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Előfizetési árak :
L Egész é v r e .....................

i
4 frt. 4 
2 frt. íí 
1 frt. lí

t Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi fj 
I részét tárgynzó küldemények intézendök: 
f Szt.-Mihályi uteza Hütö-ház.
t Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza. I 

Kiadó-hivatal,
k hová az előfizetési pénzek, a lapba szán 1 
J hirdetések és felszólamlások küldendők : 

Nagytér 13(1. sz. a.

Sza b o lc s .
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

*  Hirdetési dijak : T
v  Minden 6 liasálms petit-mii- egyszeri lur- fy 
vp detésnél ő kr. többszörinél 4 kr. ^  
w Terjedelmes hirdetések többszöri beik- .*' 
jk tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz ■ f  

közölhető.
u  Minden egyes beiktatás után kincstári 
*4 illeték 80 kr.

Jl A nyílt-térben minden három hasábos]; 
f f ganimud-sor dija 20 kr. «

íi Az előfizetők, a hirdetések meg-ji 
vszabásánál, 20^-nji kedvezraény-ft 

ben részesülnek.

K i a d ó - t u l a j d o n o s  : a  „ a z a b o l o s m e g y e i  l a p l c i a d ó - t á r s u l a t . “

Előfizetési felhívás

„S Z A Ba0 L C S“1871t-ik éri 2-ik félévi folyamára.
Az uj félév közelegvén, nemcsak szo

kásból, hanem a „ S z a b o l c s "  előtt megol
dásra várakozó kérdések és feladat fontos
ságától is indíttatva, emelünk, illetőleg inté
zünk pár szót lapunk előfizetőihez s e ne
mes megye fiaihoz és leányaihoz a küszöbön 
álló uj félév előtt.

Olvasóink eddigi működésünkből ta
pasztalhatták, hogy a „ S z a b o l c s "  mindig 
csak helyi, megyei közlöny kívánt lenni; 
szándékosan kerültüuk minden oly közlést, 
mely által programmuuk keretéből kilép
tünk volna.

Irányunkat mindig a megfontolt h a- 
1 a d á s, a józan s z a b a d e l v ű  s é g  s a tiszta 
h a z a i i s á g  jelzék. Ez irányt ezentúl sem 
tévesztendjük el szem elöl. Nagy ígéreteket 
soha sem tettünk; de mindent elkövettünk 
s jövőre is elkövetünk, hogy a közvélemény 
rokonszenvét lapunk számára biztosítsuk.

Hála megyénk értelmiségének, e törek
vésünkben nem hagyott magunkra; szelle
mileg és anyagilag folyvást támogatott. Kér
jük is, hogy jövőre se vonja meg tőlünk szi
ves támogatását, mely nélkül egy napig sem 
élhetnénk : miután vállalatunk nem nyerész
kedési tervekre, hanem csupán e megye kö
zönségének lelkes részvétére van alapítva.

Az előfizetési összegeket a „ l a p k i 
ad ó t á r s u I a t “ pénztárnokához, K r a s z -  
nay  G á b o r  úrhoz kérjük küldetni, illető
leg az előfizetést „ u t a l v á n y "  utján intézni.

Könyvárusi utón kizárólag I l i i n  ez  
G y u l a  ur nyíregyházi könyvkereskedésé
ben lehet elöfizetui.

Nyíregyháza, junius 20. 1873
A •íirrkcMlöfH1*.„Néhány szó uciuzeti nyelvünkről.

(L .) Kollár Adáiu,a maga idejében nem 
kis hirli történetíró, észlelödvén a magyar- 
nyelv felől,azt mondd: félő, hogy a magyar
nyelv, mint a hunnoké, el fog enyészni; 8 
voltak, kiket a komoly történész nyilatko
zata megdöbbentett; de voltak olyanok is, 
mégpedig számosán, akik nyilatkozatát igen 
természetesnek találva, nem sokat törődtek 
annak előbbvitelével, gyakorlásával és fej
lesztésével ; sőt mondhatni örömmel vevék c 
baljóslatot annyivalisinkább, mivel a külföld 
tekintélyein (habár azok gyakran ellensé
ges indulattal viseltettek is irányunkban) 
kapkodóknak ezen véleményét,mintegy meg
erősíteni látszott a német tudós Herder, aki 
határozottan állitá majdnem azon időben, 
hogy a magyarnyelv el fog enyészni.

Szerencse azonban, hogy a Kollár nyi
latkozata előtt már 4 évvel megszületett 
Kazinczy Ferencz, nyelvünk felejthetlen mű
vésze, újjá alakítója, apostola. Az ő nemes 
törekvéseiben uj életet nyert a nyelv, 8 ez
által erőteljesebben lüktetett fel a nemzeti élet.

És most van irodalmunk, van ékes, ki
művelt nemzeti nyelvünk, mely a költő sza
vai szerént: „édesen ömlő folyója lett a szív 
érzelmeinek.w

Azonban az önfeledés, rendeltetésünk 
szemelöl tévesztése, újólag kezd erőteljes 
lábra kapni közöttünk.

A  műveltség affectatiója annyira megy, 
hogy nagyaink, kicsinyeink elkezdve a kell- 
nertől a mágnásig, kevés kivétellel, mind 
mind idegen nyelven beszélnek; s lm Kollár 
egy futó pillanatra megtekintené bűnös ön
feledésünket, nem hiszem, hogy nem sietne 
magát a próféták közé graduáltatni a más
világon, midőn még egyik elhunyt nagy köl
tőnknek (ki irodalmunkat örökbecsű mü
vekkel gazdagitá, „Carthausi** 8a „falu jegy
zője “ ) fia sem szégyenei úgy nyilatkozui, 
mikép : a magyarnyelvet csak arravalónak 
tartja, hogy cselédjeivel beszélni tudjon.

Bátran merem állítani, hogy az efféle 
önfeledés s istentőli küldetésünk fel nem is
merése fölér egy kis hazaárulással, s na
gyobb átok a népeken, mint a hadak iszo
nyai, a döghalál pusztításai. Ez utóbbiak 
mint egy jeles Írónk mondja : megfogyaszt
ják a népet számban, de amaz megtöri lé
lekben; emezeket egy pár boldog év alatt 
kipiheni a nemzet, sőt gyakran szemláto
mást boldogulás kíséri, például a népszapo
rodásban, mélyebb kedélyiség áldásában, 
vallás-erkölcsi érzelmek tisztultságában, a 
gondolkozás erősödésében; mikor a hadak 
vérpatakai, mint a verestenger, melyen at- 
menve, az Ígéret földe kínálkozik izrael fiai
nak. Etleuben halál a nemzeten, mely any- 
nyira feledé magát, hogy nem emlékezik kö
telességeire, küldetésére, melyszerént min
den népnek saját módja, rendeltetése van a 
történelemben saját útja s profecziája a szel
lemi világban.

És mi c kötelességünket jobban elha
nyagoljuk mint valaha.

Itt és ott keserű feljajdulások történnek 
a nemzeti zsibbasztó önfeledést, önárulást 
felrázui akarók részéről; de ezek csak kiáltó 
szavak a pusztában.

A kövek is megértik, csak a nemzet 
füle síiket.

Úgy látszik, hogy mi is csak divatból 
szeretünk tenni valamit.

A  nemzeti nyelv erőteljes művelésének 
közeli idejében, ifjak, vének, társulatok kö
rében önképző körök alakultak; testületileg 
tiltakozott a nemzet közakarata a nemzetel
lenes törekvések ellen.

Most? Elkallódtak az önképzőkörök; 
mélyen hallgatnak az ily nemzeties irányú 
egyesületek, mintha bizony, a legjobb rend
ben lenne széuáuk.

Pedig az ébrenlétei sokkal szüksége
sebb most, mint valaha.

Az ellenség nem erőszakkal, de baráti 
kezét bizalmasan nyújtva, jóakaratot szin- 

! lelve közelit felénk; itt van házunkban.
Észre sem fogjuk venni, midőn „Isten 

1 jónap1* helyett „Guten Tag“ -ot köszöntünk 
.Hazádnak rendületlenül4*, mint barbár

beszéd, csak a pórokhoz illőnek fog tar
tatni! A  „Hymnus** meg pláne káromko
dásnak fog bélyegeztetni.

