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V  ií I a s l

„ A r e t k ö z es e r d e k c* iu czimii czikkso- 
rozatra

A  „ S z e 11 ö z t e s 8 U u k * czim ü czik- 
kccske, mely a „ S z a b o lc s *  múlt évi folya
mának 40-ik számúban látott napvilágot, úgy 
látszik nem hangzott el a pusztában egészen 
nyom nélkül.

Ama czikk ha egyebet nem is, (leány-, 
nyit eredményezett, hogy nem árt sőt szük
séges, ha az á r té r  kérdéséhez minél gyak- 
rabbban és pedig minél szakavatottam egyé
nek szólnak.

Ezt tanúsítja az „A  r é t k ö z  és é rd e 
k e i44 czimü czikksorozat.

Igaz, hogy czikkiró tollát az ingerült
ség tentájába mártotta, midőn czikke elején 
en g em ,m in ta „S ze llő z te s  sük .* czikkiró- 
ját, gyenge élczeivel a nevettségesség árnyá
val kívánt bevonni, ami azonban egyáltalá
ban nem sikerült. A  humor terén megjárja 
az eféle; de egy, az anyagi érdekek terén 
figyelmet keltő czikkre, oly hangon kezdeni 
felelni ,mint Kállay András felelt, semmi eset
re sem ildomos valami.

En, midőn a közfigyelmet, ama czik- 
keinmel, atiszaszabályi zás kezelési hiányaira 
felhívtam,nem volt szándékom a vízvezetési 
s egyel) védinüveletek kérdését fejtegetni. 
Ezt inás szakértőbb egyénekre bíztam; bár 
etekintetben is igen sokat lehetne szellőztetni.

Nem ártana, ha a védmüveleti tervek 
is szélesebb nyilvánosságra hozatnának. En
nek is meglenne üdvös eredménye. Talán, 
nem történnének oly balesetek, mint már 
egy tiltó s más építéseink rombadőlése iga
zolja.

Erre azt mondhatja az igazgató-vá
lasztmány, hogy a műveleti terveket a felsőbb 
hatóság hagyja helyben.

Szomorú, de igaz, hogy minden költsé
get a társulat fedez, mégis mint kiskorú te
kintetik.

A felsőbb hatósági befolyások minden
ben és mindig magukon hordják saját ve
szélyes nyomukat.

Tudjuk ugyanis, hogy a csakis szakmá
ból, de nem érdeklődésből működő egyének, 
u felülvizsgálati műveleteknél rendesen hiva
talos irányban, vagyis felületesen teszik meg 
észrevételeiket, vagy a helybenhagyást. Es 
ez igen természetes, amennyiben a felelősség1 
rendesen csak addig tait, amiga iniialnprnj- 
zon a számtétel lemásoltatik. Ha ez megtör
tént, a mUterv kiépíttetik anélkül, hogy a terv, 
vagy a kiépítés helytelen volta következté
ben rombadőlt építményért, akár a tervező, 
akár a felülvizsgáló kormányközegek, vagy 
az építő-vállalkozók felelősségre vonhatók 
lennének; miután a kárt fölvevők ismét és 
mindig csak a kormány közegeiből válná
nak ki.E tekintetben legjobb és czélszerübb expediensül, csak a szabadverseny szolgálhatna. Ekor legalább volna kit előrántani és felelősség alá helyezni.Node ne feszegessük ezt; mert végre

is nem a társulati igazgató ur fog duzzogni, 
hanem a művezető szakférfiak fognak ki- 
gyót-békát kiáltani rám azon vakmerőségért,! 
hogy profánná létemre a számtanba merek í 
avatkozni. Különben reám nézve mindegy, 
ha zúgolódnak is. Ha méltányosak és igazsá
gosak akarnak lenni, mérgük fulánkjával 
egyenesen a „R é t  k ö z  és é r d e ke i “ czikk
sorozat írója ellen forduljanak, aki a rét- és 
nyírvizek lecsapolása érdekében tervezettel 
lépett volt fel e lapok hasábjain.

En őszintén üdvözlöm ama tervező urat! 
nemes és jóakaratu buzgalmáért. Ellenben | 
kímélet nélkül elír !. :n azon urakat, akik 
szakértő létükre, r.gy saját minta társulat és, 
az illető ártéri birtokosok érdekeit mellőzve 1 
mindennpig sem szóltak ama vizlevezetési 
tervezethez, mely vagy helyt s vagy helyte
len. Ha helyes|méltányolni,ha helytelen m eg-; 
vitatni kellett volna azoknak, akiknek ezt 
már állásuk és hivatásuk iránti figyelemből 
is meg kellett volna tenni.

Nehogy válaszom fonala időelőtt meg
szakadjon, minthogy a szóhalmozást s a med
dő vitatkozást kivált heti lapban, nem sze
retem, érintetlenül hagyva mindazon tétele
ket, melyek az ártéri ügymenet keretébe egy- 
átalában nem tartoznak: egyenesen e tágy 
érdeméhez szólok.

Az „A  rétköz és érdekei* Írója IV-ik 
közleményében a nyíri vizekre vonatkozólag 
azt mondja: „Törvényes-e és lehet-e a nyí
ri viz-ártér biatokosnitól követelni, hogy ők 
is szabályozzanak ?*

E kérdésre lehetetlen másként felelni, 
minthogy : igenis törvényes és igazságos 
követelés. Miért ? Azért, mert u nyíri vizek, 
ma már több kárt tesznek a tiszti-ártéri bir
tokosoknak, mint maga a Tisza.

Való, hogy erre azt lehetne mondani : 
bocsáttassanak a nyir-vizek, a Tisza medre- j 
be. Es ezt valóban, igy is kellene tenni. Egye
dül ez volna igazságos eljárás; nem pedig az, j 
amit jelenleg tesznek a birtokos urak, hogy 
t. i. egyik, a másik birtokára ereszti,s fóviz- 
vezetőül nem a Tisza, liánéin az ártér med-; 
rét tekintik, mely már nem viztelep és hal- j 
tanya többé, hanem repeze s más termés te
nyésztő talaj. Hol van oly igazság, mely meg- 
engedje azt, hogy e termő földterületek le
gyenek a nyírvizek felfogói.

Allittatik, hogy a nyíri vizek az 1840. 
X. t. ez. védpaizsa alatt jogos téren vannak. 
E törvényezikk, az én véleményem szerint, 
a szabolcsi nyíri vizekre, melyek átmetszé
sek által természetes folyásúvá tehetők, egy- 
átalában nem alkumnzható, annyival inkább 
pedig nem, mert a nyírieknek épen a hivat
kozott törvényezikk jogot ad, sérelem eseté
ben orvoslást keresni, mit azonban a nyíri 
birtokosok, a ti.szászabályzó társulatnál ten
ni elmulasztván: e tekintetben semmi joguk 
sincs többé.

Ezek szerint nem lehetek azon véle
ményben Kállay Andrással, hogy a nyíri vi
zek csatornázásához mi is járuljunk.

Megvagyok győződve, hogy ily óriási

költséggel járó terhet maguk a nyíri birto
kosok sem tennének vállainkra.

Egyébaránt hiszem, hogy vízjogi törvé
nyeink e tekintetben is segíteni fognak ba
junkon. Addig tehát türelem.

Rétközi.

KÖZIG  VEK.

Vállat, vállkoz!
Jelige : ................ csak beszélünk.

