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Itiadó-tulajaonos : a „szabolosmegyel laplciaclo-tárBulat.“

Előfizetési felhívás!
Midiin n „ Sza bo l c s ú t "  életre hív

tuk, kijelöltük az. álláspontot, melyet elfog
lalni akartunk e megyében, rámutattunk a 
óiéira, mely felé törekedni feladásunk volt.

Azóta egy egész év tölt le. Megközelí
tettük-e a kitűzött czélt és mennyiben; — 
mennyiben oldottuk meg feladatunkat : azt 
e lapok olvasóira s az ügy barátaira bizzuk. 
Mi részünkről lelki megnyugvással tekintünk 
vissza a befutott térre, s nincs okunk pirulni 
a multtért.

Erősen nieg vagyunk győződve, hogy 
a jövő miatt sem leeiid okunk pirulni.

Lapunk iránya, marad az eddigi; csak 
erőnket és munkásságunkat fogjuk fokozni: 
hogy a nagy czélt miuélinkább megközelít
hessük.

Kérjük e nemes megye lelkes fiait és 
leányait, támogassanak nemes törekvésünk
ben továbbra is.

Az érdek közös, asiiker mindnyájunké.
Az előfizetési föltételek maradnak. Elő

fizethetni egész évre 4, félévre 2, negyedévre 
1 forintjával, mely még mindig t. Krasz-  
n ay  ( t á b o r  úrhoz küldendő be.

Magunkat és az ügyet barátaink és 
pártolóink szives figyelmébe ajánlva, marad
tunk kitűnő tisztelettel

Nyíregyházán, decz. 22. 1872.
A szerkesztőség. A lapkiadó-társulat.

A nyíregyházi tisztujUúshoz.
Pár hét múlva felvirad a nap, mely ha 

nem is fog korszakot képezni Nyíregyháza 
város történetében, de eredményében min
denesetre messze kiható fontossággal birand. 
E nap, a városi tisztviselői kar megválasz
tatása.

Mint megbízható forrásból tudom, az 
uj képviseletet, az alispán az ünnepeket kö
vető pénteken összehivandja, azt az 1871. 
XVIII. t. ez. őö. §-a érteimében alakultunk 
kijelenti, és a tisztujitás napját még a gyű
lés alkalmából kitűzi.

Itt van tehát az idő, hogy a tisztujitás 
kérdéséhez komolyan szóljon az e város ke
belében épen oly lelkesedéssel, mint gyor
sasággal életre szólított „Szabolcs."

A tisztujitásnál követendő átnlános elvi 
kiindulásról már volt szó. Két czikkező el- 
liiondá nézetét, a kiindulási irányt illetőleg. 
Az egyik azon nézetnek igyekezett súlyt 
adni, hogy a tisztujitásnál ne a p á r t é r d e k ,  
liánéin a vá r os  é r d e k e  legyen irányadó; 
vagyis más szavakkal : válaszszunk a tiszt
viselői karba jobboldalit is. A másik czik
kező azt fejtegető, hogy miután a p á r t f o 
gni  o innak is megvan saját logikája, a di
adalra jutott pártnak nem szabad soha és 
semmi körülmények közt feladni elvét : lia 
méltányos, következetes és igazságos akar 
lenni.

Aki komoly vizsgálat nlá veszi a két 
czikkező által szellőztetett nézetet,lehetetlen 
el nem ismernie, hogy részben mindkettőnek

igaza vau; de a felállított két elv átalános-! 
ságában egyenlően hiányos, mindkettő téves.

Az első czikkező, azon hátsó gondolat
nak nyitott ajtót, illetőleg azon elvet állí
totta fel, meglehet, hogy akarata nélkül, mi
ként a pár térdek,kizár ja a vá ros  é r de 
két.  Ezt nem lehet, nem szabad föltenni 
egy oly pártról, melynek nagy többsége a 
városnak épen magvát képezi, s mely több
ségnek ősei oly gazdag községet teremtet
tek mint Nyíregyháza, hol községi pótlékot 
még ma sem fizet a lakosság, sőt óriási in-1 
gatlanságot szerzett azonfelül, hogy magát | 
k i vá l t o t t a .

1 )e nézzük a pártfogalom másik olda- i 
lát. Miért küzd egyik-másik párt? Nemde! 
azért, hogy diadalra jusson, s ha diadalra 
jutott, mint győztes, erejének teljes súlyával 
gyakorolja a köziigyekre befolyását; legyen 
e párt o r s z á g o s  vagy községi .

És ez nem is lehet máskép. így volt 
ez mindig, és igy lesz mindenütt, ahol pár
tok állanak egymás ellenében.

Ami a másik czikkező által felállított 
elvet illeti, hogy t, i. a diadalra jutott párt
nak nem szabad soha és semmi körülmé
nyek közt feladni elvét, szintén nem állhat 
meg; amennyiben a helyi és párti viszonyok 
minőségétől etekintetben igen sok függ.

Az a kérdés merülhet itt fel, ha vájjon 
rendelkezik-e a párt oly tisztviselőnek való 
egyénekkel, akiknek Önzet len h a z a f i a s  
érzelme,  t e vé k en y sége, a k öz ü gy e k 
i r á n t i  j ó a k a r a t a  s legalább közép* 
a z e r ü ni ü v e 118 é g e , elegendő biztosíté
kot nyújt arra nézve, hogy a közügyek nem 
fognak kezeik közt oly zátonyra jutni, mint 
ahol jelenleg áll.

Mert, nézetem szelént, csakis ez az a 
censt i s ,  mely habár első tekintetre biznrr- 
nnk tets/.ik is, melyre nálunk a fösnlyt fek
tetni kell. Igaz, hogy a censusnak ez egé
szen uj neme; de amely azért nálunk telje
sen jogosult.

Ha már most ez elvi nézet, e kiindulási 
alapeszme, helyesnek véleményeztetik, a 
többségben levő párt bizalmi térfiai által, s 
ily férfiakkal rendelkezik a párt : nincs mi
ért kebelébe oly egyéneket választani, akik
kel még nem régen is, a legfeszültebb vi
szonyban, a legkeserűbb ellenségeskedésben 
állott; akik ha bcváhisztatuának, már csak 
pártfogalmi szempontból sem lehetnének 
barátai és támogatói, az uralmat kézben 
tartó ellenpárt intézkedéseinek. Ez a dolog 
és az ember lényegéből kifolyó megdönt- 

(hetlen igazság.
Más kérdés áll elő akor,hn a többségre 

jutott párt nem rendelkezik a fentebb jelzett 
mo r á l i s  c e n s u s  alá eső egyénekkel. Már 
ekor szükséges, hogy a párt egy-két szük
séges, vagy talán épen nélkülözhettél) egyén
nél, eltérjen a párt s az elvi nézet szigorú
ságától; de ekor is világos kijelentésével an
nak, hogy az illető ellenpárti megválasztan
dó egyén, erkölcsileg lekösse magát, hogy 
minden tehetségével és munkásságával köz
reműködik a város ügyeinek vezetésére Hi

vatott többség határozatainak, gyors és eor- 
rect végrehajtásában.

