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Közigazgatási reform

Közelii>b m eggén k  közönségének.

Mig mi itt megyénkben csöndes Heg 
mával, vagy talán olykor-olykor érzé
keny kifi.kad/tsokkal éljük keresztül az 
adóbehajtást, az executió „magasztos" 
napjait: addig a fővárosban más dolgok 
történnek; veszélyes állapotok, melyek 
agg«>daU mba ejtik mindazt, ki a megyei 
autonómia iránt még némi érdekkel vi
seltetik.

A kormányelnök már benyújtotta 
közigazgatási törvényjavaslatát, —  mely 
ugyancsak beteszi az ajtót az autonómiá
nak, hogy annál biztosabban nyerhessen 
életet a centraliaatió!

Most már nem lesz szlikség reá, hogy 
megyei életünkben a közönyösségről be
széljünk, nem lesz már mi iránt közönyös-} 
séggel viseltetni.

Tisza Kálmán törvényjavaslata sze
rint a rtnegyei“ bizottság sírba lép. s he-! 
lyét rk ö z i g a z g a t á s i “ bizottság fog-] 
lalja el. l ’gy látszik, hogy nem is sok kli-‘ 
lönbség van az elnevezésben, hanem a lé- j 
nyeghen igen is van; —  mert a tervezettj 
bizottság hivatalnokokból és tisztviselők-' 
bői fog állani: mégpedig tagjai lesznek : 
a főispán, a kir adófelilgyelő, a tanfel-, 
ügyelő, a királyi ügyész, a posta- s táv- 
irdaigazgató, mint az állam képviselői. — ( 
Ezekhez járul 5 választott törvényható-( 
»<tgi kUzeg, ii. in. az alispán, a főjegyző, a 
megyei főügyész, az árvaszék elnöke és a 
főorvos és ugyancsak 10 választott bizott-1 
•itgi tag.

Kddig is meg voltak már nyirbálva 
eléggé a magyar állam önállóságának véd- 
bástyái: a megyék, ezután pedig végké-1 
pen romba lesznek azok döntve, ha ugyan 
az ország közvéleménye behunyt szem
mel fogja nézni ezen rendkívüli változás 
kereszt iil vitelét.

Lapunk a politizálást meg nem en
gedvén. csak mint száraz tényt emlitjük 
itt fel e körülményt, hogy felhívjuk me
gyénk közönségének figyelmét azon rend
kívüli változtatásra, mely a küszöbön ád ( 
már. S tekintve a kormánypárt nagy több
ségét és eddig tanúsított magatartását.' 
biztos kilátásunk lehet, hogy keresztül is 
fog az vitetni, ha csak a megyék többsége 
kellő időben nem fog kérvényezni ellene.

Sokan az uj kormánypárt alakulásá
hoz azon édes reményt kötötték, hogy te
kintve azok vezérférnainak előbbi elveit,' 
a közigazgatási jogkör, melyet a Deák*!

kormány a fuladásig összeszoritott, tete
mesen ki fog bővíttetni; kik ezt várták, 
kik erről álmodoztak: azoknak furcsán 
esketik a valóra ébredés.

Lezárjuk figyelmeztető sorainkat ama 
szavakkal : „Videant Conaules!"

Báthory.

. 1 .

— A .Független Polgár1 az általános 
hudgct vitáról vezérczikkezve, következőket 
Írja: ,,A vita csöndesen kezdődött. M o c s á r  y 
Lajos, mint mindig, most is folyékonyan, nagy 
verve-vei beszélt, de sok tekintetben ugyan
azt, mint mindig. V ú r n d y (iábor. a volt 
balközép eg> ik vezére, ki ismeretes kedélyes 
előadásásáról, példázásáról, eléggé sikerült 
beszédet tartott, melylyel ha nem is bizonyít
hatta be, hogy helyesen szavazta meg a dc- 
legatióban az óriási költségeket, s bár az 
önálló vámterület eszméjétől \aló elvonulása 
a régi balközépben kényelmetlen érzelmet kel
tett, elérte azt, hogy megéljenezzék.

A mai nap eseménye Mocsárv Géza fe l
lépése volt. Mocsárv Géza, a szabadelvü-párt 
tagja, a pártegyesülést úgy fogadta el, mint 
azt Tisza Kálmán magyarázta, de nem mint 
az egyesülök értették. „Elvfeladást sem nem 
kérek, sem nem engedek." Mocsáry Géza, 
mint a régi balközép romlatlan hivő, képvise
lővé választatott, belépett az egyesült pártba. 
És joggal. Nemcsak a saját, hanem legalább 
száz elvtársinak fejezte ö ki gondolatait. De 
minő hévvel! Egv félisten bátorságával dö
rögte le a programmal, az elvekkel, a válasz
tók bizalmával való lelkotlen üzelmeket, s 
majd, mintha földre való tartozását erezné, 
szerényen adta elő. a mire minden képviselő 
köteles, a súlyos helyzetből kivezető mentő
eszközöket.

A beszéd bár mérsékelten tartatott, rop
pant mozgást, zavart idézett elő a középen. 
Ki hitte volna, hogy akadjon a pártban valaki, 
ki ily súlyos vádakat emelni merészelv Leg
mélyebben hatott Tiszára, ki n beszédben a 
pártfegyelem lazulását fájlalja s a keserűség 
és boszuság és fájdalom hangján retlectált 
beszédre. Szólt még Steinacker és Horváth 
Gyula is, de ezek feje fölött a két férfiú ta
lálkozott: Mocsáry Géza, a liirteleniil hírneves, 
a balközépi hitvallást mondta el. pozitív kor
mánypárti szellemben, de Tisza észrevette a 
tigris hangokat, szive eLzorult a pártegyesülés 
fölött, lelke elkeseredett az enyészet gon
dolatában.

A költségvetést kétségtelenül megszavaz
zák. Nem a közvéleméy által helyeselt költség
vetés ez. de az. melyet a sajátos viszonyok

T Á 1 I C Z A .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
(Kegéuyes korrajz.)

Il ik kötet.

V RÉSZ.

Az özvegy és az o árvái.

(Vége.)

Jenő egészen az első csolnak közelében 
evez már, el van határozva élete árán is meg
menteni ez ismeretlen nőt. evezője inár éri a 
földet, de az eaymásbátán megtűrt, a partról 
visszaverődött hullámok, vjss/a-vissza vetik 
C'ölnakát! . . . . Most egy vadbullám felforditja 
a aök m im ikát <g- i m a  a pereiben mái a 
vízben van .leim i s a vizheineriilo gyás/.os- 
nöt ölébe ragadja, s a hullámokkal küzdve 
viszi ot a part felé ! .  . . Küvid küzdelem után 
szerencsésen partot ér, ott lefekteti az ájult 
nőt. Visszafordul l lágy villámfényéuél meglátja

a révészt, a mint a másik nőt ölében tartva a 
part felé igyekszik, de egy erősebb bullám el- 
csap felették ! . . Abban a pillanatban már 
Jenő mellettük terem, evezőjét nyújtja az in
gadozónak. s néhány perez múlva a parton 
vannak mind a négyen.

A két nő ájulva fekszik! Mit tegyenek 
most. Nem messze a révész kis halászkuny
hója áll. oda viszik az ájultakat, s ott Jenő a 
gyászosuo életrehozásán fáradozik.

Néhány perez múlva felnyitja a gyászosnő 
a legszebb kok szemeket, melyeknek sugarától 
Jenő úgy érzi. mintha egészen uj ég, uj világ 
derülne reá.

—  Miért hoztak ki engetnet azok közül 
a hideg, nedves hullámok közül V —  szólt a 
gyászruhás nő. —  olyan könnyű lett volna 
már nekem ott meghalni!

—  Ne gondoljunk most a halálra! Vála
szolt Jenő. —  midőn épen egv uj életet látok 
megnyílni magam e lő tt!

—  De ki ön ? Es ki engedte meg önnek, 
hogy velem jót tegyen ’t í.n sohasem láttam 
önt i Ki küldte oda, hogy megmentse él
temet V !

—  Az isteni gondviselés! S aztán ne 
gondolja, hogy valami nagy önfeláldozást kö
vettem volna e l! Önzés volt az egész, midőn 
elmerülni kezdő testét kihoztam a partra : sa-

kenyszeritenek ránk." —  Kosz szag kezd ter
jedni Dániából.

K Ö ZÜ G Y EK .

Törökországi levelek.
Társadalmi tanulmányok a magyar életből.

Mudzsor III n Mohamed k e d v e n  barátomnak 
Stambulban.

(Folytatás.)

Helyet foglaltunk tehát a negyedik osz
tályban. azaz talpra állottunk egyenesen, mint 
akármelyik gavallér, kinek nincs egyébb gondja, 
mint. hogy peczkesen álljon és „knulliját" ösz- 
sze no törje , mivel a vasút társaságok kisz.e- 
dették a székeket, hogy a magyar a nemzeti 
dal szellemében „Talpra magyar" a maga lá
bán álljon már valahára, ha nem egyebütt, leg
alább a negyedik osztályú vasúti kocsiban.

Szemben állván egymással, páronként csak 
úgy jártuk a ráncánt. Lábaink, fejeink nem is 
mozdultak, hanem derekaink oly sokféle ne
vetséges figurákat csináltak, a mint a kocsik 
erre vagy arra zökkentek, hogy a párisiak a 
t áncán tánezot nem járják különben. Én szem
ben egy fiatal növel kokétiroztam, ki egy szo
pós kisdeddel ölében adta vissza a táuczinoz- 
dulatokat. Mindenki neki bolondult a táncznak. 
Egy 70 éves öreg izraelita tőlem nem messze 
city csinos nőnek udvarolt, melyet az akarva 
nem akarva viszonozott. Csoda, hogy a vasút 
társaságok még a táncz árát is meg nem ve
szik. Kitelik tölök.

Az én embereim azt moudták, a vasút 
társaságok azért szedették ki az ülő helyeket, 
mivel az. emberek nem akartak a második s 
első osztályokban utazni; tehát meg akarták a 
negyedik osztályt puhítani, hogy legyenek na
gyobb urak. mint a milyenek, s ha nincs ke
nyerük. egyenek zsemlyét.

