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Figyelmeztetés.’
Minthogy lapunk t. ez, barátai és előfi

zetői, az előfizetési és hirdetési díjösszege
ket, fölcserélve liul a szerkesztőséghez, hol 
a kiadóhivatalhoz küldik be : tisztelettel fi
g y e l m e z t e t j ü k  az illetőket, miszerént úgy az 
előfizetési, mint a hirdetési dij-összegeket, 
valamint a közlendő hirdetéseket, nemkü
lönben a felszólamlásokat, egyenesen K r a s z- 
n a y  G á b o r  úrhoz niéltóztassanak bekül
deni, mint aki nemcsak péiiztárnoka a ,.lap- 
k i a d ó  t ár su  la t “-nak, hanem mint a vá
lasztmány legtevékenyebb tagja, a kiadói 
terheket és felelősségét egyedül maga vi
selte és viseli folyvást a legnagyobb oda
adással, fáradhatlau kitartással és lángoló 
ügyszeretettel.

A kéziratok pedig ezentúl is a szer
kesztőséghez kéretnek küldetni.

Nyáregyháza, jul 20. 1872.
a szerkeszt(Wg.

A ptif’iaj illán.
Van a középkor istenítéleteinek egy, 

még korunkba is átnyúlt alakja, melyet noha 
sem az ész, sem a szív nem tarthat helyes
nek, lehetlen kiirtani teljesen a társada
lomból.

Egyik neme ez, a gyarló emberi felfo
gás szerént, a lovngins elégtételnek, a sértés 
nemes megtorlásának s az igazság eldönté
sének.

Talál) mondanom sem kell, hogy itt a 
párbajt értem.

Van a párbajnak egy világszerte elfo
gadott elve; az t. i. hogy a párbajt vívó fe
lek egymásnak kölcsönösen megbocsátanak. 
Az egész párbaj fogalmában, mely nem 
egyéb kakasviadalnál, az a legszebb, hogy 
daczára annak, mikép épen egymás becsü
letét sértették meg, s azt kell tisztára mosni 
a kiontott vérrel, mégis bírnak annyi becsii- 
letérzékkel, hogy valamint az összecsapás 
előtt, kezet nyújtanak egymásnak jeléül an
nak, hogy méltó ellenfeleknek tekintik egy
mást, úgy a párbaj megtörténtté után, nem
telen dolognak tekintetik, ha a megvívott 
felek még azután is gyűlölködnek.

Valóban, ha mentheti valami e szeren
csétlen középkori eszmét,csakis az az egyet
len, hogy n párbaj beve'geztével, a fegyvert 
és gyűlöletet mindkét fél letenni kötelez
ted k.

Ily párbajnak tekintem én, a pártok 
megmérközését a választásuknál.

Sóim sem menthető ugyan az, hogy az 
elvek liarczánál még mindig szükséges ogy 
kis rábeszélés, biztatás, néha még ital is; 
minden bizouynyal nemesebbül cseleked
nénk, lm a véleményt, n meggyőződést ön
ként, szabndakaratból engednénk nyilvá
nulni : de lm már elmaradhatlanok a kapa- 
czitálások, legalább a Imrcz után szüntessük 
meg a lázas állapotot, s tegyük le a gyűlö
letet, e különben sem igen nemes fegyvert 
kezünkből.

A Imrcz alatt különben is megtettünk 
minden tőlünk telhetőt.

Elmondtuk egymást tudatlannak, cső
cseléknek , szolgalelkűnek, tányérnyalónak, 
kétszínűnek, forradalmárunk, jogfosztónak 
stb., elég helytelenül és embertelenül.

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy 
a tömeges szenvedélykitörések hullámai ren
desen túl szoktak csapni az egyes ember 
mérsékletének Imbfodraiu; az egész fölött 
inkább sajnálkozhatunk.

Tudvalevő dolog, hogy a kölcsönös 
gyűlölet és ellenkezés, csak növeli az inge
rültséget, s végre is többet mondunk, mint 
talán akartunk volna. Nagyon természetes, 
hogy ily heviilt kedélvizgalomban, igen sok
ra képes az ember; épen ezért igen sok is 
megbocsátható neki.

A választás napján tömörülnek az el
lenfelek egymással szemben; a többség 
győz : ezzel a párbajnak vége.

Tagadhatatlan, hogy a többség nem 
mindig bir a politikai súly mellett, erkölcsi 
értékkel is egyszersmind; de az egyes el
lenfelek gyűlölete még ckor sem lehet jo
gosult.

Közönségesen kilti haza megy csende
sen; folytatja teendőit a mezőn, a műhely
ben vagy az Íróasztalnál; szóval : a hazafi 
ismét ember is lesz.

De nem szabad magával vinni a párt- 
gyűlöletet sem egyik, sem másik pártbeli- 
nek. A választás megtörténtté után, ennek 
sem értelme, sem jogosultsága nincs.

A legyőzött párt mitsein nyer általa; a 
győztes fél pedig csakis magára a kivívott 
diadalra vetue sötét árnyat

Csak politikai éretlenségét árulja el az, 
aki megtagadja mástól, amit magának fon- 
haiigoii követel, —  hogy t. i. szabadon kö
vethesse és nyilváníthassa meggyőződését.

Sajnálatra méltó ember az, aki ne.i sa
ját meggvőzödése szerént akarja és esc lek- 
szi a l e g j o b b a t ;  de viszont sajnálandó az 
is, aki másokat elítél azért, mert nincs vele 
egy véleményen.

Ki állíthatja azt magáról, hogy ő csal
hatatlan, hogy az ő véleménye a legjobb ?

Senki.
Léginéltányosabb kiegyenlítése tehát 

az elvkülönbségekből kifolyó kellemetlensé
geknek az,ha békén tűrjük egymás gondol
kozását, és tiszteljük a velünk egy jogos té
ren állók véleményét; bármennyire elütő 
legyen is az a miénktől.

Az alkotmányos érzület nem tűri a 
nyomást, jöjjön az alulról, vagy felülről.

Nyilatkozzék mindenki szabadon, hatá
rozzon a többség; a kisebbség pedig alkud
jék meg a körülményekkel és tisztelje a 
többséget.

Ez az alkotmányosság első és legfon
tosabb alapföltétele az országgyűlésen épen 
úgy, mint Nyíregyházán, a jobboldalon úgy, 
mint a balrészen.

Ne gyűlöljük az egyént azért, mert az 
ügy győzött, s ne keserítsük el a kisebbsé
get azért, mert mi többen voltunk.

A pártoskodás ürmét ne vegyítsük be 
oly ügyekbe, melyek a politikával semmi 
összeköttetésben nincsenek; de amelyek 
azért fontos befolyással vannak társadalmi 
életünkre, anyagi és erkölcsi jólétünkre!

Például, összeegyeztethetef-e az a józan 
itélőtehetséggel, a tiszta hazafisággal s az 
emberbaráti szeretettel : ha gyűlölettel for
dulunk el valamely közösérdekii városi vagy 
megyei irodalmi vállalattól, pl. laptól s má
sokat is annak megbuktatására unszolunk 
csak azért, mert ama vállalat egy alkalom
mal bimezés nélkül kimondta fölöttünk és 
eljárásunk fölött véleményét? Vagy megta
gadjuk-e a kért segélyt megszorult, de kü
lönben teljes biztosítékot nyújtó felebará
tunktól csak azért, mert a képviselőválasztás
kor nem velünk, nem a mi jelöltünkre sza
vazott ?

Az ily ember, vagy testület, lehet szi
lárd pártember, v a g y  testület; lehet vaskö- 
vetkezetességü: de sohasem lehet sem eszé- 
lyes, sem jó hazafi, sem nemeskeblü ember
barát!

A hazát csak akor szeretjük, ha egy
mást ia szeretjük.

