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7 Előfizetési árak :
ii Egész é v r e .............................4 frt.
& Félévre .................................2 frt. A
¥ N egyedévre.............................I frt. A

S Szerkesztői iroda, hová a laj■ szellemi É 
i  részét túrgyazó küldemények intézendok ff
A Szt.-Mihályi utcza Sütő-ház. Ó
f  Bermentetlen levelek csak ismert kezek ¥ 
J: bői fogadtatnak el.
a  A kéziratok nem adatnak vissza. a  
# Kiadó-hivatal. jí
*9 hová az előfizetési pénzek, a lapba szánt v  
Q hirdetések és felszólamlások küldendői'
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Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

Hirdet.,! dijuk ?

Minden 6 hasábos petit-sio '•_> *z*-u f.n 
detésnél 5 kr. többszöri mi ; !. i t* 

Terjedelmes hirdetések föLliozori l..-i 
_ tutasa, kedvezőbb föltételek aluli .
J közölhető.
|i Minden egyes beiktatás után kim>i 

illeték 80 kr.

A nyílt-térben minden három hasáb 
gartnond-sor dija 20 kr.

ik Az előfizetők, a hirdetések meg 
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény 

ben részesülnek.
e=*=» e>

Kiado-tulajdonoa : a „azatooloamegyei laplcladó-t&rsulat/1

A divat és fényűzés.
„A  városokban támad a fényűzés, 

ebből keletkezik a fösvény
ség, ebből kitörik a vakme
rőség és az azután minden 
gonosznak szülője. “ Cicero.

(L .) Kiértük az aratást; szinte jól esik 
végig tekinteni a keresztekkel dúsan meg
rakott mezőkön, és mégis alig láthatunk ör
vendő mosolyt az est-alkonyban hazatérő 
munkások arczán; bágyadtan és esüggete- 
gen fogadják köszöntéseinket! H ja! hídban, 
szalma annak legnagyobb része, mely a me
zőkön oly nagyot mutat; az uj gabonának 
is 0— 10 forint az ára! Hallatlan drágaság! 
Hova fogja még ez kinőni magát?! A me
zőn nagyrészt le van már aratva; aminek 
zöldnek kellene még lenni, az is összezsugo
rodott, lekonnyadt a nagy hőség miatt; 
menjünk haza! nincs itt öröm!

Ah szinte jólesik belépni a város ut- 
czáira! Bezzeg nincs itt szomorúság és két
ségbeesés! .Mosolygó eperajku, bűvölő sze
mű delnők lengenek fel s alá festői öltö
nyükben, szivdobogtató tunikákkal, ezer du- 
doros milliárd rüsszös ruhákban, porfelhőt 
verő negédes uszályokban ; nem törődve az
zal, hogy sok az adó, drága a kenyér, szűk 
az aratás és oly sokan éheznek és fognak 
éhen meghalni!!

Hát még azután, ha csak ennyiben ha
tározódnék az a fényűzés és divat! Hát az 
asztaltartás mit vétett?! Ami fölösleges le
kerül csak egy városban a dús asztalokról, 
hány éhező szegény érné meg azzal; mily 
üdvös és áldásos volna annak árát az árva
házra, vagy más jótékony czélra áldozni?! 
Hiában, nem szabad elmaradni a divattól! 
De ha már divat nélkül tenni semmit nem 
lehet : mily üdvös volna nz. ha egyszer az 
jutna eszükbe a divat-királynőknek, hogy a 
jótékonyságot hoznák divat lm! Hogy a fény
űzés, áldásos tettek véghezvitelében határo
zódnék; hogy valahára ez ártékony emberi 
gyarlóság is hajtana valami hasznot!

Azonban ezt hiában várod! erről hasz
talan ábrándozol kegyes újságíró! Hiszen 
igy volt ez kezdet óta; vagy talán még na
gyobb mértékben imádtatott a divat és fény
űzés bálványa ezelőtt! Mert hiszen akkor 
miért dorgálja vula a bölcs Setieca a fény
űző asszonyokat, hogy sok közülök két há
rom jószágát is fülébe aggatja ?

Ks ha egyszer úgy véletlenségböl va
lami mesés gazdagságú kincsforrásra talál
nánk : vájjon nem utánoznók-e mi is a hí
res Kleopátrát, akinek azon vacsorája, inely- 
lyel Antoniustmegvendégelte, 250,000arany
ba került, s kinek két fülönfüggője 5, mondd 
öt tonna aranyra becsültetett? Nem kap
nánk-e kedvet újra készíttetni azon tál ételt, 
mely Vitellius vacsoráján 25 ezer aranyért 
állíttatott ki? Nem követnők-e Ileliogabal- 
lustvagy Lucullust, akik szintén milliomokba 
kerítek évenkint gyomrocskáikat? Avagy 
bájos hölgyek! nem hozná-e önöket kísértei
be nz esetben Paula Lollia amaz öltözete, 
mely 037,000aranyba került?? Bizony nem 
tudom! Hiában, gyarló nz ember!

Hanem azután ne panaszkodjunk a tár
sas és közélet ^osztottságáról, amaz órák 
unalmáról, melyeket piperéink és öltözködé
seink édes foglalkozásával be nem tölthe
tünk ! Midőn óhajtanánk jó becsületes em
berekkel egy pár szót váltani; mert azok 
nem szeretik magukat oly helyeken mutat
ni, hol a ruha teszi a műveltséget, és a du
dorok és tunikák festői redőzetéről és bo
nyodalmas előre, hátra hajlásúiról, a hajnak 
éktelen költői rendetlenségéről Ítélik meg, 
hogy ki salonképes!

Mi a műveltséget másban találjuk ; azon
ban : „de gustibus non est disputandum"!

KÖZŰGYEK.

Hass, alkoss, gyarapító s a haza fényre derül!
Tagadhatatlan, és valóban örvendetes tény

nek jelezhetjük azon élénk mozgalmakat és re
ményre jogosító tevékenységet, melyek uz újabb 
időkben a társadalom különböző osztályaiban, 
a tanügv körül mutatkoznak. I)e szomorúan 
kellett azt is tapasztalnunk, hogy a tevékenység 
és érdekeltség épen azon férfiaknál lazult meg. 

•akik a népnevelés szent ügyének, szilárd és ren
dületlen alappal biró épülőiét emelni liivatvák. 
E férfiak buzdítására irta (iörömbei Péter ref. 
lelkész a „Szabolcs" 22- és 23-dik számaiban 
„L e g y ü n k  ig a z s á g o s a k !"  czimü ezikkét: 
felemlítvén azon okokat, melyek miatt a nép
tanítói osztályt a társadalmi életben nem mél
tányolják: buzdítva a szabolcsmegyei néptanítói 
kart a tevékenységre s a nevelés igényeihez 
mért haladásra, mely eddigelé csaknem vissza
vonulva sokhelyütt közönyösséget mutatott a 
tanügy iránt, és épen saját érdekében oly kevés 
élet jelt nyilvánított, hogy valóban nem volt so
rozható a tanügy áldásos mozzanatai közé. A 
czikkben elmondott igazságos eszmék, úgy hi
szem. korhanydús talajba estek, s minél keve
sebb esett sivár homokba, annál jobb lesz a ter
més, mely még csapadékok nélkül is biztos és 
állandó gyökeret verhet.

Czikkiró jeligéjében foglalt azon nézetet, 
miszerént : „a társadalom bármely osztóivá csak 
úgy áraszthat fényt az általa képviselt ügyre s 
közvetve a hazára, ha mint testület életjelt ad 
magáról." teljesen osztom: de engedjen meg, 
hogy eme soraira, „ne csupán jogai biztosító
sát hangoztassa szüntelen." némi szerény észre
vételeket tehessek.

