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Vegyes tartalmú heti lap.

Me g j e l e n i k mi nden vasárnapon.
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madó-tulaJdonoB : a

Xyiregyliúxa, aumis/tiislio 10.
K földön, hol annyiszor vérei m eg hi
báinkat a kő és tövis, o ly sok néma bú k í
sért, o ly sok m érges fulánk sebzi nu-g szi
vünket; vájjon mit kellene tennünk élőkul,
h a nem lenne s z í v és abban szeretet!
Csak pár évtizedünkön tekintsünk vé 
g i g # m elyeket hátunk m ög ött n a gy kiírnál
eltem ettünk; m ily sok m ély bánat-árny kél
fel onnan, az em lékezet sörét zászlajával int
ve és tanítva bennünket. De az em ben m in
den e g y éb re inkább hajlandó, mint a ta
nulásra.
Férfiaink öblös pipára g y ú jt v a , m ély
e g y k e d v ű s ég g el füstölik el a múlt em lékeit,
élik keresztül a jelent s nem törődnek a jö 
vendővel. A z iizérek számlálják és csörgetik
a pénzt; nem akarnak tudni sem m it a v i
lágról, mint a hortobágyi pásztor, kivel el
nem hiteted, hogy tovább is van világ, mint
ahogy az é g lehajtó karim ája mutatja.
Ped ig he sok siratni va ló van a múlt
ban; he sok kétségbeejtő a jelen ben ; be sok
félelmes a jö v ő titkos fátyola a latt!
ím e e g y ik Ínséges év a másikat érte!
Már talán em lékezni se tudunk hirtelen olyan
évre, m elyben e g y v a g y más szerencsétlen
sé g nem érte volna szegén y hazánkat! Most
az Ínség és éhhalál p is/tit> tt; majd a sok
szoros csapások férgétegéb en m egtört hon
fiakat sodorta cl az erkölcsi h alál! Kijött az
árvíz is s mit ki nem ég e te tt a nap heve s
m egtak arított e g y -k é t gon d osabb kéz, elso
dorta azt.
Kz évben rósz a term és! De csak ami
rcrinett. azt legyen kinek m egen n i! A pusz
tító ragály családokat tesz tön kre; eivéveii
a g yerm ek ek től a szüléket, a nőtől a kereső
fé rjet; sokszoros számmal szaj»oro»lik az ö z 
ve g ye k éz a jajveszéklő árvák szám a! Van-e
annyi árvah áz, h og y m indazokat b e fo g a d 
hatná, akik a közirgalom ra és részvétre szo
rulnak ?
Mit teg y ü n k ? H ová leg y ü n k ? H ánykódik e g v -k é t nemesen g o n d o lk o z ó elm e !
De egy szerre b o ld og ító fény tűnik fel elő t
tem e h om ályban! A szeletet és jóték o n y 
ság r a g y o g téléin bájos szem eitekből nemes
szivii hölgyek , ti a szeretetnek s jó té k o n y 
ságnak m egtestesült va lósága i!
O h ! ha a nők akarják, m o so lyg ó virá 
gok fakadnak tel az Ínség sivata g pusztasá
g a in ; az árvák szem eiben g y ö n g y ö z ő könvcseppekben a rem ény szivárványa tündököl.
Lelk es honleányok leheljetek fényt a félel
mes hom ályosságba! A ti kezeitekben s szi
veitekben a szeretet és jóték on y sá g közel
áll a m indenhatósághoz! T i nektek csak
akarni kell s m eghajlik nemes törekvéseitek
előtt az Ínség kényszere, és a halál keserű
tőrdöfése elveszti hatását
F og játok fel nemes hivatástokat egész
va lójá ba n ! T i ú gy is mások boldogitására
szü lettetek; találjátok hát igazán mások boldogitásában boldogságaikat, mint az Ö rö k 
kévaló
Tudjátok a közelm últban in m ennyi
sebet g y ó g y íto tt b e, m ennyi kétség beesett

„szaboloamegyel

II Az előfizetők, a hirdetések meg-1
ff szabásánál. 2 0 vn yi kedvezmény-#
'
ben részesülitek.
#

la pklado-taraula t.“

könyüt törült le a ti áldásos bársony k e ze iskolai port magáról lerázni, és aki alig oldozhatá még
magát lel attól a billincstől. mit jura re de bet in verba
tek, m elyeknek enyhítésére a térfi-sziv ö l ö k  magistríuek neveznek. Midőn dr. Sehvarez urat még
bölcsőben rengették, már akkor én ki-érleteket tettem
re képtelen leendett?
K se majíiwurtfís feladat legczélszerübben a hideg-vizgyógym óddal a cholera ellen ; tettem ezt