A nyelv mozog; a kéz pihen.**
Petőfi.

„K hont rt nem beszélni — tenni kell ts 
Vajda Jánoa.

(Vége)

Az eddigiekből lehet látni, hogy intézkedéseket 
tett az egyházmegye, esperest, iskolai kürlútogatóság, 
püspök, miniszter, tanfelügyelő stb. ha ugyan vannak 
még többen.

De, bátor vagyok kérdezni: mit basznál „az Írott 
mulaszt* ? Igenis! e/t kérdem. Mert, hogy a mi egy
házmegyei gyűlésünk nem teheti azt, amit tennie kel
lene: az világos. De hiába! Három napig tart a gyű
lés, és annyi a sürgős elintézni való, hogy inindya há
rom napot az veszi igéuybe. K i tehet róla, bog isko
lai ügyekre nem marad sem idő, sem kedv, sem ........
egyszóval: semmisem!

Hízzuk az cspcrcstrc ! En még nem rég lakom ez 
egyházmegyében; de annyira ismerem azesperestihiva
tal teendőit, hogy elmondhatom, miszeréut etekintet
ben tőle kívánni nem lehet többet, mint amennyit tesz, 
t. i. az idevonatkozó rendeleteket közzéteszi; írásban 
intézkedik az iskolai ügy felvirágoztatásáról.

A körlátogatók sem tehetnek maguktól valami 
sokat De nem ismerik a tért és irányt, sem, a melyen 
s a melyben mozogniuk kellene.

A helyi iskolai választmányokat is serkenteni 
kellene, ha — volna kinek!

A szolgabirói hivatal megteszi ugyan az intéz
kedéseket; de ha neki az eredményről senki jelentést 
nem tesz, azt h iszi: rendén van minden! Pedig, dehogy 
van: dehogy v an !! A lelkész nem jelenti a községi 
elöljáróság hanyagságát; mert ellene támadnak, (közbe 
legyen mondva: van valami a dologban). A biró nem 
küldi a nem kedvező jelentést; mert nem küldi Tessék 1 
Van minden, mint régen volt!

Ezek szerént megtétettek ugyan mindig az intéz
kedések; de elég erélylyel végre nem hajtattak mai 
napig. Euuek eredménye az, hogy: az iskolázásra 
nézve kevés elohaladásról beszélhetünk,

Előáll teliát a harmadik kérdés, mely a legköze
lebbi teendőkre nézve várja a feleletet. Mit tegyünk, 
hogy az a sok rendelet a papíron ne maradjon; hanem 
fogana’ osittassék ?!

Ha fentebb a felső szabolcsi ref. egyliázmegyebeli 
iskolákra vonatkozólag szólo‘ tam. méginkább e körben 
fogom magamat tartani az alább mondandókr nézve.

Hogy a teendők s hiányok felöl magunkkal tisz
tában legyünk: mindenekelőtt statisztikai adatokat 
kell gyűjtenünk az egyházmegyében levő iskolák álla
potáról. Ennek az útja és módja szerintem a kövekezó:

A z  egyházmegyei látogatók, midi n szakaszaikban 
vizsgálják az egyes egyházakat, azon jegyző kony v mel
lett, melyet a helyszínen felvenni szoktak az egyház 
állapotáról, vezesenek egy külön rovatos ivet, mely 
egyedül az iskola-ügyet mutassa fe l; talán következő 
rovatokkal :

1 rov. A község, vagy iskola neve. 2. rov, Az 
iskola helyiség elég tágas-e? ülőhelyek alkalmsak é?
3. rov. Fel van o szerelve V fali táldák, számológép, 
földgömb, térkép, term. rajzi ábrák vannak-e? 4. rov. 
Iskolai választmány van-e? hánytagból á ll?  tesz-e va
lamit? 5. rov. A tankötelesek összes száma tí— 12 évig 
fin leány 6 rov. Tényleg iskolába já r fiú, leány. 7, rov. 
Hány osztályba vannak ezek beosztva? 8. rov. Tan és 
vezérkönyvek vannak-e? 0 rov. A tanító neve, készült

sége, hivatali pontossága? 10. rov. A tanitó jövedelme 
mennyi? beadatik e?  I I .  rov. Iskolai jövedelem, vagy 

j alap van-e s miként kezeltetik? 1‘2. rov. Mikor van 
vizsga és hányszor. 13. rov. Észrevételek.

Ezen rovatokat gondoltam s láttam jónak más 
ily nemű táblázatok után is, felmutatni most például. 
Ezt azonban változtatni lehet, a szükséghez képest. 
Ezeket kellene mondom az egyházmegv ei látogatóknak 
betölteni a téli egyház-látogatás alkalmával.

Szintén oly táblás kimutatást készítenének a kör
látogatók is a szakaszukba e6Ö iskolákról. Ez mutatn 
azután, hogy hol van a hiba valamely iskola körül:-.a.



eliiljáióságban-e, a tauitóbau-e c E/mutatná meg egy
szersmind a tanriók igyekezetét és szorgalmát is.

Minthogy, amint fentebb iráni, az egyházmegyei 
gyűlésen az iskolaügy tárgyalására kevés, vagy sok
szor éppen semmi idő nem murád:

A gyűlés első napja délutáni, vagy esteli óráiban 
egy kitűzött helyre jönnének össze az egyházmegyei és 
körlátogatók, táblás kimutatatásukkal kezűkben; s a 
tanácskozás tartamúra választanának egy elnököt, és 
jegyzőt, és végig néznék a táblázatokat; mindönki ész
revételekkel kisérve adván elő saját dolgozatát. Ebből 
ki jegyezné a toll-vivő azon helyeket, hol halaszthat- 
lan segélyre var szükség; s kijegyeztetnének a kitűnő,' 
valamint hanyag tanítók is. így rövidre fogva a dolgot; j 
másnap az egyházmegyei nagy gyűlés a látogatók jegy-1 
zőköuyveinek, illetőleg tábláskimutatásának kivonatát 
meghallgathatná s a tanítók oly változásukra nézve, rész-! 
rehajlás nélkül, tájékozva lenne.

De most jön a nagyja. Ahol hiba s baj van :  hát j 
azt kiintézze el ismét? Erre nézve is mondtam már, 
hogy a ini esperesünket az orvoslással, ily ügyek in -! 
tózésével megbízni nem lehet; mert van neki úgy is j 
elég baja s dolga. Hauem bizassék meg az a körláto- j 
gató, kinek szakaszában van az elintézendő ügy, kör- 
látógató társával, azon egyházi, vagy világi tanácsbiró 
elnöklete alatt, ki a kérdéses helyhez legközelebb la
kik s igy a körülményeket legjobban ismeri.

Tudom én azt, hogy sokan nem találják e módot; 
czélravezetőnek; kivált ha úgy teszünk, mint eddig, t. 
i. ha „akarjuk* de sohasem teszünk semmit. Vállat, 
vállhoz, azaz tudjunk tenni is, ne csak akarni.

