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Egy tekintet a takarékpénztárak szin 
falai közé.

Nálunk magyaroknál a innstaiiinál 
mérsékeltebb kanmtlAlini nincs. nem le- 
liet kilátás a<l<lig, mig a takarékpénztá
rak nem reformáltatunk; mire nézve ők 
maguk, a takarékpénztárak tehetnék meg 
az első lépést azáltal, hogy a betétek bi
zonyos maximumát állapítanák meg, és 
egyszersmind a betevőknek kisebb ka
matot adnának. Iákkor a betevők kény
szerítve lennének arra, hogy kész nagy
tőkéiket azonnal kivegyék és azokat va
lódi ezéljnkrii, iparvállalatokba, mezőgaz
dasági befektetésekbe, kereskedelemre sat. 
fordítsák.

Ami pedig a takarékpénztáraknál 
hagyható, kisebb betéteket illeti, tulajdo
nosaik csakhamar belátnák, hogy e kis 
összegek úgy sem bírnak termelő erővel 
és szívesen belenyugodnának azok kis bb 
mérvű kamatoztatásába.

A kamatláb leszállítása igen t' rmé 
szeteaen, ugv az ezentúl beteemlő, mint 
a már beutlevő betétekre egyaránt kiter
jesztetnék. mert i sakis ezáltal következ
nék be az, liogv a nagy tőkék elvonat
nának a takarékpénztárak köréből, és 
éltető erejükkel másutt, a termelési be 
Iveken nyernének közvetlen egyenes al
kalmaztatást.

\ mostani állapot, gazdasági tétlen
séget és pangást idéz elő. ami a taka
rékpénztári intézmény valódi, nemes ezél 
jaival homlokegyenes ellentétben áll.

lia e visszásság megszűnik takarék 
pénztáraink beliga/.gatásában és kezelé
sében egyéb üdvös következményeken 
kívül, még az is követke/lietik. sőt be 
is fog következni, hogy az állam saját 
kölcsöneit eleinte esak részben, benn az 
országban lógja elhelyezni, mert a taka 
vék| énztáraktól eleső tőkéket életjárade
kokért örömest odakölesönöznék.

Krancziaország minden kölcsöneit igy 
kapja és ez legbiztosabb támasza hitele 
nck és feliállásának: amennyiben az ál
lampolgárok mindig csekélyebb kamattal 
beérik, mint a külföldi tőkepénzesek, és 
mert az állampolgárok komolyabban os 
inkább szivükön viselik az állam es beke 
teliállását, mint annak hitelezői

Ki fogja-e a törvényhozás terjeszteni 
figyelmét a takarékpénztárak reformjára! 
Nem tudjuk. Ha azonban csakugyan nem 
tenné ezt hamarjában, amire alig vau kiló 
tás. maguknak a takarékpénztáraknak áll 
kötelességében, hogy a mostani természet-

ellenes állapoton, ha nem gyökeresen is, 
de mindenáron segítsenek, s a kamatláb 

| leszállítását léptessék életbe: különben 
mállóinál) válság állhat he beléletekben.

K válságot leginkább előidézhetik 
maguk a betevők, akik habár a nagv ka- 

| matot szeretik is felvenni, de nem jó  szem
mel nézik az. egyes takarékpénztáraknak 
ezrekre rugó pereit, melyekkel az. inté
zet adóssaif naponkint keserítik.

A takarékpénztáraknak adósaikat 
nem egymásután pevelgetni. zaklatni, liá
néin olcsó -törlesztési , újabb kölcsönök 
kel ellátni kellene, mert megtörténik, 

Iliogy a kisbirtokosok bepereltetésllk ese
ttében a takarékpénztárak tőkéjük nagy 
része is veszélyeztetve, az adós exis- 
tentiája pedig egyenesen megtámadva 
van. Mit nyer ily eseteknél a takarék 
pénztár? Anyagi veszteséget egyrészről 
és bizalmatlanságot a betevők részéről, 
és a külesünvevők számának naponkint! 
apadását.

tton tolják meg a takarékpénztárak 
le körülményeket komolyan s hozzák be 
a szükséges reformokat még idejében.

1 v v . 1

—

Alakítsunk, a hol csalt leli’t. polgári ol
vasó köröket.

A* érteleiutVjlúW/'. erő és hatalom m> l\
I előlit ben részesíti birtokosát k»11•'» 'iszonyok 

a f»ak kevés '/.elletni erővel párosult 
anvngi i’pi tiilajdonos*aival s/.<mk"Zt !

K/.ért mondta a \ ilág a legközel* bló tran 
cziu uéiiu t háború után. hogy a ír.incziákat 
úrin Moltk* \ i rt* in u !iam ni a porosz iskola 
im iten k.

||nn\ ,i/. általam^ *’*' telj**' fe|>11 »*%«»«I - 
—  m* ívnek áldásait M'iiki. ki az emb.-riség • r 
<I• k• it ifije# Kikéből szivén hordozz.) lia f'.ik  
inasát s/*ll<mi erejénél lógva ki tudta s/.ib.i- 

I ditam .i szűkkeblű nristokr.itia hv*M\iivhi i 
• színekor világából iomii tagadhatja mi i,mi- 

i dás hatással uralja talnmcly nemzet • rkolcsi. 
s. anyagi nagyságát. csak a/, tudja <zt igazán, 
a ki mivt Iftlfti. és m i'fit nép kozott a Ind a 
feltilágosodás már egyetemes közkiucsé- 'ált. 
jártán. beható figyelemmel mérlegi e fekinteí- 
iáén .i kft nép közötti killónbözetet.

Tekintsetek .i szabiul \mfrikár.i a h o l  a 
rendéirség távolról sriii ra k 'áu  lo-kókat a >/a 
liad gondolkozás röptére, az egyetemes 1*1' i 
lá^o.iodúö impo.sans Intása naponta net**k**ln 
inéi vben ieb uk* zik. *;s bámuljátok a csodát, 
liogv emelkednek mintegy varázs ütésre virágzó 
gyarmatok, gazda?*: és fény* > világ-városok. 

! mind meg annyi paradicsom az *•> vadon pusz- 
| tuságain. hol azŐs erdókbfii  az flott  néhány é t - 
l ' . l  bö lények és ó r iá sk íg y ó k ,  farkasok ta nyáz

tak és bii/hödt mocsárok kigőzölgés** niérg* 
siti!* a levegőt, mig Oroszországban, az európai 
kultúra i legsötétebb országában még az anyagi

és pedig mint állam-hatalom is mily nyomorú
ságosán gyenge lábon áll. mutatja a legköze
lebbi keleti kérdés első felvonása !

Valamint a szabadságnak olyan termé
szete van. hogy minél többen bírják, annál erős- 
sebb és annál áldás dusabb. ugv van a dolog 
a felvilágosodással is.

De kérdem, az egyetemes felvilágosodást 
mi mozdíthatja * ló inkább mint a polgároknak 
egymással való szellemi érintkezése, és ez érint
kezést. az eszme cserét miközvetitheti nagyobb 
mérvben, mint az úgy nevezett polgári olvasó 
körök ?

