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A tisztelt előfizető közönséghez.
Mint örvendetes tényt van szerencsém 

jelenteni, illetőleg köztudomásrn hozni azon 
körülményt, miszerint, mint miír előre is je
leztük, a „S z a b ó  le  s“ heti közlönynek ál
lamit) munkatársaiul Vitéz Mihályt és Lukács 
Ödönt szerencsések voltunk megnyerni.

Azon közóhnjtásról, hogy a „S z a b o 1 c 8 
csak úgy tarthatja biztosan fenn magát, ha 
Szabolcsmegye átahínos érdekeit keretébe 
foglalja, meggyőződve lévén, hulnszthatlan 
teendőnek láttuk azt, hogy a „Szabolcs-nak 
oly munkatársakról gondoskodjunk, akik, 
inig a megye közszükség után kiáltó érde
keit felölelik, egyszersmind lapunk tartalmá
nak érdekesebb becset kölcsönözni hivatvák.

Kérem ez okból is a tisztelt közönség 
lapunk iránti becses figyelmét és támogatását.

Nyíregyháza, februárhó 28. 1873.

a lapkiadó-társulat nevében

Krasznay Gábor.

A szahadságról.
(L )  Szabadság! Mily roppant sokasága 

az érzelmeknek, mily óriási tengere a vá
gyaknak és reményeknek, mily magasztos
sága a nem ismert, de sejtett boldogságnak 
van kötve e szóhoz!

A lig van s z ív , mely hallásakor lázasab
ban ne dobbanna fel; a lélek pedig átfogva 
a múltat és jelent, iszonyodva Htja a véres 
és óriási küzdelmeket, itt ott a feldúlt csa-j 
tamezőket, felettük a szabadság dicsőprofé- 
táinak meggázolt hulláit, kik nem törődve 
semmit a halállal, oda tárták bátor mellüket 
az ellenséges fegyverek elé, hogy lehetnének 
elvetett magvai a jövendőség legnemesebb 
törekvéseinek.

De ha megdöbben egyrészről a lélek a 
lármás csatazaj robajától; megvigasztalják 
másrészről a hálátlan utódok által nagy részt 
elfelejtett, sőt itt-ott besározott sírok felett 
nyíló virágok, melyeket azokra az örök éber 
gondviselés ültetett a természet kezével: 
hogy lennének azok mosolygó jelvényei a 
szabadság feltámadásának, örök életének.

De ugyan mi lehet oka annak, hogy n 
szabadság az emberiség életében máig sincs 
meghonosítva. Pedig minden látható élő va
lóság oda utalja a gondolkozó lelket, hogy 
keresse és tegye magáévá a szabadságot.

A  fűszál, mily óriási súlyt emel fel, milv 
nehéz füidtehert hoz mozgásba magához ké
pest, hogy elérje rendeltetését, hogy meg 
láthassa a nap sugarait, hogy élvezhesse n 
szabadszellő csókjait.

A  kispatak mily kemény jég pánczélt 
repeszt szét enyelgő hullámaival, hogy né
mává tett ajkait, megnyithassa ismét szabad 
csevegésre!

A  dalos pacsirta nem gondol a nehéz 
köddel és borongó felhővel, mely koronként 
nyomólag ül \e a hűvös völgy ölére; felszáll 
túl a ködön és felhőn: hogy üdvözölhesse 
szabad énekével a feltetsző napsugnrt!

A  sas magasan száll és büszkén napba

néz; a csalogány ábrándos dalát szabadon a természetet, az elemi csapásokat, a zsar- 
zengi, beszédes ajkát nem fékezi semmi hu- nokságot, az Ínséget, szegénységet, nyomort 
talom. A természet bátran kitárja szivét, és bűnt: hogy ne mint eddig, ezeket uralja 
melybe oly sok magasztos érzelem él; csak ö; hogy ne mint eddig, ezeknek szolgáljon : 
olvasni kell tudni, s édesen sóhajtja hajnal- de ezek uralják őt, ezek legyenek az ő 
kor ébresztő szabad szellejét. szolgái.

Kinn a természetben ime minden fű
szál, miden működés, minden hang szabad- j 
ságot hirdet. Csak az ember aki magát a 
földurának szereti hinni, tartja alázatosan 
kezeit a különféle rabbilincsek elfogadására 
s leikével önként keresi fel az emberi gyar
lóságok lenyűgöző korlátáit, sötét börtöneit.

Mi ennek oka?
Az, hogy nem vagyunk tisztában a 

szabadság fogalmával. Próbáljuk azért kö
zelebbről megtekinteni,hogy mi tulajdonké
pen az a szabadság ?

Igen csalódnék, aki azt gondolná, hogy 
a szabadság abban áll, miszerént az ember 
minden függés, minden korlát nélkül akar
hat, gondolkozhatik és munkálkodhatik.

Ellenkezőleg, a szabadság függés nél
kül épen úgy nem gondolható, mint a vilá
gosság árnyék nélkül. *

A szabadságnak ellentéte: a szolgasúg. 
A szolgaság nem egyéb, mint mástólj 
való függés; igy a szabadság, mint szolga
ságnak ellentéte, nem lehet más, mint ön-j 
magától való függés. így  található fel a sza
badság eszméje legmagasztosabb fenségében 
Istenben, aki senkitől sem függ, csak önma
gától.

E szerént tehát, nem az az ember gon
dolkozik, tesz és munkálkodik szabadon, ki 
az ő saját érdekeihez képest akarja simítani 
a közgondolkozást; saját érdekeihez illőleg 
akarja idomítani a közerkölcsiséget; saját 
önző czéljainak elérése tekintetéből akar 
szabadságot gyakorolni az elnyomott embe
rek és nemzetek felett; saját önző érdeké
ből segél bizonyos egyleteket és szereti a 
hazát: hanem az, aki távol minden külbefo- 
lyástól, önző érdektől: a benne levő Isten 
kezéből kisugárzó legnemesebb igazság és 
erkölcsi törvén vek szerént gondolkozik, érez 
és cselekszik.

A  magától függés lóvén a legnagyobb, 
szabadság: természetes, hogy csakis azon | 
község, társadalom lehet szabad, mely ma
gától függ, melyre idegen tekintet, önkény, 
vagy kívülről jövő bármi hatalom nem erő- 1  

szakol a társadalmi és községi jogokat meg- 
csorbitó korlátokat. Azon nemzet, vagy haza 
lehet szabad, mely maga adhat magának 
alkotmányt, mely szerént ignzgattatik; al
kotmányt, mely minden Urrorismus, minden 
mellékes érdeklikén és tekinteteken kiviil, 
egyedül a nemzeti közérzület és a legma
gasztosabb emberi elvek kívánalmának be
folyása alatt készíttetik.

Azon emberiség lehet szabad, mely a 
beléje oltott istenképhez méltólag, minden 
tehetségével oda törekszik, hogy földi viszo
nyaira nézve, Istenhez hasonlng, csak ön
magától függjön; azaz szolgájává tegye, a 
belé oltott magasztos tehetségek erejével

íme a szabadság legtisztább fogalmá
ban! A  szabadságnak igy felfogott eszméje 
lehet az, mely egyedül képes öntudatos baj
nokokat sőt vértanukat szerezni ez eszmének. 
Kik igy gondolkoznak a szabadságról, azo
kat csakis a legdarabosabb rósz akarat ne
vezheti rajongóknak, fanatikusoknak és áb- 
rándozókuak; pedig fájdalom napjainkban 
az elfogult emberi önzés, úgy nézi a szabad
ság hamisítatlan eszméiért hevülő egyéneket, 
mint holdkórosokat. Nem csoda, hiszen oly 
nagy távolság válaszja el őket egymástól!