De hiszen ha nem volna tervem czélravezetö: o t t : 
lesz a látogatók tanácsa s találjon jobbat. Különben j 
is kell annak oly dolgok felöl tanácskozni, melyekre ■ 
nézve az egyesek nem egészben vannak tájékozva, mi
vel a válaszatásunkról tudósító jegyzőkönyvben, semmit 
nem kaptunk. Például, hogy sokat ne említsek, afelől 
hogy szabad-e a körlátogatóknak teszem fel a szaka
szokba eső polgári elöljáróságot a szolgahirói hivatal 
nak feljelenteni. Szeretném, ha ez ő reájuk bízatnék ; 
a helybeli lelkész s tanító sok kellemetlenségtől len -, 
nőnek megmentve. Több ilyenokrül kellene ott ér
tekezni;

Persze, hogy legkönnyebb e beszédek felett vál
lat vonni, mint sokan szokták; De ha az orrunknál 
tovább akarunk nézni: be kellet már látuuuk azt az 
igazságot kivétel nélkül mindenkinek, hogy „Nemzetek 
nagyságát, nem az általuk elfoglalt föld terjedelme, 
nem polgáraik létszáma, nem fényes múltjuk szabja 
meg többé, hanem azon átalános műveltség, melyet 
szellemerejök által elérniük sikerült*, mint ezt a most 
alakulandó kisded-megvédő egylet rendező bizottsága 
felszólításában igen szépen kilcjezé. Ha pedig ezt be
láttuk és mégis sajnáljuk a fáradságoi mégis eltártóz- 
tatnak kicsinyes érdekek a közműveltség előmozdításá
tól : akkor csakugyan veszni tértünk. Es azt fogja ránk 
mondani a müveit világ közvéleménye, hogy ha veszni 
tért hadd veszszen. De talán csak uem akarjuk ezt?!, 
legalább azt hiszem, hogy nem!

Mi, lelkészek és tanítók vagyunk a nemzőt neve
lésére s tanítására hivatva; mi vagyunk a nemzet szel
lemi elöhaladásának munkásai, vagy legalább nekünk 
kellene lenni első sorban; tehát vállat, vállhoz.

De ez már nem csak a rcf. felekezetibeliekrc vau 
mondva; hanem felekezeti különbség nélkül minden 
papra s tanítóra! Itt ne legyen köztünk különbség, 
hanem fogjunk kezet és „E lő re * !

Többet most én sem beszélek e tárgyról. Jön a 
tavaszi gyűlés ideje közelebb-köselebb hozzánk. Uon-

dolkozzuuk addig: miként lehetuo egjháziiiegvéukben| meleg kunszereimet, azt a logvőzhetlen, megtörhetlen 
a közoktatás ügyét m in é l virágzóbb álláspontra szabadságvágyat, mely e vidéknek öskngyományok 
emelni! De olyat ne engedjünk meg, ne nézzünk el szent örökségé. — Azoknak, kik feledik, hogy „a haza 
hogy 233 tanköteles gyermek közöl 11!) iskolázatlanul minden előtt* dörögd füleikbe „romlott szív és romlott 
nöjön fel. Ilyen adatokat, vagy legaláb hasonlókat tud- elme, kit hazája hő szerelme szép tettekre nem hevít* 
uék még felhozui többet is; de miért? Nem akarok 1 Teremts — mint a kiáradt NiI folyam Egyptusz rónáin
most, de csakis most többet beszélni. Ajánlom a mon
dottakat azok figyelmébe, akiket leginkább illet.

(sörömbe! Péter
eperjeskei ref. lelkész 

éa köriatogató.

Az északkeleti vasút nyiregyháza-kisvárdai vo-| 
műrészének megnyitásakor mondott beszéd

(le72, nov. 20.)

Legyenek üdvözölve öuök tisztelt urak és hölgyek. ‘ 
üdvözölve mint részbeu alkotói vezérfél fiai, s részben 
— mint becses jelenlétük igazolja — barátai ez u j! 
pályának, mely c napon adatik át a közforgalomnak.

A mily fájdalmas és elcsüggesztő látnunk a haza 
véres zivatarait; látuuuk —  mint a közelmúltban —  a 
legjobb legműveltebb nemzeteket egymás öldöklésében ; 
és kifosztásában a vakbuzgóság ádáz dühével verse
nyezni; látuuuk a hanyatlást és sülyedést, a pusztu
lást és fájó mély sebeket, úgy anyagi mint erkölcsi 
szempontból, a dúló csaták küuy és vér 
terébeu, —- épen

—  teremts körödben életet, virágzást, termékenységet. 
Terem s életet, virágzást, terinéken.Csóget főleg a szel
lem örökbecsű muukaterén, hogy a költővel szólva:

„Mi kard általvúlt egykoron
Legyen a szellem által ia
Dicső, nagy, boldog a Magyar1* (Tóth Kálmán.)

éa miután : „Megbünbödte már e nép
a múltat jövendőt:*

„Ne lásson oly hazát, mint 
Dicső Magyar házánk 
A  messze el menő nap 
S a nagy kerek világ.* (Garny.)

Éljen a haza 1

IRODALOM és MŰVÉSZET.

Könyvismertetés
A hívők megtartásának és a nem hívük megnyerésó- 

áztatott hát- egyetlen módja*. A magyarországi protestáns egylet 
oly örvendetes és szivemelö, ha a 1872-iki pesti második közgyűlésén felolvasta: Litkei 

béke áldá-cs műveinek létesülését, a közvagyonosság I’éter buji lelkész. Pest 1872. Nyomatott Kocsi Sándor 
és közmüvelödes tényezőinek gyarapodását szemléljük. I*aját Könyvnyomdájában. Sándor utcza 13-ik sz. Ara: 
Ürvedetes és szivemelö főleg nekünk, a három bérez é.s „ 3 ° kr 0 ®-
és négy folyam testvériden népének, kik megáldva Korunkban a mindenféle tudományok gyors, mond- 
bár az égtől annyi nemes kegyadomáuuyal, de száza- hatni rohamos fejlődése közben, semmi sem szenved 
dokon át s folytonosan üldözve a balsors haragjától s annyit, mint a mindeu embernek és idők boldogitására 
megfogyva, megtörve, porba tiporva kelet fegyvere és számított Krisztusi igaztudomány. A természet köré ne 
nyugat‘ vészterhes ármányai által, inesszetávol marad- ?aKó bu váriatok nagy világosságot vetiéu a múlt idők 
tünk a nemzeti nagyság ama fényes magaslatától, me- ismeretlen és műveletlen pu-ztáira valamint az ember 
lyet boldog népek, buldog ég alatt, hatalma* karral vív- eredetére: igen sok téves világnózletet változtattak és 
tak ki önmaguknak es utódaiknak. és gyökerében semmisítettek meg. Csoda-e tehát, ha e

