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Kiadó-tulajdonos : a „szabolosmegyei laplciació-taraulat.1'

N y íre g y h á za  város k ép v ise le ti gyű lésébő l.(Jnnu.trhó 30-án.)
Eluök-polg <%cster megnyitván a gyűlést, a múlt 

gyűlési jegyzőkönyv hitelesíttetik.
A hitelesítés megtörténte s a még fel nem eskü

dött főjegyző és számvevő feleskettetésük utáu, a gyű

lés a napi rendre tér át.
A tanácskozás első tárgyát, a cserép- és tégla

gyár kérdése képezte Hosszas vita után, melybe az in
dítványozó Janószky Andráson kívül, befolytak Lukács 
Ödön. Andráscsikk József, Nikelszky Mátyás, Vad And
rás Király. Sándor, Bodnár István, Barzó János, abban 
történt megállapodás, hogy bizassék meg egy küldött
ség a téglagyártás ügyének megvizsgálásával, mely kül
döttség 11 nap alatt véleményes jelentést terjesszen a 
képviselet elé, ha vájjon érdemes-c, hogy a tégla- és 
cseréjigyál tást tovább is a város kezelje, vagy adja ki 
vállalkozóknak. E küldöttségbe beválasztattak: Galanf- 
ly Bániéi számvevő. Bencs László tanácsnok. Maár Adolf, 
Nikelszky Mátyás, Kralovanszky László, Gredigg Jera-1 
miás, Gráf Mór, Vad András, Bodnár István, és a fő
jegyző. A jegyzököuy © tétele, tekintve az ügy sürgős
ségét, hitelesítettnek nyilvánittatik.

Második tárgy a s z é lm a lo m  kérdése volt. E l
nök-polgármester előterjeszti, hogy miután tudvalevő 
dolog, miként e malom semmi hasznot sem hajt a vá
rosnak, intézkedjék a képviselet annak mikénti kezeié-j 
sérül, vagy eladásáról.

Az eladás mellett szólnak Barzó János, Bodnár 
István, Kralovánszky Mór, Kovács Gerö, Lukács Odón, 
Sütő József, Nikelszky Mátyás, Kubacska András, Kacs
ka János, Vad András.

A vita közben felmerült azou kérdés, hogy váj
jon a joggal, vagy anélkül adassék-c el a iniinialom i

Bodnár István véleményezése folytán, a malom 
örókhaszuálatra adása határoztutott el oly módon, hogy 
a tulajdonjog elismeréséül fizessen az illető bérlő bi
zonyos ceusust.

A mii malom gyors eladásával egy küldöttségét biz 
meg a képviselet, mely küldöttség tagja iu l: HolTmann 
Adolf, Andrásaik József, Heuuiamrlguácz, Jáger Jó
zsef, May Adolf, íSteványik, András, Bencs László,Sütő 
József és Király Sándor választattuk meg Bodnár Ist
ván elnöklete mellett.

Következik az ü re s  t e lk e k  e la d á s á n a k  kér
dése.

V a d  A n d rá s  helyesli a polgármester ur által 
inzittvám ba hozott ürestelkek értékesítését s ezzeljkap- 
csolathan fölemlíti, a már régebben eladott malom- és 
korcsma utáni földeket, melyek még inai napig sincsen-. 
nek a vevők nevére átírva. Kéri szóló a képviseletet 
hogy e tekintetben intézkedjék.

L u k á c s  Ö d ön  kiterjeszteni kivánja a közfigyel
met a r e á l i s k o la  helyiségére, nehogy ez mcllöztessék

K a c s  ka J á n o s  szintén helyesli az üres telkek 
eladatását s uzzal küldöttséget kíván megbizntni.

E n g  l i in d e r  Sáin  u e l nem tartja czélszerünek 
az üres telkek eladásával egy újabb bizottságot meg
bízni. Nézete szerint e telkek számbavétele, kijelölése 
a péuzügyi küldöttség működési köréhez tartozik. Kéri 
tehát ezzel a már megválasztott pénzügyi küldöttséget 

1 megbizatni. Nem helyesli szóló azt, hogy minden üres 
telek eladasték; mert Nyíregyháza városa folytonos 

i emelkedésben van, következéskép a terekre szükség 
lesz a jövőben.

N ik e ls z k y  M á ty á s  részben egyetért Englüu- 
der Sámuellel s figyelmeMteti előtte szólót, hogy i t t 1 

j nem a nagyobb területek, hanem csak u kisebbek el
adásáról van szó. Aggodalomra tehát e tekintetben nincs ok.

E n y in g y  L a jo s  pártolja az eladást s pénzről,; 
j vagyonról lévén s/.o, lclhivju a képviselet figyelmét a se- 
| iniiiariuin részére adományozott 60 holdnyi földterületre, 

illetőleg azon kérdést meríti fel, ha vájjon átvette-e 
már a város e területet?

E 1 u ö k-p o I g á r m e s t e r  felel Enyingy Lajos kér
désére s tudatja a képviselő testülettel, íuikép m a r in - ’ 
tézkedés vau téve az. iránt, hogy a bérlő ezentúl a vá
rosi pénztárba fizesse a bérösszegeket.

B o d n á r  Is tv á n  osztja Engliinder Sámuel néze
tét s az eladandó ürestelkek kijelölését és az eladási' 
módozatok megtételét, a pénzügyi küldöttségre kívánja 
bízatni.

Z a já c z  J ó z s e f  sziutén egyetért Englánder Sá
muel és Bodnár István képviselő urukkal az. üres tel
kek értékesítésére nézve, amennyiben a városnak min- 
denekfelett pénzre van szüksége.

H a t á r o z a t :  Elvileg az eladás eifogudtatik és 
kimondatik s az előmunkálatok meglétedével a péuz
ügyi küldöttség bizatik meg.

E ln ö k - p o lg á r m e s t e r  figyelmezteti a gyűlést 
Vad András tanácsnok indítványára a malom- és korcs
ma utáni földek átíratását illetőleg.

Az átiratás eszközlésével megbizatik a polgármester,
E 1 n ö k-p o lg á r r a c s t e r  tanácskozás alá bocsátja 

a r é g i  k ö z k ö l t s é g e k  b e h a j t á s á t ; igen méltányos I 
dolognak tartván azt, hogy ha egyik fizet, fizessen a ! 
másik is különbség nélkül.

N ik e l s z k y  Mátyás az első teendők közé sorolja 
a pénzügy rendbehozatalát; szükségesnek találja azon
ban, hogy mindenek előtt különittessenek el az össze
sített követelések, hogy mindenki tudja miért, vagy mi 
után mennyit fizet. Ez a dolog rendje és természete.

A n d r á s c s ik  J ó z s e f  helyesli ez intézkedést! 
s minden városi követelést lialadéknélkül behajtatni kér.

K o v á c s  G e r ö  sziutén az elkülönítés mellet 
emel szót s küldöttséget kíván megbizatni az adósok 
lajstromának s a követelések po itos teljesítésével.

D ó m já n  S á m u e l osztja előtte szólók vélemé-j 
nyét s az igazság érdekében felemlíti ehelyütt, hogy j 
midőn a nagyváradi káptalan az eddig fizetett 6®/#-ij 
kamatot 8%-ra emelte, kimondatott volt, hogy a város 
is 8 °0 at fog követelni adósaitól Mégis, mint szóló 
tudja csak 6u/0-ot v®»* u város. E tartozási tőkéket is 
behajtani véleményezi.