Ne ismerjük azért félre kötelességein
ket; kövessük rendeltetésünket.

Nem önámitásban, nem az önfeledés 
bűnös mámorában könnyelmüleg ringatóz
ni; de rendeltetésünket követni; az ősök 
mulasztását helyrehozni s az idők csorbáit 
kitenni, legyen szent és halaszthatlan köte
lességünk.

KÖZÜti YEK.

Vegyes dolgok Kis-Várdáról és vidékéről.

Kis-Yárda vidékén nem volt ember, aki feszült 
figyelemmel ne várta volna ez idén junius 16-út. Ezen 
a napon volt az „országos* vásár s a népnevelési egy
let tavaszi mulatsága.

Minthogy a vasár korábban beállt s előbb végző
dött : tudósításomban is ennek adom az elsőbb helyet.

Felviradtunk tehát valahára ama várva-várt nap 
reggelére 1 De a „nap* nem sok kilátást nyújtott szép 
reményeink valósítására nézve ; sőt tiz óráig „köd-fá
tyol* mögé rejtőzve, csak olykor-olykor kandikált alóla 
ki s úgy leste a vásárra kedvetlenül szállongó embe
reket. De hiszen: Kinek is volna most kedve még a 
vásárra menni, mikor pénz nincs 1 ?

A h ! a pénz most ritka madár. Nagy kamatra, 
uzsorára sem juthat az ember hozzá! íme még nekünk 
is kijutott a bécs börze-hősök bukásából.

Amiből pénzt láthatna az ember, a szarvasmarha 
nem kell. Ami elkelne, a gabona, az meg nincs. A  jövő 
termésre nem is mer felvenni, nem is mer adni pénzt 
senki; mert a rozsda emészt, pusztít felénk is, mint 
más vidéken.

Hogy a pénz mo9t ritka madár meglátszott a vá
sáron is. Ahol más alkalommal csaknem emher-ember 
hátán állott, sürgőtt, forgott: ott most láttávolból üd
vözölhette egymást az ismerős, oly ritka volt a vásár
téren az ember, v'sak, a gabona-vásáron volt némi sür- 
gés-lorgás. Keresto egyik másik szegény ember az 
olcsóbbat; de bizony 12 írton alul nem kapott. Ezek 
láttára eszünkbe jutottak a koszorús költő e szava i:.. 
„Kenyér drága. Nagy a szegény szorultsága*. Bezzeg 
most „a gabona-ár nem pang*.

A ruha-árusokat meg unalmukban éppen elfogta 
az álom.

Még csak a taberuák is üresen állottak, ügy 12 
óra tájou húzódott be 2— 3 ember az erős napiéuy 
elöl „egy kis áldomásra,“  miután „jó  olcsón elveszte
gette* egy, vagy más nemű „lábas jószágát.* Ezek is 
nagy szerényen, szinte lopva költötték el a csekély ál
domást s néhány szót váltva a szükség és drágaság 
felöl tovább álltak, a szokásos kölcsönös köszöntések
k e l! „Adjon isten szerencsét a jószághoz* ! és „hasz
nos helyre költse árát."

Míg egyébkor zengett a hegedű, pengett a sarkan
tyú, csattogott a bot az a.... th... és e.... legény kezében:
most látni sem lehetett őket Talán otthon a kapa-és a 
kaszanvelét szorongatták.

Hallatlan, de úgy van, hogy, bár a vásártér jó  
részét bejártuk, délig egy sehounai suhancz fiun kívül, 
több „berúgott* embert nem láttunk. Ez ia „vásári 
ritkaság*! Tahin a népuevelés szelídítette igy meg az 
erkölcsöket? Kom biz. az ; hanem hát —  nincs pénzl 
S hozzá az a fátum, hogy: még a korcsmáu sem ad
nak hitelben az e mai rósz világban. Sem pénz sem 
h it e l ! . . . .

Hanem tudja isten, más hogy-hogy van ve le ; de 
engem kisértetbe hozott ez a szép csendes vásár, (t. i. 
a vásári nép csendes, szép magaviseleté) s azt a gon
dolaton kültó fel lelkemben, miszerént talán jobbb is 
lenne úgy, ha pénz nem volna ; mert akkor nem in
nának olyan sok pálinkát az emberek! ? Ha pedig uem 
innának: nem volna annyira napirenden a lopás, ve
szekedés, verekedés, gyilkosság s több más bűnök, me
lyek nagyobb részt az ivásból erednek s áradnak el.

Do vájjon elerjük-e mi, kik mai idökbeu lakjuk 
a földnek színét, hogy : „józan, mértékletes, munkás, 
jámbor nép vegyen körül benőnket*?

Elérnénk, ha a népnevelés ügyét teljes szívvel, 
lélekkel mindnyájan felkarolnánk.

Elérnénk, ha minden müveit embert minden tekin
tetben. példánykép igyekeznék lenni a köznép előtt.

De inig akad a „müveit* megkülönböztetés czi- 
niére igényt tartó ember, aki a népnevelési egyleteket 
átalában s közelebb a kis várda vidéki ily egyletet



„humbugunk*1 nevezi: addig valami nagyon sokat ne 
reméljünk.

Még ma pedig akad ilyen ember akármennyi I
Én magam is találkoztam egyénekkel, kik c mi 

egyletünkre nem restellettek azt modaui, hogy: az csak 
.humbug" S az a különös az egész dologban, miként 
ezen egyének az egylet felől alig hallottak egyebet, 
minthogy létezik, lhir ezen a vidéken laktak, soha még 
eddig a gyűlésen meg nem jelentek. Az egylet könyv
táráról annyit tudtak, mint az egyszeri p . . —  táucz- 
mester a „hiszekegyről1* : hírét sem hallották. Az meg 
épen újság, még pedig meglepő újság volt előtük, hogy 
enuek az egyletnek 1000 írton felül levő töke-pénze van.

— Mi ezzel czélotok V Kórdó az egyik kritikus.
—  Világosan ki van téve az alapszabály 2-ik §-ában, 

teleltem én.
—  Azt megkaptam az igaz ; de el is dobtam1 

mielőtt átolvastam volna. Haszontalanéig az egész.
íme ezek a más szájával jó l lakó, ezek a jó l ér

tesült emberek Ítélnek el egy egyletet s annak vezetőit! j 
És ítélnek látatlanul, nieszsziröl. Ítélnek anélkül, hogy 
fáradságot vettek volna ez egylet működéséről meg
győződni.

H ja ! igy van az minálunk. Könnyebb dolog a lé
tezőt gáncsolni és birálgatui, mint valamit, péld. csak 
egy ily egyletet is létrehozni. S az élelmes, az igazi 
humbug, lármás embernek van annyi esze, hogy köny- 
uyebb végét fogja a dolognak.

Közelebb, lármás, kritikus barátom! közelebb; 
mindjárt másként fog hangzani az Íté le t. . .

De hát önök kényelmesebbnek találják meszsziröl 
lármázni s kárhoztatás kövét dobálni az egylet ügyei
nek intézőire, mint a gyűlésre, vagy legalább az egylet 
által rendezett mulatságra eljöni s az ügy előmozdí
tásában legalább ily módon részt venni.

Bizony pedig eljöhettek s szemeikkel láthatták 
volna meg, hogy a vidék értelmisége mily melegen ér
deklődik az egylet és az általa képviselt ügy iránt

Igen ! mert azon szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy kevesebbe kerülne eloszámlálni azokat, akik 
ott nem voltak, mint azokat, akik megjelentek.