annyiszor, ahányszor e járvány föllépett. Természetes,

lehetne m egoldható eg y N yíregyházán m ég hogy jelenbeli is alkalmazón) u vizgyógym ódot, sőt
ez év őszén felállítandó „ n ő i b a z á r * 1 n y i mások is alkalmazzák tiltakozása daczára. De hogy
meg legyen győződve dr. Scharcz ur. hogy ily módon
sokszor meg lehet menteni a b eteget; jöjjön velem és
g y ö n g e szavaim at e l kísérje figyelemmel e gyógymód; vagy tegye meg ő is
hangzani eredm ény nélkül! Mindnyájan k ö  azt cholera-betegjeinél: de elkárhoztatni a hideg vjz
alkalmazását, a nélkül, Imgy megkisérlette volna, ezt
zösen érezzük a könyöriilet és irgalm asság részemről nagy bűnnek tartóin: mert visszariasztja a
szükségességét- ezidöszerént. A vidéki lelkes szenvedő emberiséget legfőbb mentő szerétől, a víz ós
levegő alkalmazásitól, hogy annál inkább kupkodjou a
h ö lg y e k , eg y esü lve városunk neim sszivü
megrémült nép mindenféléhez, ami azután nagyobb ve
hölgyeivel, m ily n a gy eredm ényt hozhatná szélybe döntheti Inkább lelkesíteni kellene önnek a né
pet. hogy megbarátkozzék ez isteni találmánynyal. Azon
nak létre!
ban úgy hiszem, hogy. ha Dr Sehvarez ur 40 évig fog
K nyitandó női bazár jövedelm ének az. orvosi pályán, működni mint én. s az eddig megje
e g y része a pusztító ragályban elhaltak vég- lent viz gyógyásza ti dús irodalmat tanulmányozni fogja,
és folyton figyelemmel kiséri mint én; ha praxisában
inségre jutott ö z v e g y e i s árvái, másik része
elfogulatlanul fog küzdeni az. előítélettel és félelem
pedig más szintén nemes irányzatú vallás* mel. mellőzve sok más mellékes erdekeket mint é n ; és
erkölcsi s e g y e l) törekvések segélyezésére, ha végre hu apostola leend a Priesznitz gyógymódnak
mint én : akkor nem fog pálezát törni a vizgyógymód
támogatására lenne (ordítandó.
felett a choieiu elleni alkalmazásban.
Hogy meggyőzzem dr. Sehvarez urat. miszerént
Kz intézkedés mái csak ujdonsági szí
a vigyógvmód nem lehet káros behatással a cholera
nezete miatt is, igen szép sikert latszik le g 
betegre, egy körülményre hívom fel figyelmét.
alább rem ényben Ígérni.
Azt c«ak nem fogja tagadni dr. Sehvarez ur,
Használjátok tel azért szépségtek, bá hogy ha a cboleia beteg fris vízbe mártott s kicsafart
lepedőbe göngyölgettetik s mindaddig dórzsöltetik, mig
jaitok ellenállhat lan hatalmát lelkes honleá a test mindenütt felmelegszik és r/z adásba jő : a bőr
n y o k ! a nemes czél érdekcln-n; t«nl» pár élénkséget kap. és részént a dörzsölés ál*ali izgatás,
napi nemes önfeláldozástok, m ily sok fájó részint pedig a hidegség által vissza csalja a nedve
ket és a vért. amely a belszervekre húzódtak, a perikönyiit fo g letörülni a szenvedők szem é b ő l; pheriára; sőt ruganyosságot is kap az egész bőr rend
m ilv sok (illánkot h>g kihúzni szelíden és szer • hogy a haj-zAI és nagyobb vér-erekben, ismét
előállhassou a vér forgás Az bogv epések-e vagy rizs
gyön géd en az em b eriség szivéb ől; m ily sok vizsz.ervek-e az. ürülesek V különbséget nem tesz. T o
elfásult, kétségbeesett lelekm k fo g ja vissza vábbá nagy szerepet játszik a bőrrendszerben az anvag
csere (Stofftrechsel). mint tő tényezője az élet és egészadni elvesztett hitét az em beriség iránt.
M-g fent art Hsának : értem a* el és kiválasztásokat, az
Óh a könyöriilet és irgalm asság a le g  elhasznált anyagoknak kigőzölgését és felszívását az uj
szebb erények. Kzeknek pedig ti va gytok anyagnak a bőrön által, amit kör-légzésnek nevezünk,
mely anyag a fri* légben é* vízben találtatik : továbbá
m egtestesült a n g y a la i! On járjatok tábort a azon víz részek. melyek a bőrre hedörzsöltetuck. gözkegyetlen bal.il által pusztává lett térségek alakot öltenek magukra Kz tehát nem veszélyes izzadás,
fölött s ültessétek be azokat a kieuge^zte- mint dr Sehvarez ur czáhdntában állítja, hogy t i. a
vérből a vizrészeket eltávolítja: hanem jótékony ha
lődes szelíd virágaival.
(L.)
tást eszközöl e kigőzölgés vagy párolgás, a vért a fo
kozott állati melegséggel a központoktól a környezetre
hozván mint elvonó eszköz (ableitung) Helyre állván
ez
által a kigőzölgés és felszívó edények között a
Válasz dr. Sehvarrz Adolf urnák
felbomlott arány . az anyagcsere folyamatba jő az
Az eddigi tapasztalté* szer nt a cholerakór ah egész, bőrrendszerben, és okvetlen javulás áll elő. me
lián áll. Iiogx .t pcripheiiáitól hu/odik a 'é r a nemlyet elősegít n Iris viz és légnek villanyossák-a. dele
selőt orgánumokba; teliat a véitorgás a bör-iend-zn jes-, go. éltető ereje vagy is elenye mint megannnyi
ben e* lökepen a v.gtagok d r m l v n , |>:«ng; továbbá gyógvbatáiiyok F/z az úgynevezett pbysiologia alapra
a hány*7.ék 01és által, a vérnek sávos részé kiiirittetik fektetett biydroth-rapia, melyről dr. Sehvarez ügyfél
K/. a/, oka hogy érvágás által nem b bot vért ürítem urnák semmi fogalma sincs.
suririége m iatt! Kit már az
ik • lse ekoler.ij.trNe vegye rósz néven tő lem , hogy mint egy
vánvkor v«ilt ulkaluiunk tapasztalni. A halál történik szerű orvos öt mint számos oklevelei feldíszített és
részint verteit.s/lá' miatt, részint hűd s áltál Mind igen keresett rapacitást útba igazítom ; oka először az,
ezekre nézve igaza van dr. Sehvarez urnák, midőn a hogy a cholera eme gyógymódja. Priesznitz elvei sze
Szabolcs 31-ik «/ámáőaii erről helyesen oko-kodik
rént. nem az. én találmányom; én csak hii követője
Hogy eliulerat lehet-c c/eU/. iiieii indeg vízzel vagyok, és mint pártolója vissza torlom a czáfolatott;
gyógyítani; ez mimlenekehttt a tapasztalás ki'ide se. másodszor meg súgom azt is. hogy midőn Priesznitz
Mar Pnesznit* a hydrotheiapiannk goiiali- alkotója, Ilire a bécsi egyetemig eljutott, az akkor kiküldött
ki kózbevetoleg legyen mond'a. ha valamely vaskala egyetemi tanárok egyike, firaefenbergböl visszatértekor
pos allopatba orvosi t.n ullá' által avattatott volna or az egyetemi összes tanárok előtt, kiküldetése sikerét
vossá, az emberiség aligha élvezné ma a hydrothera- igy kezdé jelentősében : „Uraim ! sokat igen sokat ta
j)ia áldásait, Priesznitz. momloie, már az. 1S3I-A (b ó  nulhatunk x graefenberg, paraszttól, fin csak az üdvös czélt
léra járvánv alkalmával, a ludeg vízzel sikereseiig mu pártolom és óhajtom terjeszteni tapasztalatomat, miket
ködott és sok orvos által sikeresen utánoztatok. No de hosszas tanulmányozás és utazások segélyével sze
úgy bitsz.ik erről dr. Scbvaicz urnák semmi tudomása reztem.
sínes- sut ké: hm hogy n Becsben a liydrotbempia
Ha Nyíregyháza város közönsége velem paran
magán tanára dr Vinternitz ur előadásait hallgatta
csolni inéltoztatik. kész leszek népszerű előadásokat is
volna Kétlem továbbá. hogy neki, a mint állítja, a
tartani e gyógym ódról; és akkor kérem dr. Sehvarez
víznek csudálatos es eklatáns hatásáról különböző he -1
urat, szíveskedjék engem czátolataival támogatni.
tegségt kben nem egyszer volt alkalma meg győződni.
M egjegyzem még, mikép nem elég hasonló eset
1>. állítását kereken tagadom, mert 7. mondd hét havi
élelmes (?) praxisában mint ehőhelyen, a hol szigor ben csak elkárhoztatni akarni a vizgyógym ódot, hanem
lattá után letelepedett. Nyíregyházán, tudtommal csak tessék dr Sehvarez urnák megmoudani. és ami födois recipék gyártásával fogíulkoztk mai napig épen úgy, log physiologiai alapokra fektetni a gyógyításnak azon
mint más aíleopat lm orvos. Ö tehát egyenesen a leve- módját, melyet, ó a cholera ellen jónak és czclszeriigoböl kapkodta téveszméből kifolyó tiltakozását a Iiek tftit. I-métl< m physiologiai alapokra fektetve, azaz
megmagyarázva hogy a vér keringés miképen áll h elyre;
liideg víz gyógymód ellen.
. ...
\zt hiszi talán dr. Sehvarez ur. hogy vétójával az. állati melegség mikép jő tissza a bőr felületére; a
fog pártolásra találni V Nagyon csalódik Sokkal jo b  hányszékelés hogyan szűnik m eg; és .italában hogyan
ban meg gyökeresedett már a vizgvogymódhozi biz., jo ismét az egészség e lő ? Amit én állítottam, az a
lom. mintsem hogy egy fiatal orvos, aki csak imént természet törvényén alapul; ez ráltozhatlan; még ed
hagyá el az egyetemet, akinek még ideje sem volt a/. dig senki sem hozta kétségbe, csak dr. Sehvarez ur.

tású által.
N e hagyjátok

Végül ünnepélyesen kijelentem, hogy többé e tárgy
hoz nem fogok szólni; bármiként gúnyolja is dr. Schvarcz
ur a vegetarianismust. melyet szintén nem én fedeztem
fe l; de amelynek, egyebeket mellőzve, már Cavier bi
rcs tudós és természetbúvár is barátja volt.
l'u gerleider Jónás.
hasuii*zenvi orvos,
Nyíregyházán.

