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Kiadó-tulaj donoa ,azabolc3megyei lê iDltlacló-társAxla/t.*'

Előfizetési felhívás

„8 Z A b“o L C S“IN73-ik évi 2-ik félévi folyitmára.
Az uj félév közelegvén, nemcsak szo

kásból, hanem a „ S z a b o l c s 1* elolt 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 kerültünk minden oly közlést, 
mely által prograintnunk keretéből kilép
tünk volna.

Irányunkat mindig a megfontolt ha
l add s, a józan sza  b a d e 1 v üs é g  8 a tiszta 
h a z a f i s á g  jelzek. Ez irányt ezentúl sem 
tévesztendjük el szem elől. Nagy Ígéreteket 
sohasem 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- 
inilegés anyagilag folyvást támogatott. Kér
jük is, hogy jövőre se vonja meg tőlünk szi
ves támogatás it, mely nélkül egy napig sem 
élhetnénk : miután vállalatunk nem nyerész
kedési tervekre, hanem csupán c megye kö
zönségének lelkes részvétére van alapítva.

Az előfizetési összegeket a „ l a p k i 
ad ó t á r s u l  a t" pénztárnokához, K r as 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 előfizetni.

Nyíregyháza, június 20. 1873
A MrrkrMtírtrí.A kolerajárvány.

Most, midőn megyénkben a rövid ideig 
tartott kolerajárvány, egy évnegyedig el
hallgatva, ismét kezdi fejét emelgetni : nem 
fölösleges azt lapunkban szóba hozni, hogy 
kevésbé legyen ismeretlen és kevésbé fé
lelmes.

Kolerának nevezik a hirtelen fellépő 
hasmenést és hányást-hányszékelést. Ezen 
állapot épen nem ritka; mert előjöhet emészt- 
hetlen vagy ronilottt ételektől és italoktól, 
jeges vagy igen hideg víztől, igen erős hány- 
tató vagy hashajtótól és a has meghütésétöl. 
Nálunk nyaranként gyakran fordul elő ilyen, 
és átaláhan kedvező lefolyású (choleriunek 
nevezik); hanem lm sokakat lep meg cgy- 
idöben, j á r v á n y o s n a k  mondják.

Hanem van másik, veszélyesebb faja 
is, az á z s i a i  ko l e r a .  Ennek eredeti hazája 
keletindia, ahonnan kiindulva, már 1830-ban 
keresztül vándorolta Európát és azóta meg 
is fészkelte magát itt; járványosán dúlván 
nálunk is, különösen 1848- és 49-ben, vala
mint 1854 — 55- és 66-bnn. Tehát régi, ezu- 
dar ismerősünk.

A kolerának belső lényegére, t. i. arra 
nézve, ami őt nemzi, az orvosi tudomány 
még nem határozhatott; épen oly kevéssé 
van kikémlelve a természet törvénye, mely
től az ő gyarapodása, elterjedése és utai füg
genek; de azért mégis sokat haladtunk an
nak ismeretében. Jeles tudósok buvárlatai 
szerént, a betegek üritékei terjesztik; ha
nem ehez még kedvező körülmények is kel
lenek, hogy oly irtóztató terjedtséget nyer
hessen. A fris üritékekben, úgy látszik, a ko
leraméreg még kevéssé van meg; hanem ki
fejlődik azoknak bomlásával. Ezt pedig min
denesetre elősegítik a légköri viszonyok, kü
lönösen más növényi és állati rothadó anya
goknak összegyülemlése. Azért mutatkozik 
nálunk eddig csak a tiszavölgyön; azért ter
jed könnyebben a likacsos és nedves, hamar 
befogadó és soká megtartó talajon. Minde
nek fölött pedig kedvez annak a szemet és 
hulladékok összehalmozása, s az emberi liri- 
tékekkel való könnyelmű csintalankodás. 
Terjedéséhez kell végre, másik oldalról, az 
emberben való hajlam, amit ideges gyenge
ség és lehangoló, kimerítő körülmények fej
tenek ki.

A legkitűnőbb eseteket kísérő tünetek, 
valamint azok lefolyása és a bonezvizsgálati 
leletek észleléséből állíthatni, miszerént a 
kolera legközelebbi alapja, a nedveknek a 
vérből és az egész bélcsatorna belső hártyá
jából való mértéktelen kiizzadásában áll. 
H o g y a n  ó v h a t j a  m a g á t  az e mb e r  a 

m e g b e t e g e d  é s t ő 1 ?
Szabályos életrend szükséges minden 

időben az embernél; kolera idején pedig az 
az ellen elkövetett vétség valóságos élet- 
koczkáztatás. Vonatkozik ezen életrend a la
kájában, ruházatban, élelmi ezikkekbeu s a 
testi és szellemi életben megtartandó sza
bályokra.

A nedves, rekedt levegőjű l akás  kü
lönösen veszélyes; ellenben a száraz, tágas, 
szellőztetett és bűzös anyagoktól menten 
tartott lakás hathatósan véd ellene. Alkal
masabbá teszi a lakást, különösen a szűkét, 
a meszelés. Rekedt levegőjű lakhelyben jó 
ehlórmeszet kitenni, körülbelül 1 latot egy 
napra. .Jó továbbá az ágybéli kirakása és az 
éji edények minél előbbi kitakarítása. Jó az 
oczet el párologtatása is, lapos edényben pár- 
tüzre tevén. A füstölés inkább árt, mint hasz
nál. A szabadban való hálás óvatossággal 
történjék.

Gond fordittassék az ö l t ö z k ö d é s r e  
is. Nyárban is meg lehet hülni, kivált olyan
nak, aki teljes öltözethez van szokva. Az 
igen meleg ruházut is kárt okozhat.

Az é t k e z é s b e n  rendes időt kell tar
tani és mértékletességet. A  megszokott éte
leket és italokat tanácsos megtartani. Azért 
a csecsemőre nézve is kártékony lehet a jár
vány idején való elválasztás. Az úgynevezett 
óvszerek vagy hiábavalók, vagy ártalmasak.

Szükséges biztosíték ezeken kivid a 
t e s t i  és s z e l l e m i  m u n k á b a n  v a l ó  
r endt a r t ás ,  valamint minden testi és lelki 
megerőttetéstől s lehangoló kodélymozgal-

maktól való óvakodas. Ajánlatos a gyako
ribb mosakodás mint különben, hüs vagy 
langyvízzel, úgy,  mint kiki eddig szokta. 
Ijedtség és félelem hű szövetségese a kole
rának.

H o g y a n  h a s z n á l h a t n i  f e l  az  i d ő t
l e g j ó b b a n  o r v o s  é r k e z t é i g ?

Távol legyen minden elcsüggedés. Igen 
szép és czélszerü volna, ha a községekben 
egészséges, emberszerető fiatalokat oly em
berséges szentlélek szállna meg, hogy ma
guk közt s z a b a d i  tó e g y l e t e k e t  alakí
tanának, mely feladatául tűzné ki, a baj első 
felmerültével a beteg ápolása végett megje
lenni; csak nagylelkűség és krisztusi szere
tet volna abban, nem veszedelem. A  kolera
eset feltüntével a ragályosságnak semmi ag
godalma sem lehet. A  ragályosság legtöbb- 
nyire szellemi szokott lenni; az anyagi csak 
későbben, az üritékek gondatlan szétszórása 
után, rothadás által fejük ki.

Első gond legyen tehát, a beteg szobá
jában a levegő tisztasága. Fris lég, semmi 
pipafüst, semmi fölösleges személy jelenléte 
és szorgos eltávolítása minden bűzösnek.

Az ingéig levetkőztetett beteget ágyba 
kell tenni és tagjait kámfor-poros flanellal 
folyvást gyöngéden dörzsölni; kevesenként 
hideg vizet vagy jeget adogatni, amennyit 
kíván; minden alkalmatlan melegítéseket 
kerülni kell; átalában jobb, ha minden or
vosság-adástól tartózkodunk, mert az az ér
telmes orvos dolga; netalán elkövetett hiba 
ritkán helyrehozható. Legfölebb a már elég
gé dörzsölt hasra mustár- vagy tormapépet 
tehetni, amely meleg vízzel készült.