Hogy a polgári olvasó-körök, a hová min
den becsületes ember beléphet miveltségre te
kintet nélkül, ha ugyan elébb önként aláveti 
magát a kör alapszabályainak, mi nagv je len 
tő'égg*l bírnak az egyetemes felvilágosodásra 
nézve, mutatja azon mozgalom is. a mely a tár
sadalmi téren legközelebb ez irányban meg
indult.

Igen uraim, a közvélemény immár ftlka-
i*diii látszik a polgári olvasó-körök keletkezé
snek alapeszméjét, és nekünk, kik demokra
táknak szeretjük magunkat tekintetni, nem sza
bad kitérítünk a közvélemény *z irányú áram
lata * lói a nélkül, liogv az emberiség szene ér
ti* keit n i f g  lu ’ sértenénk, lia meghazudtolni 
ikiii akarjuk magunkat.

Azért. iu rettenjünk vissza a kezdet ne
hézségeitől. a l a k í t s u n k  o t t  a h o l  c s a k  
l e h e t ,  p o l g á r i  o l v a s ó -  k ö r ö k e t !

K J.

Nyíregyháza város képviseleti gyülés

terméből.
\ nyíregyházai képviseletnek f. hó I- 

*11 tartott közgyűlésén köw.-tkczó ügyekbeu ho
zattak határozatok .

ad f‘»2i,5*S7t> sy. Szabolcs megye azon ha
tósági >zabálv ívndeb'tc ellen, melyben a jegy
zői nyugdíjalapra minden adóforint után 1 t-ed 
krf teteit ki > azt Nyíregyháza városára is al
kalmazni ki'áiij.*. — miután a táros «aját 
jegyzőit illő fizetési**! látja el. tehát nem so 
nizh.it" a ki' és nagv községek sorába, kik 
-a ját jegyzőik* l oly csekély fizetéssel látják el,
• /.•*ii m**gve hatósági szabály rendelet ellen 
mint helv* s alapot nélkülöző intézkedés ellen, 
i szükséges jogorvoslat megtételére, a képti- 

s*det **gy 5 tagú küldöttséget választott pol
gármester elnöksége alatt. Kizdoríer dános 
id. Sárv l ’ál főjegyző. lettek megválasztva ezen 
küldöttség tagjaiul.

I 1 \ H77 sz. Kovács Lajos rendőr had
nagy a hivatali szolgálati*.! használhatatlanná 
I* tt lova helyett egy uj jó  lónak beszerezhe- 
i* se czéljáből írtot kér fizetéséből kiutal- 
\ ányo/.tatni. oly módon: hogy ezen összeg a 
neki járó  fizetésből évnegvedenkint 25 írtjával 
vonass-’k le. A jogügyi szakosztálynak vélemé- 
nv*> javaslat tétel végett kiadatott.

a I 5157 -S7ti sz Ziger Kde malom ügyé
ben a toldniivelés ipar s kereskedelmi minisz
térium 20592 számú leiratot a polgármester 
*döt**rjeszti, melyben nevezettnek a gétmalmi 
őrleth* t* s —  a táros feltolyamodása ellenére 
engc«lély* ztetik „magán jo g iM czimü követeié-



sével periig a várost a térvény rendes (ltjára 
utasítja. —  Ez iratok, melvck tanács által a 
város érdekei szempontjából beterjesztettek, 
vélemény es j..v. •! r tétel végett a jogügyi szak
osztálynak k a i  határoztatott. Polgárnms- 
ter periig no gbiz to tt: hogy a Zigcr Ede ál* 
tál felálÜTotr -ó/. i.alonibani mikénti őröltetésc 
két ellen óii/.t •>* s arról a jogügyi szakosz
tálynak jelentést tegyen s vele az ügyet tár
gya Itassa, s c ,  Jómén vés javaslatát a jövő kép
viseleti ülés elé terjessze be.

542/877 Szólták János s társai kérelme 
melyben a Zigor Ede gó/.malma által, a nekik 
—  mint malom bérlőknek okozott jogsérelem 
miatt panaszt emelnek, s a bérletet megszün
tetni, és biztosításaikat t isszaariatni kérik. — 
Yéleménves jutásiétól vég* tt a jogügyi szak
osztálynak kiadatni határoztatott.

57» > 87 < ' Adolf Ediiárd kérelme, mely
ben a szélmalom bérletéről f. é\ i február tó- 
gével lemond a város által átvétetni k•'rí. \ é- 
leinénves javaslat tétel \égett a jogügyi szak
osztálynak kiadatni határoztatott.

225,877 sz. Rutkay Mihály - társai vá
rosi adóvégrehajtók kérelmét —  melyben 
megszabott fizet.'-.iket ja\ itani. évnegyedenként 
pedig előlege,- m utalvánvozt lini kérik, polgár
mester pártolóin^ beterjesztőt vén : határoztatott: 
megállapított 5 — ö.száz fit óm’ tizetésiik f <5vi 
ápril 1—tol évuogyedcnkiuti kifizetése —  a vá- 
ros pénztárából —  folyóvá tétetik, ngy azon
ban. hogy az a végrehajtási költségekből be 
folyt összegből t- ljesitt 'ssék  a városilázi pénz
tár megterhelt! tése nélkül. A fizetési javítást 
illető része kén Imiiknek. —  megtagarita- 
tott. —

791 877 sz. Nyíregyháza város házzá Ibii é 
polgárai az 1875 és 1876-ik étekre, —  az 
1875-évi X lll-ik  t. ez. ellenére, —  túlságosai! 
rovatván m g házosztálv adóval, ezen törvény
telen eljárás ellen a város által a m. pénzügyi j 
minisztériumhoz kérvény intéztet vén. —  hol a ! 
kérelem alaposnak ^találtatván, a törvény el le- ! 
nesen kivetett adónak az ez évi adébóli lei- ; 
rás.i, elrendeltetett. Minthogy azonban a t. adó- 
felügyelőség —  munkávali túlterhelt- tése m iatt; 
— a leírásokat nem teljesítheti ; határoztatott. 
Hogy ezen törvényellenesen kivetett adók a 
polgárságról mielőbb b irattathasimnak a város 
e<*y alkalmas napitijjas felvételét határozván <1 ; 
a polgárunktól inegbizatott. hogy az adófeltt- 
gyelósségg! I magát érintkezésbe tevén ezen 
jogtalanul kivetett adók leirata>át. haladékta- , 
lanu] foganatba vétesse.