a pénzügyi közegekre nézve megengedett mértékben a
CSEVEGÉSEK.
póuzügyigazgatóság határozza meg.
A uapidij az illető község csoport fontosságához
képest három fokozatbau állapítható meg u m.: két forint,
N y Í r f a l ó in b ö k .
két forint 50 kr. és három forintban, és ezen napdijakra
XVI.
a végrehajtónak azon uapokou van igénye, melyeken a
végrehajtással tettleg foglalkozik Ez utóbbi körülményt Kosz időket értünk, rósz csillagok j írnak Mi* csinálnak ilyen,
u végrehajtó az általa vezetendő s munkásságát kitün kor ar. emberek ? Ilat a tudniná y hol késik az őszi homálytető naplón kívül, a községi elöljáróságnak személyes bán ? A mi choleracseppjemk Bámulatos esemény a inai világ
ban. A gyógymód tudományos magyarázata. A choleracseppek
felelősség terhe alatt, az adóvégrehajtó számlájára ve vegybontasa. A hatéiért diplomákkal állunk jót. Kurucz kérdés
kuruez válási.)
zetendő bizonyítékával tartozik igazolni.
KÖZŰGYEK.
15 Ha az adóbehajtó kötelességét akár cselekvőBusán mint a vészharang kongása. megdöbbentve
lég, akár mulasztókig azért sérti m eg. hogy magának megrázva, mint a földrengető mennydörgés, szárnyal
A m. k i r p é n zü g y i m in is z té riu m 34, 796 3296 vagy másnak illetéktelen hasznot szerezzen; vagy ha nak hozzánk a sötét rémhírek az oiszág különböző tá
az adóbehajtó a pénzügyigazgatóságtól, illetőleg kir jairól. de sót megyénk több községeiből is az ázsiai
sz. a. k ia d o tt k ö r r e n d e le té v a la m e n n y i k ö z ö n 
adóhivataltól vett. s a köazdók biztosítása és behaj
kérlelhet Ion szörnyetegnek, a kolerának pusztító népségh ez.
tásra iránázott utasításokat roszakaratból nem telje í vesztő dühöngéséről. A szivek lázasan remegnek az
síti. vagy mulasztásával az adóbehajtás sikerét m eg
(Vége.)
ajkak önkénytelenül imára nyílnak (b e zze g ! szünetel
akasztja vagy meghiúsítja : adóheliajtói képességének
most a káromkodás!) Sokan gyors szökései menekül
3
Az adóbehajtókat a megyei alispán (kerület,
vi
elvesztése
mellett tisztétől eliuozdittatik.
n e k a ragályosnak hitt vész színhelyéről; mások te lje 
dék és szék főtisztje) meghallgatása után. illetőleg en
16 Hasonlóképen elm ozdittatik az adóbehnjtó ak sen elzárkóznak a külvilágtól (nincs sem koma sem
nek javaslatára a 4, 5., G. és7. pontok alatt körülírt
kor is, ha kötelesség mulasztás miatt egy évben siker sógor, épen mint 1848-han a sztrímhulyi szaladáskor)•
vizsgálat letételének kikötése mellett u penzügyigazgauélkül háromszor megintetett
némelyek félig mámorban, félig desperáltuu dúdolják :
túsag nevezi ki.
17. Az adóbehajtók eljárása ellen emelt pana coutru catharum — sünié cauthuruiu — coiitra chole4. Az ideiglen kinevezett adóbehnjtó kinevezte
t e k után legkésőbben 30 nap alatt a kerületi pénziigy- szok felett első iokhai. a pén/.ügyigazgatóság határoz ; ram — sumo amphoram. . a félelem, siralom, nyo
iga/.ga'ó'ág székhelyén az e c/.élra alakult bizottság előtt az ennek végzésén meg nem nyugvó fel 15 nap alatt mor és elhagyatottság még nagyobb tápot adnak a
rettenetes öldöklő angyalnak ; jaj most nekünk, hang
a közadok behajtásáról szóló törvényekből vizsgálatot ielebbezhet a péuzugyiniuisteriumhoz.
18 A jelen rendelet 15. es Ili. pontjai alatt em zik a rémült nép zokogása, ja j most nekünk, mert e l
tartozik letenni.
5. A vizsgálóbizottság az elnökből és két biztosból lített esetekben a ö-ik pout értelmében eszközleudö |veszünk !
De hát a tudomány, mely évezredek óta fürkészi
áll Az elnök >t és egyik biztost a pénzügyi tisztviselők felluggesztes es helyettesítés után fegyelmi vizsgálat
sorából a péuz ügy igazgató, a má-ik biztost a kóziga/- nak van helye, s végleges, elbocsátásnak csak ezután a gyógykezelés rejtélyeit s közel fé! századja alaposan
gat i 'i tisztviselők sorából az illető főispán (kerületi gróf. lehet helye A fegyelmi vizsgálatot a pénzügyi ígazga- kutathatja ama gonosz járvány alakulását, természe
főkapitány, fökirálybiró) nevezi ki. A közigazgatási hi sag vagy saját kedvezményezése folytán, vagy az illető tet, orvoslását, mit mond. ni it tanácsol e gyászos na
vatalunknak meg nem jelenése a vizsgálat meg tartását kozigazgatasi hatóság kivonatára rendeli el, és a vizs pokban az elréraiilt emberiségnek? Hát bizony a tu
nem gátolja, s helyét ez esetben az e czélra a péuz- gálat keresztülvitelével egyik tisztviselőjét bízza meg. domány most csak azt ismétli, amit már régesrég e l
ügyiga/.gató által kijelölt pénzügyi tisztviselő vagy má»
19 A vizsgálat eredménye felett a pénzügyi igaz mondott: vita b revj. ars lo n g a .,.. „ezen csapásról
alkalmas egyén foglalja el.
gatóság fegyelmi bizottsága határoz. A fegyelmi bizott mint egy tekintélyes napi lap nyilatkozik, nem tudjuk
ti Ha valaki az első vizsgálat alkalmával képes ság tárgyalásaiban szavazati joggal resztvesz az illető honnan jön. meddid tart. merre vonni és miért tűnik
nek nem nyilváníttatott, köteles újabb 30 nap alatt a loispáu (kerületi gróf, főkapitány, fökirálybiró) által e el ? Ami pedig a pusztítása ellen alkalmazott orvos
vizsgálatra ismét jelenkezni; és ha ekkor sem biráltatik czvlra kiküldött kozigazgatasi tisztviselő, kinek meg szereket illeti, ezek Humora ellentétesek és talnloimzeképesnek, helyette más egyén választandó
nem jelenése a tárgyalás folyamát azonban nem gátolja. rűek, hogy nem vehetni egyebeknek, mint a zavarba
jutott szakismeret kényszerű kapkodásainak. E részlten
7. A vizsgálatot sikerrel kiállott részére a biráló20 A fegyelmi bizottság határozata, annak kéz
a világ minden doktora egy színvonalon áll, s ez átabizottság elnök-Miek aláírásával ellátott bizonyitvány
besítése napjától számított 15 nap alatt, felebbezhetö
lános tudatlanságot nem is tagadják a .fakultás** tag
azonnal kiállittatik. L bizonyitváuy alapján a kinevezés a pénzügynnuiszteriuinboz.
jai közül csak azok. akik charlatánok s csodaszerekkel
véglegesittetik.
21 Ha az adobeiiajtó a fegyelmi eljárás m egin üzérkednek.- (Ellenőr 1873. 154. s z )
8. O ly esetben, midőn az adóbehajtók elégtelen
Valóban szomorú dolog!
sége vagy a személyükben közbejött változás miatt, a dítása előtt, vagy annak folyama alatt, de a véghatá
Es m ost. . . figyelmet kérünk !
helyettesítés szüksége áll be. a pénzügy igazgatóságok rozat hozatala előtt önkéntesen lemond, a fegyelmi
Szerencsére és a rém egok megvigasztnlására. si
jogosítsák, az adóbehajtás eszközlésével pénzügyi tiszt eljárás megszűnik illetőleg abhanhagyaiidó. A lemon
került nekünk több évi ernyedetlen vizsgálódás és mé
viselőket, vagy más arra alkalmas egyéneket ideiglene dás a vagyoni felelősseget nem zárja ki.
22 Ha azonban a fegyelmi eljárás közben hün- lyen heható tanulmányaink folytán, (mint a tudósok
sen meg bízni.
Ily intézkedés estről estre a tvhatóság főtisztjének tényi gvanujelek merülnek fe l. ez esetben a vizsgalati szokták nagy szerényen mondani) felfedeznünk nz uni
ügyiratok a 21-ik pontban említett lemondás esetében kumot, az egyedül biz'ns óvszert a nevezett veszélyes
tudtára adandó
9. Az adóbebsjtó fegyelmi tekintetben a pénzügy- is, az^ illető kir. törvényszéknek bunfenyitő eljárás vé kór ellen. Nem is csinálunk belőle titkot; kizáró sza
gett
átadatniuk.
badalmat sem kérünk fontos találmányunkra; hanem
igazgatóságnak vau alárendelve.
10. Az adubehajtó köteles állandóan azon cső23. Addig is. inig az adóhehnjtóknak jelen ren ezennel adjuk, még pedig (hnllntlan valami, noch nie
ortbeli községnek egyikében lakni, melyek számára deletéin értelmében szervezése megindítva, illetőleg be da gewesen! ! ! e pénz-zuk időben) jutalom nélkül, in
irendeltetik.
fejezve lesz. az adóbehajtás az eddigi mód szerént gyen, kitűnő és csalhatatlan .cholera-cseppjeiuLct."
11 Az adóliehajtónak kötelességében áll r p. ü. folytatandó.
igazgatóságtól, illetőleg a kir adóhivataloktól vett ren
A fennálló törvényekben gyökerező ezen intézke
deletek és kimutatások alapján az állami egyenes és dést tartom egyelőre szükségesnek es czélhoz vezető
Némely szakértők (vagy mint madárnyelven hang
közvetett adókat, és bármi névén nevezendő és közigat nek arra. hogy a koradók beszedésének koczkáztazik : zokemherek) megállapodása szerént, rósz levegő,
gatá«ilag beszedés alá eső kincstári követelést, községi ta>a nélkül, az eddigi helytelenségek és visszaélések rósz víz a cholera fötéiiM /oi E nézet ellenében azon
adópótlékot és a kö/törvények szerint a közadók mód meggátoltatassanak
ban mi laikusok bátorkodunk megjegyezni, hogy de
jára beszedendő járulékokat behajtani.
A tekintetes törvényhatóságnak ezen rendeletem bizony a jó levegő és jó »iz daczára is sok helyütt el
12.
Az adóbehajtó a behajtott összegeket, annak
mikénti foganatosításáról szóló jelentését f. évi augua- söpörte a cholera az emlő reket. Inkább tehát azokkal
kamatait, valamint az adóbehajtási költségeket fel nem tus 15. napjáig elvárom
értünk egyet. akik. mint Dávid bátyánk is a .Szabolcs"
veheti és nem nyugtatványozbatja; a pénzek átvétele
27-ik számában, azt állítják, hogy ijedtség és félelein;
K elt Budapesten, 1873 julius 12
és nyugtázása kizárólag a községi adószedőt (városi
szerintünk még a harag, irigység, gyűlölködés is Igen!
Kerkápoly Károly, t. k.
adóhivatalt) illeti.
ezek legélesebb kaszái ama nagyszerű emberaratógép
13.
Az adóbehajtó felelős és törvényellenes eljá
nek Innét tolvőlag már. igen természetesen, azon kö
rása által okozott kárt megtéríteni kötelesvetkeztetésre jutunk, hogy a cholera ellenszere a jó
14 Az adóbehaitó állandó fizetést nem húz. hanem
kedv. vidámság, derült hangulat; és valamint a haj
napdi.i és fuvar-illetményeit az 1868. XXI. t ez. 62. §-ában
dani diplomataként a háborúhoz semmi egyéb nem kell
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A ..Szabolcs-- tárczája.
Az ifjúsághoz.
Mik vnltonk egvkor’ ! K/y világ hetiéit*
8 rettegte nemietem haté Imádul I
Híred a vegtel-nt keresztül ízelte,
Dicsőséged sugárzott, mint a nap.
Erő a karban, nemei vér a trivben.
É* akant, mely döntőit • alkotott!. .
Most it megvolnánk . am láppadva tiniben,
Dicsósségunk augára megkopott.
Kopott paláit ! ssinrhegyott dictöaaég !
Feljota-e hát még eltűnt napsugár V
Vagy rád örök ború, örök sötétség
8 a temmisulés mély örvénye vár?
Verne reményünk a jövő napokban ?
Vegy a jelen mosoly g-e butatön ?
E kérdésnél a tiiv félve dobban;
Ítélet hangja benne miutha vóV.
óh ítép napokban, hogy tavait lehelte
Reánk ébresztő, enyhe sugarat,....
Ifjú, öreg reményét ebbe' lelte,
S a IcIkesuUseg feltört, mint a láng.
Mint fergftog villám korbácsa pattog
Söpörve tisstul lom, szemet, salak.
Fölül derült, a föld tiaatuli alattok ;
Tisztult talajban rónák nyiltanak.
óh szent ereklye! Egy levél a korból
Beáradva, de itt ott őrizve mégl
M*«» a legtöbb dórén gúnyolva korhol
Bárót labbakkal léban rája lép.
Az ifjú büszkén hordja figaróját.
B nyeglén kicsinyei ö*» érdemet I
Ez must dicsőség ! Er. a nagyság ! óh hát
As most derék, ki litymai es nevet ??