A néptanítónak az 1868-ik évi 38-ik tör- 
vényezikk életbeléptéig csupán kötelességei vol
tak szabályozva; jogai ha voltak, írásban nem 
foglaltattak. A szegény ifjú ritkán lépett benső j 
hivatásból e pályára, csak ha anyagi körülményei 
sodorták oda; és annak, aki tanítói hivatalt nyert, 
hogy kitűnjék, nem elég volt tudományosan ne
veltnek lenni, vagy épen nevelészeti módszerrel 
bírni: hanem jó szónokká, versköltóvé, jegyzővé, 
és főleg terjedelmes hangú éneklészszé kellett 
magát képeznie, s e mellé megkívánhatott tőle, 
hogy ércztüdövel, erőteljes hanggal, fáradhatlan 
tevékenységgel, romlatlan egészséggel, szolgai 
alázatossággal s több efféle természeti és szel
lemi tulajdonokkal bírjon.

Az 1868-ik évi 38. t. ez. 138. és 141. §-a 
némi jogokat biztosítván a néptanítónak, most 
már mint elismert hasznos tagja az emberiség
nek, toj vényen joggal is bir: és mégis, a hata
lom einoerei e nehány jogait sem respectálják 
a tanítónak, mint ez Baranyában történt, hol 
Benc Mihály vaiszlói r. k. buzgó tanító és csa
ládapa, lelkésze fondorlatai folytán, a szentszék
nél bevádoltatván, s daczára a közoktatásügyi

miniszter rendeletének, melvszerént : „ellene oly 
vétség vagy mulasztásnak ténye, mely elmoz- 
dittótását maga után vonná, be nem bizonyitta- 
tott.“ mégis minden kihallgatás nélkül, a tör
vény 138. §-a ellenére, hivatalától felmentetett 
és kenyerétől megfosztatott.

Ne csodálkozzék tehát azon a t. czikkiró 
ur, ha annyi kötelességek teljesítése és jogsér
tések fölmerülése mellett, néha a néptanító jo 
gai biztosítását is hangoztatja. Ily szomorú ta
pasztalatok után, ily liáladatlan pályára mainap 
már alig kivánkozhatik önérzetes ember, ha oly 
javításokat nem tesz úgy az. egyházkerület, mint 
a kormány, hogy a tanító legalább nyomasztó 
gondok nélkül tiszteségesen megélhessen, cse
kély jogait amúgy is terhes hivatalában béké
vel élvezhesse.

De az igazság, méltányosság és az előha
ladó kor is követeli azt, bőgj- a néptanítók jo 
gaik biztosítását hangoztassák; mert a nevelés 
terén nem csupán mint működő eszközök, ha
nem mór mint intézők is kívánnak szerepelni; 
és mert a tanügy körül semminek „róluk nél
külük * nem kellene történnie. Ez egyéni néze
tem, mely fölött most vitatkozni nem szóndo- 
kom. Jelenleg csupán a t. czikkiró azon buzdító 
zárszavaihoz kívánok röviden szólani. mely a ta- 
nitó-egyletek szervezéséről igy hangzik : „Egye
süljünk , alkossunk egy fő- s legalább 4 fiók- 
tanitó-egyletet Szubolcsiuegyében!"

Két év előtt. 1871-ben u népiskolai tör
vény 147. $;-a értelmében, ugyanily tervet pen
dítettem meg a „Tiszavidék" czimü lap hasáb
jain; a terv kivitelére a szepesi tanitó-egylet 
mintájára az alapszabályokat kidolgoztam, s azt, 
az akor Kallóban a póttanfolyamon működő dr. 
Eraeríczy Géza tanárnak. áttekintés végett át- 
küldtem. Ugyanazon év nyarán Tokaji Nagy 
Lajos, volt tanfelügyelő ur, a szabolcsmegyei 
hitfelekezetnélküli néptanító-egyletet megalakí
tandó, az összes megyei néptanítókat, kiknek 
nagyrésze a póttanfolyamon vett részt, Kallóba 
augusztus 13-ra a reáltanoda termébe alakuló 
gyűlésre meghívta. A gyűlés a tanfelügyelő el
nöklete alatt meg is tartatott, s a 78 tagból 
álló tanítói testület határozatikig kimondta a 
„Szabolcsmegyei hitfelekezetnélküli néptanitó- 
egylet* megalakulását. Dr. Emericzy tanár által 
rögtönözve kidolgozott és felolvasott alapszabá
lyok azonban, a közgyűlés kívánalmának meg 
nem felelvén, annak újbóli szerkesztései egy bi
zottságra bízta, mely bizottságnak feladatául 
tétetett, miszerént munkálatát augusztus 31-én 
megvitatás végett újra a közgyűlés elé terjes
sze. A bizottság tagjaivá választattak : dr. Kme- 
ricz.v Géza tanár elnöklete mellett, Andrejkovics 
János, Bodnár Antal. Csorna György, Dobos Fc- 
rencz, Fekete János, Horváth István, Markovics 
Béni, Bazár István, Szénfíy Gyula és Veisz Ig
nác/., tehát mind az öt hitfolekezetból két-két 
tanító. E bizottságot az elnöknek augusztus 
27-éro kellett volna összehívnia, ami azonban 
meg nem történvén, a kallói póttanfolyam meg
szűntével, a megalakult szabolcsmegyei hitfele
kezetnélküli néptanitó-egylet mai napig is szü
netel.

Et íjuid tunc?! Nagyon természetes, hogy 
tétlenül vesztegelni bűn volna; tennünk kell; 
tömörülnünk az egyleti zászló alá, melyen, mi
után a természet törvénye szerént, az egyesült 
erő hat, e jelszó legyen Írva: „Hass, a lk oss , 
g y a r a p it s ,  s a h aza  fé n y r e  d e rü l!"

De ki álljon élére e fontos ügynek, hogy 
uz eszme, a szép terv végre valósuljon?! Min
denesetre a mű tervezője, annak lelkesítője Gö- 
i mibei I'ét» r lesz az elsők egyike; másika pe
dig a niügépe/ct mozgató lelke, szabályozója s 
az egylet tényleges szervezője. Szabolcstnegye 
és Hajdúkerület tanfelügyelője Kiss József ur



leeiul, aki t. évi 7üO. sz. alatti „F i* 1 h i v á sáu- 
ban a szubolcsruegyei tankerületben létesítendő 
felekezeti jelleg nélküli tanitó-egylet^ végleges 
megalakulását tűzte feladatául, amidőn az, ez 
idén Nyíregyházán tartandó póttanfolyam alatt 
alakuló gyűlésre Szabolcsmegye összes néptaní
tóit augusztus 27-ikére a nyíregyházi városház 
nagytermébe meghívta.

Mi lesz tehát a teendő, és miként történ
jék az egyesülés?!

Nézetem szerént a kezdeményezésre a tan- 
felügyelő úr által már megtétettek a lépések; 
csak erélyes intézkedések szükségeltetnek, hogy 
azon tanítók, akik a póttanfolyamon részt nem 
vesznek, de az egyleti alakuló gyűlésre megje
lenni óhajtanak, illő úti átalányukat az egyhá
zak vagy községek fedezzék. Ha ezen intézke
dések az illető megyei közegek által megtétet- 
nek, akor a miniszteri szabályrendelet szerént, 
oly alapszabályokról kell eleve gondoskndnunk 
és javaslatkép megvitatás végett a közgyűlés 
elé terjesztenünk, melyek a paedagogia igényei
vel és a kor szellemével megegyeznek.

