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Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.
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llirdelcsi dijak :

Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri hir-4 
detesnél 5 kr. többszörinél 4 kr. 

Terjedelmes hirdetések többszöri beik-1 
tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-g 

közölhető.

Minden egyes beiktatás után kincstári] 
illeték 30 kr.

A nyílt-térben minden három hasábos] 
irarinond-sor dija 20 kr.

Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20vnyi kedvezmény

ben részesülnek.

Kiadó-tulajdonos : a „szabolcsmegyei lapkiadó-társulat."Alakítsunk gö/Tiinl» - részváiytársulatot.
Fejlődésnek indult városunk társas kö

reiben, alig merült fel egy-egy életrevalóbb 
gondolat, mint a gőzfürdő részvénytársulat 
életrehivásának, korszerű és közérdekű esz
méje.

Valóban alig alakulhatna nálunk hasz
nosabb és egyszersmind üdvösebb társulat, 
mint amely egy gőzfürdő élére állana.

Ez eszme már nem uj nálunk. El lehet 
mondani, hogy ez, már a multévben is oly 
átaláuos érdekeltséget költött városunk min
den rétegében, hogy annak életbeléptetése 
ma már mint igen égető kérdés, többé el 
nem odázható.

Nem szükséges hosszas érveléssel tá
mogatni ez állításunkat, mert aki helyi vi
szonyainkat ismeri, tudni fogja méltányolni 
ama részvétet, mely ez ügy iránt köreink
ben már tavaly nyilatkozott. Leginkább bi
zonyíthatja azonban ezt a helybeli orvosi 
karnak e tekintetben döntő súlyú statistikai 
kimutatása. Hangosan beszélnek erről az oly 
természetű kórállapotok, amelyeknél a gőz
fürdő gyógyhatású félreismerhette!! hatású, 
csaknem egyedüli gyógyszer. Ily kórállapot, 
n többi közt, a rheumat i smus ,  melynél 
a gőzfürdő alk. lm tzása eddigelé, a legsike
resebbnek bizonyult be; migleii annak nél
külözése, tudvalevő dolog, hogy a köznép
nél meggyökerezett és gyakran életveszé- 
lyeztető ktiruzsolásra szolgáltat alkalmat.

Másfelől pedig, ha megfigyeljük a vá
rosunkban naponkint megforduló részint itt 
tartózkodó idegenek, részint a közel fekvő 
községekből itt időző vendégek nagy szá
mát; vagy ha szemiigyre vesszük azon csal- 
hatlan tényt, mikép a gőzfürdő használata, 
már tisztaság és testüdités szempontjából is, 
minden, még a különben jóegészség ne k ör
vendő ember testinííszervezetére nézve is 
mily nagymérvű jótékonyságot gyakorol : 
minden gondolkozó fő átláthatja, hogy egy 
gőzfürdő felállítása városunkban inu már 
életkérdés.

Nincs, nem lehet józan gondolkozást! 
egyén, aki a gőzfürdőnek áldásos hutását, 
testi egészségünk fünturtására, a leghatáso
sabb gyógyszernek ne tartaná; aki azt még 
b gyenge alkatú nőnemre nézve is valósá
gos, közszükségnek ne ismerné fel.

Eszünkbe jut itt Hunfalvy János tudós 
hazánkfiának útirajzaiból egy eclatans pél
da, amit ide vonatkozólag a Finnek közt 
tapasztalt.

„A Finnek gazdálkodó osztályánál, —  
mondja Hunfalvy, —  a cselédség számára, 
majdnem minden háznál kisebbszerÜ gőz
fürdők vannak berendezve, valószínűleg nem 
egyébért mint, hogy elejét vegyék a cseléd
ség megbetegesedésének.*

Nálunk ilyesmin senki sem töri fejét; 
arra senki sem gondol, hogy gazdaságában 
gőzfürdőt állittasou fel a munkás osztály szá
mára: holott ebből talán még az átaláuos 
emberi kórjelenségek és közegészség tüne
teire, nemkülönben a szaporodás és halálo

zás viszonyaira is lehetne tanulságos-követ
keztetéseket vonnunk.

Minthogy azonban nem czélunk ezút
tal a gőzfürdők gyógyhatásúnak, az embe
riség egészségügyi viszonyaira való befo
lyását fejtegetni; legyen elég a külföldre hi
vatkoznunk, hol minden kisebb 4— 5000 
lelket számláló községben, ha gőzfürdő nem 
is, de legalább meleg, vagy zuhanyfürdők 
találtatnak.

Fájdalom nálunk minden ily hasznos 
intézmény csak lassú vajmiás után, s akkor 
is félig-meddig létesül; ha mindjárt kezdet
ben 50 száztóiit nem biztosíthatni a részvé
nyeseknek. Büszkék vagyunk, ha városunk
ról a hir néha-néha valamit szárnyára vesz; 
de a város emelésével alig gondol valaki. 
Amig kövezetünk, jó kivilágításunk, még 
jobb rendőrségünk, czélszerü vendéglőnk, 
állandó, vagy legalább sziikségbőli színhá
zunk, gőzfürdőnk, árva- és kórházunk s más 
humanisztikus intézeteink nincsenek : addig 
mondjunk le minden jóhir- név utáni vá- 
gyakodásról.

Azért uraim! ne dugjuk össze kezein
ket; hanem tegyünk, ha mindjárt az ered
mény nem is kecsegtet 25 száztólival; csak 
a tőke 8 annak becsületes kamata legyen 
biztosítva

Tavaly már megpendítetett a gőzfür
dő eszméje; a részvényesek igen szépen tö
mörültek ; de a házvételnél már megbukott. 
Meg nem foghatjuk, miként lehetséges az, 
hogy e g y e t l e n  ember makacs, konok 
nézete miatt, annyi ember hátat tud fordí
tani a legszebb vállalatnak. Nagy hiba volt, 
kezdetben mindjárt 8— 10,000 frtos házról 
beszélni Ilv dolognál a fő mindig az, hogy 
a különben is csekély t őkét ,  csak arányla- 
gosan, kisebb részben fektessük telek, — 
vagy házvételbe; miután tudvalevő az, hogy 
annak nagyobb részét maga a gőzfürdő sa
játságos felépítése és berendezése veszi 
igénybe.

Üdvös eszmét soha sem szabad eltérő 
nézetek és érdekeknek alárendelni.

Tegyünk igy; járjunk el önzetlenül az 
eszme megtestesítése körül, s a czél el lé
éi id érve.

Meg vagyunk győződve, hogy ha a 
gőzfürdői részvény a l.í írások megkezdetnek, 
várakozást felülmulólag fognak az aláiiók 
jelentkezni; ami csakis becsületére fog válni 
városunk értelmes lakosságának.

Előre tehát! Minden korszerű vívmány, 
a jövő boldogulásnak magvait honija mé- 
hébeii.

Többen.

ÜÓZÍGYhK.

S/.iiholcsnirgjo bizottsága által 1873 évi május- 
hó li-ik s követkr/oiiapjaiu tartott rendes köz

gyűlés tárgysorozata.
1) Alispáui jelentéi
2) Az igazoló választmány jelentése a kisvárdai 

kerületben választott bizottsági tagok igazolásáról.
3) A biráló-ós államló választmány hiányzó tag

jainak megválasztása.
4) Az igazoló választmány megalakítása.
5) A nádudvari ko/epjárás orvosi álomasának be

töltése.