íg y  a inogérkezendett orvosnak, úgy
szólván félig megmentett beteg adatik á t

Ha o r v o s  nem hamar ,  v a g y  épen nem 
i s  k a p h a t ó .

Kényes dolog tanácsot adni, miután a 
gyógyszert mindig az egyéniséghez képest 
módosítva, kell nyújtani. Átalában mégis a 
me d d i g  a has mé n e s i  ü r i t é k  v i zes ,  
p e 1 y h e s, s z i n é s b ü z n é l k ü l i :  minden 
* 2  órában közönséges szikfűvirágból készült 
klisztir adandó, sóval és olajjal; azután pe
dig csak 1— 2— 3 órában. Beveendő gyógy
szerül legfölebb 1— 2 — 3 adag Dower-por, 
2 óránk int egyet adva. Néha, kivált kezdet
ben, magában megy el az allövet : akkor 
azonnal ismételni kell, de több sóval. Rajta 
kell lenni utóbb is, hogy a székelés meg ne 
szűnjék. E n n e k  e l ő s e g é l c ' s é b c n  ál l  a 
l e g h a t á l y o s b  k o l e r a g y ó g y i t á s .  Pe
dig komolyabb esetben könnyen megesik, 
hogy az ürítés felül, alul megáll, a bőr ké
kül és hideg; ez veszélyes; ekkor kámforral 
kell a klisztirt elegyitni, s óránkint, a rendes 
iirülésig, ismételni.

Az eféle allövet igy készül : V égy egy 
kis diónyi kámfort; cseppents rá 10 csepp 
spiritust; adj hozzá 1 tojásszéket és 1 kanál 
faolajat; keverd össze tálban, 3 meszely szik- 
füforrázattal. Ez elég 4— 6— 8 allövetnek. 
Belsőképen is kámforcscppek adatnak, 8 — 10 
cseppek ben félóránkiut.



Mihelyt u bői hidegsége és kékszme, a I 
rekedtséggel együtt elmúlik, az érverés sza
badabb, a lélekzés könnyebb lesz : a csep
pek adásával is meglehet szűnni. A hányás 
ne okozzon aggodalmat. 11a pedig a bőr is 
fel melegült s a vizedet megindult: ez már ‘ 
jele a gyógyulásnak.

Világosan kitűnik az előadottakból, mi
nő szégyenitő módon hibás eljárás netalán 
valami község részéről, magát vasvillákkal 
védelmezni akarni oly veszély ellen, melyet 
nem egy utas visz magával valahova, mint 
például a marhavészt egy szál takarmány-1 
nyal is; hanem legalább is tisztátalauságot, 
levegőromlást és Ínséget terjesztő tömegek. I 
Okos emberhez minő méltatlan óvakodna az, 
a kolerában elhaltnak még helyet sem adni 
a rendes temetőben! És minő szegény, mond
hatni roszlelkiiség végre, föltenni ember fe
lől olyat, hogy fölmerülhető roszakarat clöl 
talán még kutaiukat is védenünk és őriz
nünk kell. Indokolatlan félelemnek nyomo
rúságos nyilvánulásai mindezek; az eféle 
óvakodási rendszabályok soha egy hajszál
nyit sem segítettek a baj hátratartásában. 
Enélfogva a múlt, gyarlóbb időknek ezen 
sok bajt szerzett kinövéseit, a mai, felvilá- 
gosodottabb korban, az orvos-rendőri tudó- 1  

mány, mint fölösleges czéltalanságokat, mel
lőzendőknek tartja.

Nem is eféle nyers fogásokkal védhet- 
jük meg magunkat az ólálkodó veszélytől; 
hanem házunknak, háztájékunknak, egész 
környezetünknek, Valamint testünk és lel
kűnknek is tisztántartásával, rendtartással 
kiviit belül és életünk folytatásának józan 
mérséklettségével.

Szabó Dávid
megyei főorvos.Egészségi reuds/.hály a kolerajárványkor.

1) Mértékletesség ételben és italban, a részc-
geskedés és kicsapongás szigorú ke
rülése.

2) Tisztaság úgy a szobában mint az udva
ron. A szobát még hideg időben is —  
napjában többször szellőztetni, abban 
a moslékos káposztás hordót, továbbá 
a krumplit és szárnyas házi állatokat 
nem kell megszenvedni. A z udvarról a 
trágyát és minden rondaságot el kell 
takarítani, úgy a szobát naponként forró 
téglára vagy vasra öntött cczettcl ki- 
füstölni.

A „Szabolcs1' tárczája.

A uöeniaiifipátió kérdése a közelmúltban.
(Irts.. Golenich Károly.)

(Folytatás.)

IV.
.Akik ina az emberiség nagy tömegűnek háta mö- 

gött járnak, egykor azon helyet íoglalandják el, ame
lyet jelenleg a legszélsőbb elöcsapatok tartanak meg
szállva,“  mondja Makulay Ezen elvet hangoztatják a 
női cmauczipácziót kedvelők is. Tagadbatluu az, hogy 
az őskorban nőink még álmodni sem merészeltek oly 
szabadságról, mint minőnek jelenben örvendenek, s ha 
azon időkben oly nagy horderejű kérdésekkel lépett 
volna föl Miss llecker, Miss lthoda Garet, Krnesztiue 
Kosé 8 a tüzes Farnham Klisa, főleg ez utóbbi, ki nyíl
tan kimondd könyvében, hogy „a  nő minden kétségen 
kivül feletto áll a férfiúnak még értelmi tekintetben is, 
a szemlélet, a vizsgálódás, mely a nő hozományát ké
pezi, nem fölötte áll-o a férfiú lassú, czammogó 
megfontolásának*? Mondom ha ily elvekkel akkor lép
tek volna föl, bizonynyal úgy szenvedtek volna martyr- 
halált, mint egy Socrates Vannak a természetben idő
közök, midón uj elvek születnek és midőn ez uj elvek 
megvalósulnak; habár vérkeresztségen is át. Kezdet
ben csak igen kevesen tzoktak lenni azok közül, kik 
az uj eszmét pártolják; de tagadbatlan, hogy az uj elv 
mégis győzelmet ül, habár évszázadok múlva is. A vi
lágrend oly különösen van alkotva, hogy ott nagy hé
zagoknak képződni nem szabad, sem az anyagban, sem 
a szellemi műveltségben. Ezelőtt senki sem gondolt a 
nők szellemi állásával; a régi kor megelégelte pusz
tán azt, )ia  a nő jó cseléd volt. Nézzük most daczára 
annak, bogy nem törődött a nokérdéssel egy nagy el- 
mo sem, mégis a viszouy a férfiak s a nők között csak 
is olyan a jelonben, mint az őskorban, azaz, mindkét- 
uem haladt előbbre szellemi műveltségben, jogok szer-

A ruházattal az időjáráshoz kell alkal
mazkodni, már most is reggel és este 
melegebben öltözködni. Kik hajlandók 
a hasmenésre, viseljenek liánéit vagy 
szőrkelmét hasukon.

A  hasmenést úgy kell tekinteni, mint a 
kolera betegség legelső kezdetét. A 
hasmenésben szenvedő ember feküdjék 
az ágyba, igyék melegherbatheát, bodza, 
mentha, vagy boróka -forrázatból —  
ha nem hány; ha pedig a hányás je 
lentkezik nála, igyék hideg vizet kor
tyonként. Rakasson a hasára melegí
tett korpát vagy hamut zacskóban.