S van nőt nevelni!...
A nemet oroszlán
Ájulva fekszik, t>-sten tört nyilak ;
Uralma nincs a delibal-os pusztán .
Ugrándozzatok l.ator nv ultink '
Bzikias fészkében scamya tépve lipped
A bátor röptű, bősz királyi sas !...
Tarka madarkak most mar mind tietek
A völgy, berek ■ as ü n n e p e lt m agas !

közben egy bérudvar pitvarába lépett, hol a háziaszszoiiy épen fánksiitéssel volt elfoglalva.
.A z Istenért gyermekein miként jössz ide? Hisz’
oly i<ló van odakint, hogy még a kutyát sem verné ki
az ember". — kiáltott fel ijedten Gründeckné. barát
ságosan hiczentve fejével, a szél és esővel dac/oló le
ányka felé.
.A számén zák mind szárazak édes asszonysági
A legszebb napfényén szedtem és jó l he takartam ókét."
Van mit uevetni! óh nevessetek hat!
.En nem a szamóczáról, hanem rólad beszélek
Arcául verdesve nemzet és a nyelj . . . .
gyermekem; te nagyon megfázhattál."
ínség, szegénység nyújtja koldus botjU ! ........
•Epén nem; az idő nem oly rósz," — vágott
Az esti szél mily vidoran enyelg ?!
közbe villámán a fiutal leányka, - - .csak egy ('utamat
Egy két nyögést ho> ?! Fold süket nyögése !
ide a faluból; idáig bizony nem nagyon ázhatik át az
Ijesztő árnyak ! oly hideg van itt!
ember, hármint e«sék is “
Úgy akadoz a szívnek ervereael...
.J er be és szántkozzá) meg kissé," — kéré a
Siessetek a bűn s bor félhavit.
folyvást gyérmeki vidámsággal álldogáló leánykát, a
szives
háziasszony. — .Hanem még ebben a nedves
Siessetek ! Nyutt arctotok vonásit;
I öltözetben még halálos beteg is lehetnél."
Árnynzza pírral titkos élvezet;
.M eg veszi ön a szamóczát is?-* — Hi/elgett a
Míg ajkatok tiltott gyümölcsbe vasik,
leányka. ,.Csak nehány perczig szeretnék itt időzni;
Mmket a hu gondok közzé vezet,
azután tovább megyek a városba; m eit még ma mind
8 nemes haragra lazad gerjedelmúnk I . . . .
el kell adnom szamőczámat Vagy talán on az. egész
Nem ! nem ! Ti arra érdemeltének I
készletet meg akarja tartani asszonyom ?“
Csak szánalom, mi elszoritja szivünk
Gründeckné asszony kijelentvén, hogy ő az egé
Hitvány, nyomoru éltetek felett.
szet
meg veszi, a legnagyobb mértékben megörvendez
Lüktet Ódftn.
tetett árusleányka rögtön leült a tűzhelyre, szárítani
kezdő ruháit s a szives házi asszonytól az alatt ka
pott csésze kávé elköltéséhez fogott; azután megint
A szam ócza-áruM -leÁny.
felkészült hazameneudő. amint az eső megszűnt, s a
(Svéd novella.)
napfényt megpillantó a felhőtlen égen
S c h v a r c z M á r ia Z só fiá tó l.
Ltjának felet már meghaladta, midőn megpillan
tott egy követ a bokrok közt; oda sietett kissé kipi
Németből fordította : László Aranka.*)
henni magát és — álmodni.
.Vegyen szaroóczát édes asszonyom.** Szólalt meg
A szamóczáért kapott pénzt elővonta kis börerszelíden egy a gyermekkorból alig felnőtt leányka, miszényéböl, melv gondosan keblébe volt rejtve: minden
egres pénzdarabot megnézett, megszámlálta, ismét er
szényéin- teve s gondosan kelik he r«jté, mialatt arcza
•) Jelen novella fordítójában ózv. László Jórsefné név-lőnő egyik
leányát van szerencsénk bemutatni s ajánlani lapunk olva gondteljes örömben úszott
Janka tuivilági légvárakat kezdett építeni; föl
sóinak jgyeimébe. K novella In-fejezése után, egy < rüek |
feszítő franozi tortenetkét kezduuk meg tóle.
tette magahan, hogy a ma keresett pénzt a legelrej-