G) A központi írnok kinevezése.
7) Miniszteri leirat az iigyrendtartás tárgyában.
8) Az ipartörvény 5 §. bán érintett szabályren

delet tervezete.
9) Az árvák ügyrendtartása.
10) A volt magyar királyi belügyminiszter Tóth 

Vilmosnak állásáróli föl mentését tudató leirata.
11) Gróf Szapáry Gyulának m kir belügyminisz

terré lett kineveztetését tudató leirata
12) Szende Bélának in kir. honvédelmi miniszter

ré lett kineveztetését tudató leirata
13) Az 1872 évi XVI XIX XX XXI. XXII XXIII 

XXIV. XXV. XXVI XXVII XXVili. XXIX. XXX 
XXXI. XXX1L XXXIU. XXXIV. XXXV XXXVI. XXXVII 
XXXVIII. és az 187:-$ évi I t. ez. kihirdetése.

14) Miniszteri leirat az országos képviselőválasz
tási költségekre vonatkozólag.

15) Ugyan az a nyíregyháza — nagy kállói or
szágút kiépítésére kért segély tárgyában

1G) Ugyan az a jövcd.ln > adó felszólamlást bi
zottságok megalakítása és u ház adó felszólauilási bi
zottsági elnökök megválasztása tárgyában.

17) Ugyan az a népnevelési ügyben.
18) Ugyan az a Gról Butler léle alapítvány tár

gyában.
19) Ugyan az a nyíregyházi főjegyzői állomás be

töltése tárgyában.
20 Ugyan az a lótenyésztés tárgyában
21) Ugyan az a gözoéplógépeknek korláttali el-

! látása tárgyában alkotott szabályrendeletre vonatkozólag.
22) Ugyan az a segédleveltárnoki állomás rend- 

jszeresitése tárgyában
23) Ugyan az a hivatalon fuvarozást illetőleg.
24) Ugyan az Mátyás István buji lakos gond

nokság alá helyezése tárgyában.
j 25) Ugyan az l'ál Andrásné buji lakos elleni ha- 
1 sonló ügyben

20) Ugyan az a p. l.-tdányi alapítványi bérlőknek 
gát elhanyatá* iránti ügyében.

27) Ugyan az a halászati ügyben.
28) Ugyan az Horváth János királytelki lakos 

iparügyében.
29) Ugyan az az 1872 évi május 1-től decz. vé

géig terjedő költségvetés tárgyában.
30) Szeutuiariuy István csendbiztos elleni fegyel

mi ügy.
31) Farkas Albert csendbiztos elleni fegyelmi ügy.
32) Küküllö megye átirata a védtörvény módo

sítása tárgyában
33) A jásskun kerületek közönségének megkere

sése a virilisjog eltörlése tárgyában.
34) Fejér megyének a szegény ügy szabályozására 

vonatkozó átirata
35) Esztergám megye átirata a községi jegyzői 

nyugdíj alap tárgyában.
36) Székesfehérvár város megkeresése a közjegy

zői intézmény életbe léptetése tárgyában.
37) Újvidék város megkeresése egy bosniai poli

tikai meoekült kiutasítására vonatkozólag
38) Győrinegye átirata népnevelési reformok be

hozatala tárgyáhau.
39) Zenipléninegye átirata 11-ik Itákoczi Ferencz 

hamvainak áthelyezése iránti felirata tárgyában.
40) Maros-szék megkeresése a kölcsönös tűzbiz

tosítás életbeléptetése tárgyában
41) Nógrádinegye megkeresése a koszén terme

lést illetőleg
42) Krasznatnegye megkeresése a természetbeni 

közmunka szolgálmáuyok megszüntetése tárgyában
43) Törvényhatósági megkeresések a jezsuita rend 

tagjai bevándorlásának megakadályozása tárgyában
44) Ungmegye átirata a Csap-Záhony közt a T i

szán épitembi bid tárgyában.
45) Fejérinegyénrk a törvényhatóságok költsége

inek fedezése iránti átirata.
40) Nógrádinegye átirata a községi bíráskodás 

szelesbitését illetőleg.
47) Liptómcgye átirata az országgyűlési nyomtat

ványok megküldése tárgyában.
48) Bekésnu gve eselédn udtartási ügyszabály/ata.
4!*) Törvényhatósági megkeresések a király fold

I törvény hatósági rendezése tán? Ibau.
5(») Ugyan azok a katona heszálásolási ügy sza- 

szabílyozása tárgyában
51) Araduiegyének a községi megadóztató mó

dosítása tárgyáhani megkeresése.
52) Felső lein i megye átirata, az adóvégrehajtói 

intézmény megszüntetése tárgyában.
53) Az állandó választmány jelentése a zárszá

madásról
54) Jelentés a tokaj-kolozsvári országút kiépítése

iránt.
55) .Mentés nz 1872 évben felhasznált közmunka 

; erő és váltságösszegekrol.



bö) főmérnöki jelentés az utak állapotáról.
57) Az 1873-ik évi utépitészeti előirányzat.
58) Jelentés a megyei közkorház tárgyában.
59) Az árvaszék jelentése egy ülnöki állomási 

rendszeresítése iránt.
(10) Főmérnöki kérvény egy segédinérnöki állomás 

rendszeresítése iránt
(Jl) Kiildöttségi jelentés, Kausay Károly panasza 

folytán Loveleki Májéi* elleni viz ügyében.
62) l ’gyanaz Dob községnek gr. Andrássy Aladár 

elleni viz lebocsátás iránti ügyben
63) Ugyanaz a kántor-jánosi határban lévő „nagy 

rét* lecsapolása tárgyában.
64) Ugyanaz Láda József halászi lakosnak Las- 

kai István elleni ügyében.
65) Ugyanaz a báboly tavára vonatkozólag.
66) Ugyanaz Reisnian Sámuelnek Kállay András 

olleui vizelgátolási ügyében
67) Ugyanaz a Sz-Agotáuál emelt gát miatti 

panaszos ügyben.
68) Indítvány a közigazgatási 6zolgabirák hatás

körének körvonalozása iránt.
60) Fintor József árva széki ülnök szabadságidő 

engedélyezése iránti kérvénye.
70) Bástliy Barna jegyző hasonló kérvénye.
71) Szolgabirói jelentés küldöttség kirendelése

iránt.
72) Ugyanaz a n.-kállói juh-legeltetési ügyben.
73) Vay István szolgabirónak 1871 280 sz. hatá

rozattal bekiváut nyilatkozata.
74) Szolgabirói jelentés a b. újvárosi orvosi ál

lomás rendszeresítése tárgyában.
75) Ugyanaz a bogdáuyi vizvezetó csatorna elzá

rása tárgyában.
76) Ugyanaz a nádudvari alsó járási csendlegé- 

nyek létszámának szaporítása tárgyában.
77) Ugyanaz a csendbiztosok lakóhelyeinek meg

határozása tárgyában.
78) Ugyanaz a balkány-debreczeni o/száguton 

építendő híd tárgyábuu.
70) Ugyanaz a Kemecse község belvizei lecsapo

lása tárgyában.
80) Ugyanaz a Thasról I'átrohára vezető vasúti 

közlekedést illetőleg.
81) Ugyanaz a Csarouda vizen épített Ilid kér

désében.
82) Ugyanaz Korda Ágoston panasza tárgyában.
83) Tiszti főügyészi jelentés Zsolna) Sámuel tna- 

dai jegyző elleni vizsgálat tárgyában
84) Ugyanaz a megyei birtokok telekkönyvi átíra

tása tárgyában.
85) Tiszti aliigyész kérvénye fuvar illetményének 

fölebb emelése iránt.
86) Főmérnök jelentése egy tiszti hajdúnak ren

delkezésére liocsátása iránt
87) Ugyanaz az ilk-debreczeni országút tárgyában.
88) Ugyanaz a tokaj-naményi, székely-karászi és 

buktái posta utak kijavítása tárgyában.
80) Ugyanaz a balkányi határon keresztül vonuló 

postaut kijavitása tárgyában.
90) Ugyanaz u tamási pusztán keresztül vonuló 

országút kijavitása tárgyában
01) l'gvanaz a laskodi határban, a megye árkán 

állítandó bid tervezetére vonatkozólag
02) Ugyanaz az egyek-csegei postaut mikénti ki

javítását illetőleg.
93) Ugyanaz a pest-n.-váradi országúinak a p -la- 

dányi liatáran keresztül vonuló részt illetőleg
04) Ugyanaz a n.-kállói-mihálydi utak kijavítása 

tárgyában
95) Ugyanaz a leállói köbid költségvetése tár

gyában.