Lehet-e szó itt Nyíregyházán ez utóbbi 
kérdésről vagy nem : én ezúttal nem fejte
getem. Majd kisül a kijelöléseknél. Nehány 
szóval azonban meg kell hogy emlékezzem 
a községi ügyek fontosságáról, azok kezelé
séről és jelenlegi állásáról.

(Vége köv.)

A rétköz és érdekei.
III.

11a egyébben nem is, de abau teljesen 
egyetértek Rétközivel, hogy ha a törvény 
betűjét tekintjük mérvadónak, szervezked
nünk már kellett volna; mert bizony a tiszt
viselő urak kivételével, seuki sem tesz sem
mit, de nem is tehet társulati ügyünkben, 
amennyiben hatásköre sem a választmány-, 
sem a közgyűlésnek, sem az egyes társulati 
tagnak kellően körülírva nincsen. Majd 10 
éve, hogy a társulat működését figyelemmel 
kísérem s annak tagja vagyok, de megval
lom, a társulat alapszabályait nem ismerem, 
azok soha fel nem olvastattak, mert bizo
nyára nincsenek is; pedig teljes meggyőző
désünk, hogy valamint állam is csak lako
sainak helyes összműködése által lehet nagy- 
gyá, úgy szabályozásunknak is teljes sikere 
csak az esetben leend, ha nein csak a tiszt
viselői kar, de a társulat „mi nden t ag j a"  
hüven teljesitendi kötelességét.

Mindazonáltal ha szervezkedésünk el
maradásának okát bonafide keressük, köny- 
nyen megtaláljuk azt.

Nem tudom, vett-e a társulat elnöke az 
illető tárcza miniszterétől felhívást, a társu
latnak újjászervezése tárgyában; de annyit 
tudok, hogy az országgyűlés által, nem a 
felsőszabolcsi szabályozó társulat elnöke bí
zatott meg az 1871 -ik évi vizszabályozási 
törvény „végr eha j t á sáva l . "

De e megjegyzésen felül Rétközi által 
a társulat elnöke elleu emelt azon vád élét, 
hogy noha ő kormányehiök, a törvénysze
géshez mégis segédkezet nyújt, nagyon tom
pítja azon körülmény, hogy a társulati szer
vezkedés elhalasztását, a megkezdett nagy
szerű szabályozási védmüvek teljes bevé- 
geztéig, a társulat minden józan tagja felet
tébb óhajtotta.

Ez volt utolsó megjegyzésem Rétközi 
vészt jósló beaderjére. Végül csak ezt taná
csolhatjuk szerzőnek : ha tételeit bizonyos 
concret esetekre visszavezetni nem tudja; 
mennyiben az ilyen Ítélet neve : rágalom; 
ne Ítéljen felületesen.

*
* *

Szives olvasóim türelmét nem akarom 
tovább ez irányban igénybe venni, áttérek 
igénytelen közleményem fontosabb tárgyá
ra; a szabályozási ügy érdemére.

Ha ártéri birtokainknak hasznát akar
juk venni, két főellenséggel kell megkiizde- 
niink : a Tiszával s a Nyírvizekkel.



A Tisza szabályozása már annyira dó
rt- haladt, hogy e tárgyban, rendszer változ
tatásról szó sem lehetvén, kevés mondani 
valóm van. Előre bocsátva ezen nézetemet, 
hogy szabályozási ügyekben a félremlsza- 
bályoknak határozottan ellene vagyok; óhaj
tóm, hogy : több belyeken, hol mulhatlanul 
szükségessé vált, a töltés-belebbezési és part- 
erősitési munkaiatok üdejekorán megejtes- 
senek, s hogy töltéseink biztonsága tekinte
téből, a töltés és Tisza közötti erdők pusztí
tása megakadályoztnssék s a puszta helyek 
beültetése (oganatba vétessék.

Szükségesnek látom továbbá a tisza- 
töltésnek két lábbal mogasubbra leendő fel
emelését oljfbrinán, hogy a mostani padka 
felemelése által a töltést erősbitvén, ezt ren
des közlekedési úttá alakítsuk át. Ha azután 
a töltés vonalán miudeu 1000 ölre rendes 
töltés-őreink letelepítve lesznek, s összes 
védinüveink felett a felügyeletet két, szerin
tem Doinbrádon és Berczelcu lakó, társulati 
mérnök fogná gyakorolni, legsürgetösb te
endőink egyelőre el Ieszuek intézve.

Veszély idején, de a töltésezési mun
kálatok teljesithetése miatt is, már több Íz
ben felette szükségesnek mutatkozott a rét- 
ség déli oldalán fekvő községeknek, a tisza- 
töltéssel rendes közlekedési utakkal való 
összeköttetésük. Egy ilyen rendes közleke
dési ut legkönnyebben eszközölhető lenne 
a besztereczi várnál a Józatau és Ticzén ke
resztül, mennyiben csekély költség mellett 
az ártér kellő közepét metszve, Megyer, 
Kemecse, Beszterecz, Kék, Bogdány, Deme- 
cser éa Gégény községüknek könnyítené 
meg a töltéshezi juthatást; holott most c 
községek lakosainak, ha a töltéshez akarnak 
jutni, járhatlan utakon 4 —5 mérföldet kell 
kerülni, Halásznak vagy Kisvárdáuuk menve. 
E vonalon kívül szükségesnek gondolom n 
kis tiszahidnak az ibrányi őrbázzal s Gé- 
génynek Dombráddal való összeköttetését

Sajnálattal értesültem nrról, hogy tá
maszkodva az 1871. évi vizszubályozási tör
vényre, egyes községek vagy birtokosok 
belvizeiket, a töltés átvágása által eresztették 
le; én részemről az ilyen szabályozási mű
veleteknek határozottan ellene vagyok. Igen 
szomorúan nézne ki rövid iidőn töltésünk, 
ha az átszivárgóit vizek lebocsátása miatt, 
kibontatnék. Szeréntem egy-két mobil cen
trifugál pumpa, melyek a Nyírvizek szabá
lyozása körül is alkalmazhatók volnának, 
jobb szolgálatot tenne.

A „Szabolcs*4 tán*/.úja.

Szabolcsi tá r rz a le v rle k .