734 S77 sz. A debrcezoni catasteri igaz- 1 
gatóságuak 188 877 .aíinu iratát. —  mclv- 
ben a várost illető eatasteri munkálatok felül 
vizsgálatoknál felmerült hibák kiigazítása (é-

gett. i’gv dijnokot kór Debr< eztabe kuhb ni 
Határoztatott. azon egyének közzni. kik a vá
ros catasteri munkálatait készítették a catasteri 
biztos meghallgatásával egy dijnok felveendő 
s Debreezenbe beküldendő a hibás munkálatok 
kijavitása végett.

ad 6035/877 A nyíregyházai ág. ov. ogy- 
há/.tanáes előterjesztése a N. káliéi reáliskola 
ide áthelyezése. s az itteni algvmnáziuinmali
egyesiése és az ekként egyesitett tanodák 
felgymnáziummá emelését óhajtva hajlandó a 
megállapitandó feltételek szerint a helybeli 
gynináziuin kizáródagos felekez* ti tulajdon jo 
gáról. — minthogy pedig a városnak inintula- 
pitómik s szerződő félnek, az ügyhöz hozzá 
Nzéilani joga van. ennélfogva, az egyháztanács 
e tárgy hun a város beleegyezését, pártolását 
és közbenjárását kéri ki a nemes cél elérése 
céljából : határoztatott.

A (áros részéről ezen üdvös eszme a leg
melegebben pártolt.itváii, egy küldöttség válasz
tatott a (áros részéről, kik az egyháztanács- 
csal egyetértve miudazou okokat. melyek a 
reál tanoda ide. áttelepítését, a gymnáziummali 
egyetértése után itti n egy íelgymnáziiiin alapí
tását legcélszerűbben kivinni lehetne. —  elő
sorolva, a képviselőilázhoz egy javaslatot t« r- 
\i -.vizem k fel. A küldöttség tagjaivá a t. pol
gármester ur elnöklete alatt id. Krúdy Gyula, 
Kizriorfer János, lloffman Adolf. Kovács Gerő, 
Bodnár István. Kovács János és Lukács Ödön 
képviseleti tagok lettek megválasztva.

6 6 0 8 7 7  sz. Az ag. cv. egyház kérelme, 
melyben a város által még a múlt évben, os
kola építési helyül adományozott, úgynevezett 
„mnnrián" lévő 1200 r ]  öl földet —  mig a 
célba vett oskola felépittetik —  a város hagy
ja  m-*:; az egyház használatába. Ezen 1200Q  
öl född azon kikötéssel hagvatik meg az ogy- 
az egyház használatába : hogy annak jövededel- 
me i7. építendő oskola alapjára fordittassék s 
3 év alatt az egyház az oskolát köteles felé
píteni. elleneiét ben a varos az említett földet 
vissza veszi.

219 «S77 sz. Kri.ston Amália fej. Orosz 
Ferenazné kérelme, melyben a vendég utcai 
128 sz. házának. —  nedv az utca szabályozás 
folytán, megcsonkítása alá esik, kisajátítását a 
2514 871 sz. képviseleti határozat alapján, ké- 
relmczi. vagy pociig a takarékpénztárnak, mint 
hitelezőjével kéri ezen Ügyet « legyeuliteni. —  
Az ♦* tárgyra vonatkozó iratokkal együtt az 
építészeti és pénzügyi szakosztályoknak, véle
mény es javaslattétel (égett kiadatni határoz
tatott.

792 817 >z. Az 1876 X lY -ik  t. ez. értel- 
telüiébi a alakítandó egészségügyi bizottmány 
alakit a >ár • a polgármester által folliivaíván a

t. kóptisi let. az idézett tönényhez képest a 
1 izotmány tagjaiul megválasztatnak : Meskó 
Pál városi főorvos. Takács Alajos v. alorvos, 
Karner Márton v. állatorvos, Simon Endre r. 
cat. esberest plébánus, Tarbaky József ev. lel
kész, Fekete István g. c. lelkész. Lukács Ödön 
rcf. lelkész, Dr. Barucli Mór, Dr. Frajtler 
Soma, Dr. Gambau Leó, Dr. Sziklássy Mi
hály. Sexty Gyula ügyvéd, Sütő József ügy
véd, Xikelszky Lajos v. tanácsnok. Kralováusz- 
ky Gyula főkapitány, Kerekréty Miklós. Sáry 
Pál fő és Czupra Endre aljegyző. Megbizatván 
a város polgármestere, hogy a bizottmányt az 
idézett törvény értelmében, teendői teljesítésére
serkentse.

Figyelő

Mi újság itthon.

Az anyagi gondok lévén n szellemi 
ord és munka képesség megöld betűi, ne
hogy a lapot illető anyagi gondok bénító 
hatással legyenek szellemi foglalkozásunk
ra, de meg azon okból is : hogy a lap 
lenállása s a nyomtatandó példányok 
mennyisége iránt is tá jékozhassuk magun
kat, —  tisztelettel kérjük a mélyen tisz
telt közönséget : szíveskedjenek az előti- 
zetési dijjakat mielőbb beküldeni kiadóhi
vatalunkhoz. — Alkalmat veszünk magunk
nak egyúttal felhívni barátainkat és ösme- 
röseinket, 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 ..Nyíregyháza • szerkesztő
sége és kiadó hivatala.

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

(M) A lapnak múlt Nzámában megjelent 
„ly-y korszerű eszme*' cziniü czikküoknek, 
kiránt eredménye ígérkezik lenni, amennyiben 
az abba kifejtett eszmék alapján tűz elleni 
kolesunés biztosítás létesítése tárgyában eré
lyes mozgalom indult meg polgáraink között

Emlékezések Mariskára,.

Írásos, kerted puszta, zajtalan.
Mim i.t -ző, mely n vihar szállá át . .

Mini ti ne tő az. éjfél csendjében.
M* Iv neked kiiii. oly édes nyugtot á d .— 

A/, ákáe, melyn k lombja árnyain 
KI . I merengtél némán, csendesen :

Sárgult lombjával földig meghajolt.
Mintha gyászolna: kihalt mindenem! - -

I

Sárgul, hull a lomb ...

Sárgul, hull a lomb. beköszönt az Óóz . . .
A természetnek haldoklása ez . . .

Halvány fény síit a fellegrészon át.
A hulló virág: halkan lengedez . . . 

Tarlott lombokon nincs dalos madár.
Lejátszá éltét a vidor lepe:

A tiinriérhiuiÜ szivárvánv kihalt.
S  letűnt a szellő játszi élete .

Sötét, ködös nap ül a táj lelett 
A természetnek gyötrő kinjakint 

Nehéz, és fojtó pára :/.áll alá.
Melyben haldoklik, mi tnég élt imint! — 

Megszállj.', uyoinja még a L-lk. t is.
Borongássá t-sz szivet és kedélyt.

Megöl. örömet, üdv.t —  porba szór.
E jt  borítván rá. —  sötét siri é jt!

Mért is élne, óli! inért is a tavasz?!
Hogyha nem vagy már Kikeni üdv* * t>- 

Ki órák hos/.án el beszélgetői
Egy-egy virággal. l a , z ■ t jövt .

Ismert minden lomb. minrienik mi ág 
M tsolygtak, hogyha jó kelveri iala .

S Imsan húzták b. helyi. A v/.inmiit •
Ha könybeu úszott szened csillaga. —

A i óz.saltigas lombtalan, kopár.
Ki Őt szeretted : messze elménél ! . . . 

Egy volt éltetek . . . együtt, nyíltatok,
Együtt vitt • I a hervadás. a tél . .