S á r y  P á l  mint tudja, oly adósok is vannak, 
akik 30— 40 év óta tartoznak és még kumatot sem 
tizutuek. Mindezek behajtására nézve, gyors iutézko* 
dest kér.

V ad  A n d r á s  azon kérdést meríti fel, hogy vaj- 
jou a tanyai földek fölméretési költségét kötelcs-e 
fizetni az is, akinek földje nem találtatott többnek, 
mint amennyi után adót fizetettV

K a c  & k a J á n o s  minden követelést be. , latui kér-
B o d n á r  I s t v á n :  A dolgok igen bo. yolulttak, 

szükséges telut, hogy azok tisztáztassanak. A napi 
renden, ba jó l tudom, csak a régi közköltségről vagyis 
az úgy nevezett községi pótadóról van szó. Az tehát 
a kérdés, hogy csupán ez, vagy a többi követelések is 
tárgyaltassauak e/.utal V

E ln ö k :  Együttesen is lehet tárgyalni,

B o d n á r  I s t v á n :  Tárgyaljuk tehát együttesen. 
Nézetem szerént c tartozások behajtásával a tanács 
leuue megbízandó. Dolgozza ki a követeléseket s te
gye érintkezésbe magát mindeu egyes adóssal s ter
jessze be az eredményt a képviselethez. Jegyzék vo- 
zetcudö úgy a be ueiu kaphatók, mint a leeugedhetö 
követelésekről, is hogy a képviselet tájékozhassa ma

gát (Helyes).

Z a já c z  J ó z s e f  pártolja Bodnár Istváu indít

ványát.
N ik e ls z k y  M á ty á s  kivihetetlennek találja 

Bodnár István indítványát; az összesítet tartozások 

elkülönítése óriási munka.
E ln ö k :  Ne késlekedjünk; a tárgy ki van merítve.
H a t á r o z t a  tó t  t, hogy a régi követelések és 

coutractuális adósságok azonnal behujtnndók-, a többi 
követelések a tanács áltul kipuliatolaudúk és a körül
ményekhez képest szintén behajtaudók.

Az uj városház alatti bérlök közül többen bér
leengedésért folyamodnak.

A kérelem alaposságának megvizsgálásaival a ta

nács felhatalmaztunk.

KÖZÜGYEK.

A  kolera megyénkben.
(Előadatott az orvos-gyógyaseréaz-egylet gyűlésében. Nyíregyház á n , ja a . 2Ü.)

Miután nem tudom minő titkos körülmény ke
gyelméből, számosán vannak a t. Egyfélék közt, akik
nek vidékén a mondhatni országos járvány, a kolera, 
az ö borzasztó jelenségében ezidöszerént nem mutat
kozik és megyénkben való magaviseletéről biztos tu
domásunk nincsen : a t. Egyfélék iránti ildomosság 
szabályának vélek eleget tenni, ba itt az én hivatalos 
tudomásomat és tapasztalataimat, a szabolcsmegyei 
koleráról, közzé teszem.

Már a nyár derekán vert a baljóslati hir szele, 
miszerént ezen irtóztató vándor újra útra kelt Euró
pában ; olvastuk a hírlapokat, hogy már Gulicziában, 
Moldvában dühöng : sőt hogy döngeti hazánk keríté
sét, a kárpátokat, hogy majd döbbenve értesültünk, 
hogy már Márinorosba, inár Bereghben, majd Unglmn, 
majd már Zemplénben is szedi áldozatait. A szomszéd 
háza égett, csak a Tisza keskeny szalagja válusztá el 
tölünk a veszélyt; mi azonban bántatlan maradtunk. 
Az őszi évszak gyönyörű időjáratban ringatott benün- 
kett, a ragyogó napos ég alatt, mintha a tavasztól 
lopta volna paltástját, zöldellett körüliünk minden és 
virágokkal ékeskedett, virágzott a fa is, sót gyümölcsöt 
is mutogatott. De a konok ellenség nem hajtva sem
mit a természetnek ilyszerü úgy szólváu, kémlelő mo
solyára, szokása szerént, vakon és alattomosan ter
jesztő bódítását.

Nov. 4-dikén, koruyadozva a hasmenéstől, ván- 
szorgottt haza, Szalókára, szüleihez az Ungvár feló 
készülő vasút munkásai közül, egy fiatal ember; hoz- 
ván magában a vésznek megyénkben első magvát. Szü
lei gondos szeretettel ápolták, és ki is segítették; inig 

I maguk mindketten belé betegedvén, elhaltak. így nov. 
!ü-ikán ugyancsak Enginegyéból, az épülő vasúttól jött 
haza kolerabetegen Tuzsérba, egy ács ; maga orvosi 
ápolás mellett kigyógyult, hanem a fölötte kétségbe 
eső feleség 6 óra alatt meghalt.

Innen kezdve, terjedt lassankint november havá
ban tovább tovább, a Tisza folyamot tartva mintegy 
Útmutatóul, Bonilládra, Lökre. Dadára, Polgárra. Ugyan 
ekkor megjelent egyszersmind Kis-Várdán, hol a csiura 
és életrendre keveset adó és nagyrészben keveset is 
adható, piszok fertőben süppedezó városban, az alnép 
közt, makacsul táuyát ütött s tart mind e mai napig. 
Idő azonban pálinkáért hozta kölcsönben, a murákkor 
szörnyen ostromlót 8. a. Újhelyiül, két szegény fuvaros, 
akik spiritust szállítván oda, pár nap múlva hazaér
keztek után, megbetegedtek és lőnek első martalék 
Kis-Yárdán.

Ezen első hónapban azonban még csak szemen
ként hullongtak, úgy hogy november végéig, 7 község
ben, 21,117 lakos közül, összesen csuk lő  betegedett 
meg; kik közül kettő gyógyult fel, meghalt 8, ápolás

i alatt maradt 5.
Deczember hóban már ijesztő haladást tett a 

járvány ; mind a megtámadott községeket, mind pedig 
a betegedettek számat tekiutve, 8-adikáig csend volt 
úgy hogy ez idő alatt az esetek száma csak 8-czal 
szaporodott Ez idő után rohamosan ütötte fel fejét, 
egymás után újabb újabb községekben annyira, hogy a 
hónap végén már az eddigi 7 községen kívül, jelent
kezett a kisvárdai járásban, Mogyoróson, Mándokon, 
/.sarkon, Eszcnybcn. Eperjesién, Szt. Mártonban, és 
Gyulaházán; a dadai járásban pedig Halászban, 
Balsán, Vison, Kenézlön, Zzlkodon. Rakaraazon, Nagy
faluban, Bajon. Gáván, óvencsellőn, Berczelen, T. La
dányiam, Csobajon és egy jó  kimenetelű esetben Nyír
egyházán ; összesen 21 községben a íönebbiekkel együtt 
286-an, melyekben összesen megbetegedett 227 meg
gyógyult közülök 91, meghalt 101, ápolás alatt ma- 

! radt 34.
Januárit óban ezekhez 192 uj betegségi esett jött, 

a hatalmazott községek száma pedig csak 2-vel, Szent- 
. Mihály és Bújjál, szaporodott úgy, hogy eddig a me- 
' gyének 30 községe (92.160 lakossal) látott kolerát, a 
mely községből elejétől kezdve ez ideig megbetegedett 
4l8, közülök meggyógyult 160, meghalt 224, ápolás 
alatt van 36.