Lehet-e egyén tiszta jó szívvel és ha
misítatlan jó akarással, aki a szabadságnak 
eképen kimutatott fogalmát magáévá nem 
tenné. En azt hiszem: nincs! Mert hiszen aki 
ezt megvetné, annak szükségképen megkel- 
lene vetnie és tagadnia emberi létét és mél
tóságát, mint a hogy teszi is ezt az újabb 
divatu materialismus, mely egy cseppet sem 
átallja a barmok közzé degradualni az 
embert

Nem czélora polemizálni. A  szabadság
ról beszéltem. Miért korlátoznám a gondol
kozás szabadságát? Ha valaki a jászolhoz 
ohajtozik, miért akarnám visszatartani? H i
szen igen könnyen ezen szavakkal fegyve
rezhetnének le: Mit beszél, hiszen a legemel- 
kedettebb idealista, Krisztus is a jászolban 
született. Hanem a helyett, Tisztelt olvasóim 
figyelmét felhívom a valódi szabadság tisz
tázott eszméjének felfogására és követésére.

A szabadság nagy dolgokat és ered
ményeket hozott már létre e földön; a köze
lebbi időkben a legnagyobb világesemények
nek, a jól-roszul felfogott szabadság volt 
előidézője.

Ennek nemes vágya és érzete adta Huss 
ajkaira az Isten dicsőítésének énekét a mág- 
yák lángjai között; ez hozta létre a reformá- 
tiót; ez tette Waschingtont egy szabad ál
lam apjává; ez hozta létre hazánk életében 
amaz örökemlékczetü nagy időket, melyek 
fájdalom sötét romokban végződtek: de el 
kell ismernie minden elfogulatlannak, hogy 
a mi jó felfedezhető hazai alkotmányunkban, 
az egytől-egyig e romok résein át világló su
garakból van alkotva.

A szabadság az emberi lélek tavaszsu
gara! Adja a szabadság Istene, hogy hozzon 
ez létre az emberiség életében is hova-elébb 
egy uj világ tartozott.

KÖZŰGYEK.

N e  e jtsük  e l n k isded -óvó  in téze tek  ügyét.

A ungytudóimul)u Ballagi Mór nyilatkozott igy 
maga lelől a múlt év közepén, egy keserű vita folyta
tása közben : „fin  a tudomány aprószeresc, kis keres
kedője vagyok. Örülök, ha egy eszme-kincset aprópénzro 
váltva a nagy közönség közé juttathatok, a közönség 
javára*. Személyo volt megtámadva; védenie kellett 
magát; llát a szerénység ily szavakra fakasztó 1 Éhe* 
különben nincs semmi szavam; s akármit mond ö ma-



gáról. csuk uagytudoinányu embernek marad o utol
jára is.

Hunén) azért idéztein a feutirt nyilatkozatot, hogy 
könnyebben előadhassam véleményemet; mit tartok a 
megyei átalában-vidéki lapokról VI

Azt tartom felölök, hogy legyenek afféle kiske
reskedőkhöz hasonlók. S egy megyei lapnak például 
czélja legyen az, hogy a nagy világ-mozgató eszméket, 
melyeket a nagy lapok felvetnek, aprópénzre váltva 
a  megye minden fiával megismertesse; s ezeket így 
forgalomba hozván a megye javára kamatoztassa, érté
kesítse.

Ily  világ-mozgató eszme napjaikban a nevelés. 
Azon kell most már törekedni, hogy e becses kínosba 
már annak ismertük el, holt tőkévé ne váljék me
gyénkben, kezeink között; uehogy a világtörténelem 
hűtlen sáfároknak bélyegezzen majd egykor bennünket! 
Isten mentsem! ! . .

Ha tehát a nevelés eszméjét aprópénzre váltjuk, 
ngy találjuk, hogy annak egv részét képezi: a kisded
óvás, mint a pedagógok kifejezni szeretik a mulatva- 
oktatás.

Eunok gyakorlati, társadalmi értékét akarom én 
most meghatározni egy pár számtétellel; illetőleg fel- 
fizámithatlau hasznaira szándékozón pár észrevétel
le l rámutatni. Arról is fogok még szólani, hogy: mimó
don kamatozhatik legtöbbetV s miuo társulatra bízzuk 
ez oly becses kincset ?

Megjegyzem még. hogy számításaimban P. Szatb- 
máry Károiy ur „Prograinm-beízédét* használom vezér
fonalul. (Megjelent e beszéd a „Hon4 ez idei 24-25-ik 
számában.) Továbbá azt, hogy: egyszerű, gyakorlati 
ember vagyok s igy valami magas spekulátiót ne vár
jon tőlem az olvasó! Eu már őszintén elmondhatom, 
liogy kiskereskedő vagyok, a nevelés terén ; de mint 
ilyen szeretném, ha hívnek találtatnám s haszonnal, 
nyereséggel forgathatnám azt a kevés aprópénzt, a 
melylyel rendelkezem; melylyel e pályára léptem ! 
Megtehet azouban, hogy nem sok nyereséget mutatha
tok majd elő; de azzal vigasztalom magamat, hogy 
legalább nem ástam nem rejtettem el, mi nálam le
tetetett; hanem forgattam. E hitben folytatni fogom az 
adás-vc\őst, t. Szerkesótő ur engedelméval e megyei 
közlöny által, nyilvánosan. Venni logok aféle nagy ke
reskedőktől, mint Ballagj s P. Szathináry Károly urak. 
Adom anuak, a kinek kell, ingyen! A jutalmat lelkem 
ismeretétől várván egyedül.

Igen! hát a kisded-óvodák hasznairól kell szólani 
legolőszür. Azt hiszem, legjobb lesz, ha egyenesen a 
tapasztalatra, példára utalok. Ugyanis:

Aki szerencsés volt annyira, hogy mint nevelő, 
vagy tanító gyakorlatilag foglalkozott gyermeknevelés, 
tanítással; az az egyén tudni fogja, mily sok okok kö
vetkezménye volt e keserű mondás; „kit az isteuek 
gyűlölnek, tanítóságra kárhoztatják“ !!!

A műveltebb osztály gyermekeiről nem szólok; 
mert hisz azok, egy goudos anya felügyelete és veze
tése alatt elsajátítják mindazon előismereteket, melyek 
segélyével a rendes iskolai tanulás megkezdhető. Ezek
kel könnyű bánni s a nevelo-tanitó munkája annyira 
meg vau ily helyt könnyítve, hogy ki sem lehet mon
dani! kivéve természetesen itt is azon előforduló s 
nem ritkán előforduló eseteket, midőn hogy úgy mond
jam : egy elkényeztetett urficska kerül a nevelő kezei 
közé. Mert fájdalom! művelt körökben is vannak oly 
mamák és apák. kik mint mondani szokás majom sze- 
retetök által makacscsá, engedetlenné teszik gyerme
keiket, oly módon, hogy mindent megengednek nekik, 
mire azok vágyakoznak, s kimondani, vagy megtenni 
bírnak. Ezek azok, kik egész m Hátsággal szemebe 
mondják tanítójuknak, hogy : „már most nem tanulok" 
bizony az ilyeknek is jobb volna a nmlatva-oktntás 
iskolájában érni el a G ev végét, mint a mama szár
nyai alatt. Ezek azonban csak kivételek s nekem 
pláne ily drága gyermekekkel sohasem volt ügyem. Ha
nem a legtöbb müveit háznál, mint már mondám, oly 
előismeretekkel veszi át a nevelő a növendéket, hogy 
ezek segélyével szemlátomást haladhat előre. Megy i- 
annyira fél év alutt, mint az alsóbb néposztály gyer
mekével egy egébz év. vág)' még annyi idó alatt sem! 
Ezt már saját tapasztalatom után mondom.