T e egy kevéssel előbb hervadni . . .
S az fájt neki. hogy jégkebled felé 

Nem nyílhatott csak egv virága sem . . .
S  úgy fájt szive, hogy megszakadt belé !

A dús virágú liliom család 
N a bájos s/.egfü — csak emlékben é l! 

Egv bús sóhajjá vált át életük.
Az fájt nekik, hogy szótlanul menői .

A .les viola. mályva, déliké:
ív költözőnek mind, mind . . . földbe már — 

De küzd inégta lifi: égő .szerelem
t >nőb tévéi —  fél g halva bár . . .

Oh es.k  a r«pkény lom hisz s ni Ilinek,
U* inény közi'itt él hogv még ( isszaj'Vsz .

Nem m. het az < 1 v ,kőp s in -sszire.
Kit hozzájok oly szép • nib'k k'.töz

s  naponkint kúszik feljebb —  ágával .
Hogv megláthasson uj hazádban is .

' tli minő hnblog lelő t az. ki még
K**inénvbvn élhet s a reménybe* 11i-y !

Sárgul minden lomb . . elmúlt a tavasz . .
Mely ki keltedben oly szépen virult . .  . 

Mit itt szerettél, mi gyóuyört adott:
I tá lia i  hajh ! már mind. mind sírba h u llt!'

Es puszta lett most, puszta már a k e r t . . .
Mint szivem, melyet sírod tönkre i“U . . . 

t Mi lesz-e idő, mely egy uj tavaszt 
Költsön még e két pusztaság felett?!

Oh e kert. •• szív  puszta lesz —  tudom! . .
Soha többé itt virág nein terem . . .

Ki legszebb voltál, bciinök élve —  itt: 
Elhagytál minket: éltem, mindenein!

S  kint aluszol már, temetőbe rég.
Virágul an kis sirod mélyében! . . .

A kihalt tavasz, kihalt s/.iv felett
Fájón borongva, csendesen pihen ! —

Oh jó anyaföld szép virágai! . . .
Tavasz szerelme lengjen rajtatok ! 

Ilcrvariástoknak álma szép legyen!
„Ha elmúltatok, ha meghaltatok !“ . . . 

Enyhe föld legyen nyugvóhelyetek! . . .
Verőfőny költsön uj életre fe l! . . . 

t Mi ha felkeltek! . ugy-e gondotok 
Az ő kis sírját nem felejti e l ? !  . . .

Nem felejti el! . . .  S  hu jő  u tavasz.
Ott fogtok ugy-é sírján nyillani? 

Borúsan, tájén ! . . . hisz különben is 
Egész tavasznak kén rá szállani! . . . 

Menjetek el . és nyíljatok ki o tt! . . .
Megérdemel ő ennyit tőletek . . .

\ irágós legyen fent a sirorom.
Melyben álmodik szép testvéretek!*)

Míkola László.

K.v ti kfltíin^ny m«*t a múlt óv ő*z<öi tiekillüetrtt 
V" t -  i'Aistiiiik n 11.nI n ffSzAÖnlrMmA|{y>-i kö*lí»ny“- 
n k , rmntlmjry * imv*'r.«*tf lap nőm k->-
'••Ito, moHt H/t nokfiiik kíllilto l.o a költő. * M r * 
költeni';ny alknlmi r-öf, ilo uiort I • c*o őrök,
* Ijflk.

8 r. • r k.



n úgy látjuk. hogy egy közgyűlés egybe hí
vása vnn tervezetbe, melyen a társulás czél- 
jából a próba aláírások is megfognak kez
detni. Mi egész nyugodt lelkiismeretid ismé
telten ajánljuk ezen Üdvös eszmét polgártár
saink figyelmébe.

(V) A törvény védelme alatt.. A nagy 
káliéi országos vásárba vagyunk. Éppen ké
nyünk s kedvünkre szidjuk a kormányt és or
szág gyűlést h miért annyi minden féle törvé
nyeket alkottuk, miszerint, maholnap még ar
ról is lesz törvényünk, hogy a rablék miként 
kötelesek eljárni, ha meg akarnak, rabolni 
vagyonúnktól. „Hiszen már ilyen is van !“ 
Kiált fel akadékos barátunk. De minő lárma 
minő zűr zavar az oda lent a szőllők lá
bánál ? H ajrá! Utánna ! Meg kell fogni! Agyon 
kell verni! —  hangzik minden oldalról. A 
nép pedig dorongokkal, sátor fákkal és más 
ftistélyokkal felfegyverkezve, rohan zavarog is 
kiabál szüntelen inig végre baljuk a csilapitó 
szózatot: Meg van István meg fogtam! Ekkor
látjuk, hogy..........(Hívczy Kálmán vadászati
törvényének védelme alatt, meg támadta és 
merőben össze vissza bonyolította az egész
országos vásárt e g y .................nyúl.

(K ) Egy kis czigány fogáV. A napokban 
beállít egy jó l öltözködött czigány asszony 
a nyíregyházai ugv nevezett „Marnia1' tanyán 
lakó egyik kint lakó gazdához, meg látva, 
hogy a gnzdasszonynak fáj a keze, mindjárt 
fel ajánlotta magát annak meggyé;'vitására, a 
mit a gazdasszony örömmel elfogad. Ekkor 
kiveszőn a czigány asszony a kebeléből egy 
tojást, oda adja a ga/ulusszonynak. liogv törje 
azt össze fájós kezével, ez szót fogad és éli 
csodák csudája ! az eltört tojásból egy öreg 
emberhez hasonlói kis alak bukik ki. Erre 
aztán a czigány nő roppant uagv képet vág 
s rákezdi, hogy milyen szerencsés ez a ház 
hogy ő ide jött. hogy ennél a háznál pénz van 
elásva, s tudja az ég mi minden félét még. 
a háziak pedig az egész előadást áhítattal 
lialgatják, végre pétiig azt mondja a czgány n * 
hogy ez az öreg emberhez hasonló kis alak 
a ki neki megjósolta, hogy ennél a háznál 
kincs van el ásva most éhes. pálinkát kenye
ret óh két nült tyúkot kíván, s csak azután 
fog többet is beszélni. Minden elő h*tt te
remtve. Ekkor f.ztán meg kezdődött a kincs 
keresés, a czigány nő az egyik szegletében a 
I,áznak nagy gödröt ásott é s . .  Nagy az 
isten akarata, a kiásott gödörből egy nng\ 
csomó ezüst húszast vett ki a czigány ass*on\
- ezekből kiválasztott 11 dbot ■/( oda adta a 
gazdának, hogy az mutassa meg valami «-kc;- 
em bőrnek ha jó-e. A gazda ••! is ment a hu 
szánokkal egy korcsinároshoz. a korcsmátos 
pedig azt mondta a gazdának, hogy azok 
mind igen jói Mária Terézia idojeholi húsza
sok. sőt |>e is akarta váltani, de a czigány nő 
a gazdára ráparancsolt, hogy azokat \i zu 
vigye. Ezután a czigány ns.sz.onv azt mondta 
a gazdának ős gazdasszonvnak. hogy Ivrit 
s' nek össze mentül több pénzt, nő tt az öreg 
ember a ki az eltört tojásból kijött e/.n szó *• 
se ti adja vissza, ahány frtot btesziodi oda hol 
a kincs van. annyi ezer frtot lóg az másnap 
magához hívni s az mind az ö\«'k leettd. Erre 
a gazda össze járta  a közei fekvő ta ivókat 
.1 várost és ahol csak adtak neki mindenütt 
kölcsönözött pénzt kapott is f>0 fi tót a Mos
toha fiától magának is volt valami, feleség* 
pedig kit csak most nem régen vett el a neki 
még özvegy asszony korába kölcsön adott 
itt frját vissza követelte férjétől, hogy ő is 
részesülhessék a találandó kincsbfc*. Igv aztán 
nagy nehezen össze kerítettek vagy 1*4 fr. s 
e.>ak a mostani pénzsziik világ az oka. hogy 
nem I* százat s azt át is adták a czigány nő
nek. ki azokat a gazda és gazd asszon v szeme 
láttára, nagy komódiázás között csepübe s más 
sziikséges szerekbe hetakaritgatva letette az 
ásott gödörbe, a találandó kincs össze lóvá
sá ra ? . A letétek alkalmával azomhan a czi
gány nő hányát vágta magát, ordít, hogy ő 
lu ki vége. mert iigvutond meg akarta próbálni 
a pénzt vissza venni, de a kincset őrző szellem 
úgy meg vágta, bogv majd meg balt bele — 
a gazda felsegítette a földről a tettető czi
gány nőt, ki a letett pénzt azon alkalommal 
vette vissza s rejtette kebelébe, a midőn 
földhöz vágta magát. —  azért ha élőtök ked
ves monda a czigány nő holnap reggeli 8 óráig 
hozzá n* merjenek a pénzhez nyúlni, bent 
háljanak a szobában kise merjenek jönni onnan 
addig mig én holnap reggel élném jövök. Ezu
tán a gazda maga kikisérte a czigány asszonyt 
és a í>4 frtot az udvarából, hogy a kutyák