Az ueiu lenne czélszerü azokra a sok 
külföldi társaságokra, ha Magyarországon az 
első és második osztálybeliek is valahogy 
„talpra állanának." mert ekkor nem lenne any- 
n\i jövedelmük, mint a mostani „ülő rendszer" 
mellett. IVdig a „talpra állásnak- ezektől kel
lene kiindulni. Fotói árad a viz : de a hal is 
onnan hüszhödik.

Mivel komoly ember vagyok, a világ pe
dig azt hiszi, hogy a komul} ember mind okos 
és bölcs, a szülék felkértek, hogy „gólya lá
bas” azaz „bent maradt" gyermekeiket vizs
gálnám meg. mi az. oka. hogy elégtelen soro
zatot nyertek V Na. gondoláin, megtudom most 
mit jelent ez az „alap nem nyerés" s elkezd
tem azokat sorban ekzaniinálni. Kiöl jött a 
sor egy 11 éves fiúra, ki egy úgynevezett 
.Normális iskolában" az 1-sö latin osztályt ki
tűnő bizonyít vány nyal végezte, most pedig is
kolát változtatván, itten a második osztályban 
-elégtelen" caleulust nyert. A latinnyelv és 
tört szám szabályait fújta, mint a szélkelep, de 
két latin szót összetenni s egy közönséges 
törtszám feladványt kidolgozni nem volt képes.

A második, harmadik s negyedik fiú. az 
első latin osztályban buktak meg a számtan

ban s latinnyelvbeu. Ezeknél úgy találtam, hogy 
a magyarnyelvtan szabályait nem értik ; volt 
olyan, ki még a névragokat sem tudta; a négy 
elemi számvetést egyik sem értette.

Egy másik egy alföldi iskolából került, a 
harmadik latin osztályban bukott fiú. hasonló 
képzettségű volt, mint a norma isk. növen
déke. Hazulról mindnek kitűnő bizonyítványa 
volt, tehát a szülék hasztalan költekezésének 
s bánatának az értelmetlen népiskolai tauitás- 
raód az oka. —  A létező állapot, a társadalmi 
tagok részére a keserű bünhüdés: hogy saját 
érdekük parancsára is az iskolaügygyel nein 
gondolnak.

A szülék kértek, fent említett panaszle
velüket. melyet a társadalom nevében, különö
sen pedig a szülék érdekében, a tisztelt tanító 
urakhoz s az iskolaügy százezer egyénből álló 
vezetőihez benyújtani óhajtanak, adnám út 
az. illető uraknak. De én kereken megtagad
tam. Minek egyveledném én az ő dolgaikba, 
csinálnék magamnak százezer ellenséget. —  
Ezeket is azért hoztam elő, hogy veled futtá
ban megismertessem.

A szülék a cancan táncz által „megpu- 
hittatván," átköltöztek az e l s ő b b  osztá
lyokba. s engemet a laképnél hagytak. Menje
tek jó  barátaim! menjetek, utazzatok az e l
sőbb osztályú vasúti kocsikban, gyermekeite
ket pedig hagyjátok pályázni n tudomány és 
élet iskoláinak negyedik osztályú kocsijaiban. 
Menjetek, őrizzétek a régi hagyományos ala
pokat.

Hogy azok a szegény fiuk. kik az isko
lákban „elégtelen" s alig elégséges sorozatot 
nyernek, mind értelmetlen s tanulásra alkal
matlanok volnának, nem is képzelhető. —  Ak
kor tehát áll a második feltétel, mit több ta
nároktól hallottam, magam gyakran tapasztal
tam . hogy a népiskolák nem adnak sem any- 
nyi tudományt, sem annyi értelmet a növen
dékeknek, hogy az a felsőbb iskolákban biztos 
alap lehessen a további építésre s tanulói pá
lya folytatásra. Sőt annyit sem, mennyi szük
séges arra, hogy értelmes, ügyes, életre való 
népet formáljon.

Azt kérded, mit c>inál tehát az a száz
ezer ember, kik az iskolaügyet vezetik.

l ’ gy-e csodálkozol, hogy midőn az isko
laügyet hajtó gép szerkezetében annyi kerekek 
vannak, mint szemléltük, a gép még sem ha
lad előre V

italában a diát étika még nevéről sem 
emlittetik az iskolákban. Ezért van, hogy a 
nők. még a miveltebb osztályt sem véve ki, 
kiknek tisztük lenne a gyermekek ápolása s 
étrendje lelett őrködni, minden időrend és 
mérték nélkül össze-vissza hánynak > különféle 
s össze nem is illő eledeleket, éretlen gyü
mölcsöket rózsás ajkú '/.újaikba, s gyöngysor 
fogaikkal naphosszat őrlenek. Ha ily nő anyává 
lesz. a magzat hasonló szokásban nevelkedik. 
„Anyám, anyám nekem is,“ — lebegi a gyer
mek. —  s hol van anya. ki meg tudná gyerme
kétől tagadui kérelmét V

Magyarországon a magyar vidékeken még 
nagyobb a halandóság, mint a nem magyar 
ajkú vidékek lakói közt. Mig vannak országok, 
hol egy nemzedék élete 35 évre esik, s arány
lag pedig 30-ra tétetik. Magyarországon egy

ját lelkemet mentettem meg egy tengerből, 
mely nagyobb mint a Ilaluton. melynek hábor
gása és vihara rettenetesebb annál, mit együt
tesen átéltünk, ha e világot, mely most sze
meiből rcám ragyog, ki oltotta volna a Bala
ton. az én reményem is örökre el lett volna 
tem etve; d e .....................

Itt megakadt Jenő nyelve, elpirult és 
egészen zavarba jött.

A nő felvetette Jenő elpirult arczára te 
kintetét, s meg látszott öt érteni.

Eközben az éltesnö is magához jött, ua 
hiszen volt is aztán mit hallgatni!

„Az Isten fizesse meg jószívűségét isme
retlen uram !" „Nélküle mindnyájan oda vesz
tünk v o ln a " ! . .  „ D m !  még most is érzem 
torkomon a halál szorongató kezeit*! . . . 
„Elvira, köszönd meg rögtön ennek az urnák 
uagy szívességét" ! . . . -M éltó rá ön uram, hogy 
megcsókoljuk kezeit" ! sat. stb.

Jenő pedig nyugodtan oda fordult a tisz
tes asszonysághoz, s felkérte szépen, hogy 
adja átal neki névjegyét és lakásának számát, 
hogy szobaleányának utasításokat adhasson, 
szárazruhák előszállítására ! S engedőimet kért, 
hogy a szobaleányt ide vezethesse.

A / éltesnö megmagyarázta neki lakását, 
de mielőtt eltávozott volna Jenő, az éltesnö 
megfogta, megszorongatta kezeit s szólt:

—  Legalább nevét mondja meg uram. 
hogy legnagyobb jóltévőnknek nevét megtud
hassuk !

— Nevem Toraay Jenő. válaszolt hirte
len. s azzal mielőtt a beszédes éltesasszony
ság elregélhette volna geneologiáját, elsietett.

Jenő pedig mig n lakszobákig ment és 
onnan a szobaleánynyal visszaérkezett, Elvirá
ról és a jövőről ábrándozott.

Miután a nők átöltözködtek, Jenő enge
dőm et kért, hogy a nőket lakásukig kísér
hesse.

Mig odáig jutottak aztán, megtudta Jenő, 
hogy ki az, a kinek látása oly szokatlan ér
zelmeket költött fel szivében.

Hamvay Elvira ö ! szüleit 8 hó előtt 
elvesztette, az éltesasszonyság pedig nagynénje.

Midőn a lakszobáig elértek, Jenő hticsu- 
zás közben engedőimet kért, hogy meglátogat
hassa okét, szívesen kapta meg a szabadal
mat. s midőn Elvirának kezeit megcsókolta, 
úgy tetszett neki, mintha az ifjunő kezei 
reszkettek volna I . . . Talán csak az átbülés 
miatt t . . .

Miért lennénk hosszadalmasak V 3 hónap 
múlva Jenő. mint a bájos Elvira férje tért 
vissza csöndes otthonába és azóta, mint hol 
dog családapa él hivatalának! Elvira, midőn



nemzedék élete, kivált az újabb évek tapasz
talatai szerint 25 év, némely községekben 2:». 
Vagyis 25 évbeu bal ki annyi ernbei, meny
nyit az összes lakosság tesz Láthatod, ha 
nem volna-e bölcseség a magyarokra, kik úgy 
is kevesen vannak, kozegészségi ügyeiket ta
nulmányozni és szabályozni.

Magyarországon legtöbben halnak el a 
gyermeki korban, ezt kellene a táprend s 
okos nevelésimód által enybiteni. A második 
sorozatot képezik az úgynevezett tudobajban 
szenvedők. Az elhaltak ötödrészét ezek 
szolgáltatják. Miinek pedig oka nem az, hogy 
minden ötödik ember tüdővészes lenne, mert 
akkor az életerős magyartaj többé még arra 
sem lenne képes, hogy öreg embereket mutas
son fel, hanem az életével s egészségével nem 
gondoló magyar gondolkodásmód, mely sem 
ételben, sem italban, tánczban, mulatságban 
nem ösmer határt; már ifjú korában megrontja 
magát; erejével nem bir s azt okosan hasz
nálni nem tudja, mivel az élet. erő. ügyesség 
felhasználására nem képeztetett.

Hóldog Allah! e nép mely oly erős, mint 
földje, mely a legjobb búzát termi a világon, 
arra legyen kárhoztatva, hogy oroszlánt erejét 
ön élete ellen fordítsa? Nem Mában Írták kül
földi utazók már a múlt század ekjén , kik az 
életbe betekintettek: „itt az embereket nem 
tekintik, csak a pénzt mi —  nincs.*

A halálozási rovatban a harmadik helyen 
áll a gyomor bajban elhalt egyének numerusa, 
vagyis minden hetedik ember diatetikai hiba 
következtében bal meg.

Láthatod tehát, ha nem volna-e szükség 
arra, hogy életmentési-egyletek alakuljanak, 
kik a gyermek-ápolás s nevelés s az ember
nek ön élete megkimélését s őrzését, az okos 
táplálkozási életrendet úgy az iskolákban, mint 
felolvasások tartása által az ismétlő iskolások
nak és felnőtteknek megtanítsák, s ez által 
a halálozási számarányt kedvezőbb arányba 
vezessék.

Kzen felül a járványok ügye is szabályo
zást vár. A járványok három év óta megörö- 
kosödni látszanak s kivált a magyar vidéke
ken, hol fold fekvési, égalji s életmódi viszo
nyok is kedvezni látszanak elterjedésére s fen - 
maradására.