A nevezett napon d. u. 5 órakor két mozsár-lövés 
a várkertben jelezte a mulatság kezdetét. Érre kezdő
dött a  városból a kivonulás. S kevés idő múlva a dí
szes táucztermet s a várkerti sétányokat legszebb kö
zönség lepte el Számosán voltak, kik nem egyébért 
mentek; hanem hogy a főczélt: az egyleti töke növe
lését előmozdít hassák

Hiányos volna tudósításunk s nagy hibának tarta
nok magunk részéről azon körülmény elhallgatását, mi- 
szeré f a tánezosnők legtöbbnyire egyszerűen s egytől 
egyig még is finom Ízléssel s feltűnően csinosan valá- 
uak öltözve, ami a mai fényűző s divathajhász világ
ban meglepő jelenség. A Pilissy nővérek meg épen mos
ható, vadgalaiubszin kárton-ruhábau jelentek volt meg 
Fájdalom! hogy itt sem igen lehetett látni azokat, 
akiknek érdekében foly a beszéd, mulatság és tinta : 
a tanítókat. Mindössze is egy pár egyén képviselte az 
egész vidéki tanitói testületet Mozogjunk uraim ! mo
zogjunk magunk is; mert ha innen is onnan is. min
denünnen elmaradunk: majd elhagynak benünket is. 
,Segíts magadon, úgy segít Isten és az emberek l*‘

Na de volt díszes, nagy számú közönség, ha meg- 
Tolt a részvét s érdekeltség : a rendezőség megtett min
dent, hogy a kedvderitö időtöltéshez és mulatsághoz 
misein hiányozzék. Azonkívül, hogy egy díszes, fedett 
táucztermet emelteti a szabadban: az egész várkerti 
helyiséget mint tudomásunkra jutott, a rendezőség látta 
el sétányokkal. Különös elismerést vívtak ki különösen 
tek. Vay Péter rendező bizots. elnök és Kerekes 
Klek urak.

A kedélyes tánczmulatság éjfél után 2 óráig tartott.
A jó  konyha s jó  pinczo azonban reggeli 7 óráig 

tArtotta együtt a férfi közönséget, különösen a fiatalságot
Minthogy vegyes tudósítást adunk, s hogy ha már 

voltunk abban a várdai várkertben, nem fogja talán a 
várdai t. értelmiség rósz néven venni, ha egy szerény 
megjegyzést, illetőleg óhajtást csatolunk a fentebbiek
hez. l'gyanis, ba való igaz az, hogy a várkerti helyiség 
most alakíttatott, rendeztetett úgy, amint találtuk: kí
vánatos volna. hogy a rendezés félbe ne szakitassék ; 
sőt folytatása következzék. Tartassák fenn a hely közös 
mulató, szórakozási helyiségnek a közönség részére!

A ..Szabolcs” tárczája.

A nöemancipátió kérdésé a közelmultbau •)
(Irta : Golenich Károly.)

A társaság ismét zajlaui kezd. A tömeg közül 
egy más nőalak igyekszik a szószék felé Már előre 
kilátszik tüzes tekintetéből, hogy átolvasta Daubie, 
Douverger, Legouve, Heine, Laube, Gutzkov müveit, s 
hogy erős harezra készül. Égész magatartása sokkal 
bátrabb, mint az előbbi szónoké, arczábol kilátszik az 
elbizakodás, hogy már sok gyülekezetekben szónokolt. 
Azon erős küzdése által, melyet kezével, fejével tett, 
csakhogy a tömeg közül a szószékig juthasson, elárulta 
hogy jó l tudhat gesztálm. Ah, de már a szószéken 
áll I ! Végig tékáit büszkén u karzatokon, s még ami 
nagy dolog, szó nélkül hagyja a karzatról jövő azon1 
megjegyzéseket is, hogy ö nem szép.

Ks Taglour kisasszonynak az ilyes nyilatkozatok 
csak fokozzák szónoki erejét S cl is kezdé szónokla
tát, de előbb zsebéből kihúzza a szöveget, melyet ki- 
tudja hány éjen át irt belső küzdések között, azután 
olvasni kezd vékony, de kellemes hangon. Nem bir 
ugyan kitűnő szónoki erővel, de az indulatok s a fo
kozódott bátorság lelket önt a felolvasásba, s ha mo
solyra is ragadja a karzatok férfi közönségét, megta
lálja lenn a hatást, azon hölgyek közt, kik estén ha 
fel is tekingettek a karzatokra, azt nem úgy rokon- 
szenvböl tevék

Taglour kisasszony folytatja felolvasását. Kijelenti 
határozottan, hogy úgyis liiáhan minden ellenkezés. 

*) Lásd a „S aa l>o lc í“ 20-ik »xáiuát.

Yárdában is sok hivatalnok, ügyvéd, kereskedő stb. van, 
kiknek a szobai ülés s rekedt hivatal szobai levegő 
után, egy kis séta és friss levegő egészségére válnék. 
Azután mi vidékiek is, midőn dolgainkat a városban 
elintéztük, örömest rándulnánk ki a várkertbe.

A helyiség különben is sok előnyös kellékekkel 
bir. Közepén, a XVI. század közepe táján szerepet 
játszott várrom, mondhatni regényessé teszi. Azután a 
városhoz is közel, alig */9 órányira van észak-nyugat! 
felé. Mind össze vissza: *ft meglevő gyümölcsfák közé 
és azokon kívül, körül kellene egy nehány kisebb na
gyobb disz és másféle fa; meg egy nehány virágos ágy 
és a hozzá menetelre egy emelt, töltött ut

Más különben, ha igy maradua is, amint van, 
igen czélszerü helyiség leend majális tartására majd 
jövőre is. Azt hiszem, hogy a most jelen volt közönség 
örömmel fogja újra kezdeni akkor, a most félbeszakadt 
mulatságot

Egy kissé különös az ig a z , hogy mi még a neve
lés ügyét is tánczmulatság által törekszünk, egy rész
ről, előmozdítani; de hiszen ez másodrendű dolog. Az 
a fő, hogy előmozdittassék és munkálkodásunk oda le 
gyen irányozva, hogy értelmes, józan, mértékletes köz
népet neveljünk és teremtsünk a haza számára. Mivel 
tiszta igazság, hogy: „csak akkor szeretjük igazán ha
zánkat, ha látjuk, hogy olyan irányú, mely képes egy 
derék és leikes emberfajt nevelni “  Vajha eljőne mio- 
löbb a népnevelési egyletek működése által, mert csak 
ez által jöhet el, az a boldog idő s boldog társadalmi 
állapot, midőn, mint Chauning mondja: „Európában 
ne csak királyokra, nemesekre, papokra és parasztokra 
akadnák; hauem átalálmn emberekre; azaz oly eszes 
teremtményekre, akik tudják, hogy hiábanvaló minden 
külső czim és megkülönböztetés!“  „V a jha ! az ember 

1 azért becsülné magát, mert em ber; nem születéséért, 
rangjáért, vagy valamely más külső s nem emberi mél
tóságából folyó megkülönböztetésért**; Vajba eljönne mi
előbb, a szabadság, egyenlőség és testvériség boldog 
ideje! Ez lenne az emberiség aranykora.

Uörönibei Péter.

A -zabolcsnicgyei tnnkeriilet 1872-ik évi tanügyi 
állapotúról szóló elnöki jelentés.

Tál nyaltatott a szabolc*megyei iskolalanacsnak 1873-ik évi febr.
6- é» 7-én tartolt évnegyede® ülésében.