Az egylet czéljának megfelelőleg vélemé
nyezem tehát : alakuljanak a létező és működő 
körök és tanítói egyletek egy „ át alános sza- 
bolcsmegyei felekezeti jellegnélküli tanitó-egy- 
letté"; tartsanak a körök negyedévenkint, a fö- 
egvlet pedig éveukint, saját kebelükből válasz
tott elnök alatt, eleve meghatározott helyen és 
időben közgyűléseket; tűzzék feladatul : egye
sült erővel harczolni az elavult bástyák, a ha
ladást, a műveltséget és az egyén önállósítását 
gátló téves tanok s előítéletek ellen. Legyen az 
egylet főczélja ne csupán az önművelődés; ha
nem törekedjék szembeszállni mindazon elemek
kel és kasztokkal, akik történelmi jogra ala
pítva káros befolyásukat, egyedül önérdekük 
fentartása miatt képeznek kibékithetlen ellen-, 
zéket minden ellen, ami befolyásukat megráz
kódtathatná ; szembeszállni mindazon nehézségek- 
s körülményekkel, melyek a tan- és nevelésügy 
felvirágazását és fejlesztését megakasztják, és 
ellenezni mindazon intézkedéseket, melyek úgy 
a tanügy, mint a néptanítói érdekekkel ellen
keznek.

Ha tehát egyletünk egyesülésénél és ala
kulásánál ily szabad eszmék vezérlik a Szabolcs- 
megyei tanitói testületet; ha önállólag gondol
kozva, kölcsönös eszmecsere utján közlendik 
majd munkálkodásaik és tanulmányaik eredmé
nyét, s azt a gyakorlati téren is érvényesiten- 
dik; ha fennen hirdetik és vallják a paedago- 
gia uj s helyes elveit, nem törődve egyes zsar
nokok zaklatásaival, s nem mulasztják el adandó 
alkalomkor véleményeiket férfias nyíltsággal 
nyilvánítani, amidőn „róluk nélkülük" történnek 
a nevelés ügyéről intézkedések : akor az alakuló 
egylet életrevalóságán s állandó felvirágozásán 
senki sem fog kételkedni: a nép lassanként mél
tányolni fogja a tanító érdemeit és fáradságát 
s a müveit közönség előtt tiszteletet viv ki: 
mely elismeri nagykorúságát és azt, hogy haza

A „Szabolcs1 tárczája.

Helyi táreza.Nyíregyházáról és ilyen melegekben írni, miut 
most jár, kettős ok arra, hogy az ember unalmas le
gyen. Az uoalmasság pedig szörnyű rósz do log ; kivált 
ha jóravaló restségből származik Én csak azért nem 
riadok vissza tőle, mert tudok rá példákat, hogy fölöt
tébb unalmas emberek, igen mulattatok voltak

Mennyire meg lehetnék Nyíregyházával elégedve, 
ba unalomból róla írván, most engem is mulatságos em
berré tenne!? Próbáljuk meg

Annyira értein feladatom nagy borderejét, hogy 
hirtelen azt sein tudom, min kezdjem. Mm is kezdhet
né táreza czikkét az ember Nyíregyházán, mint a vá
rosházán. A városháza méltó büszkesége is lehet Nyír
egyházának s jó  lesz felügyelni rá. hogy Szabolcme- 
gye magáévá netegye; mert már is megyeháznak neve
zik székében ; amin úgy lehetne legczélszerübben segí
teni, ha mielőbb a megye is kebelébe költöznék.

Apropos ! a városházáról beszélve, nem feledhetem 
el legújabb czimerét is megemliteui. mely ugylát6zik 
állandó madara készül lenni a városház falainak. Nem 
a fecskéket értem, amelyek a tető párkányzatát sorban 
épített fészkükkel tarkítják e l; hanem azokat a nagy 
német fali hirdetéseket, melyekből most is a városház 
fő kapujának oldalán ékeskedik egy ökölnyi nemzeti 
s/.in beuikkel nyomatott példány. Nagy gyönyörűsé
güket találhatják benne azok , akik még mindig oly 
kevés erélyt látszanak kifejteni abban, hogy valabára 
önállóságunknak C-ik évében, legalább itt magunk kö
zött, nemzeti nyelvünknek minden téren érvényt tud
junk szerezni; hogy akik érdemesnek találnak Lenün
ket felhívni, ezt saját nemzeti nyelvünkön tegyék, még 
ha a bécsi nemzetközi kiállításra utaztató társaság 
volna is a z !

ím e! mily szerencsés gondolat volt tőlem igy 
kezdeni, amint kezdtem. Az olvasó egyiécze által már

fián s a jövő nemzedékre kiható működését 
megbecsülve, nincs többé szüksége járókára.

Pazár István
ev. tanító.

A szabolcsmegye! tankerület 1872-ik évi tanügyi 
állapotáról szóló elnöki jelentés.

Tárgyaltatott a szabulcsmegyei iskolatanácsnak 1873-ik évi febr. 
ü- és 7-én tartott évnegyede* ülésében.

(Folytatás.)

N é p n e v e lé s i  e g y le t .

15. Tankerületüukbeu felekezeti jellegnélküli nép
nevelési egylet van Kis-Várdán — 1, melyet múlt 
1872. évben l ’ilisy László urnák a népnevelésügye iránti 
meleg szeretető, ügybuzgalma hozott létre Szabolcsme- 
gyében. S ezeu egylet jelenleg számos alapitó és pár
toló tagokból áll, kiknek száma folytonosan szaporodik 
s a nevelés czéljainak előbbre vivésére több száz fo
rintra menő alappal rendelkezik.

16. Az iskolai ügyek előbbre vitelére 12 tanító
ság állíttatott fel megyénkben az egyes hitfelekezetek- 
nél nevezetesen :

római katholikusoknál ..................................4
görög kutholikosoknál ..................................2
helvét hitvallásunknál ..................................6

Összesen . 12.
17. Múlt évben általam nz egyes hitfelekezetek 

elüljárói jelenlétében megviszgált iskolákról szóló jelen
tésemet következükben van szerencsém előadni. Meg
vizsgáltam összesen 45 iskolát, nevezetesen :

a) 17 helvét hitvallású elemi uépisko’át.
b) 14 romai kalholikus elemi népiskolát.
c) 7 görög katholikus elemi népiskolát.
d) 2 községi katholikus elemi népiskolát.
e) 2 magán nőuöveldét.
f) 3 izraelita magán yagy zugiskolát

Összesen: 45 iskolát
A megvizsgált iskolák közül szelenü előmenetel 

tekintetében a következők

K ie l é g í t ő k .

1. Nagy-kallói rom. kath. vegyes iskola.
1. Nagy-kallói helv. hitv. nagyobb leányiskola.
2. Nagy-kállói gör. kath. iskola I. és Il-ik osztálya.
3. Tisza-szeut-mártoni helv. hitv. vegyes iskola.
4. Kszenyi helv. bitv. vegyes iskola.
5. Kis-várdai helv. bitv vegyes iskola.
6. Nyíregyházi gör. kath. vegyes I. és II- osztály.
7. Napkori rom. kath. vegyes iskola.
8. Kéki községi vegyes iskola (1872 évi novem

ber havában lett községivé.
9. Nyíregyházán : Újhelyi Berta kisaszsony magán 

nőnöveldéje.
Összesen : 9 iskola 

R o s s z a k .