VIL

(A. 13) Kicsillant ft tokaji királyválasztás is, s a 
székesfehérvári s budai koronázási ütiuejs-lvek [kjlnJ-ájs, 
ele az óriási zaj, mit a két elletik irály ( len i inaiul és 
János) párthívei és zsoldosai vertek, mind uagyobb- 
nagyohb hullámokban gyui űzött a hármas hegy kórul. 
Ke idők szerént 1542-beu pillantjuk meg előszűr sze
repelni Szabolcsvármeiíjét ID megye gyűlést tartott ez 
evben, s e gyűlésben Szabolcs is lésztvett követei á l
tal. Iuucn értésére adaték a LVágúban tartózkodó Ker- 
dinánduak, hogy a sérelmeknek orvoslásáról intézkedni 
ne késlekednék. A király mindezekre n Zólyomba ter
vezett országgyűlésen igéit választ nyújtani. Kgyébként 
ugylátszik, a tiszántúli vidékek nagy részével Szabolcs 
is a János király pártjához szított. Zápolya halála után 
az Izabella által Üebrcczenbeu tarto tt országgyűlésen, 
(1545. jun. T.) mely a l'erényi, Majlátli és lóriik ki
szabadítását sürgető, több szabolcsi is volt je len; mi
után már előbb az 15U5-iki rákosi gyűlésen is képvi- 
t eltelek magukat l'urlugliy Menyhért, követük által A 
két cllrnkirály befolyásosabb hívei nemsokára szintén 
Szabolcaniegyét jelölték ki találkozási helyül. A nyír-
li.íthon légyott 1544-ben történt egyfelől Kerdináml 
biztosai : Salm .Miklós pozsonyi gróf, Báthory András 
tárnokmester és Bornemisza I'ál veszprémi püspök, más
felől Mnrtinuzzi bibornok között. Már a következő év
ben (1550) 12 megye (köz-tiík Szabolcs) követeket küld 
berdinándhoz, kérve a királyt, hogy : a) tekintettel n 
liirökök kapzsiságlíra. kik daciára a fegyvernyugvásnak, 
Szolnoknál várat építenek, melyből pusztitni készülnek 
e 12 megyét; b) tekintettel az említett megyékből (min- 
déri 40 telekre egy lovast számítva) kiállított 700, ■ a

Nem tudom továbbá eléggé ajánlani, 
hogy a társulat a töltés vonalán 2—3 he
lyen raktározott faanyagokat tartson kész
letben; hiszen többször tapasztaltuk már, 
hogy azoknak hiánya vagy használhattad 
volta miatt nem valánk képesek a szakadá
sokat idejekorán betölteni; pedig szeréntem 
nem annyira abnn culminá! feladatunk, hogy 
a tiszatöltés kiszakitását lelietlenné tegyük, 
mert ez hiú titáni erőködés volna, hanem 
inkább nban, hogy a bekövetkezett szaka
dásoknak parancsolni tudjunk. Tapasztalat
ból merítve állítom azt, hogy szakadásaink
nak az első 5—6nnp alatti betöltése esetén, 
a leomlott árvíz rétfenekeink- s kanálisaink
ban rendesen minden kártétel nélkül elhe
lyezkedett volna; ámde tapasztalásból merí
tem azon tényt is, hogy tiltó- vagy töltés
szakadást befogni, nekünk még soha nem 
sikerült; s miért? felelet : mert nem volt 
hozzávaló.

Ha tehát a szakadások eshetőségére 
magunkat biztosítani akarjuk : állítsunk 
raktárakat, hogy fakészletünk legyen; erös- 
bitsiik a töltést, hogy földünk legyen,s végre 
tegyük járhatóvá s hozzájitthatóvá (öltésün
ket, rendes közlekedési utak létesítése által.

Kallay András.

K Ö Z lf.Y K Ií.

E lm élkedés egy tá rrz ítrz ik k  felelt.
(Rüzmüvflüdésiiiik. képe: egy s-Vóijrzi tükörben szemlélve.)

Mu t t o :  S váj  cí l i  *n *nz iskolák toinvék; a 
fngnúzük >nej{ cin-tusén úresek ; fény - 
azét nem rontja * csaladokat; 'a  
tana*korok eszmékkel, — jótékony 
nevekkel • nem pletykával fujfial. 
koznak; a téliuly éa öngyilkosság 
■ti tuti kéj* lehetőleg kedvező; ko
molyság, közszemérem és becsület 
uraik udiifik a társadalomban Kincs 
pompázó elet, de Yan jólét; nincs 
Yilígordekü zaj, de van folytonos 
üdvös munkásáig; nincs regényes
nagyvilág, de van e légii Itség .-------j
8 o példaadó eredmény létrejöttében i 
Bizonyara igen nagy része van a 
kuzkunyvtárak nagy számának.*

(y. yd
Ez a meglehetős hosszú motto a „Hon* tárczá- 

jából vau kiszakítva. Még pétiig onnan, ahol (y. y  ) Dr. 
Ileitsc Ernő : „S v á jc*  n y i lv á n o s  k ö n y v tá r a i  
1868-ban* czimü müvet bemutatja s ismerteti. Szakít
sunk ki ama tárczúból még (ne félj, szives olvasó! nem 
bankót, mert ez a tárcsa aranynál is becsesebbet tar
talmaz, persze, a avaraira nézve) egy pár gzámtételt; 
azután dobjuk el a tárczát, s elmélkedjiiuk a jeligében 
foglalt tartalom felett; vagyis elemezzük azt, és tegyünk 
összehasonlítást a svájezi és magyarországi élet és ál
lapot között. Talán ki fog végül tűnni : „hol kezdjük 
a munkát;J illetőleg, hogy mindenféle sok bajaink or
voslása végett, mit kellene tennünk?

A kis Svájcznak van 201M) közkönyvtára; külön
féle ujságlapjuiuak szánta pétiig megközelíti a 4UU-at!

lkát bori András szabolcsi főispán által fizetett 300 lo
vas csekély voltára, szemben a  roppant csorda török
kel; — tekintettel e pontokra, ne késlekednék a király 
e 1 2  megyét elegendő haddal támogatni. 1552 !»*n Tahy 

•Ferenc* kapitány, a* ide küldött császári csapatuk ve
zére, Munkácsig űzi l'etrovicsot, Izabella hívét, aki 
Szabolcs és Bihar környéken száguldozott De 1558 bán 
már nincs helye a császári érzelmeknek; mert midőn 
Szatbmár, Báthory Gábor főispánnal élén, Izabellához 
csatlakozók, a szabolcsi nemesek it a* özvegy királynő 
ügyének védelmezői közé állanak. Ennek köszönhető 
/aherdin Mátyás nagyváradi püspök, aki Ferdinánd 
számára volt küldve zsoldosokat gyűjteni, hogy Sza
bolcsban nem mosolygott a szerencse reá

.Mindemellett Szabolcs félt a ravasz töröktől, nem 
tudott vele czimhorálni. Az 1593-iki tarc/.ali or>zág-1 
gyűlésen gróf Báthory István, az országbíró rendelte
tek Szabolcs óta In -''"a. A gróf tüstént UK) köböl ga
bonát ajánlott u sereg élelméül, bővebb pótlékot az 
alispánoktól remélve. De mind hiába. Midőn az ozmán 
csorda Váradot hatalmába kerité (1660), Szabolcsra 
vetette magát, s annyira hozzálátott pusztításához, mi
ként e megye, sérelmeit panaszolva a kassai gyüleke
zetnek ( Hi f i i ) ,  előhozza: „a szabolcsi térség immár 
kipusztul, lakói pedig koldusbotra jutnak " Szabolcsban 
ez idők előtt Bocskay parancsnokolt, s az HK)4-iki bé
csi békekötés 15-ik pontja értelmében az egész Tisza* 
halparti tájjal Bocskay ke/.én is maradt e megye, azon 
föltét a latt, hogy ennek halálával a koronára szálljon. 
Bocskay elhunytával aztán párthívei Kassán gyűlést 
tartottak, intvén a  knlandozó hajdúkat, hogy a vezé
rük által nekik ajándékozott szabolcsi területen (Haj
dúkerület) telepedjenek le . s biztosítván számukra a 
„megyei nemes" ezimzetef, igazságszolgáltatás- óh kor
mányzat tekintetéből a nádortól tf>vék őket függővé.