meg ne harapják s várják mostanáig is. ha 
ugyan meg nen unták már a várakozást, s 
most se kincs se í)4 ft. a czigány nő, alkalma
sint már a harmadik megyébe já r . —  E  czi
gány nőre felhivjuk a nagy közönség s a ren
dőrség figyelmét egy iránt. Fő ismertető jele. 
hogy az egyik szeme szürke ezüst szinti.

*# * Szentmarjai György, ki megyénkben 
igen széles körben volt ismeretes, és ahol te
kintélyes rokonai is számosán vaunak, mint 
Örömmel győződtünk meg az előttünk felmuta
tott törvényszéki végzésből, az emberölés tény- 
álladékának hiányából teljesen felmentetett s 
a debreceni kir. ügyészség vád alá helyezési 
indítványának mellőzésével, az ellene folyamat
ban levő fenyitő eljárás teljesen megseüntette- 
tett. (Sietünk e fölmentést az olvasó közönség 
tudomására juttatni már csak azért is, mert e 
büntényi vád a hazai lapok hasábjait is meg- 
j ái t i  unnak idejében, sőt mindazon lapokat, 
melyek eme szerencsétlen esetet közölték volt, 
Szentmarjai György és rokonai nevében kér
jük. hogy e sorokat, illetőleg o fid mentő tör
vényszéki végzést szíveskedjenek felvenni és 
közölni.

(os) Alkotmányos fináncz oktatás. Egy új
donsült .Szélhuszár a napokban engedélyt nyert 
feljebb valójától —  a szcmlésztől —  hogy 
ki in eh essen egv kissé járkálni a maga szórako
zás:! végett. El is mulatott Ő szépen ugv esteli 
9 óráig, a midőn egész illendőséggel haza bal
lagott. He itt is betelyesedott a közmondás: 
„minden jólakásnak meg keli az árát adni “ 
mert a mint haza ért szegény ujomz a lel vi
gyázó olyan egv pár oktat*) pofont nyomott az 
illet két halovány —  vagy talán —  „piros or- 
czájára, hogy testvérek között is meg ért vólna 
négyet; s midőn a szahulásba kereste ön védel
mét: a kérlelhetetlen szeinlész ur maga mellé 
véve egv hatalmas görcsös botot és két felvigyá
zót. utána iramodva el is fogta dicsőségesen az 
piszét, és csak ekkor kezdődött meg a haddel- 
hadd. N igyáz! Kardot ránca! paranesolá ő szem- 
lészség az egyik felvigyázónak ó pedig a mez
telen kard biztos védelme alatt oly atyai okta-l 
tűst oztogatott a szahulásba védelmet kereső 
ujoncz alattvalójának: luigv az bátran elmond
hatta volna hu ugyan lett volna kedve hozzá ? ! 
PotŐtfink azon versét; „ Ja jj a hátam, ja j j  a há
tam oda van Szeinlész bácsi kiporozta csúfo
san" mert aligha meg nem feküdte az atyai; 
*»ktatás következményeit. A pénzügyőri lakta- \ 
nya szomszédságába lak*) polgárok pedig eb- j 
bői ezt a tanúságot meríthetek : hogy 4iaik.il 
lei kö/.lináiicznak. 1: inem inkább „szemléimnek" ; 
neveljék. Eme lm vsa kis történet hozzánk 
heküldetett.

-f?abkl8. A dem* csil i csárdán f h*» G-én j 
esteli órakor egv kapezab. Ivar benyit a keres- , 
mába. hol a korcsmái *• • n* j  . s nőcse|é*l|.-te-i 
kit*(t k rálógván k-'i pisztolyt a korcsmán)- 
sékr; kérte pf'nzöket. iiiinth'iiök* t a niiök .an. 
A megrémüli védtelen < nbmvk azotuial «»«?•»- j 
adlak !.iiiesitikat. péii,-.-k*l A jó madár a mi 
k • v *' péri/.t talált, - minden rulia-iniuüt. társa! 
pedig ugvauezon idő alatl egy más ht• *11• tó. 
izinte minden ruha-remiit összeszedett. * szé
pen zaj nélkül « mint jöttek, odábh által,. A 
szogéuiv korrsinánis •* nej. , ruha nélkül, mozit- 
láb. alig-alig. hogy egészen anyaszült niezite-| 
len nem maradi. Szomorú állapotok. S  mennyi 
iIv» smi történik « zen ínséges időben ? 1

*  /v „Petőfi társaság lopjanak- 7-k száma 
megjelent, szerkesztőségünkhöz beküldetett. 
Hogy mily Ügyesen van szerkesztve, s menyire 
hézag pótlónak mutatkozik e lap a magyar iro
dalom terén, elég legyen e számnak tartalmát 
megemlíteni: Adagio (Coppée) költemény Vá- 
rndi A utaltól: A kolostor lakója elbeszélés (vége) 
Vértesi Arnoldtól; Két ékes rajz (folytatás)