A lét vagy nem lét kérdése ez. Mint ál
dott kéve hull szét az oly nemzet, mely ily 
körülmények közt nem tudja vagy nem akarja 
egészségügyét s halálozási számarányát ja
vítani.

Hát kik segíthetnek ez ügyön? A kor
mány nem. A baj társadalmi okon alapszik, 
tehát csak társadalmi utón gyógyítható. Itt p e 
dig mindenki mindent a kormánytól vár, mintha 
az hordozná a bőség szarvát.

A nép szinte nem, mivel tudatlanság és 
értelmetlenség kötözi le kezeit. A nép nem 
érti s nem hiszi, hogy sok esetben i  jo  s he
lyes áj>olás. életrend, önvigyázat többet ér. 
mint egész patika; s a legjobb orvoslás mel
lett a beteg nem talál gyógyulást, ha hiány
zik az ügyes ájiolás.

A magyar köznép indoletis. Ha legkedve
sebb családtagja beteg lesz s betegsége hosz- 
szasan húzódik, már türelmét veszti .bár csak 
az isten magához venné* sopánkodik. Hogy 
mily kevés fogalommal bírnak az életrendi 
szabályokról, megtetszik abból, hogy az anya 
még ételre nem szokott kisdedét, azon ke
mény ételekből, melyből ebédje, vacsorája áll, 
tele töm i; mely ok miatt azoknak gyomrok 
kitágul. putTadt hasunk lesznek, vézna kezek
kel s lábakkal, sápadt arrzczal sietvén a kora 
sir eleibe. —  fis ez egyik föoka a gyermekek 
nagy halálozásának.

A nyári forró napokban restellj, vagy 
nem tartja méltónak 26— 30 f-k ia  leimelege
dett ivó vizét friss vízzel felcserélni. Még mi- 
velt osztályba sorozott egyéneket is szemlél
tem, kik *30— 40 napszámossal rendelkezvén 
naponként, nem bírtak a közegészségügy iránt 
annyi érzékkel, hogy napszámosaiknak friss 
vízről gondoskodni méltónak tartották volna. 
Mig tehát a nép tudatlanságban tartatik saját 
jólléte és érdeke iránt, megtenni azt. mit kö
telessége e részben tenni parancsol, az ideig 
nem is várható, hogy a nép közt helyes élet

göndör szóke fürtü gyermekein végig tekint, 
csöndes estvéken, áldja a gondviselést, s nem 
gondol többé epedve a hideg hullámokra!

Mégis csak jobb  igy. szerető gyermekek 
édes lármája között a barátságos kandalló pat
togását hallgatni, mitt ott feküdni a zujgó hul
lámok alatt.

Az élet örökös küzdelemnek, órökó* re
ménynek és csalódásnak szakadatlan lánczo- 
lata ! . . .

Jenő azon korban van már, melyet a köl
tők az. élet nyarának neveznek. —  S azon a 
pályán, melynek csak a veröfényes munkanap 
küzdelmei jutnak osztályrészül, nyugalom és 
jotalom  nélkül.

A helyzet, melyet röviden festenünk még 
szorosan tárgyunkhoz tartozik, a mennyiben 
regényünk czimébe a „korrajz* is be van fog
lalva. nem kizárólagosan a Tornay Jenőé, élő 
a / a legtöbb protestáns pap életének.

Mondók, hogy elbeszélésünk körébe tar
tozik ez, mert hiszen mutatja a társadalmi élet 
azon osztályának képeit, melyben elbeszélésünk 
mozog.

Ha bátrak valánk regényes elbeszélé
sünknek „korrajz* mellék czimet adni, erre 
annyiban hittük magunkat feljogosítva, a raen-

mód, ügyes betegápolás, s a halandóság szám
arányának javult állapota lépjen életbe.

Hátra vaunak tehát még a/ orvosok s 
a/ intelligentia. kik a bajon segíthetnének, ha 
akarnának.

Csak hogy a magyaroknál az akarat is 
cholerában szenved.

Ne csodálkozzál barátom! Olyan hajtó 
gépszerkezet ez, mint becsben a Hall-lndu-d- 
riaban 1 Irt 50 kiért árult óráknak a minő 
szerkezetük van. kerekeik megvannak 
ugyan, de nem érik egymást s járó képessé
gük nincs.

Mig Magyarországon az iskolaügy ben tel
jes ellenőrzés és felelősség behozva nem lesz. 
t. i. a tanító felelőség mellett nem vezeti a/, 
iskolát, hogy minden osztály a maga tantár
gyait. az iskolai pályát be végzettek s az életbe 
vagy a felsőbb iskolákba lépendók pedig, az 
isholai összes tantárgyakat oly sikerrel be 
nem végezik, hogy a közéletbe kilépőknek az 
ismétlő iskolai tanítással együtt az életre, a 
felsőbb iskolákba lépőknek pedig a tanulás to
vább folytatására s tovább építésre biztos ala
pul szolgálhassanak; inig továbbá az esperesi 
vidékek, a magok kiküldöttei, vagy iskola lá
togatói által, a lejárt iskola év végével, —  
tehát nem az iskolai év közepén, mikor az is
kolák állasáról, sikerről vagy hátra maradás
ról helyes Ítéletet hozni nem is lehet —  a 
felöl, hogy mind az osztályok az osztályi tan
tárgyakat, mind az iskolát végzettek az ösz- 
szes tantárgyakat bevégezték, s mint iskolát 
végzettek, az életbe, vagy a felsőbb iskolákba 
lépésre elég érettek, teljes ellenőrzést nem 
vezetendnek; mig végre a püspökségek, egy
házkerületek kebelükből kiküldendö küldött
ség, vagy isk. választmány által, az iskolai év
végével az iskolák állása felől, az esperesi vi
dékektől számadást uem kérnek, az ideig nem, 
is képzelhető, hogy az iskolaiig}’ jelen nyomo
rult állapotából kiemelkedjék. X kormány vé
gezheti ellenőrzését úgy, a mint akarja.* van 
közege elég.

Hogy a megyei isk. választmányi s egy
házi ellenőrzés mily pontosan összevágnak, 
száz eset közül csak egyet hozok fel. Midőn 
egykor a megyei isk. választmány egy papot 
és tanítót megemlített jegyzőkönyvében azért, 
hogy a felnőttek iskoláztatása dijából az is
kolába üloszékeket csináltattak, az egyház lá
togatás ugyan azon időben azt adja elő. hogy 
az iskola nincsen székekkel ellátva, l'gy-e. 
hogy Casus? Igen. Casus.

Láthatod tehát barátom, hogy az iskola
ügy állapota egy szennyes ing, s annak kimo
sására minden községben felférne egy „élet
mentő-egylet.-

Az iskolaügy tehát itt úgy áll, hogy azt 
tanulmányozván, Ázsiát találtam fel Euró
pában.

Az étrend, életmód, rendszerességének s 
gyermek ápolásnak hiánya még nagyobb mér
tekben meg van nálok. mint minálunk. Hz 
egyik fő oka annak, hogy a gyermek-halandó
ság s útalábaii a halottaknak az élőkhöz s 
szülöttekhez felettébb nagy száma tapasztal
ható; mely bajokon egy népnek, mely nem 
szapora faj s kevés számból áll, segíteni köte
lessége.

Nemcsak a közönséges betegségekben, 
hanem a ragadós nyavalyákban, lépfenében, 
fekélyesedésben elhull állatok bullái is rendes 
eledelül használtatnak. Ha az ily hullott álla
tok húsai a községben el nem kelnek, eláru- 
sitás végett más községekbe vitetnek.

Hány ember betegszik s hal meg éven 
ként az elhullott fekélyesedésben s lépfenében 
elveszett állatok húsainak megevése miatt, a/t 
egyedül Allah tudhatja.

Nem régen is sorba járta a lapokat azon 
hir, hogy egy községben egész lakadalmi se
reg megmérgeztetett az ily esett húsok meg
evése miatt. Hát azon esetek száma mennyi 
lehet, inidön ezen hullák evésének hatása rög
tön nem nyilvánul s ujjal ki nem mutatható,! 
s csak lassan ássa alá az emberi szervezetet 
s egészséget?

A mi a húsvágó helyek felügyeletét il
leti. erre a liuslátó egyének ügyelnének, de a 
tiiegbüszhödt s igy rothadásnak indult húsokra 
ezek figyelműket ki nem terjesztik; sőt az

nyiben a hazai élet változatait alantabb kői
ben, távol minden magasba kapaszkodástól, fes
tettük. s mutattuk ki az üdvös, vagy karho- 
zatos hatást, mit a rövid negyedszázad űrökre 
emlékezetes napjai a társadalomnak a nagy 
világ előtt alig ismert alsóbb rétegében elő
idézett.

A hetvenegyek igen sajátságos szellemet 
ültettek át a hazai népéletbe.

A 72-iki országgyűlésen egy még a régi 
korban, a nemzet dicssugaras napjaiban is ki
tűnő szerepet játszott országgyűlési képviselő, 
látva a magasban véghez vitt tisztátalan és a 
gyanúra nagyon is okot adó eljárásokat, nagy
hatású szónoklatában első adott nevet azon 
pusztító árnak, mely a hazai életterén felülről 
zug alá és elsodor magával minden nemesebb 
életvirágot! Az önzés és corruptió ezen korú 
bán keserűen fejté ki, hogy nincs többé haszna 
és sikere a nemesebb törekvéseknek! Haszta
lan beszélnek a lelkészek a szószékei! önfel
áldozásról, erényről, igazságról, ba azok. kik 
példát mutatnak, ezeknek ellenkezőjét ültetik 
át az életbe! . . .  íls ezen szónoklat óta an
nak a nagy férfiúnak nem hallotta szavát senki 
többé az országgyűlésen !

Kzen nagy férfiú annak a korából való 
volt, ki a .törik, de nem hajlik-  vezér elvét

esett húsokat magok is nagyobb részben oly 
jóízűen megeszik, mint u majom bizonyos cse
megéket.