A kór igen sok községben csak pár esettel tűnt 
fel és aztán megszűnt, de néhányban súlyosabban ural
gott. I.^kártékonyabban és leginakacsabbul azonban 
Kisvárdán és Gyulaházán, amely községekben még je 
lenleg is naponként kivan martalékot : azután Kaka- 
mázon. Nagyfainban és Dadán.

Sajátságos ezen egész járványozásban az, amit 
különben a kolerabuvárok másutt is tapasztaltak, hogy 
csak a fekete, szivacsosabb, nedvtartóbh talajon^ a ti- 
szavölgyön mutatkozott és terjed t; a homokos Nyírség 
pedig tőle egészen megkímélve lett. E<ak az egv Gyu
laháza, mely távo la iba  Tiszától, homoktalajon fekszik ;



tfeu* kivételt e tekiuUUtben. Itt azonban világos az 
ut, melyen a ragály ide jutott. Ugyanis egy gyulaházi 

.embernek rokona halván meg kolerában, Kisvárdáu, decz. 
végén át ment annak temetésére, és a boldogtalan 
népszokás egyik elvadult, elmaradhatlan kinövésében, 
annak torában busásan részésült. Haza menvén a tőr
ből, másnap mindjárt megbetegedett; a járvány ecla- 
tans tüneteivel, bele is halt; utána gyermekei; azután 
a szomszédházakban jobról és balról, ment át az ö l
döklő vendég úgy, hogy itt néhány szomszédházbau 
alig maradt ember életben.

A kór proguosticus sajátságát tekintve : igen sok 
esetben az ázsiai kolera minden tünetei rohanták 
meg az egyént, és ekkor alig volt menekülés a halál
tól, azonban — és pedig az esetek többségénél korgó 
hasmencssol kezdődött, midőn olykor-olykor, orvos köz
bejötté nélkül is gyógyult meg beteg; az orvos azon
ban, ha segélyét idejében igénybe vették, legtöbbnyire 
elhárította a veszélyt.

És kivételnélküli tapasztalás igazolta azt is , hogy 
a jó  életrend, ami tiszta jólevegőjü lakban, rendes 
élelmezésben és ruházkodásban s a nyugalmas kedély 
megőrzésében állana, valamint a ragály hatásától való 
szerencsés óvakodás, megőrizte^ az embereket a kór 
támadásától. És védőleg, a járvány terjedését korláto
zóing hatott a politziális rendtartás végrehajtása is. 
a concret esetekben fertőtlenítéssel párosítva. Így egy 
importált koleraesetet sikerült Nyíregyházán nemcsak 
korlátok közé fogni, de kártékonyságában kiirtani, a 
desinfectio szigorú alkalmazása által. Ezért történt 
azután, hogy rendtartó, jó módú háznál alig merült fel 
kolera ; mely nem szedte áldozatait a rendes élet és 
okszerű gondolkozás hiányaiban szenvedő aluépnél.

Az eleve figyelmessé lett kormány intézkedése 
következtében, a megye korán megtett, mondhatnám, 
mindent, óvó-intézkedései által. Vajha mindenütt fogé
konysággal találkozott volna ! Szétmentek raegyeszerte 
az óvrendszahályok; amint pedig a járvány kövatkeze- 
tesebben kezdó mutogatni fenyegető a lak ját; küldöz
tünk szét az orvosi segélytől távolabb eső, már meg
támadott, vagy csak coropromitált községek számára 
gyógyszereket, kellő utasítással, egyedül józanul csak 
a hasmenés és hányás megakadályozására,^— mi
után tovább menni nem szabadott, az egyénités elma- 
radhatlan, nehéz feladata csak jellemző orvos dolga 
lévén a szerelésben. így, küldöttünk el- és kiválasz
tást akadályozó mophiumcseppeket acidum aceticum- 
mal combiuálva. Dover porokat, mustárlisztet. és utal
tunk a mindenütt kapható fertőtlenítő vasgáliczra. Es 
ezen küldemény czélszerüségéról, mind az egyéni kór 
sok esetbeni elfojtását, mind a nép kedélyének meg
nyugtatását tekintve, volt elég örvendetes alkalmam
meggyőződni. .............................

Adja a gondviselés hogy úgy legyen. megyénkben 
a járvány, ha nem egészen vége felé, de minden esetre 
hanyatló szakában van.

Dr. Szabó Dávid
ezabolrsmegye főorvosa.

Miben is áll hát az a mai műveltség ?
A minap vettem magamnak annyi bátorságot, 

hogy társadalmi s társaséletünket a svajczival össze
hasonlítsam. .

Nem mondhatja senki, hogy az eredmeny valami 
kedvező volt részüukre. Süt eleukezőleg. Praescrihal- 
tara a gyógyszert is, azt hiszem; nem fog ártani, ha 
azt a receptet megtartjuk s alkalmazzuk. Sok bajunkat 
megfogja az orvosolni. Én már kezdem alkalmazni, de 
nem örömest veszik be a betegek az ajánlott szert. 
Sokan keserűnek találják. (Hogy is ne volna keserű 
egy szülének gyermeke tanításáért évenként egy véka 
gabonát fizetni, s aztán azon időre kedves magzatát 
nélkülözni. — Meg aztán, hogyne esnék keservesen 
annak az ifjú és férfiúnak, ki megszokta a korcsmát 
s kalákái mulatságot, iskolába menni esténként s ott 
valami szépet hallani ?)

A „Szabolcs41 tározója.

A fehér keztyii.

Jól ismerek a kis leányok 
E fehér keztyüt egykoron ;
Ha látogatni • bálba mentem,
Hogy meg feszült az ojjamon — 
Mily tok kecses, finom keaccskét
Szorongattam meg annyiszor----
E fehér kesztyű mindig ottt volt, 
Hol a szívnek meséje forr.

fia meglata, mindig enyelgett 
A kis hamis keztyüs-leány .
Mert tőle vettem, |>ár hű szóra 
Mindig kinézett ablakán.
S én majd naponkint arra jartani. 
Rég volt, nem is tudom mikor. . . .  
E fehér keztyii mindig ott volt,
Hol a szivek meséje forr.

A bálban egy kis szőke lánynak 
Átfontam lenge termetét;
Vagy kis kezét kezébe csaltam: 
Hányszor megujult mind e kép !
I)e hányszor loptam ogy-egy csókot 
Kipirult ssép orczáiról. . . .
E fehér kesztyű mindig ott volt, 
Hol a tsivek meséje forr!

Most elbúsit e régi keztyü,
Ha meglátom ; do hasztalan :
A szenvedélyes régi tűznek 
Ma rs.ik kihűlt parázs* ran

Node azért ucin szabiid a kúrával felhagyni. 
„Nem is egy nap, nem is hamar építették fel Kómát11 ! 
Haueiu hát annak az „Elmélkedésnek- a vége a nép- 
nevelésnél állapodott meg. Es igy nagyon alant helyre 
tóvdt Ugyan emelkedjünk ki most egy kissé a porból. 
Menjünk magasabb körökbe s vizsgáljuk meg, hogy 
hát miben is áll az a mai (valódi) műveltség! ? . . . .

Petőfi igy kezdó egy versét : „Ostort ionok, 
Lángostort napsugarakból, s megkorbácsolom a vi
lágot- .