Miután a kolera-ragály abban foglalta
tik, amit a beteg kihány, és mi tőle 
hasmenéssel kiürittetik : minden törek
vés odairányoztassék, hogy a kolera
ragály erejét elveszítse; mert csak igy 
lehetend a kolera-betegség széthurezo- 
lását megakadályozni. Mely fontos czél 
elérésére a vasgáliez szolgál leghatha- 
tósabb ellenszerül.

Azért is miuden lakos a vasgálicz 
megszerzésére —  melynek fontja 8 kr. 
és minden fűszeres boltban kapható —  
komolyan utasittatik. Miből, t. i. a vas- 
gáliczból 1 font 20 iteze vízben felol
vasztva, minden háznál készon tartas- 
sék avégett, hogy a kolerás vagy a 
hasmenésben szenvedő beteg iiritékei 
avval összekevertetvén, ragályosságu- 
kat elveszítsék.

Az üritékek nem az árnyékszék
be, se nem a trágyára öntessenek, ha-

tárgyalásába néni avatkozott addig, mig a városház 
épületének műszaki felülvizsgálata meg nem történik. 
A polgármesternek azon jelentésére azonban, hogy Ki- 
szely Károly szathmári kir. mérnök, a műszaki vizsgá
latra megérkezett, kimondatott, hogy a költségvetés 
felülvizsgálásával megbízott küldöttség, a műszaki fe 
lülvizsgálatnál segédkezzék.

Olvastatott a városi tanácsnak, a képviselet meg
hagyása folytán, a szakosztályok számarányban! felosz
tása tárgyában tett jelentése. A tanács o jelentésében 
előadja, hogy nem érezte magát feljogosultnak arra, hogy 
az illető szakosztályi tagok egyéni szabadságát, á be
osztás tekintetében korlátozza; de másrészről nem is 
látta czélszerűnek a számarány-báni beosztást azért sem, 
mivel némelyik szakosztály köréhez több teendők lévén 
sorozva, a szakférfiak önkényileg s megkórdeztetósük 
nélkül, jogosan nem lehettek beoszthatok. E tanácsi jelon- 
tés, valamint azon intézkedés is, melyszerént a szak
osztályok, alelnökök választására már be is szólittat- 
tak, tudomásul vétetvén, helyben hagyatott.

A főkapitánynak azon kérelmére, melyszerént a 
szervezet értelmében, hivatalához egy Írnokot kér ren
deltetni, s egyszersmind a hivatali szűk helyiségnek 
megszaporitását kérelmezi; határoztatott : hogy az ír 
nok megadatik; a helyiség iránti intézkedéssel pedig 
polgármester bízatott meg.

1‘olgármester jelenti, hogy a szélmalom iránt csu
pán egyetlen ajánlat érkezvén be, a malom eladását 
nem eszközülheté. Határoztatott: hogy a szélmalmot 
a polgármester szakértők által becsültesse fel és gon
doskodjék annak kiépítéséről, valamint igyekezzék tá
jékozást szerezni magának afelől, ha nem lehetne-e a 
malmot, a város érdekével összeféröleg bérbeadni.

Iuterpelláltatott a polgármester aziránt, hogy tett-o 
cs minő intézkedéseket a koleiajárvány érdekében? 
Polgármester adott válaszában kijelenté, hogy a szük
séges elöintézkcdésck miuden tekintetben megtétettek. 
A felelet megnyugvással tudomásul vétetett s a mű
ködő kolera-bizottság 4 képviseleti taggal szaporitan- 
dénak találtatott; egyszersmind felhatalmaztatott a 
tanácsjárvány esetében, a szükséges költségeknek esc- 
tenkinti utalványozhatására. A

A Bzabolesmepyei tankerülct l&72-ik évi tanügyi 
állapotáról szóló elnöki jelentés.

Tárgyaltatott n srabolcsmegyei iskolatanácsnak 1873-ik évi fetr. 
• ü- é* 7-én tartott évnegyedei ülésében.

nem a földbe ésnttagsannk. (Folytatás.)

6) A  kolera betegek es a halottak fehér és 
szenynyes ágynemű-ruhái, erős lúgban 
vagy ehlormeszes vízben 48 óráig tartó 
áztatás által azonnal fertőztelenitendök; 
bebizonyított tény lévén ugyanis, hogy 
a kolerás betegek szenynyes, piszkos 
ruhái, legveszedelmesebb terjesztői a 
kolera betegségnek.

Kelt Nyíregyházán, 1873. jun. 30.
Meské Pál
v. főorvos.

KÖZÜGY EK.

Nyíregyháza város képviseleti gyűléséből.
(Julius 4.)

A tanácskozás legfontosabb tárgyát, a városház 
1 felülvizsgálására kiküldött bizottságnak az épület iránt 
i tett jelentése képezte. Bár a múlt gyűlés e kérdés tár
gyalását kijelölte; a többség azonban annak tüzetes

Az iskoláknak megyénkben való szellemi felvirá
goztatását visszatartóztató bajok, nehézségek éa aka
dályok ismeretesek a tisztelt iskolatanács tagjai előtt, 
mert azokkal már évek óta méltóztattak foglalkozni 
ügybuzgó elődöm alatt is, ki szokott erélyességévcl és 
tcvékenyeségévcl mindent elkövetett az iskolai ügy fel
virágoztatására Említett okoknál fogva csak röviden 

i ismétlem a fubb bajokat, melyeknek orvoslására, s ha 
lehet, végleges elenyésztetésére szükséges eszközökről 
tisztelettel kérem a tek. megyei iskolatanácsot tauács- 

, kozni és határozni. Ilyen lényeges bajok már a kö
vetkezők.

1. Az iskolaköteles gyermekeknek kimondhatatlan
hanyag iskoláztatása.

2. Átalában véve, a hozzám beérkezett jelentések 
szerint a község elöljáróinak és a megyei közigazgatá
si hivatalnokok egy részének az iskolui ügyekkel szer
feletti keveset gondolása. Tisztelet becsület a kivéte-

! leknek, mert mindkét részről vannak.
3. Az alsóbb néposztálynak megyeszerte ismere

tes nagy szegénysége, mely miatt az ezen osztályhoz 
tartozó szüléknek leguugyobb része gyermekeit jóformán 
ruházni sem képes, és sok községben, mint az elöljá
róktól értesítve vagyok, ez egyik leglényegesebb oka a 
tankötelesek hanyag iskoláztatásának.

; zésében Jelenlegi nőink elfoglalták azon állást, melyet 
,a férfiak odahagytak. I>e most hölgyeink egy részo nem 
| elégszik meg a lassú fejlődéssel; egy merész ugrással 
felakarják magukat küzdeni azon pontra, hol a férfiak 
állauak.

Vájjon fog-c diadalt aratni az elv ? Biztosan mond
hatjuk hogy igen ; de nem rögtönösen. a z  uj elv di
adalát fogja aratni, midőn, mint Maculay mondja. „Azon 
nők is, akik ma még az uj elvet nem osztják, ott fog
nak állani, ama helyet íoglalandják cl, melyet jelenleg 
a szélső pártok elfoglalva tartanak. Az emancipátió kér
désének megvitatása által, a nők már is nyertek oly 
jogokat. melyekkel eddig netn bírtak; látjuk, hogyan 
haladnak előbbre. Csakis ily lassú fejlődés után, nagy- 
idők múltán lehet a győzelmet remélni.

Ez a kérdés is csak olyan, iniut minden más po
litikai kérdés. Orvosság és méreg is; hasoulit azon rágó 
mérgekhez, melyek jó l alkalmazva a sebre, elroncsolják 
a rosszat ; de ha csak kissé tovább hagvatik a seben ; 
hacsak kis vigyázatlanság járul hozzá : belekap az Oplitis- 
ba s elrontja az egészséget

Bocsánatot kérek hölgyeimtől, de akarva nem akar
va, belemélyedtem a történelembe; ott látom veszély ét 
annak, hogy mily iszonyú károkat okozott az mindig, 
ha valamely eszme megvalósítását rohamosan sürgették ; 
ha nehány tudós, vagy államférfin azon eszméjét, me
lyet ö maga egy egész életen át folytonos szemlélődés 
és kutAtás után alakított meg, úgy akarta útalánossá 
tenni, hogy a tudatlan, vagy a kévéssé müveit nép ez 
eszmét, melyet mint mondám, a szezonok kidomboríta
ni talán egész életén út történt tanulmányozás után 
sikerült csak, egyszerro felfoghassa, méltányolhassa, és 
hogy azt félre ne magyarázza, hanem oly igazán s 
tisztán átértse, mint az akitől eredt.