Az ember mai több ezer év előtt tudta 
s tapasztalta, hogy az elbetegesedett, fekély e- 
sedett s rothadasnak indult állati bulla az em 
beinek egészséges táplálékot nem nyújthat

Mózes, kinek a népegészségre vonatkozó 
törvénye millió meg millió emberek kezein 
forog, ki az elhullott állatok húsainak m egó
vásét, a ragadós betegségekben lévőknek az. 
egészséges emberekkel érintkezését, a felemész
tett ételek kiürülésére szolgáló helyeknek lak- és 
nyilvános helyekhez közel tartását vallási ti
lalom alá vetette, a népegészség fentartására 
s életmentésre egy maga többet tett, mint 
Európa összes kormányai, törvényhozói s hozott 
törvénykönyvei, —  melyek a Zsófia templomba 
nem férnének —  együtt véve.

Hár meg kell engednem, hogy korunkban 
a szegényebb héber családok tisztaságban nem 
igen tülidöklenek. mi pedig különösen a ragá
lyos betegségekben felette veszélyes.

Az iskolákban, hol az. ó szövettség egyik 
kitűzött tantárgya az iskolás gyermekeknek, 
hogy ezen népegészségre vonatkozó szabályok 
csak meg is emlittettek volna, nem tapasztal
tam. l ‘edig ennek a közéletre több s kiválóbb 
haszna lenne, mintha a gyermek az egyiptomi 
tiz csapást szép ékes rithmusokban elő tudja 
adni : „Elsőben a vizek vérré változónak,- 

,sat. stb.
A vidéki orvosok még több munkásságot 

fejtenek ki a közegészségügy s nép felvilágo
sítása érdekében, mint a fővárosi orvosok. —  
Több népszerű orvosi utasításokat olvastam 
tölök. Egy csepp viz a tengerben.

A központi orvosok nagy részén nem is 
esudálkozom, ha a nép érdekében nem is tesz
nek semmit, mivel idejük nincs. A háboruvi- 
selés elfoglalja minden idejüket, lévén „macs- 
kaviadalban.-  Egy alleopatha orvos irt egy 
ha nem is kitűnő, de mindenesetre kielégítő 
czikket a közegészségügyről. Erre egy alleop. 
tekintély felhúzott szemöldökkel felfuvott kép
pel reá rivall . .Neiu ért gyakorló orvos, ki 
közhivatalban nincs, a közegészségügyhöz, mi 
jogon szol tehát bofo.-  Talán etek a nagy 
szemöldökű urak, már születésükkor közhiva
talt viseltek ? Nem tudom, más ember fia hogv 
érez, de én török nyíltsággal megvallom ne
ked. hogy az olyan emberektől, kik a tudo
mány tekintélye helyett, mely nem mindég a 
felhúzott szemöldökben s felfuvott képben áll. 
a hivatal és rang tekintélyét akarják életbe 
léptetni, a közhaszonra nem sok jóit. vagy épen 
semmit sem várok. Valamint azoktól sem. kik 
a rang, hivatalos állás és nem a tudomány 
előtt hódolnak meg.

Az egyetértés és collegialis viszony is 
igen gyarló lábon áll nálok. Az alleop. orvo
sok, —  mióta Maevaiországon « homeop. tan
széke van az egyetemen, gyakran tesznek ap
róbb csatározásokat elleni1. Ha nem egv czikk. 
mely nem is orvosi lapokban jelent * meg s 
meggyőző érvekben nagyon is „cseh*-ül állott, 
megnyitotta a derék barezokat is Ez a czikk 
kikel a honicop. orvosi tanszék szükségessége 
ellen, mivel —  úgymond —  igen kevés hall
gatókkal bir. Hogy is bírna, mikor ezek az 
időnként megjelenő mérges czikkek, előre fi
gyelmeztetik az orvos növendékeket: legyenek 
óvatosak.

Ki kel sorban a liomeop. orvosok, külö
nösen dr. Argenti, még erősebben euuek „lla - 
sonszeuvi gyógytana* s legerősebben a liomeop 
ellen.

Érvelése következő : „Én igaz, nem ta
nulmányoztam az tijabhkori liomeop Írókat, 
hanem olvastam a Huhiieiiiann munkáját —  a 
liomeop alapítója —  olvastam az ön —  dr 
Argenti —  .Gyógytanát* ezekből vonhatok kö
vetkeztetést. Mit tartsunk egy könyvről, mely
ben kimondatik : a liomeop. nem gyógyít köt
szerekkel. még is a rühröl irt czikkben fekete 
szappan ajánltatik. holott ez sem fekete, ha
nem zöld szappan. A hoineop. tehát nem ér
demel figyelmet. “

Ez után előadja: .A  dr. Argenti „Gyógy
tana-  8000 példányban kelvén el, annak a 
ponyvairodalomhoz kell tartozni. mivel magyar

egy száműzetés késétu szenvedéseivel pecsé
tedé m e g ! Meg nem hajlott, de megtört hi
tében !

. . . .  A magyar protestáns egyház lelké
szei közül azok, kik még a férőkor nyarát 
élik, szintén azon elvet hozták magokkal a 
lelkészt rögös pályára, mely megtörhetik ugyan, 
de meg nem hajlik.

Ezen törhetlen, kicsinyre ap dt gárdának 
egyik tagja volt Tornay Jenő is. ki a szabad 
szellemet, szabad gondolkodást még apjától 
öröklé !

E gárdának különben még hitében sem 
szabad megtörni, mert akkor saját léteiét ta
gadná inog ! A ki a népek iatenébe vetett bi
tet hirdeti, annak megtörni nem szabad soha.

A legújabb Mohán Hgjátsáf 01 ék (elvek 
lesznek uralkodóvá, s ezek nem egyszer meg
keserítik egy protestáns papnak életét.

Némelyek szerint egv lelkésznek a hazai 
izzó kérdések iránt közönyösséget kell mu
tatni. mások szerint egv pap csak a szószékre 
és templomra van utasítva.

Ha elve és meggyőződése szerint az 
uralkodó párthoz tartozik, akkor: p e c a o  
v i c s !  Ha a szabad törekvések zászlója alá 
sorakozik, akkor: f o r r a d a l m á r ,  i z g a t ó !  
Ha közönyös marad, akkor: k é t  k u l a c s o s l

Ha az uralkodó párthoz tartozik, akkor

nyelven irt tudományos könyv 8000 példány
ban még soha el nem kelt."

Netu nagy dicséret lenne a magyar iu- 
telligentiára, lm ezen állítás igaz, hogy ö a 
ponyvairodalini termékekben gyönyörködik, —  
igaz lenne. Hátiéin szerencsére nem igaz Sót 
azt jelenti, hogy a magyar intelligentia na
gyon is érzi a közegészségügy gvarló voltát s 
e bajon kívánt segíteni Argenti könyve által. 
Német nyelveu van houieop. orvos könyv, mely 
li> ezer példányban kelt el, ott is ponyvairo
dalom ?

A Habnetnaiin munkája negyven év előtt 
látott napvilágot, még akkor a Imineop. léte 
kezdetén gyermek korában, sem kifejtve, sem 

[tudományos rendszerbe ütve nem volt. Már 
most a nélkül bírálni meg s ítélni el valamely 
tudományt, hogy azt fejlődési s fokozatos ha
ladási lépcsözetein keresztül követünk, mig a 
tudomány jelen állásának színvonalára el nem 
jutunk > onnan szét nem tekintünk, nagyon 
alantas álláspont, kilátás és gondolkozásmód. 
Inkább okadatolatlan gyűlölködésre, mint igaz
ságos s helyes bírálatra enged következtet
nünk.

Azonban, mig a központi orvosok egv 
része, tekintély követeléssel, más része a ho- 
meop. elleni „macska küzdelemmel-  van e l
foglalva s csuk igen kevésnek jut eszébe a 
közegészségügyet tanulmányozni : a homeop. 
orvosok meg épen semmit nem tesznek; még 
csak nem is veszekednek.

Magyarországon a honicop. irodalmi té 
ren, dr. Argenti maga uralja a tért. Könyve 
egy monopólium. Lehet kitűnő orvos, de nem 
kitűnő tanár. Könyve sok kiadást ért; de nem 
áll a tudomány színvonalán. —  Pár évtizeddel 
bátra van s az ó konzervativekhez tartozik.

Haladást újabb kiadásaiban annyit lehet 
észrevenni, mint midőn diák koromban inozlem 
egyházi őrt éiielmi tanárunk sajtó alá bocsátotta 
kézi könyvét, vagy mint abban az időben ne
vezték. manuseripturnát s a kinyomott könyv
vel hóna alatt leül katedrájába, turbánját le
teszi, koutyát kezével megigazítja s újra fel
teszi s fontos képpel m egszólal: „Uraim ! az 
Ozmán Kcclesiastica előadásában nagy haladás 
történt; neve ezután nem „Kcclesiastica- la* 
nem „Egyháztörténetein* lesz. Ez is haladt. 
Homeopatliiáhúl hasoiiszeiiv lett. Könyvei ma
gyar nyelven 5 írtért áruitatnak, — csinos 
összeg, német nyelven 2 frt 50 krért megve
hetők. Hanem a laicus kezében nem érnek 
annyit, mint a híres franczia laicus. —  külö
nös. a homeopathiúban laicus ember irt leg
több s életrevalóbb könyveket, —  Jahr és dr. 
Hirachel 1 frt 50 kros könyveik. Ezek a b e 
tegségek leírása alatt ajánlott orvosszerekre 
mindég megjegyzik : ezen szer általunk ha
szonnal használtatott, —  ezek meg ezek el
vetélniük. mivel siket elleneknek bizonyultak.

(F olyt köv.)

Gyümölcsfák bemeszelese A gyümölcs
fák ősszel teljesítendő meszelése ugyan nem 
u j ^ ,  de meg sem örvend oly éltéijedesnek 
és nem foganatosít tátik a gyümölcsfa-birtoko
sok által annyira, hogy e jelentéktelennek 
látszó, de mégis nevezete# munka aj.tolása ne 
mutatkoznék szükségesnek.