A Bethlen Gábor és II. Ferdinánd közti 1011-iki 
fegyvernyugvás, alkudozásokra használtatott fö l Fer
dinánd biztosai az alkupoutokbnu azt is cuiliték, hogy 
„Szabolcs-, Beregh- és Fgocsával együtt, Erdélyhez

E két körülmény okozza hát azt, hogy „Svájcz- 
bun az iskolák tömvék; és a börtönök meglehetősen 
üresek." Fájdalom! nálunk nem igy van, hanem egész 
megfordítva áll a dolog. Az iskola üres; de igenis tele 
van a börtön, sokszor egész zsúfolásig! Mi azután ter
mészetesebb, minthogy ily körülmények közt, könyv
tárra nem nagy szükség van; de az egész országban 
seiu dicsekedhetünk valami sok közkönyvtárral! Minek 
is, ha nincs kinek olvasni! Van ugyan ami megyénk
ben vagy három kölcsöokönyvtár; de az ott található 
könyvek olvasása bizony sohasem teremti meg a sváj
ezi boldog állapotot; mert a mi könyvtáraink — kettőt 
ismerek ilyet a megyében — erkölcsrontó franczia fri
vol regényekkel vannak telve. 8 nézzen utánam akárki, 
tapasztalni fogja a könyvtárak naplójában, hogy az 
eféle termékek a legkeresettebbek!.. Nekünk különben 
frauccia szabású kell mindenben. Öltözet? nem is iz- 
lésszerü, hogyha uem frauezia! Konyha? francziásl Ol
vasmány? franczia! Társalgási nyelv? a m ü v e i t  m a
g y a r  h á z a k n á l  — franczia! Egy szóval, a valódi 
müveit magyar ember, nem magyar, hanem frauezia!

A magyar írókV hát voltak, vagy talán nvég ma 
is vannak olyanok? Voltak bizony, hanem vajmi keve
sen ismerik őket! Kölcsey, Vörösmarty s Széchenyi 
munkáin — „leszállított úron sem tud túladni a könyv
árus." Sót még Arany és Petőfi magasztalt müveit is 
leszállított áron vesztegetnék, ha még igy is akadna 
reájuk vevő! Elhirdetgeti Ráth uram, uc féljen amaz 
és több hírneves Írók müveinek sorozatát, ha a hirde
tettnél olcsóbban adná is, inig terve valósul, hogy ily 
müvekből nnudeu háznál könyvtár alakuljon!? L’gyan 
hogy lehet ilyet még képzelni i s ? ! . . .  Adjon franczia 
rémtörténeteket, mint a „ r e g é n y c s a rn o k o k " ,  s lesz 
vevője felemelt árak mellett is! Mert nálunk a magyar 
író is csak úgy kapós, ha francziául ir; ezért még a 
magyarul iró Jókaira is rá akarta fogni az egyszeri 
magyar kisasszony, hogy ó nem Jókai, hanem /soké ; 
mindig franc/.iát olvasván, a magyar embert és Írót is 

1 annak keresztelte.
Na de meg is teremti ez aztán a franczia társas- 

és társadalmi élethez hasonló állapotot, s igy a sok 
olvasás uem vész el hiába Mert a svájezi statisztikai 
adatokkal ellentétben , s a franczia kimutatásoknak 
megfelelőiig, telve vannak nálunk, nem csak a börtö
nök, hanem a  tó  b o ly  d á k  is; az ö n g y i l k o s s á g r a  
nézve pedig, ritka nnp, hogy valahol példát ne olvas
sunk, vagy ne halljunk, sőt néha kettő, három is van 
ugyanazon ujaágl&pban. A Duna csakúgy nyeli és hányja 
kifelé a francziás társadalom szerencsétlen áldozatait, 
mint épen a  Seiue! A komoly angol és a komoly, tu
dós német nekünk eszmény-, póldányképül nem kell; 
annál jobban tetszik a frivol, víg franczia, ki még fő
városának védelmére is maittresse-szel karján indul. 
(Azért védték meg oly hősiesen Parist, 8 az egész or
szágot.) A k ö z s z e m é re m ?  mint Sv-------— akarom
mondani Parisban! Hogy' állanak Parisban e tekintet
ben? jobban tudják azok, akik Kock Pált és a többit 
olvassák, mint én; mivel én oly szerencsétlen vagyok, 
hogy az efajta írók műveinek olvasásával uem dicse- 
kedhetem !

Na de elég az eredmény felmutatásából ennyi! 
Látnivaló ebül: ami külcsünkönyvtáraiuk, s frauezia 
olvasmányaink, mit eredményeznek! Még csak azt kell 
elmondanom, hogy nálunk : a családokat a fényűzés 
teszi tőnkre; (ma nem elégszünk meg azzal, hogy a 
ruha tiszteség; ina divat kell; ha a divat mindennap 
más — mindennap más ruha — ezt kívánja az e t i 
k e t t é  — még csak nem is i l le m ;  8 ez annyira el
harapózott nyavalya, hogy a fényűző alsóbb néposztály 
is igy okoskodik : „ha éhes az ember hasa, azt nem 
látja senki; de ha nem divatus öltözete, azt csak a 
vak nem látja meg; mert erre mindenkinek nagy gondja 
van)! A társaskörük épen unalmasuk, ha nem pletyká
ról, ember- s csnládszóiásról fűlj a társalgás: de ha a 
régi módi öltözetű asszonyság vagy komoly dolgokkal 
foglalkozó üzletember neve emlittetik : akkor már van 
kaczaj, s csakúgy pattog a sok sületleu vicz! Ha igy

kapcsoltatik", ami azonban nem következett be; az 
1022-iki alkupoiitokbun pedig Ferdinánd ígéri, hogy 
Szabolcsút is Bethleu kezén hagyja. Itt történt a csel- 
szövő Csáky (az ö/vegy Brandenburgi Katalin kegyen* 
cze) futiinikísa nejéhez, Forgách Évához, rniutáu 1630- 
bnn Bethlen Gábor kincseit magához vérén. István kor
mányzói által üldöztetek, mint S/.niárdy „Siralmas kró
nikája" s Kemény „Önéletírása" bizonyítják. Bethlen 
István hadakozott ugyan szüntelen, de önerejében nem 
bi/.va, Itákóczy Györgyöt kínálta meg a fejedelemség
gel, aki legelőbb is a hajdúkat szolitá oldalához, s 
•Szabolcsban, a Nyírben zsoldosokat gyűjtött. Ez idők 
tájt 1632-re esik a „nyíri pórlázadás" Császár Péter 
vezérkedése alatt. E rakonczátlan műveletek .azonban 
Bethlen István által Ilúkóczynnk tudomására jutván, 
nem sokáig dulonghatának A fejedelem ugyanis vezé
rüket elfogatván, Kassán felnégyelteié, pártosait pedig, 
mint Spnngár Endre kassai krónikája tanúsítja, meg
bélyegezvén, szétkergette Rákóczy még Hí 15 tavaszán 
is itt tartotta táborát; de elhagyta helyét. B ak a m a z t,  
midőn értesült, hogy Puchaim császári vezér hadaival 
siet háta mögé kerülni. Egyébként a fejedelem már a  
nyáron békét óhajtva beszélgetett Torst en són na 1, aki 
c-ászárjn nevében azt is ígérte neki a többi között, 
hogy Szabolcsot K a lló  városával birtokában hagyja, a 
az öröködést itt ivadékira is kiterjeszti. E pont aztán 
igy is lön formuláivá a linczi békében.