ÚJDONSÁGOK.
aűnt pénz, pénz, p én z; úgy a mi cholera cseppjeink
miatt, csak kivonatilag közölhetünk. Beküldő fólh .ja
it ezen egyetlen szó : nevessünk, nevessünk, nevessünk!
=: A városi képviselet innlt csütörtöki gyű Nyíregyháza város közönségét és a kebelében levő kü
Nevetni? M ost? Ugyan van mini
lésén, az építkezés felülvizsgálatát tárgyazo kir. fő lönféle egyleteket, hogy az e hó 2G-án Pesten tartandó
Van hát!
mérnök jelentése elöadatváu, tudomásul vétetett s a országos pénzügyi értekezletre küldjenek fel pár egvént,
Tekintsd meg jámbor kétkedő! a nagy szemöldü fizetési kötelezettségek teljesítése elhatároztatott. A hogy ama fontos tanácskozásban városunk is képvi
tudóst, aki azt képzeli, hogy legalább egy „ lófejjel** felülvizsgáló kir. főmérnök tisztelet dijának meghatá selve legyen. Mindenesetre egészséges gondolat és be
megelőzte az Írástudatlan falusi ,.góbét“ ; és mégis any- rozásával a gazdasági szakosztály bízatott meg. Gluck csületére fog válni városunknak, ha e pénzügyi érte
nyit sem tud, hogy „kártyavár, légalkotmány, minden Dávid és Guttmuu Mór váltakozóknak az ép’ tkezési kezletből mi sem maradunk k i!
% * K o ssu th L a jo sn a k , hazánk nagy fiának ueféle tudomány."
késedelemre vonatkozó jelentésük, vélemény adás ve
Tekintsd meg a perlekedőt, miliőn azon meggyő get, a jogügyi szakosztálynak adatott ki. Előadatott u veuapját tolyóhó 24-éu többen megölni szándékoznak a
ződésre jut, hogy a rabulista ügyvédek olyanok, mint ni. kir. houvédker. főparancsnokságnak abeli megkeres- Sóstón Miut halljuk az üuuepélyen nem csak N yiiegy
az olló két ága. Az ember azt hinné, hogy egymást vénye, melyszerént a lovas honvédálloiuáuyuak 18 szá háza, hanem a vidék is képviselve leeud.
vágják; pedig mindig a kózibók került egyén az áldozat. zaddal lett megszapontása következtében, Nyíregyhá
— P a lá n s z k y n é Csapó Id a asszony Becsből
Tekintsd meg a gahonauzsorás savanyu arczát, zán elhelyezendő I század befogadása uáut a 'áros a világtárlatról v;-sza érkezvén, közli a u. é. közönség
midőn a rozsda rémhírére jó nyereség reményében osz- intézkedjek. Ily terhek viselésének önkéntes elvállalá gel. hogy a művelt világ tan-nevelésügy kiállításának
szevásárolt gabonát, a vételárnál 20— 30 százalékkal sára a képviselet nem ajánlkozik: ha csak erre az il tanulmányozása áltál gyűjtött sokoldalú tapasztalatai
olcsóbban adja el.
lető törvény hatóság által fel nem bivatik. Az lS73-ik nak érvényesítése mellett, nyitandja meg. ezúttal már
Tekintsd meg a szenteskedő vénasszonyt. mily évről elkészült költségvetés a pénzügyi szakosztálynak a 9-ik tanévet, e folyó évi szeptemberhó 1-én. A nagy
ájtatos arczot ölt. miut tör pálczát az életvidor és dé- adatott ki véleményadás végett oly utasitássul. hogy áldozatokkal alkalmazott összes kitűnő tanerőket jö 
vajkodó ifjúság fö lö tt; pedig arcza, Bőm é vagy inkább az már u legközelebb tartandó képviseleti gyűlésén vőre is alkalmazni fogja. Örömmel tudatja azt is, hogy
Heineként, olyan mint a palinpsest. mint a kétszer be tárgyalás alá vetethessék. A jo g i szakosztálynak a Doni a u. é. közönség teljes bizalmát és elismerését méltán
irt pergamen, melyre kegyes szerzetesek szeut zsolozs ján-tele panaszos ügyié vonatkozó véleményes jelenté kiérdemelte nevelőnőjét Kiutzer Súrolta kisaszonyt
mákat jegyeztek, de a későbbi iiás alól a görög mú se. mely az emelt panaszt teljesen alaptalannak s az most ismét. a harmadik évre is sikerült megnyernie.
zsa kedélyes és pajkos szerelem és bordalai kandikál illető egyének inegválasztatá»üt törvényesnek mondja Ilogy azonban a növendékek előmenetele hátrányt ue
nak elő.
ki, a képviselet által elfogadtatván, ily erteleuibeu a szenvedjen, tisztelettel kéretnek a szülök, hog) gyer
Halgasd meg ezenkívül a vadász kompániát, mi megyére terjesztetni határoztatok
mekeiket. a kitűzött időre pontosan es személyesen
dőn viselt dolgait a „karczos" mellett báró I)>*manx
(L .) N éh a i Hartholoinacides Károly halálával szíveskedjenek bevezetni az intézetbe.
hitelességével sorolja e lő ; a mamákat, midőn leányai megürült ev. leikés/i állás az itteni evang egyháznál.j
(Sz i B e k ü ld e te tt s ze rk e s ztő s é g ü n k h ö z : özv.
kat másokéival párhuzamba állítják, természetesen az mint az elöh-ges intézkedésekből látszik. nem sokára László Jú/sefué leányuóveldéjének elorujza. mely követ
Utóbbiak hátrányára; a képmutató Tartuffeöket, midőn be fog töltetni. Az első veudégszonoklatot t Farbaki kezőleg hangzik: „A növel.le szervezete Czim Ö zv.
a világ romlottsága fölött kenetes hangon, égre emelt József pazdicsi ev. lelkész városunk szülötte tartotta László Józsefué szül Horaonnay Erzsébet leánynöveldéje.
szemekkel sopánkodnak: a miveit társaságot. mely a folyóhó 10 edikén roppant számú hallgatóság jelen lé Beosztás • A növelde egyelőre 4 osztályból álland. az
köréből tá vo zó t. kit néhány perczczel előbb egekig tében. Bár a próba- vagy vendég-s/.onok latok, a m eg alaptunitást (kezdők) is ideértve. A tanév terjedelme :
magasztalt, tüskén bokron keresztül, porban sárban szokás talajában mély gyökeret vertek nálunk; mind- A tanév 10 hóból álland éspedig, szeptemberhó 1-sótól
m< ghurczolja: az inasok elménczked-sét úrnőikről és azáltal a sajtónak joga van ros>zalui azt, miut amely juniu*hó végéig A tantárgyak A ) Rendes tantárgyak :
a s/.obabolgyek nem épen salonias csevegését az urak a mai müveit század szellemével s vállát-erkölcsi fo I. Vallástan, felekezet szerént II. Anvaynelv : 1. olvasás,
ról. Kalamajkáidé asszonyom sobajtozását a férfiak rósz galmával egyátaláhan össze nem egyeztethető. Sokkal nyelv- és irálytan: 2 irodalom. III. Hazai másnyelv :
ízléséről;
a verebek csirippolását a vén bodzafán megnyugtatóid) eljárás az egyéni ouérzetre nézve, ha Német IV. Menyiségtani tárgyak: 1. számvetés; 2. ház
Eduárd és Kunigunda k a la u z á ró l; Karakatna Uszubu a/, egyház elöljárói keresik fel a megválasztandó lel tartási könyvvitel. V Történelmi tárgyak : I. mértani
dicsekvéseit bódításairól és vasgvuióságáról.
készt, s hallgatják meg annak sznuoklatát ott helyben 2 természettuni és 3 politikai fö ld ra jz: 4 hazai tör
Gondolj elvégre a bécsi megbukott bankárok, mak hová ezidőszerént elhiva van Különben Farbaki Jó ténelem ; 5. világtörténelem. VI. Természettudományi
ierek é ' hörgiánerek Katzemjammei jé ie ; a leálczázott zsef ur igen is megállja helyét a szónolati téreu; elő tárgyak : 1 természettan ; 2. term észetrajz: 3. termény
farizeusok .......
arczfintorgatására. madame Hirhu- adása megragadó, correct és szép. Elmélkedése tá r -' rajz*; 4. háztartás és konyhakertészet. V II. Női kézi
r.mgi kelepelésére es tekervényes észjárására; midőn gyául ezúttal az evangéliumi sáfárt vette s az éllettel munkák : J fehérnemű készítés : 2. ruhavarrás ; 3. hor
pletykálkodását szemére lobbantják; a mGknlczi meny i való mértékletes módot ajánlotta szépén kidolgozott golás ; 4. k ötés; 5 hím zés: 6 bálázás és 7. díszmun
asszony büledezésére, kit midőn már esküvőre men munkájában Szónoklatával átulábaii nagy tetszést ara kák. B) Rendkívüli tantárgyak : 1. éneklés; 2 francziatek, akkor hagyott cserben Mayer ui fi. megtudván, hogy tott; megválasztatását bizonyosnak mondják. Farbaki nyelv: 3 zongorázás; 4 rajz és szépiráz; 5. gépeni
már akkor elvitte Ördögöt az ördög; Lápkuti barátunk ur mint ember is a/ok kozó tartozik, akiket lehetet varrás ; 6 rubaszabás : 7 tán ez Tanítási nyelv A taní
körmönfont és czentriiugal toasztjaira- X.. urra, midőn len netn tisztelni cs becsülni ue nicsak megnyerő mo tási nyelv m agyar; pár tantárgy németnyelvűn is előimádottjának udvarolva, úgy járt miut csillagvizsgáló doránál, hanem tudományos műveltségénél fogva is adatik. A társalgási nyelv a hét egyik félében magyar,
Tliales, azon különbséggel azonban, hogy ö nem ve Megválasztatása által egyház és város egyaránt másik felében nén-et Tanerők ö zv László Józsefué,
rembe. mint a bölcs, hanem bizonyos köralaku megne- i nyerni fog
Lás/ló Aranka s szükség esetében több taníerfi Tan
vezbetlen állományba lépett ; a poétákra, kik ékes zön% A kisvnrda-vidéki felekezet nélküli nép könyvek : A tankönyvek, a magyar közoktatás minisz
geményekben éneklik meg a bort és lány szerelmet tanító egylet f. é augusztushó 25-dikén rendkívüli köz térium által elfogadottak közül választatnak A növen
,szívok hó gerjedelinét", és isznak sort, és teszik a gyűlést tart Kis-Várdán E gyűlésen a többi közt. in dékek : A már nőseidébe járt leánykák, képzettségük