I)e a falusi gyermek?! Óh ez egészen uiás! Ö n 
házban, hol szilletett hall mosdatlun beszédet, káromló. 
trágár szavakat. Az előtt ki a nép-élettel israrös. nem 
újságot mondok, ha állítom, hogy 10 közül 8 szüle ká- 
romló, ledér kifejezésekkel tanítja beszélni kis gyer
mekét: 8 minden vigasztalása és érvelése az ellenkező 
nézetii ember ellen az, hogy: ha esze lesz, majd e l
hagyja! Hagyhatja inár akkor, mikor a szemérem ér
zetet elvesztette !

Minthogy minden tiz közül uyolcz ily körben nő, 
játszótársai ih ilyenek lesznek s igya/, utcza porában 
is csuk rosszat lát, hall, tauul egész addig, inig isko
lába uciu kell mennie. Az az egy két ártatlan gyer
mek is, amelyik szüleitől jó t  és szépet hallott, a rósz 
társakkal való játszadozás közben, elromlik az útfele
ken; mert az anyának dolga van, nem őrizheti maga. 
sem maga mellett nem tarthatja, mert munkájában 
akadályára lenne! Így >un ez! A sok rosztól azután, 
mit gyermekétől lát és hall, az apa is elszörnyUködik. 
S hogy akarja leszoktatni ? Azzal ijeszti, hogy * várj 
csak, várj! majd iskolába adlak tavaszsz&l s megmon
dom annak a rektornak, milyen rósz fiú vagy! majd 
megtanít az téged nadrágba fütyülni! így ! Szépen elő 
van készítve lelke és kedélye az iskolához. Mi termé
szetesebb aztán, mint hogy az, csaknem kötéllel kell 
a szegény gyermeket iskolába vinni I Odajutván: tar
tózkodó lesz; sót remeg, fél, hogy mikor kell már 
meglakolnia elkövetett csintalauság&iért? S lia megla
kol az is ba j; mert apja jóslata teljesült; ha nem la
kolt, az is baj; mert apja nem mondott, igazat és igy 
szabad tovább űzni pajkunságait büntetlenül! ! !  Így 
is, ngy is baj; ment ilyen gyermek aztán az iskolát 
gondolja javító háznak, börtönnek; egy szóval min
dennek, csak annak nem, u minek gondolnia, tartania 
kell: tanteremnek!

Na de tegyük fel a kedvező esetet, hogy a ta

nító tapintatosságának, ügyességének sikerül két-húrom 
hónap múlva eloszlatni a gyermek előítéletét s rém
képeit; eltelt két, három hónap s haladni kellene.

, Igen! do egyik makacs, másik zaholátlauságig paj
zán, harmadik meg tudja isten miféle ferdcséggel van 
megáldva; hanem ez igy megy lO-20-ig; addig a me
nyi a kezdők száma; nagyobb, népesebb helyeken ma
gasabb számig. S igen elég e mindenfelől összekerült 
gyermeksereget csak fegyelmezni, rendre, Hiedelemre 
szoktatni. Eh mert nem csak ezekkel van a szegény 

: tanítónak dolga, hanem más osztályokkal is, eltelik 
egy esztendő s a tudományban alig vannak valamivel 
előbb, mint mikor eljöttek a szülei háztól a gyerme
kek; akkor pedid azt sem tudták: bü-é, vagy b á !

Sokat tudnék még beszélni; de a példabeszéd 
■ szerint cselekszem: „az okos ember egy szóból is 
megérti n do lgot!“ Tehát csak azt mondom, mit előbb 
kitűztem, hogy e feideségek s rósz szokásoknak elejét 
venné a kisded-védő egylet, másként mulatva-tanitó 
iskola; azért ne ejtsük el a kisded-óvó iutézetek 
ügyét!

Azt a sokszor, sokak által elmondott igazságot 
csak megemlítem, hogy: hány gyermek ég el s vész 
el tűz által örökre? hányat tör össze s tesz koldussá, 
vagy öl meg a malom? hányat nyel el a Tisza. Duna, 
Bodrog, sót a kertaluti kis vizek, a pocsolyák is?! 
Az ily érveket mondom csak felújítom az emlékezet
ben !

De térjüuk csak vissza egy kissé oda, hogy ne 
ejtsük el a kisdod-óvó iutézetek ügyét!! Miért? Nem 
sokat fogok s nem is akarok ez ügyről most sokat 
beszelni: csak a figyelmet s érdekeltséget szándé
kozom felé fordítani; de egy pár szót tennem kell 
még a fentebbiekhez a miértre felelvén; különben sem 
mondtam még el azt a keveset sem, a mit mondani t 
akartam!

Tehát miért ne ejtsük el e tárgyat ugy-e ? ! i 
Azért, mert a kisdedvédő egyletek iskolaiban a gyer
mek, ha egyebet nem, do megszokja a rendet, fegyel*

, met s a rendes iskolában nem kell ezzel elvesztegetni 
egy egész évet. Ez az egy év pedig nagyon drága; 
ha meggondoljuk, hogy tMO éves fiúra nézve már, es 
igy 3-4 éves iskolás korúban, talál ürügyet a szüle, 
mely alatt gyermekét elfogja az iskolától. Midőn tehát 
a gyermek, hogy úgy mondjam, megszokott s halad
hat n i az ismeretek szerzésében, akkor félben kell hagyni 
a m . lkát.

Ha óvodáink volnának, ott megszoknának a gyer- 
jmeki-k ti éves korukik, mikor a törvényes iskolázás 
ideje kezdődik s egyenesen foghatnának a dologhoz. 
Így mind a tanító munkája meg volna könnyítve; mind j 

i  több sikert lehetne felmutatniuk a növendékekkel. Pe
dig mind a két feltétel nagyon óhajtandó ! Ez utón 

' lehetne uj nemzedéket teremteni s értelmes, nemesen 
1 gondolkozó polgárokat nevelni a társadalomnak; per
sze, hogy ehez még a felnőttek iskolázása is kiváut&t- 

! nők. Vagyis, ha az iskolázást s tauulást az építéshez 
J hasonlítjuk, a hasonlatot igy lehetne keresztül vinni: 
arai az épületnél az alap, az a közoktatás ügyénél a 
mulatva-iiktatás: s igy az épület alá, a földbe rakott 
termés-kó alapnak luegfelelne-a kisded-óvó intézet; a 
falzatnak megfelelne a (i-12 éves iskolázás; a tetőzet
nek pedig az ismétlő iskola. A remiben tartott épület 

1 évenkénti javításainak megfelelnének a téli felolvasá
sok. olvasó egyletek működési. Van oly épület az igaz, 
melynek alapja, oldala, letője egy darabból van; kuny
hónak hívják. Szegénység jele; nyomor tanyája. Ilyen 
magában a 6-12 éves iskolázás.........

Ez sem egyéb sokak szerónt ábrándozásnál jól 
tudom De tudom ám azt is. hogy inig ez ábrándok 

I valósulva nem lesznek: addig szabadságról beszélni is 1 
valamivel több csak az ádráudozásuál. Innen van az,

! hogy még a politikai téren is, akik igazán akarják, | j hogy a nemzet szabad és független legyen: egész lélek-: 
kel sürgetik s tehetségük szerént munkálnak is a] 

: népnevelés ügyének felvirágoztatásán. Ha ezek igazak, 
ellenkezőt pedig nem hiszem. hogy állítson valaki, ak- 

' kor az óvodák szükségesség ; érdekében felesleges 
: volna több szót vesztegetni.