Örvendetes és szivemelö jelenség tehát nekünk » aSy lényben, a szokatlanokat teljes erővel ragadja 
ez uj pálya, és pedig nem csak e község és vidéke melí az úgynevezett lampaláz és kislelkü szédelgés 
érdekében, hanem hazánk, desöt az egyetemes emberi- Különösen kétiránylmn indul el e tekintetben az
ség szempontjából is egyszersmind Mint valamely mo- oniberis.ég Az egyik ré>z mohon, úgy szólván lizasra- 
solygó áloiulátás tárul fel lelküuknek a jövő, melvet jougással kap mindeu uj eszmén, uj gondolaton s az 
e pálya alkotand —  az éléuk mozgalom, a megáldott elöhaladt tudományos búvárkodás eredményeivel mi 
tájak, a szellemi emelkedés o vidéken, —  a testvéri v«H »st sein hisz többé összeegyeztethetönek, igy ellen- 
kezszoritás és összhang e hon különböző ajkú es »j. _ aégévé válik mintegy magának a vallásnak. A másik 
lágnézetii gyermekei között, — az érdekközösség és ellenben a vallás iránti túlságos előszeretetből, azon té- 
i emes verseny a szabadság, egyeség és testvériség ves nézetből indulván ki, hogy a vallás időben alkotott 
fenséges szentháromságának kivívásában —  igen. e kegyszerü korlátok közé merevítendő, gyűlöletes ellen- 
szép e tündökletes jövőt látjuk mi és ha az idők jele- j séguck tart minden oly tudományt, mely az ö czélja- 
iben uhu csalódunk, már nem sokára látaudjuk ez uj ikuak zsoldosaiul szegődni nem akar. 
pálya és kozvitetése folytán dicsőségesen megépülni. Mindkét álláspont helytelen, tarthatatlan épen
megvalósulni. * azon elvnél fogva, mely történeti tény gyauánt bizo-

Öuok tisztelt testvéreink! Öuök hozták nekünk e " ) ult he a reforinátióban, és ez az, hogy a tudomány 
magasztos jövő evangéliumát... legyeuek üdvözölve a protestuntismu-nak édes gyermeke. Gyermeke átnlá- 
áltulunk. Kemecse község és vidéke —  üdvözölve a i bau v®v® minden tudomány, niég a mateuaiismus is, 
haza és emberiség nagy nevében. j csakhogy ez többé nem édes, hanem mostoha.

Te pedig hatalmas erőmű, te hangod megczafulója Mindkét irány veszélyezteti magát a krisztus 
az elavult fogalmaknak, melyeket a lezajlott évszáza- *Caz tudományát. S hogy hova haladtunk eScylla és 
dók évezredek térről és időről alkottak. — t. i. fényes! Charibdis közt, mutatja ama rideg és fásult közöny, 
diadala egy Hero. Japin, Savary, Foulton, Watt, Stop ,ne,y a va,la9 irant mindenfelé mutatkozik.
bensőn. Grey és Keynolds magas röptű kellenicm-k 
haladj békében és áldás osztólak megjelölt pályádon 
Hozz e népnek, hozz e hazának boldog napokat a 
gyá«z és siralom hosszú éje után. Vidd el tőlünk és 
áraszd azét a szivekben mindenütt hol átrobog^z, azt a!

Az emberiség ezéljút jövő jét és rendeltetését tisz
tábban látó elmék, igazán akartak már előbb is segí
tenie hajon. Ez okból alakultak már régebben a miivel, 
külföldön, s legközelebb hazánkban is porot egyletek 
melyeknek czél|a, nemunnyira külső demonstratív ré-

A „Szabolcs41 tározója.

Az élet hamvazö-szerdaján.
(Oljrin Mtyraféle.)

Itt vagyok, mint egy megtépett vitorla. . .  
Hoss/u, tinóm frakkomba inár csupán 
ürea saabetn nyíl egy parányi szuszra.
Hja, így szokott es lenni bál után 
És nincs, egy eszme sincs kábult agyamba, 
Melyet legottan rímbe töltenek!
Ha Írnék is, s sok kipöffedt goml a 
Azt mondaná rá : zagyva töltelék.

Szivemben, mint egy zugba megrekedten, 
Oly halk-cs«nde» raoraijal lejt a vér; 
Szememben csak egy dúlt alak lebeg, leng, 
Selycmfoszlányban az a kis kaczér. 
Bágyadtan most is úgy emlékezem, hogy 
Ennek forró szerelmet esküvém. . . .  
Nyakam a ,krágli- gőgjéből kibontott — 
Most csak ásia már egyet a legeoy.

Kitomboltam! a függöny már aláhullt,
8ok bolond képre árnyékot vete ;
A többi már jön, tudjátok magátul, 
ügy élek ez’tán, mint a remete.
Leteszem e bús frakkot éa cylindert.
Szürke kabátba öltözöm fülig ..
S ah! el innen, itt minden tőbfil ismert,
£  falaknak is voltak fiileik.

Megvonulok egy csendes kis szobába,
A zajra gyógyír lesz a néma csend —
Bor helyett vu áll majd a nngy kupába;
8 miket a mámor homlokomra fent:
E  két redő, csak emlékül marad meg 
A féktelen kor tombolás'ibul;
Hajam bozontja rendbe szedve, rajt’ egy 
bsál aem tör égnek, szépen lesimul.

Éa elmerülök A könyvek porába —
Ah! hideg éaznek csábos otthona; 
Lelkemnek zord betődbe sülyed álma 
Egy kutyabőr, egy balga diploma:

Az éjszakákat most ezért virasztom,
Hogy szinte szivembe fül a dobbanás —
E rongy, papír lesz hű tanúm, hogy arczom 
Verejtékét *e guuyolhassa más.

A nagy urakhoz eljárok —  vizitbe,
Bárgyú leszek, mint egy kaposzta-csosz;
Lassan egy ivet csúsztatok kezükbe,
A miiusterrel mind jó iamerós
K* az lan. . . .  az tán sok ilyen bolondot
Nem beszélek, hogy ne kaczagjatok,
Mert gratulálni még elém tolongtok :
Hogy mily ügyes komédiás vagyok!

Andrá*>*y Béla.

Történelmi forgácsok.
1804 májushó 20-úu leáldozik az 1891-iki fran- 

; czia alkotmány Napóleon a szerencsés katona sena* 
(tusa, Cambaieres második cousul elnöklete alatt, meg
szavazza s ki adja az uj alkotmányt, amely, mint Kot* 

jteck rnoudja, u szabadság hely ebe ásiui sultamsmuat 
; állított. A corsicai katona örökös császári dymistiát 
.á llít elő, az első consul, 1. Nupoleon császárra válto
zik át „Napóleon Istennek kegyelméből s a Respubhca 

| alkotmánya által a fraueziák császára.* Így lett kigu- 
uyolva az oly türtuérdek áldozatokba került uemzi-ti 
törekvés, mely a szabadság neve ulutt előbb ocblo- 

j crátiat (pururalom) majd a directoriuin alatt respublicát 
! teremtett.

ISUt deczcemberlió 2-ka a Napóleonok otuinosus 
napja, a uiidön I Napóleon a nemzeti szabadság rom

ijai u magát császárrá keneti, amint V II l'ius pápa, nem 
! bírván többé az idővel, véghez is vitt a Notre-Daine- 
, templomban. Oly fényes volt az ünnepély, hogy a for
radalmat előidéző pazarlások azuj dynustia első tényei 
által mintegy kigunyolui látszánnk a nyaktilozás cynis- 
musát.

1804. Augustus 11. epochnlis napja a német csá
szárság megszűnésének, a midón t. i. az utolsó német 
császár 11 Ferenc* látván, hogy az angolok, oroszok, 
törökök, schvédck, I Napóleon császárságát elismerik, 
s a német császárság csuk árny-császársággá hanyatlott 
alá, az „ausztriai örökös császár* czimét vette fel.

1804 dcczeinher 7. II Ferencz magát a bécsi ér
sek által felkeneti I Ferenc* oszt rák-császárul

1805. augusztus 20. Napóleon azt mondja Ta lej- 
| rundnak a minden lehetőség kész emberének: „Nem 
' csak oi vendek azou, hogy a magyar király czimét csá
szárivá változtatta; hanem szívesen venném, ha min- 
deu királyi cziui eltűnnék Európából* A franczia sza
badság e csudálatos szülötte, a hatalmút csuk absolut 
alakjában szerette s a szabadságot csak saját szemé
lyeben bálványozta.