szépet megélemedett donnáknak; a férjre és mire. kik tézkedni fognak az iránt is hogy a bécsi világtárlatra nek megfelelő osztályba soroztainak A növendékek le
közösen elhatározták, hogy nem mennek a tánczviga- legalább 2 néptanító küldessék fel tapasztalásszerzés vé hetnek . be ólak ók egész tartáson, féltartáson levők és
lomba Majd bizony! jut is most arra pénz, azután szé gett. Üdvözöljük a derék egyletet e nenos kezdemé bejárók. Fölvételi föltételek l ) Az egész ellátásra fö l
pén jó éjt kívánnak egymásnak, külön szobában l?fe- nyezéséért. Vajba többen és más téren i- követnék e vett leánykákért, a tandíjon kívül, ellátási díj egy tan
kúsznék. de csak hamar nesz nélkül felkelnek (hadd szép példát megyénkben. Hát a nyíregyházi tanitóegy- évre 250 fr. 2) Féltartáson levőkért vagyis akik reggel
aludjék a másik, szegény úgy is gyöngélkedik!); kicsi- let. az iparosok és kereskedők, hol késnek az éji ho től estig az intézetbeu maradnak s ebédet és ó vó im a t
pik magukat, lábujjbegyeu kilopu/kodnak s nem so mályban ?
kapnak, a tandíjon kívül, havonkint 10 fr 3) A bejárók
kára álmélkodva. elképedve látja mindegyik, hogy ni
t Özv Vidnvirh Ferenczné szül: Kállay Zsu- csak a rendes és estleg a rendkívüli tantárgyak diját
ni! a másik is ott van; és ugyancsak járja a rezgő- zsána Vidovich Ferenc/ köztiszteletben álló kerületi fizetik; u ra. ai I osztálybeli 2 frt 50 kr b) II osz
polkát a bálban.
szolgabiró édes anyja, folyóból 3-án. életéi.ekk 71-edik tálybeli 3frt c) III és IV osztálybeli 4 frt dj Éuek
Jámbor olvasó! tekintsd meg. hallgasd és gon évében. Tbasson jobb létre szenderült Áldás hamvaira. havonként 50 kr. e ) tranczianyelv havonkint 1 frt f) zon
dold el mindezeket és sok más badarságait az életnek,
\ Nyir-Iiatflorbaii. mint onnan értesítenek be gora havonkint 8 trt g ) rajz és szépírás havonkint 60 kr
é s . . . nevess
nőnket. egy kolera beteg látván, hogy az orvosi segély h) gépeni varrás havonként 6 fit i) ruhás /.abás havon
fis — orvostudori diplománkat tesszük rá — óva meg nem m enti: az udvarán levő kúthoz vitette s erő kint 6 frt k) táncz havonkint 8 frt Akik csak irás. ol
leendesz a cholerától
sen öntöztetni kezdé magát hideg vízzel kül-oleg és bel vasás. számolás és kézimunkákra oktattatnak. havonkint
£s ha mégis quo fato t< rkon ragadna ez a go sőleg. Most semmi baja a betegnek. Ajánljuk e kór 2 frt 50 kr. A tandíjak, a henlakókért evnegyedenkint,
nosztevő -icarius . . . uo hát akkor is legalább nevetve esetet dr Schvarcz A dolf nyíregyházi allopotha orvos a bejárókért havonkint. mindig előre fizettetnek A tan
halsz meg.
ur figyelmébe !
termek tágasak és világosak Az ellátás egészséges és
- • -7
(S z —ö ) Jlikerz József városi ellenőr egy lel kielégítő Különös gond fordittatik a rendre, tisztaságra
kes felhívást küldött be lapunkba, melyet hely szűke és pontosságra. A növendékek átulábaii házias modor
ban és szigorúan erkölcsi irányban neveltetnek. A be
„Igeu, kosaramban vau egy darabka; még hazul iratások a jövő 187*/4-ik tanévre, f é. augusztushó 15-től,
tettebb helyre teszi kunyhójában; mcg-zaporitju azt.
szeptemherhó elejeig folyvást es/közolhetók : miudazálról
ho/tam
magammal:
de
nem
is
érintem.*
—
felelt
a már eddig szedett és eláiusitott szanmcza, kosarak
tal az év folyama alatt is vétetnek fel növendékek A
és koszorúkból bejött összeggel, hogy majd az így osz- Janka, aki még mindig nem tudta, mit tegyen fel e fia
II III és IV. osztálybeli és az egész ellátásra fölvett
•zegviijtött tokét tyúkokba, mellekbe fektetve, az el tal emberről.
„Ú gy tehát te nem éhezel, ha átadod is nékem növendékek, csak az év végével hagyhatják el az inté
árusítandó tojások és méz után tetemes vagyonra te- !
kenyeredet és pénzedet ; add csak ham ar; én bírni zetet kényszerítő okok nélkül. Midőn szerencsés vagyok
hessen szert
e nóveldei szervezetet a mélyen tisztelt közönség bírá
Azt gondolja a szives olvasó, hogy kis hősnőnk akarom !"
Janka a legnagyobb meglepetés kifejezésével nyitá lata alá bocsátani s azt szives figyelmébe ajánlani :
magáink akarta e g a z d a g s á g o t A világért sem! Juiika
biztat a remény, hogy azon tisztelt szülők, akik bizal
fel
szép
nagy
fekete
szemeit
»
tekintett
az
idegenre,
bar árva volt. aki szülőit soha sem ismerte; mindazálmukkal megtisztelve, leánykáik lelkét ét szivét rám bitúl találkoztak emberek, akiket ó szivéből szeretett és aki öt ily különös módon akarja n>< gtö-/tain pénzétől. zandják. csalatkozni nem fognak bennem. Nyíregyháza,
akik öt is viszont melegen szerették Első volt ezek . Magához szorita kis erszényét, meg mentendő azt a to 1873. augusztushó özv. László Józsefné szül. Homonközt mindjárt nagvatyja, aki Jankát fölnevelte; ezután lakodó körmeitől és néhány oldullepest tón, hogy a nay Erzsébet, nevelönó.
András unokatestvére, gyermekkori játszótársa, legjobb gyanús embertől megmeneküljön, do amint az eszrebarátja Mindkettő foutos tárgya volt Janka ábránd vevé : gyöngéden visszatartó.
Add nekem e pénzt! kiáltott fel rikácsoló bangón
jainak.
KÖZGAZDASÁGI ROVAT.
Ha tyúkjai, méliei. kosarai és azamóczái után meg a fiatal ember, vadul forgatva szemeit. — Láthatod,
hogy
nem vagyok rabló, hanem koldus. Add uek<-m
lehetős pénzt gyiijtend össze, vesz magának csinos há
zikót. kertet és földet. Andrásnak nem kell többé cse ama pénzt édes leányom! különben egy ember halálát
H a z a i k e r tip a r u n k n a k a b é c s i k iá llít á s o n
ledként szolgálnia; hanem műveli u kertet és földet; veszed lelkedre.
Elijedve azon szavaktól, még inkább azon kétségbe
gondoskodik a háztartásról; az öreg nagyapa meg a
v a ló k é p v is e lt e t é s e tá r g y á b a n .
támlásszékben fog ülni pipárgatvA. s nem kellrnd neki esett hangtól, melyen vele beszélt, tekintett, Janka az
Lukácsy Sándor, a .N épkertésze* ez. lap szer
idegen urczára; de lassanként meggyőződni kezdett j
a szövőszékben reggeltől estig dolgoznia.
kesztője értesíti az érdeklődő közönséget, miszerént a
szavainak igazságáról
így szövődött tovább-tovább uz álom; a jövóröli
Tisztán látó, hogy az idegen valobau nem rabló, földmiveles, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minisz
álmák egymást váltották föl Janka gondolatvilágában
nem útonálló, hanem koldus, akinek uemes vonásaiból, térium támogatása folytán, e kiállítás rendeztetni fog,
Boldogan, mintha már bírta volna mind azt, amit
balálsápadt arczából. homályos körvonalakkal árnyalt • addig is. inig a megállapított részletes programm és
át- meg átálmodott, emelkedett löl Janka ül helyéből,
mélyen fekvő szemeiből, a legelviaelhetlenebb nyomor utasítás annak rendje szerént kiadatik, a kertészkedő
hogy tovább menjen, hely re pótolandó az elmulasztotta
közönség tájékozásául, közli a tervezet főbb pontjait
nézett ki.
kat tudva azt, hogy András már várni fogja a keElövoná Janka erszényét s minden további szó a következőkben:
resztutnál.
1. A kertipar termékei az érés és betakarítás ideje
váltás nélkül át nyujtá azi kosarával együtt az ideSzándékában egy háta mögött támadt zörej meg- geunek.
szeréot, a még hátralévő három különleges kiállításon
akadálynzá; hatra fordult s egy fiatal embert p illá n -,
lennének
bemutatva, u. m augusztus 20—-30-ki, _szep
Az idegen az erszényt eltette; a kosarat fólnyitá
tott meg
i s az abban volt darab kenyeret a legnagyobb mohó tember 18— 23-ki, es október 1 -1 2 -k i idénvkiállifáson.
.K i és honnan való vagy ? — kérdé az ifjú ember. sággal kezdé falni; miközben a kosarat vissza nyujtá a
2. A kiállítás különös súlyt fektetne a kulkiyi.Nevem Janka, — felelt a kis leány, — Brémá leánykának, e szavukat re bőgve* „Isten áldjon meg leá telre alkalmas kertterroényekre, hogy azokat megis
ban lakom nagyatyámnal, Lasse apónál, mint közönsé nyom ! Mi nem utólszor láttuk egymást,*4 — ét eltűnt a mertetve a világ nagy közönségével, üzleti viszonyok
keletkeznének, hogy hazánk bizonyos vidékei a külpiagesen nevezni szokták őt Hízunk a templom tőszom bokrok között.
szédságában fekszik,* — veié utána könnyedén.
ezokon kedvelt terményei tenyésztésére a biztos piacz
(Folyt, köv.)
követeléseinek m egfelelóleg rendezné be iparát : Amiál.N álad pénz van. — faggatódzék tovább as ifjú
fogva ezen kiállítás statistikai adatokkal felvilágusitoU
ember, mialatt egy lépést tön a leányka felé. — „Én
collectif kiállítás lenne.
láttam, hogy olvastad Van kenyered ?