96) Számvevői jelentés Réti Lmmánuel benn ma
radt írnoki fizetése tárgyában.

07) Főorvosi jelentés egészségi ügyben.
98) Ugyanaz a Rakanmzon czélba vett gyógy- 

tárra néze.
99) Ugyanaz a gyógyszertári vizsgálatokról.
100) Föutibiztos kérvénye napdijak utalványozá

sáért.
101) Községi rendezési ügyek.
102) Pályázati kérvények a szt.-mihályi gyógy

szertári jogért.
103) Községi kérvények az árvapéuzek kezelése

tárgyában. . . .
104) Megyei hajdúk kérvénye drágasági pót

lék iránt.
105) Községi kérvények a közmunkának közleke

dési utak feutartására levő fordítása tárgyában.
106) Kis Léta község kérvénye utkinyitásért.
107) P.-Ladány község kérvénye haszonbéri tar

tozásénak községi adóba leendő heszániithatáaa iránt
108) Bleuer Lajos kérvénye vízügyben.
109) Rleuer Sámuel kérvénye a bulyi határban 

egy hidhely betöltése tárgyában
110) Petro János t.-lüki lakos földvétel jóváha

gyása iránti kérvénye.
111) Dr. Rhenes Fereucz orvosi oklevelének ki

hirdetése.
A tárgyalások részleteiről közelebbi számunkban 

szólandunk, miután azokról lapunk bezártáig nem is 
értesültünk, amennyiben a gyűlés 4 napig tartott.

Építsünk minél több nevelőintézetet, iskolát, 
hogy annál kevesebb fegyházról, börtönről 

kelljen gondoskodnunk.
Jeligo : „Az a gondviselésnek 

egyik leguolib rendelés-, 
hogy az ember hasznos 
legyen , ha é ln i akar/-

Hogy a népoktatás ez ideig a kívánt eredményt 
nem eszközölhető, annak is több oka vau egynél. l)o 
legjobb bizonyára az. miszerint az értelemnek olyan, 
a milyen fejlesztése mellett egészen elfeledkeztek a 
sr.iv képzésről, a jellem nemesítéséről, cgygyes kivéte
lek azonban e szabály alól a legrégibb időben is vol
tak. Ugyanis Pythagorás a szorgalom, az idő okos hasz
nálása mellett oníékezésre tanitgatá, vagyis abban gya- 
korlá növendékeit Plató pedig nyilván tanította, hogy : 
.nevelés állal lesz az ember azzá. am i; —  — —  a 
m velés megalapítja a jó iránti hajlandóságot, képezi 
az igazságosságra való szoktatás által a nemes embert'., 
így Plátó! Ily goudolkozásu és irányú tanítók voltak a 
romaiaknál is. amennyiben az. ily embereket tanítóknak 
szabad neveznünk.

Ezen irányt feltaláljuk több, miut másfél ezer óv 
múlva, világosabban szólva, ez előtt kétszáz évekkel a 
németeknél, s ottan is Jocke-nél, ki a : .becsületesség 
iránti hajlamot s a szégyen eszméjének felébresztését, 
fo-fó dolognak tartá a tanításnál. Azután Basedow az 
ő emberszeretö intézetében, Dessaubau szintén a becsü
letérzés felköltésére, a szeretet általi kormányzásra fek
tette a fosulyt. Ily irányban kívántak működni Pestalo/zi 
az ö neiihoti intézetében s Diesterwcg is. lbzouuyára 
ily irányban akart hatni Eötvösünk is az ő népnevelé
si törvénye s lóként a .népnevelési egyletek- alakítá
sára vonatkozó tervezete által. Legalább ez. utóbbihoz 
csatolt felhívásából ez tűink ki. Ily czélból óhajtják 
bazánkbau is az óvodák és gyermekkertek felállítását 
éppen napjainkban, hogy a bűntől s vétektől tiszta 
gyermeki szivet és lelket tisztán adják át s tanító keze

alá; megóvják a rosz.tól, rúttól annyira, hogy azoknak 
a gyermek még hírét sem hallja, beiiki azonban nem sür
geti jobban a gyermekek ezen iráiiybani nevelését, 
mint Ulianning, ki nem annyira a tudományra, mint in
kább a jellem tisztaságára fekteti a súlyt s aki jó  er
kölcsű, hasznos embert kíván nevelni a társadalom ré
szére; em b ert, ki e név méltóságát felfogja és em
berhez illően tudjon minden munkakörben cselekedni; 
mert mint magát kifejezi „az ember név nagyobb a 
király vagy elnök névnél “

A regi és mai idő, illetőleg társadalom között az 
az óriási különbség van, hogy inig ez előtt csak egye
sek vallották a vázolt szép elveket s még egy Pestalozzi 
is mosolygás, sőt nevetség s szánalom tárgya volt az 
ö nevelési nézeteivel: addig ellenkezőleg ma a mivelt 
osztály nagyobb s jobb részének fö törekvése, hogy ez 
elvek a gyakorlati oktatás nevelés terén érvényre emel
tessenek

Áll ugyan és igaz, hogy a most élő nemzedék 
tagjai közzül — az alsóbb néposztályt érteni, —  igen 
kevesen tudják még, hogy „az embernek hasznosnak 
kell lenni, ha élni a k a r '; s kézzelfoghatólag be lehet 
bizonyítani, hogy börtöneink telve vannak a társada
lom s embertársaik kárára törő gonosztevőkkel; de a 
nópuevelés érdekében felébredt buzgalmat látva, a jobb 
jövő felöl nem szabad kétségeskedniink. Hanem kor
hadt fán erőteljes, gyümölcshozó új hajtást ne várjunk. 
Ki kell halni egy nemzedéknek, inig az elvek, melyek 
gyakorlati alkalmazása kuriil egyetemesen kezdenek fá
radozni a nép tanítói s barátai — teljesen valósulni 
fognak Még a tanítói osztály nagy része ma is a régi, 
járt utou dóczög úbé-abos tanítási módszerével, inkább 
ismeretek szerzésére oktatja a növendékeket, mint az 
újabb tanmódszer szerint emberré törekednék nevelni; 
pedig ama szebb s jobb jövő főként ö általuk követ- 
k.'/hetik e l ! Tisztelet, becsület azonban a nagy számú 
kiviteleknek, kik a haladó korral lépést tartani tud
nak is, akarnak isi

Hogy mily nagy űr tátong inai állapotunk s a 
várva-várt jobb jövő között, azt a nyomban itt követ
kező szám-adatok bizonyítják. Statistikai adatok sze
rént t  i. hazánkban több mint 7O00 iskolára s közel 
80UU tanítóra lenne szükség, azok mellé, kik ma tény
leg elfoglalva tartják e tért. E számból Szabolcsme- 
gyére. —  a kerületi tanfelügyelő legközelebbi kimuta- 
táiát vóvón alapul, melyszerént itt az iskolába nem 
járók száma 26.553, ebből 8o-at számítva egy-egy tan
teremre s tanítóra, — esnék vagy 320 tanterem s 
ugyanannyi tanító. Mely szám-adat elegendő arra, hogy 
mindenkit gondolkozóba ejtsen és sokszorozott tevő* 
kény >égie indítson minden hazáját és nemzetét önzet
lenül szerető honpolgárt

És itt még csak azzal sem vigasztaljuk magun
kat, hogy Poroszországbau is félfémé vagy 1070 ren
des és segéd-tanító; mert egy ezer és nyotez ezer közt, 
akár iskolát értsünk, akár tanulót, nagy a különbség; 
ami még nagyobb lesz, ha az egyes tanítókra eső nö
vendékek számát vesszük; úgy lmgy míg a nagy nó- 
tneterazágbói fentebb említett területre, 60 tankötelest 
számítva egy tanítóra, 1070-re 02,200 iskolázatlan, nő- 
vendek esik • addig hazánkban, szintén 60-ával szá
mítva. 480,000 szám jön ki körülbelül, mely az isko
lázatlanok mennyiségét jelentené.