1. Acsádi helv. hitv. vegyes iskola.
2. Acsádi gör. kath vegyes iskola.
3. Püspök-ladányi ref. l-sö leány iskola
4. Püspök-ladányi rom. kath. vegyes iskola
5. Eperjeskei helv. hitv. vegyes iskola.
6. Bezdédi helv. hitv. vegyes iskola.
7. Bozdédi rom. kath. vegyes iskola.
8. Kis-várdai rom. kath. kis elemi tiiskola.
9. Kis-várdai rom kath. leányiskola.
10. Nyíregyházi rom. kath. I .és I l ik  elemi fiiskola.
11. Nyíregyházi rom. kath leányiskola.
12. Nyíregyházi görög kath. elemi vegyes iskola 

Ill- ik  és IV-ik osztálya.
13. Orosi rom. kath. vegyes iskola.
14. Orosi helv hitv. vegves iskola.

Összesen : 14 iskola.

B ír á la t o n  a lu l  á l ló k .

1. Szent-György-ábrányi keleti szertárt, görög 
kath. vegyes iskola

2. Püspök-Ladányi helv. hitv. nagyobb fiiskola.
3. Nagy-kállói helv. hitv. kisebb leányiskola.
4. Napkori gör. kath. vegyes iskola.
5. Orosi gör. kath. vegyes iskola.

K is -V  á rdáu .

K itű n ő k .

1. Nagy-Káliéi helv. hitvallású nagyobb fiiskola, 
tau itó: Horváth István.

2 Mándoki helv. hitvallású vegyes iskola, tanító: 
Tóth János.

3. Kis-várdai rom. kath. középső elemi iskola, ta 
n itó : Lippay Lajos áldozár.

4. Nyíregyházi rom. kath. főelemi iskola I l l  ik osz
tálya, tanító: Szabó Endre.

5. Nyíregyházi rom. kath. föelemi iskola IV-ik 
osztálya, tan ító: l.ipták Károly.

6. Nagy-kállói hat osztályú községi iskola, tanító : 
Mátray Géza.

Összesen: 6 iskola.

J e le s e k .

1. Szent-György-ábrányi rom. kath. vegyes iskola, 
tanító : Simák György.

2. Márton falvi helv. hitv. vegyes iskola, tau itó: 
Biró Sándor.

3. Püspök-ladányi helv. hitv. második leány isko
la, tanító: Varga Máitou.

4. Nagy-kállói helv. hitv. kisebb fiiskola, tanító : 
Kocsis Gábor.

Összesen. 4 iskola.

Jók.
1. Püspök-ladányi helv. hitv. kisebb fiiskola, ta

nító : Gerzsényi Z/.igmoud
2. Kis-várdai rom. kath. felső elemi iskola V. c s , 

és VI. osztálya, tanító: Martinyi József.
3 Nyíregyházán: Spcrluch Ilermin kisasszony ma

gán nőnöveldéje.
Összesen: 3 iskola. '

6. Goldberger Honnan.
7 Wohllháudler Jakab.
8. Erisek Ignácz izraelita tanítók magán vagy zug

iskoláik.
Összesen : 8 iskola.

(J e g y z e t .  A jelentésből egyedül csak az isko
lák és tanítók nevei tétetnek jelen leg közé. A kielégí
tő, rósz és bírálaton alul álló iskolák tanítóinak ne
vei jelenleg kihagyattak ; de jövőre, ha jobb előmene
telt nem tanúsítanak, megfognak neveztetni.

Nevezett 45 iskola közül másod ízben való meg- 
intés végett a uagyinéltóságu közoktatásügyi ni. kir. 
minisztériumhoz felterjesztetett:

a) 3 római katholikus iskola, névszerint: Püspök
ladányi, orosi és bezdédi.

b) 4 görög katholikus iskola, nevezetesen : Acsá
di, napkori, orosi, nyircgyliázi gör. kath. felsőbb elemi
iskola és a szent-gyorgy ábrányi.

c) 5 holvét hitvallású tiiskola, úgymint: Acsádi. 
eszenyi, püspök-ladányi második leány iskola, orosi ci 
kisvárdui iskolák.

Összesen: 13 iskola.

U j is k o la  é p í t é s r e  és t ö b b  t a n í t ó s á g  f e l á l l i  
t á s á r a  v a ló  f i g g y e lm e z t e t é s  v é g e t t  f é l t é *  

j e s z t e t e t t .

aj 3 helvét hitvallású egyház, névszerint: a mán 
doki, iiiártoufalvai és püspök-ladányi.

hl 1 római kutholiku* egyház, nevezetesen: a 
nagy-kállói.

c) 1 görög katholikus egyház, úgymint: az orosi 
Összesen : 5 egyház

(Vége köv.)is mulatságos embernek hallóra magamat emlegetni 
Szörnyű mulatságos dolog is az, hogy még Szabolcs
in egye főhelyén is a gertnauisáló kaszt eljárása ellen 
kell felszólalnunk. Rumánia, hozzánk képest egy marok 
uyi, mégis állandó érvényt tud szerezni nemzőti nyelvének 
a/, állam minden rétegében s nálunk azon huzafiatlau 
vélelemmel találkozhatni, hogy mit is akarunk mi a 
magyar nyelvvel, egy 15 miliő embert számláló állam, 
államnyelvével!

Sajnos, hogy o felfogás izraelita polgártársaink 
körében a legelterjedtebb, akik oly keveset törődnek 
a nemzeti nyelvvel, hogy nemcsak egymásközti minden 
nemű érintkezéseikben ignoralják a magyar nyelvet; 
sőt akadnak egyének Nyíregyházán, akik még üzleti, 
ipari hirdetéseiket és német nyelven juttatják a nagy 
közönség elé. Mi szükség van erre Nyíregyházán ? Es 
hogyan szólalhatnánk fel erélyesen az idegen elemek 
ellen, akik városunkat, mint comédiások, erkölcstelen 
kósza Volkssángcrek oly gyakran megkeresik és hirde
téseiket, miut a legközelebb itt időzött német sángc- 
rek is egyedül német nyelven szokták falainkra ra- 
gaszgatui ?

Én azt hiszem, hogy midőn a főváros, Budapest, 
amelytől sokan még a magyar nevet is megvonják, 
oly dicséretre méltón Imzgólkodik a nemzeti nyelv 
terjesztésében : Nyíregyháza város hatóságától, Sza- 
holcsmegyében sem lesz gyermekes, ha jövőre az ide 
szállingózó német Geselschaftoktól is m egfogja kívánni 
a közönség s egyúttal a nemzeti nyelv respcctálását 1!

Izraelita polgártársaink azonban ne vegyék rósz 
akaratból eredetinek a fentebbi rájuk vonatkozó meg
jegyzést ; harvni ismerjék cl, hogy hazafiatlanság tőlük 
a nemzeti nyelv rovására, oly nagy előszeretettel vi
seltetni a német nyelv iránt, mely utóvégre is ne
kik épen úgy nem anya nyelvük, mint u magyar ; s 
ne iparkodjanak a német nyelv oly túlságos használa
tával, hogy népünk valóságos zsidó nyelvnek tartja a 
németet, fészket nyitni a germanisatio madarainak 
számára Azt hisszük nőm akarnak köztünk nemzeti
séget táplálni egy. rájuk mint ránk nézve idegen nyelv

mellett, midőn csak vallási különbséget találnak a
jövőben !.

Jól esik, hogy egészen ki kell vonnunk e meg
jegyzések alól uz izraelita nőket, akik nemcsak annyi 
előszeretettel viseltetnek a nemzeti nyelv iránt, hogy 
inaguk között kizárólag tisztán és kellemesei! ejtett 
magyar nyelven társalognak, hanem még a különben 
folytonosan nemeiül beszélő férjekkel és családjuk más 
férti tagjaival is magyarul beszélnek.