Es most, miután a két párt, mint min
denütt e megyében, úgy Nyíregyházán is 
megmérkőzött, s ezáltal egymás erejét kiis
mertük : becsületbeli kötelesség, hogy a 
párbaj után, egymásnak baráti kezet nyujt- 
va, az eddigi fegyvert és gyűlöletet lete
gyük. k . I.

KÖZÜGYEK.

A ttingy. kir. belügyminiszter körrendeleté.
Valamennyi törvényhatóságnak.

A községek rendezéséről szóló 1871. XYI1L tűr-
vényezikk III. fejezetének 22-ik §-a g) pontja a sze
gényügy kezelését a község teendői közé sorozváu, 
ugyauazou törvény 131. jj-a azt rendeli, mikép a köz
ség n helyi viszonyokhoz képest gondoskodni tartozik 
mindazon szegények ellátásáról, kik mugukat kozsegély 
nélkül feltartani cgyátalában nem képesek.

Ha pedig az ellátás csak a községi lakosok rend
kívüli súlyos tcrheltetésével eszközölhető; a község ki
vételesen a törvényhatóságnak, s ha ez sem bírná, az 
államnak veheti igénybe segélyét.

A községi kormányzat keretébe tartozó ezen igen 
fontos ügyre kívántam úgy azon törvényhatóságok fi
gyelmét fóhivni, melyek a kebelükben levő községek 
fölött, különösen az idézett törvény 11G. §-n értelmé
ben felügyeletet gyakorolnak, mint azokat, melyek mint 
városi községek önálló háztartással bírván, költségveté
seiket a köztörvény hatóságokról szóló törvény 3-ik §-a 
értelmében közvetlenül ide mutatják be.

A szegényügy, és a közsegély nélkül magukat 
cgyátalában fentartaui nem tudó szegények ellátásának 
több ágait a mindennemű szegény betegek, a vagyon
talan szüleü lelenczek, és a szülő-házakban elhelyezett 
szegény sorsú anyák és kisdedek ápolása képezi.

K részben n község teendői megoszlanak akké- 
pen, amint n fcnnclösoiolt szegények ápolása és ellá
tása magúnak az illetékes községnek kebelében törté
nik, vagy pedig u községben illetékes betegek, lelen- 
ezek stb. más, akár belföldi, akár pedig osztráktarto- 
máuyokbeli vagy külföldi kórházakban, tébolydákban, 
szül- és jeleuczházakban ápoltatnak.

Azon betegek, lelenczek és más ügyefogyottnk 
ápolásáról, kik a községben tartózkodnak, és ennek 
közvetlen segélyezésére szorultak, az elöljáróság saját 
hatáskörében gondoskodni köteles, a fölmerült beteg- 
ápolási, gyógykezelési, tartási és egyébb, okvetlenül 
szükséges költségeket azonban csak azon esetre tarto
zik véglegesen viselni, lm a községben illetékes egyen 
valóban vagyontalan; ha uincscnek érette fizetni köte
les és képes rokonai, ha nincsenek olyanok, kik u tör
vényes szokás, és üz ipartörvény értelmében a beteg- 
ápolási költségek viselésére kötelezhetők, minők a esc-
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g.uió iparosok; végre hu az idézett községi törvény 
löl .  §-u szerint n községben létező jótékony intézetek 
és cgjesck köuyüraJüuiánya u község szegényeinek el
látására elegendő nem volna.

De oly kötelességek niegtéritésére nézve is, me
lyeket a község saját illetőségű szegényeinek bánni 
m veu nevezhető ellátása lejében viselni k mteleli volt, 
len marad ;* községnek közigazgatási rövid utón éivé- 
nyesithülö viazkereseti joga mindazok irányában, kik 
tölgyógyulások után munka- és keresetképesekké vál
tak, vagy egyáltalában oly helyzetbe jutottak, hogy a 
reájuk fordított kültagokét akár részletenkiut, akár 
pedig egyszerre megfizethetik.

Másrészről a községben megbetegedett, vagy ápo
lás és eltartás alá került oly egyének, lelenczek, anyák, 
kisdedek és ügyefogyottnk ellátására fordított költsé
geket, kik más községben illetékesek, az elöljáróság az 
illető községtől fogja követelni, és pedig a belhoni 
községektől közvetlenül, vagy felettes hatóságuk utján; 
az esetben pedig, ha az ápolt nem magyarországi il
letőségű, e költségek megtérítése végett mindenkor sa
já t felettes hatóságát keresi meg.

Ugyanezen viszonosság elve és eljárás alkalma
zandó mindazon esetekben, midőn a községben iletékes 
szegény betegek, lelenczek, anyák, kisdedek és ügye fo
gyottak másutt ápoltatnak, és a fölmerült költségek 
megtérítése az illetékes községen követeltetik.

Ezen költségek is első sorban az ápoltnak, vagy 
érette fizetni köteles és képes rokonok vagyonából, ilye
nek nem létében pedig az ápolt irányában fennálló 
viszkereseti jog fentartása mellett, a község pénztárá
ból terítendők meg.

Annak előrebocsátása mellett, hogy a viszonosság 
fentebbiekben előadott elvének szigorú alkalmazásánál 
fogva, a költségviselés terhe a  községeket a legtöbb 
esetben érezhetöleg érhetni nem fogja, mégis okvetle
nül szükséges, hogy minden község saját háztartását 
már most akképen rendező be, hogy a fentebbi elso
rolt szegényügyi költségek fedezhetéaére az összes be
vételekhez arányosított, de bizonyos összeget fordít
hasson, és az által képes legyen törvényszerű köteles
ségének megfelelni.

A szabad királyi és önálló hatósággal fölruhá
zott városok, valamint nagyobb községek költségveté
seikben az ilynemű költségek fedezéséről különben is 
rendesen gondoskodva volt az által, hogy a kiadások 
megfelelő rovatában éveukiut bizonyos összeg vétetett 
fel, melyből a kiadások eddig is fedeztettek; — kell 
tehát, hogy hasonló intézkedés a többi községekben is 
életbeléptettessék, — mert az idézett törvény megal
kotása után a község az ilynemű költségek viselését, az 
illetőről kiadott szegénységi bizonyítvány alapján, ma
gától el nem utasíthatja.

Merülhetnek fel azonban esetek, midőn egyes köz
ségek annak dac zára, hogy a szegények ellátására bi
zonyos összeget előirányoztak, a rajtuk követelt költsé
get megtéríteni nem képesek, ha csak a jövő rovására 
kölcsönt nem vesznek tel vagy a lakosságra uj adót 
nem vetnek.

A lakosságnak ilynemű megterheltetés© minden 
körülmények között mellőzendő, és ekkor áll elő a tör
vényhatóságnak az a törvényszerű hivatása, hogy az 
ilyen, magukon segíteni nem tudó községeknek támo
gatást nyújtson.

E czélra legalkalmasabb eszközül kínálkozik, ha 
a törvényhatóság területén létező községek előirányza
tába e czim alatt fölvett összegek összesitttetvén, gyü
mölcsözőién tokésittetik, és a törvényhatóság keze 
lése és felügyelete alatt oly alap alkot tátik, melyhez 
fölmerülő szükség esetén nyúlni lehessen. Ily módon a 
közsegélyre szorultak a kellő ápolásban fognak min
denkor részesittethetni; a községek pedig törvényszerű 
kötelezettségük terhét alig fogják érezni, inért azon 
néhány százaléknyi járulék, mely a község bevételeihez

A „Szabolcs4* tárc/.aja.

Ketl vegemnek.
F-«y utt ültül.k, arczaidm néztem,

T e  lesütni könjres szemeid ,
Flamtaiujjid reszketett k« zeniben,

Melyre hulltak forró köríveid.

Kit sintttáh magadat vagy engem ?
T épte lelkem e szörny ti t alany.

Kérdezőiek, es te nem feleltél.
Csak zokogu] éden violám

Tudtam nrt jól, - Ictem virága'
Hogy aBerelmed örök, végtelen;

Tudtad t<- is, hogy t.ivem szivedhez 
Olvasaté a forró szerelem.