Hány igaz és szép elv volt végeredményében iszo
nyatos azért, hogy rögtönözve állitatott fe l; mig ha 
lassan, fokozatosan történt volna annak győzőimé : min
den viszály elkerülhető lett volna.

Vegyük figyelembe az időszakokat.
A görög nép mindent a természetben keresett, s

ezért virágzottak föl intézményei, mert a természet fi
gyelése annak hasznosságát tárja elénk; kereste iste
nét bölcseletében, de egyedül értelmével. S e nép, mely 
a természetet tévé vizsgálata tárgyául, államában ki
vívta a szabadságot; előre baladt mint egy nemzet sem ; 
szerette az életet, igy a társadalmat is kellett szeret
nie ; nőit legmagasabbra emelte valamennyi akkori nem
zetek között. S e korban nagy szerepet is játszottak a 
nők. Sophoklcs drámáiban magasra vannak becsülve. 
Egy Socrates, Alcibiadcs, Perikies dicscrúleg nyilatkoz
nak a nők szelleme felöl és Sophokles drámáiból ki
tűnik, hogy az élctszerctctc mennyire meg volt az ak
kori nőkben, s mennyire fájt a tudat, hogy egykor meg 
is kell halni.

Eljött a középkor és elűzte magától a természe
tet. A nőkkel meg utáltatta a társadalmat; mig a gö
rög nép nz erényt az emberi természet józan kifejlési- 
tésében állapító meg, addig a középkor a társada- 
lomtóli elszigeteltségben, a magános, áhitatos életben 
akarta feltalálni azt. Nagyon bizonyos, hogy igy az egy
házi kor lesülycsztú a társadalmat; okot adott arra, 
hogy nőink a társalgást megutálták. A férj és feleség 
ez időben gyakran megfogadták, hogy mint házasok is 
nem az életnek, hanem egyénül az ájtatossógnak szén* 
telik napjaikat. Erre elég példát mutatott II. Henrik 
császár, Eduard Anglia hittérítője. II. Alfons Spanyol, 
Imre, István király fia hazánkban. Oly annyira ment e 
téves hit túlzása, hogy, mint toursi szt. Gergely emliti, 
nem ritkán lehetett hallani, miszerint a férj neje el
hunyta után o szavakra fakadt: „Köszönöm Istenem, 
hogy a kincset érintetlenül, amint tijrerém adhatom 
vissza s/.eretetcdnek.“

Do hogy jobban megérthessék hölgyeink azt, hogy 
u közép korban egész a franczia foraduloinig. mily 
helyzetben voltak nőink szellemi tekintetben ; hogy 
mily rajongókká tévé őket a vallásosság téves felfoga* 
su : pár történelmi példát fogok felhozni a kiválóbb ra
jongások közöl.

| (Vége köv.)



4. Iskolatanitóinknak sok községben nagy szegóny- 
sége ős nyomora, "'o ly p°k  tokintetbon csaknem 
tétlenné teszi a hivatásuknak és kötelességeiknek való
megfelelést.

Az iskoláztatás elöbrovitelere nézve 1-sö és 2-ik 
8Z. a. je lzett legsúlyosabb bajokat véleményein szerint 
egyedül csak az ujonan szervezendő községi eliiljáró- 
8ig és a megyei közigazgatási szolgabirák erélyossége, 
pontossága, s a törvénynek általuk leendő szigorú vég
rehajtása ssüntetheti meg. —  Jól tudom, hogy e gyer
mekek iskolába járatását és az iskolai mulasztásoknak 
az 18D8. XXXV Ill. törvényezik 4-ik §-a értelmében va
ló megbüntetését a községek eliiljáróinak felelősség ter
he alatt kötelességévé te tte ; de ennél több kívántatik, 
nevezetesen: a megyei közigazgatási tisztviselőknek is 
ugyan azt nem csak kötelességévé tenni, hanem a mu
lasztásért íelcletrc is vonni, nem igazolt mulasztás ese
tében a netalán hanyag községi elöljárókat elnéző- 
ikkcl együtt azonnal szigorúan büntetni, mert a rendes 
iskoláztatás által cszküzlendő és előbbre viendő népmü- 
vcltség a végrehajtó megyei közegek (nem pedig a tan- 
felügyelő, megyei iskolatanács és felekezeti hatóságok) 
kezcibo van letéve.

A 2-dik szám alatt jelzett hajon törvény által nem I 
segíthetünk ; de meg ez felül is múlja a mi erőnket, ha
nem itt egyedül csak társadalmi utón cszküzlendő se
gély által lehet enyhíteni a hajt, melynek már esak 
enyhítése is közelebb visz a czélhoz, előbbre mozdítja 
az ügyet.

(Folyt, küv.)

CSEVEGÉSEK.
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(Áörándok egy buvös tündér küzelékcn. — Es vvird streng ver- 
hoteu.. .  —- Bátran előre! — A ezélnál. — Sokféle liáziőnrátok.

ItoBint all fegyverével ma Pétykő — Kritika akart lenni és 
ion ptnegyrieoii. — Tervezünk és cserben maradunk. — Megle

petés, ijedelem, futás. — Különböző kapezáskodó kérdések.

Valabára itt lehetünk, itt vagyunk ismét lombko- 
szonís hársaid hús árnyában, élvezhetjük lágy karjaid
ban a zengő madárdal; és üde virágillatot, gyógyulást 
találhatunk a tóii j.wk«.s toro/.as, nevest és pagátiddö- 
zés miatt kimet ült tagjainknak; regattákat rendezhe
tünk szőke hullámaidon, dalidókat, Lajos-cstélyeket 
tarthatunk feldíszített termeidben, gyönyörködhetünk! 
Benézi Gyula és Dombi Laczi nyirettyü-művészetében. | 
hajtóvadászatot szervezhetünk, mint 18C0-hen, a nyíri 
(képzelt) Croccók, Itinaldo Ilinaldinik és Fra Diavolók 
ellen, s ha úgy akarjuk, akár nagyságoltathatjuk is ma
gunkat u pinczérekkcl. . .  légy üdvözölve bájos tündére 
a futóhomok sivatag honának, légy üdvöz ezerszer szi
vünk szép szerelme, ékes Sóstó !

Azaz, nem vagyunk bizony még ölelő karjaidban, 
s ah ! talán nem is leszünk. Hiszen iiuc, gyönyörű par
kod kapujánál szuronyt szegezve állja utunkat a kemény 
tilalom : „úgy az üres, mint terhes szekerekkel való 
átjárás öttől ti/, forintig terjedő büntetés terhe alatt 
tiltatik." <Mi sois! öli tahim! Oh kősziui, érczmellü, 
crudelis férfiú, ki e tilalmat kiadva, el/árod epedö lel* 
künktől a viszontlátás kéjes buldog>ág.it! Azután még 
busz forint birsággal fenyegetőzik! Hiszen kérem, húsz 
forint roppant pénz, valódi krőzusi kincs nio-t. midőn 
azért a második rátáért (no meg egy kis régi hátrányért 
is) úgy nicghorotvált a/ érdemes adóhajtó ..puhlikánus*1 
s még hozzá (hála a nemzet bölcsének c dicső „vív
mányért!'*) a késedelmi kamatok fejében is takaros 
summát szivattyúzott ki „k.posgiitakórsághun" sinlödüzö 
tárczánkhól (hogy tennék kalodába ott, ahol a kőto
rony fuudam''ntoma égerfa!). Lton veled bájos tündér, 
szép álmaink, mosolygó reményeink, Isteu ve le tek ...