A női lelek úgy is finomabb érzékkel bir a mél
tányosság iránt s a nemzeti nyelv iránt tanúsított fi
gyelmüket annálinkább ajánljuk jövőre is becses gyön
géd figyelmükbe; mert a uö az, ki befolyását legin
kább tudja érvényesíteni az. emberek felett és az anya 
az, kinek ajkai után bes/élui tanul a gyermek, s minő 
nagy érdemük lesz. izraelita nőinknek a haza előtt, ha 
az. idegen német nyelv helyett, nemzeti nyelvünket ad
ják anya nyelvül gyermekeiknek.

íme még is van Nyíregyházáról beszélni való. 
Be hogy ki ne fogyjak a mulatságos színből, mint né
melyek gondolják, továbbfolytatom a gyeimekeskedést. 

i Gyermekeskedésnek nevezem e z t ; mert valóban az, ha 
i oly befolyástalan emberek, mint én vagyok, befolyást 
akarnak valakire gyakorolni. Ámbár egy jó  öreg nagy
bácsitól azt hallottam valahol, hogy nem az adja a 
beszéd érdekét, hogy kitől jő, hanem az, hogy mit be
szél. Nem tudom a t.olvasó helyesli-e e nézetet?

Mondaui valóimat nagyon rövidíti azon körül
mény, hogy városunk mostani polgármesterének több 
üdvös intézkedését látjuk Nyíregyháza kicsinositása 
körül. Azonban mert már a kút melletti sétatért be- 
kerittotni látjuk s azt mondják, hogy az ülő helyeket 
is faragják valahol, még sem hallgathatjuk el, amit 
rég óta óhajtánk elmondani.

És ez az, hogy mindamellett, miként Nyíregyháza 
oly szép fürdői helyiséggel rendelkezik, mint a Sóstó; 
mindamellett, hogy oly nagyszerű ligete van, mint a Szé- 
csényi liget; mindamellett, hogy eléggo csinos sétatere 
van, mint a kút melletti ákáczfás té r : szórakoztató 
helyekben iszonyú szegény.



C S E V E G J E K

N y  i r f a l o m  b ö k .  

X III.

. , Hogyan ment véghez a „houorauórok4 zártkö- 1, May Adolfuó 2 zavazatot nyervén, gazdaszouyul 
iu  tancz vigalma t Barzó Jánosné választatott meg. Választmányi tagokul

(Horn után derül az ég. Nem a mi hivatásunk költő lenni. Az 
ülőke mint Byrakuzi Dénes füle. A Sóstó mint világhírű fürdó. 
Zuliiiuylalan zuhany. A gőzfürdő, mely uinca. Kik nzok a hono- 
ratiorok? Irósvaj mint luxuscrikk. Egy tudós a gyalog útról. Mo

dern udvarló. Balparti gyűlés. Drágaság. Tervezett felirat.)

Kitombolta dühét; messze távolba vonult cl a há
borgó zivatar; a nap ismét nyájasau mosolyog alá u 
tájra; a virágok újból fűszeres illatárt lehelluek fel a 
a magasba; a fák szelíden suttogva enyeleguek szom
széd társaik lombjaival; a lég kedves énekesei öröm- 
dalt s hálahymnuszt zengnek az alkotó őserö tiszteletére, 
s az ég és föld oly édesdeden, oly boldogság ittasan 
tekintenek egymásra, mint az ifjú szerelmesek, midőn 
apró félreértések és duzzogások múló vihara után, is
mét kibéküluek egy meleg és beusőség teljes összeölel- 
kezésben.

Ecce ! majdnem poéta lettünk ; pedig ami missiónk 
egészen más, mint sentimentalis költeményeket gyárta
ni (mint az ifjú nemzedék a Családi korben, Divatban, 
és Nefeltjtsben) vagy idylli állapotokat rajzolni (ü la 
Lafontaine és madame Birchpfeiífer,) ami hivatásunk, 
hogy is kell rövideu jeleznünk V no, ami hivatásunk „e lő 
ítélettől, értelmi és erkölcsi szeméttől tisztítani a tár
sadalmat" (legalább D. P. barátunk azt moudta,) fe l
használva e czélra élczet, humort, satyrát, komoly szót, 
s ha másként nem lehet, szellemi spanyol nádat és 
mogyorófa nemzedéket.

Foglaljunk tehát ismét helyet az öreg tölgyfa 
hüs árnyában, uiig más valaki el nem rabolja tőlünk 
az ülőkét, honnan mindent kényelmesen láthatunk és 
hallhatunk; azaz csak hallhatnánk, ha a fcl-felriadó 
zene nem tenné ostromállapotba füleinket; míg igy pusz
tán a szünetek között s a csöndes dallamok alatt le
het egymást megfigyelnünk.

. . .  ^ em V0‘ tulu hivatalos; mert az ö felfogásuk- megválasztattak, Maurer Károlyué, Stern Ernánuelué,
kenten nem vagyok Bhouoratior“ . llliucz Gyuláué, Sütő Józsetnó, Fazekas Lászluué,

—  De lmt kik azok a honoratiorok ? Dietz Miksáué, Juhász Zsófia, Galánffy Dánielné, Pu-
Nos dei et; ministri gratia... lvák Itóza, Kiár Júlia, Kubassy Gusztávné, Takácsv
Micsoda rébusz ez V

Mama!

lyák Póza, Kiár Júlia, Kubassy Gusztávné, Takács/ 
Alajosné, Szesztay Károlyué, Dudák Györgyije, Haas 
Morné, Teutelhaum llcnrikuó, Schack Mórué, Andresz 
Károlyné, Sir Ignáczué, Ilönsch Edéné, Korányi Irnréuó,

négy

____  kérek vajas kenyeret. . .  . __ ,
- -  Jaj fiacskám, drága a vaj; egy adag buszon- Schmidt Zsuzsó, Bertalan Pezsőné, Eőry Elekné, Csen-
krajezár. geri Sáinueluó, llvezda Sámuelnó, Palicz Mihályaé,
... Szhü, ezer rocska és zurboló! hiszen ily drá- Penczur Miklósné, Juhász Kálmánná, Lányi Gáboruó,

ga még Párisban a porosz ostrom alatt sem volt ez a z ; Vidliczkav Józsefné, Jármy Menyhértué, Török Péterué,
ártatlan e lede l! Talán o vidéken sehol nem termelnek j Soltész Gyuláné, Lauka Józsefné, Bertalan Pálné, Szén
vajat h az Alpok hazájából kell magas vám mellett im- j Gyuláué, Pazár Istvánná, Veszély Józsefné, Fleg- 
portálui ? Huszonnégy pénz egy adag vaj 1 Mit érhet ,n»n  Miksáné, Palánszky Sámuelné Jegyzőül küzfel- 
akkor egy jó  fejős tehén? Egy kis takaros donnuiumot? kiáltás utján e lap szerkesztője választatott meg. A 

* * választás megtörténte után, a gyűlés testületileg át

— Mit mond ön az U n ...r  indítványára?
—  Azt, hogy mitsera tudok róla.