Na de ezeket nekem is könyebb volt elmondani.; 
bár kes- rü áron szereztem c tapasztalati igazságokat 
én is csakúgy, mint mát; hanem az óvodák felállítása-1 
nuk mikéntjét nehezebb lebeszélni, kivált annak, ak i, 

, tudja, hogy nálunk a nevelésügy érdekében csak szó
ból áll a lelkesedés, ez pedig annyit ér, mint füst 

, mellett melegedni. Azonban vigasztaljon beuüuket 
azon körülmény, hogy a füstölgő szalma is csak lángra 

ig ju l elöhb-utóbb. Vajha aztán auii lelkesedésünk tüze 
ne lenne sznlmatüz ! 1! Mindig, mindig ezen komor 
gondolatok! Hiszen majd esa'c elhagy már egyszer a 

'közöny benüket is (? !)
'Felnit a: hogyan, amikén!? Már t. i. miként ad

junk lendületet a kisdedvédés ügyének ? Ide-henn a 
j provincián nem oly könnyen nagy az, mint Buda- 
! Pesten! ott is nehezen mozdul a föld; de nagyobb 
erők mozgatják, hát elvégre is csak hamarább mozdul. 
Ott férfiak, nők versenyeznek a nehéz munkában 

'egymással; de iiáluuk igen kevés névvel elő lehetne 
adni a versenyzőket! Egy Nyíregyházán azoban s más 
ily egyes megyéukbeli városban ismét könnyebb a 
munka, mint vidéken, a falvakban. — Buda-lVsten az 

! alakult kisdedvédő egyesület tisztviselőinek kezében 
már jó  kézben van az ügy: igy Nyíregyházán is felka
rolhatja a nő-egylet, óhajtandó is, hogy karolja fel. 
így lesz valami belőle.

De megyeszerte mi lesz, hogyan lesz V Mikor még. 
egy-két tanítói s népnevelési egyletnél többet alig mu
tathatunk fe lü l

Mit mondjak e sok kérdésre, sok kételyre? Mit 
mondhatnék egyebet, minthogy alakuljunk egyletekké 
mindnyájan o megyének fiai • polgárai! Álljunk össze 
rang, kor, hivatalbeli különbség, nélkül, ha óhajtjuk, 
hogy e haza és nemzet álljon és—ha nem fog is ural
kodni, mivel ez az igazi szabadsággal éppeuugy nem 
egyezik meg. mint a szolgaság, de legalább —  szol
gaságban se veszszen, enyésszék semmivé!

Az igy alakulandó s már meglevő egyletek ve

gyék a kisdedek ügyét is, mint útalábau az egész is
kolaügyet kezükbe; ez az egy mód van ma, —  én leg
alább másat nem tudok, — melyszerónt a kor nagy 
eszméje, a népnevelés nálunk is bőven kamatozhatik ! 
Eggyesüljünk!

Göromhei Péter
eperjeskei ref. lelkész

N y  Í r  f a  lo m  b ö k .

| (Szokatlan hangok. Felfedezés egyesült erővel. A benevolum. Itt 
is ott is. Absolutio. Léghutam. Vény ellene.)

Micsoda sajátságos hangvegyület ez, mely fülhár
tyámat csiklandozza? Oly ismerős és mégis ismeretlen 
Talán hópelyhek hullanak zizegve a lombvesztett fák 
kopár ágaira ? Ab dehogy I hiszen a nap oly kihivólag 

i kaczérkodik öreg mátkájával a földdel, mintha az orosz- 
i láu-jcgy körül oroszláukodnék . . .  nagy örömére a ezuk- 
_ rászoknak, vendéglősöknek, a budapesti közvágó-hidnak, 
a korcsolyázó egyleteknek és a sikárkózás élveit sóvár- 
gó vad muzsatiaknuk. Tehát talán a vihar zajoug ott 
künn, el-elcsendesedve néha s újból neki-neki zúdulva ? 
Aligha, mert akkor csalhatatlanul ledobná azt az át
kozott nagy „hajboglyát1, Bujtosiné koraámaaszony fe
jéről, ki amott a boltok előtt lépked páva m ódra. . .  
minden bizonyuyal pedig felkapná a légbe ezt a ma
dár husu, pipaszár lábú mossieut, ki oly negédesen né
zi le köcsögkalapja alól a mellette elhaladókat. Nos hát 
mi n kő produkálja ezeket a„fulbemszó* hangokat?.. 
Anyjok, édes kedves oldalbordám ! jár már (valaha te 
is gyorsabban jöttét, mikor hivtalake) segíts kitalálnom, 
honnan származik ez a különös dalhimu harm ónia?... 
Mit mondasz?... No ne tré fá lj... De már mondasz va
lamit ... Igazad van (most az egyszer) angyalom! a „nyir- 
falombok* a téli évszak daczá a is kizüidültek s fülei
met suttogásuk enyelgésiik csiklandozza.

Hanem már most domine iródiák, ki ott a „nyirfa- 
lorabok* árnyában csimpolyázik, szóljon a Tátra, Mátra, 
Tátra nevében felelősség terhe alatt, ha Un-e az va
lóban, vagy csak szelleme kisért bennünket loyalis adó
fizető polgárokat?... Jó jó l  látom, hogy ön az, az a 
bizonyos régi, de kérem, hol volt eddig, hol volt anjri 
idő óta ?

. . . Légben, vízben, tűzben, földben és sok más 
egyéb helyeken .. .

Mi czélból ?
. . Adatokat gy űjteni a köz jó  érdekében.

Beue. Halljuk egymásután.
. . . Voltunk a „rakomazi* uj csillagda megbí

zásából a nap kidadorodásainak az északi fénynyel le
hető összefüggését észlelni. A „napkori** léghajó meré
szen emelkedett a magasba velünk, láttuk alant a fői
det, mint nagyszerű művészi mozaikot, a folvamokat, 
mint keskeny ezüst szalagokat, az embereket mint nyüs- 
gü hangyabolyt, mint egymást felfaló ázalagokat. . .  
azonban egy gonosz széláramlás miatt, oldalirányt kap
ván s valószínűleg sérülést szenvedvén első kísérletét 
tevő hajónk, szerencsésen lepottyantunk a fekete tcu- 
tengerbe.

. . . Voltunk tehát „viizben" is, s talán benne is 
maradunk, nem csekély élvezetére n falánk : czápáknak, 
ba két szabolcsi barátunk, jőve a mehádiai tudós gyű
lésről, s utazva Sztambulba, fel nem vétet bennünket 
gőzösükre. Azonban tengerlázunk miatt ki sem szán
hatván a hajóból, ezer bocsánat I ha a karcsú minaret- 
tek, üvöltő dervishek. gazdátlan ebek, tündérszép o»la- 
liszkek, szóval az „ezeregy éj“  városáról seiuunt nem 
regélhetünk.

. . . Voltunk azután a pesti laptulajdonosok stri- 
ke-ján. midőn lapjaik előfizetési árának felemelését ha
tározták el; holott az érdemes publikum épen ellenke
zőt várt, még pedig a lapbélyeg nem léte s a hirde
tési rovatok óriási bevételei alapján elvitázhatlan jo
gon. Csoda-e lm e szellemi strike miatt, ugyan erősen 
„tűzbe1* jöttünk ?

. . . Voltunk a budgetvitákon az országházban, 
tigyelmcztüuk a szarvas okoskodásokra, mely ek igazolni 
eröködtek, hogy kétszerkettő nem négy, hanem ha aka
rom öt, ha akarom hét, és hozzá még nehány „quota.“  
Tanulmányoztuk egyúttal a nerazetgazdászatot Smith 
Ádám, Blampii és Liszt Frigyes müveiből; de bennük 
a mi ..permanens'* és ön magukat némely községeink
ben megüt szőröző adóhajtóinkra sehol, ele sehol nem 
találtunk paragrsiphust. Itt ii amott is „földbe**estünk.