1800 uug, 4.Uentz bécsi diplomata azt irá a hí
res Muller Jánosnak „Én jelenleg egy uj tervet fogok 
kidolgozni egy uj osztrák monarchia alkotására. . . .  
becsnek meg kell szűnni székvárosul. A német állam- 
részek mint mellék s határszéli tartományok tekinten- 

! dók. . .  A kormány széke mélyen Magyarországba tc- 
' emlő át, s ezen ország részére egy nj alkotmány ké
szítendő . . .  Magyar, Cseh, s Gácsorszúggal, s avval a 

1 mi még Németországból megmarad, még tarthatja ma- 
! gát az ember a világ ellen, ha akarja. . .  Eiuiuét, Tri
esztet minden árou megmentem kell, különben ezen 
államoknak nem volna tengeri közlekedésük, s minden 

I egyebük a legnagyobb bőségben . . .  Ha mind ez meg- 
' valósul, Porosz, és Németország nemsokára ezen mo
narchiánál keresendőek segélyt.

íme már egy felszázada annak, hogy az osztrák 
' állnmbölcsesség, ugyanazon szükség parancsoló alakja 
előtt állott, hol még ma is áll Tehát ötven esztendeig 
állott, álmadozott egy nyomon. Hová nö'.etto volna ki 
magát c monarchia ezen idő alatt Mátyás budai szé* 
kéu ? A magyar király Solferino. Mageuta, Konigsgratz 
napjait nehezen látandotta volna. Azonban a biroda
lom széke ma is egy határtartományka, s politicá|A, 
súlya ide irányul folyvást, s Magyarország nem bírta 
kivinni tnrmészetes helyét még inai nap s e m .,..  De a 
jövő igazságot fog neki szolgáltatni, és helyzete érté
keit méltányolni fogják

Igaz, hogy annak belátása az osztrák államhöl- 
csészek részéről már elég haladás. Két századdal 
előbb egészen ellenkező gondolkozás mozgatta ama 

i bölcsöket.
II. Ferdinánd államtanácsában igen komolyan 

foglalkoztak egykor az alkottunyos Magyarország nivel- 
lirungs politikájúval A Spanyol jesuiták miuden. követ 
megmozgattak e terv keresztülvitelére Felhozzák a 
derék atyák például az arragouiai és catnlauniai fe l
kelést. amely kísérletek a nemzeti szabadalmak teljes 

| megsemmisitésévelvégzödtek. Ajánlották e jeles népba- 
i rátok, hogy 40.000 főnyi válogatott spanyol infnnteriát



fönnálló, mint iukúb & vallás-erkölcsi életűek bclre- 
formatioja, a krisztus tudományában kiw.oudott örök
érvényű elvek alapján.

Ki is gondolna napjainkban az első reformátiú- 
hoz hasonló reíorinátióra, mely lázas rajongással kez
dődött és véres küzdelmekkel folyt a lta tott! Az ily re- 
formatióhoz sajátságos kor és csodálatos láug elmék 
szükségeltetnek. . . . . .

Nem ez czélja a kisreszben értett es nagyreszben 
félreértett, sőt elitéit protestáns egyleteknek.

Azon benső vallás-erkölcsi reformatiónak szüksé
gességét 8 lehető kivitelet, melyet a prot. egylet czélba 
vett. mélyebb gondolkozással, és nagyobb szerencsével 
aligha festette meg valaki, mint Litkei Péter kezünk 
alatti értjkezésében, melyet ugyancsak ő a hazai prot 
egylet második nagy gyűlésén, zajos tetszés és áta- 
lános helyeslés közt, felolvasott.

Ez értekezésben történelmi bírálat alá veszi szerző, 
a különböző kér. vallás felekezetek egyházrendszerét, 
kimondván hibáját a protestáns egyházénak is.

De hadd beszéljen a szerző maga :
„Ha a kér. vallás egyik legnagyobb s átalánosan 

kötelező elvének a folytonos tökeletesdésnek, csak né
mileg is eleget akarunk tenni, nem lehet — különösen 
nekünk a refornuitió gyermekeinek — az eddigi vív
mányokkal megelégedve, az ősüktől szerzett babérokon 
Öntelten nyugodnunk; hanem a buzgón megkezdett, de 
tőlünk századok óta elhanyagolt munkát, lelkiismere
tesen mielőbb kezünkbe kell ragadnunk s a reforina- 
tiót tovább kell vinnünk!

Nagy ideje, hogy amit a reformátorok csak ho
mályosan sejtettek s mintegy súgva mondottak ki, az 
necsuk a ház tetejéről kiáltassék ki, bűnein gyakorlati 
alkalmazásba is vétessék, t. i.

hogy a hit az evangélium szerént, isten ajándéka 
szent lélek munkája lévén; tényleg pedig az embernek 
imádása legfőbb tárgyához istenéhez! viszonyát lejez- 
vén k i: a földieken annyira fölül á)l, hogy abba em
bernek, vagy emberekből álló testületnek csak beavat
kozni akarni is. szentségtőlö merény;

hogy egyik hit a másik hit irányában türelmet
len nem lehet, mert niindenik egyenlő jogosultsággal 
bir; s van ugyan egyedül üdvözítő igaz Int, de az nem 
a római vagy görög-katli. egyházban, hanem az egye
dül udö/ito igaz int mindenkire nézve az o saját Inte;

továbbá, hogy a Int szabad, és igy azt se in örök 
időkre alkotott átkos záradéku kanonokkal, sem sza 
bad mozgással kecsegtető, de tényleg századokon ke
resztül rabságbau tartó hitvallásokat bilincsen tartani 
nem lehet.

Végié, hogy a bit élő, tehát az embernek érzé
sével, gondolkozásával, átalábuu fejlődésével oly szoro
san egybe van köttetve, hogy az mint fejlődésünk szük
séges eredménye akaratunktól nem függő változás alatt 
áll. támad és nő, fogy és kihal, s ha kihal elveteudö 
miként a zajgó tenger a hullát ki veti magából S ez 
igy áll nemcsak az egyesekre, haucm kisebb nagyobb 
testületekre, sót az egész emberiségre nézve is Mert 
nem is említve n régen és örökre kihalt bit-alakokat, 
c-ak a kér. vallás eddigi életére visszapillantva — nem 
látjuk-e, hogy oly hitezikkeket, melyek érdekében — 
már a reformátió után is —  a legnagyobb szellemek 
könyvtárak «t dúltak lel, s éjeik, napjaik fóláldozásá- 
val fóliansokat ittak össze... ma már a világ egy pár 
szóbeli vitára sem tart méltóknak; olyanokra, melyek 
miatt hajdan gyermekek szülőiktől, testvérek, barátok, 
hitsorsosak egymástól váltak meg. óriási erőfeszítések 
és áldozatokkal uj liitfelekozetoket alakítván .. . ina 
már senki sem gondol vissza, kihalván azok az illetők