Igaz, öu más megyébeu lakik ; de az indítvány

ment Bodnár Istvánnéhoz, hogy tudtára adják eltiök- 
nővó lett újbóli megválasztatását s rábírják, annak el
fogadására Hosszas érvelések és kérések után végre

ic ..,u»n i , ’ . is időt kert az elnokuo a végleges valasz knelentesere.is íegeu történt azonban mivel nekem ez az ludit- •„* i . .,b „- ’ Adja isten, hogy az adandó va asz „igen" legyen; ne-vány tetszik, öu pedig természettudós, kérném vélemé- __ ,,  . . .  - -  . — . ..
nyét e tárgyban. !*°g> e e®7le*\ melJet edd,£ .•* anyira a részvét,

—  Oh kérem, én csak háromforiutos „tudós11 va
gyok ; azután még most sem ismerem az indítványt

—  Igaz, ilyen a feledékeny ember. Tehát U. azt 
sürgette, hogy vágassék az erdöu keresztül

mint a vezérnők tapintatos eljárása és személyes be
folyása tartott fen, feloszlásnak nézzen eléje. Ezennel 
f  lhivjuk Nyíregyháza tiszteletre méltó nőit, karolják 
fel ez egylet ügyeit; legyenek meggyőződve, hogy egye- 

?.Üo sülősük, a mai politikai pártküzdelmek közepette, va-
....................... ...................... Azokat a férfia-

elég kemény szivüek 
agitálni, figyelmeztetjük az időre (mely talán gyorsab- 

...... i • 4 . bau oljöveud, mint gondoluánk), amikor a nőket nem
a l i , „ k . i L T  M ^  1" oem “  ,arü5llatí ai a. üres u tio íáu  vágy, tanén. «  ,.«onyu va] 
ahgha azt nem rephkazzak reá: „non possumus'', «>_■-;oaztönö.ni, hogy szivük sugallatára figyelve, , 
után a vasútvonal úgy is nagy pusztítást tett az e r d ő - 1 ’i, ____®::1_ • ... . ____ ’ /•

logut, hol azok, kik fogattal nem rendelkezhetnek, vagy i l  í il Pari.KUf l uiei
egészségi szempontból tartósabb testmozgást akarnak bot ^nediir akik a nöpJjet rdl^n Mái. 
teuui, napfénytől és úti portól mentesen sétálhassanak a 7,napfénytől és úti portól 
Sóstó felé. Nos mit szól ön e tervhez ?

úgy is nagy pusztítást tett az erdő 
ben ; a Sóstó-egylet részvényesei pedig körülbelül úgy 
gondolkoznak, hogy ha az utipor a fogaton robogókat 
belepheti és bo is lepi, micsoda indokolatlan vágy és 
„patkoncza demokrataság" a gyalog szeresek porrnen-

üres utánzási vágy, hanem az iszonyú valóság fogja 
tönözni, hogy szivük sugallatára figyelve, első köte

lességüknek ismerjék egyesülni azért, hogy felkeressék 
a polgáriasodás bűneinek áldozatait és megmentsék 
azokat, akiket még lehet, nem tekintve, ha vétke
sek-e ők maguk is ! !

Y id lic zk a y  Józse f, Nyíregyháza város ország-

—  Merre van a szobád üreg bajtárs?
—  Az emeleten.
—  Drága?
—  Körülbelül egyenlő áru a hamburgi, ostendei. lettünk, porrá leszünk

tessége ? azután meg kitudja nem azUkacge.-a az a b e - ' gJ.ü,ési o m ig o ,  sliiű,(fcket választói köré-
tudja ou, mint ne- jjeQ t - jtj Óhajtandó volna, hogy választóit egy confe-lehellctt por belszervcinknek, no

mely baromfinak a kavics, mész és ezément? s végre ^ n f i í r -  r  T  ’
mitiek is félni a portól oly igen; holott agy is .porból ’  « “ " “ “ *?■ ügyek meg.smerteteaa

i. lettünk, norrá leszünk* V után, partja magatartás nejve irányt jelölne ki.
brightoni, apaai, vich/i, biarritzi, karlsbádi, mehádiai. 
gleicbenbergi s balatonfüredi világhírű fürdők szobáival na, el venuök a diplomáját, 
auélkül, hogy az ottani elegántiát és komfortot csak 
távolról is megközelítené. •)

— No no üreg duzzogó! hátha ez is világhírű 
fürdő ? Nem látod mennyi borotvált arcz, inexpressihle 
és pipaszár-láb feszeng körülüuk ? Ezek mind külföl
diek... lélekben.

— A már igaz.

— Furfangos okoskodás; hanem ha rajtunk álla-

szóljou 1

~  Á  hticsu járókkal tudatjuk, hogy Szabolcs- 
megye alispánjának egy közelebbi reudelete által a Má
ria Pócson augusztus és szeptember havakban tartat- *  *  J  ni szokott bticsuk, további intézkedésig eltiltattak. Úgy

— Tehát remélhetek óh angyali n ő ! Szóljon ! óh hallottuk, hogy az illető bucsujáró hely javadalmasai, 
“  1 a betiltó rendelettől lelülfolyamodtak, illetőleg kárpót-

Pszt I miként kívánhat ilyesmit, midőn százan Iá it követelnek a kormánytól az ezáltal okozott káro-

—  Készült-e már más zuhany a régi helyett, mely 
alig ér többet a szoba-zuhanynál.

—  Nem.
—  De remélem, fog készülni az idén.
—  Aligha mostanában.
—  Hm ! és miért nem ?

— Nem hallott ön valamit az itt építendő gőzfür
dőről melyet orvosok és paticusek évek óta sürgetnek ?

— Oh igen.
—  Tehát felépül hamarosan.
—  Azt nem mondhatom; hanem annyit tudok, 

hogy Kr. Mór neháuy éve értekezletet hívott össze a 
gőzfürdő ügyében. Azóta semmit nem hallottam a 
dologról.

—  Nesze semmi, fogd meg jól.

•) Bocsánat Herr von Nyirfolomp! most as egyszer nagyim mész
áré esett a — valótól Szerk.

is meghallhatják beszédemet?
—  Mondja súgva; akkor nem hallja meg senki. 
... Csókolni való cynicus gavallér. „Oh miért nin

csenek pofozó szellemek lu mondaná róla Hacklánder.

kért. Ha e bir csakugyan való, akkor itthon járjunk 
búcsút; öltsüiik szörruhát és sírjunk hazáuk sorsa fö lö tt 

f  Uray Lajos, Cray Tamás kir. törvényszéki ül
nök fia, folyó juliusbó 15-én, mint beszélik, életuntság- 

* 0 * ból szivén lőtte magát.

-  Miért nem volU . ! . .  juni. 22-én a talpért! Upok+ $  “

'T  >i , - .  i i- . . __|. , ,  Nem csak a kolerás időjárás, hanem a szűk termés mi-
—  Tudhatnád lu.gy hivatalos napom volt akkor ................ , . L .  J ____ ^........... - i .

s velem együtt sok kollegámnak.
—  Úgy van ; de hát miért tűzi 

gyűlés idejét az elnökség? Legközelebb interpellálom 
e tárgyban.

— Késő ünnep után káutálui.

—  Soká fog nagysád itt időzni
—  Nem lehet, az élelem igen költséges, a szoba'

att is igen kiráantoa, hogy a szegény családoktól ö l j
n; ;i,.an .  'fe'en na87 erőt elvonó eme gyakorlatok, ez idén elma-ki ilyen napra a ra(ijanai.h l i  i n l p r n « l l ú l n m  • . .  « .  * n * t  * ,  . . . . .  . . . . .  ,

(s.) A z  n tona lloknak  egy különös fajara vagyunk 
bátrak figyelmeztetni az illető hatóságot, mely utónál- 
lók férfiakat és nőket a legnagyobb udvariutlauság- 
gal tartóztatnak fel utczáinkon anélkül, hogy ezért 
őket valaki eddig kérdőre vonta volna. Ez utonállok 
az úgynevezett utczai bakterek, melyek czölöp alakban

ismernénk már. Menuyire fel férue például a kút mel
letti séta téren egy kioszk, mely amellett, hogy egy

és fürdőárak felemelve u  legolcsóbb földes szoba 50 sok helyütt a házak elé vaunak ásva és akadályozzák a 
pénz, egy kádviz az uj épületben 40 krajezár) s tudja járókelőket, sötétben pedig nagyon is veszélyeztetik 
ön, hogy bankárom (az én szeretett jó  térjem) nem a közlekedést. Az oldalt sorban állókat még csak ki 
akarna a bécsi börze jobberek sorsára jutni s igy há- lehet kerülni; de nem a járda közepére ásottakat, 
rom hét helyett csak kettőt toltok itt melyek már nem egy sérülést okoztak a beleütközök-