: Margitay Dezsőtől: Heti szemle (Kora tavasz 
j kora téíj Balázs Sándertól: Tárcza a költői 
j igazság szolgáltatásról (vége) je les ifin tudó
dunk Torkos László Lessing után indulva ki. j 
az a est hetikai felfogás értelmében oly szép s 
valódi bel becsű értekezést tett közzé, mely azon 
nagy névhez mit a Társaság czimjeül felvett 
méltán illik. Üdvözöljük e fiatal embert ki a 
Kisfaludy-társaságban alegorikns költeményével 
Arany. Szász, Gvulay figyelmét is felébresz
tette. (Megeinlitjük itt e helyen, hogy Szász 
Károly „Van e jogosultsága a babonának a 
költé.sz tben" cziinfi az akadémia által 60 arany
it yul jutalmazott pályamunkájában és eszméket 
niár fejtegetni kezdé, de Torkosra e fejtegetés 
semmi befolyással nem volt. s mint önálló mü
vet lehetetlen a legnagyobb elismeréssel nem 
üdvözölnünk) Irodalom, figyelő (ismertetés) 
Képző-művészet: Tündér Ilona (festette Thau

Mór ismertetés). Nemzeti színház. Vegyesek 
(A Petőfi uielszobor. összehasonlító irodalom 
történeti lapok —  szerkeszti Dr. Iirassav Sá
muel és Dr. Melszl Hugó Kolosvárt. Petőfi 
Sándornak az 1848 iki miniszterek és akkori 
óra*, gyűlés ellen heves kifakadásokat tartal
mazó levele, stb.

Csevegés egyrűl-másról.
Ismered-e tisztelt olvasóm, a szerelem pá

riáit ? !
Azoket, kiknek legjobb volna szív nélkül

születni.
Kiknek legnagyobb bűnök az, ha szivük

van . . .
Igen. vannak emberek, kiknek nem sza

bad érezni, mit az isten végtelen jósága kár
pótlásul adott az embernek az elvesztett para
dicsomért.

Ezen páriákat egv kérlelhetetlen Kherub 
lángpallossa kirekeszti a boldogságból, mely a 
legkietlenebb pusztaságot édenné varázsolja.

S  még is, ha megszólal benne a szív tit
kos hangja, ha az ismeretlen boldogság utáni 
vágy rést tör magának fájó kebelében, —  
nyomban hallatja viszluingképea gunvkaczaját 
Mefisztó sivitó hangja, s vérfagyasztó "káröröm
mel idegrázó lelketlenséggel rámutat Dante 
poklának kapufeliratára: „lasciate ogni spe- 
runza," —  hagyjatok fed minden reménynyel.

Erre sincs mindig szükség. Az egész tár
sadalom beáll Mefisztó helyettessénck. s irgal
matlanul követ doh szegény páriára, a mint
hogy elég vakmerő ő is emberül érezni.

i ud játok-e, mit tesz az. egy egész éle
ten át végig kínlódni a sivárság mezején ?

Ha van sejtelmetek róla, akkor nem ta
gadhattok meg egy részvét-könvet a szerelem 
boldogtalan páriájától.

#
Minden ember már bölcsőjében hordja 

magában a boldogság utáni vágyat. Midőn le
rázzuk maguukról a gyermekség porát, s lát 
körünk tágulni kezd. növekszik boldogság utáni 
vágyunk is.

Dolgozunk, táradunk, izzadunk, hogy mi
nél teljesebb boldogságra tegyünk szert.

Am van még valami, mire még szeré
nyebb; n törekszik h szerető kebel, mini az 
ön boldogság meg ál lapít ássam s ez : azokat bol
dogítani. kiket .szeretünk.

S rz állításunk főkép nőkről szól.
V nő elemében csak akkor van. ha bol

dogíthat. Soha sem szeret adósa lenni annak, 
kit szerelmére méltat .

A nő találékonysága s természetből örö
költ tapint:;ta soha sem jön zavarba a helyes 
mód iránt, melynek alkalmazásával lekötelez.

V téri! iigyetb iiségo gyakran tévutakon 
jár. • a nőnél Ou/.őhh természet*) gyakran nem 
is kép s (• lületio Ikedni uz önszep tet nireauján.

e
Annál szánnlotiiraméltóbh e részben is a 

sz< reléin páriája. Neki se boldognak lenni, se 
boldogítani nem szabad, azaz. hogy tulajdon- 
k* pen oly nő. kinek eszébe jutna a szerelem 
páriája által magát boldogittatui. X lX -ik  szá
lad felrilágosodott (!) társadalma által kiközö- 
sittetnék a „tisztességes" társaságból.

*
A materialistikus irány nem tudja fel

fogni a boldogságot, melyet egv szerető szív 
akkor érez, midőn vágyainak elérhetlen tár
gyat boldognak látja.

Ks ebből, egyedül ebből áll örömük a 
szerelem páriáinak.

Gyermek módra tudnak örülni, ha az 
elégedettség egy-egy mosolyát látják azon ar- 
ezon. mely keblök rejtegetett halványa.

No higvjétek. hogy az ábránd _ boldog
sága ismeretlen régiókban költözött. É l az pró
zai gondolkozást! napjainkban is: a szerelem 
páriáinak szivében.

S ö boldogságon semmi csorbát nem ejt 
nz oltárkép, a bálvány által tanúsított kö
zöny.

A búvár leszállhat a mély teuger fene
kére. de kincseit kiaknázni nem áll hatalmá
ban Mennyi gazdagság rejlik ott a mélység
ben. melyet még emberi kéz nem érintett! 
Ennyi sőt ennél százszorosán több kincset ta
kar a szít mélysége.

A sors kajánsága, az imádott nő szeszé
lye. közönye gyakran még jobban éleszti a 
kebel tüzet, s ha az a hosszu küzdelemben 
csak hamu parázs is lesz a szírből, e parázs 
alatt mindég megmarad egy soha ki nem alvó



szikra : a határtalan ragaszkodás egykori vá
gyainak tárgya iránt.

Csak egy dolog van, mely a szerelem 
páriáját a szellemi éj karjai közé tereli: imá
dott jának bohlogr.ilansága.

Ha a tébolydák lakói öntudatra ébredné
nek, hu múltjukat világosan kitárhatnák előtte
tek, megfagyna a vér ereitekben egy-egy sze
lei mi pária szenvedéseinek látásán.

És ha csak idáig volna! De ki .számlái
ké tja meg azon áldozatait a tul-érzékenv szív
nek, kiknek lengerfájdalmuk meghasonlott az 
élezel, s most már a sir ólé ben pihenik sokat 
hányatott életók fájdalmait Szerencsétlen sze
relem. egy sótét pillanat, mely a szenvedő 
szellemére ólonisulyként nehezíti, egv darabka 
hideg vas és salétrom, —  s készen áll az em
ber tragédiája.

S  embertársai még azt sem mondják a 
reményeivel hajótörést szenvedett élettelen tó t  
mellett: „szegény!”