Lebornltam picii lábaibhnz,
Erezvén búd oka mi lőhet

Mind a kellőnk jövőjét sirattad,
Könnyeim unok tartva engemet. . . .

Nem esküdtem jobbulust, de keblem 
* Irtó Imirzok vírmczöjo lett,

B közel tidvnm győztesen kiirtó
Minden botor szenvedély met.

Hó kezecskéd ajkamhoz szőrit ró n, 
Fóltekinték szemeid közé,

S ott aa édes boldogság sugárzóit.
Hol előbb a bánat öntöző.

Érezéd azt, hogy keb< Icsatámban
Jobb érzetem maradt győztesen,

És te re*m hivuleg tekuitcl
Bájos angyal, édes kedvesein!

mérten c czim ;ihitt l.ii.i..! dni it>̂ . v.;\<■ o kic felosztva, 
alig fog fej én kint egy két krajcárnál többre menni.

A törvényhatóság pedig az okkép alkotandó sze
gény a lap csoukitlan fen tartására és gyarapítására ügyel
vén, a járulékok pontos bckiviínása a megtakarított 
összegeknek az alaphoz folytonos csatolása és egy eb 
alkalmas eszközök fölhasználása által, néhány ev lefo
lyása alatt oly jelentékeny összegnek birtokába tog ju t
hatni, melynek segélyével a szenvedő emberiség kuzjo- 
tékouyságra utalt mindeuuemii igényeinek, rendes viszo
nyok között, mindenkor kitelhetőlug fog megfolelhetui.

(Vége kov.)

CSEVEGÉSEK.

Két úri ember sétált a napokban a uagy-orosi 
utczán végig, beszélgetve a közelebb lefolyt képviselő
választás alkalmából fölmerült egyes tréfás és komoly 
események közt, azon egyéntől, kit egy mi szembe kö
pött állítólag azéit, mert a baloldali tömegből egy 
szavazót vállon csípett, hogy a jobboldal részeve meg
vásárolja.

A két beszélgető úri embert a sors véletlenül, egy 
vak koldussal hozta össze; kit is midőn az egyik, öl
eseiről igen jól ismert egyéniség megpillantott, rögtön 
e szavakkal fordult társához:

—  Barátom I nézd csak e szerencsés embert
—  Ezt a koldust itt? — Kérdi a másik.— Ugyan 

mi okból nevezheted e boldogtalan vakembert szeren
csésnek V

— Csak azon okból, — felelt a kérdezett, — 
mert ezt nem lehet .szó m b e köpni."

E sorok írója nem állítja, mert nem tudja; ha
nem úgy beszélik a rósz nyelvek, hogy az. a szembe 
köpött úri ember, éppen e két sétáló egyén egyike 
lett volna. _ .

Képzelhetni, hogy minő savanyú arezot csinálha
tott eme találó élezre, &z illető úri ember.

* **
— Minő jogon akar ön szavazni ? Szólita meg a 

nyíregyházi központi választmányi elnök egy a beírásnál 
jelentkező polgárt.

— Kégi jogon, mint polgár.
— Mivel bizonyitbatja ön azt be, hogy régi pol

gára e városnak?
— Még a kellene! En a r any os  p o l g á r  vagyok 

uram; nem olyan mint az újabbak. Aranyon vettem a 
polgári jogot, nem papirosom

• *•
Új k or i  f üg e f a l e v e l e k .  Egy angol utazót, aki 

nejével már íéleurópát és Ázsiát beutazta, Jeruzsálem 
közelében, egészen kifosztottak annyira, hogy csak u 
. Ti mes "  egy példányát hagyták meg a kifosztottak 
birtokában.

Minthogy az embertelen rablók egyetlen ruhada
rabot sem hagytak utasainkon; nem volt mást mit ten
niük, mint a „T im cs“-t használni fel öltönyül.

A férj tehát beburkolózott szépen a . Ti mes* 
főlapjába; a mellékletbe pedig siró nejét göngyölte : 
úgy vonultak be a szent városba.

íme. mire nem lehet használni a/, ujságlapot? I

ÚJDONSÁGOK.
(h.) Nagy-Kallóban holnapután azaz augusztus 

hó 6-án bizottmány! gyűlés tartatik A tanácskozmány 
legfontosabb tárgyát, valószínűleg a községek rendezé
sének kérdése képezendő

X  Nyíregyháza város hatósága, köztudomás 
szerént, már rég felszóllittatott a városi szervezési 
előmunkálatok elkészítésére. A hatóság pedig, ősi szo-

F ólomé Ítél, szomjas ajkaimra
Ra khollód elsó dákodat,

S ón a kéjtol ittasan karoltam
Kf-siur karom derekad . . . . . .

Én ezóta kezdettem csak élni,
S boldog vagyok, bizton mondhatom;

Drága kmesém, hogy te az vagy sziutóii,
Érzem bíbor, csókol ajkadon.

Mar a menytől nem sok idő választ,
Várakoznunk kell még pár napig.

S akkor........ Édes! óh tanuld előre :
.Enyém, tiéd, hol tóm-holtodig!*

M unkáé*) Dániel.

A gyümölcs#* kertben.
(Kerti sicsta a gyümölcs-idényből l 

I r t a  :
.\ndrá»9jr Béla.

Nem mondom, hogy nem szeretem a gyümölcsöt, 
főkép eltekintve attól a dinnyétől, mely Nesz melyen 
Albert királyra csömörlést, meg ama fügétől, mely .Má
tyás királyra Becs ben ludeglázt hozott

Csikorgó rácsajtón belül a/, élvezet-hajhúszó nyo
mor nagyon meg lehet elégedve. 1. Napóleon azt mondta, 
hogy a gyomor kormányozza a világot. Lord Byronra 
rucg ráfogták, hogy viJágfájdal inát emészteni nem tudó 
gyomra okozá A gyomor befolyása tehát roppant nagy 

! horderejű a közéletben úgy, mint a világtörténetben.
De nincs időm most filozofálni. Melegében kapum 

a dolgot.
Amint beléptem a gyümölcsös kertbe, csaknem 

szent áhítattal gondoltam arra a dajkamesére, melyet 
még gyerekkoromban hallottam a szóló szőlő-, a mo
solygó alma- és a  csengő baruczkról.

De nem sokára túltettem magamat minden szent 
áhítaton.

Széttekinték.

i i . l '  j.'.Cl Clit L subát-' i i  i l c  .i l i l t i l c i u l c l ,  .■» s/u  M lio , |,,’d;|
hogy a városi képviselet hamurjálmn összehivatnék. Ibi 
fel gondoljuk, hogy mily lanyhán mennek a mi városi 
közügyeink, helyén volna, a hatóságot szigorúan inter
pellálni etekintetben s a legkomolyabban folszóllitani 
a rendezési előmunkálatok eszközlésére.

=  A nyíregyházi „Derikpárt", mint halljuk, 
ismét beperelt egy nőt, nóvazerént Csengcry Józsefnél 
azért, mert a képviselőválasztás alkalmával, egy köz
ponti választmányi tagot, aki a baloldali polgárok há
zait sorba vette s a többi közt C’sengeryék udvarára 
is betévedt, és ott nem a legilledelmesebben viselte 
magát, megseprüzött. Tagadhatatlan, hogy szégyenletes 
esemény a központi választmányra nézve; de kérdjük: 
k! idczio elő/  Nemde maga az a bizonyos urVl A 
„Deákpáll" jjiindoubizonynyal okosabban teszi vala, ha 
az egészet elhallgatja s nem  o l t j a  o l a j j a l  a t üz e t ,  
mely különben is csak lassan és sokára fog elhamvadni.

X  K rasznay  G ábor, mint a nyíregyházi balol
dali kör elnöke, felhívja mindazon kireklamált válasz
tási joggal biró polgárokat, akik o tekintetben felülfo
lyamodtak, hogy folyamodványaikat folyóhó 7-éu m a / .  
szerdán, és lu-én vagyis szombaton délután 2 érától 
T-ig, a „baloldali kör" ideiglenes helyiségében lilájuk
hoz vehetik.