—  E panaszt már mi is Hallottuk; de azt hittük, ben. Vetkőzzük le már lassanként az ily falusias mezt 
hogy nem annyira az elkerülhetetlen kiadás, mint a szí- s igyekezzünk rendet, kényelmet és tisztaságot hozni 
varlüst, nedű és más nélkülözhető csemegék teszik e utczáinkra-
fürdőt költségessé. Azonban „ha“  a tisztelt delnő jo- ( ! )  A nyíregyházi regálebérlök ellen intézett 
gosau panaszkodik; és főleg „ha“  c jogos panasz or- támadásra adott város-főorvosi feleletet olvastuk. Nem

* '  ’ *■ volt az egyéb, mint a főorvos ur is előre kijeleuté,
r e c la m u á l  a korcsmárosok mellett. A főorvos ur

Nagyon örvendetes dolog volna, ha e inulasztáso-  ----- r ---------------- » - .......... *> -i—  - >------  .
kát helyre hozni az illető körökben is idején valónak vosolva nem leend, nkor, utánozva a munkácsi politi- volt az^ egyeb,

....................  kai foglyot, ki c szavakat véste börtöne sziklafalára:
„nnr niclit nacli Munkács !•• mi is felírjuk, még pedig

a Sóstó falaira 
Sóstó!“  (Gyalog és epével! Szerk.)

krajezárjába sem kerülne a városnak, nagyon ékítené lapidáris hetükkel 
a kérdéses helyet, kivált ha mint halljuk a vendéglő /rí— u ~ “
felépítése is megérett dologgá válnék, a melynek egyik 
homlokzata épen e térre esnék ; más részről pedig a 
kioszk bérletéből csekély jövedelmi forrása is nyílnék 
a városnak egy ott megnyitandó nyári uzsonnái ét
kekből álló üzlet után.

nicht nach

Ú JD O N S Á G O K .

A  n y íreg yh á z i nöegy le t folyójulusbó 13-án 
Ott továbbá a Szécsényi liget. Nem is annyira tartotta meg alakuló s tisztújító nagygyűlését a város- 

holíott alig van város, ház dísztermében a z  egylet 217 rendes 3 éves taggalott van, mint inkább oda van. 
melynek gyönyörűbb mulatómelynek gyönyörűbb mulató helyisége kínálkoznék megalakult; hihető azonhau, hogy uiég o szám meg- ••—••■-••i-- .» «• !
tnint Nyíregyházának a Széchényi liget. F.s o helyet kétszereződik, miután az első aláírási kísérletnél, még ke‘* *ehat lemenni a rendororvosi vizsgáló testttletnok; 
csak a naplopók keresik fel. Miért ? mert hiányzik azon esak a rábeszélés sem használtatott. Mindenki önként hanem titokban a borozok kozo kell valakit küldeni ■ 
kellék, mely a poros utczai — vagy váspúlvai sétára, irta alá magát az Ívnek. Kobilitz Ottdia egyleti pénz- j on* ra a roeregkeveresre; vagy szinten titokban 
L7rt.-i.it l a   „  •  .. í: . i' h **. ___l ..a _ ___ .i„. a.  vitetui bizonyos mennviseeet haza s meffvizscalni a bor

igen együgyücknek tarthatja a panaszlóknt, ha felte
szi róluk, hogy egy nyilvános felszólalás után eszköz- 
lött vizsgálat eredményének föltétien hitelt adni képe
sek volnának. E tekintet honi eljárását nem helv eset
hetjük. A korcsmák vizsgálását nem előleges bejelen
tés után, hanem mcglepöleg, váratlanul szokták telje
síteni; de ineg a pinezékben levő borkészlet, a hor
dókban nem is hamisittathatik meg, amennyiben akor 
egész borkészlet elromlanék. A hőmérőkben, midőn a 
pinczéből felhozzák s a vendégnek akarják felszolgál
ni, hamisítják a borokat rendesen. Nem a pinezékbe

szorult közönségre nézve a liget kcllcmét élvezhető' 
vé tenné.

Hiányzik ott is egy kioszk, egy kevésbe kerülő 
legalább faépület, mely az oda sétáló közönség szá
mára nyári uzsonai étkeket, frisitö italokat foglalna 
magában. Hiányzik különösen egy fürdő. Ennek szük
ségét mindenki beismeri Tétettek is már lépések egy 
itt építendő fürdői helyiség fölemeléséhez; de útját 
állja a szűk keblüség. Félti magát, miut mondják, a 
sóstói részrénytársulat. Pedig nézetünk szerént aki 
idovtl és anyagi tehetséggel rendelkezik arra, hogy e 
szép nyíri fürdőt látogathassa, az bizonyára a Szé- 
csónyi ligeti fürdő mellett is felfogja azt keresni; 
a7.ok pedig akik idővel nem rendelkeznek, bizonyára 
feltartanák Nyíregyháza városának kellemét emelő 
fürdőt és ez áltál segítve volna azon rendkívüli szük
ségen. nmit Nyíregyháza városában a fürdőhiány okot.

tárnokuő, a~rendes elnöknő és alelnöknő távollétében v»let_uif bizonyos mennyiséget haza s megvizsgálni a bor 
a gyűlést megnyitván, kijelenté, hogy o és tisztviselő minőségét. Ez véleményünk szorent a hivatalos es ko- 
társai az alapszabályok értelmében, ezennel leteszik telessegszcrü eljárás A kapott választ semmisnek vész- 
hivatalukat a gyűlés kezébe és hogy az. uj választást a .Rflt0*  folyvást rosznk s ezt tűrni, a mai ve-
a gyűlés azonnal eszközölje. Erre a már elölegesen szelyes időben, nem lehet. Caveant consules _
beküldött és a gyűlésben beadott szavazati czédulák 
vétettek számba. A szavazatokból kitűnt, hogy az el
nöki állásra Bodnár Istvánnó 54, Draskóczy Lina 3,
Yidliczkay Józsefné 3 — szavazatot nyervén, elnök- e8 '. f '® 1.1 R Hean)'l8lio,al logo® 
nőül ismét Bodnár Istvánnó választatott meg. Az al- tisztelettel meghivatnak,
elnöki állásra: Bodnár Istvánná 5 — . Kovács Mihályné 
46 — , llvezda Sámuelné 2 — , özv. Benczúr Mik-

=  A  nyíregyházi rom. kath. felsőelemi fi-
tanoda és alelemi leáuytanoda zárvizsgáira, melyek fo
lyóhó 21-én (IU  és IV. oszt), 22-én (I. és II. oszt.) 
és 23-án a (leányiskola) foguak megtartatni, a t  ez.

(G— k.) Nagy-Kallóban, a reáliskolai czidei rend
szeres közvizsgák, a kolerajárvány miatt, csak futólag

lósné 1 — , Kobilitz Ottilia 2 — , Mathaeidesz Gusz- tartattak meg folyóhó 15-én. Beszélnek a póttanfo-
távné 1 — , Veszély Józsefné 2 — , Flegmán Miksáné 
1 —  szavazatot nyervén. alclnökül ismét Kovács Mi
hályné választatott meg. A pénztárnoknői állásra: Ko- 
hilitz Ottilia 55 — , Draskóczy Lina 2 — , Bartholo-

Azt hiszem, hogy elég volt mára ennyi; ha nem maeidesz Jánosné 2 — , Kralovánszky Mérné 1 szava 
tettem volua ez alkalommal elég, mulatságot, ipar- zatot nyervén, pénztárnok nőül ismét Kobilitz Ottilia 
kodni fogok jövőre mulatságosabb lonni választatott meg. Gazdasszonyi (szertúrnokno) állásra :

Barzó Jánosné 30— , Hudák Györgync 1 — , Nikelszky

lyain elnapolásáról is, ami a népnevelés ügyére nézve 
nagy calamitás lenne. Nyíregyházán magában nem le* 
bet félni a kolerától; — arra kellene tehát kiter
jeszteni a figyelmet, hogy csakis a járványmentes he
lyekről jőnének be a tanítók.