A hiányzó 700u iskola felépítésére, s 80ü0 tanító 
tisztességes dijazására azonban csak egy dolog kíván
tatik : —  p én z . Ez pedig nálunk — le g k e v e s e b b ,  
vagy le g t ö b b ;  ahogy vesszük. Annyi mindenek felett 
való, hogy iskola sem áll fenn pénz nélkül; tanító sem 
tanít fizetés nélkül; mert nem élhet az ember széllel. 
Ennélfogva a már sokszor mondott 8000 ezer számot, 
mi a tanító - hiányt je lzi hazánkban, nem lehet elég
szer ismételni, hogy el ne feledjük azt apasztani.

A „Szabolcs* 1 tárczája.

Lapunk olvasói mindenbizoiiynyal emlékezui fog
nak Andrássy Rélára, akinek nevével, a .S z a b o lc s *  
megindulása óta, csaknem minden számban találkoz
tak. Egyike volt a .S z a b o lc s *  azon nemesen gon
dolkozó s önzetlen ielkii munkatársainak, akik hazutiui 
kötelességüknek ismerték, a szerény, fiatal vállalatot, 
anyagi jutalom nélkül is támogatni. Csak kötelességün
ket s tartozó hálánkat rójuk le tehát akkor, midőn 
ama derék Hiúnak váratlanul s épen ezért megrendítő 
gyorsasággá) történt elbuuytát nemcsak kozzétessz.iik, 
de mint aki hozzánk oly közel állott volt, a gyászlnr 
egyszerű registrálásún kiviil, kissé boszasabbau fog
lalkozunk

Ki hitte volna, hogy az a kedélyes toll. melyből 
alig párliete, a ..S zabo lcs '*  16-ik számában megje
lent „A z s e b b e n  m a ra d t t á r c z a 1 e v é 1" czimii 
helyi érdekekkel foglalkozó élezés tárezne/ikk kikerült, 
ily hamar kiesik a munkás ifjú ujjai közül '<

Úgy van, Andrássy Béla. a szép tehetségű fiatal 
író. nincs többé. Három napi erős inláz után megs/.iiut 
dobogni a nemes és szelíd jósággal teljes fiatal szív. 
Folyó évi aprillió 21 - 22 és 23-án forró lázban fe
küdt; 25. és 2ü-án gyengélkedett, de fenn já rt; 27-én 
ismét ágynak esett s 29-én, éjjel Ajk 11 órakor jobb- 
létre szenderült Báró Vécsey József megyénk kedves 
emlékezetű főispánja, ki a boldogíthat rendkívül ke
gyelte 3 consiliumot tartatott fidette; mindent elköve
tett. Iiogv az oly kedves fiatal élet megmentessék; de 
a gondviselés másként rendelkezett. Meggyőződvén a 
nemes báró a szenvedő ifjú betegségének komolyságá
ról. kétizben is siirgünybziitt a haldoklónak Nyíregy
házán lakó szülőihez, akik a 2-ik távsürgöny vétele 
után rögtön fel is utaztak Pestre Pár napig ott vira«z- 
tott apa és anya az oly drága kincset fogva tartó ágy
nál Hasztalan volt minden konya, és ima; az ég ha

tározott s a halál kiuyujtá jégkárjait az oly meleg 
keblű ifjú élete után Földi maradványai májusbó 1-én 
tétettek a pesti kerepest temető hantjai alá. Báró Vé
csey József egész a sírig kísérte a szeretett iiju ham
vait s együtt távozott a városba a pótolliatlau veszte
ség fölött k< ij'ezó szülőkkel Öméltósága a bárónő 
sziutén kiváló figyelmet és meleg érdeklődést tanusi- 
tott a boldogult itju sorsa iránt, aki a bárócsalád fi
acskájának nevelője is volt egyszersmind.

A boldogult egyéniségének s jellemének hosszas 
fejtegetése helyett, álljanak itt l» Vécsey Józsefné Ómél
tóságának Ai'ádon. f  é. májusliö 3-róli levele, melyet 
e gyá'/.os alkalomból, a fájdalomtól megtört kchlii szii- 
lököez intézett. E gyöngéd női kezek által irt s ko 
rántsem nyilvánosság ele szánt sorok, hangosabban 
és mclcgobbben szólnak úgy a nemes bárónő jóságtcl- 
jes szive, mint a korán elhunyt ifjú egyénisége mellett, 
mint bármely hangzatos phrásisok Meg fog bocsátani 
nekünk a derek hátóué, levelének közléséért, ha egyé
bért nem, legalább a dicsoültért, akit o levelében oly 
jónak, és dereknek rajzol.

A báróné levele következőleg hangzik : „Tekin
tetes és tisztelt főhadnagy url Konyái* szemekkel és 
fájó szívvel ragadok tollat, hogy kedves fia szórnom 
elhunyta fölötti lorró részvétemet fejezzem ki, mely 
épeu oly őszinte, mint mélyen érzett.

Nem is mondhatom, mily bánatot okozott nekem 
a kegyedet és tisztelt nejét ért borzasztó fájdalom. 
Már midőn Pestet elhagytam, kevés volt a remény élte 
megmentéséhez; de én a szomorú hír megérkezéséig 
mindig híztam a fiatul élet erejében és szívósságában, 
vagy valamely véletlen fordulat beálltában, mely a bajt 
még legyözhetendi; legfukép pedig Isten irgaimasságá- 
bau bíztam

A gondviselés máskép rendelkezett s a szülékre 
a legkeserübb bánatot mérte, aniinót csak emberi szív 
tapasztalhat: elragadván az élok sorából szeretett fi
ukat. ki örömük, méltó büszkeségük volt, kilu-n leg
szebb reményeiket teljesülve, szülői szeretetüket s gon
doskodásukat megjutalmazva látták. Aki c*ak ismerte 
Bélát : szerette, tisztelte, becsülte őt. Jelleme derék 
megbízható, szive nemes; erkölcsei a legtisztáblmk: 
egész magaviseleté a jóság kinyomatát bírta ; szelíd 
béketurő eluező volt; a legszebb észbeli tulajdonok

kal biró, gyönyörű jövőjű ifjú volt, kinek neve dicső 
leundett egykoron. Ily szép remények mellett még sziv- 
szakgatóbb a bánat elvesztésén. Tudom hogy ily mély 
keserű fájdalmat nem enyhíti semmi; csak azon forró 
részvétemet akarom kifejezni, melyet kegyetekkel 
együtt erezek s azon elismerést és méltánylást, melyet 
az. elhunyt részemről mindenkor tapasztalt. Fiam egy

I oly lelkiismeretes, derék, jó  szerető tanítót veszített 
hciiue, akit keservesen sirat. Remélem, hogy az örök 

i dicsőségben leend része ; mert az Isten szereti a tiszta 
lelkiteket s a szelídeket. Egyedül e gondolat adhat 
sziveinknek megnyugvást s erőt a keserű bánat eltű
réséhez. Szives és résztvevő tisztelettel, mit kedves ne
jének kérek átadni, maradtam kész szolgájuk B. Vécsey 
Józsefué “

Íme ilyen volt Andrássy Béla mint egyén Szép 
és lélekemelő, midőn oly nemes Ielkii és kitűnő mű
veltségű nő, mint a grófnő, így ir egy 18 éves ifjúról. 
Tizennyolez év és oly kitűnő tulajdonok! Valóban drága 
égi adomány egy élőnek

De szóljunk még pár szót a dicsöült rövid életé
ről, munkásságáról és életpályájáról.