és könnyű lengyel lovagságot kell használni a hotelon 
ma.'yarnép gyökeres kiirtására, amely az. uralkodó ház 
kePogét már annyiszor megsértette. Hagyassák meg a 
kormányzóknak, hogy használjanak fel minden mester
fogásokat ingerültség és lázadás előidézésére; azokon 
pedig, kik bünössoké lettek, a büntetés iszonyú szigor- 
rul hajtassák végte. Igy azután kényszerülni fog a 
ncm/et átalános íelkelé>lu n keresni menekülést. Ekkor 
minden vizsgálat nélkül ellene, mint felség^értö ellen, 
a ktszen álló katonaságot kell hirtelen alkalmazni

így biztosan sikerülni fog a miniszteritanács terve. 
A tábornokok hadaikkal előtörve. „ Mészároljanak le 
mindenkit, Li magyarul beszél, és tizenkét évesnél 
idősebb. *

Az elpusztult országban azután idegen gyarma
tokat kell megtelepiteni, a hűségesek az elkobzott ja 
vakkal gazdagitassanak f e l . . .  f.s igy fog e nagy mü 
ép, oly szerencsésen végbemenni, mit Sléziában és Cseh
országban. E*. luetomniu — mint Eogola Iguácz mon
dani szokta — ad majorem !)ei glóriám.

Es Magyarország o jeles barátai most más orszá
gokból kilmjtatavn, e* országban vonják meg szépen 
magokat, s átveszik a nemes ifjak uevelésér . . .  és va- 
nak magyarok, kik legszentebb kincseiket, n haza re
ményeit ez iszonyú kezekre hízzák ! !  A történelem per
sze uein számukra vagyon megírva!

A bécsi minisztertanács fentebb körvonalozott 
szándoka eredetiben olvasható .Hormayr Taschennbuch 
1834. 282— 283 E"

VI Károly császár kormánypoliticáján ugyanezen 
fekete fonal «zövodik keresztül.

A spanyol követ jelen tervén egy kormányértekez
leten így nyilatkozott:

„Ezen magyar bárbárok nyakára idegen kormány
zókat kell ültetni, kik kény ok kedvük szerént egészen 
uj törvényekkel igazgassanak. Ha pedig ezért a ma
gyarok Ib-csbo folyamodnának, azt kell fe leln i: „Ö 
Hűségének e dolgok felöl nincs semmi tudomása, s 
ezek atyai élelm einek  a legmaga«hh fokon keltemet- 
enek sat Így őzen barmok, kik áorruknál tovébb ne

hezen látnak, nem gyuuusitámlák a császárt, s min
dent a helytartóknak számítanak be (Anemunen I. K 
116— 120)

Nem sokára azután Stratmann Eleonóra, n bécsiek 
schóne Loréja és Rattyáni Ádám neje egy ily tar
talmú lőréiét vesz Eugen herczegtől, a lovagias tábor-

szivéből és fejéből, s egyedül a tudó-, hittuni könyvek 
ben szerepelvén; olyanokra pedig, a melyekért hajdan 
keresztyének, mint hösziiit tigrisek rohantak egymásra 
egymás vérét ontván. . .  ha goudolatja valahogy —  esz- 
metársulás utján — oda talál tévedui, — szánó mo
soly lyal gondol vissza “

(Folyt, köv)

ÚJDONSÁGOK.

(K—y) A nyíregyházi képviseleti gyűlés va-
losziuüleg a héten csütóitőkön ül üs-,ze, hogy u köze
lebbi gyűlés alkalmából, a pénzügyi viszonyok a s/.él 
malom és a téglagyár tárgyában ki küldött bizottságok 
munkálata fölött tanácskozzék és véginegállapodúsra 
jusson.

(Sz—d ) Nagy-Kallóban Dalnoki Gyula jelenleg 
rokonai kóréhen időző, jótelietségü színész kezdemé
nyezése loljtáu az ottani műkedvelők több előadást 
rendeztek, a tóvárosi népszínház és uz országos színész- 
nyugilij alaptőkéjének gyarapítására. Eddig előadták 
az „O nem féltékeny", „Dicsőség bajjal já r" és a 
„Piroska és Buli,ka" czimü színmüveket. A szereplők 
közül, különösen Nagy Jolán urhólgyet emeli ki a köz
vélemény, mint aki lioriska szerepében úgy helyes és i 
természetes szavalása, mint sztupadi othoniasságával 
nagy mérvűén kedves meg’epeté>hen részesité a kö
zönséget. Az előadásokban részt vettek és dicséreteseu 
működtek: K á l iy  to n x lia  és Komármny Ilka űrből- 
gyek, Kál.ay Viktor, M iir .y  Géza és N á n Z s ig in o n d  
urak. Ez újdonságunkkal kissé elkéstünk ugyan : 
de miután a kállai műkedvelők e nemes buzgalma és 
törekvése, okvetlen megérdemli hogy l a egyébért nem 
legalább mások buzdításául, megyénkben is koztudo- 
másra jusson : közöljük e szép cselekményt mi is, ha
bár a pesten megjelenő „Színpad" hetilap utáu is. Nem 
csuda; Kalló Nyíregyházához körülbelül egy órányira 
fekszik s ami legfőbb. 3 tisztelet példányt küldtünk 
ottuui levelezőinknek. De ha már oly nagy a közönyös 
seg az illető tollalbáuó urakban hogy e szép eseményt 
elhallgatták; legalább a rendezőség beküldhette volna 
a sziiilapot fzerkesztöségiiukhöz.

— Nyíregyházán a szarvas ufezihan egy 5 hetes 
laány gyermek találtatott folyó In* ■van csinosan hepó- 
lyálvu. A rendőrség azon .a 1 gondo úodott, hogy a gyer
mek ápolás alá vétessék. .Miután semmi nyomba vezető 
jel i.em volt, a rendőrség azonnal megkereszteltette. 
Mint halljuk, a gyermek Szombatid vezeték nevet ka
pott, miután szombati napon találtatott.

(C z ) A nyíregyházi műkedvelők jövő hó 9-én 
kezdik meg az előadások sorozatát Kosén Gyula ismert 
német sziuköltő .S z e r é n y  k ív á n s á g o k "  czimü 3 
felvonásos vigjátékával. l ’ gy halljuk, hogy a régitürzs- 
mükedvelók is mozognak. Légi lóször „Ko m p an i s ta k 
ut szándékoznak színre hozni.

X  A nyíregyházi országos vásár, mint hall
juk, jövő mártiu*hó 3-án fog megtartatni.

(S— i) Kis-Várdán. mint onnan írjak, a kolera 
teljesen megszűnt.

(S í—y) Visa községében, folyóhő 13-án esteli 
8 órakor, mint onnan értesítenek bennünket, tűz itö tt 
ki; összesen 5 ház lianvadt el Legszomorubb az. hogy 
•*gy sem volt bizto'itva. Az oltás körül nagy buzgalmat 
fejtettek ki. Sepsd Gyula községi bíró. Miskulczy Meny
hért és Fekete Menyhért urak. Daczára a nagy szélnek 
a tűz csakis más fél óráig tartott

„Drága Barát néni! mily szívesen teljesíteném fo
gadásomat a carnevált Becsben tölteni. De fájdalom, 
most az egyszer semmi som lesz belőle. Titkos paran
csok most a táborhoz kötnek; mert Magyarországot is 
egyszer csali lábra akarják állítani." (Ilormayr 1834, 
286—289)

Battyáni Adámnénak hű harátnéja volt azon na
pokban a szintén nevezetes Althann Anna Mária grófnő 
kinek VI Károly udvarolt (Memvircs du Pr. Eugéne) I 
ketten összebeszélvén, azon idők két legszebb hölgye 
mély gyászban jelennek meg VI Károly előtt. E két 
no bájainak hatalmát egy nemzet alkotmányának meg
mentésére használta fel A mi szerencsésen sikerült is. 
E vívmány annyira érdekelte Battyáninct, hogy rög
tön kocsira iilt, s télnek idején felkereste Eugent a 
táborban, s magával vitte Itécshe. (Horinayr.)