Bezzeg nekünk már készen van ostorunk, mely
nek csapása meglátszik az egyeseken, társaséletünkön; 
sőt nemzetünkön. Ez ostor, a s z a k k é p z e t s é g  
h iá n ya . Más oldalon a m ű v e lt s é g  fo g a lm á n a k  
h ib á s  m a g y a r á z á s a  s a lk a lm a z á s a .  Hogy ezek 
ostorul nehezednek reánk, az előhozandó példák, azt 
hiszem, bebizonyítják. Hogy miért nem igyekszünk 
tőle szabadulni ?

Hát az a fanatikus nép, mely az egyháztörténelem 
tanítása szerint oly felekezethez tartozott, melynek tag
ja i magokat addig korbácsolták, ostorozták, n;ig a 
meztelen testből a vér nem folyt, vagy legalább nem 
sorkedezett: miért cselekedte ezt saját kezével ön 
testéu V mert tőle üdvét, boldogságát várta. S ezen 
j ó  h i tb e n  ós jó  reménységben a fájdalmat ucin 
érezte. Legalább igy mutatta. Mikor létezett, ki ala
pította e felekezetet, meddig tartotta fenn magát, vagy
még máig is van maradványa?.........  tudom is én !
Hiszen mondtam már, hogy nem tudhat az ember 
mindent olyan a la p o s a n !  Elég úgy félig-meddig, 
hozzávetőleg ! Azután ez a papok dolga ? Én meg ta
lán nem ........... ! Vagy ha az volnék is ! A papok tán
kivételek volnának a jelzett szabály alól, vagy mi ? . . .  
Más pályán elég a féltudósság, tudákoskodás, szakképc- 
zetlenség s a papnak egész tudósnak kellene leuni V

Minő igazságtalanság már ez ? Hiszen nem va
gyunk talán chinában? (Hirtelen azt sem tudom, hogy 
hol alkotnak, vagy alkottak régeu a papok egy külön 
osztályt az államban V De meg mondám, hogy c-ak 
nem tudhat az ember mindent olyan alaposan V !) Hát 
a pap mindig tanuljon ? Hallottuk régen, hogy mondo- 
gaták az igaz, mikép: „a j ó  p a p  h o l t i g  ta n u l !“ 
dehát < z régen vo lt ; meg — — —  talán : akkor sem 
igaz volt !

De minek fújnánk mindig azt a régi nótát! Más 
id ő k ,., más e r k ö lc s ö k ,  vagy e m b e r e k , vagy e l 
vek , ahogy tetszik kiegészitni a bárom közül Persze, 
hogy más elvek. Uégeuten papuralom hierarchia, vagy 
hogy is mondták ; ma pedig tán az egyetemes papság 
elve. Nos azután! miben is áll az? Hogy egyik ember 
csak olyan pap. mint a másik ! Igen is. És igy egyik- . 
nek annyit kell tudni, mint a másiknak. Például a
hallgatónak anyit kell tudni.........akarom mondani: a
pap de tudjon többet, miut az ő halgatója! (Ez elv 
valósításához meglehetősen törekszünk; sót némely 
helyen ezen boldog állapotot maholnap megvalósulva 
látaudjuk.

Egy idő óta még a tanítói; sőt mit mondok, m ég: 
e tánári pályán is szakképzetséget emlegetnek. Szak- 
képzetség! Itt nálunk a dilettánsok hazájában?! Fur
csa kívánság! Némely emberek igazán nyugtalan tér- , 
raészetüek! Semmivel sincsenek soha megelégedve.

Ha eddig lehetett tanítóvá az, ki ács, vagy csiz
madia mesterségre képezte magát; de szakképzetségre 
szert nem tehetett; vagy aki 20 évet elért s hogy ka
tonává ne legyen tauitóvá lett! miért ne lehetne az 
igy ezután is? !

Tanári képesítést Hát nem elég 12 iskolát kijárni, 
kivált ha az et bér 1-ső, vagy 2— 3-ik volt a gradus- 
ban ! ? És még akad, aki egy ily ember szakképzetsé
gében kételkedni, s tanári oklevelet sürgetni merészkedik. 
Minek az a beszéd: hiszen igy van az minálunk csak
nem minden pályán;igy gondolkoznak legtöbben. Egyik 
pálya is kenyérkereseti mód; a másik is. Csak élhessen 
utáuna az cmher! Ha pedig belejutott valaki egyik, 
vagy másikba, csak lesz gondja m a g á r a ,  hogy nem 
hal meg éhen. Minden pályán van elég alkalom a mel-

felejtem lassan a leánykát,
A keztyüt és a dőre to rt. . . .
E fehér keztyü mindig ott volt,
Hol a szivek meséje forr.

fsak ma húzom föl még utólszor. . . .  
férjhez ment régi kedvesem,
S vőfélyéül engem hivatott meg,
A kedvéért hát megteszem :
Még az oltárnál is letörlök 
Egy könyt szemem pilláiról. . . .
E fehér keztyü mindig ott volt,
Hol a szivek meséje forr.

Andrásit) Béla.

Con amorc.
(Kis novella a művész-életből.)

(Vége.)

Morveld asszony annál szigorúbban szoritá Sybil- 
lát a házi dologra, minél jelentéktelenebbnek tűnt fel 
előtte a leány tehetsége. Sybilla alakja most magas kar
csú lett, és ha e fejecske a polgárleányok csinos fokó- 
töcskéjében magát a munka felett meghajtó, és a ne
héz fekete hajtonadékok nyakán mélyen lecsünglek: 
akor, habár még mindig szabálytalannak, de lebilincse- 
lőnek és finomnak tűnt fel az urczélvonal. Legalább 
igy találó ezt azon egy, akinek festő táblája, a műszó
imban, épen az erkély-ablakkal áteilenben félig nyílt 
(iiggőny mögött állott; t. i. a fiatal nürnbergi festő. Má
ria asszony sejthette ugyan, hogy mily gyakran és so
káig nézegetett át férjéuek csinos tanítványa, de azt 
aligha hitte volna, hogy ama szőj) szemek pillantásai 
rut gyermekének valónak szánva Ott állott néha-néha 
az erkély-ablak párkányán a vizes korsóban egy kis 
virágcsokor, melyen ép oly melegen és gyöngéden fiig-

lékjövcdelem forrásának feltalálására. íg y ! Ez a pályák 
felöli átaláuos nézet!

Ez a mi ostorunk; ez a hibás |nézet minden mun
kakörben! Az anyagelvüség önzésre vezet nálunk is, 
mint mindenütt a világon. Az én-en',{tul azután nem 
igen lát az ember sem nemzetet, sem hazát; sem 
embert s emberiséget, társadalmat ; sőt sokan a leg
kisebbet s legközelebbit, a családot;; sem. Éljen kiki 
ahogyan tud !

Igazat szólva! azoknál az egy szakhoz ragaszkodó 
mindig azt üzö embereknél, nincsen unalmasabb terem
tése nz istennek. Mindig egy tájgyról beszélni csupa 
egy oldaluságot úrul el. (Minden valódi müveit ember
nek fő kelléke a sokoldalúság Mindenkinek szépet 
mondani, hőkölni, őszintén szólani soha!) Minden ol
dalra jutni kell egy elismerő, dicsérő, magasztaló szó
nak. Ebben áll a valódi műveltség!

Társaságban különösen mitsem ér az egyoldalú
ság. Ott veszi hasznát az illető sokoldalúságnak! Erre 
nézve lö dolog az ujdousági rovatokat néhány lapból 
kiböngészni s a napi és tegnapi újságokat egymásután 
előadni tudni! Erre nagy szükség van, kivált müveit 
körökben.