Andrássy Béla született Borsodmegyében Szent- 
Istvánon 1854-ben. Szülői Andrássy Jenő és Szaki- 
csy Betti vidiák A gvmnásitimi tanulmányokat Eger
ben végezte, hol az éretségi vizsgát is kitüuő sikerrel 
telte volt le. Ezután mint 1 -sö éves jogász Kassán, 
mint 2-od éves Győrben, mint 3-ad éves Pesten tanult 
A költészetet és irodalmat leikéből szerette, melyre 
határozott hivatottsággnl hirt Már 16 éve* korában 
egy koltoményfiizért ndott ki. mely városunkban, látott 
napvilágot, s mely füzet eUo terménye volt az itteni 
sajtónak. A „Szabolcs*-nak szorgalmas munkatársa 
volt élete végperezéig; dolgozott a „Nefelejtz**-be 
a ..Családi kör*-be. a „Képes világ“ -ba. a „Fővárosi 
lnpok“ -ba, a „Magyarország és a nagyvilágiba, s a 
„Pesti bölgydivatlap“ -ba stb Az ember nem képes fel
fogni. miként lehessen, tanulás, tanítás, olvasás mellett 
anyit írni, mint Andrássy Béla irt. Benne szép. remény- 
teljes élet, nagyratörö szellem veszett el. Legyen ko
rán bekövetkezett síri álma csendes; sírját az emlé
kezet liervadhatlau virágai fedezzék.



Ha majd ezen nagy szám keveshcdik. vagy mog- 
forditva, ha a tanítók száma növekedik, a börtönök 
száma fogyni fog- Ami b ö r tö n  pedig még akkor is 
megmarad, annak többé nem ily rémitö neve lesz; liá
néin ja v í t ó - ,  vagy másképpen d o lo g -h á z  így az ál
lam, amit a réven veszitend, t. i. az iskolák fenntar
tása és a tanítók díjazásánál, a vámon, vagy más szó
val. a javító-házak kevesbitésénél. busásan visszanyeri.

De legyen akármint. (Utoljára is csak nem arra 
való talán az állam egyedül s nem egyedül azért a l
kot ák azt az emberek, hogy vasutakat, kóutaknt és 
távírdákat építsen; hanem ellenkezőleg azért, hogy az 
embert, még pedig minden egyes embert vele született 
jogainak érzetére és élvezetére eljutni segit.seu és ezen 
jog élvezetének akadályozói ellen minden egvgyest ol
talmazzon. Mindenekfelett azt eszközölje: „hogy az 
ember hasznos legyen", mint a társaság egy tagja; 
folytonosan maga előtt tartván, hogy : „az ember név 
nagyobb a király vagy elnök névnél/4

(•örömbei Péter, 
ref. lelkész.

V á l a s z

a szabolcs-hajdukerületi tanfelügyelő ur „ F e l e l e t é r e 4*.

Amennyire a „Szabolcs14 heti lap sziikkerete meg
engedi, kéuytelen vagyok a szabolcs-hajdukerületi tan
felügyelő ur „feleletére" válaszolni egyrészt azért, hogy 
a tanfelügyelő ur téves állításait felderítsem, másrészt 
azért, hogy minden íclreértések és gyanúsításoknak ele
jét vegyem.

Bevezetésül megemlíteni, hogy mindazon adatok, 
melyeket a tanlclügyelö ur eljárása ellen mint „E g y  
c s a lá d a p a *  közöltem és most közleui fogok, részint 
mint szemtanú láttam, hallottam és tapasztaltam, de 
főleg a nyíregyházi ág. ev. tanító urak nyilatkozatai 
után jöttek tudomásomra, akiknek magánkörben tett 
nyilatkozataik, a tanügy barátai előtt, minden hivatalo
san kierőszakolt bizonyítványnál és azokból fegyverül 
kiszedett hízelgő kifejezéseknél hitelesebbek és érvé
nyesebbek.

Akik a helyi viszonyokat ismerik, tudni fogják, 
hogy Nyíregyházán a mai kor igényeihez mérve, taní
tói hivatalt vállalni nem kis feladat; hol a körülmé
nyeket és szokásokat nagyon is figyelembe kell venni : 
hogy fontos tanítói feladatának lelkiismeretesen meg 
felelhessen. Ily körülmények és okok, melyek a tanitói 
hivatalt itt Nyíregyházán nehezítik, és a tantárgyak
ban' elöhaladást késleltetik : a rendetlen iskoláztatás, 
a tanonezok nagy száma és a két nyelvem tanítás.

Valamennyi ág. ev. iskolában a tanulóknak szep
temberbe végén osztályaikban kellene lenniük; e he
lyett azonban, amint arról a tanfelügyelő ur is szerez
hetett tudomást, octóber- és novemberben gyűlnek be; 
és igen sok már husvét után elhagyja a tanodát, ez 
évben pedig a járványos betegségek is elősegítették a 
tanonezok mulasztásait. A tanítok őszszel háromizhen 
is beadták az iskolamulasztók névsorát; de a körlel- 
k« sürgetésének dac-zára ki orvosolta a bajt? Senki; 
mert akkor nem volt erélyes végrebajtóbatalora.

Valamennyi ág. ev. városi iskolában átlag véve 
egy tanítóra 80 tanoncz esik, tehát több mint a meny
nyit népiskolai törvény 34. cj-a megenged

\ ulameunyi iskolában, de különösen az alsó osz
tályokban, okvetetlen szükséges a tanonezok nagyobb 
részével tót nyelven is magyarázni a tantárgyakat; 
mert különben meg nem értenék a tanítót s a tauiuís 
eredmény nélkül maradna.

Ezek azon körülmények és akadályok, melyek 
Nyíregyházán a taniigyet jelen években meg hátráltat
ják. és melyekre a tanfelügyelő ur nem sokat hajtva, 
saját nézete szerént, mindjárt az első évestől ke det- 
ben azt követelte, hogy minden elolvasott szót magya
rul éitelinezni tudjon, és csak midőn a korlelkész ur 
figyelmeztette és saját maga is meggyőződött, hogy a 
nagyi. ./? tótajku tanonczoktól olyat követelni nem le
het. h vott eb» egy-két magyarul tudó fiút, akikkel 
azután a beszéd- és érteleingyakorlatokat nem csupán 
busz. perczig, mint ö állítja, hanem valóban óra hosz- 
szig fejtegette. Én mint szemtanú voltam február 27-én 
délután egyik első elemi osztályban, ahol a tanfel- 
i ig v lo  ur a lódról és annak csont vázáról oly bő ma
gyarázatot adott, hogy a szülök türelmüket vesztve, 
ez- n szavakkal távoztak az iskolai teremből : „Soha
sem láttunk még oly vizsgát, ahol egy tárgyat, egy-kót 
gyermekkel órahosszig fejtegetnek, a többi gyermek 
pedig vesztegel és niitsem felel, és almi a tanító he
lyett a tanfelügyelő produkálja magát."