Ritkán esik ró/vétköuv a zzei*nv>«»iLn 
öngyilkos sírjára.

„Bolond !“ kiáll fel a praktika kor 
divat gyermek* . ha elhalad a boldogtalan friss 
hantja mellett.

S a ki miatt megrepedt « szít az 
arról gondolkozik : nem fog-e petrezselymet

muhárulni az egy hél
hálón.

Mintegy pendant gyanánt 
médiája

köv etk*'

élet ko

Hedry Bódog-

mindenféle a liazából és a Nagyvilágból.
—  Hlncs íresfie «/. idő. Imgv vi,léken

élni iitin lesz egyék folytonos kínos l»i/.*mvta- 
lanságnála mi prof-napi a rémesen növekvő inhlá 
*<*k és gyilkosságoktól való nem alaptalan fé
lelem miatt. legú jabban is (e le* 7-éni egy 
borzasztó rablógv ilknstág követtetett el I)onv- 
hádhoz egy órányira fekv.) ( 't ik ó  helységben. 
Nevezett napon reggr h 7 óra kórül az egyik 
ma-ág több bérese n falu melletti csárda előtt 
hajtván el. be akaitak térni egy kis paura
in orgó ni. Azonban nagy megütközésükre zárva 
találták az ajtókat, az ablakokat pedig ágv- 
tecitőkkel sűrűén befíiggünyözve. Miután hosszú 
kopogás után sem nyitották f’d az ajtót, be
törték a bélesek az ablakokat Azon pillanat
ban a  mint a szoba belselyébe tekintettek, 
dermesztő látvány tűnt szem ükbe: a szoba 
közepén két hulla feküdt, nagy vértócsában. 
A béresek egyike rögtön a faluba futott a 
hatóságot értesítendő, inig a többi* k ez ajtót 
szakították fel. a szobába nyomullak. * m* g-
f yozódtek. hogv az egvik hulla a kőii - máro sí

inek kezei össze ramiak kötve, s feje em
bertelenül */.éti.<gdaIva. a másik pedig nejéé, 
kire alig lehetett ráismerni: egyik kéz s füle 
le volt xága A szobában a rablás nyomait i» 
é>zre leketett venni, a meninibeu ruhadarabok 
s fehér neműek hiányzottak. A szolgabiró é* 
járisbiró  csakhamar megjelentek a Llvsziuén 
s megtették a kellő intézkedéseket, h'*gy .1 rab
lógyilkosoknak nyomara jö jjenek . A mi azon 
bán valósziuüb'g bajosan tog sikerülni hacsak 
majd egvik részeg — állapotban ki nem 
beszéli.

—  Szerelemfellés miatt. A napokban 
Monostoron egy paraszt menyeske reggel ót 
órakor haza menvén egv lakadalomból, pisz
tolyba tett ólomgonib és szegekkel szíren 
akarta magát lőni : azonban rosztil talált, a 
töltény hal melle alatt forródon be. Életéhez 
kevés remény van.

—  Amerikában jól csinálják a rendőrök
E  rémes regényt beszedik e| a m-vvyorki la
pok A minap egy franctia érkezett Nevvvorkb i. 
Vernon (iusztávnak hitták s l'árisbéd jött. S é 
tálni ment az utczára s kedélyesen nézegette 
Nevrvork városa szépségeit: szeme * gy drahai- 
ton akadt meg. a kinek e figyelem nagyon gya
núsnak látszott. A drabant azonnal kérdőre ; 
vonta Vernont. Vernon francziául f* bdt. A dra : 
hantnak a ki a franczia nyelvet nemértette s 
nem i* hitt**, hogy az angol nyelven kívül más 
nyelvőr is beszélnek, az a gyanúja támadt most, 
hogy Vernon félrebeszél, hogy Vernon őrült, 
hogv Vernont he kell kisérnie. Minél többi t 
beszélt a franczia a drabant annál alaposabb! 
lett gyanújában Be is kisérte. Ott a többi okos 
rendőr is vizsgálat alá vette Vernont * miután

ez folytonosan francziázott, bekóterezték, Ver
non :* ki meg a rendőröket kezdte bolondok
nak tartani, elhatározta, hogv megmenekül az 
ablakon s verni kezdte n rostélyt John Powre
rendőr előbb kényszer-zubonyt húzott Vernonra, 
kit „őrjöngeni" gondolt s midőn Vernon még 
erre is azon a „bolond nyelven" hadonázott, 
kitört egy ágylábot s evvel addig ngyabngyálta 
az ,.örjöngőt,“ inig :t lelket ki nem verte be
lőle. — A meggyilkolt özvegye most pórt in
dított Newvork városa ellen, mivel az orvosi 
bonczlelef kétségtelenné tett ’, hogy a szegény 
áldozat teljes és ép észnél volt.

—  Nagyváradon gyakran van tűz. még 
pedig olyan, hogy csak az isteni gondviselés
nek köszönhető, hogy a város párszor mái 
porrá nem égett. Szombaton éjjel a megyei 
Közkórliázhau ütőt* ki a tűz. melyet az orkán 
szerű vihar daczára sikerült eloltani. .V vész 
ugv támadt, hogy a kéményt kiégették; egy 
gerenda azonban, mely kéménybe volt eresztve 
tüzet fogott s lassan emésztődött, inig a nagy 
vihar által korbácsolva lángra kapott.

— Egy fejedelem pazarlása Általános » 
nyomor Egyptomban. s • nyomornak méltó 
párja a fónyogeto államtünk. mely az alkirály 
n*M ;t épen nem b'/ Jgő kifejezésekkel hozza u 
uyomorgM nép millióinak ajkaira. De mit neki 
ő estélyekül ad. sót még egy nagv hált i« 
rendez. Február 1 én dis> lakomát. 5-én nagy
szerű hangversenyt adott, még pedig az \bdi- 
palotában. mely ár-roré. alatt áll. És a mi n 
legfontosabb, azok kiknek cs »iV*g a zsebük
ben. tüntelőleg sietnek a pazarlásban részt 
vonni A Lgmaróbb gúny. hogy tűig az em
berek hullanak az éhségtől mint a meg fagyott 
verebek, addig az alkLálv 8U.IHU frankot ha 
ráesői el az óla*/, opera egyetlen tánezára. E 
-zinház amúgy is több mint egy milliójába 
kerül évenkint. nem is számítva, hogv egv 
bálja egy negyed millió frankba kerül. Á 
rongyos sápadt alakok — egykor az álUm-
(>apirók dús tulajdonosai. —*■ reszketve téve- 
yégnék a fényesen kivilágított paloták abla

kai alatt, s átkot szórnak a csaló, vérszopó, 
zsarló fejedelem fejére, ki leányaikat vásárra 
kéuyszeVité. fiaikat a hadseregbe vitte s őket 
magukat utczai bitangokká, kodusokká tette.

—  Az Ö89Z8S államok statisztikája. Né
metország 42.723.242. Ausztria-Magvarország 
37.7hm.ih ni. —  Svájcz 2.009.157. —  Németal
föld 3.8U9.520. —  Belgium 5.330.024. —  L u 
xemburg 2H5.258. —  Oroszország 71.73U.980.