— B a rth n lo m ad d esz  Janó*  evang. lelkész-es
peres ur házánál folyó évi juliushó 19-kén este igen 
szép családi ünnepély tartatott, melyben a két helybeli 
evang lelkész urakon kívül, részt vettek még a Gömör 
és Nógrád-megyék bérezés villákéról a superiutemlen- 
tiális gyűlésre lerándult Bartholomaeidcsz László joUva- 
taplóczi — Bartliolomaeidesz Gyula kalnói, — s ezek 
sógora Luczc István osgyáni lelkész urak több viruló 
szépségű hölgyet számláló családjukkal együtt. A Bart- 
holomaeidesz fivérek Jozefa nővérük férjezett Lucze 
István né 28 éves házasságának évfordulóját is ez alka
lommal ülték meg; mely ünnepet, hogy még kedvesebb 
visszaemlékezésnek szolgáljon tárgyul, azzal koszoruz- 
ták meg, hogy a család legidősb férfi tagjának indít
ványa folytán, a  család férti tagjai 10 frtot tettek ösz- 
sze a nyíregyházi nőegylet pénztára javára, mely ke
gyes adomány, mint a . K ö z ö n s é g  r o v a t á é b a n  ol
vasható, iuár át is adatott az illető pénztárnoknönek. 
A szeretet gi-muszu, mely e  családot oly szorosan ösz- 
szefüzi, vezesse továbbra is okét az egyedül boldogító 
s z e r e t e t  áldásos utján még sokáig.

*% A n y ireg y liá/.i baloldali polgárok nejei, 
mint értesülve vagyunk, f. é. augusztushó 10-én b a n 
k e t t e t  rendeznek a „ H u s z á r h o z "  czimzett ven
déglő helyiségei bon.

lf  Lapunkra egy nyíregyházi mózesvallásu sze
gény iparos űzetett elő a múlt héten. M:ir elvált tőlünk, 
midőn visszafordul s e szavakat intézi hozzánk : „Tud
ja-e szerkesztő ur, hogy miért tizetek elő a „S za
b o lc s é r a ?  .Azért", — felelt saját kérdésére,— .m ert 
azt hallom, hogy több jobboldali előfizető visszaküldte 
a lapot. Azt pedig, hogy a „ S z a b o l c s "  megbukjék, 
nem akarjuk". Mi ugyan biztattuk, hogy az a néhány 
elkeseredett ur még nem fogja megbuktatni lapunkat; 
de azért a pártolás soha sem fölösleges. Adjon az ég 
sok ily neineslelkü hazafit a nemzeti irodalom támo
gatására !

-h A n y íregyházi nöegylet pártolása alatt levő
árva gyermekek részére befolyt önkéntes adakozásokat 
tartalmazó közelebbi közleményünkből, a N á d a s y  Ká-  
rolyné által adományozott kendők száma, mely össze
sen 2 8  darab volt, tévedésből kimaradván : sietünk azt 
helyreigazítani

(K. O ) llerczeg O ttilia , mint újonnan belépett 
nőegyleti tag, az árvaház javára, a rendes 2 írt évi il
letéken kívül, 4 frtot volt szives adományozni.

(Sz—ö ) A nörgylétről éviinkbe jutnak, a nyír
egyházi képviselőválasztás alkalmából történt pénzbeli 
fogadások, melyek közöl tudtunkkal, egy krajezár sem 
fordittatott jótékony czélra; ami az illetők részéről 
igen nagy hiba. Az oly nyereményből, melyhez nem sa-

Egy terebélyes fáról narancs-nagyságú baraczkok 
sárgultak feléin. S ezt a fát rendezett sorban még tiz- 
husz követte, ugyancsak a bararzk fajából.

Jobbra csinos bozótok közül ribizke, büszke, málna 
mosolygott.

Balra fiatal szilvafák gyöngéden inogtak.
Lábaimnál a törpe szeder-bokrok ezrei futott vé

gig a kert talaján.
Azután uieg néhány óriás jegenye is ott állt meg- 

bicsákóivá magát, mintha c kert rendőreUll helyezték 
volü'. ide.

Fejein fölött a tiszta kék ég kíváncsian nézett 
alá s a légben csapatoukint pletykáltak a verebek, ter
vet főzve tahin a kert ostromzárolása tekintetéből.

Egyet gondoltam.
Ily helyzetben méltán képzelheti magát az em

ber, — madárijesztőnek.
De nemsokára túltettem magamat e gondolato

kon is.
Nem gondoltam továbbá semmire.
Hozzáláttam u sisifusi munkához
Legelőbb is a  r ibizke cserjei közé telepe Jtrua. _
A rihizke kissé savanyúk is volt.
Mindamellett édességet i> élveztem; mert tudva

levőleg, e gyümölcsnek síé itságn : s/áiikban az édes
ét Havanykáüból kevert, do uljes harmóniában p i k á n s  
iitói/L hagyni hátra.

Egyedül bizony elég unalmas volt e fárasztó 
munka : fürtönkint szedni le a gömbölyű kis ribizkót, 
h szeme nkiut rakni ajkaim közé.

Egyszer csikorgóit a rácsajtó.
Odaiiéztem.
Adrienné lépett be.
K méltóságon nö-klnk az öreg bárónak, kit e kort 

is ural, leánya.
1 >o hát hogy kerültem én ebbe a  gyümölcsös 

kertbe í
A j. alfölil vidékére népismei adatokat jöttem gyűj

teni 8 az öreg báró síireaen liirott vendégéül. Egy ya-
sáronpon igen meguntam mngamat, miután az egész



ju l  Imádságunk, liiuicni iuAm 'I; u ij ;ui jutunk, Ilin, hogy 
nemes czélokra i* jnt*a»*tink Ott van a nöogyloti ár- 
vuliáz, n városi kórház, a szegény iskolás gyermekek 
ösztöndíjalapja sut. Ezek mind a uemeskeblU emberba
rátok nagylelkűségére alupittattak 8 azokba helyezik 
reményüket. Ha a jótékonyság erényét tovább is igy 
gyakoroljuk, maholnap nem az ez erénytől magát visz-' 
gzatartó, hanem az adakozó fog feltűnni és mint üstö
kös esudáltatni

X  A kánikulai hőség hozzánk*is beköszöntött 
forró és égető tekintetével. A kevésbbó nedvdus fale
velek sárgulva hullanak alá az izzó homokba, hol egy 
perez alatt összeaszunk. Arra azonban még mindig nem 
elég erős, hogy az utczai kátyúkból a sarat kiszárasz- 
Kza. A külső levegőt mindenki kerüli, csak akit foglal
kozása kivid tart, tűri a meleget és törli homlokáról a 
verejtéket. Mindenki a hűvöst és vizet keresi. Ez az az 
időszak, melyben legtöbb szép hölgyet visznek vizre, — 
azaz a  fürdőbe. A nyíregyházi szépeket is hiában ke
ressük ina a  sétányon, hiában otthon, s a templomban; 
mind kiun van a Sóstón, a Nyírség e kedves Füredjén, 
melynek habár nincs is Balatonja, zenéje és színköre; 
de vannak kedves árnyas sétányai, parfümös levegője, 
csevegő vendégei, rengő tavacskája, jó konyhája, melyek 
mind iiditóleg hatnak a szemlélőre és élvezőre. Csak 
az odajuthatás já r bajjal. Valóban csudálkozuuk rajta, 
hogy a bérlők nem gondoltak még valamit az ut javí
tására nézve. Bizonyos évig örömmel fizetno a  közön
ség vámot is; de meg a haszon kiszámithatlan volna, 
Lóvonatu v.iviit srin lenne rósz; ez is kifizetné magát. 
UgyláUzik. Nyíregyházán nincs vállalkozó szellem; ami 
a  város olóhaladására nézve igen nagy szerencsét
lenség.