Ha a tanfelügyelő ur pedagógiai képességét és 
tanmodszerét akarja megmutatni, ne tegye azt a vizs
gán. hanem a póttanfolyauiokon; ott van annak helye

Hogy volt eset. mint a hivatkozott bizouyitvány 
mutatja, .maga a tanfelügyelő ur is kísérletet tett 
a szláv nyelvbeni saját jártasságával", ez hízelgés
nek megjárja, de erről tudomása egy tanítónak sincs. 
Ami pedig a magyarnyelv tauitását illeti, ez városi is
koláinkban már évek óta be van hozva; sőt a múlt év
ben a körlelkész ur a tanyai iskolákban is szorgal
mazta. és csak erélyesebb intézkedések szükségeltet- 
nek hogy minden elemi iskolában rendszeresen tanít- 
tassék Hogy tehát a  szülök „isten nevére" kérték volna 
a tanfelügyelő urat. tuiszerént a inagyarnyelvet isko
láinkban szorgalmazza, az felesleges öndicsekvés

Nyíregyháziul nincs oly iskola, amelyben, tanfel
ügyelő ur szerént. csupán három tantárgy adatnék elő • 
meg az első elemi osztályokban is: irvaolvasás, beszéd- 
ésúrf elemgyakorlatok, számtan, bibliai történetek, rö- 
nd hittan, imák és énekek még pedig két nyelven ta
níttatnak ; a 2-ik, 3-ik és 4-ik osztályban pedig, foko
zatosan mind több tárgygyal foglalkoznak a tanonezok.

A tanfelügyelő ur azon állítása tehát, hogy Hil
dák György ur bárom tantárgyat adott elő, és hogy 
sok a tanoncz, de kevés a tantárgy: valóban „nélkü- 
lozi az igazságot."

„Hogy a nyíregyházi ág ev. tanítók közül sok 
nem lelelt meg a törvényszerénti tanterv kívánalmai
nak*. továbbá, hogy „a tanitói kar egy harmadánál hí- j

ányzik a képesség és képzettség", ezen állítását tan- 
felügyelő urnák elismerem; de hozzá kellett volna ten
nie, amint azt az ildoin és igazság követeli, hogy ezen 
észrevételek a tanyai tanítókra vonatkoznak, kik sem 
szakképességgel nem bírnak, sem iskolákat nem jár
tak: ennélfogva magyarnyelveu helyesen írni és beszélni 
neui tudnak, és csuk néhány éve, hogy elhagyván mes
terségüket, silány fizetés mellett küzdenek a tanügy té rn  

De hát, ki és mi az oka, hogy oly rósz os kép
zetlen tanítók vaunak, s hogy a tanítok nem olyanok, 
minőknek lenniük kellene, < n minők lehetnének ked
vező viszonyok között? E kérdésekre leghelyesebben 
felelek meg, lm Dr. Heiszler urnák a ..S za b o lc s *  ez 
idei ll- ik  számában megjelent következő meghatóan 
nagyszerű szarait idézem : ,A  néptanítók gyomrait éa 
testeit fedezni paragrapbusokkal nem lehet E vérta
nuknak elmondják, hogy minő szent munka van kezeik 
közzé letéve; de arról nem gondoskodnak, hogy o ke
zeknek kapálni kell, ha megélni akarnak.*

De hogy a képességroli állítása a tanfelügyelő ur
nák nem is vonatkozhatik a városi tanítókra, mert 
ezek közül egyik több —  másik kevesebb sikerrel és 
szorgalommal, mindamellett valamennyi igyekszik ele
get tenni hivatalának; és hogy a mivolt szülök igen Í9 
meg tudják Ítélni, ki az ügyes tanító, ki bir, és ki nem 
kellő képességgel; és hogy elemi iskoláink még sem 
olyan rosszak, mint amilyeneknek azokat a tanfel
ügyelő ur feltüntetni akarja : onnét is kitűnik, hogy 
ev. iskoláinkat jelen évben is 1577 gyermek között 
142 más hitfclekezetü tanuló látogatja.

(Vége köv.)

ÚJDONSÁGOK.
X  Az utr/ai kihágások városunkban oly gya

koriak, hogy alig van vasárnap vagy ünnepnap, melyen 
u szeszes italtól fölhevült ifjúság lármát és verekedést 
ne csináljon. Közelebb a Puehy-féle ház előtt volt al
kalmink ily spektákulumot láthat ii. A korcsmában mu
lató ifjúság, szűknek találván a belső helyiséget, az 
utezára rohant s ott kezdte egymást czihálui, a köz
lekedő közönség nagy boszujára s a közerkölcsiség 

irovására. Feltűnő, hogy ilyenkor a rendőri közegek 
rendesen távul vannak. Ajánljuk e házat a városi rend
őrség kiváló figyelmébe. Nein ártana, ha vasárnapokon 
és ünnepek alkalmával rendes rendőri felügyelet alá 
vétetnék e ház és környéke.

(D.) Lapunk közelebbi számában. Soltész Gyula 
polgártársunk házánál törten! adakozásokról! újdonsá
gunkba Nádasy Lajos neve. Nádaay József helyett té
vesen csúszott be. Nádasy Lajos ur amaz estélyen je 
len sem volt; következéskép azon alkalommal nem is 
járulhatott a helybeli ref. templom építési alapjához. 
E helyreigazítással tartoztunk az illető uemeslelkü ada
kozó urnák.

(szk.) F legm áim  M iksa helybeli gyakorló or- 
vostuder ur lakását a Smid-féle házból Nikelszky Má
tyás urnák az egyliáz-utezában, a ref. parochiával szem
ben fekvő házába tette át. l Tgy az igen tisztelt orvos 
ur, mint annak barátai és a szenvedők érdekében ked
ves kötelességünknek Ívmértük c lakváltoztatást a nagy- 
közönség tudomására juttatni.

(It. G.) Thuri György, Polgár mezővárosának 
átalános köztiszteletben álló, ritka becsületességül és 
lelkiismeretes főjegyzője és lapunk rendes tudósítója, 
folyó májushó 3-kán elhunyt. Hült tetemei számos 
résztvevő, gyászoló özvegy, gyermekek és unokák kí
séretében folyóhó 6-án tétettek örök nyugalomra. Béke 
lengjen hamvai fölött

* * * A nyíregyházi ref. templom építési 
alapjának növelésére rendezett sorsoláshoz, járult ne
mes lelkű urak és hölgyek, tisztelettel kéretnek, mi- 
szerént az ajánlott nyeremény tárgyakat szíveskedje
nek májushó utoljáig beküldeni a ref lelkész úrhoz

(sz.) H artholom aeidcsz Károly helybeli ev. 
lelkész eltűnéséről szándékosan hallgattunk eddig ré
szint azért, mert e mindenkire megdöbbentöleg hatott 
esemény indoka még az eltűnt családja előtt is titok 
volt, részént azért hogy fo idetes vagy elhamarkodott 
híradásunk idöelött világgá ne menjen. Minthogy azon
ban a szomorú tényt már a fővárosi lapok is hozzák; 
és mert az. eltűnés indokait még mindig homály födi : 
mi sem késlekedünk tovább ez oly sok találgatásokra 
alkalmat nyújtó eseményt köztudomásra hozni s lega
lább az eltűnés előzményeivel és a szerencaétlen hely
zetbe sodortatott lelkész lelki állapotával némileg meg
ismertetni lapunk olvasóit! April Jít-e likén még a reg
geli isteni tiszteletet maga végezte; 11 órakor esketett: 
délutáni 3 órakor testvéréhez n t. Burtholomaeidesz 
János esperes úrhoz ment a halottas naplóért; 4 óra
kor ismét csketést végzett. Ezután szukára szelént a 
vasútra sétált ki. Menet közben találkozott temetésről 
jövő káplánjával, s hívta vissza egy pohár sörre. A 
káplány ornatushan lévén, nem fogadhatta el a meghí
vást, mire a leiké—st azt válaszoló, ho y ö is azonnal 
lmza megy, csak egy pohár sört i-zik. Ment tehát egye
dül a vasúthoz, hol Tokajig jegyet váltott és a vonat
tal elutazott anélkül, hogy valakivel szót váltott volna 
A király:eleki állomásnál, auunt a vonatok egymás 
mellett elhaladtak, helybeli orvos Juhász Kálmán ui 
és neje látták a tokaj felé haladó vonaton kinezui u 
coupehól. Tokajnál mint a nyomozó rokonok hallották 
kiszalt, do ismét beszólt. Ezután minaeu biztos 
nyom elvesz. Mi indíthatta, vagy kényszerítő az ol- 
tünt lelkészt e lépésre, az az ó szivének és lelkének 
titka marad ; hacsak n jövő ki nem deríti azt Mi ré
szünkről még most, az ily tragicus esemény iránti er
kölcsi érzület hatása alatt, minden kószaliir közlésétől 
tartózkodunk.