De nini! hát ezek a bricskák, szekerek és taligák 
hová meunekV De egy emsén a park kapuján! IIo lió ! : 
hát nekünk miért nem szabadna? Eh, courage (Danton)! 
Gyurka! vágtassunk mi is utánuk; hiszen „ahol sokan 
vétkeznek, senki sem bűnhődik;" azután meg mi nem 
is szekérrel megyünk, hanem ..taligával ;*‘ erről pedig 
hallgat a tilalom,44 mint u Küsu malma Szoboszlón •• 
Vonvarts, bratyr Gyurka! hanem valahogy „ki ne tálal
jon", mint néhány éve tön; mert Abrahamus a Santa 
Clarara mondjuk! úgy besoroztaljuk kenteket közös- 
ügyes bakának (löcslábú és puposhátú ez a becsületes 
állatkínzó), hogy meg sem áll az „ópercncziáig". Itt 
vagy unk szerencsésen. Az igaz, ez a kezdetleges „kom- 
furtábli" meglehetősen össze-vissza rázott benőnket, de 
azért légy lelkűnkből üdvözölve szivünk szép szerelme, 
ékes Sóstó 1

Hanem bájos tündér! úgy tetszik, hogy mióta lát
tunk, nem igen válogatsz imádóidban s feledve, elha
nyagolva minket torzs-udvarlóidat és véreidet, Árpád 
apánk costumejében, valódi cosinopolita lettél; szived, 
mint a toulousci kikötő, hová a bajók a szélrózsa bár- 
niely irányából és bánni lobogó alatt bevonulhatnak." 
Ezt már csakugyan ncr.i hittük volna! Magunkénak 
képzeltük egészen, feltétlenül, örökre, s ime, itt egy 
egész kápláralja bugyogós bidalgó hányja köiiilc a buk- 
íenciet és czigánykereket; amott egy Tobitscbauból! 
'agy Mödlingbúl elillant sváb rohan feléje a tópartján 
bolbatoborzó nadrágban, fején matrózkalappal s vállán 
evező lapáttal; ott pedig egy magas tetejű kalapba 
(a lias; kürtő) és frakba(brr!) bujtatott savó színű egvé- 
niség lorgnottirozza elbűvölő keeseit, valószínűleg M ili
őn egyik touristája, vagy valami különcz yankcc Balti- 
nw.icl.(i|, ha ugyan nem szabó legény Hadkersburgbél 
(Ki'.nlainl Steyermark ) vagy épen Ilugli kollégája, akit 
konok fejeink lemlbcbozásáia Eiizcnsdoi fliól „delegált" 
e vidékre, n reálunió rejtelmes utakon kullogó politi- j 
ká)a. F.s a csalfa tündér uiiinlegyikro mosolyog, mind-j 
egy ikkel kaczérkodik. „A z asszony ingatag, csalfa és lo- 
dér; éli álbatatluiiság. a s s z o n y  a te neved,, I Legyen 11 
de azután no is várd tőlünk csalfa lény. hogy mint ed
dig, ezután is a szerelmet ilju fellcngésével magasztal
juk kellőn: JÍdct. Nem ! a vaiázstátyol lelillllott szc- 
meiukról; most már tisztán látunk; nyíltan beszélünk.

De ha nem akarunk hűtlenek lenni az igazság
hoz, hogyan mondjuk a feliért feketének, a fényt árny
nak ' Hiszen mióta itt voltunk, annyi czélszeríi ujitás, 
javítás, szépítés történt e helyen, hogy valóban clisme 
résünket kell nyilvánítanunk a közönség nevében, a 
Sóstó-egylet irányában. A sétány megnagyobbítva, s 
csinos korláttal elkülönítve a „íiukkerek" állomási he
lyétől; u sétány fái alatt léghuzaiumentes lámpák; az 
erdőben tisztán tartott sétautak; a kert ügyes kertész
ről és jó  gondozásról tanúskodik; a fürdővendégek! 
névsora díszes keretben kifüggesztve; a fürdőszobák és 
kádak kifogástalanok (most nem hallunk frivol dalokat 
a súroló „mosdatlan szépségektől", mint nehány éve); 
a tó tükrén „gondolák" libegnek; a pinezérek serények, 
udvariasok (rangunkhoz illöleg meg is nagyságúinak); 
és ami kiválolag dicséretet érdemel, naponként negyven 
pénzért tiszteséges szobát bérelhetünk, még pedig a 
valódi beteg fürdövendégeknek oly igen szükséges csen
des tájon, hová az olykori zajos mulatságok hangjai 
csak megszürődvc, Aeol hárfazöngéseként hatnak el; 
végül a politika határozottan szünetel; az asztaloknál 
vegyesen foglalnak helyet a jobb és baloldal matador
jai, dr. Halady és dr. Marady, kuruezok és labanezok, 
notablek és polgárok, birtokosok és kézművesek, s a 
helyett, hogy egymással „farkassz.emet" néznének, mint 
az összeolvadt fehér- és pirosrózsapárt, mint a kibékült 
guellek és ghibellinek, kedélyesen társalognak es kop- 
pautauak.

l ’arblcu! hová tévedtünk! Hiszen kritizálni, ócsá- 
rolni, dorongotui akartunk, és ime, dicséneket zengő-1 
dezünk, mint valami alkalmi poéla, mint egy modern 
Marullus. Bezzeg sajt, ha nem lehet másként! Átko-, 
zott állapot, csak már beleköthetnénk valamibe! író- ■ 
toliunkat egy botrányért, egy taligadőlésért, egy uszá-! 
lyos nőruháért, egy fiakker-gorombaságért. Hab! egy; 
jó  eszmét fogtunk! Amint magunkról tudjuk a régi „jó  
időből" (Schwat zenberg et Comp), a fürdóvendégek le
hető legnagyobb kényelem, olcsóság és élvezet mellett 
is, megtestesült képviselői a panasznak, olégületlenség- 
uek, zúgolódásnak a fürdői ellátás szempontjából. Az 
emberi természet kétségkívül ott sem fogja magát meg
tagadni. Üljünk le c vén tölgyfa alá, mely előtt min
den sétálónak át kell vonulnia, majd hallunk eleget

• *
*

Teringettét, egy lélek sem akar erre jöni! Mi do
log ez? Mcgsejtctték-e, hogy itt veszedelmes egyéniség 
ólálkodik utánuk „.juaerens, nuem devoref*, vagy pusz
tán a véletlen játéka, hogy mindenki irányt váltva 
folytatja sétáját? Ah! itt jö  a mi angolunk; ettől leg
alább hallunk anyit : „goddam l" ebből aztán bár an-| 
goiul annyit tudunk, mint a csuvasz és cseremisz nyel
ven, majd magyarázunk mi (ismert privilégiumunknál I 
fogra) annyit, hogy „hírmondói44 igazmondásunkkal akár 
ruinálhatjuk is a Sóstó-egyletet! De miért tartja fenn 
esernyőjét az a hóbortos angol? Különczködésböl, vagy 
valami vörös hajú manchesteri „miss“ -nck tett fogadás 
következtében? Dciszcn okos ember értté! most látjuk, 
mit eddig a tölgy lombsátora alól nem láthattunk, 
hogy ugyan esik az cső s ezért vonult el mindenki a 
sétányról. Menjünk mi is fedél alá. Compostellui Jakab 
oltalmazz! alig néhány lépésre tólünk egy hársfára súj
tott 1c a villám, iszonyatos dörgéssel. Vájjon nem ütött-e 
agyon bennünket? Nem nagy kár volna, gondolja ön 
monsignore 1‘isloghi? Semmiképen nem osztjuk néze
tét. és hála csillagzatunknak! még élünk és versenyt 
futunk a hóbortos angollal lakszohánk felé. l 'f f !  itthon 
vagyunk, de minő állapotban! Elfuladtan, félretört csiz
mását knkkal, tönkrement diszöliünynyel; szobánk leve
gője rekedt és fojtó, mint a kálit a „puszták királyá
nak" s még hozzá a rágalmazás olympi gyönyörétől is 
elestünk. Nem nem! e gyönyörről nem akarunk, nem 
fogunk lemondani, bár dörög az ég s villámot ló, bár 
fractus illahatur orbis!