Kalló ez idők szerént már nagyban szerepelt — 
1575-ben Prépostváry Bálint (kir. tanácsos) volt kapi
tánya, aki bejárta Moldvát, Oláhországot: a kassai vár
ban hadnagy, majd egri és kassai kapitány is volt. A 
kallói várról a XVI. században még törvénykönyveink 
is szólallak. így pl. az 1507. 3b. §. és az 1598. 37. §. 
intézkedik, hogy a szatlimárinegyeiek ezentúl nem kény* 
szeritvék a kallói várnagy szolgálatára, s a kötelesség: 
fát fuvarozni, megszűntnek tekintendő. Midőn ItiftS-ban 
betört a „török-tatár veszedelem* hazánkba , Itákóczy 
Kalló városát védelmi helyül engedte a császári ha
daknak azon föltét alatt, hogy a vész elhárultával is-



Viszonválaszvégig néztünk magunkon és Svájcira gondolunk, azon
nal belátjuk, hogy mi épen ellentétes életmódot köve
tünk minden tekintetben; m in t a b o ld o g  s e lé g e 
d e t t  sv á j ez i u é p ;  de a boldogság s megelégedés 
is csaknem példátlan eset ám nálunk! Kunok a mi ba
junknak is épen az az oka, ami a svájezi boldogságot 
szülte; a közkönyvtárak hiánya; az a máig is sok em
bernek irányiadé olv (kivált megyénkben), hogy; „nem 
íro k . iietn o lv a s o k :  én m a g y a r  n en iea  v ag y o k !"  
(Ezen elv követését legérzékenyebben tapasztalja a 
„ S z a b o lc s 1* szerkesztősége; mivel a lapot a terje
delmes megye közönségébe/, képest vajmi kevesen ol
vassák s még kevesebben igyekeznek Írott közlemé
nyeik által fenntartani!) jllála égnek! a részvét és 
anyagi támogatás naponkint gyarapodik. Szerk.J

Xa ugyan különös egy i'eketevérü egyéniség lehet, 
aki ily sötét sziliben lát mindent mondhatja némely 
olvasó. — Mintha csuk valami erkölcstan professorá- 
nak, komoly előadását hallgatná s ráiiczbaszedctt hom
lokát látná az ember! Mintha valami régi zsémbes vén 
ember okoskodását hallgatná, aki ellensége : divatnak, 
haladásnak s újításnakI Ali persze! csakhogy csalódott 
kedves olvasóin! beszélgetnénk csak egy pár óráig 
egy i t t ,  — nem a  jövő farsangi toilette felöl s a teg
napi fris iíjdotiságokról — hanem a társadalmat átala
kító s az emberiséget boldogító e s z m é k rő l  s a j ó- 
t é k o n y c z é lu  e g y le te k  és t á r s u l a t o k  hasznairól 
s azok és a községi könyvtárak felállításának előszáiu- 
lállmtatlun előnyeiről a társasélctro nézve : belátná, 
hogy a józan haladás s újítás emberével van dolga. 
Csakhogy én a külsőkre : uz öltözet s több efélékre 
nem sokat adok; hanem a belső : a szív nemesítését 
s a lélek művelését tartom mindenekfelett — valóuak. 
Haladui szeretnék s akarok is, még pedig Svájez és 
Amerika példája után. Erre nézve pedig ezen eszközö
ket tartom czélravezetőknek :

1) Minden községben, minden tanköteles iskolába 
járjon s tanul ion;

2) Az ismétlő iskola minden községben felállítva 
legyen;

3) Minden községben „közkönyvtár" állíttassák;
4 1 A nép előtt, — mint szintén a  „Ilon" jeles 

munkatársa sürgető a minap, — télen át felolvüNŰsok 
tartassanak; igy elérhető volna — legalább azt hiszem

5| A községben egy szegény nienbáz építése s 
fenntartása.

Természetes, hogy igy lassan lehet haladni, de 
hátra nem esik, seui az egyes, sem a társadalom, seui 
a  nemzet ez ösvényen soha : hanem megy előre! Emel
kedik szellemileg, anyagilag! Minthogy én ez utat leg
biztosabbnak tartom a haladásra nézve, meg is kísér
tem. minthogy már rajta vagyok, menni, törni elofelé 
rajta, s az előirt 5 pont valósítására törekedni, ha az 
isteni gondviselésnek úgy tetszik, továbbra nyújtani 
életem idejét!

De mikor jövend el az az idő, melyben szép Ma- 
gyaror>záguak földén, 3*2 Q  tncrföhlnyi területen, egy 
ev alatt 130,444 kötet könyvet olvassanak el; vagy: 
hogy városainkban a mesterinasokuak felolvasást ta rt
sanak, mint Caiiuing a negyvenes években Amerika 
városaiban??... Ki tudná azt megmondani! Pedig el 
kell neki jőni és el is fog jőni, csak azt a jelszót fe
lejtsük el mielőbb: „nem  íro k , nem  o lv a s o k !" . . .

Menjünk tanulni és lelkesedni Svájczba, nem Pa
risba; ott találjuk meg a haladás eszközét s az újítás 
igazi módját.

Most pedig szives olvasóm : dobd el e sorokat, 
és vele egyszersmind a „Fehér házat" és a többi fran- 
czia ízlésű olvasmányokat is. llátli Mórnak pedig nyújts 
segédkezet az általa hirdetett magyar- s átaláuos vi
lágirodalmi becsesei bíró könyvek kiadásához; akor 
emberem vagy, ukor fogjunk kezet és haladjunk együtt!

A „ S z a b o lc s "  fentartására közreműködni azon
ban a sok jó és liaszm 8 olvasmányok közt — ue 
feledd l Szabolcsi.

inét kezére bocsássák. Ugyanekkor a hajdúk is, kiper- 
zselvo saját lakaikból, s IWsajból is kiüzetve a törö
kök által. Kallóba és Ilmínyba húzódtak. Majd Rákó- 
czy halála után .Souclies tálalniuk, császári biztos, Ká
rolyi Lászlót rendelte Kálló várnagyául, s midőn ez 
ellen a szultán panaszkodnék, íSoucbes sietett bizto
sítói or, imgy csak a beke "talm ira s nem támadásra 
készül Souclies azután Wesselényit Kukumazlioz ren
delő; ki is a váradi béke lőrét, 1200 emberével a  ra- 
kama/.i sáuczok közt portyázván, itt vette tudomásul. 
Sxalny, Wt-MM-lényinek egy, „ex castris ad Rukumaz" 
czimon kcite/.i-tt s 840 aranyról szidó nyugtatványát 
is említi. A Kemény és Monti cticnli közt vívott liar- 
czok közben. Kallót őrzik a tábornok emberei, s innen 
az IfiOf»-iki pozsonyi értekezletig, folyton német csa
patok tartják megszállva, mi ellen l/ppai György esz
tergálni érnek, a mondott gyűlésen prutestálváu, Lcopold 
ígéri, hogy Káliét is magyar őrségre bizaudja