. . . Voltun!: ezc k alatt és közben, sok más he
lyeken is. Voltunk a megyei bizottsági tagok választá
sán több községben, s népünk egészséges észjárásáról 
teljesen meggyőződtünk. Voltunk Pesten, megnézni a 
„két fejű csalogányt* s inai napig is csodálkozunk, 
miként lehet együtt embernek ..két** leje, holott másik
nak (heh soknak) „egy** sincs. Voltunk tanulmányozni 
a vasutépitészetet s azon meggyőződésre jutottunk, hogy 
nálunk nem ..a legrövidebb vonal a legegyenesebb** és 
hogy a „család*1 — nem pedig, mint eddig hittük „a  
haza minden e lő tt* Voltunk a nyíregyházi követválasz
táson A választás folyama alatt rabvallató, gége kar
moló eczetes lőrével traklált vendéglős emberbarátunk; 
bizony nagyon rósz volt,., de midőn más nap este az 
az égrenditö örömriadás megzendült a főtéren, még a 
fentisztelt pogány ital is égi nektárként Ízlett ajnkaink- 

; nak. Tisztelet Nyíregyházának és a nyíregyházai ..egri* 
nőknek. Voltunk kolerában is, házi orvosunk a szilvo- 

:riuinot ajánlotta gyógyszerül; másik orvos jó  bort; a 
harmadik friss vizet. Nem tudva eligazodni, melyik lenne 
c/ólszeriibb: egyiket sem használtuk. Hanem olvasván 

, valami, a szolgabirák utján szétmeuesztett utasításban, 
; a torma hatásos gyógyerejét e betegség ellen, elgondol
ju k :  ha a torma magában is jó, füstölt kolbásszal b i
zonyosan még jobb, ergo Sára asszony süsse, főzze, t© 
pedig patiens vágd, egyed... úgy Ion és szerencsésen 

í meggyógyultunk.
. . . Számoljunk-e még tovább hollétünkről ? 
E lég ,... lel van m entve...



Hűit! minő légii uzam ez ... Zárjátok bö az ablak* 
táblákat... Brr! mintha a láz kezdene gyötörni. . .  Or
vosért szaporán

1’ ) liatih/t-bál Buktán. \ay István és fechy 3, Szathmáry testvérek (Debreczenböl) .Y. Hegedűs Pál 
,-In-',nt ®rte8lt6,.')£ irj J,» folyó uiartiushó 12-ikén (Kis-Várda) I., Xádassy József 1.. Maurer Károly 4..

Groak Zsigmond 5., Flegmán Miksa

ellen
Patikában vagy más helyen.

ÚJDONSÁGOK.

lö r
! Pál urak, _____ _ _______ ____
•jótékony czélu tánczestólyt rendeznek, mely hirszerént | Krasznay Gábor 2., 

* . . . .  ^

gy
r  ... neve is „hatisztbál* leend. A
meghívók már szét is küldettek, Üdvözöljük a derék 
rendezőséget. Valóban ideje, hogy a hölgyek bálát'

A helybeli micgylet elnöksége 
és a volt baibizottsaK-

. A század uralkodó eszméi előtt nem lehet Szabolcsmegyébon a legnevezetesebb lesz. A rendező-' I dr. arany, Huray Mihály 1.,"Lanka Józsefi., Quinnyí 
többé légmentesen elzárkózni, es a ki a kor szel eme- seg k.mondu, hogy a hölgyvilág csakis batistrnhában ! mérnök 3., Juhász Kálmán 2 frt.
nek vakmerőn ellenszegül, szamara, mint a rugi liym- jelenhet meg; innét ...........  ' •' ■ • •
nusz hangzik :

„Nincs orvosság halál
fordítsanak ama telhetetlen szörnynek, — u divat i 

* )’■ fényűzésnek, mely inár aunyi családi boldogságot és >
_ _ _ _ _ _ _ _  ijólétet tett tőnkre!

J X  Kem eesp és K óta j közt, mint egyik levolo 
,zőnk Írja, a postakocsiról egy 1300 forinttal béllelt 
i lóvéi elveszett. Többet e dologról nyilvánosságra hozni.!

KÖZGAZDASÁGI IUIAT.

(Sz.l Nyíregyháza város képviseleti testületé ezuttal[tartózkodunk, 
múlt hó 27-éu tartá első közgyűlését az uj városház (®z— K ) H e lyre igazító
nagy tanácstermében. A terem habár nem miudenben p®* „Újdonságok

ás. Lapunk 7-edik számú- 
rovatában a vcncsollői szeszgyár- 

biriinket, illették'felel is meg egy nyilvános tanácskozmáuyi helyiség ig é - , katlan szétrobanására vonakozó 
nyeinek, mindenesetre meglepően imposaus, fényes és j DelyrGl ŷett tudomás nyomán. ,
csinos. Az e tanácskozás részleteit hely szűke miatt ’ szeszgyár-katlan szétrobbanás törtei,t ugyan; de nem 
jelen számunkban nein közölhetvén csupán a tárgyso-1 Vencsellön, hanem Ivóim Móze3 IvaUai szeszgyárában, 
ro/.atra szorítkozunk. A tanácskozás tárgyai voltak: 1 j Kérjük o tévedést levelezőnk hibájául felróni.
A tégla- és cserépgyár tárgyában kiküldött bizottság . ,(^z ^ ) V eucselld rö l újabb szerencsétlenségről
jelentése; 2. A helybeli evaug. egyház kérelme, asem i-• értesítenek benőnket. Gróf Dessowffy Kálmán udvarán 
uáriumi földek haszonélvezetének, még egy évre leen-|az irodában ugyanis, folyó évi febmárhó 20-ikáu gon- 
dö meghosszabbítása iránt; 3. Vad András bejelentett} datlanságból tűz ütvén ki. a tétó egészén leégett: az 
indítványa, a regáléhoz csatolva volt földek eladása tár- j  irodában azonban legkisebb kar sem történt, 
gyábau; 4 Dómján Sámuel indítványa, a szegény ügy, vagyunk, ha nem kellend-e 
rendezése iránt; 5. Király József és társainak kéné " 4 .......~

Ü z le t i értesítés.

A nyíregyházi termény-csarnoknál mart. hól-jén 
bejegyzett terményárak.

ez eljárásunkkal meglesznek elégedve, i Mák
_______ i N*Pi

ivivau
ez újdonságunkat i> 

visszavonni. F.z esetben levelezőnket azzal büntetjük 
uye, a 5-dik szakaszbeli örökös földek árkainak kisajá- hogy niegvonjuk^ tőle a tisztelctdijt. Hoinéljiik,
titása iránt; 9 Morauszky György és társainak kérve- hogy olvasóink 
nye, a kállai földek ugaroztatása iránt; 7. Múríöldy 
.Mihály kérvénye korcsma h etit s iránt; 8. Baruch Ar- 
nold szabályozási kérvénye. Ezek közül tárgyalás alá 
nem vétettek, az illető indítványozók visszavonása kö
vetkeztében: a 3-ik és 4 ik tételszám alattiak. Soron 
kívül a következő sürgős tárgyak terjesztettek elő még:
1. A nagyváradi kapueziiius-szerzetazon kívánsága, mely- 
szerént a városnál levő 13,000 íoriut tőkéje után ezen
túl ne 6°/o nyi, hanem 7%-nyi fizettessék. 2. A helybeli 
ref. egyház kérelme a Vadászi-féle háznak, a város ál
tal iinaházhclyiil adott malonitérrel megcserélése tár
gyában; 3. Bodnár Pá! kérvénye kútja iránt. A tanács
kozás részleteit és eredményét lapunk jövő számába! 
közlendjiik.