Miért nincsenek a Sóstón fedett sétányok, ahol 
esős időben is járkálhatnánk, udvarolhatnánk? Miért 
nem állíttat az egylet minden élofára villámhárítót? 
Vagy ha ez költséges, miért nem intézkedik, hogy a 
fűidoidény tartania alatt ne legyen zápor, villámlás, 
mennydörgés, zivatar? Vagy legalább miért uein távira-' 
toztat minden huszonnégy órában R . . .  ha, megtudni 
eleve, milyen idő lesz itt mindennap ? Ott bizonyosan 
meg tudnák mondani, miutáii ott székel uz a nagy ha
talom, mely „csulatkozhatatlan.44

- z  —y.

ÚJDONSÁGOK.
(( ’) A f. szabolcsi rrf. egyházmegye niulthó 

11-ik s következő napjain Nyíregyházán tartott gyűlé
sén, több közérdekű ügyek vétettek tanácskozás alá. 
Mindenek fölött említésre méltó az egyházmegyei ügy, 
bnzgó s erélyes esperes a látogatósági táblázatokból 
gondosan összeállított, statisztikai adatokban gazdag, 
évi jelentése, hitfelekczcti nevelés-ügyünkről. E munká
lat kinyomatni rendeltetett; egyszersmind minden egy
házból sürgősen bokeretnek az iskolamulasztó gyerme
kek s gyermekeiket hauyagul iskoláztató szülék névso
ra s a jelentés egy kiuyoniott példányához csatolva, eré
lyes intézkedés alapjául a megyei bizottmányhoz átté
telnek. Ugyancsak c gyűlésen lemondott a szabályok 
értelmében; miután hivutaloskodásáuak 3-ik évét is be
töltötte az esperes. Egy üresedésben levő papi ülnöki 
hivatalra beérkeztek a szavazatok ; do miután általános 
szavazat többséget senki sem nyert: a három legtöbb 
szavazatot nyert dr. Hciszler József, Buzik Zzigmond és 
Lukács Ödön újabb szavazat alá bocsáttattak. Népneve
lési tanítói egyletek alakítása hozatott indítványba, 

1 melynek tárgyalása a jövő gyűlésre halasztatott.
□  A helybeli elemi é* gyiniinsiunii tanintéze

tekről következő értesítést kaptunk,mit a taniigy iránt 
tartozó kötelességünkből kifolyólag, ezennel nyilvános
ságra hozunk. A tanyai iskolákba összesen 554 tanuló 
jár, kik közül a közelebbi nyári vizsgán jelen volt 383, 
hiányzott 171. A tanyai tanítók száma 10. A városi elemi 
iskoláknál bo van jegyezve 1084 tanuló, kik közül a 
vizsgán jelen volt 844, hiányzott 210. A tanítók száma

13 és 1 segéd. A gymnasiuinba jár, éspedig az 1-só osz
tályba G2, —  a 2-dikba 28, — a 3-ikbu 28, — a 4-ikht* 
11 s az ő-ikbe 0; összesen 138. Egy-két tanyai tanító 
kivételével, tanítóink egészben véve, teljesen kielégítő, 
nagyrészben jeles, sőt kitűnő eredményt mutattak tel, 
mit tagudliatlanul nem csekély részben K ísb József ke
rületi tanfelügyelő urnák köszönünk, kinek itteni szak
értő utasításai több tanítónak megadták a szükséges 
irányt és tájékozást. Elemi iskoláinknál jó l esett lát
nunk a/.ou kézzelfogható haladást, melyet növendékeink 
ez évben a magyar nyelvben tettek, úgy a tanyai mint 
a városi iskolákban. Részént szegény, részént szorgal
matos, s különösen a magyar nyelvben magukat kitün
tetett tanulók között, jutalom- és ösztöudijképen, köny
vekben és péuzben 20(i írt 20 krt osztatott ki. Ezenkí
vül 0 tanyai tanító nyert 50 forintot, egy városi tanító 
(Bazár István) 20 irtot, a magyar nyelv tanításában ki
mutatott eredményért. Az ösztön-és jutalomdijak a Ko- 
bilicz-, Szekeres-, tájiintézeti-. Szilágyi-, Audaházy-, Su
ták- és Regnly-félo alapítványokból kerültek ki. Gyrnna- 
siumuuk ezévben is örvendetes szellemi virágzást mu
tatott fel.

*** ö z v e g y  László  J ó zs e fü l aki már 22 év óta
foglalkozik a leány neveléssel „polgári leányuöveldét*4 
szándékozik nyitni Nyíregyházán még czidén. Akinek 
Nyíregyháza város jövője művelődése és jóléte szivén 
fekszik, csak örülhet o hír olvasásán. A  polgári vagy 
közéjosztály az, mely az országokat és nemzeteket ké
pezi tulajdonképpen. Ahol ez osztály müveit, az gazdag 
és szabad is egyszersmind. Mily szép dolog pedig gaz
dag és szabad állam polgárának lenni. Hogy ezt elér
hessék első a nevelés. Mi lelkünk mélyéből üdvözöljük 
László Józsefné asszonyt, aki e polgári leánynövelde 
élére szándékozik álluni; rég óhajtott reménynek teszi 
le alapját ezzel. A tandíj havoukint, egy-egy leányka 
után 2 fit. 50 kr. leend; tehát oly összeg, melyet a 
legszegényebb iparos is képes nélkülözni, hogy gyerme
kének nevelését előmozdítsa. A nők munkakörének ma
holnap megkell változni; az életszükséglet sokfélesége 
és drágasága miatt, életpályákat kell elfoglalni a nő- 
világnak, hogy a ház vezetése mellett, bizonyos jöve
delmet is hajtson a családnak. Szükséges tehát, hogy 
a leány gyermek a növeldében alapot szerezzen, hogy 
képességet nyerjen az ismeretek, tudás és műveltség 
által önálló foglalkozásra is. Addig is, míg ez uj nö
velőé megnyílásáról határozottabb hírrel szolgálnánk, 
felhívjuk az illető szülők figyelmét é f. évi szeptember 
hó 1-én megnyitandó polgári leány növeldére. Bejelen- 

; téseket szóval vagy levélben egyelőre e lap szerkesztő- 
I sége is elfogad. Jelenleg egy aláírási iv kering a szü- 
i lök közt a végett, hogy elölegescu legalább 30-40 le
ányka biztosítva legyen.

=  A  h egya lja i ág. e v . e g yh á zm egye i g yű 
lés í. ó. juliushó 2-áu tartatott meg Miskolczon, hely
beli esperes lelkész n. t. Bartholomaeidcsz János és a 
rendes felügyelő Péchi Tamás helyett Jób Ferenci el
nökletük mellett.