(K ik ü ld e te tt.)  Sajátságos esemény történt 
Nyiregyliázán tegnapelőtt, mely mig egyfelől a kapzsi
ságnak egyik lvgrutabb nemét, másfélül az igazságszol
gáltatásnak igen kényelmes módját tünteti fel. Egy gö- 
niöri (suplieáns) iskolai kiküldött ugyanis elmegy tár
sával Schwarcz S. szabó ruhakereskedőiébe, kiválaszt 
egy felültünyt, árát kifizeti s becsomagolás végett át 
adja a szabónak; mi alatt szemlét ta rt a ruhakészletek 
fölött. A szabó néhány perez alatt átadja a csomagot 
a siiplicansnuk, aki is azzal szépen szállására megy; 
hol a csomag felbontatván kisült, hogy egészen más, 
sokkal hitványabb ruha csoniagoltatott be A suplicans 
természetesen visszamegy a szabóhoz, ki is ahelyett, 
hogy a hajon vagy tévedésen segített volna, a tanulót 
illetlen szavakkal utasitá ki üzletéből. Ily eljárás mel
lett. nem maradt más hátra, mint orvoslásért az illető 
hatósághoz, fordulni. A megkárosított tanuló, kimutatta 
szakértők bírálása után, hogy a ruha nem ért anyit, 
mint amennyiért a másik kialkudtatott; az pedig tud
valevő dolog, hogy a kérdésben forgó szabó egyike a 
legveszedelmesebb embereknek, aki minden héten meg
fordul legalább hatszor a kapitányi hivatalban; a ká
rosított tanuló, utas. idegen, akinek Nyíregyházán egyet
len ismerőse sincs, aki mellette szót emelne : az illető 
hatóság, melyet néven nevezni csupa kíméletből nem 
akarunk, mégis Schwarcz S. szabónak adott igazat. Ha 
már rövid utón nem lehetett kideríteni a valót; leg
alább a különben is egyenlőtlen vásárlást semmisítette 
volna meg az illető hatóság s ne lett volna kénytelen, 
az önhibáján kivül megkárosult, különben is csupán az 
egyes szives adakozók filléreivel rendelkező szegény ta
nuló, azon keserű tapasztalattal távozni városunkból, 
hogy : i t t  az  i d e g e n n e k  n e m s z ó i g  á l t  a t i k  
i g a z s á g.

X  F ify e lm en te tjü k  lapunk tisztelt olvasóit mai 
számunk hirdetési rovatában olvasható K ei t é r  I s t 
vá n  váczi kitűnő kocsigyáros felhívására s egyszers
mind tudatjuk az illető megrendelőkkel, hogy szerkesz
tőségünk, mint az említett gyárnak megbízottja, a köz
vetítői teendőket, a vásárló és a gyár közt, minden 
dij nélkül, a legnagyobb készséggel teljesíti.

udvar a báróval s b anyával élükön, a templomba to
lult, s a konyhanépségen kívül, — mint az onnan jött 
Zsivajhói gyanítani, — alig maradt valaki velem együtt 
a háznál. Én pedig, isten bocsáss! nem szoktam temp
lomba járni. \  a lóban, netu tudom : miért? Idegrendsze
remre hat-e kellemetlenül az orgona rikácsolása, már 
ihen világtól eldugott faluhelyen; — vagy éppen azért. 
inefT*a magányt annyira szeretem 8 az istenhez is ma
gánosán szeretek imádkozni ? 1

Az unalom sok rosznak oka.
Nehogy Michel Berciid „visító fúriái* üldözésének 

kitegyem nmgnmat, kedvetlenül dobtam e különben 
kcdvencz költőmet könyveim közé s elindultam az unal
mat ölni.

Szerencsémre nyitva találtam a gyümölcsös kert 
ajtaját, s nemsokára csupa unalomból ribizke-morzso- 
lással kezdtem foglalkozni.

Mikor Adrienné baronet te bejött, lehuzódtani a 
cserjék mellé s föltevéin, hogy egy kis tréfát koczhúz
tatok, ha meg nem lát.

r Egy darabig haladt a fonton s aztán egyszerre 
megáit s megszólalt : „Igen örülök, hogv nem vagyuk 
egyedül*

Fölfedezett
I gy látszik : olvasni jött ide.
Közelien könyv volt
Lalán inni könyv.
Nem. . .  Legelőször is szokásos hók után — 

0 könyvre esett pillantásom.
N»gy, arany betűkkel volt sarkára vésve I „lat-

martiné.*
Tüstént eszembe jutott Lamartinenck egy ismere

tes mondata : „Dicu, amour et la poeaie*... stb.
Igen! e pillanatban azt hittem, hogy e funsége- 

sen szép alakon teljes fényében ömlik el mind a  há
rom ; az isten, a szerelem, meg a költészet.

— Baroncssc! — törtem meg a hók után beál
lott csendet, nem minden elfogultság nélkül, — talán 
terhére leszek önnek most. midőn egy isteni szelem — j 
Eatnartinenek társaságát igényli!?

Nyilvános Kök/ önét.
Meleg köszönetét fejezi ki alulirottt azon nemes 

keblű uraknak, akik az e I. é. juliushó JO-én n. t Burt- 
halomaeidesz János evang. lelkész-esperes ur lakásán 
tartott családi ünnepély alkalmával, szivük sugallatát 
követve, a nyíregyházi árvaházról megemlékezni s ré
szért) 10 forintot összeadni kegyesek voltak.

Nyíregyháza, augusztushó 3 .  1872.
Koliilirz Ottilla

nőcgylcti |h'unt:imok.

IKOI)AL0>1 és MŰVÉSZET,*)
(A. 11.) Ne himezzük-hániozzuk a dolgot, hanem 

mondjuk ki nyíltan, hogy a. mi közönségünk kóréhen 
ina sem nagy a lelkesülés az irodalom iránt. Szabolcs- 
megye területén egyetlen könyvkereskedésünk, az lllincz 
úré bizonysága lehet szavaink igazságának.

A journalistika, a politika absorbeál tőlünk időt, 
pénzt é9 tehetséget egyaránt.

i Az irodalommal egyátalában mit sem törődünk; 
sőt ha a sajtó, a lap néha bizonyos dolgok szellőzte
tésénél, a szeg fejére üt, tömegesen fordulunk el tőle. 
Ez történt épen u „ S z a b o l c s “-csal is. Egy csomó 
jobboldali értelmiség, csak azért vonta meg részvétét 
és támogatását ez egyetlen helyi lapjától, mert terjesz
teni merte az e m b e r i s é g  s z e n t  k ö z j a v á t ,  — az 
i g a z s á g o t .  Ok nem tartanak Ciceróval; aki azt mond
ja  : „Nihil est menti veritatis luce dulcius.* (Az igaz
ság fényénél semmi siucs édesebb a léleknek ) Igen, az 
igazság érzelme az embernek tulajdojiképeui óletérzel- 
me; dísze és szentsége az . melynek megtagadása új
ságba és hazugságba, s ezáltal teljes erkölcsi romlott
ságba siilyeszti az embert.

De nem akarunk rcciiminatióklxi bocsátkozni. In
kább saját dolgunkra térülik.

A „Szabolcs* hasábjain ezentúl terjedelmesebb 
és rendszeresebb rovatot nyitunk az irodalom- és mű
vészetnek. E rovatban meg fogunk emlékezni minden,— 
bármi tekintetben jelentékenyebb hazai, vagy jelesebb 
és érdekesebb külföldi müvekről; ez irányban is álladó 
tájékozást oliajvári nyújtani közönségünknek. IJa egyes 
irodalmi termékről ítéletet mondunk, nem leszünk ko
rántsem rabjai a fővárosi sajtónak; hanem suját meg
győződésünk alapján járunk cl, mindenkor elfogulatla
nul anélkül azonban, hogy legkevésbbó is csalhatlansá- 
got tulajdonítanánk magunknak.