(szí A „Haramiák" előadása alatt májushó 3-án. 
n nagy-vendéglő éttermében párját ritkító botrány vite
tett végbe, mely az illető tényező urak műveltségére 
nem igen szép fényt vet. Az első felvonás után ugyan
is néhúuy urnák az ebédlőben az a gondolat jut eszé
be, hogy mig a színházi közönség a d< '/.kák közt Schil
ler jeles uomorujútékában gyönyörködik, ok zeneszó

mell' tt mulassanak a színkör közvotleu közelében fek
vő ebeii|o falai kő/- s hogy ezt tehessék, kiszólittatják 
a színkörben működő, ama estére elkötelezett zenetár* 
sulu! nagyobb részét Fis ugylon amiként elhatározták. 
A icgmüvésziebb és meghatóbb jeleneteket, a legzajo* 
sahö U l/.er és polka darabok zenéje kisérte. ugv a 
működő színészek, mint a közönség nagy megbotráuko- 
zás.irii. Sajnáljuk, hogy a rendőrség az ily dolgokra 
mindig si.eiio-t huny; adott nagyon is jogos kötelessé
ge lett volna a csendhaborítókat, legalább az előadás 
tartamára lecsendesittetni. Mint mondják, amaz urak 
épen a közművelődést előmozdító közegekkel,—  a vas
árakkal igen szoros összeköttetésben voluának!

A h elybeli re f. tem plom  alapköletételi ün
nepélyénél. mint biztos forrásból tudjuk, fütisztelendő 
Hévesz Bálint debreczeni superiutcudens ur is fuugál- 
ni tog. Mi őszinte ürömijüket fejezzük ki ama szeren
cse fölött mely az országosan i mert híres szónok föl
lépese által, a nyíregyházi ref. egyházat éri. Előre is 
figyelmeztetjük városunk közönségét e ritka, moundhat- 
íii történeti nevezetességű üuepély re.

(Br) A  ny íregyh ázi ág. ev. tnnitőkar. a gym- 
nasiumi tanári karral egyeteme, kedve ző idő eseteben, 
az ezidei tavaszi kirándulást (majálist.) folyó majushó 
20-ára határozta és tűzte ki.

— G iisztriny i Sándor női ruhaszabász, Debre- 
czenböl, kol állandóan lakik, városunkba érkezett, hogy 
a női ruha szabásból a hölgyvilágnak oktatást adjon. 
Oktatási dij. utólagos tűzetés mellett társaságban, az 
egész betanításért 15 forint, a kik pedig csak tabel
la után kívánnak tanulni 10 frt. A felhívások a sza
bász mester lakására (Fúbry Károly kereskedése) kül- 
dendók.

— (H e ly re iga z ítá s .) Beme István neje hagya
tékához tartozó 8 lóerejü cséplőgép becsára, nem 200 
forint, mint a „Szabolcs41 18-ik számában e vonatko- 
zatu hirdetésben állott, hanem 201H) frt.

s z i s II A z.
Mielőtt az előadások registralásához fognánk, nem 

állhat ,uk meg, hogy kifejezést i.»: adjunk azon aggo
dalmunknak, mélyí t a nyíregyházi közönségnek, az itt 
miikodo szintúisiihit iránn feltűnő közönye támaszt na
ponként benőnk 11.t a társulat tagjait tekintjük, meg 
kell vallanunk, hogy aránylag sokkal több tehetséges 
színészt és sziué'znút számlál ez. mint az oly 

'szeretettel partolt Huba;, és Sztupa-féle társulat, i:.\ *r^  
telével a Rónay párnak. Igaz, hogy Károlyinak nincs 
operette-je, nincsenek énekesei és énekesnői, nincs fri
vol repertoiija; de mint pár előadásból láttuk, van
nak oly tagjai, kik habár nem felelnek is meg a leg
magasabb inuigéuji knek. mindenhizonynyal melegebb 
pártolásra méltó tehetséggel rendelkeznek, mint aminő 
a közönség részéről irányukban uj.iváuult Reméljük 
hogy a részvét, a májusi kedvesebb napokkal lépést 
lóg tartani > az itt nálunk a puszta művészeti szem
pontokon kivid, más tekintetben is még mindig fontos 
szini előadásokat melegebb pártolásra méltatandja 
lelkes közönségünk. Ha van amiért Károlyi társulata 
eddig megróható, az a darabok hibás megválasztása 
lehet. Hisszük azonban. Imgy ez első ártatlan megro
vásunk után e bajon is segítve lesz. De nézzük az elő
adott darabokat.

Kedden nprilhó 20 edikén adatott : „Salome44. 
eredeti dráma felvonásban, irta b Jósika Kálmán,
A darab meséje olvasóink előtt is ismeretes Ebergé- 
nyi Júlia életéből van merítve E műben 3 fonlak van; 
Gaston (Komárom)) Lívia (Ács Irma) és Salome (I ’ár- 
tényiné.) Legrokousxcuvesebb Lívia, leggyengébb Gaston 
leggonoszabb Salome. Lapunk s/ük tere miatt csak 
röviden szólunk a fodologboz. A drámának hőseit min
dig bizonyos fejlődésen kell keresztül vinni, ami e da
rabban nincs meg Nincs benne kezdet, nincs fejlődés, 
nincs befejezés. Egyes részletekben szépnek mondható 
e dráma; de nem egész. Ez az oka. hogy a 3 hős 
személyesítő!, akik különben (élreismerhetlen tanul
mányról tettek tanubizonságot játékukban, nem tudták 
teljes rokniiszonvüuket és méltatásunkat megnyerni.

Csütörtökön, május I-re „Három kalap44 volt hir
detve de Károly i betegsége miatt hirtelen „Don Caesar 
de Bazan" ismert régi jó dráma vétetett elő kevés 
közönség és kevés eredniényuyel.

Szombaton, máius 3-án ..Haramiák44 Schillertől. 
Komáromy (Moor Károly) mellett I ’rielle (Moor Ferencz) 
tinit ki úgy helyes felfogás, mint inugondteljes végre
hajtás tekintetéhen. A -ok szép festés közt. megható 
volt a túlvilág léte fölötti aggályának színezése. Ma
rosai szintéu megállt a maga helyén; ő egyike o tár
sulat első tagjainak Amáliát I'riellené személyesítő, 
aki gyenge hangterjedelme mellett is sikerrel oldá meg 
feladatát A többi szereplőkről máskor.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.

\ nyíregyházi termény csarnoknál máj. hó 10-én 
bejegyzett terményárak.

Piaozi ár
ltm* 00—00 Ióntól 4.45—4 507H—80 „ n (Ml__0.00

70—00 .  
Kína , 0.00- -000
Árpa 2.65- -2 «0
Zab 1.6o -
Tt-ugeri 8. m - .3 :.o
Köles 0.1)0—» INI
Bab, tiszta fehér . o.oo—0.00K i|i<>»/.tan>|n'£t' luxi (IMI
benning O.oo—ft.OOGomborka 0.00—0 00
Kendermag o.oo—ooo
Mák 0.00—0.00
Napraforgóolaj
S*e«z 30 Cokii mngjr. itcss 23

Kereskedési ár
100 kóbollulkvzdve

. . 450—4.60

vtiiiini.ir.su ater. Oimi non 
2.70— 2.76

uj tennél,

20.00- .’o .V) 
23

Felelős szerkesztő: K. Klucthy la ttan
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Hirdetmény. ( 3 - 2 )

Nyíregyháza város tulajdonát képező úgynevezett 
vásártéri „Szélmalom" örökáron eladóvá tétetvén, s a 
hozzá szükséges malomjog bérbe kiadó lévén, — fel- J 
hivatnak a vállalkozni kívánók, hogy etekintetbeui aján
lataikat írásba foglalva f. é. május 20-ik napjáig a pol-, 
gármesteri hivatalhoz adják be.