(Folytatás)

Örömmel teszek jelentést az igen tisztelt megyei 
iskola tanácsnak arról, miszerént megyénkben múlt 1872. 
évben egyes lelkes és ügybuzgó honfiak a nevelés és 
iskolai i>gy oltárára igen szép áldozatot hoztak és hoz
nak folytonosan, kik is a következük:

a) Méltóságos báró Vécsey József földbirtokos és 
országgyűlési képviselő ur az Acsadon felállítandó ál
lami népiskolára tett ezreket érő nagyszerű adományo
zásán kívül, két helv hitvall. nagy szegénységgel küz
dő tanítónak, névszerint:

Bíró Sándor mártonfnlvi tanítónak évenként 6 kö
böl és Uódogh István acsádi 4G éves tanítónak éven
ként 12 köböl gabonát adományoz; ezenkívül a már- 
toufulvj rcf. iskola építésére anyagokban tetemes segélyt 
ajáulott

b) Méltóságos gróf Dessewffy Aurél megyei isko
latanácsos ur Szent-Mihályon a rom. knth. felekezeti 
iskolát nagy áldozattal maga tartja fen ; azonkívül az 
iskolás gyermekek ruházatára és taneszközökkel való 
ellátására évenkint GO forinttal és egyéb ajándékokkal 
járul. 7 tanyája közül. 3 fő tanyáján iskolai tantermet 
rendezett he s úgynevezett ambuláns (vagy vándor) ta
nítót tart teljes ellátás és évi 120 forint fizetés mellett, 
ki mindenik tanyán 2 napig időzik és tanítja olvasás
ra írásra és számolásra a cselédek gyermekeit.

c) Tekintetes Miklós Ferencz ur uagyfnlusi tanyá
ján. saját költségén iskolát állított, melynek tauitóját 
maga fizeti.

dl Méltóságos gróf Dessewffy Gyula ur Királytcl- 
ken saját költségén iskolát állított és rendeztetett he, 
s tanítóját szintén maga fizeti

e ) Méltóságos gróf Zichy Géza földbirtokos ur a 
tétét leni helv. hitvall. egyháznak, mely c folyó évben 
két nj tanitói lakosztállyal berendezett iskolát épit, 
tanoda helyiségül két telek helyet adományozott.

mert ók gyözui lógnak, ha akarják. Múltba csak Szt. 
Ágostont olvasta volna a kisasszony oly mintára 
alakította volttá át felolvasását: ,A  nők ítéletei uz 
összes világ ítéletei, nem vétethetnek azok többé vizs
gálat alá seuki által, hanem békével türendók. Mit a 
nők elitéinek, el van az ítélve az egész földkerekségén. 
A nők ítéltek, s az ügy be vau fejezve;;

De a karzatoknak nem igen tetszenek az ilyes el
vek, hol a férj mosolyogva szegzi látcsövét nejére, ki 
épen most tapsol az iljes elveknek. A férj gondolja 
magában. Édesein, ki ri belőletek mégis az asszon) i 
természet, s akár hogy oppoláltok, mégis azok marad
tok ti, amik vagytok.

A szónokim zajos tapsok között lép le. Követke
zik egy más. Tüzes, mint kelet levegője, ábrándozó, 
mint hehakespearo Júliája, bátor, mint az ama
zonok. Ez Érnc8ztinc Hőse. Nem is szerénykedik, 
hangja nem is rezeg, hanem erős s kellemes, mint 
Ératoé. Amint csak úgy oduvetve megkezdi szónokla
tát e szavakkal: Uraim és hölgyeim, nagy zavar tá
mad A karzat irtózatosan tapsol, hogy az urakat ne
vező előbb, a hölgyek vékony hangjaikkal tiltakoznak. 
Csakis c kellett még, hogy teljes erőre legyen emelve 
a különös quortet. De nem nzért lépet föl Krnesztiue 
Kosé, hogy elijedjen. Az ö hangja a legeröseb, tulbaug- 
zik valamennyin. BMiért no volnának ők választók, mi
dőn ók is adót fizetnek?. . Nekik jogok kellenek, még 
pedig azonnal, s jöjjöu hát az a férfi, aki vele szem
beszállni akar! I"

Íme tessék ! Ki ne volna elbűvölve ennyi merész
ség á lta l; ki no érezno kedvet együtt harczolni ily 
nőkkel, kik ha kel), felgyújtják az eget is csahogy jo 
gokat nyerjenek?

í) Nagyságos Uerzou Ödön cs. kir. nyugalmazott 
őrnagy és földbirtokos ur az eszényi helv. hilvall. isko
la építésére 25 forintot njádékozott,

g) Nagy-Kállóbau levő szablcsmegyei takarékpénz
tár lelkes igazgatósága, mely tau-és nevelésügyi czélok- 
ra már eddig is ezreket álldozott, 1872-dik evbeu sza- 
bolcsmegyei 8 legjobb tanítónak jutalomdij gyanánt 200 
forintot adományozott.

h) Tekintetes Pilisy László földbirtokos ur a kis- 
várdai népnevelési egylet létesitője, ki 250 forinttal 
kozdto meg az alapítók névsorát, s azon kívül évenként 
pályamunkákra tetemes összeget fordít, nemkülönben 
lakhelyén az iskola taneszközeire és szegény gyerme
keknek tanszerekkel való ellátására. Az iskolai és ne
velési ügyckuck azon a vidéken valóban lelkes és buzgó 
apostola.

Fentebb nevezett jóltevőknek a tanügy előbbrevi- 
telére tett kegyes adományozásaikért, örömmel fejezem 
ki legheusöbb hálámat, köszönetemet és tiszteletemet 
a tanügy érdekében.

F a is k o lá k .
Általam múlt 1872. évi május havában összeállí

tott, s a nagyméltóságu közoktatási in. kir. miuisteri- 
unthoz felterjesztett táblás kimutatás szerént, Szabolcs- 
megye 151 községe közül, az 1872, évben 88-ban volt 
faiskola, 63 községben nincs.

A 88 községben levő faiskolák közül:
felekezeteké . . . 115
községeké . . ._________5________

Összesen. 120 faiskola

1 Helvét hitvallásuaknak van 65 faiskolájok 68 
hold 930 p  öl területen.

2. Romai kutholikusoknak van 30 fuiskolajok 37 
hold 825 Q  öl területen.

3 Görög hatliolikusokuak van 19 faiskolájok 21 
hold 510 Q  ól területen.

4. Ágostai hitvallásuaknak van 1 faiskolájok 5 
hold 510 l_J öl területen.

5. Öt községnek vau 5 faiskolájok 5 hold 750 Q  öl
területen.______________________________________________

Összesen van 120 faiskola, 138 hold G15 Q  öl területeu

II.

A z is k o lá k  s z e l l e m i  á l l a p o t a  és a t a n k ö t e 
le s  g y e r m e k e k  is k o lá z t a t á s a .

12. Az iskolák szellemi állapota ciegyéukben fe
lettébb szomorú, még a közel múltban is, mint pár hó
nappal ezelőtt kibocsátott körlevelemből az igen tisz
telt megyei iskolatanács tagjai olvasui méltóztattnk, 
taukerületimk 46078 tanköteles gyermekei közül, 24553 
nem járt iskolába, és a megye összes lakosságából 
125820-an nem tudtak írni és olvasui. Hogy az 1872-ik 
év mennyivel apasztotta az itt jelzett óriási számokat, 
és mennyivel nevelte az iskolába járó tanköteles gyer
mekek, valamint szintén az n ni, olvasni és számolni meg
tanult felnőttek számút, arról még most, —  az épen 
folyamatban levő 1872. évről szóló tanügyi statisztikai 
adatékünk gyűjtése miatt, — határozott számokkal nem 
felelhetek, banem a megye 151 községe közül hozzám 
eddig 87 községből beérkezett tanügyi adatok szerint:

3248-al több tanköteles járt iskolába 1872.é vvé 
gén, mint 1871-beu.

A működő 16 ismétlő iskolában 498 12— 15 éves 
korú iskolaköteles taníttatott.

Összesen - -  3746,
mely összeg az egész megyéből hihetőleg megkétsze
rezve is kikerül —  Nem nagy ugyan a szám, de mé
gis elegendő arra, hogy megyénkben a nép öntudatos 
szellemi ébredését jelezze, és az iskolai ügyekre vonat
kozólag egy jobb jövő, s az eddigieknél kedvezőbb idő
szak bekövetkezését reményltesse velünk, s hogy ez ugy- 
legyen azt mindnyájan foróan óhajtjuk. Az igének testté 
láthatására nézve, nekünk az óhajtásnál többre, tudni
illik az iskolai ügyek terén kifejtendő kitartó munkás
ságra, folytonos tevékenységre, erős akaratra, minde
nek felett |>edig a törvény szellemével nem ellenkező 
kényszerítő iskoláztatás életbeléptetésére van szüksé
günk, hogy a hiányokat utána pótolhassuk, a bajokat 
orvosolhassuk.