Mit akarunk ezáltal elérni? Egyfelől ébreszteni 
másfelől éleszteni kívánjuk közönségünk rokonszenvét 
irodalma iránt, mely — vitatáson kívül álló igazság — 
nemzeti léteiének mindenkor fenntartója.

— A „ B u d a p e s t i  s z e ml e *  elsőrangú kritiku
sunk Gyulai Pál szerkesztése s legkitűnőbb Íróink küz- 
remuukálása mellett, január elején indul meg. Addig, 
mig alkalmilag bővebben Írhatunk e fontos vállalatról, 
ajánljuk müveit köreink buzgó pártfogásába.

— M ű v é s z e i n k  : Izsó, Ürlai, Ligethy, Thanstb. 
a bécsi világkiállításra készülnek. Volt szerencsénk látni 
azokat a  vázlatokat (phoeniciai sírok), melyekből ki
váló festményt alkothat Ligethy urnák elismert jeles-

. ségii ecsetje. Ugyancsak Ligethy ur volt szives megmu
tatni egy más festményét is, mely szintén uj s úgy 
gondoljuk, Rákóczy korából, egy vadászatról való ha
zatérést ábrázol. Örvendünk, hogy ily pezsgést jelezhe

ttünk művészetünk körében is.
— K i v á n c s i a k  vagyunk : vájjon az i l l e t ő  urak 

jóakaratukig tudomást vesznek-e már Széufy Gusztáv 
urnák készen heverő zenetörténeti tanulmányáról.

S z é n f y  G u s z t á v  urnák m a g y a r  zenészeti el
méletét különben Stettoer Gyula (a íelsőlövöi tanoda 
igazgatója) honczkés alá veszi most egy intézeti „ér*

j •) Felhívjuk olvasóink becses figyelmét o rovat jelenlegi tartal
mára, melynek korái sem helypótlási kinétéshól engedtünk
tért. " Szerk.

— Oh uram! ne gondolja, hogy c könyvből aka
rom megtanulni a lélek rajongásait, élveit vagy ha tet
szik, gyötrelmeit. Untam magamat s egyszerűen una
lomból kaptam elő Lanmrtinet, hogy lapozgassam, s ép
pen nem valami ábrándos czélból kerestem tol e kertet.

Megdöbbentett ez őszinteség.
K pár szóban a l'andora-szelencze zárát láttam 

fölpattanni.
Megértem ot azonnal.
Adrienuo nem köznapi, álmos lélek.
A szerelem mindig álmos; bocsánat tehát n ki

fejezésért.
— Azért is uram, — folytató, — nem hogy ter- 

homrelenne; de sőt mint mondám, igen örülök, hogy 
találkozom, s hogy éppen itt találkozom önnel.

S helyet mutatott maga mellett egy hárspadon
— A baronesse nagyon kegyes, — mondáin köny

v ed én  mellé vetve magamat. — de bocsánat! én ta- 
niáskodom abban, hogy oly nagyon örvendene c talál
kozásnak. Mondja meg őszintén : mivel vagy kivel óhaj
tott volna most lég forróbban találkozhatni?

— Legyen! ha ön annyira speculativ szellemű, 
mint az ethnographok mindnyájan, megmondom önnek, 
mi ve l  szeretnék én már régóta találkozni.

Ez a „mivel*, mert „kivel M  vártam, előbbi meg
döbbenésemet kíváncsisággá fokozta.

— Kiváncsivá tesz baronesse *
— Ali! (egy blazirt sóhajtás, lásd az újabb poé

tákat) az uram, a Létbe vize, a  feledés folyama.
S itt mind a  ketteu elhajgattunk.
Én a rövid szünetet megint filozofálásra fordítani. 

„Ah* és „oh* közt az a hasonlóság, hogy mind a 
kettő interjectio; de a/, a különbség, hogy : egy üde 
kis liba „oh“-val, egy „tapasztalt* delnő „alléval só
hajtozik. Erre hirtelen eszembe ötlik, hogy lady Wortlcy 
Montagu is a Lethével akar találkozni valamelyik müvében.

— Baronesse! olvasta ön lady Wortlcy Montagut?
— Nem olvastam, nem, nem, nem! mondtam már 

egyszer, hogy én nem könyvekből tanulom az élet-fi
lozófiát

u sitveny”-heii. Míg fv.i iili ui a lu.igyur zenében > .ik 
a szótagok időmeuiiyFégére tekint, Stettiier azokhoz 
áll, kik a h a n g s ú l y t  is tényezőül veszik zenénk 
m a g y a r o s  jellegének megismeréséiü.

KÖZGAZDASÁGI KOVÁT.

Tanulmányok a sertésről.
(Adatok a  házi sertés term észete, szárm azása, 
történelm e, fajtája, elterjedése és nem zetgazdá- 

szati Jelentőségéhez )
ltod czky Ktigentöl.

Nevezett szerzőnek ily czimii müve került ki leg
közelebb a sajtó alul Becsben, do niég megjelenő.4'e 
előtt egyes kivonatok már közöltettek a szaklapokban. 
A kis mii úgy tartalmú, mind u tárgy érdekes és ere
deti feldolgozásánál fogva, teljes mértékben megérdemli, 
hogy minél szélesebb körökben ismertessék meg. Az 
érdekes mü 7 fejezetből á l l : 1) a sertés árnyoldalai, 

| 2) fényoldalai, 3) származása, 4) a sertés a történelmi 
őskorban, 5) a sertés-tenyésztés Nagy Károly idejétől 
fogva az újabb időkig, 6) vázlatok azon országokról, 
hol a sertés jelentékenyen tenyósztetik, különös tekin
tettel Magyarországra, 7) a disznóhús és zsir mint 
tápszer.

Szerző az elő-zóban tanulmánya tárgyát a  sertést 
igy mutatja be : Nem épen a ritkaságok közé tarto
zik, hogy valamely egyén első tekintetre fölötte kedve
zőtlen benyomást tesz; külseje, modora, talán taglejté
sei és hangja visszatetszenek. Azonban ha ellenszen
vünk daczára, ez egyénnel szemben tárgyilagos állás
pontot foglalunk, be kell ismernüuk, hogy ily, csak kül
sőségeken alapuló előítéletünk igen sokszor igazolatlan; 
mert intő a szerény, vagy tán még visszataszító külső 
alatt, igen értékes tartalom rejlik, a kellemetlen elha
nyagoltság külső körülmények által okoztatott-

Ez egészen ráillik a hasznosság prototypusára, a 
házi sertésre. Az elfogultság és ellenszenv mindenütt és 
minden időben károsan nyilvánult ellenében. Egyik házi 
állatunk tenyésztése sem áll oly rósz lábon csak meg
közelítőleg is, mint a sertésé. Tartják ugyan — de 
nagyban és általában véve — nem tenyésztik. Még az 
értelmes gazdálkodók sem tartják érdemesnek, hogy 
állatiicincsitési tudományukat a sertésnél is érvényre 
juttassák.

A tudományos buvárlat napjainkban kiterjed a 
természet minden ágaira, fáradhutlun szorgalommal és 
a tudomány által tisztított értelemmel, hatáskörébe 
vonja mindazon kérdéseket, melyek az emberiség és 
haladás ügyét előmozdíthatják és kiterjed látszólag 
csekélyebb fontosságú tárgyakra is. Korunk törekvései
nek kifolyásaként tekinthetők a jelen tanulmányok is, 
melyeknek feladatuk a sertés irányában szélesebb kö
rökben érdeket kelteni.

„A sertés a  történelmi őskorban* czimii 4 ik fe- 
fejezetben. — mely szerzőnek rendkívüli olvasottságá
ról tannskodik; ezeket Írja; Már az ősidőben a  sertés 
közép Európában nagy jelentőséggel birt, mi számtalan 
akkori szokásból kitűnik. Az Olof regéből látható, hogy 
a pogány őskorban észak Európában, a sertés a nap
nak volt szentelve és a  uap-üuucpeu ennek lett áldozva.