Kelt Nyíregyházán, 1873. april 25-kéu tartott 
képviseleti gyűlésből.

Jurányi llúgó
főjegyző.

Eladó ház.
A  helybeli Ipar és Kereskedelmi bank 

tulajdouát képező Szarvas-utczai 117. szánni 
városi lakház és telek szabadkézből eladó. 
A  feltételek felől értekezhetni Haas Mór al- 
elnökkel.

Nyíregyházán, 1873. april 30.

(0 - 2) tz igazga tóság .

Előleges vásári jelentés.
- - - - - - - - - - - - - - -  , IVan szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a lég- (I

közelebbi nyíregyházi vásárra (F

legujabo női felöltőket j
bársony, selyem, ripsz és posztó kelmékből készítve llrtgy válliü/ááshail szál- *  
Htunk által. ;|j

Ezeken kívül régi áruhelyiségünkkel átellenben következő csikkek 
lesznek kaphatók |

j )

férfi- női- és gyermek sziilmakahipok [
Harack Ferencz fiorenczi és bécsi szalinakalap-gyáros raktára. JA legelegánsabb csipke* bast, lószőr és szalma női kalapok féld:- H 
ázitve. Décs egyik divatárusnéjának raktára. '!

tíjy §3% 0*.-iatazoüáfc
b iüszdorfer-í< de házb.u miti len 6r

Világkiállítási é? más divatos 
rétit, mely ár|**gyzék az d; ulási helyiségb 

A.k-g jobb aiin*

nap- és esernyők a -y ;
g e s ^ tv e .

. kaphatók.

M*7V april 25.

Hfluffel Lajos
Kuüllicz-k l" !:'i /.i»:tl

Eladó szélmalom.
Naná són két. a legujabb szerkezetű szélm; 

lom. egyik czélszerü pitiével, a másik gersli esi 
nálóval is ellátva, e f. 1873. május 25-én köz- 
árverésen el fog adatni.

Feltételek: 1. Az elébbinek kikiáltási ára 
7000 írt, a másiké 5000 fit. 2. A vétéliár 0-os 
kamat
fizetendő. 3. A venni szándékozó 10 száztóli bá
natpénzt és kellő biztosítékot felmutatni köte
les lészen.

Nagy Sándor
(3—2) társulati elnök.

Ökör- és sertéseladás.

Í ÍT ít  r f i
t a n tá r g y  ik r a 8

2) adas-ék elő r .a fi e v e le m  fe l  é b r e s z 
t v e  lem  g y a k o r lá s - módja.

3j "A t a iii«*f m in t e r k ö lc s in  . * - it ő  
és nevelő *,

A pályaművek idegen kézzel ina, jeligévé 
s az iró nevét rejtő jeligés levéllel ellátva 1H7• i 
okt. 1-ig, az egylet titkárához, küldendők. A 
mü terjedelme körülbelül 3-3 iv Egy-egy nyer 
tes munka pályadijja 2 db arany nem csak egy
leti tag pályázhat; hanem bárki is a k. várdai 
szóig, bírói járás területéről.

Megjegyeztetik, hogy egy egleti tag azon 
ajánlatot teve, miszerint ö azon müvet, mely a 
bírálók véleménye szerint legjobbnak lóg ítéltet- 

maga részéről szinte 2 db aranynyal jutni

tlrtuó !iáZ.

\  - ífeA tó a  ’

a Ii l •'tw'wő*'- ít'lts leiek meiieti : 
eladó. ()t szobából áll, konyha-, k i iur.i 
istaló, szín és fáskamarával. Báni; i 
ható. Tudakozódhatni a tulajdonos Kovács 8 

dórnál. (2— 11

fizet én mellett li év áiatt részletenként /gT «  V W * b  mü öszszesen 4 db
arany jutalmat nyerend.

Kelt Epeijeskén 1873 apr 21-én 
I (2—2 ) (iöionihci Péter

egyl. titkár

Torjay Károly

Egy terjedelmes lakosztály
a pazonyi utcza elején, Dráskóczy Sámuelnél 
hérhe kiadó és minden perezben elfoglalható.

tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, hogy fű
szer és festék kereskedését a n kallói utczáhól 
a (íredig és Tester urak házában elhelyezve 
volt Legányi féle boltbelyiségbe tette át s ajánl
ja ujonan berendezett fiizzer festék disz és rö
vidáru czikkeit. (3— 1)

Gróf Sehönbom munkácsi uradalmában bereg- 
megyében 77 darab száraz takarmányon hízott 
ökör. és 1300 darab egy éves heréit koeza és 
ártány eladóvá tétetik. Az ökör a n.-lucskai, a 
sertés a n.-lucskai és doraboki majorban áll. írás
beli bepeesét4*lt ajánlatok folyó évi május 18-ig 
az uradalmi igazgatóságnál Munkácson hendan- 
dók, hol a reá következő napon reggel az el-

(2—2) adási szerződés megköttetik.

(3- 2) Hú/.lelüayi'lfiiió!
Egy az úri háziartás minden rétegeiben kellő 
ismeretekkel biró, mintegy 40 éves özvegy no 
ajánlja magát valamely úri családhoz kiadonöül 
alkalmazásra s a házvitel minden tekintetbeni 
felügyeletére és rendbentartására. Értekezhetni 
Ki--Várdón Szőlóskert-uteza 254. számú háznál, 
az ajánlkozóval személyesen vagy bérinentett, le
vél által, „özv. Darvay Kálmánná* ezim alatt.

H i r d e t é s .
(Ü— I) Éppen most megjelent és nálam megrendelhető

..KepeB lc in llltás l lapok."
Egy kötetre i Jr> rzatu, iimjiu—Julii- 4 Irt Kot kötetre (60 szám, máin**—október) 8 írt.

Allgrmeiuc illustrirle WeltaiisstelliingH Zeitung
czimii német kiada* előfizetési ara Egy kötet (20 Hinni 4 frt Öt kötet (vagyis loo szám 20 frt.

Lexposition U ni versel le de Yienne (Journal illusztrée)
ezimn tranezia kiadm előfizetési ara : Mind a 1 0  füzet 2r> franc, azaz lo ezüst frt, |K>«te díjjal 88 franc*

Továbbá van szerencséin a t. rz n. é közönségnek tudtál-* adui, mizzerént én „A m kir. világkiállítási bizottság pártfo- 
gaza alatt allé. vilugkullitmi utazási e» szállásolj-i vallaUt* ügynökségét Nyíregyháza város cs kornyékére altalvettem.

A/, árak következők: Xyirenyhn/.a állomás, lakás 4 napra s/ámitta.
II. osztály II . osztály.

9 i Lakás Utazás Összeg Kgy személy Lakás l'ta/ás < Isszeg Kgv izeinél v

JS frt kr. trt kr. frt kr frt kr frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.
1 1 20 — 23 08 43 98 43 08 16 — 15 00 31 00 31 99
1 2 28 — 47 96 75 96 37 08 24 ! — 31 98 551 98 27 99
2 3 40 — 71 04 111 94 37 31 36 1 - 47 97 83 97 27 99
*) 4 52 — 95 02 147 92 36 98 44 1 — 63 | 96 107; 96 26 99

Pazonyi-utezn, özv Pólyáimé assz. házában. Illincz ti villa, könyvkereskedő Nyíregyházán.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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