Az IGGU-iki zivataros eperjesi gyűlésen a történeti 
hírű 13 megye között látjuk Szabolcsút is, mint min
denkor. most is a  szabadság bajnokául. 1773-ban is 
itt bujdosnak a kurtir/.ok; d«: majd Nyírijeiteknél a 
leopoldiak által, majd a következő évben Uarkóczy Ist
ván, ekkori szabolcsi főispán által Nánásnnl szétveret
tek, s az utóbbi alkalommal kö/ülük mintegy 500-an 
felkonczoltattak Országszerte iddözik most a kuruezo- 
kat, kit karóba, kit nyársba húzva, kit felbasitva, kit 
kerékbe törve; mígnem Leopold betiltja a rettentő vé
rengzést Még egy véres csata van feljegyezvo Inczédv 

naplójában szept. 18 ról, midőn a törökök
Kálló alá érkezvén, ágyúval összclödözve s megostro- 
múlva, templomostul együtt felégetik A várban tanyá
zott őrség egyrészo inegliodolt a fejedelemnek, másré- 
sze pedig a rakaniuzi táborba m enekült... lG83-ban 
az említett^ tizenhárom megye (köztük Szabolcs) Thö
köly felhívására ismétlő gyülekezését T á l j á n ,  s ekor 
hagyatott meg töhhek között Kálló ujraépitéso is, rai- 
ró szorgosan intézkedtek a rendek. Minden erővel hoz
zálátták a munkához; s csakhamar derengni kezdett a

a „felaö-inaGyarorazági kiháza s i l ó  ü g y l e t e  érde
kében, a „Szabolcs** 48-ik számában megjelent 

„Válaszára.
Az ügyet tekiutie még egyszer nyilatkozóul.
Az egylet ügye mindig t i s z t á n ,  uydvúuosau á l

lott, úgy, limit talán egy egyleté sem. JiMkaratu, rosz- 
akarata előtt egyaiánt fel lett tárva mindaz, ami a 
tagokat érdekelhető. A/, egylet valódi állása (a nagyok 
10, a kicsinyek ó osszeseu) a la osztálynál külön kü
lön vezetett (anya pénztári, könyvelői napló, fő és 
segédkönyvek osztályonként 7 összesen) 105 könyvből 
kiniututtatott minden órában u pénztárunk s az elnök 
által, bárkinek is készségesen A választmány számvevő 
széke hiivoiikint, a közgyűlés számvevőszéke 3 liavon- 
kiut vette szoros vizsgalat alá, tételről tételre az egy
let bevétele, kiadását; — szigorúan ellenőrző ezen 
jogát és kötelességét mindkét testület híven gyakorló. 
Jogos gyanú soha uem férhetett hozzánk; mert az 
egylet vagyonát és ügyeit mindenkor az alapszabály és 
a humanisztikus czél mértékének szemmel tartása mel
lett kezeltük, a felelőséget elválaljuk s annak készsé
gesen, jólélekkel meg is tudtunk felelni'

Mindezek dac/.ra is a gyanú szívesen kínálkozott 
azok részéről mindig akik a helyett hogy meggyőző
dést szerezni akartak avagy vágytak volna, önmagok
ból indulva ki, uyiták fel Iiizeigó ajkaikat a tudomá
nyos fejlődést és haladást tolok irigylo „fennhéjázok" 
és ámitók ellen. Ezen és ilyen eljárás soha sem fért 
vérünkhöz amennyiben jellemünk, állásunk s 4 éves 
működésűnk nyilvános, féireinagyarázhatlan tényei be
széltek és beszélnek ellenük, mellettünk. Ha tehát a 
válaszló ur, megragadva a kínálkozó legszebb alkalmat, 
mely nyílt számára októberhó 31-kének szép reggelén, 
férfias au kívánt volna elbánni ügyünkéi, velünk ; uz 
elmondottuk bizonyító okainak megszerzése után, jó 
akarata törekvéssel já rt volna s most jó lélekkel di
csérhetné eszét, mely a valónak kisütése, az igaznak 
megszerzése czéljából okosság és becsületességgtd szö
vetkezett

A kezelő választmány az alapsz. 28-ik pontjában 
nyert megbízásból folyótag akkor, mikor még csak 
4U—50 tagja jött egy hó allatt, de már akor is 3000 
tag volt s hét osztály állott nyitva, — a tisztviselők 
tisztiletdiját ékként állapította meg : minden egyes 
uj tag által egyszer s minden korra befizetett beira- 
túsi díj 2 írből kap : az elnök 50 kr. a pénztárunk 
50 kr, a jegyző 20 kr, a számvevőszéki tag 10 kr, a 
választmányi tag 5 kr. A választmány tehát, e czélra 
csupán azon beirutási díj felett rendel kezelt, melyhez 
a tagoknak soha, sehol, semiuomü körülmények közt 
nincs joga, a menyiben ez nevezetűnél fogva is már az 
ügykezelés kezdetben elolördulo költségeinek fedezé
sére vau szánva. Azonfelül 1872. jan. 1-sején, mikor 
már 15 külön osztály tulajdouképcn külön kezelt 15 
egylet nyittatott meg, alkalmaztatott egy titkár évi 1000 f. 
egy számvevő év bOO f, 3 könyvelő évi 800—800 és 2  
segéd évi GOO— GOO fr mellett. Ez sem került a ta 
goknak egy krjába sem, auieuyiben e fizetéseken a 
kamatok egy részé is már teljeseu fedezte.

Mire is kértem volt fel a válaszló urat a gyű
lés reggelén? Arra e hogy a múltra nézve ne hozzon 
fel semmit ? Tudományos lelke melyik tájáról és mi
ért vetette fel e furfangos kérdést? — Arra hívtam 
volt fel, a feimt részletezett ügyet, mint olyat, mely 
mellett senkinek semmi sérelme nincs és uem lehet, 
mely a választmánynak az alapszabályokból kifolyó 
természetes cselokedése inért uem oda való, uc hozza 
fel a gyűlésen! Olvassa meg e f. é. aug. 22-kén kia
dott számvevő széki jelentés alatt elmondottakat s az
után — „ölelje át teljes hévvel sziporkázó szellemét!"

Jeremiás siralmai újkori kiadását küldte be hoz
zám f. é. szép. hóban a nyíregyházi tagok nevt-ben, 
mely ben többi közt még a u in. m. k. minisztériummal 
is bátorít : erre kapta volt válasz gyanánt azon levelet

kuruezok csillaga. Még Barkóezynak, a híres labanc z- 
uak is hajolnia kelle hozzájok, hogy szabolcsi jószá
gait el ue veszítse.