3 A kertipar terményei közül ily kiállításra a l i izleltetés utján a világ figyelmébe átvezetni ; e czélbol
kalmasak volnának ;
! ízlelő csarnokról is kellene gondoskodni, hogy a világ
a) minden gyümölcs (a dinnyét és szőlőt különö 1népe a nagy mennyiségben beküldendő külön vidék
|
diunyéjét, szőlőjét csemegézve, a legkedveltebb fajokat
sen ide értve).
b) konyhanövények közül a kereskedelmi fontos* |maga megválaszthassa, és ennek következtében teendő
j megrendeléseit saját ízlése után intézhesse.
ságuak, u. in torma, hagyma, ugorka. paprika stb.
Ennyi talán elég elöleges figyelmeztetésül arra
c) kereskedelmi és orvosi füvek és növények;
I nézve, hogy hazai kertiparunk érdekébeu a hivatottak,
d) a szőlő- és faiskolák terményei.
érdekeltek enmaguk és vidékük termelvényével számot
Arra nézve, hogy kertterményeinknek a világ pi
vetve, elölegesen és minél előbb értesjtni szíveskedje
aczait meghódíthassuk, szükséges a nagyobb mérvű és
nek arra nézve. ho»y mily mérvben remélik kiállítá
állandó minősége és mennyiségű termelés, és a termé
sunkat felhasználni V az ízlelő csarnoknak mily nienynyek minőségű szerénfi szállítási, forgalmi eszközök
nyiségben a legjelesebb szőlőt és dinnyét felküldeni ?
kedvezménye; annál fogva a kiállitmáuyok következő
hogy ezen elöleges tájékozásom szerént a világkiállí
statmtikai adatokkal mutattatnának he:
tás követeléseinek illőn berendezhessük csarnokunkat,
a) azon vidéknek termelési mennyisége;
hogy hazai kertiparunknak a világ piaczát megnyer*
b) annak eddigelé hol, miként, mily áron és mily hesi-ük.
mennyiségben értékesítése;
A részletes tervrajz és utasítás közelebb a lapok
c) keresettség esetében mily mennyiségben ter- utján közzé fog tétetni és szétküldetni: az idő rövid
m eltethetése;
lévén, kérem az előkészületeket — és mielőbbi tudó
d) szállításra nézve a közlekedési eszközök ked sításokat.
vezménye.
It-Palotán, (Pest mellett), 1873 juli 16.
Az augusztus 20— 30-ik, különleges kiállításon
dinnyéinket és szőlőinket óhajtanánk bemutatni, és;
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Üzleti értenités
A nyíregyházi termény csarnoknál aug. hó lH-án
bejegyzett terményárak.
Kereskedési ár