A bigitott meszet —  a milyent közönsé
ges meszelésre s/oktunk használni —  kevés 
lóganajjal jól megkeverjük s e folyadékot tne- 
szelövel vagy ö*szekö:ött kukoric/a-csuhaval 
a fa törzsére, a mennyire elérhető, kenjük 
csapkodjuk; ne sajttájnk e mészlevet, hanem 
bánjunk vele bőven és meszelt essük be, a 
mennyire leket, még vastagabb ágait is. A 
meszelés baszna következőkben nvivánul:

A fatörzsön növő mohok a legrövidebb 
idő alatt elvesznek, a fakérge megsimul, ifjú 
szint nyer, a különféle rovarok j*etéi, lárvái 
i mész behatása következtében elpusKittatnak, 

télen a nyúlik kevésbé rágják meg fáinkat, 
tehát a ké tségesebb bekötöz, at helyettesíti, 
a fák bdogé- fené-edésnek indult sérülései gyor
sabban behegednek, egyáltalában meszelés ál
tal a fa egészségi alls|>ota javul s azzal együtt 
íokoztatik érteke és gyümölcstermése

az ellenzék hívei idegenednek el töl**. ha az el
lenzék zászlóját követi, akkor lenézi, rágal
mazza az „ i n t e l l i g e n t i a * ,  bt közönyös, 
akkor: mint elvtelen em ber'ól elfordul mind a 
két párt!

Az elv és következetesség veszélyes bűn
nek tekintetik. Ha n kü/deb-m árjába engedi 
magát sodortatni: bűnös; ha visszavonul: bű
nös akkor i s !

Ily körülmények között folytatni a lelké
szt pályái oh mily nehéz feladat lenne, kivált 
akkor, hu az élet küzdelmei kozott kifáradva, 
összetörve, nem lenne egy csöndes békepárt, 
hol uj erűt lehet meríteni a további küzde
lemre !

Tornay Jenő mindezen mostoha körülmé
nyek között boldognak mondhatja magát, mert 
küzdelme s fáradalmai után megpihenhet a 
szelíd no kebelén, s lelkében felfrissül ártat
lan gyermekeinek csevegő zajában ! S nem 
ügyelve semmit a világ olcsó lármájára, hall
gatja az idvezito ama szavait ! „A ki engem 
szeret, vegye fel keresztjét és kövessen 1“

És e kereszt a vallásért, a hazáért küny- 
nyü és gyönyörűséges.

C S ú k  . F o n ó -



A meszelés nemcsak 6*7 szel, de tavas/, 
szál is teljesíthető. Kinek gyümölcsfája van, 11/ 
el ne uiulaazH/a ezen a-ekeiy láradsageal járó 
K)or-iau haladó munkát végezni; a fák helyes 
gondozása hasznot, élvezetet, gyönyört hajt tu
lajdonosának. e kelleuiek pedig mindenki által 
szívesen fogadtatnak el, tehát ki ki iparkodjék 
azokat czéliiáuyos munkássága által ki is ér
demelni.

K h „ e r  S á n d o r .

A  f ő v á r o s b ó l .

— A . . Szabó i  c 8“ eredeti tudósítása -

Nagy élénkséget okoz a tóvárosi körökben, 
a most színpadra került eredeti vígjáték „A 
jóslat.- mely a gróf Teleky alapítványból KK> 
arany pályndijjal jutalmaztatott.

F. darab méltánylása annál is inkább fel
tűnő, mert a kritika azt nem a legjobbak 
közzé sorozta, s midőn a jóslat díjnyertes lön. 
a „Kisfaludy társaság- úgy nyilatkozott, hogy 
a beadott, s ítélet alá hocsájtott színdarabok 
közt bár legjobb, de színpadra bocsájtatásút 
nem ajánlja ; s így szerző rendelkezése alá bo- 
csájtja.

Szerző azonban, bár mint ujoncz, elég 
bátorsággal bírt müvét életbe léptetni, s való
ban nincs oka e tettét megbánni. r .\ jóslat" 
anyaga görög ínyt balogjából van kölcsönözve, 
s olyformán előállítva, hogy az ál'al az akkori 
papságot, s szent intézvényeket. a jósdákat 
ostorozza, elötiintetvén az eszközöket, mikkel 
11 papság, a nép tudatlanságát felhasználva, azt 
ámította ; mi azon körülménynél fogva is ér
dekesebb, mert szerző, C s í k i  G e r g e l y  
kátli. lelkész.

„A jóslat- anyaga tehát mint emlitém, a 
niythologiáhól van átvéve.

Az esemény színhelye Delphi. Apollo jós
dájának főpapja „Adrastos* (bercsényii ennek 
jüsnójébe „Olympia-rithiába" (Felekinél szeret; 
azonban nem annyira lelkiismereténél, mint 
méltóságánál, s az ebből reá háramló világi 
javaknál fogva, ezt bevallani nem m e ri: mert 
a jósda végzete különben is az. hogy azon na
pon, melyen ily szentségtelenség elkövettetik, 
azt örök átok fogja sújtani.

Adrastos tehát nem meri e lépést elkö
vetni. Különösen visszatartja öt ettől segéde 
„Dioskuros" (Szigeti J.i, ki nagy cpikurista 
lévén, folytonosan emlékezteti őt az ínségre, 
mely bekövetkeznék, ha a végzet teljesülne.

„lle lios" athéni ifjú (Nagy I.i szintén be
leszeret l ’ythiába, nem tudva kilétét, a papnő 
is viszonozza bensőjében szerelmét, de az ifjút 
azzal, adott szent esküjénél fogva nem ke
csegteti.

F.z folyvást rajong érte, s kéri, hogy leg
alább fátyolát fölvetve, leleplezett arciát neki 
iiiPMinutaKsa; l ’uhia remeg o tettöl. de végié 
is a no a papnőt legyőzi, s enged imádója kí
vánságának.

De mind ezt Adrastos, segéde által, ki 
a szerelmeseket meglesi, megtudja, s őrjöngő 
szerelem féltésében fondorlatokra gondol, me
lyek által a további összejöveteleket l’ytbia s 
ilelios közt megszüntesse! a jósiiö azonban 

légyottot ad szerelmesének, mitől az őket 
megleső segéd pap Adrastost értesíti.

Eközben Delphihen Apolló szent ünne
pére tői tennék előkészületek. Vidékről számo
sán érkeznek, hogy bajok orvoslására 1‘ytbia 
jóslatát kikérjék.

A légyottot ez ünnep előestéjére adta a 
jósnő lleliosnak. Adrastos tehát igyekszik e /t 
meggátolni, s I'ythiát a jósdába örök fclvigyá- 
zatu alá bocsátja. Azonban szerelemféltése öt 
félrevezeti, meglátván u. i. egy feketébe öltö
zött vidéki hölgyet, azt hiszi, hogy l ’ythia. s 
őrjöngésében a papnőt fogva tartott örökkel 
ezen no után rohan ; s éppen ez által van al
kalma a jósnönek a légyottot megtartani.

A jósda ligetében találkozik Heliossal, s 
azt mondja neki. hogy holnap a nagy jóslat 
megtartatván, kéidje o is a júsnöt, s a mit a / 
ítélni fog. azt tegye, llelios ezt megígérte.

Másnap Apolló templomában, a többiek 
közt llelios is kéri a jósno ítéletét; ez ká- 
hultságáhau a háromlábú székről neki jósolja, 
hogy a 1‘arnassus tövében este jelenjen meg. 
ott ajka szeretettjének ajkával, szive szivével 
íog összeolvadni. Hite Adrastos levezeti Pyt- 
hiát a l'aruassus tövébe, s itt neki szerelmét 
bevallja, mit a papnő undorral megvet. A pap 
öt szerelmi elfogadására kénytetni akarva, egy 
barlangba dobja, hol azonban lleliossal talál
kozik. ki a jóslat teljesítését itt várta be.

Kilépnek a barlangból, ekkor az istenek 
Adrastos szentségtörésén felbőszülnek, a vég
zet teljesedik, Jupiter villámokkal szétzúzza 
Apolló jósdáját; s igy l'ythia megszűnvén papnő 
lenni, szeretettjével egyesül.

Szerepüket e darabban a színész urak anv- 
nyita átérték, s közbeszőtt vig episodok a kö
zönséget annyira fülviditák, hogy e darab vé
geztével a közönség sokszorozott tapsviharban 
nyilvánította tetszését.

ÚJDONSÁGOK.

( — ) Szegény bajuszkor! Még alig ébredt 
fel nagy álmaiból s már azzal gyanúsítja egyik 
debreczcni lap, hogy czéljául az „ivá-zatot" 
tűzte ki. —  Megjárja, ha még perbe találják 
fogni, miért nincs miniszterileg megerősített 
alapszabálya, hivatalos személyzete, alap- és 
tartaléktőkéje , szaklapja, hivatalos pecsétje, 
és —  borbélya.

(—  1 Utazás a szobában Egy hátaló pa-

uonímás mutogatja a vidéken a világbitü va
lósokat, tájakat, csatákat stb. Szívesen meg- 
adnók neki a kívánt néhány fillért, csak azt a 
boldog tájat mutatná meg. melyet évek óta 
szemeink előtt lebegtet, de a melytől mindig 
távolabb vezet bennünket nagy embereink böl- 
csesége!

j — ) A legkedvesebb idény maholnap itt
lesz. jelesül a névnapok es s rtéstorok élve
zetes idénye. Nem ártana a/.ouban, ba e jó 
idényt, a szokottnál hamarább megkezdenénk 
vagy kel héttel, legalább biztosságban érez
nénk magunkat azon kellemetlenségtől, hogy 
mikor már meg i- fentük a kést a sertés szá
mára, akkor hajtatja el tőlünk valami mérges 
dtillu!

1 1 Napfogyatkozás. Egyik megyei köz
ségünkben történt, hogy valaki a szomszéd 
sertései, borjúi stb által kertében okozott ká
rokat a községi elöljáróság által fclbeesültette 
s a kártérítést követelte is szomszédján. A 
szomszéd azonban kissé magasnak találva a 
becslést, egy másik k. zség elöljáróival feliil- 
becslést tétetett. Hanem aztán a íelülbecslő 
bíróság azt a baklövést követte el, hogy midőn 
az első becs például okt. 2‘5-ún történt, a fe- 
líilbccslés idejét okt. ‘21-ről keltezte s tévedé
sét azzal vélte indokolhat ónak, hogy a faluban 
nincs kalendárium. — ügy látszik, sokfélék a 
napfogyatkozások.

(— ' Nagy jószág. K hó elején tűnt fel a 
nyíregyházai pályaudvarban egy jól megtermett, 
állítólag 10 bécsi mázsa súlyú iii henger, mely 
Mandel kótnji szeszgyárához rendeltetett meg. 
Erről csakugyan elmondhatná a beregi ember, 
hogy „maga szopta az anyját!"