II. Rákóczy korában is ennek egyik főhadiszállása 
Szabolcs. Gr. Károlyi Sándor, Rákóczy vezénylő-tábor
noka naplójában olvashatjuk : hol és merre táborozott, 
napról napra túljegyezve. Látjuk, hogy táborkarával és 
seregével egész hzabolcsot összejárta, s l'ulay János 
feljegyzése szerént nem egy fontos, országos érdekű 
levelet keltezte például Buktáról és Kis-Yardéról, gróf 
l'áltfy Jánoshoz a béke dolgában; majd G y u la j r ó l  
értesíti a közbenjárót, Komáromyt, hogy az alkudozá
sok megkönnyítése tekintetéből, jó lenne, ha Káliót, 
Bathoi t, Ny íregy házát és T.-Lököt választaná l'áltfy Já 
nos szállásul embereinek, miután ő (Károlyi) hadiszál- 
lását ez idők szerént Rállóbau tartja. Ekor már „paro- 
lázott" a két főnemes, s mindjobban közeledtek egy
máshoz. Azonban e kuruezok csak megfeleltek itt is 
nevüknek, l’áltfy Kálióba érkezvén, keservesen tapasz
tala, hogy a kuruezok kenyeret, abrakát, szénáját, las- 
sun-lassan mind elfogyasztják. kis-Várd a táján pedig 
meg nem s/üutek pusztituui. Azért kéri a császári tá
bornok Károlyit : lenne tekintettel parolájára, s kül
dené seregét a Szamotontúli vidékre. De Károlyi ma
gától nem intézkedett; hanem kikérte Rákóczy taná
csát. A fejedelem erre találkozást sürgetett l'áltiyval 
akár Kis-Várdán, akár Olcsváu. A császári hadak ve
zére a vajai kastélyt tűzte ki találkozási helyül, hon
nan jó hangulattal tértek meg, egyik Olcsvára, másik 
Káliéba. Az események azntán úgy hozták magukkal, 
hogy Rákóczy Kerencz per Munkács Sztry várába sies
sen. Az alkudozások súlypontja innentul majd Debre- 
czenre, majd a szatbmári és nagykárolyi síkra esett, 
bol & béke 1711-ben nagy ostentátióval csakugyan meg 
is köttetett.

melyet kárörvendve dédelget és mutogat Ám vegye, 
de jó hasznát! „Egészséggel mester**!

A „hozzá csatolt indítvány" bizouyúra a sutban 
maradt, mert azt nem tette senki, nem tárgyalta senki 
végzés uem hozatott jegyzőkönyvbe nem jöhetett, és 
igy a mi uiucs, az végre nem hajtható szellemi nagy
ságra mutató szép ábráudkép! Diószeghy jöjjön el a te 
fellegoszlató villámod!

A/, egylet megmaradt a  régi alapon : humanisz
tikus, — vőlegények s menyasszonyokat nem vesz fel, 
egy év alatti házasodást nem enged ; 3 évig legjobb, 
legroszubb esetben pedig a dijöszeg erejeig fízetemli stb. 
Ez a régi alapsz. A befizetés, ennek neme szeréut, 
módosult de nem nagyobbodók.

Az egylet nem bukott meg, mert sem a kezelők, 
sem a tagok, sem a minisztérium nem buktatták meg. 
A kezelők becsületesen vezették; a tagok nehányat ki
véve, megtartására szavaztak; — a nm. m. k. minisz
térium pedig, Borsodmegye alispánjának f. é. október
4-én kelt abbeli felterjesztése folytán, mely szerént a 
mi egyletünk máig sem kezdte meg az enquétte mun
kálatát: sietett felhívni, miszerént hitelünknek a nagy 
közönség előtt tovúbra is fenntarthatása czéljából ipar- 

| kodtunk egyletünk alapszabályait az enquétte alapfel- 
j  tételeivel összeegyeztetni. — Mi ezt okt. 3*iki közgyű
lésünkben megtettük. Ami következik : nyugodtan be
várjuk.

Különben is a sajnálkozás itten legalább is feles
leges. Ami jött, anak uem mi vagyuuk okai; azért nem 

; mi vagyunk felelősök. Becsületes szándékkal kezdtük, 
becsületes törekvéssel folytattuk ; ha el is múlnék a z : 
sértetlen becsülettel s nyugodt öntudattal vonulunk 
tőle vissza.

A többiről a miniszteri válasz leérkezete után.
Miskolcz, 1S72. decz. 10.

Zelenka Pál.

ÚJDONSÁGOK.
=  Lapunk t. előfizetőit tisztelettel kérjük, 

az előfizetések szives megújítására, hogy az igé
nyeknek megfelelhessünk.

(8z) A nyíregyházi városi uj képviseletet
az alispán, mint halljuk, folyó hó 27-edibén hívja üsz- 
sze, hogy azt megalakultunk nyilvánítsa ki, s a tiszt* 
újítás napját kitűzhesse Hir szerént, a tisztujitás, va
lószínűleg januárhó 9-edikén fog megtartatni.

X  A szeretet ünnepe, a karácson s a meg
emlékezések történeti nevezetességű napja, — az ú jé v  
kov eled vén, bátrak vagyunk lapunk szives olvasóit egy 
kedves körülményre figyelmeztetni. Azokat, akik szi
vünkhöz közelebb állnak, alig lephetjük meg kedvesebb 
ajándékkal, mint egy-egy csinos kötésű s becses ta r
talmú könyvvel. A kegyelet, a karácsoni és az újévi 
napokat használja fel, a szeretet e nemének gyakorlá
sára. Ajánljuk e czélra I l i i n  ez G y u la  helybeli könyv
kereskedő gazdag és izlésteljesen felszerelt könyvrak
tárát a^ szerencsésebb anyagi helyzetben levőknek. A 
koiiyvajándékok nem csak legszebbek, de egyszersmind 
maradandó belbecscsel is bírnak.

— A karácsoni ünnepek alkalmából, mint amely 
napon alig akad család, ház, hol öröm és vidámság 
bármily kismérvben is ne nyilatkoznék, figyelmeztetjük 
Nyíregyháza város melegebb keblű s nemesebb érzelmű 
fiait és leányait : szíveskedjenek ez örökszép ünnepen 
megemlékezni azokról is. akiktől a sors megtagadta 
ez ünnep örömeit, az á r v á k r ó l .  A helybeli nöegylet 
hálás köszönettel fogad bármi csekély, szívből jö tt ado
mányt, legyen az ruha-, pénz- vagy élelcmnemü.

X  Vidovirh Ferenez, a kisvárdai alsójárás 
szolgabiróját, a közelebbi megyebizottmányi gyűlés, 
fölmentette az ellene foganatba vett, s általunk is jel
zett tiszti vizsgálat vádja alól, még pedig, mint tudjuk, 
tényálladék hiányában.

k ö zgazdasAg i r o v a t .

=  A magyar északkeleti vasút bustya-
h á z a - s z ig e t i  voualrésze deczember 4-dikéu ünnepé
lyesen megnyit ütött. A szigeti indóház udvarán mint
egy 5(JUÜ ember várta a vonat megérkezését* Az 2 
órakor d. u. jö tt meg, nemzeti lobogókkal levéti dí
szítve az „ E r z s é b e t  k i r á l y n é "  nevét viselő gőz
mozdony. Az érkezőket a  város nevében Szarka József 

! ref. lelkész fogadta üdvözlő beszéddel, melyre Ivánka 
! Imre válaszolt a társulat részéről. Délután 4 órakor 
lakoma a Korona vendéglőben, a melyen az első po- 

; hurut Ivánka Imre üritetto a király, királyné és a ko* 
rouaherczeg egészségére stb. A lakoma éjfélig vígan 
folyt, a mikor a vidéki vendégek az 1 óra 10 pkor 
induló vonattal visszautaztak.