őrség azonban megerosbödve űzőbe vette a be
tyárokat, kik ineg-ineg állva hátralőttek s futva 
töltötték puskájukat. A rendőrség azonban hir
telen lovat kerített s a kifáradt két betyárt, 
kik bizonyosan fejei az ott dúló rablóbandá
nak. hurokra kerítették.

L e g ú j a b b .
—  Verhovay Gyula a f. hó 15én

C'zegláden végbement választás alkalmával 
614 szavazattal Dobos 14 szavazata elle
nállón or»z. gyillási kápviselönck niegvá- 
las/.tatott.

~  MIKF.CZ JÓZSEF
felelős szerkesztő és kiadó.

A közönség köréből"
Czáfolat

A „Budapesti Közlöny" egy hirdetése 
nyomán —  kevés kivétellel —  uz összes hazai 
lapok hasábjait, bejárta azon hir. miszerint: Nyír
egyháza város 3<H) ezej- fVtra becsült 2552 
liohljiyi ingatlan birtoka f. év niártiu* 10-én 
*1 lóg árvereztetni. Minthogy azonban a jelzett 
hirdetésből —  tévedésből -e vagy száiibzándékos 
rósz akaratból, nem tudjuk V A h i t e l e z  ő 
ii e v e é* a k ö v e t e l é s i  ö s s z e g  t e l j e 
s e n  k i h a g y a t o 11. mely körülmény okot 
szolgáltatott városunk meghurcoltatására, —  .sie
tünk *’/. ügy**! a következőkben megvilágítani :

Igaz. hogy Eiscuherger Dávid javára 
Nyíregyháza város ellen az árverés f. é. márc. 
IM -re ki van tűzve. — de az összes követelés 
csupán 5133 ft év 42 kr. Ezen követelést pe
dig nem azért nem fizette m ega város, mintha 
nem lett volna rá képes, hanem azért, mert 
Liseuhergernek ezen követelése egészen jogtalan 
és alaptalan volt; s az elmarasztalás, valamint 
ennek folytán u zárositás és az árverés kitű
zése is egv nagy tévedésen alapul.

A város vagyonának értéke pedig nem 
3* Hj.lXM), de körül belől 3 m i I 1 i ó é r t é k e t 
is meghalad, úgyszintén az árverésre kitűzött 
ingatlan sem 2525 hold, de k é t s z e r a n n v i- 
u á 1 i s  t 0 b l>.

Mint, hogy Nyíregyháza városa a jelzett 
követelési összeget vagy már letette, vagy leg
közelebb —  minden esetre az á^veré* előttf ______  _____  __ „ _____ előtt

1*.'* ’̂̂ ’ Norvégia^1. 8ML882 j csonkított jogait, azonnal perújítással fogja
v issza szerezni, —  igy az oly nagy lármával 
hirdetett á r v e r é s b ő l  s e m m i  s e m  lessz !

\ égre pedig felkérjük mindazon hazai 
lapjaink t. szerkesztőségeit, kik a jelzett hiá
nyos hivatalos hirdetmény nyomán ezen ügyet 
közölték, szíveskedjenek jelen czátölutunkat 
becses lapjukba átvenni teljes tisztelettel „Nyí
regyháza."

* ) K rovat alatt közlettekért csupán a sai- 
tóhatóság irányában vállal felelősséget a Szerk.

Dánia 1.993.9UM. —  Fránéziaország 30.1M2.M21
— Nagy-Britaimia 31.459 .OOm. —  Spanyolor
szág 10.55.047. —  Andorra 12.(HM. — Portu
gália 4.928.881, —  Olaszország 23.482.174 —
Monaco 5741. —  Sau Mariim 7810. —  lói ró- 
pai rör«')kország 8.5'* UH». >. ILmania 5.073.000
— Szerbia 1.377.0M8, — Montenegró 190.000
— Ijorögország 1.357.8U4. Az egész világon 
van 215 váios t'aM.i H Hl-nél töbh lakóval, melyek 
közül 20-uek 1 milliónál is több lakója van.
B' i l mmk van I.M45MOM. lakója: — Canton- 
nak 1.0'Hmnnj ; —  Londonnak 3.480.428 ; New-- 
Vorknaf. Breoklyiinak <1875i 1.435.022. P a
risnak 1.851.792.; Se.mgtanf. Seangowfu és Ni- 
gafunak «( hinában) egyenként l.<" hi.íjtjtj ; Mécs
nek Iá H)1.999.

— Rablotor lenet Feliért- mplomból irják 
e rémtörténetet : — \ alami lopás történt s a .
gyanú Dumiczian Szávára eseti. Ki volt Do- «*Hkképzettséggel biré». s jó  bizonyítványokkal 
miczian Száva? Krusiczai földmiv* s. ki nem | <*, !situtt c« Vn' Víl,5»mely nagyobb gazdászatnál 
rég jött ide s házat vásárolt magának. Miből j . 
élt ? —  ,i/,t nálunk nem szokták megkérdezni. | £8ZÍ3*tÍSZl OiJilD) SlIídllIlHZdSt l(6r6S, 
Do.uicziáut mi gidézték a törvényszékre, de 
Dnmiczian mindig azt iizniit. viasza, hogy | figyelmet.
nilKS," ," 1....  E (míkK̂  emliataluinn.Kl *k»rt»li | H fi.A b f. jviUg„sitA>.»l müIí í I lapunk
a múltkor a bíró elé vez*tm. A rendőrség!, 1 
megjelent ífoiniczian lakásán, de ott csak

Hirdetés
Egy, a gazdászat minden ágában kellő

mely körülményre felhívjuk nagy birtokosaink

egy 10 éves Lányt talált —  és Dombiczian. 
egyik női lakóiját. A Lány azt mondta a rend
őrségnek. hogy atyja Douticziun Száva. Pan- 
csován van. A rendőrség átmotozta a házat, de 
nem talált semmit. Ezután a padlásra akartak 
inenni. Már felállították a lajtorját, midőn kí
vülről zuhanás hallatszott ! Kimentek s mit lát
tak ? 2 fegyveres eml ért. kik a pádon tartóz 
kodtak s ha tudják vala, hogv csak három rend
őrrel állnak szemben. eligha komolyabb 
dolgot nem miveinek, minthogy világgá fussa
nak. A két fegyveres embér betyár volt kik 
közt Doinieziáu Szávát is felismerték. A rend

szerkesztősége
0 (1— 3)

Ajánlkozás.
Egy magános jó  erkölcsű képzett nő. kul- 

csárnői szolgálat tételre ajánlja magát vala
mely tisztességes úri házhoz. —  ki egyszers
mind elfogad minden nemű női munkákat e l
készítés végett, saját varógépje lévén, azt gyor 
san. jó l és pontosan elkészíti.

Bővebb értesítést ad e lapok szerkesz
tősége.

7 1— ?

Dcbreczen, 1877. Nyomatott Tiszai Dániel nyomdájában.