í— j Mi a gereben az ott a fa lon? már 
tudniillik a nyíregyházai indóház előcsarnoká
ban ! Egy nagy falragasz, a magyar jelvények
kel homlokán, é se  felirattal: Y-ta velika inag-
jarska kralevjsko Drzavna L u tr i ja --------------
l stanovljena :í;j;t4 zgoditka, - aláírva Alójizia 
Motusz . . . .  Hogy lutri, azt sejtjük ; de hogy 
épen vidékünkön kell ilyen nyelven publikálni, 
azt már csakugyan nem értjük. —  llát kend 
komé érti V -  Érti a tüzes mennykő!

( - i A példa vonz. Ugyan nagy huzgúság- 
gal működött 1». községben az adóhajtó, mit 
látva valamelyik helybeli lakos, valószínűleg 
igy gondolkodott: ha neked szabad a foglalás, 
hát nekem miért nem volnaV A minthogy k í
sérletet is tett a községi pénztárnok által az 
nap beszedett pénzösszeget kezéhez kaparitani. 
Czélja azonban netn sikerült, azért-e. mert a 
pénz a község házánál a Wertheiniszekrénybe 
tétetett be, vagy azért, mert rósz helyen ke
reskedett, vagy pláne azért, mert nem is szed
tek be a faluból semmit. — erről nem értesí
tett bennünket a csepütelegráf.

( —  1 Haziorvossag legsikeresebb! Hamar, 
hamar doktorért, patikáim! hallatszott 2— 3 
hete egy háznál, hol előbb a férj. azután a 
segélyére siető no és vendég bevertek eszmé
letlenül a pinczébeti kifejlett szénsav miatt, 
melyből pár perez előtt mentette ki őket va
laki. A no és egyik férti csakhamar eszmé
letre jöttek, de a másik férfinak sem doktor, 
sem patika nem használt. —  Egy pohár vizet 
neki! szólt ekkor llürgözdi barátunk, * oh cso
dák csodája! az eszméletlenül fekvő annyira 
szivére vette a beletöltött idegen elemet a 
vizet, hogy azonnal magához tért. Hanem any- 
nvi bizonyos, hogy nem is ivott azóta vizet, 
az előtt pedig még kevesebbet.

• Az „Uj idők ‘  czimú szépirodalmi lapot 
ajánljuk a közönség becses figyelmébe. A leg
közelebbi 43. száma is válogatott tartalomul*! 
j**l. nt meg Többek közt hoz egy Longfellow 
müveiből „Hymous az éjhez* c/itnü. egyik kül- 
uiu ikatársunk b é k é s  Arthur által jól fordított 
költeményét.

’ Nem lesz többe baka! E hir sokra fog 
bánatos határt előidézni —  és a/ért sie ünk is 
hozzá tenni, hogy baka csak azért nem lesz. 
mert nem lesz bakancs. —  A jövő évtől fogva 
ugyanis a gyalog katonaság alacsony szaru 
csizmát fog viselni.

(!) Pár szép. derült és enyhes őszi nap 
után t. hó 10-ken reggel arra ébredtünk fel. 
hogy hó l»oritja a vidéket, azonban az égnek 
jegeczesedett „könnyűiből" Petőfiként már egy 
óra múlva sár lett.

ill A megyei bizottsági közgyűlés < sak- 
ugyan f. hó 30-kán lesz. a midőn két válasz
tás fog megejtetni. ugyanis egy szolgabiró a 
kisvárdni járásba, és egy első megyei al
Jegy**

Hl Nagy-Kallóban f. ho l.Von n megye
ház fedélzetéről leesett egy 22 éves kőmives, 
majdnem egy félóráig feküdt eszméletlenül, a 
midőn orvosi segély érkezvén, rajta eret vág
tak s kórházba szállították, az esés oly sze
rencsés volt. hogy semmi tagja nem törött, 
azonban élete még folyvást veszélyben van.

(Ili Kaussay Ödön n.-káliói járáshiró múlt 
számunknak megjelenésekor még nem balt 
meg, bái élete veszélyben van. E hirt a r l)el>- 
retzeni Ellenőr" téves híre után közöltük! 
Adja Isten, hogy betegsége jóra forduljon !

; Folyo ho 18-kán tettük nyugalomra 79 
éves közbecsülcsbcn álló polgártársunkat id. 
Torok Pétert. A boldogult 50 évig volt városi 
tisztségben. A ref. egyháznak 50 éven felüli 
presbytere, lő  évig egy folytában curátora. 
A gyászjelentés igy hangzik: „id. Török Pé- 
térné stb. (Térhiánv miatt a számos rokonsá
got nem közölhetjük.) mély fájdalommal jelen
tik néh. id. Török Péter urnák ma éjjel életé
nek 79-ik évében, végelgyengülés következ
tében történt gyászos halálát. A boldogultnak 
bilit tetemei f. hó 18-kán d. u. tétettek örök 
nyugalomra.* lb ke  lengjen hamvai felett. — 
Nyíregyháza ttov. 10. 1S75.

(— ) Táborszky es Parsch nemzeti zenemii 
kereskedésében ujabhan megjelent: „P ie Lnu- 
lerbaeherin" Steierische Jdylle. Zongorára Kaffka 
Károlytól. Ára 50 krajezár.

' 1 Beküldetett szerkesztőségünkhöz .. T i- 
s z a  K á l m á n  a m i n i s  t é r  e l n ö k "  „llabe- 
mns pápám" czimii jeligével, irta Mezei Ernő. 
Nincsen ember a kinek gyengéi, hibái, netalán 
bűnei ne lennének. Mezei Ernő ismert remek 
tollával Tisza Kálmán gyöngéit, tévesztéseit 
ostromolja. Az egész figyelemre méltó művön, 
komoly igazság szeretet, éles distingtio, mély 
lélektani tanulmány vonul keresztül. Távol van 
minden személyeskedéstől, sőt inkább a legra- 
dicalisabb tárgyi osság vezérli, úgy tetszik, 
mintha min en lapon ott látnák a szerző irói 
és politicai képét, ki azt mondja: „elvem iga
zat irni." E löpiratof elolvashatja élvezettel és 
megbotránkozás nélkül minden kormánypárti. 
Ajánljuk e müvet különösen azok figyelmébe, 
kik e jeles iró jelleméről és képzettségéről 
felületesen Ítélve, puszta pártdühből kicsinye
sen nyilatkoztak! Az. ellenzéki polgároknak nem 
is ajánljuk, inéit hiszen ök úgy is megszerzen- 
dik! Ára :íO kr.

*** Kilátásunk van hozzá, hogy Mezey 
Ernő urat nehány nap múlva, pár napig mint 
vendégünket tisztelhetjük ! Hozza Isten körünkbe 
a jeles ifjút !

(!) Folyó hó 16. 8 több napjain tartatott 
meg nyirbátorban a f. szabolcsi ref. egyház
megye őszi gyűlése, hol papi egyh. kerületi 
képviselőkul Dr Ileiszler József, világi egyház 
kor. képviselőkul Patny István és Dobozy Fe
renci, papi aljegyzőül Görömbei Péter, világi 
aljegyzőül Szalánczy Ferencz választatott tueg. 
Egyéb érdekes határozatokról jövő számunkban.

3  Egy Andrikovics nevű csizmadia élet
unalomból folyó bő 17-én felakasztotta magát 
városunkban.

1 =  1 Sidoli lovartársulata a napokban tá
vozott el körünkből. Társulata megérdemli a 
pártolást.

(!) A folyó bo 19-én tartott vadászaton a 
sóstói erdőben Sir Ignácz egy himfarkast e j
tett el.

(—  1 Boldog együgyüség! Múlt tavaszon 
történt, de mi már régibb időben is hallottuk, 
hogy egy pórnő az uj tanító elibe vivén kis 
fiát, dicsekedett annak olvasási képességével. 
A tanító olvastatná a gyermeket, de bizony 
nem tud a legény semmit. — Hiszen asszo
nyom ! nem tud a fiú olvasni! Dehogy nem ! 
csakhogy nem ismeri még a kálvinista b etű t!

( -)  Vasúti kedélyesség. A nagy. észak
kel. vasút vezérigazgatósága hirdeti e napok
ban: „van szerencsénk becses tudomására hozni 
a publikumnak, hogy az eddigi kétszeri közle
kedést szerdán —  Nyíregyháza és Kisvárda 
közt —  dec. 1-töl kezdve beszüntetjük." —  
mert ez az értelme az említett hidetménynek. 
— De nekünk tisztelt vasuttársulat'. nincs 
szerencsénk megelégedni e fonák intézkedéssel 
s ellene határozottan tiltakozunk. E vidéknek 
az egyetlen szerda napja volt. melyen Nyír
egyházán végezhetett valamit úgy, hogy nem 
kellett ott két éjét kitöltenie, és most ez 
egyetlen napot is el akarják tőlünk venni! S 
vajon miért ? Erről hallgat az irá s ! Talán 
azért, mert az utasok csekély száma nem fe
dezi a költségeket ? Hiszen akkor az egész 
pályát be kell szüntetni, sőt majdnem minden 
pályát az országban, miután —  tudomásunk 

j  szerint — egy sincs, mely magát teljesen kifi
zetné. —  Mindenesetre sajátságos, hogy a tár
sulat eddigi nagyon csekély figyelmét és ba
rátságát is feliuoudjn e vidék irányában, — 
és ba e lépést netalán miniszteri intézkedés 
folytán tette, akkor a rendelkező hatalom rák 
módjára halad az adófizetési képesség emelé
sének unalomig emlegetett ösvényén.

( — > Nyulak reszkessetek! Hir szerint 
nem sokára a halászi Tiszaháton gróf Lányai, 
gróf Forgách stb. nagyszerű hajtóvadászatot 
fognak rendezni, melyre a vidéki szakfrrfiak 
is meghivatnak. Azt is beszélik, hogy a meg
ejtendő vadászat sikerére számítva, előre elá
rusítottak volna négyszáz nyulat — Pécsben, 
darabját másfél forintjával. —  llezzeg ha a 
nyulak egyet gondolnak és egy határral odább 
hakókálnak s pénzen kell összevásárolni a bé
csi sógorok nj ulpecsenvéjét!