I)e elég legyen ennyi. Az egész gyűlés olyan volt, 
mint egy nagy nevetés, mely kedvel kezdődik, s majd
nem sírással végződik. A gyűlés eloszlott, a politikus- 
nők haza mentek, s otthon folytatták tovább a vitát. 
A fiatal hölgyek jó iskolát láttak ; kedvet kaptak to
vább épiteni azon ábrándokat, melyektől egyikük sem 
ment. De ba tehetünk, hogy a családi függönyök mögé 
is bepillanthatnánk, kitudja nem láthatnők-e azt, hogy 
épen azon hölgyek, kik a legjobban lelkesültek a szó
noklatok fö lö tt, most önmaguk, mondanak ellene az 
ott hangoztatott elveknek szokásaik, természetükben 
fekvő tulajdonságaik által s beismerik azt, hogy vala
mint nincs nevetségesebb nők előtt, mint az. ha egy 
férfi asszonyíhs tulajdonokat vesz f e l ; ugv férfiak előtt 
uiucs mulatságosabb, mint az. ba a nők úgy ukarják 
magukat bemutatni, mint férfiakat; mert daczára min
den oly egyenlőségnek, melyért a szép szemek annyira 
lelkesülnek, az soha sóin fog sikerülni, hogy a két nem 
természeti tulajdonai megváltozzanak, hogy a férfi le
gyen ezentúl a szerelem, s a no a jog, az erő kép
viselője.

S mi volt ez első nagy gyülekezésnek eredményo? 
Az, mit már registráltunk, hogy 143 szavazat volt mel
lette, 222 ellene. De még ekkor som volt vége a hnrez- 
nak. A nők kesztyűt dobtak a pariiamentnek is A linrcz 
folyt tovább mulatságosan, s a nők megczáfolták már 
is Paul de Kock azon reájuk vonatkozó megjegyzését: 
„A nők olyanok, mint a szélkakas, ba egyszer meg- 

! rozsdásodnak, mozdulatlanok."

(Folyt, köv.)



VIDÉKI LEVELEZÉSEK.Kis-Vurda Juniua 17.
Zöld fák között, regényes várrom lábúi aljában 

vidáman, csevegő vagy táuczoló szép gyermekek, Kis- 
Yárda és vidékének ifjúsága. A zcue szól, jókedv min* 
jen iitt; hogy is lehetne másként V majálison, illetőleg 
juiiiálison vagyunk. Az eddig elhagyva állott várhelyi- 
jég életet lelteit; azt várta az ember, mikor néz a lá1 
valaki annak ablakából. Hajh rég lehetett az ! Most 
legfölebb valami vakmerő suhancz „gusztúl" lo on
nan, erősen megkapaszkodva valami kiálló kőbe.

A táj fölött, mint óriási madár-szárny, terült el 
a sötét é j ; csak itt-ott rozgctt ogy-egy csillag, do oly 
bágyadt s méla fénynyel; talán fényüket oda kölcsö
nözték azon kedves gyermekeknek, kiket angyaloknak 
nevezünk, ha szárnyaik niucseuek is. T i voltatok azok 
bájos hölgyek, kik megzavartatok észt, szivet; piros 
szócskátok nyitása, szemeitek bűvös tekintető maga 
az édes szerelem. Szemeink elmerülnek szemeitek é j
szakájába. De mi is volna ez élet a szerelem poe- 
siso nélkül ? Ila  e vendég kopogtat kis szived a jtaján: 
Nyisd meg ezt ö neki kedves kis leány !

Do hol kalandozóra? Tulajdonképen juniálist aka
rok leírni s e helyett azt kötöm a hölgyek szivére, 
hogy tanuljanak inog szeretni, mintha bizony meg nem 
tauulták volna előbb, mintsem én mondom.

No de most szorosan a tárgyhoz tartom magamat.1
„A  k.-várdavidéki felekezet nélküli népnevelési 

egylet" pénztára gyarapítására tombolával összekötött 
juniálist rendezett a várkertben. A tánezter egy födött! 
helyiség volt, nyitott, szellős oldalukkal; körös-körül 
ülőpadok húzódtak e l ; az oszlopokon lámpák, tükrök, 
képek, virégfüzérek, zöld lombok, a kert egyes pont
jain színes lampionok, melyek gyönyörű látványt 
nyújtottak.

Hölgyeink megmutatták, hogy érdeklődnek a ne
velésügyért s jóleltet vásár volt, ez nem akadályozta 
meg őket, hogy szép számmal meg ne jelenjenek. Leá
nyukat édesen uéző anyák s apák; mosolygó arczu 
hölgyek kipirulva a táucz hevétől; jó  kedvű fiatalság; 
modhatom ily szép koszorút együtt rég láttam.

8 óra tájbau kezdődött a sorsolás; mindenki erő
sen fogta sorsjegyét s egy pár fiatal ember lábujjhe
gyen állva, a kiáltott számokra figyelve „drukkolt" 
8 olyan jó l esett azt a sok egszséges nevetést, cseve
gést hallani.

12 óra tájban a szépek osztani kezdtek, kiket 
Vay P. ur szeretetreméltó kedves modorával a további 
ott maradásra b ir t ; csak nem reggelig tartott a viga
lom : pár kellemetlen intermezzo is történt ugyan, mint 
halljuk utólagosan, de ami kiegyenlittetett.

Az egyleti pénztárba 250 írt tiszta jövedelem jött.
Hátra van még hogy megmondjuk, ki v0lt a ju- 

niális királynőjo. Nagy kiséretbe jüvüuk annak meg
határozásánál, hogy hinek adjuk a pálmát. Voltak itt 
feslö rózsa bimbók, már kinyillott világok s ezek kü- 
löu-külöu mind szépek.

A vélemények Pilisy Eugénia és Péchy Bertha 
urhölgyek között oszlottak meg. Előbbi még csak most ve
zettetett be először a világba, gyermeteg müveit, szép 
kedves, szőke kölgy. Kedves szép jelenségek voltak, 
még: Hegyessy Róza, Somlyódi Emma —  Erzsiké 
Ambrus I ,  Szmrecsáuyi Mathild, Garami lloncza, Hoth- 
feld és Baudovicli M , Kozgonyi N. urhölgy (Pest) De 
ki is tudná eloszámlálni miudannyiát V!

Ott láttuk b. Huszár, b. Horváth, Liptay, l'ray, 
Hrabovszky, Uézler, dr. Kóla, Goics, Detscli stb. ura
kat s többeket nőikkel,

Pilisy L ., Vay 1\, Harsányi M., Szepesy M urak, 
kik o kedélyes junialis rendezésében tevékeny részt 
vettük, méltán megérdemlik elismerésünket. Azt hiszem 
ez az egjletuek nem utolsó jumálisa volt. Tehát a 
viszonttalálkozásig szép hölgyek!