Ami I Lipót alatt történt, az már országvilág 
'tudja, h azt leírni azért is félelmes; mert attól lehet 
| tartani, hogy könnyezni fogna a papír a toll alatt. 
Azon vérlázitó eljárást., rsak a magyar képes a feledés 
fátyoláml eltakarni Ez az a feledés, a miben fajunk 
iitolérhetlen 1 Nem tudom meghatározni crény-e ez. 
vagy hun; mert ha erény: jogot tarthat a keresztfán 
ellenségéért könyörgő Megváltó koronájára—  ha bűn 
nincs szó annak kifejtésére.

II József, e világos agyú és nemes lelkit vas fő 
napjaiban, az alkotmány vérontás nélkül bukott meg 
s nyelvünk elvesztő nemzeti jogosultságát. Azonban 
ezen utóbbinak nem József volt oka. hanem föuraink. 
Schuzelka 1848-ban kijött okmánygyüjteményében meg
lehet látni azon magyar mágnásnak nevét, akitől az 
uralkodó azt kérdett, vájjon alknlnialinas-e a magyar 
nyelv az igazgatására, s akitol azon választ nveré, 
hogy „nem* így le tt azután behozva e németnyelv, n 
mely eset oly elénk nemzeti érzelmet vert fel, hogy a 
magyar nyelv ébredését ezen esettol keletezlietjük. Kü
lönben a József alatti vereségünk másképen is gazda
gon volt kárpótolva: a sajtó által. A gondolat oly sza
bad volt, mint sóba sem azelőtt sem nziitán.íme n történelem erkölcsisége is igAzságki szolgáltatása .. .  Egy halálra ítélt nemzetet sem utolsó menedékhelyévé azoknak, akik annak küldetését felis
merni oly sokáig nem bírták.

Dr. Helszler József
dombrádi raí. lelkén.

X  A/ Ujoiiczuzáfl folyóhó 20-án kezdetet! meg 
városunkban. Ezidén csak a dadai járás rendeltetett be 
Nyíregyházára. Szakértőktől halljuk, hogy az idei haü- 
kötelosek kiválóan ép és derék ifjak. A nyíregyházi 
hadkötelesek jövő martius hó 3-ikán vétetnek vizsga
lat alá.

* * Lapunk (i-ik  szám ában jelzett katonai 
botrányt illetőleg, tudatjuk olvasóinkkal, hgy a vizsgá
lat már megkezdetett. A vizsgálat foganatosítására egy
hadbíró küldetett ki.

KÖZGAZDASÁGI ROAT.
—  P á lyá za ti eredm én y  és határidő  raeghosz-

szabbitás. A  „Közigazgatás" szerkesztősége által ki
tűzött négy pályakérdésre „Omnu int.um durura" jelige; 
alatt egyetlen egy pályadolgozat érkezvén he, a határ- 
idö f. é inurcziu* hó elsejéig meghosszabbittatik, A 
palyakérdósek következők: 1, A törvényhatóságok mint 
közigazgatási és önkormányzati szervek viszonya a kp. 
kormányhatalomhoz törvényeink és statútumaink értel
mében; 2 A községek mint közig izgatási és önkor
mányzati szervek viszonya a köztörvényhatóságokhoz 
törvényeink és statutumaiuk szerint; 3 A közegésség- 
ügy helyhatósági szervezése a tudomány álláspontjának 
es tényleges viszonyainknak tekitetbe vételével; 4.

| Rendőr intézményünk korszerű reformja, különös tekin- 
j  tettel a fővárosban szerveztetui ezélzott állanirendőr- 
séf.r.‘ . Pályád ij 10— 10 arany. A pálydolgozatok jeligés 
leöéllel a „Közigazgatás" szerkesztőségéhez. (Pest. kep- 
iróuteza 5 sz. a )  küldendők be, bírálatra elisin rt szak- 

• férfiakból alakítandó testületnek fognak átadatni s ne
vezett szaklap hasábjain jelenenduek meg. Pest, 1872 
jan. 15. A „Közigazgatás" szerkesztősége.

A magyar észak-keleti vasút építkezés! munká
latai 1872. deezembcr végén.

A november hóról tett e nembeli kimutatás óta 
; a munkahaladás, s z á z a lé k o k b a n  kifejezve a viz- 
gáló bizottság által ekképen van megállapítva:

a) d e b r e z e n -s z a tm á r i szakaszolt (14 mfld): 
a lé p í tm é n y  100, 7. felépítmény 97, 4, magas épit:

[ menyek 100.0
b) A szatmár-szigeti szakaszon (15,11 mfld); al

építmény 97,6, felépítmény 99, 3, magas építmények
j 100,0.

c) k ir á ly h á z a - c s a p i  szakaszon (11, 33 m fld); 
alépítmény 99,0; felépítmény 98,5, magas építmények 
100.0 .

d) A c s a p -u jh e ly i szakaszon (5,54 mfld); al
építmény 100,0. felépítmény 99,7, magas építmények
100.0 .

e) Az u jh c ly - s z c r e n c s i szakaszon (0,94 mfld) 
alépítmény 100,0; magas építmények 1000

f) Az uj h e ly -k a s s a i szakaszon (8,41 mfld) al
építmény 91,7; felépítmény 87, 1, magas építmények
83, 9

g) A b á tyu -m u n k á cs i szakaszon (3,47, mfld) 
'alépítmények 100,0; felépitménvek 98,3, magas építmé
nyek 100,0

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terniénycsarnoknál febr. hó 15-én
bejegyzett terményárak.

Piaczi ár
Kereskedési ár
100 kuboltólketdve

Rom 00—00 fontot 4.00—4.10
78—KO „ 0 00—0.00 . . 4.16— 4 18
79—80 .

Bum . 6.23—5 75 vámmáxsa ater. 6.17—4.20
Árpa 2.60—2 60 2.76—60
Zab 1.40—46
Tengeri 3 30-3.40 aj tanná*,
Köles 2.80—2 85
Balt, tiszta fehér . 8.60—3.86
Kúpooztarepca* 0.00—0 00
Lenmag 6.00—5.12
Gomhorka 0.00—0 00
Kendermag ooo—ooo
Mák 0.00—0.00
Napraforgóolaj 21.00-22.00
'tzesz 30 fokú magy. iteze 22 22

Hirdetmény.
Rakamazi határban mintegy 86 bőid 

úgy nevezett „Tilalmas szegleti cserjes„ le
gelő nyári használatra vagyis folyó óv nov.
1- jén bérbe kiadandó.

Értekezhetni nálam
T.- Lökön 1873.

Reiohman József.Két csinosan bútorozott szoba,
Konyha-ét eseiédszobáral az „Érutzá- 

' ban„ 214 szám alatt akár havanként, akár 
egész évre, mindenórán bérbevehetö.