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi tor meny csarnoknál dér. hó 21-én 

bejegyzett terményárak.

P iaozi á r
K eresk e d ési ű r
100 kölültulkezdve

Hoz* 00—00 fontos 3.75—60
78—80 „ 000—0.00 . 3 80—3 90
79—40 , 

Ru» „ 6.00—5.50 vám mázsa szer. 6.60—6 76
Árpa . . 9.40—2.60 2 tiu— 2 Üi
Zab 1.20—26
Tengeri 2.G6 —9.76 uj termés,
K"le* 2.80—2 K6
Hab, fehér . 3.60—3.:*,
Kápoiztnrepcxo 0 00—0 00
Lenmag 6.00—6,14
Gomborka 0.00— 0 oo
Kendermag 0.00—0 Ml
Mák 0.00- 0 00
Napraforgóolaj 18.00— 19.110
Szesz 30 foka magy. iteze 2/ 24

Felelős szerkesztő : K. Kincthy István.



HIRDETMÉNY. f
A nagy-debrec2eni-utczán 1503. szám alatti lakház, mely púba 

korcsma név alatt ismeretes, és a kisteleki kertben 3 nyilas szóló 
borházzal és pálinkafőző-üsttel s hozzá tartozó készletekkel, ugy- 

! szintén egy darabban 3 hold pázsiti föld az uj kisteleki szőlők 1 
s&lcit/t — szabad kézből eladó, — értekezhetni a föltételek iránt a 
G y u r i s  A n d r á s s a l  1325. sz. a. a kéz-utezában.

Nyíregyházán, 1872. deczember havában.

(3_3) Kovács György.

i

Hirűetmény.
Rád községében az italmérési jog 1873-dik évi Szent* 

Oyörgy-naiitól, három egymást követő évre. jövő évi január- 
lió 19-edikének délelőtti óráibun, alulírott házánál, nyilvános 
árverés utján ki fog adatni. A bérleni kívánók 150 o. é. fo
nottal ellátva, meghivatnak.

Kelt Rúdon, 1872. deez. 12.

i

id. Laskay István,
(2— 1) közbirtokosság! közös megbízott.

KARÁCSON! AJÁNDÉKOK.
Valódi és finom minösógü tokaji aszú és 

szamorodni borok, mérsékelt áron, butéliákban 
kaphatók.

Úgyszintén bátorkodom a n. é. közönség 
figyelmébe ajánlani jól felszerelt üzletemben nagy 
választásban levő mindenféle n ő i és f é r f i  láb
beliket, harisnyákat, keztyüket, nyakkendő
ket, f e h é r  és s z í n e s  ingeket, kalapokat, 
sapkákat, tájt s többféle dohányzó szereket, 
valamint több számos n ó i és f é r f i  divatezik- 
keket.

Becses látogatásoknál gyors kiszolgáltatásért 
kezeskedik

Pollátsek József
(főtér, a nagy czukrászdával szemben.)
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Hirdetmény.

Tudtul adatik, hogy a in.-mocsári ala- 
pitv. uradalomhoz tartozó mo c s á r i  és 
ben ki erdő-osztályban az 1873-mudik évi 
januárhó 2—3, illetőleg C-ikára kitűzött fa
eladások a járhatatlan utak és vizáradásnk 
miatt, bizonytalan időre elhulasztntnak.

M. kir. alap. erdőgondnokság 

Sajó-Lúdon, 1872. évi deez. 24.

> = ? 5 L Landerer Arthur,
erdész.

Dr. Schwarcz Adolf
orvos- és sebésztndor, és szülész-miitö
ajánlja magát a t. ez. közönségnek minden 

bel- és külbaj orvoslására.

Rendel naponkint 10 órától 3 óráig.
Szegények ingyen gyógykczeltetnek.

Lakik : N.-Kállói-utczán 1009. Bzv. Már- 
kusné házában.

Alulírott fűszer és vegyes üzle
tébe, egy 14—15 éves jó háztól való 
fiú, gyakornokul felvétetik.

(3-D Stópán Ágoston.

Hirdetmény.
A m.-szalkni takarékpénztár közgyű

lési határnapja jövő 1873-ik évi januárhó 
26-ik napja d. e. In  órájára, a pénztár 
helyiségében kitiizetvén, arra az érdekeli
tek tisztelettel meghivatnak.

T á r g y a i :

u) A zárszámadások megvizsgálására a szám- 
vizsgáló bizottság megválasztása, 

b) Az osztalék mennyiségének megállapí
tása.

g c) Az alapszabályok 78. íi-a értelmében a 
2 választmány újjáválasztana és kiegé-
jf szitásé.

L Kelt M.-Szalkán, 1872. deez. 2(1.

Fogarassy Gyula,
egyleti titkár.

Hágatási hirdetm ény
az 1873-iki hágatási idényre.

HORROR
sötétpej angol telivér mén, (több nagy verseny 
nyertese; összes nyereménye a versenypályán 
28,(Mju forint). Nevelte : gróf lüitthiány István. 
Apja : Z e t l a n d ;  anyja : C r a f t o n - I . a s s  (a hí
res A ll-m y-E ye anyja); ennek ap ja : K i n g- 
Tom;  anyja: Mén t innre-I . a**:  ennek apja : 
M e l b o u r n e  stb, .Magossága: l(i* marok. Erő
sen ledez. B á t y ú n  Beregbmegyében, 20 írtért, 
(borravaló, minden kancza után, 2 frt). Vasúti 
állomás helyben (m. északkeleti vas]>álya). Is- 
tállóról gondoskodva van. Zab : piuczi áron.

A kanczák bejelentését elfogadja

gróf Lónyay Béla
gazdasági tisztje.

(10—1) (Bátyú, Beregbmegye.)

ELADÓLOMH.
Két. 1G” marok magas hámos ló; az egyik 

fekete félvér angol kancza. Apja : W i 1»t'o r  d 
(kisbéri nevelés), 8 éves. A másik pej kancza. 
Apja:  E l b e d a v y .  G éves. Jó ügetok. — Ára 
a kettőnek : 1200 forint.

WISKEY
apja : D a v e n p o r t :  anyja : W i s k e y ; telivér 
angol kancza, 0 éves. Hibátlan. Belovagolt dá- 
tnaló, Kárász-féle nevelés, 15"' marok magos.— 
Ára : 500 forint.

KÉT SZÜRKE,
arnbs fajú kancza hámos lovak. 15' marok ma
gos, hat és 7 évesek. Ára : 450 forint.

Bővebb felvilágosítást ad

gróf Lónyay Hóin
gazdasági tisztje.

$algó-Tarjáni
szagtalan kőszén,
melynek egy-egy mázsája kétnnnyi tűzifával 

fölér, kapható ;

mázsánként 90 krjával

ÉRIED JAKAB
orosz, templom melletti 1-12-ik szám alatti 

saját házánál. <2—0

Nyíregyháza. 1872. Nyomatott Robay Sándornál.
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