Palans/.kyné-l'sapó Id a  asszony leánynövel-
déjébeu inulthó 30-án tartatott meg az ezévi nyári nagy
vizsga meglepően fényes sikerrel. Meg nem adhatjuk, 
hogy ne jelezzük ama hideg közönyt, amit az intézet 
iránt átalábau a férfiak tanúsítottak. A nagy női közön
ség közt csak itt-ott tűnt fel egy-egy férfiarcz. E hideg
ség azouban nem csak ott, a gyinnasiumi vizsgán is 
tapasztalható volt. Ugylátszik, hogy a nevelés ügye csak 
harmad, negyedrangú kérdés ma, az anyag, a meggaz
dagodás e századában. Elég szomorú dolog, ha a szülök 
nem érdeklődnek gyermekeik clühaladásán. Az uj tanév 
e növeldében is f.c. szeptemberbe elsőjén kezdetik meg. 
A zongora-vizsgáról, mely délután tartatott meg, szintén 
dicsérettel kell megemlékeznünk. E  tantárgyat Szénfly 
Gusztáv, Szénffy Gyula, Kratzer Sarolta és Palánszky 
Margit adták elő a növendékeknek. E vizsga műsorozata 
kővetkező volt: 1) Nyitányul „Induló" Hunyady László 
dalműből, Erkel Ferencitől fi kézre; előadják : Palánszky 

| Jolán, Mandel Róza és Ilönsch Janka. 2) „Ballet44 Or- 
plieus operettéből Chovutaltól; előadja : Jéger Lujza.

; 3) „Egyveleg" Hunyady László dalműből, kezdők szá
mára átirat Szénfy Gusztávtól; előadja : Jéger Amália 
4) aFischerlied" Havertől és „Van neki. . . “  népdal négy 
kézre, átirat Szénffy Gusztávtól; előadja : Palánszky 
Lenke. 5) „A llegro" Stradella dalműből, Flotowtól és 
„Ilertelcndy indulója44, átirat Szénffy Gusztávtól; előadja: 
Nádassy Mariska, fi) „Oú va-tu petit o iseau?'Ilesstő l 
és „K is bokréta" Szénffy Gusztávtól; előadja Szilvássy 
Irina. 7) „Casta diva", ima Norma dalműből, átírva 
Szénffy Gusztávtól és „K is ábránd" Szénffy Gusztávtól; 
előadja : Yadnay Róza. 8) „Yictoria nocturne" Brilley 
Richardstól; előadja Korányi Ida. 9) „Fleurs des Alpes44 
Borbottól és „Andalgás magyar népdalok felett44 Szénffy 
Gusztávtól; e lőadja: Mandel Róza. 10) „Momens musi- 
cales" Schubert Ferencitől és „Ö t magyar népdal44, át
irat Szénffy Gusztávtól; előadja Palánszky Jolán. 11) „La 

ICalme du matiir4 Lefebun AVerlytöl és „Töredék44 Emlék 
liazámra-féle ábrándból, Székelytől; előadja : Ilönsch 
Janka.

-+- E gy  fia ta l em ber alkalmazást, illetőleg írás
beli munkát keres a helybeli ügyvéd uraknál, vagy bár
kinél, aki naponkint folytonos irásbeü munkával ellát
hatja. írása igen szép és helyes. Bővebb tudósítással a 

i szerkesztőség szolgál.
(p ) P a lán szky  Sám uel helybeli tanár ur 50 frtot

tett le a napokban a városi kapitányi hivatalnál jóté- 
í kony czélokra leendő fordítás végett. Mint tudjuk ez 50 
j frt. egy a t. tanár ur és Müllcr Lajos tánezmester ur 
! közt fölmerült difíerentiák végleges megszüntetése vé- 
! gett, tétotett le hogy: intor duos litigantcs, egy hnrma- 
; dik örüljön. Mindegy, bármiből keletkezet légyen is ez 50 
fr t ; a jótékony czélra lett felajánlás által, miudenbi- 
zonynyal elvonul az árnyék, amely talán a nemesen be
fejezett ügyben versengők valamelyikére eshetett volna.

•  A z  épü lő fé lben  le vő  h e lyb e li re f. tem plom  
ja vá ra , a vendéglő udvarán lévő színkörben, neveudék 
leánykák buzgólkodásából, Müller Lajos ur vezérlet© 
alatt, f  ó. juuiushó 30 án táncz, szavalati és zenees- 
tély rendeltetett következő müsorozattal: 1) „Magyar 
magán tánc/. •" lejtve egy növendék leányka által. 2)



A KÖZÖNSÉG KOVATA.„ M en ü e tté e lő a d ja  ti/ n«'»vf*mK;k IcátoKa. 3) , Komin 
Cupricioso" Mendelssohntól; zongorán előadja Utvánfty 
Miklós, 4) „dunai tánc/.; * előadja 8 növendék leányka.
5) .Fiamnak'* Arany Jánostól; szavalva Palicz I.enke 
k a. által. 6) .T iro l táncz ." előadja 8 növendék leány
ka. 7) „Uemiuiscences de Hunyadi László ;“ zongorán 
előadja Istvánffy Miklós. 8) „Szerecsen táncz ;* előad
va négy kis növendék leányka által. A sorozat közti 
tért Müller Lajos tánczmester ur biivészeti előadása 
töltötték bo. A bevétel összesen 189 frt. kiadás 59 frt. 
90 kr; tiszta haszon: 119 frt. Felülti/.ettek : Goldstein 
János 2 frt. 30 kr Gltick Dávid l frt. 20 kr. Lehetet
len hogy az illető egyház nevében köszönetét ne sza
vazzunk azon kedves teremtéseknek, akik az előadás
ban részt vettek. Amaz ártatlan lelkek, a legnagyobb 
porszemet vitték a ref. templom építéséhez, mely por
szem egyik legnagyobb részét képezendi ama templom
nak. Müller Lajos ur szintén nagy hálára kötelezte az 
egyházat azon buzgalmáért, mit ez estély rendezésénél 
elkövetett. Jelen Pál és Morgenstcrn urak, akik a szín
kört úgy ez alkalommal, mint a múltkor, ingyen voltak 
szívesek átengedni, fogadják az egyházi közönség me
leg köszönetét.

(K—r.) Sáros-N.-Pata kon Kesselbauer Emma kis
asszony vezetése alatt egy, f e l e k e z e t n é lk ü l i  négy- 
os/tályu leánynövelde alakult, melynek élén szakférfiak 
állanak.

(M — r) Müller Lajos tánczmester, tudatja a 
nyíregyházi n. é. közönséggel, hogy a közte és P&láusz- 
ky Sámuel tauár ur közt fölmerült kellemetlenségek kö
vetkeztében, Palánszky-Csapó Ida asszony leány növel- 
déjével minden eddigi összeköttetése megszakadván: 
több szülők óhajtásához képest, jövőre önállóan fog a 
tánczokból tanórákat rendezui és adni.

Nyílt levél Krasznay Gábor úrhoz, mint az ellen
zék elnökéhez.

A magának országos jó hirt s novet szerzett Nyir- 
| egyházi ellenzék ezidőszerént, midőn országszerte min- 
Idenfeló megyénkben is léteinkről erőteljes hangot szán- 
j dékoznak adni elvrokonaink, mélyen hallgat. Ennek oka 
í nem lehet más, mint az, hogy az ellenzék tisztelt el- 
1 uöke közgyűlést tartani nem méltóztatik.

A . Szabolcs“ figyelmes olvasói tudomást szerez
hettek ugyan arról, hogy eluök ur nevezett lapban le
mondott; ez eljárást azonban correctnek nem tarthat
juk részint azért, mivel az ellenzék egyrésze, o lapot 
nem olvassa, részint azért, mivel azon testület, mely 
önt osztatlan bizalmával megajándékozó, megérdemli 
azt, hogy elfogadott s közmegelégedéssel folytatott 
tisztét ugyanazon testület kezébe tegye le és végre is, 
míg uj elnök nem válas/.tatik, bármely testületnél, vagy 
a régi elnök, vagy ennek határozott lemondása, vagy 
épen halála esetében ideiglenes, vagy korelnök végzi 
a teendőket. Mi tehát mindaddig, mig ez meg uem tör
ténik, más ellenzéki elnököt nem ismerhetünk s mu
lasztásaink és hátramaradásunkért a felelősséget ma
gunkról elhárítani kénytelenek vagyunk.

Tisztelettel kérjük azért tisztelt elnök urat, mól- 
tóztassék sürgősen gyűlést tartani, hogy mulasztásain
kat jóvá tchessük.