Igen! mert az a bölcs, aki azt találta mondani 
hogy : „azért van az embernek két füle és csak egy 
szája, hogy kétszer annyit hallgasson, mint mennyit 
beszél- az a bölcs mondom, már régen megholt. A ki 
kétszer annyit tud beszélni, mint hallgatni ; aki min
den lében kanalozui, minden kérdés, minden tárgynál 
zajt ütni humhúgirozni —  tud: az müveit ember.

Ezekhez nem is kell már egyéb, mint egy kis 
simaság, finomság. (Ez alatt pedig nem az egyszerű 
előzékenység, szolgálatkézség értendő.) Simaság: csú
szás-mászás ; hajlongás a földig Persze a műveltség 
ezen kellékét nem mindenki tutija elsajátítani (hál’ is
tennő!) de akik megszerzik azok ugyan hasznát veszik; 
sokra mennek vele.

De most veszem észre, hogy én meg nagyon is 
őszintén beszélek. \ issza fordítsuk a köpenyeget (ez 
is a mai társadalmi 'szabályokhoz tartozik! és kérjünk 

| bocsánatot illedelinetleu beszédünkért. Nem tartozik a 
műveltséghez hibáinkat nyíltan egymásnak szembe- 
mondani! (Bizony, bizony, lehetett volna is egy kis 

í politikával élni a társadalmi ferde szokások elsoro
lásánál ; mert még meg is haragudhatik valaki egye
nességünkért !)

Elég már jó  ember, e lé g ! Te igazán egyoldalú 
egy fráter vagy. Nem is tudsz egyébről, mint iskola, 
egyesületek, olvasó körök, meg szakképzetségről és 
társadalmi ferdeségekről beszélni! Már hiában kedves 
nyájas szeretett (s nem is tudom még. hogy milyen) 
olvasóm ; én ezen eszközök által vélem, hogy a haza 
és a nemzet állani, illetőleg élni fog. Minden egye# 
ember legyen képes, saját helyén, a reáváró köteles
ségeket teljesíteni. Ezt kívánja a munkafelosztás elve. 
Minden ember, legyen valósággal ember, igy irt régen 
Channing E. Wilmos Amerikában. Akár jó l mondta, 
akáruem : Ö tőle tauul —

Szabolcsi.

A „Szabolcs- előfizetőinek névsora.

(Vidékiek.)

Fisch Hermán T. Lök.
Pethő Károly Kemccse.
Nozdroviczky György Dógh#.
Leveleky Mór Séuyó.
Treszkav János T. Pálcza.
Elülj. Gáva.
Teremy István Demccser.
Kauzsay Dániel Nagyfalu.
Szögyényi Emil F. Litke.
Liptay Károly K. Várda.
Somlyódy Báláz# Bezdéd.

tek a leány sötét szemei, mint egykor a pókok és her
nyókon. Kinek kezei szakíthatták azokat? Olykor-oly
kor természetesen másfelé irányultak a szemek : ogy- 
egy pillantás a műszobába is repült. A szép :fju íó, 
barna fürtökkel, tiszta homlokkal és csintalan szemek
kel, oly ragyogóan fordult el a testőszoba falától, hogy 
az nemcsak egy csinos félénk leány, de míg más, ta
pasztaltabb és bátrabb női szépség pillantását is ma
gára vonhatta volna Nem egyszer történt, hogy a leány 
és ifjú pillantásaik találkoztak; a leány arcza ilyenkor 
mindig kipirult.

Igen természetes, hogy jó  ideig csak e halk je 
leknél maradtak; legfeljebb ogy-egy köszöntés n pült át 
és vissza; vagy pedig csak pár szót cseréltek ki, ha a 
tornáczon vagya lépcsőkön olykor találkoztak. Ha azon
ban a mester és tanítványok elhagyták a nmszobát; 
Mária pedig valamelyik barátnőjéhez látogatottéi: Sy- 
hilla azonnal hesuhant a kedves műszóimba s mélyen 
elmerült a fiatal festő müveinek szemlélésében.

Történt egy reggelen, hogy a virágfestő mű- és 
festőtermét a leggazdagabb föurak egyike látogatta 
meg. A magas vendég egyik festőtámlától a másikhoz 
ment. végre egy niurvjutaliiint tűzött ki a legtisztább 
virágképre, mely a legrövidebb idő alatt készülne el. A 
fő ur imádott fiatal neje elveszte gyermekét, a mi miatt 
mély gyászba borult s mindig azon törte fejét, hogy 
nejének szórakozást szerezzen.

Nemes buzgalom töltő el eme napóta Morveld Ja
kab tanítványai kehiét. Mindegyik feszített szorgalom
mal és titokteljesen működött állványa előtt.

Egy nyári napon Sybillát a házhoz vezető kőlép
csőn találjuk egy nem igen biztosan futó bogarat szem- 
lélgetve. melyet hosszú ujj a i épen most szabadítanak 
ki egy pók hálójából. Gráf Antal e perezben közeledett 
hozzá és kérdező:

„Syb illa ! miért viseltetik ön még mindig oly ki
tűnő figyelemmel és gyöngédséggel ezen rút áltatok iránt.*
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•Mert ök engem szeretnek, különösen szerettek 
akor, mikor még szegény magános gyermek valók • 

,De önt még más teremtmények is szeretik.* 
.Talán azon szegény vakember, aki alamizsnája 

után jön naponként ? Ki is szerethetne más ily rut le
ányt, mint én vagyok.

.Mindenki, aki ónt megnézi, amiként ön a sze* 
gény állatokat szokta megnézni kezén “

Ha Mária asszony ezt hallotta volna!
•Sybilla hallgatott, de egy borzadály rázkódtatá 

meg gyöngéd testét és egy s/.ine az örömnek, röppent 
•t arezán. Meghajtá homlokát, és hosszú, édes szünet 
után k rdozte:

, » Gráf Antal! reméli ön, hogy megnyeri holnap
után a jutalmat ?•*

.L s  megengednék-e azt nekem szépszemei?* 

.Igen —  ha egy hiány nem volna benne. Csoda
szép tavaszi virágai nagyon ridegeknek látszanak kc- 

terményen. Hisz. tavasszal cl és repked minden 
.Mert nem ad ön bokrétájának egy vidám társaságot?

U k°l?y " ‘ ily szomorú az egyedüllét.-
-Mily társaságot gondol kegyed ?•*

"°{?arakat. legyeket pillangókat.''
„ I  udja kegyed, hogy inkább tudnám önt festeni, 

nunt egy pillangót? Ilid jen nekem, hogy reg tettem-, 
oh l.a lehetséges lett volna!