1 -  1 Nem állunk jót róla. de egy vasúti 
passagieitől hallottuk a következő eseményt. 
Három felvidéki sertéskupecz, körülbelül IKK) 
írtért eladván sertéseiket Nyíregyházán, a pénz 
összeolvasása s megosztása czéljából bementek 
egy korcsmába. Ott aztán a korcstnáros vagy 
más valaki ? látva a sok pénzt, s előbb egyik, 
aztán másik társát cselfogással eltávolitván, 
azt a kinél a pénz volt leitatta, pénzét elvette 
a mámor álmában szendergőtől. Az ügy — 
mondják vizsgálat tárgyát is képezte volna, 
azonban eredménytelenül. Hallagbattak aztán 
a szerencsétlenek hazafelé gyalog, ha csak a 
vasúti főnök szánalomból cl nem szállította 
okét a vonaton, a mint ezt — állítólag —  a 
károsultak nevében tőle egy velők kiküldött 
rendőri közeg kérelmezte.

(— ) A szüreti idényhez. Panaszkodott a 
lakó gazdájának, hogy nincs edénye, mibe a 
forrásnak indult hordóból néhány lopónyi bort 
kiszedhessen. — Kell is annak edény. —  vi- 
szonzá a jószivü gazda, —  egy lopút dugunk 
a hordóba, s akkor nem tud a bor kifutni, 
csak játszik a lopó öblös végében. —  A bi
zony jó  le sz ! tehát ilyen előkészülettel ellátva 
csendesen forrongott a boroshordó a közös 
pitvarban. Egyszer a lakó megakarja kóstolni 
a bort, hát aíig van félignél valamivel fejjebb 
a bordó 1 — Tyhü! a ki mátémókusa van —  
panaszkodot azlán egyik komájának —  mindig 
csodálkoztam én, hogy gazduram négyszer öt

ször megkerüli minden éjjel az udvarát, hogy 
lehet ilyen szerény és gondos, de már látom, 
hogy az én boromat kerülgette oly szorgal
masan !

N y i r f a l o m b o k .
xxvi.

(A nap részei közül kinek egy, kinek más tetszik. — 
Hat nekünk? — A hangulat cV*d elolt. — Különböző 
iudlbc írok gyauitáaa A hangulat ebéd után, —

Kgy izu az országgyűléshez, de nem Bergé.)

Már hiába akárki mit beszél, nincs szebb 
időszaka a napnak, mint —  a dél. Husztalau 
magasztalják jámbor falusiak a korányt, a reg
gelt, midőn rózsás felhők közül, zengő madár
dal mellett, dicsfénynyel övezve emelkedik ki 
a ragyogó tüztenge'i . . . hiába zengi kobzotok 
ti ábrándozó költők! az alkony varázs szépsé
geit . . . reatok sem adunk semmit ti léha 
nemzedék! kik —  egyik egy, másik más okból 
az éj titokzatos fátyolába vagytok szerelme
sek . .  . nekünk, s azt hiszszük minden reális 
és praktikus embernek, te vagy oh áldott dél, 
eszményünk, gyönyörünk, boldogságunk, —  és 
méltán, hiszen te bűvölöd elő az ebédelés ör
vendetes s e mellett roppant horderejű id ő
szakát.

I)e lássuk a dolgot közelebbről.
Ki látta valaha jó  kedvben, derült han

gulatban az embereket ebéd előtt ? Ön, tudós 
férfiú? Téved, mert a kiket ön látott, még 
megelőző napról hozták át a kedély lágyságét, 
a szellem emelkedettségét. Azok, kik normális 
állapotban kezdik az uj napot, bármily vidám 
arczczal költik el a reggelit, (bár ez a vidám 
arcz is sokszor csak a házibéke kedvéért sze
repelj délfelé mindinkább elborulnak, mogor
vábbá, idegesekké, kiálihatatlanokká lesznek . . 
mernénk tenni száz aranyat egy ellen (ha mi
niszterek volnánk) hogy ennél az urnái ma 
járt az adóhajtó, vagy más ilyen fajta publi
kált us, foglalás végett, annak a másiknak meg 
a kezesség jövedelmezett két-báromszáz forint 
hasznot (úgy visszafelé!), hogy eunek a bronz- 
arczu dandynak nem szavazta meg a kért 
kölcsönt valamelyik pénzintézet, s ez a delnő 
hűtlenségen érte imádott lovagját, hogy ez a 
nagy hazafi elesett a képviselőségtől, az a 
pohos ur pedig azon tűnődik: hátha a bíró
ságok újból szervezésénél kurtát fog húzni I 
hogy ezt a holdvdágarczu ifjút a reménybeli 
gazdag mátka kikosarazta, é3 az a festett 
szépség attól fél, hogy elbocsátott szobalánya 
elcsevegi uj úrnőjének az ö toiletteje titkait; 
tanai skozmányokban, gyűlésekben, értekezle
teken nagy zaj, heveskedés, ingerültség, sze
mélyeskedés, —  azt hinnénk, most mindjárt 
megeszik egymást a szónokok, pedig hát mind
ezen befelhözött, savanyu, pikáns, fanyar, ha
ragos. mérgos. kihívó arezokat, beszédeket ét 
tagjártatásokat pusztán azon körülmény idézi 
elő, hogy inég —  ebéd előtt vagyunk!

Ebéd után? oh akkor egészen más alak
ban és színezetben mutatkozik a láthatár,. . .  
mintha csak az eszkimók sivatag jégvidéke 
helyett a narancs és olajfaliget bájos hazája 
tárulna fel előttünk! Az arezok kikerekednek, 
a redök lesiraulnak. a szemek villámai mo
solygó szivárvány alakot öltenek, aggódás, bá
nat, csüggetegség csődöt kiáltanak s elhord
ják sovány idétlen termetüket, helyet adva a 
remény öröm és lelkesedés fényes alakjainak, 
duzzogó barátok kibékülnek, makacs ellenfelek 
kezet szorítanak s néha pláne összecsókolóz- 
nak, a szívélyes unió. kinek asztalánál feje
delmi vendégségben részesültünk, mint valami 
nem földi lény, mint jótékonv tündér jelenik 
meg szemeink előtt: hát a diplomatikus ebé
det adó four mily szeretetreméltó egyén, jó  
hazafi, kiváló capacitás, finom modorú, aztán 
mégis mily kíméletlenül megtámadják sokszor 
azok a mérges tigrisek, süt magunk is hogy 
henczegtiink ellene! no az a Muki meg Nán
dor kissé élesek voltak a mai gyűlésen irá
nyunkban, de hát bolondság! ki haragudnék 
ezért reájok? mily pompás étvágya volt ven
dégeimnek. mint magasztalják majd konyhá
mat, —  mily jóízűen ebédelt férjem! oh ő 
nagyon szeret engem! gondolja egyik és má
sik háziuö s a nagy öröm miatt alig fémek 
meg abban a szűk pánczélban, melyek bájos 
termetüket oly poganvul körülövedzték. . . .  
szóval, a mi szép, nemes és üdvös, mindaz 
ebéd után. az ebéd kellemes utóhatása alatt 
szülemlett és szülemlik. mig az üres gyomor 
csak sötét eszméket ad. csak vériázitó cselek- 
vényeket tanácsol szerencsétlen tulajdonosainak.

Vajha gondolkoznának néha e körülmé
nyekről a honatyák, a haza bölcsei!

Es vajha gondoskodnának, hogy a ma
gyar népnek, annyi sanyargás után, legyen fa 
lakára naponként tisztességes ebédje!

z----- y.

V e g y e t e k .
=  Méltótág adom ányozna ö  felség*

nov. 10-kén kelt kéziratával Zsedényi Edének, 
a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus 
egyház egyetemes felügyelőjének, a belső tit
kos tanácsosi méltóságot díjmentesen adomá
nyozta.

=  Belytgmentesseg Mint értesítenek, a 
pénzügyminisztérium egy hozzá intézett késdés 
folytán rendeletileg kimondotta, miként a cs. 
k. közös hadsereg mozgósítása esetén kiselej- 
titett lovakért befolyt összegekről szóló nyug
ták bélyegmentesek.

(?) Dobot Gábor és társai büuügyeinek



tá rg y a lja  a kir. töivénysfék büufenyitŐ osz
tálya áltól folyó é\i dec/ember lió 14-ik nap

jául tűzetett ki. Kó/váilló kém en  Károly kir. 
aliigycsy. Védő ügyvédek még ezután fognak 
kineveltetni.

A megyék kikerekitesére vonatkozó
tönéuyj.i\:islatl>an a kormány kővetkező elvek 
alapjait szándékozik intézkedni az egyesitett 
vn. \ több felé osztott vármegyék \agyon* 
iiáu't : Az egyesített vármegyék minden, tisz
tán közigazgatási izélra fordított vagyona kö
zös birtokká válik, s arról az egyesített tör
vényhatóságok rendelkeznek. —  Ha valamely 
megye t felé szakittatik, közigazgatási őzéit a 
használt épületei s telkei azon trvhatóság tulaj
donai képezendik. a melynek területében fe- 
kiildni lógnak : de ha ezen ingatlan vagyonok 
egy része nem közszolgálati ezélokra fordít- 
tat.'t; volna, ezen résznek aránvlagos értéke 
az elválasztott törvényhatóságot fogja illetni. 
Minden más vagyon —  ingó vagy ingatlan — 
a . tválasztott részek közt aránylag oszta- 
tik fel. Oly törvényhatósági vagyon, mely nem 
kö/iga/'zatási kiadások fedezésére használta
tott : az uj és régi megye közt aránylag ősz- 
tátik tneg. A vitás kérdések elintézése ve
gyes bizottságok által döntetik el. f A.“

íz  A honvédegyletek központi választ
mánya figyelmeztetve a vidéki honvédegyletek 
választmányait, miszerint a f. é. november hó 
2"-án megtartandó országos honvédgyülésre 
vonatkozó meghívók —  a vasúti kedvezmény 
élvezhetéséhen szükségeltető meghatalmazó 
irat mintájával együtt az egyleteknek 
egyenkint pár nap előtt megküldettek. — ha 
ennél fogva egyik, vagy másik egylet ezt meg 
nem kapta volna, felhívatik ezennel, miszerint 
ez iránt a központi választmány elnökségénél 
(Gáspár Endre tábornok c/im e alatt Molnár- 
utcza 1. szám) haladéktalanul jelentkezzék. A 
honvédegyletek központi választmányának el
nöksége.