=  Lapunk mai számának tartalma,mint ol 
vasúink is láthatják, oly tartulomdus és

P ia c z i ár
K eresk ed és i á r
100 köböltulkezdva

K on  f;0 — 0 0  fontol 4.00— 1.10
7 M—80 „ 
70—80 ,

0.00—0.00 f . 4.18—4.20

' búza 5.25—5.75 váminázia szer. 6.17—4.20
1 Árpa 2.60—2 60 2.C5—2.70
/:ib 1.40—46

; Teiijferi 3 30-8.40 nj terma*,
j Kőién 2.80—2 65
; lirti'. tiazta fehér , 8.80—3.86 :
■ IvúpoRztarepcztt 0 00-0 00
Lenmag 6.00—6.12 ■

! íiomborka 0.00- 0 00
i Kendermag 0.00-0 00
j Mák
i Napraforgóolaj

0 00—0.00
21.00—22.00

! Szesz 30 fokú magy. iteze 22 22

A KÖZÖSSÉG ROVATA.

Köszönet és kérelem.
Amidőn a „Kis-Várdai tűzoltó egylet- mindazon 

mélyen tisztelt hölgyeknek, akik a f. évi januárhó 26-án 
tartott egyleti bál alkalmára kisorsolandó tárgyakat 
küldeni szívesek voltak, a nyilvánosság terén köszöne
tét mondani kötelességének ismeri; egyszersmind tisz
telettel lelkéri mindazokat, akik a bál alkalmával 

! eszküzlött tombola játékon nyertek, miszerént nyere- 
: ménytárgyaikat f. évi uiartiushó 15-ig, a sorsjegy elö-

Szerkesztoi levéltáska.
A n n ak  a r é g i  p o é tá n a k :  igen szívesen, csak 

tessék mielőbb röpíteni őket.
Dr. Sz A. urnák T.-Lökön. A dolog kényes ter

mészeténél fogva, magán levélben akartunk felvilágo
sítást adni; minthogy azonban ebben bokros teendőnk 
gátolt: kénytelenek vagyunk a levéltáska szűk belsejét 
venni igénybe s egyszerűen tudatni, hogy a kérdéses 
czikk Íróját csakis a bíróság jogos felhívására közöl
hetjük. Egyébaránt fogadja szives üdvözletünket.

Dr. Br— F— p Bukta Az egyik báli értesítés, tárgy-
__________ . r ,' i í isa ,,,ell°.u ’ ll:‘ " , , i l . l1’ i;iu,‘yotul'ba"  ’f r V r " 1' ■változatos, kiváltam, mivel ellenesetben azok az egylet tulaidonai • v ; i r • * ,• «•• »« „i , • i_u-___

aminö még eddig csak nagyritkán volt. Tulajdonítható \ maradnak. L  , . , A J°v® ball értesítés közlésékor mindenbizony-
Kelt Kis-Vándáu, 1873 febr. 27.

Goirs Lázár ni. k. 
egyleti jegyző.

ez részint azon érdeklődésnek, mely a megye külön
féle részien naponkint mind nagyobb-nagyohh terje
delmet nyer; részint annak hogy a mai számban 3; 
dolgozó társtól van közlemény, mely közlemények 
mindegyike megállja helyét. Reméljük,hogy a szellemi; 
támogatással és gyarapodással, az anyagi részvét, a 
pártolás is lépést fog tartani.

nyal helyrehozzuk o különben is 
jöhető hibánkat.

beszámítás alá nem

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.

Nyilvános köszönet. 
Kötelességünknek ismerjük a tisztelt közönségnek ,

(T —y) A megyénkben elterjedt haiuisbankók hálás köszönetét nyilvánítani, azon kegyes részvétért, i 
történetéhez több érdekes adattal redclkezüuk. Hely í melyet báljaink iráut tanúsított, s mely felmentett m in-'

bennüuk a tánezoló kö- 
iráut czidén tanúsított 
ános panasz mellet, mi

szűke miatt azonban csak annyit említünk meg. hogy két azon aggodalom alól, mit benn 
Sebestyén Lajos hajdú-náuási kir. járásbiró ur, felsőbb zönség által Carneval herczeg irá 
parancs folytán, inultbó 16-ikán Bolgár városában j átalános közöny keltett. Az átalánc 
megjelenvén, két gyanús egyént, kik közül az egyik 3, szerencséteknek mondhatjuk magunkat; mert báljaink 
a in.i-ik ti darab hamis bankjegyet kapott a nagy-vá .igen szépek s a kedélyek a lehető legderültebbek vol- 
radi „hamisító bandától4 bizotuányképen. azonnal si- tak. Bátran elmondhatjuk, hogy a szép közönség tel
került elcsípni, akik a vizsgálatnál mindent bevallót- ‘ jesen élvezhető azt, mit a nöegylcti báloktól várniszo- 
tak. A két forgató elfogatásáuál, mint levelezőnk írja, kott. Ha sokat nem is. de valamit sikerült megtaka-

Haszonbéri hirdetmény.
Nagy-Kálló város határában, Patkó 

András birtokából 100 hold szántó és ka
száló terület több évre haszobérbe adható. 
A  feltételek iránt nálam (Czukor Jósef ügy-

a kir. járásbiró ur mellett, Kralovánszky Frigyes iue- j láthatnunk báljaink jövedelméből, melyhez hozzá vetve véd ur lakásán) értesítés nyerhető.
gyei csendbiztos igen nagy tevékenységet fejtett ki. 
tettesek rögtön Nállásra kísértettek.

| a közönség által élvezett szép és kedélyes mulatságot, 
nagyon megfeleltek ezidöszerénti várakozásainknak. A

(T —y) Polgár mezővárosában, a községi tiszt- mi pedig nöegyletüuk és az árvaintézet iránt táplált 
dók folyó évi februárhó 19-edikén választattak meg rokonszenvet illeti, ezt eléggé bizonyítják az alább

a választásra jogosult 20 választott, 20 vinlis képvi-• jegyzett számos felülfizetések, miért különösen fogad- 
s«deti tag által. A választás eredménye a következő: ják a kegyes adományozók hálás köszönetünket,

(4— 1)

Nyíregyházán 1873. febr. 28.

Patkó Tamás.
főbíróul Kohay László, törvénybiróul Tóth István, vá- Fogadják továbbá szívélyes köszönetünket azon
rosgazdául Bóstényi Márton, elsötanácsnokul Illés Já- tisztelt hölgyek is. akik kitartó türelemmel teljesítők 
nos, második tanácsnokul Marksteiu Berta, harmadik a casisrnöi tisztet, különösen pedig, azon nyájas elö- 
tanácsnokul Molnár István, pénztárnokul Zathureczky ' zékenysógért, melylyel a közönség minden tagját fogadni 
Károly, közgyámnokul Léka András, szülésznőül Burszt szívesek voltak, mely körülmény már magában is föl-

(3 -1 )

A főjegyző Thury György ; melegít
reszté azokat.

Adollné választattak meg.
mz 1871-tsri XM II. t. ez. 70. 5}-a szerént. nem jővén 
választás alá. e minő-égben továbbra is megmaradt.

(K —y) S zen t-M ihály m ezővárosában, a ma
gyar kir. belügyminisztérium egy önálló személyes jogú

fV i t o i 'i * i...I. ~ _ .1 ■ t.., . ' . :. i

kebleket, és önkéuytes adományozásra 
.. E/.ek voltak névszeréut: Sütő Józs

asra 
zsefné

Ulincz Gyuláné, Csengére Sámuelné, Hildák Györgyné, 
Kubassy Arthurné és Pólyák Alajosné.