K . . .  8. E . . . .  e. * V

ÚJDONSÁGOK.
V  A  sóstón, fo ly óh ó  22-ikén uein a szabolcs- 

inegyei, csak u bogilányi választókerület baloldali elve
ket valló vállasztói tartottak értekezletet. Ez értekez
letnek föladata v o lt : megállapodni azon országosan 
érdekes és égető kérdések kijelölésében, melyek hazánk
ban jelculeg a kedélyeket izgatják és foglalkoztatják 
és amely kérdések tapintatos megoldásától, nem csak 
egyes vidékek, hanem az egész haza jóléte függ Ilye 
uekül jelöltettek ki : a magyar önálló bank létesítése; 
a jövő évi költségelőirányzat megállapításának elhalasz
tása ; az adóvégrehajtásoknál napi renden levő vissza
élések és törvénytelenségek megszüntetése stb. Az ér
tekezlet, az alkotmányosság keretén belül kívánván mo
zogni, elhatározta, hogy intéztessék a megye kormányzó 
alispánjához egy 20 tag által aláírandó kérvény, mely
ben hivassék fel az alispán egy rendkívüli bizottmányi 
gyűlés tartására, hogy a fentebb jelzett kérdések meg- 
vitattassauak és annak törvényes utján érvényesitesse- 
uck. A rendkívüli bizottmányi gyűlés összehívását sür
gető kérelem azonnal fogalmaztatott, aláíratott és Szé
kely Benedek elnök megbizatott, hogy azt uz illető he
lyen pár nap alatt adja be. A kérelem következőleg 
hangzik: „Tekintetes alispán u r ! Alulírottak, mint a 
•negyo bizottmányának tagjai, támaszkodva, a köztör
vényhatóságok rendezéséről szoló törvényre, felkérjük 
t. alispán urat miszeréut: tekintetbe véve 1-ör hogy 
dac/Ara az ország közvéleményének, mely azt hiszi, 
hogy a jelen leg, úgy a keicskcdclem, mint a mezei 
gazdaság szükségleteire elkerülhetetlen pénzforrás, csak 
egy önálló, bank létesítése által állítható elő, — 
az önálló magyar bank kérdése, a kormáuy által foly
vást clodáztntik; tekintetbe véve továbbá, 2-or hogy a 
kormány nem tekintve azt, hogy a hudget fedezetéről 
ezideig még javaslatot sem képes előterjeszteni, hőt a 
lapokban niegjelezó tudósítások s/erént a mezei termé
nyek állása olyan, hogy az adózó nép az eddigi terhe
ket som lesz képes, sem a jelen, sem a jövő évben ti- 
zettn i, még is a budgét kiadások megállapítását, az 
országgyűlésen, keresztül erőszakolni igyekezik; tekintve

3-or hogy uz adóbehajtás iráut feuállú törvények elle
nére, minden előlege* megiutés, sut a határidő lejárta 
előtt, nem véve tekintetbe, az uralgó szükséget, me
gyénkben az adóvégrehajtás foganatba vétetett; tekin
tetbe véve végre, 4-er, hogy a megyének hivatása, ily 
körülmények között, óvó szavát liallatuá : méltúztas- 
sók a megyei bizottságot, a feunemlitett tárgyuk felletti 
tanácskozás végett, rcukivüli közgyűlésre, a lehető leg
rövidebb határidő alatt összehívni annélisinkább , mert 
a leüt említett tárgyak már jelenleg az országgyűlésen 
a tanácskozás tárgyát képezik.

A  Tokajnál a Tisza hidjáról a múlt Léten, 
egy nyíregyházi szegény napszámos ember leugorván, 
a vízbe ölte magát E lépésre mint mondják feleségé- 
véli viszályos élete vitte.

O  Nyíregyházán egy k ilenc/ éves  fiú, a múlt 
napokban játékkozben meglőtte hét éves testvégét. A 
seb kezdetbeu jelentéktelennek mutatkozott; do más
nap oly komoly válság állott be, hogy a gyermek meg
szűnt élni. Szolgáljon o gyászos eset intő például azou 
szülőknek, akik elég hanyagok gyermekeiknek hasonló 
alkalmat szolgáltatni.

X  A dudái község háza udvarán folyó hó 
17-cdikén egy szivrendito esemény történt. A járásor
vosnak szeut-uiihályi előfogatosa ugyanis, aki az orvost 
gycrmekoltás végett hozta volt Dadára, a kocsin volt 
puskát akarván elhelyezni az ülés mellé, kézbe vette; 
miközben a puska elsült és a keméuy töltés, egy a 
kocsi hátuljáu állott dadui polgárember nyakába fúró
dott. A  töltés egy része a ló hátulján tort utat magá
nak. A szerencsétlen áldozat rögtön lerogyott és véré
ben meg fűlt. Az elhaltat igen becsületes embernek 
mondják. A 4 neveletlen árvával özvegyen maradt nő, 
a rendkívüli megróni ülés miatt, most betegen fekszik.
A hulla hivatalos felbouczoltatása már a temetés után 
rendeltetvén el, az folyóhó 24-edikéu teljesittetett egy 
nyíregyházi orvos és sebész által.

(y ) (N ö v e id é i k ö zv izsga ) l ’alAnszkyué Csapó 
Ida asszony nö ncveldéjébeu az évi közvizsga, más al
kalmas helyiség hiányában, a nagy vendéglő teremében 
junius hó 30-án reggel 0 órakor kezdve lóg megtar
tatni. Ezen nyilvános közvizsgára a nevelés és oktatás 
minden pártfegolói tiszteletteljesen meghivatuak. A tárgy- 
sorozat a következő: 1. osztály. Irva-olvasás, magyar 
és német nyelven módszeresen előadva Krutzer Sarolta 
kisasszony ős Rúzsa Endre tanító ur által. 2. Számtan, 
Grube szerint llabzsuda Dáuiel tanító ur által kezelve; 
3. Eszfejtő gyakorlatok, l'aláuszky Sámuel tauár által 
kezelve; 4. Olvasás s uz olvasottal elbeszélése; 5 Írás 
(magyar-német) Krutzer Sarolta kisasszony által ólöudva ; 
G. Szavalás, magyar és német nyelven. í ’alánszkyné és 
Kratzer Sarolta által kezelve. 11. osztályban 1. Olvasás, 
magyar és német nyelven, l'alAnszkyué és Kratzer Sa
rolta kisasszouy által kezelve; 2. Magyar nyelv elemei 
az egyszerű mondat Írásbeli gyakorlatokkal előadva 
l'aláuszky Sámuel tauár á lta l; 3. Német uyelv elemei 
írásbeli dolgozatokkal, Kratzer Sarolta kisasszony ál
tal előadva; 4. Számtan, kezelve llabzsuda Dáuiel ta
nító ur á lta l: 5. Esz fej tó gyakorlatok, írásbeli dolgoza
tokkal, kezelte Paláuszkyue és l'abínszky tauár ; G. Ma
gyar történelem és llonisme, kezelte l'aláuszky tanár; 
7. Franczia nyelv, kezelte Kratzer Sarolta k. a ; 8. Ter
mészetrajz, kezelte Kratzer Súroltak, a.; 9. Írás és rajz, 
kezelte Kratzer Sarolta k a.; 10. Szavalás, magyar és 
német nyelven, kezelték l ’alánszkyué és Kratzer Sa
rolta k. a.; 11. Ének, kezelte Pazar István tanító u r ; 
111. osztálybau : 1. Magyarnyelv Írásbeli dolgozatokkal, 
tanította tiszt. Lukács Ödön ur; külön fogalmazati ta
nítás Pazár István ur a la tt; 2. Német nyelv, Írásbeli 
dolgozatokkal, Kratzer Sarolta k. a. által előadva; 
3. Frarczia nyelv írásbeli dolgozatokkal: előadva Krat
zer Sarolta k. a. á lta l; 4. Számtan, kezelte Pazár István 
tuuitó u r; 5. Történelem, előadva Martiuy József tanár 
ur á lta l; 0. Földrajz, kezelte l ’aláuszky Sámuel tanár ; 
7. Természetrajz kezelte Kratzer Sarolta k. a . ; 8. Sza
valás, magyar és nemet nyelven, kezelték Paláuszkyné 
és Kratzer Sarolta k. a. 0. Szépírás, kezelte Palánszky 
tanár; 10. Rajz, kezelte llabzsuda Dáuiel tanító u r ; 
11. Ének, tanította Pazár Istvá tanító ur. IV. osztály :
1. Magyar nyelv, uz összetett mondatoktól kezdve, írás
beli dolgozatokkal, előadta tiszt. Lukács Ödön u r;
2. Magyar irálytau, a költészet körebe tartozó irály 
ismertetése, előadva Martinyi József tauár á lta l; 3 Né
met nyelv, irálygyakorlatokkul, kezelte Kratzer Sarolta 
k. a. 4. Történelem, az uj-kor előadta Martinyi József 
tanár 5. Földrajz terniészettaui, előadta Palánszky Sá
muel tanár; 0 Számtan, tanította Pazár István tanító 
ur ; 7. Kertészettan, előadta l’aláuszky tanár; 8. Nótán, 
tanította Paláuszkyné; 9. Szépírás, kezelte Palánszky 
tauár; 10. Rajz, tanította llabzsuda Dániel tanító ur ; 
11. Szavalás, magyar és német nyelven, kezelték tiszt. 
Lukács Ödön ur és Kratzer Sarolta k. a. 12. Ének, ta
nította Pazár István tanító ur. A test gyakorlat minden 
osztályban kötelező tantárgy volt Kézi munkák köz 
szemlére lesznek kitéve a vizsgán. Fölhívjuk a neve
lésügy barátainak figyelmét e helyes irányban vezetett 
intézet közvizsgájára, mely szabolcsmegyében egyetlen 
a maga ncmébeu és amely mint ilyen, méltán megér
demli a közfigyelmet és elismerést. A vizsga napján dél
után a növelde helyiségében Szénffy Gusztáv ur fogja 
tartani ez iutézeti növendékekkel a zongora-vizsgát.