Valamint a rómaiaknál a szerelem-istennője, úgy 
az. ős germánoknál n sertés volt szentelve Úrijának, 
kinek tiszteletére februárban áldozatul vitettek.

Az ős germán törvénykönyvek a sertés-tenyészés 
előmozdítása tekintetéből gyakran megemlékeznek ar
ról; az alemáni törvény, melyben a nép egyébb foglal
kozásai közt a sertésőrzés van első sorban megemlítve, 
többek közt igy szól : ha egy kanász megöletik, ki 40 
darabból álló csürhével, egy kürttel és egy betanított 
kutyával 1 irt, akkor az 40 dénárral pótoltassuk; ha pe
dig mester volt 2 vagy 3 inassal, akkor ö 50, ezek|pe
dig külön-külön 25 dénárral fizettessenek meg. — Az 
erdőkben a sertések számára külön aklokat tartottak. 8

8 mily kecsesen fintorított duzzadt piros ajkai
val! mily kcCjesen rázta sötét fürtéit!

— Helyesen baronesse! — kezdek kontrázni, — 
én sem hallgattam sohasem Emersoura. Nem áll! A 
könyvek nem oktatók; csak unaloműzők!

- -  8 főkép Lumartiuet ugyan miféle élvezettel 
lehet olvasni? Ezt a nevetségig ideges, affektált, önző 
és követelő embert, kinek nincs szive; de ha vau : ab
ban bizonyára négy kcdvencz agarának ideálképe lengi 
Ha, ha, ha!

Ez a  kaczagás szentül meggyőzött, hogy egy „ta
pasztalt" delnővel van dolgom Az üde kis liba „bibi* 
íii*-vel nevetett volna.

— IJgy van baronesse! — kezdők hrugózni, — 
aki átélte már életének azt a frázisát, melyben észleié, 
hogy a nézőtér élvezetet, de a couüssik tapasztalatot 
adnak : bátran elsovároghat iuuen oly régiókba, melyek 
eszméit még nem koptatta el a földi lét zsurlaköve. 
Mon dión! mily bohóság az. itteni lét boldogságának 
keresztelt igaz szerelem t

Adrienné rám, én Adriennére mind növekvöbb ér
dekkel néztem. Egyikünk se gondolta, hogy hova ve* 
xet a kölcsönös licitatio. Rám nézve nagyon kellemet
lenné kezdett válni a helyzet Adrienné, midőn belé
pett, foinmliter bilincsekbe vert S azóta jóformán, azt 
sem tudom, mit beszélek, oly gyorsan kezdett bennem 
a vér keringeni különösen szivem köröl. Adrienné ar- 
rxán is szokatlan pír, viseletén pedig valami feszengés 
vnla észrevehető.

A rácsajtó felnyílt.
Jean ebedre hívott.
A baronesse boudoirjába tartva, kaczéran szorított 

velem kezet s fél-suttogással b iz ta to tt:
— Au revoir monsieur Körtvélyessi! Estefelé, h a 

u n j u k  m a g u n k a t ,  ismét A hars pádon.
Ez a „ha unjuk magunkat* olyan ribizkeszerü 

pikáns utóizt hagyott szivemben.



Nőm krvt bellii súlyt fok leteli a s/.áliui töt vény a 
sertés tenyésztésre. K s/.erint u megölt kanász 35 11 • - 
uárral váltatott meg. és aki a vezérsertés knlnninvít 
eltolvnjlotta, l■> dénár fizetésre Ítéltetett. A s/,;iliaku,*l, 
nemkülönben a szudcntknél a  scrtós&knl „tlomus" <1 
nevezéssel jelentetett, mint maga az urilak. \ Ncrtesek 
zálogosítása csak kétszeres megintés után hajtathatott 
végre, liauein azután a károsított nagyon röviden vé
gezhetett, mert tetszése szerént agyonüthette a legjobb 
kunt. és tehetett vele amit akart. A száliak, angolok és 
repuári frankok egy kant számítottak hat nőstényre, 
moly szám röviden jószágnak neveztetett.

Varró is említést tesz a gallusok nagyszerű csor
dáiról, kik sonkákkal és besózott hússal Űztek kereske
dést Olaszországban Sertéseiket a kürtre szoktatták 
tbuccina porcilis) mint a rómaiak, csak a népvándorlás 
után találjuk a  kolouipot (sinstirum) ;i vezérsertéseken.

Theodori frank királynak 724-ik évről szóló ok
mányban már világosan említés tétetik a makk hizla
lásról, mert az erdő értékét eszerént becsülték meg.

A sertéstartás akkoriban mindenütt nagy mértek
ben találtatott. Kitűnik ez a  törpe Pipiunek egy ado
mányozó leveléből is, mely szerint a Fulda klastrom- 
nak adományozott falu leltárában 90 darab sertés is 
emlittetik.

De legvilágosabban szól e mellett a németek lel
kiismeretes apostolának ílotiifaciusnak, az akkori pápá
hoz Zacbariáahoz iutézett azon kérdése : mikor szabad
jon uj megtértjeinek (.1 szászok, friczek) szalonná jókat 
és sonkájokat elkölteniV mire azt a választ nyerte: 
Nem előbb mint miután jól uiegfüstöltettek vagy meg
nézettek; aki pedig — mi legszokásosabb volt — nyer
sen akarja elkölteni, az várakozzék húsvéti utánig.

E tanulmányait szerző az ő-ik fejezetben „a ser
tés tenyésztés Nagy Károly óta" következőkép folytatja :

Valamint Odysseus a klassikus őskorban, úgy 
Nagy Károly is jelentékeny sertéscsordák kai birt; va
lamint napjainkban Obrenovics fejedelem és Albert her- 
czeg, ö is nagy gondot fordított csordáira; és valamint 
Nagy Sándor idejében a sertés tartás még F.gyptomban 
is emelkedett, úgy tenyészhetett c hasznos állat széles 
birodalmának minden részeiben.

Károly megparancsolja tisztjeinek, hogy jószágain 
a lehető legtöbb sertést tartsanak, és meghagyja, hogy 
a szalonna, füstölt hús és kolbász u legnagyobb tiszta
sággal készíttessék. Továbbá mikor a csordákat hizla
lás végett az erdőbe hajtják, a dézsmát. hogy mások
nak példát adjanak, legelsöbb fizessék meg. Minden 
évben szeptember 1-én tudósittatta magát a makk-hiz
lalás mikénti állásáról, mi könnyen megfogható, ha 
meggondoljuk, hogy a sertések mind telelése, mind hiz
lalása jobbára a makkra volt utalva, és hogy a sertés- 
hizlalás képezte főjövedclmét az erdőségeknek; mert 
ezek aszerént becsül tettek, amennyi sertést lehetett rá
juk hajtani. Nagy Károly különböző helyeken összesen 
540 öreg és 420 fiatal sertéssel birt; azonkívül minden 
szabad és jobbágy paraszt évenként 1—4 mainezot ta r
tozott adni.

A kereszténykor, mint látjuk, minden sok böjtje 
daczára nem korlátolta a sertés-tartást, mert a papság 
kezdettől fogva a sertés hátrahagyott müveinek legna
gyobb fogyasztói közé tartozott.

Nein is CíOdilü.e/ i,k azon, llPg) Ki i: xt. szül 
1000-ik évben, egy barátnak „libcr benedictomm" 
versben foglalt áhhh-t találunk a disznóhusru, sem azon, 
In ( y Iviudiinger krónikájaként a kölni érseknek naponta 

nagy, 8 közép, és ünnepnapon még 8 darab sertésre 
volt szüksége; Corvey apát pedig minden nan 1 sovány,' 
-l bízott  sertést és 2 malaczot vágatott. Sokkal keve- 
,-ebbet fogyasztottak liszté llyppolit esztergomi érsek 
udvarában, hol az esztendei szükséglet csak 2118 darab 
sertést és 58 oldal szalonnát tett.