-  A zsidó népiskolák állami segélyezése.
A vallás- és közokt. miniszter az iziaelitu or
szágos irodához és az orthodox közvetítő b i
zottsághoz következő körrendeletét intézte; 
Az országos izr. iskolai alap évi jövedelmeiből 
a f. évben már izr. népiskolák segélyezésére 
kiosztott összegen kívül még a jelen évben ki
osztható 5000 ft állviu rendelkezésemre, fel
hívom (cziiuet) hogy ezen összeg felének, 
vagyis 2500 ftnak erejéig terj«szsze fel hoz
zám azou congiessusi alapszabályok szerint 
szervezett (orthodox izraelita) hitközségek nép
iskolai szükségletét, melyek az ezen alapból 
nyújtandó segélyre leginkább érdemesek és 
reá szorultak. Ezúttal egyszersmind an a is ki
váltom íczimet) figyelmeztetni , — hogy 
oly népiskolák is ajánltatván egyik vagy 
másik részről segélyezésre, melyek a törvény 
igényeinek egyátalábun t ein felelnek meg. még 
a segélyezés megnyerésével sem , jövőn* a 
népiskolai segélyek kiosztásánál azon eljárást 
követendőm, hogy a mindkét részről segélye
zés végett felterjesztő! dö népiskolákat az il
lető tanfelü yelók által meg fogom viszgál- 
titni és azoknak a segélyre érdemes volta 
iránt magsmnnk jelentést fogok tétetni E 
végből felhívom (ezimet.i hogv az izr. orszá
gos iskalai alap jövedelmeiből az lS7C-ik év 
első felében segélyezésre ajánlandó iskolák 
névsorát és szükségleteit, saját véleményes ja
vaslatával már a jövő évi jan. hóban terjesz- 
szék lel, hogy azoknak megvizsgáltatása iránt 
kellő időben intézkedhessom.

—  Gr. Lónyay könyve a bankügyről nem 
jelent ugyan még meg. de a szerző szívessé
géből több lap már is terjedelmes mutatvá
nyokat közöl belőle. K munka mind tartalmá
nál. mind szerzője kiváló egyéniségénél fogva 
kétségkívül nagy érdekű. Ezen müvében gr. 
l.ónyay előadja, hogy miért nem kísérthette 
meg a bankkérdés megoldását 1809-ben, mi
dőn erre a viszonyokat maga is legalkalma-

sabbaknak ta ttá : továbbá elmondja, miképen 
szerette volna megoldani a bankkénlést mi
ni ztereluök korában, ha csak hamar oly körül
mények nem állottak volna be, melyek vissza
lépését szükségessé tették.

—  Az Erny György hagyatékából elrablott 
pénztári utalványokból tudvalevőleg 49,í»00 if
im  utalványt 1.embergben Ketter Eájzer ottani 
házbirtokos cselédje. Golde Nierenfeld talált 
meg s adott át a lembeigi is. kir. rendőr igaz
gatóságnak. Ketter Eájzer és Nierenfeld Golde 
tehát uz iránt folyamodtak, hogy nekik a tuiá.t 
érték után bizonyos dij fizettessék ki. — 
Stangl János kir. pénzügyi tanácsos és az ősz 
szes Krny-féle örökösök meghatalmazottja a 
rendőrségnél kijelenté, miszerint a pénztárje
gyek a körözés által a találóra nézve értékte
lenekké váltak: tehát azok után törvényesen 
semmi dij som jár : méltányossági szempontból 
kész azonban 1000 Irtot jutalmul adni, ha a / 
illetők ezzel tökéletesen megclégesznek. Eájzer 
Kettőinek ez a lembergi cs. kir. rendőrség ut
ján tudtára is adatott.

—  A z  o s z t r. á l l a  ni v a s u t a k 
magyar vona’án és a tiszavidéki vaspályán 14 
nap óta, mint a BP. I.loyd" értesül, nagymérvű 
a forgalom, úgyhogy az isiin és fis-ki évek leg
jobb napjaival is vetélkedik. Naponként több 
mint százezer mázsa gabona száilittatik át a 
marcheggi határállomáson: s e  szállítmányok 
részint a Bánságból, részint a tiszai vasút ál
lomásaitól, legnagyobb részben Szászországba 
vitetnek ki. Attól tarthatunk, hogy ismét érezni 
fogjuk a vasúti kocsik hiányát, mi a lendülni 
kezdő forgalomra akadályozó hatással lenne.

Mit tegyen a magyar gazda a szárazság el 
len? Ily czimii munka jelent meg a gnzdászati 
terén kitirnőleg ismert Sporzcn Pál m.-óvári a- 
kadémiai tanártól. A mii igen időszerű, lehet 
m ondani- gazdáinkra életfontosságú tárgyak
ról értekezik. A munka szerzője közel két év
tized óta mint gazdasági szaktanár, mint gnzd.

iró és mint a .Gyakorlati Mezőgazda" szer
kesztője működvén, mtigánuk a hazai i*j/dá- 
szat érdekei és szükségleteiről hó tudomást 
szerezhetett. A kis mű ára 80 kr. Kapható 
Magyar óv ár ott C/éh Sándornál és minden na
gyobb könyvkereskedésben Budapesten.

l 'a l e t l

A nyíregyházi termenycsarnoknál nov. hó 13 an

bejegyzett terményárak.

Fin  e si ár-
K n  rukedrai ár,

1 (Hl köböltől kezdve
Itoza (á l- ini fi.ntu 8.00- 8.05

¥.10—3.15

80—80 .
Ituza :i.«5 - :».7o

8-1—89* J 0.00—11.4 Ml 4.00-4.20
Árpa 1 1 ;&- i.7o

Zab 1.05-1.70
1 engeri 1.05—1.70 1.95—2.00

89*' ..
Koloa 1.60-1.60
Rab. tiszta teliér 8.26 :í.6o
Kukkom 0.00—0.00
Káposztarepcze 0.00 — 0.00
Lenmag o.oo—o.ihi
Koniliorka o.no nim
Kendermag . 0.00—0.00
Mák 0.00 0.00
Napraforgó olaj . 
Szesz ,,  itrze

IMI —.00 00 00-00 .00
15— 14

F elelős szr ik e s / lü :  LUKACS ODÓN

lY-nztárnok Vitéz Mihály.

H I R D E T É S E K :

: ^

l i u m z  O T U
■* kön yv -, htü-, zenem ű-, p a p ír -  és írószerek  kereskedése, kö lcsön k ön yvtá rra 1

N YÍR E G Y H Á ZÁ N , (városház épület.)

y Tisztelettel ajánlja a t. ez. szabolcsmegyei nagyérdemű közön
yt ségnek mindennemű

f t a i k o l n i
f  valamint az irodalom terén minden megjelent ujnbb és régibb tér-
A m íkik dúsan ellátott raktárát.

Továbbá kapható mindennemű
papír-, íré- és ra jzsze re k.

» K i : m : t s K i : m - : i . M i  \ < ; i

vonatozott és nem  vonatozott k ön yvek  na</i/ választékban .

Újévi és köszönti kártyák,
matgyar és nemet naptarak,

187C-ik évre.

v t

* \ *Ó v s z  e r c k.
(('ordonok.)

I.rgfinoiii.ibb franc/ia g y á r tm á n y , tnrzatja 1 töl 
4  ír t ig .

liK lii/lii-n b li ó t « z c r
m j> e c h e  u i*

legújabb géperet az ejjeli magömlések meg
akadályozására használati utasítássá! darabja 

-  frt«rt kaphat.*
ZIEGER JOHNNAL Arádban

q g  liummj áruk különlegességi raktár, i l — > i^

Hirdetmény.
A kemecsei regálejog 1S7G. april 

24-töl számított három évre bérbeadása 
folyó évi november hó 7-kén meg nem 
örténhetvén, e végett újabb határidőül f. 

évi derzember 12-nek d. e. 10 órája tűzetik 
ki. Kikiáltási ár 2000 forint, — a bér
leni óhajtók 10 "/• hái.onrpéiizzel jelenje i

nek meg. a K itételek addig is alulírottnál 
bármikor megtekinthetők.

2— 3

Krasznay Péter,
földesúri meghízott.

Örökáron vagy haszonbérbe rdandó 

pu*7.ta-*imni birtok.
A Simái pusztán Alinási Kovács 

Koza kisasszony 100 Íróid birtoka, örök 
áron el- vagy haszonbérbe azonnal ki
adandó a vállalkozó akár személyesen, 
akár bérmentes levélben értekezhetik a 
feltételek iránt akiír czimzett tulajdonos 
növel — lakik Budapesten staczióuteza 
K-dik szám, akár sógorával Miskolczy 
Ábr.iliánimal Tiszn-Igaron, posta állo
más Ilevesnregye.

Miskolc/v Ábrahám.

k

Mindenféle állomást keresők
elliolyezóst kapunk

bel- és külföldön ugy rögtön, mint később

3 * “* A JORDSTERN"
központi tudakozó intézetben

Boroszlóban, (7-i<»

Tudakozódhatni térti bélyeggel ellátott levélben.

I

I ' J o i l i i m i  ó r k o / o l l  á r i K ' / i k  k o k

u 27 krujezáros
első bécsi

K A R T O N F E S T Ö  G Y Á R I - R A K T Á R B A N .
Helyiség: a uagydehreczeni utezán levő Kerekréty-féle uj liázb.tii. 
T u lA i l iN t ó k  k ü l ö n f é l e  c s i k k e k ,  m e l y e k n e k  m i n ő s é g e -  é s  a n l á i d - á ' á i ó l  m i n d e n 

k o r  k e z e s k e d ü n k ,  e g y e n l ő  á r b a n

13^" “S 'S  l á i * | t á «  a l  " V C
v á l o g a t v a  d a r a b - ,  r A f -  é s  p á i  n k é u t  k a p h a t ó k .

ív  ii I ö  n <>ss I ii <1 o  n i ss ii I
Legújabban Becsből érkezett legfinomabb divatosabb, őszi 

s egyéb kelméinket .ajánlhatjuk.

Tessék meggyőződni személyesen,
Kz üzlet választékban még a bécsi bazárokat is túl haladja ■ 
K e i v é *  p á i t o l á s t  k é r v e ,  m a r a d u n k  t e l j e a  t i s z t e l e t t e l .

bécsi első

kartonfestö gyári raktár
( 3 4 — V ) N y í r e g y h á z á n .  n a g y d e b r e c z e n i  u t c á n ,  K - i e k r é t y - f é l e  u j  h á z b a n .

Állomást adóknak szabad koszt

Debreczen, 1875. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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