Értekezhetni a városi szállásmestcrnél.
_________________ ( 3 - 0

Árverés beszüntetés.
A  Ivótaji italmérési jog haszonbérbe 

adása tárgyiban a „Szabolcs, 6-ik számá
ban közétett hirdetményre vonatkozólag kö- 
tudomásra hozatik, hotry a folyó év, martius
2- ára kitűzött órverés beszüntettetik.

Jármy Márton
kollárt, képviselő.

Felelő* szerkesztő : K. Kméthy István.



HIRDETÉSEK.
a r a s s

Czincz Sámuel Nyíregyházán.
Elad és vesz mindenféle állam- és iparpapirokat, u. m. úrbéri kárpótlást, szőlődézsma és nemzeti kölcsönö

ket; nem különben vasúti, bank és takarékpénztári részvényeket, ezüst- és aranypénzeket; továbbá bevált mindenféle 
couponokat (kamatszelvény) a legillendőbb díjazás mellett.

Előleg értékpapírokra mindenkor kapható.

Bérbe kiadó
Rózsa utezáu nz alsó kapitányház- 
zal szemben, két lakosztály. Egyik 
az emeleten 3 szoba konyha, elő
szoba és fölszinti kamarával, A  má
sik földszint^— A  szobával, kony
hával és'kamarával. Egyik lakáshoz 

pincze és istálló is adható.
Bővebb értesítést nyerhetni May .Ferenc* 

urnái.

Figyelmeztetés.
Alulírott felhívom mindazokat kiknek né-1 

hai Kegly Gusztáv ügyvéd ur irattárában akár 
eredeti okmányaik, akár ügyirataik vannak, hogy 
azt tőlem vagy személyesen vagy meghatalma
zottjaik által anyival inkább siessenek átvenni, 
mert a jövő hó elején a nevezett egész irattá
rat a helybeli kir. törvényszéknek fogom által 
adui s az átadástól fogva minden értesítés iránt 
is oda fogom utalni az illetőket.

Nyíregyháza 1873. február 22.

Imre János
köz- és váltóiiyyvéd.

Eladó

HÁTAS LÓ.
Egy tökéletesen belovagolt, 7 

éves, fekete, kancza ló —  minden 
perczben megvásárolható. Megte
kinthetni és értekezhetni a k ir  á 1 y- 
t e le k i  vasúti állomás melletti V  a r- 
j ul a p oso n  az uradalmi gazda
tisztnél. (3 — 2)

Hágatási hirdetmény
az 1873-iki hágatási idényre.

HORROR
sötétpej angol telivér mén, (több nagy verseny 
nyertese; összes nyereménye a versenypályán 
28,000 forint). Nevelte : gróf Batthiány István. 
Apja: Z e t la n d : anyja: C ra fto n -L a s s  la hí
res A ll-m y-E ye anyja); ennek apja: K in g- 
T om ; anyja: M en tm o re -L ass ; ennek apja: 
M e lb o u rn e  stb. Magossága : 1 ti’ marok. Erő
sen fedez, B á tyú n  Bereghmegyében, 20 írtért, 
(borravaló, minden kancza után, 2 frt). Vasúti 
állomás helyben (m. északkeleti vaspálya). Is
tállóról gondoskodva van. Zab : piaezi áron.

A kanczák bejelentését elfogadja

gróf Lónyay Béla 

gazdasági tisztje.

Bérbeadás.
l ’ uszta-sz.-Margitán, u tisza- 

pulgári határban mintegy 2000 hold 
12000 ölével jó  minőségű egészsé
ges birka-legelőnek való gyeplőid, 
akár egészben, akár kiseb részletek
ben, bárom vagy hat évre bármely 
nupon bérbe kiadandó.

A bérlet fölül értekezni lehet 
I’ uszta- Szent-Margitán a jószág
igazgatóságnál; utolsó posta Tisza- 
l ’olgár. (3— 2)

Áru- s egyéb szállítmányok vasutoni 
szállítása.

Van szerencsém a t1 ez. közönség becses tudo
mására juttatni s szives figyelmébe kérni, hogy aluliról- 
a v a s p á ly á n  mindennemű tárgy elszállítását, a leg
kisebb díjszámítás mellett, elvállalja s mindkét vona
lon eszközli,

Ha az illető szállító urak. tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, ha ily tárgyak feladását cseléd
jükre bízzák, s mily sok kár történhetik részint a ti- 

' gyelmetlenség. részint az ügyetlenség m iatt; ha továb
bá meggondolják mennyire el vannak foglalva sokszor 
a vasúti hivatalnok urak : saját kényelmük és a szállí
tandó tárgy biztos, tapintatos és pontos kezelése érde
kében, reményiem nem fogják sajnálni azon csekély 
gondozási dijt, melyet ily esetekben felszároitandok.

Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
| számítva maradtam Kis-Várdán. 8— 1

Február 22. 1873.
F r icdenstc in  S im on.

Regale-bérlet.
Eladó ház.

i

(10— 91 (Bátyú. Bereghmegye.)

Eladó belső birtok.
^ 1 :

í

9 !
1- ör. Szabolcs megyebeli Petneháza községében egy 8 hold területen 

fekvő belső udvartelek (i szobát, két előszobát, egy kis kézi étkamarát és ^
j) pinezét tartalmazó úri bakház, három cselédszobát, kamarát, kocsiszínt, mar- ^
*  ha és lóolakat magában foglaló két mellék épületeivel,® gyümölcsös kertjével. ' ’

2- or. A falu (Petneháza) közepén két hold területen, egy szárazmalom M 
és móinárház, kertjével.

3- or. Ezen telkek szomszédságában, egy kétvékásnyi dohányoskert, együtt- /I
véve, és külön-külön is eladó. |,

értekezhetni Debreczenben csapó-várutcza 774-ik szám alatt lakó ház- 'J 
tulajdonossal. 1 tbaigazitást a .Szabolcs4* szerkesztősége is ad.

3— 2

1 ■'•TT

Maiira’ Clssztár
eperjesi kőfaragó ajánlja magát minden ezen üz

letbe vágó munkák elvállalására s gyors elkészí

tésére : u. m. sírköveket, márvány, trahit, vagy 

homokköböl; figyelmébe ajánlja a n. é. közön

ségnek kitűnő járda és folyósó lemez köveit, köb-, 

rjuader-, és köszörüköveit; valamint minden nagy- 

ságbani ajtó és kapu felekhez szükséges kőosz

lopait

A nagy debreczen i utczában 1004 sz. a. 

Kántor-Jánosiban a kir. kisebb haszon- lev°  * »v- Juhisl! l,,inil,né és gyermekei tulajdo- 
véteiek, f. évi inírtiushó 1 1 -ón tartandó köz- , n ih o *  tilrto í< i hiiz { - é v  m artius 12. esetleg 19. 
árverés mellett ez évi április 2 4 - tő l  számi- 26. napjának <1 c. 10 é ra k o r  a városhá- 
tandó 3 évre haszonbérbe adandók. Bánom Zlinál tartandó önkéntes á rverés  u tján clfoga<latni. 
pénz 10“ „ zárt ajánlatok elfogadtatnak. Feltételek Juhász La jos kereskedésében megte- 

Nyir-Baktán. (1 — 2) kinthetók.
Nyíregyházán, 1873. februárhó.

Az llf. tisztség állül. n tulajdonosok.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál
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