Hogy 0 jelentékeny fogyasztást fedezhessék, ter
mészetesen különféle forrásokról kellett gondoskodni, 
amit valóban tettek is, mert a kolostoroknak fizetni 
szokott többnemü adók és dézsáink közt a sertésről is 
tétetik gyakran említés. így péld. a  Corvei kolostor 
rgy érd öcs ke használatáért fizettetett évenként 12 drb 

| sertést; egy liircs apátság pedig a 11-ik századközepe 
táján a parasztoktól dézsimlba 1446 drb sertést kapott.

Magyarországban is korán tétetik említés a papi 
jdezsma sertésről. 2-ik lléla még 1138-ban feljogosítja 
a döinösi apátságot, hogy bizonyos helységektől óven- 

j ként 50 malaczot szedethessen. Az erdőkbe hajtott1 ser
té sek tő l pedig a dézsmát a papságnak pontosan kel
lett fizetni. E hizlalási dézsma pedig igen jelentékeny 
lehetett, mert említés tétetik többek közt egy erdőről, 
melytől 250 darab sertés fizettetett. Jellemző az akkori 
papság keresztényi gazdálkodására nézve, hogy erdö- 
csőszeik, Szt.-Miliálykor az embereknek kihirdették, 
miszerint sertéseiket behajthatják az erdőbe, magától 
értetődvén a dézsma fizetése mellett, fis ami kezdetben 
engedély volt, az később kényszer lett, mert aki az 
erdőbe hajtás Bengcdelinévclu nem élt, csak úgy tar
tozott a dézsmál megfizetni. Ez még mind nem volt 
elegendő, hanem idegen erdőkben is eszközölt ki n 
papság magának hizlalási szolgalmat. Többek koz t a  
braunvilleri kolostor azt a jogot eszközölte ki magá
nak, hogy a makk-hizlalás idejekor saját sertéseit ide
gen erdőbe hajthassa.

A liires llerforti apáczakolostor javadalmai közé 
tartozott jelentékeny számú sertés is, András napján 
Krisztus menyasszonyainak 30 darabot kellett kiszol
gáltatni; ezekből kapott mindegyik két sonkát egy ol
dal darabot és három kolbászt, melynek 3 röf hosz- 
szunak kellett lenni, a  sonkák boldogasszony után fo
gyasztottak ol. ős akkor tartották jóknak, ha 3 ujj-szé- 
les kövérséggel bírtak.

A következő számban Magyarország sertéstenyész
tését és kereskedését tárgyaló fejezetet közöljük.

N/.erkeh/.töi levéltnska.
— B aliy I. urunk K ecskem éten . Köszönjük a figyel

meit. Komolyabb irányú knltvményt kerülik. A szótalányt alkal
milag fclhasináUndjtik Fogadja szives üdvözletünket.

— I I—a K —I) urnák Kallóban. Miután ón a „■*>*»-
b o lc s “ juhusi szarnoit eltögndta ; nagyon term észetes, hogy be- 
’rtuk unt az uj évnegyedre is ; habár, m int u \ isszákuldott 30-ik 
szám czimizftlagjára irta volt ön, az előfizetési idő jiidiub v é g i
vel le i« já rt Bocsásson meg tehát nekünk, ha m ég egynegyedig 
folyvást küldjük lapunkat. Ez az igazság és m éltányo-ság E n 
gedje föl letiM iiJonröl ati, hegy ee ehrcek un is meghódol ezut- 
ti l  A lap visszaküldésérek m ár csak azért sem lgnet komoly

után alapja; inért ön a „Szabolcs ik számábainnu-gjelent száiu 
■:íban, rojt vényt ii.-'gii fejbdtn ■ bi-kuldt.’.

— II— r . l - i  urnák I bim órádon. Bees s dolgozatának 
már reg tartogatjuk a tért. OrveoduztL-istn meg bouűukut és ol 
vasúi liknt.

Ü zleti é rtesítés .

A nyii'i'gyhá/.i trriiiéiiyrsariiaknM l míg. hó 3 -kán 
b ejegys« tt te rm é n y á ra k .

P iaozi á r K ereskedési á r
100 küböhölkezdve

ltuzs 00—00 fontos . 3 30—35
79—bO s 0.00—0.00 . a.40—á.4A
öt—S t . 3.65—3.70

IJuza „ 4.75—5.55 vámmázsa szer.
Árjm 2.00—2.10
/ab 1.50—55 ,
Tengeri 3.50 -4.25
Kolos o.<>o
Ibib, tisztn fehér . 0.00
Káposztarepcze G.25—6 37
bonmag
Guinborka
Kendermag
Mák
Napraforgóolaj 23.00—24.00
Szesz 3l> fokú ranpy. itezo 2G 20

Felelős szerkesztő : K. K niotby István .

BJyilttór.*)

ÜGYVÉDI IRODA.
Vau szerencsém a n. é. közönség be

cses tudomására hozni, hogy helyben, Orosi- 
tilcza ilj. Marsalkii károly ur házában

ÜGYVÉDI IBODÁMAT
megnyitottam.

Horovicz Jakab
h. köz- s váltó-ügyvéd.

Egy középkorú magános nő
alkalmaztatni kívánja magát valamely úri 
háznál mint kiadóm* vagy házfelügyelőiül.

Tudakozódásokat elfogad a szerkesz
tőség. t°-»
*) Az e rovat alatt közlőitekéit csak a sajtúhatúság irányában 

vállal felelősséget a Szerk.

T-

■ir Cr

j  É K Í T  K E  I S Y Y J U i
1 kocsigyára Yáczon

Egy jóállu|)otbnn levő,
8 lóerőhöz alkalmazott

cséplőláda
bármely perezbeu eladó, trn 110(1 f'r. o. 
értékbeli. Közelebbi tudomást szerez
hetni Biid-Szt-Miliálymi aluliról; tulaj-

donosná
<s—»■

. . .  i- i I  ' elfogad és a lég jutányosabb árak mellett teljesít megrendeléseket mindenféle ’’
" i’imigor Károly. J a M jL fa k  »..»>. * Ntoeliro. N
MII .........mi n — — . . .

Különösen ajánlja a n. é. közönségnek nz alább olvasható kocsikat, [
i -> íí

íj melyeknek rajzai a „ S z a b o l c s "  
4í vannak; u. irt. :
' J .  1
bij a) Kétfelé nyíló, tetővel ellátott kocsi.

b) Szétszedhető üveges kocsi. 
t c) Kut«cher-kocsi. 

d» Nyílt beton.
'  h S *) Homokfutó kocsi aczélrugókkal.

( 3 - i )

s/erkoszttösdgi’nél közs^eink;re kitéve

V  *,

f) Taliga rugóval, két lóra, első é> hátsó 
illessél.

gl Hoinokfutó kor.i rugó nélkül.
Ii) Homokfaló kautschnkkcTen-kii rugókkal. 
i)  Kü.leles (irton. f.rC ’í

Eladó iirük.
Jármy Józsefnek az eszenyi tanyán 

250 darab kövér fi ifije eladó: értekezhetni 
i  a tulajdonossal Kj erjeskén. ti. p. Mándok.

k .  - - ............  J

Iliit HETES.
A BK o»nlóho*“ rzimzett m i.d. g 

lói hclyiotg. mely meg J «’■ vjy bériéiben 
marad, minden hozzá tartozó mellék 
i'lifdcttel, ünikáron eladú,

A t ultételok iránt F ejér Imre 
ticyvidurlaiz kéretnek az illető venni 
szándékozik fonlnloi.

Nyirer»’. Iihzr, j)il. 20, 1MJ.

ld -3 )
Ulalunika József

liázfulnj J uhos.

ELADÓ HÁZ. -a
1582—3-ik számú liá/., terje

delmes kerttel és gyümölcsössel 
együtt eladó.

A venni szándékozó jolentkez- 
hetik a 927-ik szám alatti háznál a 
IJujtos mellett hnrjionnyilál.

Nyíregyháza, 1872. Nyomatott Iloliay Sándornál.
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