
ezán ('-h ktriseh'- Sebeibe) j* b ztetik. Borzasztó 
ellentétben álnak ezen angol ebédek gazdasága  

példátlan tisztaságá\al valutáink szegényes és 
többnyire hé: s tisztasággal rendezett társas* 
ebédéivel.

—  A j ö v ő v i /. ö z ö ii. Fali* Rudolf 
tudó- német tanár közelebb felolvasást tartott 
Berlinben arról, hogy a nap és a hold mily 
l.efolvá-t gyakorolnak a földrengésekre és az

; időjárásra. A földközel, mely minden érben 
j továbbra esik. .> 6393-ik esztendőben már nem 

január l-jéiv hanem márezius 21-ép fog esni, 
vagyis tkkor li z a leghidegebb. - A 19,896 
ik évben már szeptember 23-ára «sik a tél 

I közepe. Ez borzasztó sok csapadékot fog adni. 
j ugv hogy anno t»4tHI-ban május 1-én lészen 
j újra a bűnösöknek eltörlése a föld sziliéről.
! mint vala ez időszámításunk előtt 4<H• évvel 
az ui haragjából.

—  H a m a r  elintéy.**tt megkérés. Egy 
I ifjú állított be * gv gazdag leány atyjánál :
I ..( ram.,, —  mondá —  „bírom kedves b-ánva
Ígéretét, kérem beleegyezését kölcsönös liajla- 

j műnkhöz . .*  —  „Fiatal barátom.* —  szakitá 
félbe az apa. — „leányomnak valóban ördö- 

I gének kell lennie. On már a negyedik ma 
1 délelőtt, a kit ez ügyben ide nyakamra küld.

A többPháromnnk.. megadtam beleegyezésémet, 
isten neki, öntől sem tagadom meg. Fogadja 
ön is áldásomat.* —  A kérő* furcsa arezot vá
gott az atyai áldáshoz, és nagy léptekkel in
dult tova. még csak hátra se mervén tekin
teni.

MIKECZ JÓZSEF

felelős szerkesztő és kiadó.

Nyíl ttér.*)
K é k  1877 jan. 28 

Tisztelt szerkesztő u r !

Becses lapja f. évi 3-ik számában A .1. 
aláírással ellátva egy közlemény je lent tneg 
melyben felhívás intéztetik Nyircháza város 
t. főkapitányához az iránt, hogy hajlandó é 
a tiltott kártya játékosok és játék helyeket 
szigorúan ellenőrizni és hajlandó é ama bizo
nyos vizsgálatot melyben én kihalgatandó len
nék befejezni.

Minthogy ezen felhívásban, ha bár ne
vem neinis, de lakhelyem inog van nevezve, 
irigyeim s rágalmazóim a hazárd kártya já t 
szót Ín személyemben akarják feltalálni.

Tisztelettel kérem azért a t. szerkesz
tőséget arra nézve szíveskedjék becses lap
jában nyilvánosan kijelenteni, ha váljon a fel
hívó ur a tiltott hazárd kártyajáték űzőnek 
engemet említett *• meg vagy más valakit? 
Ataláhan pedig e tiltott hazárd kártyajáték 
űzőkre vonatkozó része az említett czikknek 
rám vonatkozik e vagy nem ?**)

Elvárva a t. szerkesztőség ösm-rt rész- 
rchajbitlaiiságától. hogy jelen  soraimnak be
cses lapjában lodyt ad s arra az igazságos 
kívánt választ megndandja. maradtam őszinte 
tisztelettel :

ozombathy Gyula.

Tekintetes Tulács István ügyvéd urnák 
Rakamazon.

Kedves barátom István !
E mai napig, az általad igenjói ismert 

ügyben, 12. mond tizenkét levelet intéztein 
•hozzád s te egyre sem válaszoltál, azért kény
telen vagyok hozzád egyszer és utőljára-e té
ren intézni egy nvilt felszólítást, akarsz e 
levelemre válaszolni? Igen vagy nem? —  
E sorok megjelenésétől számított 8 napig el
várok válaszod után, azoinban tovább egv per- 
czig sem.

( iegény 1877 jan 20-án,
A

\ u»‘v, /.ott idolon lapunkban m egjelent f* 111i- 
v.i~U:ui i 'nlii. tt ► hamis kártya játékknl l.mztoga ték át 
ill< t.'. vonatk -zások m-ninii réwóou *cin tartozik a fenti 
kérdést lto/./..ink intéző iirr.-i a i/.ennel kij<-lentjük, hogy 
a/. egész köziem-nylo-n e mi pán azon egy t-'-tel vonatko
zik reá, mi ly :» városi főkapitány urat a ti. J .  féle 
vizsgálat befejezésére hívja fel. az in csak annyihaii 
;i mennyiben ő ezen ügyben kiha Iga tátidéi lévén az--ti 
kitolás folytán huzétdott >'• halasztódott máig, hogy ö 
t'-lm-m található. A hatnia kártya játékosok a ha/.árd 
kártya barlangokra vonatkozó részre a felhívásnak egé- 
s/.- n más szeiné-lyokct illetnek. F.nnyit jónak láttunk az 
ügy tisztázása a az igazság érdekében kijelenteni.

S z c r  k.

"I E rovat alatt közlőttekért nem vállal
felelősséget a Nz e r k .

II i r (l e t é s e k.

Hirdetés.
300 drb lábon álló akárzfa —  vastag

ságra a vágatni szokott „Varga* fához hasonló 
—  több ócska épület fák és 1O00 drb jóminő- 
ségií cserép zsindely. igen jutányos áron eladó. 
A feltételek iránt felvilágosítást ad a „Nyíregy
ház** szerkesztősége.

4 2 -3

Hirdetés.
7o szekér jó minőségi! gyep szóim 

akar rgéazlx'11, akar pedig öl számra, 
jutányos áron eladó.

A venni szándékdzók mcgtekintlic-

i tik s arra nézve t 11 ,1 o m á s t szerez- 
!hétnek :

r í C ö x r é r  í ^ í I e I c b
tulajdonosnál Bérezel községében

(Szabolesmegye).

Hövelib felvilágositás szerezhető a 
.. Nyiregvháza" szerkesztőségében.
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Debreczen, 1^77. Nyomatott Tiszai Irániéi nyomdájában