J la  más valakinek lenne kénytelen átengedni a 
jutalmat, nagyon elszomorítaná ez önt ?“

A fiatal festő felrezzent. Halálsápadt lett.
.... * Iasiiak (  l gyauaz nap hagynám el városukat, 

muiun azt megérném 1“ Monda szenvedélycsen. 
álmodva ^ u^ an‘lz "apón ?* Ismétlő a leány mintegy

Morveld Jakab lépett be a terembe és Sybilla, 
anyja szobájába ment.
7 ír- ^  legközelebbi vasárnapon a mii- és festöszoba, 

a v, \  pompás idő mindenkit a szabadba csalt; j 
o "  akartak eltölteni a napot az erdőben. Csak Sy-I

Vitéz János Lórautliáza.
Olvasókör Földes.
Hvezda Károly N. Kálló.
Gönczy László Buly.
Mikecz Ferencz Kcmecse. 

j Szentimrey Kálmán Debreczen. 
Mcgyery Gábor N. Kálló.
Nemes Pál Ny. Boddány.
Molnár Gyula Levelek.
Klek Emil Simapuszta.
Jankovics Sándor Biri.
Kisebbéin József Polgár.
Harstein Gábor Simapuszta.
Gál Elek Balkány.
Iléczcy László Buly.
Sovány Péter Polgár.
Özv. ltépássy Jánosné Kemecse. 
özv. Megyery Pál né Kemecse. 
Okolicsányi Menyhért Kalász. 
Vályi Ferenc* Pazony.
Elek Béla Pazony.
If. Szabó Lássló K. Várda.

| Vidovich Ferencz Tass.
Somogyi Bezsö K. Várda.
Hardt Gusztáv Polgár.
(iencsy Károly Léta.
Bónis Barnabás N. Kálló.
Láner Lajos Kenézlö.
Vatter Ferencz N. Halász.
If. Horváth József Buly. 
Elöljáróság Buly.
Csépáu János Kemecse.
Oláh Károly Bűd.
Elöljáróság Szt. Mihály.
Erünkéi Ignácz Gáva.
Jármy Jordán Ibrony.

I Paraszkay Gyula Zalkod.
Bariba Imre K. Várda.
Casinó K. Várda.
Elüljáróság I'aszab.
Inczédy Pál Buly.
Törröss Ferencz Szabolcs.
B. Yecsey József óméit. P e »t  

I Miskolczy Menyhért Viss.
Zoltán János Apagy 
Fráter Sándor Kótaj.
Ilomolkay Imre N-falu.
Hegedűs Pál Dombrád.
Fisch Sámuel K.-Semlyén 

1 I ’ozsgay György Fjfehértó.
Harsányi Menyhért K. Várda. 
Ueismun Mózes K. Várda 
Gouda Balázs Bérezel.
Orosz József f, t. Dorogh.
Liptay Ede Nagyfalu.
Koruis József Pazouy.
Tervcy Balázs F. Litke.
Gcncsy Ferencz Balkány.
Cray Jenő Buly.
Ft. Szentmariay Dienes Vencsellő. 
Szabolcsi takar, pénzt. N-Kálló. 
Márky Elek Karász.
Yadnay József V Megver.
Horváth Farkas ft. Buly. 
Bartholomaeidesz Károly Pozsony.

billa kérte, hogy honu maradhasson. O aki sohasem 
panaszkodott, alig nyitliatá fel szemeit fejfájása miatt, 
és egyedül maradt houn, —  Gráf Antal észrevehető 
bánatára. Midőn azonban este visszaérkeztek, oly su
gárzóan és vidáman lépet övéi elé. hogy Mária asszony 
meglepetve állott meg a lépcsőn. Az o gyermeke volt-e 
az, aki így tudott tekinteni; igy tudott mosolyogni?

Másnap közeledett az eldöntés órája. Lelepleziet- 
tek a képt-k. Maga a szép gyászoló nő férjé karjáu 
eg\ik festó'ábtól a másikhoz lép Jégéit. Egyedül csákó 
választhatott.

Sybilla az erkély-ablakban térdelt, összetett ke
zekkel. A függöny le volt bocsátva a műszóba előtt; 
tompa mór j hatott át hozzá. Hirtelen gyors léptek hal
latszanak. Gráf Antal állott előtte indulatos felgerjedéssel.

.Távozni akar ön ?* — Monda Sybilla remegés
től magánkívül, és kezeit kinyujtá titánná. Minden el
veszett ? ki nyerte a jutalmat ?

.A z  én képem! de a kegyed pillangói, a kegyed 
isteni kék p illé i! Oh Sybilla, jö jjön ; kértek hogy men
jek óuért a legszeretetreim ltóbb festónót és a íoldleg- 

, szeretettebb teremtményét akarják lá tn i!-
A legnagyobb boldogságnak egy kiáltása és a ma

gános leány kedvesének keblén feküdt.
Azon emlékezetes napon maga Merian Sybilla is > 

pillangóvá vált. A s z e r e le m , az ég és féld e legyőz- 
hetién hatalma fűzte rá a szárnyakat. Merian Sybilla I 

i neve világhírű lett, és mai napig csodálatai említik.
De bármily pompásan festé is későbben a távol 

fekvő forró égaljak ezerféle szintjátszó csodás pillangóit; 
akármily eleveneknek látszanak is legyei, bogarai és 
hernyói: oly sugár fénynyel, vidámabban s gvönyörüb-1 
ben, mint ama el-ö kék pillék, melyeket kedvessének 
festményén kisértett meg ecsete, egysein repült többéi 
ki a világba. Óh! mert azokat Merian Sybilla „C on  
a m o r e "  (szerelemmel) festette.

Németből fordította
M aiislein  Emil.

Koháry Lajos Kótaj.
Jenei Szabó István Homoki puszta. 
Gr. Lónyay Béla Bátyú.
Plavenszky Imre N. Kálló. 
Homounay János Nyirjes.
Bertalan Pál Szolyva.
Vallent Dániel Vencsellő.
Boditzky Ágoston Mándok.
•18-as kör II. Böszörmény.

(F o ly t köv.)

ÚJDONSÁGOK.

X  A városi pénzügyi küldöttség figyelmét,
mint amelynek feladata minél több pénzforrást fedezni 
fel és jelölni ki, felhívjuk a rendet és csinosságot 
sokhelyütt nagy mérvben gátló nagyobb terekre. Egy- 
egy pár házhelyet mindenütt ki lehetne az ily terekből, 
hasítani, Ez eljárás által nem csak a város szorult 
pénzügyi viszonyain lenne segítve, hanem az utczák 
tisztábakká, a kövezet és világítás könnyebbé vál
nék. Ha a jövő nemzedéknek szüksége leend terüle
tekre, az idő és helyzet mindig meghozandja a ta 
n á c s o t  is.

-+- A  szabolcsi-haj ( lu k c r iile t i orvosgyógysze-
rész-egylet. multhó 26-án délután tartá ez évi első év- 
uegyedes gyűlését Nyíregyházán, mely alkalommal igen 

i nagy érdekeltség közt olvasta föl az egylet lelkes és 
' fáradhatlan elnöke dr. S z a b ó  D á v id  a szabolcsrae- 
: gye* koleraesetekről, nagy szakavatottsággal és költői 
! tollal írott értekezését, mely értekezést lapunk jelen 
■ száma egész terjedelemben hozza. A gyűlés különben 
oly gyéreu volt látogatva, hogy a napi Vendre kitűzött 
fontosabb tárgyak fölött, a jelentéktelen szám határoz
ni nein kívánt; hanem egy májushóban a sóstón tar
tandó rendkívüli gvülésre tartattak fenn.

=  A nyíregyházi nöegylet által, multhó 25-én 
reudezett .sétazeneestély* igen fényesen ütött ki. Miut 
halljuk körül-belül 70 frtot jövedelmezett. Hír szerént, 
a farsang alatt több ily sétazeneestélyt szándékozik 
rendezni a nöegylet. Mi részünkről sok Szerencsé kí
vánunk hozzá.