Piaozi ár

100

4 70—4 75

ltom 00—00 fontot
78—80 ,
79—80 .
Búza
,
Árpa
Zab
Tengeri

koboltulkezdve

0.00—0.00

. 4.85—600

0.00—0 00 vimmátaa acer. 6 00—6 25
225---' 30
0.--- 0—
1.40—50

3.00 —3.75 uj termái,

Knl.-S

0 00—Obft

0041—0.00
Bab, tiszta fehér .
0.00—<H»0
Kupns/tarepcze
ooo—n.oo
Lenmag
o.oo—o i o
Goinhorka
0 00—0 00
Kendermag
0 0 0 - 0 00
Mák
Nnpraforgónlaj
Szesz 30 fokú magy iteze
28
Felelős szerkesztő :

4.00-4.12

00.00—00.00
27

K. Kmethy látván.
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Kolera ellen

3

Bérbeadó birtok.

,

Szuthinárinegyébcn

hathatós óvszerül

35 fi.

1300 hold le g jo b b m i

(3 -1 )

1*73

nőségű szántó és kaszáló föld, e g y tagban

Házeladás.

minden gazdasági épülettel ellátva (ha ki

ajánlja most érkezett

N éhai G ó g a

vántatik 2000 hold is kapható), (3 egym ás

Mihály hagyatékához

vörösbort és borovicskát

után k ővetkező évre, bérbe adandó. B ő ve b 

tartozó 1321. számú nyirfautczai ház, f,

a csemege-terein.

ben értekezhetni, levél á lta l' a g y szóval Pes

é. ezeptem berhó 6-odikán, nemsikerUlés

ten, a m agy. közp. bizom ányi irodában vá-

esetében f. é. ok tób erhó 6-án és novem -

Továbbá kapható fris czitrom és narancs.

czi-utcza 15 sz. a.

(3-3)

berbó 6-án árverés utján el fo g adatni.
A föltételek E n yin gi Lajos árvaszéki ül

Oláh Jakab urnák a h.-nánási határban 1200
□ ölével számítva 800 hold földje, több tanyá
val ellátva és a Ráczvidi pusztán 11 Oü □ ölével
számítva 100 hold földje egészben vagy több
darabban több éve1 -e haszonbérbe adandó, ér
tekezhetni bérmente- levélben a tulajdonossal
H.-Nánóson.
(3—2)

Bállá E. Gusztáv

nyíregyházi fűszer- és magkereskedésében
e g y 14— 15 éves fin tanulóul fölvétetik.

nök , m int

végren d eleti

végrahajtóuál

tr...■
1105.

(3 -2 )

A sima-pusztán

Pályázat.

egy 200 holdat tevő tagos birtok, f. 1873-dik
évi szeptember 29-től, több évekre haszonbérbe
adatik. Értekezhetni alulirt tulajdonosnál a Simán.
(3 -2 )
Elek Emil.

Szabolcsmegyében kebelezett T.-Dada köz
ségében a jegyzői állomásra, melylyel 400 frt
évi készpénzfizetés, 5 hohl föld haszonélvezete
és szabad lakás van összekötve, pályázat nyittatik.
Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvé
nyeiket f. évi aug. 25-ig a dadai alsójárás szolgabirúi hivatalához benyújthatják.
A választás f. évi szeptember 1-én fog meg
történni.
T.-Lök, 1873. aug. 6.

pold jogu tódok napkori 1000 holdnyi fö ld 
birtoka, 6 évre, N apkoron f. 1873. szeptem 

Bérbeadó birtok.
A pazonyi határban. Klek Bel* tulajdonához tar
tozó 400 hold legjobb minőségű szántó- és kaszáló-föld
ből álló. lakással ellátott tagos birtok, kedvező föltéte
lek mellett, hat évre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni
a tulajdonosnál Pazonyban.

Bérbeadó birtok.
H aszonbérbe adatik néhai K állay Leó-

ber 7-én d. u. alulirt gondnok lakásán, 500
forint bánatpénz letételével m egtartandó ár
verésen.

<3~2)

Nagy István.

(S— 1)

F

Ónody Géza

Cliclera ellen. I

<3- J> Eladó ház.
A nagy-kállói utcza elején levő 1006. számú ház.
kedvező föltételek mellett szabadkézből eladó.
A föltételek iránt tudakozódni lehet a tulajdonos
nál. nagy kallói utczáhan 1019. számú házban

| Cholera ellen."
________________

(ü -3 )

(3 — 2 )

Bzolgabiró.

ÍXKT-IT Ili,

kitűnő hai.azer váltó- és mooiál-x, bél- e» gw>morgoreat
epemger, hányás, tengeri l*eteg*»g, vizelHszoruhis, álmat
lanság, stb. ellen Ara egy nngv üvegnek 65 k r, kisebb 50 kr.

t r

SOS- BORSZESZ

mini hazisxer Mr Willmm l*?e utasítása *téri ni. fítnm hu
tást eszközöl Kheutna, c«úz. ./.aggnia*, fngvn*. fog-, fej
ei tulfajiialmsk, sz-mgyuhnhu rakfekély, bénulások stb.
»tb ellen . sőt fngtii/tito szerül i» igen ajnnlhato, mennyi
ben a tógák fényét elősegíti, a fogl ii«* erőshiti, és a sxs)
tiszta szagtalan ut nyer a szesz •dparolgása után
Ara egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr
Ilasznvlati utasitas magyar vagy német nyelven, je
lentékeny orvosi * “gyéh elismerő oizonyit lányokkal. vala
mint bizományosaim névsorával, minden üveghez niellekeltetik.

Brázay Kálmán.
Óvári iroda és központi főraktár : Pest, országút 26 sz.
Raktáraim .Nviregvlmzitn ifi- Maurer Karoly. VKallóban: Nagy Karoly, Tokajban : Zachnm* Imre, tjfe
Pozsgay Vincze, Hadhazon : H»rovitz Lajos araknál.

Kiadó lakások.
N y íre g y h á z á n , a hazatéren ttil, a
Tokaji-utc/.a végén, 414-ik szám alatt
lev ő ház, va g y bérbe va g y ped ig ö rö k 
áron eladó. A ház áll 5 szoba, 3 konyha,
4 kam ara és két istálló, e g y kis és e g y
nagy k ertb ől; továbbá a szentm ihályiutczábaii M ezősy T a m ás ur szom széd
ságában két szoba Szt.-M ihály naptól
fo g v a bérbe kiadó.
B ővebben értekezhetni
Fléuler Márton
tulajilouoss.il.
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Házeladás.
Néhai Filipny János és Csontén Mária
hagyatékukhoz tartozó 1337 számú városi ház.
f é. juliushó 23-án el nem adathatván, újabb
árverési határidőül f. é augusztushó 24-edike I
tüzelik ki a város házához.
Kelt Nyíregyházán, 1873 ik évi augusz j
tushó 8-án tartott árvaszéki ülésben.

KmWhy IstTitn.
árvasiéki jegyző
N y ir e g y lir f t a .

1873. N y o m a t o t t

llo b t )

S á n d o rn á l.

Horn testvérek
rőíös- és divat-kereskedésükben

egy tanuló
fölvet, tik.
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