Fogadják még legs/ivélyesebb köszönetünket,
gjogyszertárnak felállítását engedélyezvén. —  mint megbízásaikat és kötelességüket híven teljesített követ-

Eladó ház.A selyemutczában 864. szám alatt éb- fekvő ház szabadkézből eladó. Tudakozódhatni ugyanott
Tóth Lajosnál.

halijuk ez állomásra, a buldog emlékezetű I.nkács Dé
nes veit 1848-i honvéd tüzérezredes ha. Luk;

kezö urak is: jelesen Kralovánszky Mór bálnpa, E őry1
. ......... ................fia. Lukács Ferenci i Elek, Kubassy Gusztáv, Szunyogh Bertalan. Majerszky

okleveles gjógyszerész is pályázott. Lukács Feiencz, Béla. Jakly hadnagy és Horovicz Jakab urak,^ mint 
mint tudjuk, tanulmálnyait kitiinó sikerrel végezte. Re- tánezrendezök.
méljük, hogy a n. t. megyei bizottmány, mint ez ál- Köszönetünk sorozatát tartozunk még folytatni,

Eladó kocsi. ( 3 - 1 )

lomás betöltésére jogosított testület, nem fogja e de- az igen tisztelt kaszinói testület részére is, melynek 
rek ifjú érdemeit méltánylás nélkül hagyni s je le s , több tagja megemlékezvén árvaházunkról, annak egy

A  Vencsellői uradalomhoz tartozó Iló- 
__ ____  ^ ____^_________  ___________  ____  zsás pusztán, egy pirosra festett bánáti ko-

képzettsége mellett, tekintettel leend azon ajánlatára teke játszma által, 18 frtot juttatott. Köszönetünkkol esi, ruganyos ülésekkel és egy  igen könnyű
hl Z t* »  twrtrtt Kaszinó-egyesület azon hibátlan, zöldre festett szán jutáuyos áron
v* igazolt betegeknek az orvosi szereket 2<»"0 leenge-1 kérésünket is kifejetlietni, melyszerent jovore nezve is g . .. „ J
dés-,el fogja kiszolgáltatni, s ezenkívül ugyancsak a kegyeskednének a jót és szépet a mulatságossal egye- OZV. liip fliy  JOZSCl úrnőnél megvásárolható. 
Mzentniihályi szegény pénztár javára 100 forintot ado-.siteni és felkarolni. ^
mányozand A helybeli tek. járásbíróság is fogadja benső há-
, t X  Hvezda Gusztáv helybeli köz és váltó ügy-{ Iánk elismerését, azon 2 fit adományért, amit igazság- 220. cin. 

véd, a napokban váltott jegyet l'jhelyi Berta kisas/.- szolgáltatásának jogköréből befolyó, s jótékony czélok . o- .a 
Bzounyal. Koszoruzza meg, ez önzetlen tiszta szerel- segélyezésére fordítható Összegből, árvabázuuk támoga-
mén alapult frigyet, a boldogság istennője! tására juttatni szives volt; mely adomány becsét főleg
. t  Hnlálozás. A böjt egy nem mindennapi ha- abban látjuk, hogy a nagyra becsült bírói hatóságok, 
lálesettel köszöntött be városunkba. Egy mindenki ál-j megemlékezve czélunk fontosságáról, remélnünk enge- 
tál tisztelve szeretett munkás férfiú költözött ki Nyír- dik, hogy azt ily adományokban ezután gyakrabban fog- 
egyhaza város falai közül a dicsöültek hazájába. E ják részeltetni, 
lorfiu Szolnoki Jármy Menyhért, aki városunk és

Hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék terüle

téhez tartozó kis-várdai kir. járásbíróságnál,Felülfizettek: Kovács László 3 frt, Szunyogh B. , . , . . .
1., Horovíts Jakab 2.. Eory Elek 2.. Nyiry János 3 .,; « g y  *niokt állomás megüresedvén, n palyaz-megyénk ólén csaknem félezázadon át küzdött és fá- .., . . . . . . . . .  — —  4 ------. . j .w -------------- - „  .

radozott a koziigyek körül. A sokat szenvedett lélek Sichermann M. (Kótaj) 3., Kornstein Iguácz 1, S im on 'n i k ív á n ó k  fe lh iv a tn a k , lloiTV’ s z a b á ly  SZerülefiT
._ a _ __ i......... ____ ! L'..j ___o li,..I../... lót../... ti I ...... i i>i..... i „  J ~luultbó 26-dikán hagyta el a már csaknem teljesen Endre 3., Bodnár István 6., Hauffel Lajos 1., Bleui La- / i i i ■ i. ,J iH ,- ;n a b A

ozszeroncsolt porhüvelyt Februá.* 27-én tétetett le a jós (Ibrány) 6, Dr. Heutnaun Ignacz 5. HeumannSán- 8Ztlc emlő k ilv e títő ik et • niarcziUS
közös anya, —  a föld pihentető kebelébe roppant nagy dór V, t'sapkay Jenő 4., Andrejkovics János l.,8chack 30-ig  a  nyíregyházi kir. tvszéki élliökséghez

-------4 ,í-  «  T'  n - " “ u----------------------------------Leó 2., Draskóczy Sámuel né 2., n yu j
Dávid 3.. Pick Adolf 1.. Kovács " ’

Kelt Nyiregyhdzán, febr. 27-én, 1873.

rí»w é to  mellett. Koporsója fólütt Lukács > Mór 2., Dr. GrUnhautn I.eo 2., Draskóczy Sámuelné 2., u v n jts á k  b e  
» on helybeli helv. hitv. lelkész tartott kenetteljes Elek Enni 10., Glück Dávid 3., Pick Adolf 1, Kovács * '
beszédet. Legyen emlékezete áldott 
alma csendes a föld alatti

löld felett (leró 1, Czukor József 2 , Rózsakerty József 1 db. arany, 
l'alánszky Sámuelné 3 frt, Eszéky Antal 2. Hvezda G.

. -  ------- .(állói vásár, m intil., Bodnár Jáno-, 1. Nagy Adolf 3 , Slawik őrnagy 6.J
__ *8CU élénk és népes volt. Leginkább a;Gorovo Adolf 6 , Hősig (»., Mandcl I.ijiót 16, Furinaun,

A A  limit liétrii tartott kallói
1 trják, igeit élénk és népes ve 

-rarvasmnrhéra történtek nlkmlísok. Weinbcrger B. 3., Somogyi Gyula l., lllincz Gyula

I t a u k n

kir. tőrvszóki elnök.



-■ fr y - t  >* ?  >W » »*' !

I ' IHanrer Gusztáv
eperjesi kőfaragó ajánlja magát minden ezen üz

letbe vágó munkák elvállalására 8 gyors elkészí

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

homokkőből; figyelmébe ajánlja a n. é. közön

ségnek kitűnő járda és folyósó lemez köveit, köb-, 

quader-, és köszöriiköveit; valamint minden nagy- 

ságbaui ajtó és kapu felekhez szükséges kőosz

lopait
( ° - 2)

9

Hirdetmény.
(3 -1 )

I
A nyíregyházi ipar- és kereskodclmi-bank évi rendes közgyűlését folyó 1873-ik 

évi niárczinshó 19-én reggeli 10 órakor Nyíregyházán az uj városház nagytermében 
fogja megtartani, mire az illető részvényesek azon kijelentés mellett hivatnak meg, 
miszerónt a velők elevo küzlütt alapszabályi módositás értelmében, ha jogaikkal a köz
gyűlésen élni óhajtanak a küzggyulés megtartása előtt legalább 14 nappal részvényei
ket a banknál tegyék le.

T á r g y a k :

1. Elnöki jelentés a múlt évi közgyűlésen módosított alapszabályok helybenhagyásáról,
2. A lefolyt üzleti évről kimutatás és mérleg;
3. A részvények utáni osztalékok meghatározása;
4. A számvizsgáló bizottság megválasztatása;
5. Az alapszabályok 27. §-a értelmében bejelentett indítványok tárgyalása;
6. Az elnök és alelnük megválasztatása;
7. Sorsolás utján kilépendő két igazgató megválasztatása ;
8. Nyolcz választmányi tag megválasztatása;
9. Három részvényesnek a jegyzőkönyv hitelesitéséveli megbízatása

Az igazgatóság.
ékÁru- s egyéb szállítmányok vasutoni szállítása.