* * * Palánszky-Csapó Ida asszony leánynö- 
veldéjében multhó 20-edikén tartatott meg a szokott 
téli félévi vizsga a növeldei helyiségben. A  növendé
kek osztályozásával épen csekély személyünk lévén 
megbízva a tulajdonosad által, a minden figyelmünket 
igénybe vett feleletekről tehát, igen illetékesen nyilat 
kozhatunk. Az eredmény, amit a növendékek fölmutat
tak, meglepöleg kitűnő és fényes volt, A növendékek 
és tanerők egyaránt dicséretes buzgalmat fejtettek ki. 
Az uj félévi előadások, már holnap megkezdetnek. Csak 
tartozó kötelességünket rójak le, midón ezen jó l szerve
zett és vezetett intézetet, ismételve ajánljuk az illető 
szülők és gyámok kiváló figyelmébe.

(Sz Gy.) Tisza-Lökön egy Kállay Lajos nevű 
szolgalegény a multhó 2!>-edikén este 10— 11 óra közt, 
midőn lovát itatta, a kútba zuhant, hónán csak másnap 
reggel húzták ki a már teljesen megdermedt hullát. A 
boldogtalan 35 éves lehetett ; igen derék, csendes józan 
életű ember volt. Sírjánál egy szerető nő s 3 árva 
könyezett a kipótolhatta!) veszteség fölött

(Sz—y) A rázoni nagy fák  alatt, multhó 25-én 
egy hullát találtuk. A szerencsétlen dadai lakos volt 
Mint onnan írják, a szeszes italok szerfeletti élvezete 

, lett volna oka halálának. A bonczolási vizsgát dr. Szé
kely Lajos járási orvos teljesítő.

(t ) Tisza-Lökön, mint levelezőnk írja, multhó 
, 10-edikén zártkörű túnczestély tartatott, mely, leszá
mítva azon rendezői figyelmetlenséget és hibát, hogy 
az egész tárczestély tartama alatt, csakis 5 magyar tán- 
ezot jártak, igen kedélyes és élénk volt. Bálkirálynők 

' sem hiányzottak, kik közül H— th J— n és D— k L— a 
urhölgyck váltak ki leginkább úgy egyszerű de izlés- 
gazdag öltözésük, mint kedves egyéniségük által. A 
mulatság, ősi szokás szerént, kivilágos kiviradtig 
tartott.

(Felhívás.) Alulírott mirt a nyiegyházi raüked-
1 velötársulat titkára, tisztelettel felszólítja mindazokat, 
akik a műkedvelői könytárból akár helyben, akár vi
déken darabokat vettek ki. miszerint: szíveskedjenek a 
kivett darabokat minél előbb beküldeni akár bozzám 
akár a társulati pénztárnok Török Péter úrhoz. A tu
lajdont, legyen az bármily csekély értékű, mindig szent
nek és sérthetlennck kell, tekinteni ; sokszorosan be
csesek pedig az erkölcsi testületek tulajdonai. Kmethy.

(Sz.) A helybeli nöegylet elnöksége tisztelettel 
felkéri mindazokat, akik talán, az egyleti bálra meg
hívót nem kaptak volna, hogy méltóztassanak ezen ily 
alkalmakkor kikerülbetlen tévedést elnézni sam eglm ó 
iránt az elnökséghez fordulni.

(B — eh) A tegnap megtartott polgári egyleti 
bál igen jól sikerült; a terem tömve volt Nagy örö
münkre szolgált azon tapasztalás, hogy a jó  ízlés, mint 
a műveltségnek egyik jele, a polgári körökben is mind
inkább kezd terjedni; mert az öltözékek, minden egy
szerűségük mellett is, a jó  ízlés minden igényeiknek 
tökéletesen megfeleltek.

A KÖZÖSSÉG ROVATA.

Köszönet nyilványitás
Alulírott elnökség őszinte köszönetét szavaz a 

nyíregyházi k ö z p o n t i  n ő e g y le tn e k ,  azon szives 
figyelméért és testvéries vonzalmáért, molvben, a kö
zelebb hozzánk áttett 30 frtnyi segélyzés által, egyle
tünket részesíteni kegyes volt.

Nyíregyháza, jánuárhó 31. 1873
A nyíregyházi izrcalita nöegylet 

elnöksége.



Nyílt kérdés Szabolcsmegye árávapéuztárához.

Nagy Lídia özv. Karacs Uálintnó testvérem érde
kéi) eu kényszerülve vagyok a nagyközönség előtt fe l
szólalni.

Testvérem a megyei t. árvaszékhez még az 1871-ik 
évben, folyamodott mikép a férjéről maradt és árvái vagyo
nát tei belő adósságok törlesztése czéljából 10 !i. cens. töld 
adattassék el. Kz megadatott, azou év őszén a föld 
biróilag el is adatott: hanem a befolyt 960 Irt vételár 
még mindig nincs a kitűzött czélra fordítva. Itthon a 
terhek törlesztéséért, adóbátráuyok letisztázásáért 
naponta zaklattatik az özvegy. Már folyamodott is a 
pénz hovaíorditásáuak értosittctésóért. Semmi válasz.

Itt nyíltan kérem tehát a t. árvaszéket, hogy a 
960 frt. hovatörditását kipuhatolni méltóztassék.

P. Ladáuy 1873 jannárhó 23-án

Sz. Vagy János.

Szintén meleg köszönetét fejezi ki az említett 
társulat, a helybeli t. nőegyletnek is , mely az általa 
rendezett színi előadásokból, ugyancsak az állandó szín
ház alapja javára 100 forintot kegyeskedett juttatni.

Nyíregyháza, jauuár 26. 1873.
Doniján Sámuel 

a nyíregyházi műkedvelő- 
társulat ülnöke. I

Tisztelt szerkesztő Url
Szíveskedjék a „Szabolcs0 czimü heti lapnak! 

1872 évi deczemciuberi 52-ik számában a „ ( . 's e v é g e 
se k “ rovatában „A  végrehajtó a kalodában- czira 
alatt meg jelent azon közleményét, mintha bizonyos

K (VIA*A /D Ab.iC *I ROVAT.

Ü z le t i értes ítés.

A nyíregyházi termény csarnoknál febr. hó l-jén 
bejegyzett terményárak.

P ia c z i ár
K eresk ed és i ár
100 kötiüluilkezdve

községében kalodába

dába sem nem tétettem, sem ilyennel nem lényégét-

Alulírott kedves kötelességnek ismeri köztudo
másra hozni, hogy Z s is k a  J u l iá n  a asszony, az á l
landó színház alaptőkéjéhez, 5 forintot volt szives aján
dékozni. Fogadja a ncineslelkii adakozó a helybeli mű- 
kedvelőtársulat mély köszönetét.

sokból meríteni. (Szolgáljanak c sorok ama ti 
czikkeesko megczáfolásáui. szerk.)

K i egyébaránt vagyok tisztelettel. 
Nyíregyházán, 1873 január 17-én.

Horváth Márton.

Rozs 00—00 fontos 3.95—4 05
78—80 „ 0.00—0.00 i . 4.10—4.15
7'J—80 „

Búza , 5.20— 5.75 vámmázia szer. 5 75—U ík*
Árpa 2.15—2/0 : 2.05-.-.70
Zab 1.40—45
Tengeri . 3 15 -3.20 uj tenné*,
K..Us . 2.80—2 85
Rab, tiszta fehér . 3.80—3.85
Kápnsztarepcze o.oo—noo
Lenmag 5.00—5.12
Gouiboika 0.00—0 ( 0
Kendermag . 0.00—0 00
Mait . . 000—0.00
Napraforgóolaj 2 1 .0 0 - 2 2 .no
Szesz 30 fokú nrngy. itezo 22 .‘2

Felelős szerkesztő : K. Kinctliy István.