Nyíregyháza jul. 2. 1873.
Több ellenzéki politúr.

8 Z I N H A Z.
Csütörtökön, június 26-án Ács Irma jutalmául 

„Griseldis a szénégető leánya* dráma 5 felvonásban, 
irta Halul Frigyes. Az esős idő miatt csakis anynyi k ö -1 
zönség jött be, hogy a napi költség fedezve lett. A je 

ltől volt inüértő közönség tapsokban pótolta a pénztá
ri hiányt; ha ugyan pótolta E dráma 2 kiemelkedő 
alakját Komáromi (Pereivel) és Ács Irma (Griseldis) 
kitűnő sikerrel állították elő. A többi működők szintén 
betöltötték helyüket.

Szombaton, junius 28-án Boér Emma k. a. első 
löllépteül .Gauthier Margit" Boér Emma k. a. minden 
bizonynyal egyik azon hazai művésznőknek, akiket bír
ni nyereség. Legerősebb oldala az érzelmesség anélkül, 
hogy érzelgős volna. Érzelmességc finom, természetes, 
és önként folyó. Szava elég tiszta és csengő; hangsú
lyozása korrekt, nyelve helyes , néha azonban, kivált 
lm siet, kissé egyhangú. Gauthier Margit, tagadhatat
lanul a bravour szerepek közé tartozik, melyben sok 
művészeti szépet lehet feltüntetni; de anál kevesebb 
erkölcsi igazságot. Prielle Péter (Armand) ismét meg
mutatta. hogy a szorgalom és akarat mindenható a szín
padon. Az ö Armandja olyan hü és igaz volt, aminő
vel igen ritkán találkozhatni. A közönség kitűnő me
legséggel fogadta a tisztelt vendéget, amit ő valóban 
meg is érdemel. Az előadás végig kerek és élveze
tes volt.

Vasárnap, juniushó 29-én, Boer Emma k. a. 2-ik 
fóllépteül : „A  betyár kendője", népszínmű Abonyitól. 
E niü ma harmadszor került színpadunkra s daezára 
ennek, ma is megtöltő a házat. Boer Emma k. a. uem 
állított ugyan elénk Örzsi alakjában valami újat, amit 
Priellenó fölfogásában és játékában, legalább körvo
nalmaiban ne láttunk volna; azért mégis folyvást ér- 
dekfeszitő volt átgondolt játéka. Csupán egy mozzana
tot színezett erősebben, ami felkülté figyelmünket és 
megragadott. Ez „az erdőrei kihívás1', mely valódi mű
vészi fogásokkal volt ecsetelve. A többi szerepek mind 
a régi ismert kezekben voltak. Közönség meglehetősen 
szép számmal.

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.

Hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszékhez tartozó 

fogházban elhelyezett fegyenczek részére szük
séges ital-víznek hordása, úgyszintén ugyanazon 
fogház udvarán időszakonként összegyűlendő I 
szemétnek kivitele, a folyó év második felére, 
szóbeli árlejtés utján kiadandó lévén : erről a 
vállalkozni szándékozók oly figyelmeztetéssel ér- 
tesittetnek, hogy ezen árlejtés f. é. juliushó 15-én 
d. e. 9 órakor alulirt kir. ügyészség hivatalos 
helyiségében fog megtartatni. A bánat-pénz 30 
frt; a vállalat további feltételei, alulirt hivatal
nál megtekinthetők.

Kelt Nyíregyházán. 1873. juliushó 1-én.
(2—1) Királyi ügyészség.

Hirdetés.
A bécsi „Oesterreichische Hypothekar-. Cre

dit-et Vorschusz-Bank“ tulajdonát képező nagy- 
létai birtokon következő tárgyak szabad kézből 
eladandók :

1) egy egészen uj. még nem használt Wolf- 
féle gőz kazán.

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

Dr. Kralovszky Mór
mint a bank ügyvédje.

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

jelentkezzék.

(3—3) Juhász Kálmán.

Kolera ellen

hathatós óvszerül
ajánlja most érkezett

vörösbort ás borovicskát,3- 2> a csemege-terem.
(3~2’ Hirdetés.A* Yfg) liiii'llioluniai'idi'sz Károlvné
asszony, I. é. július 1 -tol elfogad magános 
urakat cs 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.

Bérbeadó lakás.
A tokaji-utezán 400. sz. a. ház, moly áll : 

4 lak- és 1 előszobából, 1 konyha, 2 éléskamara, 
1 pincze, kocsiszín, 4 ló és 4 tehénre való is
tálló. fáskamara és sertésólból, folyó évi Szt.- 
Mihálynaptól fogva bérbe kiadó.

Tudomást nyerhetni ugyanott 
(0—1) Siniirsek Fercncznél.

294. sz.

Hirdetmény.
Tokaj városában a fóutezán kedvező helyen 

fekvő úgynevezett „Fekete sas“ kincstári korcs
maépület, az italmérési joggal, és egészen jó 
karban levő állással együtt, folyó évi szeptem
berhó 1-tól 1876-ik évi szeptemberhó 1-ig, azaz 
3 évre haszonbérbe fog adatni, 1873. július 
29-én délelőtt 10 órakor megtartandó 2-ik nyil
vános árverésen.

A korcsmaépületben a mérő szobán és bérlő 
lakszobáin 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—2)

Tokaj, 1873. juniushó 22-én.

M. k. urad. gazd. hivatal.

Eladó házhely.

TORJAY KÁROLY (0_a)fűszer- és festek-kereskedő Nyíregyházán
(G r e d i g és T e s z t e r urak házában I

tisztelettel felhívja a helybeli és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmét és ajáulja jól be
rendezett fűszer- és festék czikkeit.

Nagy választékban kaphatók kész festékek firuiszolajban. Úgymint :
(Itrnmarin-kék, berlini-kék, ezinóber, zöld, sötét és világos, kávésziu, sötét és vi

lágos, Kzatinóbcr, iiiihraun, sötét és világos, ockersárgn, esászárzöld, angolvörös, fenyő- 
korom, raff. rremsi-fehér, ezüst-szürke, horgony-fehér és több mindenféle festék csoma
gokban; ezeken kívül kaphatók :

Finom világos firnisz fontja 36 kr., topái-, damár- és gyantalnek, pndozatlack, pá
risi csizma-lnck, legfinomabb politúr, habkő nagy darabokban, finom sárga enyv fontja 40 
kr., szűcsöknek most érkezett valódi braziliai orlonn fontja 1.40 kr, kalapos- és festők
nek finom fekete herzseny fontja 10 kr., finom fekete suszter-szurok és kitűnő jó  csiriz; 
porzó fekete, vörös és kék; legfinomabb copirtinta fontszámra; gelatln fehér és vörös; ossa 
•cpia tajtpipatisztitó; angol hólyagpapir 1 iv 8 kr. Krözer gyógyszerész jóhatásu gilisztaeso- 
koládéja; valódi S/.chofer-bnlzsam; tis/.aujlaki bajuszpedrő; hikszádi savanytiviz; és 
valamint minden o szakba vágó czikkek jutányos áron.

Nyíregyháza városa részéről közhírré téte
tik, 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 
hivatalban megtekinthetők.

Nyíregyháza, juniushó 26-án. 1873.

(2—2j Jurányi Hugó,
lejegyző.

Fogorvosi jelentés.
Van szerencsém a n. é. közönségnek tudo

mására juttatni, hogy Nyíregyházán keresztül 
utaztomban, e nemes városban csak néhány na
pig maradhatok, mely idő alatt valamint min
denféle fogorvoslásra, úgy kész ujfogak betéte
iére is készséggel ajánlkozom. Az uj fogak a 
legújabb uinarikai rendszer szerént mcsterileg 
készitvék.

Mély tisztelettel
(0—1) O. Deneoke

fogorvot Ifannoverából 
lakik Mitkolcxon.

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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