Van szerencsém a t ‘ ez. közönség becses tudo
mására juttatni s szives figyelmébe kérni, hogy alulirot- 
a v a s p á ly á n  mindennemű tárgy elszállítását, a leg
kisebb díjszámítás mellett, elvállalja s mindkét voua- 
lou eszközli,

Ila  az illető szállító urak, tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, ha ily tárgyak feladását cseléd
jükre bizzák, s mily sok kár történhetik részint a fi
gyelmetlenség, résziut az ügyetlenség miatt; ha továb j 
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 felszámitandok.

Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
számítva maradtam Kis-Várdáu. 8— 2

Február 22. 1873.
Friedenstein Simon.

824.

Bérbeadás.
Puszta-sz.-Margitán, a tisza- 

polgári határban mintegy 2000 hold 
1200D ölével jó  minőségű egészsé
ges birka-legelőnek való gyepföld, 
akár egészben, akár kiseb részletek
ben, három vagy hat évre bármely 
napon bérbe kiadandó.

A  bérlet felöl értekezni lehet 
Puszta-Szent-Margitén a jószág
igazgatóságnál ; utolsó posta Tisza- 
Polgár. (3— 3)

Árlejtési hirdetmény.

Eladó ház.
A nagy debreczeni utczában 1001 ez. a 

levő özv. Juhász Pániebié és gyermekei tulajdo
nához tartozó ház f. év inartius 12. esetleg 10. 
vagy 26. napjának d. e. 10 órakor a városhá
zánál tartandó önkéntes árverés utján elfogadatni. 
Feltételek Juhász Lajos kereskedésében megte
kinthetők.

Nyíregyházán, 1873. februárhó.

a tulajdonosok.

823.

Bérbe kiadó
Rózsa utczán az alsó kapitány ház
zal szemben, két lakosztály. Egyik 
nz emeleten 3 szoba konyha, elő
szoba és fölszinti kamarával, A má
sik földszint 3— 4 szobával, kony
hával és kamarával. Egyik lakáshoz 

pincze és istálló is adható.
Hövebb értesítést nyerhetni May Adolf 

urnái. (4 —2)

Árlejtési hirdetmény.
A Xagy-Kállóban létesítendő Szabolcsrae- 

gyei nyilvános közkórház felépítése, illetőleg a 
meglevő épületek átidomitása tárgyában, melyek
nek összes költségei 191)94 írtban élt. ányoz- 
vák, —  f. évi márcziushó 31-én d. e. 1) órakor 
N.-Kállóban a megyeház kis termében árlejtési 
tárgyalás fog tartatni, melyre a vállalkozni kí
vánók 2000 Irt bánatpénzzel ellátva azon ész
revétellel hivatnak meg, miszerént a feltételek, 
terv és költségvetés az iktató hivatalban meg
tekinthetők.

Meghatározott árt tartalmazó 50 kros bé
lyeggel s a fent számjelzett bánatpénz vagy 
ennek letételét igazoló házi pénztári elismer
vénynyel ellátott zárt ajánlatok, a fent kitett 
óráig ugyancsak az iktató hivatalban elfogad
tatnak.

N.-Kálló. 1873. februárhó 20-án.

Alispán helyett
(3—1) K o r á n y i  M i k l ó s

főjegyző

| í  A tokaj-kolozsvári országút Nyíregyháza 
Nagy-Kálló közötti vonalának 1250 folyó öl 
hosszú V. szakasza kiépítése tárgyában, mely
nek költségei 45077 frt 71’/)s krban elöirá- 
nyozvák, folyó évi mártius hó 31-én d. e. 11 
órakor N.-Kállóban a megyeház kis termében 
árlejtési tárgyalás lóg tartatni, melyre a vállal
kozni kívánók 1000 Irt bánatpénzzel ellátva azon 
észrevétellel hivatnak meg, miszerént a feltéte
lek, terv és költségvetés az iktató hivatalban 

I  megtekinthetők.
Meghatározott árt tartalmazó 50 kros bé- 

lyeggel s a fent számjelzett bánatpénz, vagy 
ennek letételét igazoló házi pénztári elismervény- 

| nyel ellátott zárt ajánlatok a fent kitett óráig 
ugyancsak az iktató hivatalban elfogadtatnak, 

j Nagy-Kálló 1873. februárhó 20-án.

Alispán helyett
(3— i) K o r á n y i  M i k l ó s

főjegyző.

Hirdetmény.
Nyir-Bogdányban szeszgyárnak alkal

matos zsindejjel fedett, úgy két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutakkal ellátott 11 hold 
területű udvartelek több évekre bérbe ki
adó. — Vasúti állomás félóra járás, —  a 
klóm pér, gabona, árpa termelés bőségesen 
fedezni fogja a szeszgyártást.

A feltételek iránt Ny.-Bogdanyban ér
tekezhetni alulirt tulajdonossal.

Kelt Bogdány, febr. 22. 1873.0°—B Székely Benedek.Két csinosan bútorozott szoba,
Konyha-és cselédszobával az „Érutzá- 

ban“ 214 szám alatt akár havonként, akár
egész évre, mindeuórán bérbevehető. (3—2)

Értekezhetni a városi szállásmesternél.Hirdetmény.
Kuknmazi határban mintegy 86 hold 

« g y  nevezett „Tilalmas szegleti cserjés, le
geld nyári használatra vagyis folyó év uov. 
1-jén bérbe kiadandó.

Értekezhetni nálam 
T.-Lökön 1873.

Relobman József.

( 2 - D Kitűnő Kocks-Koszén.
Uj találmány. N.-Várad tájékáról, Magyar honban ed

dig ismeretlen kréta Lépzudétbeli faj szagtalan, tisztán égő 
* csak 5 százalék hamut és piszkot hagy; félannyi süt ke
vesebb kell belőle mint sok más koszén nemekből: — ko
vácsok lakatosoknak különösen alkalmas.

Kapható alulirtnal kicsinyben, nagyban. Ára má
zsánként a darabosba 1 frt 10 kr., az opro !M) kr. 
Nagyobb mennyisé-gbeni megrendelésnél árleengedés a le
hetőleg 3 havi fizetési határidő engedtetik.

bátorkodom a szeszgyár és gőzmalom tulajdonosok 
nak belőle prónát ajánlani, s becses raegrendelésoket kikérni 

Kelt .Nyiregyltizan, febr. 26. 1873.
Takács Géza.

Lukasom Selyem-utcza 8Ó0. szám.

Pzlet- és lakváltoztatás.
Alulírott tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy lakását és üzle

tet H laku n k  a ur h á zá b a  tette át. Mit midőn a t. ez közönség tudomására jut
tatni szerencsés, egyszersmind ajánlja magátmindenféle elegáns férfi öltönyök elkészítésére,
a leggyorsabb es pontosabb kiszolgáltatásról előre is biztosítván minden tisztelt meg
rendelőt.

Katonai tiszti ruhák
elkészítésére szintén készséggel ajánlkozik. Nemkülönben gyermékruhák készítésére is 
vállalkozik.

Tudatom egyúttal az illető fogyasztó közönséggel, hogy uj lakásomon minden
féle fin o m  b o r , sö r, s z i lv o r iu m ,  é g e t t  b o r  és t ö r k ö p á l in k * ,  a legjutá- 
nyosabb árak mellett kapható; valamint hklegétkek is szolgáltatnak ki.

Nyíregyháza, mártiushóban, 1873.

(3 -1 )
Róth Dániel

szabó.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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