HIRDETÉSEK.

&% I I  TiEIá
előbb EEICH B.

ajánlják a je len  farsangi idényre legú jabb  és le ge le 

gánsabb kiállítású  báli legyezőiket, ékszereket, női 

és férfi báli czipőket, leg finom abb prága i és frau- 

cz ia  kézfjüket, nyakkendőket, virágcsokor-tartó

kat, és más egyéb  pipereczikkeket a legn agyobb  

választásban, a  leg ju tányosabb  árak m ellett.

Vidéki megrendelések a leggyorsabban és leg
pontosabban teljesítetnek. (3— 2)

bámulatos olcsó ár mellett.j Salgó-Tarjáni I 
j  Porosz extra finom mázsánkint BO krajczárjával.

■ POROSZ APRÓ, (gyá rakh oz, gépekh ez, kovács s lakatos m estereknek alkal-
|)  más) mázsánkint 70 krajczárjava l.

Kanható kizárólagosan
6 FRIED JAKAB
‘ in o rosz tem p lom  k ö ze léb en  le v ő  tu la jd on  házánál.

Nagyobb mennyiségnél árleengedés történik.

H I R D E T É S .
Van szereucsém a n. é. közönséggel 

tudatni, hogy a farsangi idényre üzletemet 
gazdagon elláttam mindenféle fehér és szí
nes ezipőkkel, finom keztyiikkel, legye
zőkkel, fűzőkkel (Mietler), ingekkel, 
nyakkendőkkel, csipkékkel és színes 
tarlatanokknl.

E gyszersm ind  bá torkodom  .va ló
di tokaji bor-raktáramat" (bu té liák - 
ban. 80 krtól k ezd ve , a legnehezebb  
2 frt) becses figye lm ébe ajánlani.

Hirdetmény.

Alulírottnak bolt helyisége, valamint a 
nagy-kallói utczára eső két szóimból átala
kítandó boltok, jövő íSzent-György naptól 
bérbe adandók.

(0— 3) Kovács Samu.
zsziTTSSSBrr. i

_  Uulirutt tisztítottéi értesíteni a t. n . Uz-inségetJ 
aziránt, hogy lakásomat folyó évi fVliruárhó 1-sutul
kezdve. u régi szalma-téren !.*vő lli.ltz-felo 121. s í.  a. 
házba. — hol eddig hraiisz I,. kereskedése % olt. — 
tettem át

Az irányomban eddig tunu-iOdt síives pártolást 
jövőre is kikérve, maradok Nyíregyházán febr. 2-án 

teljes tisztelettel

Weisz Babette
(0—1) ukl uiicuuű.

(3 -3 ) Pollátsek József.
Egy helybeli diszáru és fűszer iiz- 

(s-2) ' leibe Eladó bitiok.
gyakorn oku l felvétetik egy jó házból való ifjú, aki A kéki határban mintegy 
legulább 4 osztá ly t végzett, és a ném et n ye lvben  i tag-*-* láttok; két jó l le!

Hágatási hirdetmény
az 1873-iki hágatási idényre.

is bir némi gyakorlattal.
Bővebb tudomást nyerhetni a szerkesztőségnél.

A Sima-pusztán löt) hold első osztályú szántó 
föld akár egészben akár részletekben szabad kézből 
örök áron eladó —  a feltételek iránt értekezhetni 
alulirtnál Nyíregyházán Sz.-Mihályi utczán 248. sz. a.

(3— 2) M ezösy Tamás.

"> hold. kitűnő minő
iéit úri udvar, s 16 

va ;y kisebb részletek!*U 
ü b.i t"!,.,, S (iiiib kthv Ist* 
onthathy (Mött ügyvéddel,

HORROR Árverési hirdetmény.
A kéki határban két tagban levő, s kiskorú Tóth 

László tulajdonához tartozó 500 holdnyi külsó birtok 
f. é. februárhó 26-án délelőtti 10 órakor Keék közhá- 

sötétpej angol te liv é r  m én, (tö b b  nagy verseny zártál tartandó közárverésen f. é. nprilltó : 4-től szá- 
n yertese; összes nyerem énye a versenvpályán  *’ ogymásutáni évekre bérbe adatik. — Az

árverési leltételek Szalánczy Ferencz gondnoknál Bog- 
* ’ ■' Kemecse jau. 2G. 1873.28,000 fo rin t). N eve lte  : g r ó f  B atth iiíuy István, diuybau megtekinthetek 

A p ja  : Z  e 1 1 a n  d : anyja : C r a f t o n - L á s s  (a  h i- 

res A l l - m y - E y e  an y ja ); ennek a p ja :  K i n g -  (3— 2)

T ó m :  anyja : M e n t m o r e - L á s s :  ennek apja : :

Melbon r n e  stb. M agossága : K i ’ m arok. E m 

sen íedez, B á t y ú n  B ereghm egyóben , 20 írtért.

(borrava ló , m inden kancza után, 2 frt). Vasúti 

á llom ás helyben (m . északke le ti vaspálya). Is

tá lló ró l gondoskodva van. Z ab  : p iacz i áron.

A  kanczák beje len tését e lfo ga d ja

Krasznny Péter
szolgabiró

(10—7)

gróf Lónyay Béla
gazdasági tisztje.

(Bátyú, B eregh m egye .)

Dr. Schwarcz Adolf
orvos- és sebésztndor, és s/.filész-mütö

ajánlja magát a t. ez. közönségnek minden 
bel- és külbaj orvoslására.

Rendel naponkint 10 órától 3 óráig.

Szegények ingyen gyógykezeltetnek.

Lakik: N.-Kállói-utczán 1009 özv. Már- 
(3 — 3) kusné házában.

luddnyi kerttel. —  együtt 
eladó; értekezhetni Kékén 
vánnal. s Nyíregyházán 8 
lakik Orosz utc/.án 562 sz.

Nyíregyháza 1873. január 20.
(8—2) S/om l athy Ödön.

Eladó házhely
az edeny-piaczon, ö/.v. Iloti’innn Jánosne 
udvarán, bármely órában szabiid kézből el
adó. Értekezhetni a liáztulajdono.suővel.

Eladó liámos lovak.
Alulírottnak két 1 7 markos liámos lova 

jutányos áron eladó. Értekezhetni vele Bog* 
dánvban saját lakásán, vagy pedig Kraszuay 
Gábor úrral Nyíregyházán. o—i)XtMiies Pál.

ú í % i v c ^ a i i v ö i t

A lu líro tt  húrom , legú jabb  szerkezetű  góz- 
; csép lőgépnek b irtokában  lé vén , m elyek  közül 
az e g y ik  a halászi, a m ásik a k.-sem jéni, a l*»r- 
maxiik p ed ig  az u jfe jértó i határban van elhe- 
ly* zve, bátorkodom  a jö v ő  csép lési idényre a 
szerződn i k ívánó t. ez. term elő  urakat e körül- 

; m ényre figyelm eztetn i.

Friecl Jakab.

N y ír e g y h á z a . 1878. N y o m a to tt  D o b a y  Sándornál.
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