(M— ez) A nemzeti alkotmányos életet a ta 
pasztalás csaknem minden lépten kigunyolja. Mikor ér
jük már meg, hogy azon jó  és üdvös törvények, me
lyek a sok rósz közt itt-ott megakadnak, mindenki 
által tiszteletben tartassanak és mindenkire nézve kö- 

I telező erővel birjának a hazában ? Ily üdvös törvény
nek ismerjük, a magyar nyelvnek országosan hivata
los nyelvvé lett emeltetését. Fájdalommal kell tapasz
talnunk, hogy épen a kormány közegei azok, akik o 
törvényt legkevésbbó respectálják. Ott van a sorezred, 
hol még mindig a német nyelvet használják még ak
kor is, ha megyei, vagy városi tisztviselőkkel érintkez
nek. Számláikat, nyugtáikat, megkeresvényeiket német 

, nyelven Írják és nyújtják he a városi kapitányhoz és 
i saolgabirákhoz német nyelven intézik megkeresvénye
iket. Eszünkbe jut itt az egyszeri ungtnegyei szolgabi

tó, aki a hozzá czmizett német feliratú levelet ezzel a 
hátirattal küldte vissza: „N ix deutsch*'. Ajánljuk ez e l
járást a magyartörvényliatóságok figyelmébe. 11a az adó
zó népet kötelező törvények tiszteletét megköveteljük, 
tartassuk meg a többi törvényeket is az illetőkkel; kü
lönben a legnagyobb törvénytelenséget épen magunk 
követjük el.

\  AZ ifi iga/., fájdalom hogy igaz, mikép Nyí
regyházán a tiszavidóki vaspálya teherszállítási osztá
lyúnál működő pénztárnok, egy szót sem tud magya
rul ; holott ha valahol, minden esetre itt fordul meg 
legtöbb oly ember, aki németül nem tud.

+  A nyíregyházi regálé bérlők ellen napon
kint érkeznek panaszok és felszólalások a szerkesztő
séghez, mint a nyilvánosságnak egyik legfontosabb köze
géhez, figyelmeztetve és kérvo hogy tennóuk valamit 
ama lelketlen visszaélések ellenében, miket az itteni 
korcsmajog bérlők az italok, különösen a bor körül el
követnek. Már oly nyilatkozatot is hallottunk, hogy töb
ben a pesti egyetemről szándékoznak szakértőket ho
zatni a borok megvizsgálására; miután a városi pliy- 
sikus és rendőrség cgyátalábau sen.mitsem látszanak tö
rődni e különben nem csekély fontosságú dologgal. Va
lóban ideje volua, ha a városi képviselet is figyelnie 
tárgyává tenné ama egészségtelen italokat, melyek 
korcsmáinkban méregdrágán áruitatnak a közegészség 
megrontására. Ha már e jogot az egyes nem gyakorol
hatja ; legalább gondoskodjék az e jogot élvező közön
ség képviselete, hogy az egyesek pénzükért jóita lt kaphas
sanak. Jelenleg mint beszélik, etekintetben, a „Kom ló
hoz" czimzett vendéglő képez csupán dicséretes kivé
telt, mint ahol ezidőszerént a legtermészetesebb izü és 
jóságu kerti bor kapható. Ezúttal csak egyszerűen fel
szólalunk eme visszaélések e llen ; de ha nem lesz ered
ménye : akkor gyökeres orvoslásról fog a fogyasztó kö
zönség gondoskodni.

(s z ) A kolera megyénkben is follépet és miut 
széliére beszélik, több helyütt erősen kezd pusztítani. 
Tliasson egész családokat sepert már ki az élők sorá
ból. Daczára annak, hogy ez ijesztő vendég uaponkint 
tobb-több gyászos nyomokat hagy maga után, nincs 
okunk miatta kétségbe esni. A kolerának, miut megyénk 
derék főorvosa dr. Szabó Dávid, egy hozzánk jelen 
számunkra nézve elkésetten beküldött czikkébeu mond
ja, többféle faja vau, melyek habár a koleráuak bír
nak is némi jellegével, azért korántsem oly veszélyesek, 
mint a tulajdouképeui, úgynevezett á z s ia i  k o le r a .  
Jövő számuuk egész terjedelmében fogja hozni dr. Sza
bó Dávid említettük eztkkét a „kolerajárványról” , mely 
tanulságos és gyakorlati oldalárai! fogva, épen auuyi 
vigaszt, mint segélyt uyujtaud az azt olvasók és neta- 
láu igénybe veeuduk szivére

(G.J Szent m arton községben  folyóhó 25-én, 5 
órakor nagy hirtelenséggel s véletlenül tűz ütött ki. A 
község lakosainak legnagyobb része kinn volt a mezőn 
s igy alig mentett meg valamit az a néhány ember, 
kik a faluból s a közeli inuuka-belyröl összefutottak. 
Leégett 12 ház, a ltozzájok tartozó gazdasági épüle
tekkel. Biztosítva kevés volt. A nagy füstöt s tüzet 
meglátváu a mezei muukások: még a szomszéd falvak 
határáról is siettek a szerencsétlenség színhelyére. így 
történt, hogy a különben száraz s gyúlékony fedéllel 
ellátott többi épületeket a nagy néptömeg megoltal
mazta s a tűz tovább terjedését megakadályozta. Sze
rencsére épen jelen volt t. Vay György járási csend
biztos ur legényeivel, kik a bámulva, tétlenül álló tö
meget az oltásra ösztönözték; sőt kényszeritették. Be
szélik, hogy a szerencsétlenség két kis gyermek gon
datlan játékának következménye. A szülök ugyanis nem 
levéli otthon, a gyermekek kinn az eresz alatt csupa 
játékból tüzet raktak s erről gyűlt meg az első épü
let, utána a többi. Tűzkár elleni biztosítás és kisded
óvó intézetek mikor jő el országtok népünkhöz ! ?

* A ján lk ozó *. Egy fiatal ember valamely ügy
védi irodában juliushó 1-jétöl alkalmazást keres, föl- 
kéretnek a t. ügyvéd urak, hogy az alkalmazandó egyén 
iránt, bővebb tndomás végett, a kir. törvényszék pol
gári iktató hivatalánál szíveskedjenek jelentkezni.

Tisztelettel értesittetnek a t. szfilök, misze
réut azon tanulók részére, akik felsőbb eltelni osztá
lyokba és a gymnásiumba feljebbeztettek. az idei szün
idők alatt naponkint reggeli 7 órától 9-ig, különösen 
a latin és uémetnyelvtan elemeiből, a magyar nyelv
ből és számtanból privát órák fognak adatni. A ma
gán tanelöadások julius 3-ikán veszik kezdetüket, 3 frt. 
havi illeték fizetés mellett. Pazár István, Fleutisz End- 
ro és llabzsuda Dáuiel ev. tanítók.

8 Z I  H U Á  Z.
Csütörtökön, juniushó 19-én, Prielle l’ éter ju

talmául : „ Y c l c n c z o i  k a lm á r ” , tragoedia 4 sza
kaszban, irta Scliakcspeare. Elolcges véleményünkben 
ez előadást illetőleg, nem csalódtunk. Darab és elő
adás egyaránt kielégítő. Schylockot l ’rielle helyes fel
fogással és szigorú következetességgel másolta. Külö
nösen mimikája és arczjátékával tűnt ki; hangfestéso 
és kiejtése már nem volt oly korrekt Ellenben a fáj
dalom mélységét és a káröröm guuyját, igen liuven és 
élesen fejezte ki. Játékát valódi élvezet volt nézni. 
Mint halljuk Prielle a pesti nemzeti színpadon is meg
akarja kisérleni erejét és tehetségét. Mi szivünkből ör
vendünk o nemes igyekezetén s a legjobb sikert kí
vánjuk kilátásbahelyezett vendégszerepléseihez. A mai 
előadás átalábau dicséretes rendben és kerekdedon 
folyt le. Kózöuség és érdeklődés kielégitő.

Szom baton , juniushó 21-én : „E g y  k ö n n y e lm ű  
le á n y ” , nagy bohózat 3 szakaszban, irta Bittner Ala
jos. Igcu jó német posso, német színpadon ; nálunk igen 
sokat vesztett eredetiségéből nemcsak a fordítás hiá
nyossága miatt, de az előadás illetőleg az alakítások által is.

Ynsárnapou, juniushó 22-kén : „D o n  Juan ” , 
bohózat 3 felvonásban. Ismert látványos bohóság sok 

I ezafranggal és kevés tartalommal Kózöuség közép 
számban.

Felelős szerkesztő : K. Kmcthy István.



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

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

( 10- 10) Előleg értékpapírokra mindenkor kapható.
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Eladó há/.Nyíregyházán a buzatéren a 320. szánni liáz szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítást ad Szn- nyogh Bertalan ügyvéd (Kisorosi-utcza 987. szánni házban.) (3- 3)
(o-D Haszonbérleti hirdetés.

A t.-löki és tardosi földesuraságok tiszai rév vála
szodén közös jogaikat, jnlius ü-án alulirt házánál T.-Lökön 
tartandó nyilvános árverésen, 1873-ik évi julius 8-ik nap
jától számítandó három évre, haszonbérbe adják. A rév 
uj edényekkel és drót-kötéllel lesz felszerelve.

Xájmányi Tamás tiszttartó.

TORJAY KÁROLYfűszer- és festék-kereskedő Nyíregyházán (0- 1)

(G r e d ig  és T e s z t e r  urak házában)
tisztelettel felhívja a helybeli és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmét és ajánlja jó l be
rendezett fűszer- és festék czikkeit.

Nagyválasztékban kaphatók kész festékek firniszolajban. Úgymint :
l  ltramarin-kék, berlini-kék, ezinóber, zöld, sötét és világos, ká vészin, sötét és vi

lágos, szatinóber, unbraun, sötét és világos, ockcrsárgn, császárzöld, angolvörös, fenyő- 
korom, raff. eremsí-fehér, ezüst-szürke, horgony-fehér és több mindenféle festék csoma
gokban; ezeken kivűl kaphatók :

Finom világos firnisz fontja 30 kr„ copál-, damár- és gyantalack, padozatlaek, pá
risi csizma-laek, legfinomabb politúr, habkö nagy darabokban, fiuom sárga enyv fontja 10 
kr., szűcsöknek most érkezett valódi brazíliai orleán fontja 1.40 kr, kalapos- és festők
nek finom fekete berzseny fontja 10 kr., finom fekete suszter-szurok és kitűnő jó  rsiriz ; 
porzó fekete, vörös és kék; legfinomabb copirtinta fontszáinra; gelatin fehér és vörös- ossa 
sepia tajtpipatisztitó; angol hólyagpapir 1 iv 8 kr. Krözer gyógyszerész jóhatásu gilisztaeso- 
koládéja; valódi Szebofer-balzsam; tiszaujlaki bajuszpedrő; bikszádi savaiiyuviz; és 
valamint minden e szakba vágó czikkek jutányos áron.

Eladó gép.
Egy még keveset használt jókarban lévő „Hornsby 
fele arató gép“, kedvező föltételek mellett eladó. 
A venni szándékozó alulírottnál Nyíregyházán 

jelentkezzék.

(3— 2) Juhász Kálmán.

Ad. K. 244.
1873.

(3 -3 )

Pályázati hirdetmény.
Nyíregyháza város részéről múlt évi 389(1. 

számú képviseleti határozatához képest egv, a 
a községi uj szervezesssel megállapított, s 1000 
frt évi fizetéssel összekötött városi építészeti 
mérnöki állomásra ezennel pályázat nyittatik. 
Felhivatnak folyamodni óhajtók, mikép szakkép
zettségük, valamint erkölcsi és politikai minósit- 
vénviik bizonyítványaival felszerelt kérvényeiket, 
a város polgármesteri hivatalához —  fojyó év 
juliushó végéig beadni igyekezzenek.

Kelt Nyíregyházán az 1872-ik évi szeptember 
17 — 18-án tartott városi képviseleti gyűlésből.

Kiadta:
Cznpra Endre

-  aljegyző.

Hirdetés.
A bécsi „ Oesterreichische Hypothekar-. Cre- 

dit-.et \ orschusz-Bank* tulajdonút képező nagy- 
h'tai birtokon következő tárgyak szabad kézből 
eladandók :

1) egy egészen uj, még nem használt Wolf- 
fele gőz kazán,

2) egy befalazott régi kazán,
3) egy 16 lóerejü gőzgép, (2—3)
4) egy háromjáratu gőzmalom,
5) teljes szeszgyár készlet.—
Értekezhetni .\agy-Let;in. Kopf Dávid úrral.
Nagy-Váradon, 1873 junius 16-án.

Dr. Kralovszky Mór
mint a bank ügyvédje.

Eladó birtok.
Szabolcsmegyébe kebelezett Thaas községé

ben, minden megkivántató gazdasági épületek
kel s regále joggal együtt, kedvező feltételek 
mellett eladó egy birtok; úgyszintén egy egészen 
jók;, ball levő aratógép .Sámuel et Kulin Mól. 
Bővebb értesítést nyerhetni alulirt tulajdonosnál. 
Simapuszta, u. p. Nyíregyháza.

(3—3) Elek Emil.

(3 l) Hirdetés.Özvegy Itarlliulomacides/, károlyué
asszony, f. é. julius 1 - töl elfogad magános 
urakat és tiszteket egész- és félkosztra. A 
föltételek az illető lakásán a papiakban meg
tudhatók. Tudtára adja egyszersmind a t. 
közönségnek, hogy fogatja, mérsékelt áron, 
a város közelében fekvő helyekre kibérelhető.

Kitűnő porosz kőszenet
a ránk jövő cséplesi idényre, jutányoa árak 

mellett ajánlFrietl Jakab
(2—1) Vendég-utcza 142. sz. a.

291. sz.

Hirdetmény.

Eladó házhely.
Nyíregyháza városa részéről közhírré téte

t i ’ hogy a már képviseletileg eladatni határo
zott liba- és zöldfa-utezák közti régi malomhely,
f. é. juliushó 12-én délután 3 órakor a hely szí
nén nyilvános árverés utján, a legtöbbet Ígérő
nek el fognak adatni. A föltételek a főjegyzői 
hivataliján megtekinthetők.

Nyíregyháza, juniushó 26-án. 1 8 7 3 .
(2  —  1) Jurányi Hugó,

lójegyző.

Tokaj városában a főutezán kedvező helyen 
fekvő úgynevezett „Fekete sas“ kincstári korcs- 
maepület, az italmérési joggal, és egészen jó- 
karban levő állással együtt, folyó évi szeptein- 
berhó 1-től 1876-ik évi szeptemberhó 1-ig, azaz 
3 évre haszonbérbe fog adatni, 1873. julius 
29-én délelőtt 10 órakor megtartandó 2-ik nyil
vános árverésen.

A korcsmaépületben a mérő szobán és bérló 
lukszobáin kívül, még négy vendégszoba is van.

Az árverési feltételek alulirt hivatalnál, a 
hivatalos órákban átolvashatok.

A szóbeli árverés megkezdéséig szabály
szerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok szintén 
elfogadtatnak. (3 — 1)

Tokaj, 1873. juniushó 22-én.

______________M. k. urad, gazd. hivatal.
Nyíregyháza. 1873 Nyomatott Dobay Sándornál.
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