A  Toka jban  a k o le ra  oly nagy mértékben dü
höng. amiuöre u legidősebbek sem emlékeznek. Nincs 
nap, mely ki ne vinué áldozatát a simák. Ez ia b a j;

Sámuelné 2 — . Hvezda Sámuelné 5 —, Juhász Kál- de még nagyobb baj, hogy u hatóság, szemben a ha- 
mánnó 12 — , Lányi Gáhorné 1 — , Sztárok Ferenczné tnlmas ellenséggel, rendkiviil hanyag Szolgáljon ez



elöleges iutésül mindazon községeknél;, ahol még a ve
szélyes járvány nem mutatkozott. Különösen figyelmez
tetjük a rendőrséget; vizsgálja meg naponkint a m é-, 
szárszékeket, a korcsmákat, a lisztesboltosokat s a ’ 
zsiradékárusokat. Miskolcion a múlt héten dr. Ixel Soma 
12 ezer fout hamisított lisztett foglaltatott le. Figyel
meztetjük a városi főorvos urat, az úgynevezett I ’ng- 
lianó-szörp árulására is melyet szintén igen ártalmas 
szernek állítanak.

X  A ránk! fürdő igazgatósága tudatja a 
nagy közönséggel, hogy Ránkon egy kolera eseten kí
vül az idén még nem mutatkozott és hogy etekiutct- 
ben nincs mitől tartani.

X  A nagyméltóságu minisztérium í. évi junius 
hó 28-iki 6754 887 sz. magas kibocsátványával a hely
beli m. k. postahivatalnál levő 120. 127. 1547. 1562 
és 16G5. számú kocsik nyilvános árveréseni eladását 
engedményezte. Ennélfogva a venni szándékozók a hely
beli m. k. postahivatalnál folyó hó 24-ik napján dél 
utáni 3 órakor tartandó nyilvános árverésre, ezennel 
tisztelettel meghivatnak. M. kir. postahivatal Nyír
egyházán.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Vizsga-megszüntetés.
Tisztelettel jelentjük a n é. közönségnek, miként 

a „Szabolcs" közelebbi számában közzé tett, folyó tan
évre szabályszcrüleg beosztott zárvizsgálataink, a ko
lerajárvány ellen orvosi tekintélyek által ajánlott ova- 
kodás szempontjából, tegnap már rövid utón megtartat
tak s az intézeti ifjúság szülői körébe bocsáttatott.

Kelt a nagy-kállói m. kir. állami alrcál tanodá
ban, jul. 18. 1873.

Az igazgatóság.

IRODALOM és M l VÉSZÉT.

Éppen most megjelentek és Illincz. Gyula könyvkeres
kedésében Nyíregyházán kaphatók ;

Dr. Silberstein Adolf Bölcsészeti levelek . . .  1 — 
Önsegély élet- és jellemrajzokban Smiles angol

eredeti müve utón Könyves Tóth Kálin 2 k. 3.— 
Dőlle Ödön. A gyakorló iskola. Néptanítók és ta

nító jelöltek s z á m á r a .................................. 2.20
Bárány Ignácz. Tanítók k ö n y v e ........................ 2.—
Sz. Madarassy Klotild. Valéria. Pályakoszoruzott

eredeti regény. 2 k ö t e t ............................. 2.40
Féré Oktáv. A malv-i vadászat. Történeti regény 

XIV. Lajos korából. Francziából fordította
Mártonffy Frigyes 3 k ö t e t ........................ 2.60

Ponson du terail. Rocaiubole hőstettei. Francziá
ból fordítva 4 k ö t e t .................................. 4.—

Abou. c. A temetőben Regény. Francziából fordi-
.ott i S zép fa lu dy .................................................1.20

Paul de Áock Kis patakokból lesznek nagy folyók.
Regény fracziából ford. Ozoray Árpád 2 k. 1.60 

If. Ábrányi Kornél. A „légy-ott". Eredeti vígjáték
1 felvonásban .................................................— 40

Wildbrant Adolf. A házatok vígjáték 3 felv. — 40 
György Deák. Nagy Magyarország vagy négy szer

zetes barát viszontagságos útja a magyarok
ősi h a zá já b a .......................................  — 30

Gondüző.'Eredeti adomák és humoreszkek tárháza — 60 
Tornay Béla. Gazdasági lótenyésztés. Pályamű . 1.10
Kenessey Kálmán. A trágya kezelés népszerű kézi

k ö n y v e ...........................................................— 50

k ó z u a z d a s A g i r o v a t .

P o s t a  ü g y .

A k é t  fo k ú  l e v é l  d i j  b e h o z a t a la  a z  o s z t r á k 
m a g y a r  m o n a r c h ia  b e ls ő  fo r g a lm á b a n .

Az oszt. cs. kir. kereskedelmi minisztériummal 
egyetértve, f. évi julius 1 -töl kezdve a monarchia belső 
forgalmában az úgynevezett „kétfoku* levéldij, jött 
alkalmazásba.

E szerént a monarchia bármely két helye közt 
váltott levelezésben a levéldij:

a ) a bérmentesített közönséges levélért, melynek 
súlya a * 'lU vámlatot (15 grammot) meg nem haladja 
5 krajezár, ennél nagyobb, do a 15 vámlatot (250 
grammot) meg nem haladó súlyúért 10 kraiczárt

b) nem bérmentesített közönséges levélért ha 
»/I# vámlatnál (15 gramnál) nem nyom többet 10 kraj
ezár, ha többet nyom (15 vámlatik 250 grammig) 15 
krajezár.

A feladás helyén kézbesítendő levelekért járó d ij;
a) bérmentesítés esetén */i« vámlatik (15 gram

mig) 3 kr, nagyobb súlyúnkért 15 vámlatig (250 gram
mig) 6 krajezár ;

b) a bérmentesítés elmulasztása esetében 
vámlatig (15 grammig) 6 krajezár, nagyold) giilyuak- 
ért 15 vámlatik (250 grammig 0 krajezár.

Elégtelenül bérmentesített levelek, nem bérmen
tesített levelek módjára dijaztatnak, a használt levcl- 
jegyek és bélyeges borítékok értékének betudásával.

A 15 vnmiatnál (250 gramnál) többet nyomó le
velek nem szállíthatók a levélpostával, kivéve a hiva
talos irományokat, melyek a levélpostával szállíttatnak, 
hacsak súlyúk a két fontot (egy kilogrammot) meg 
nem haladja.

11a a 15 vámlatot meghaladó levelek kivételesen 
a levélszekrényben találtatnak és a feladóknak vissza 
nem adhatók, kecsipostai tárgyként küldendők el. Ez 
esetben a használt levéljegyek értéke a kocsipostai dij 
szabásánál nem jü számításba.

Azon levelek, melyek a betűző kelte szerént 
még julius l-ső előtt adattak fe l, hu kézbesítésük ju
lius 1-én vagy ezután történik is még az előbbi laton* 
kinti sulyfokozat szerént dijazandók.

A nyomtatványok, árumustrák és hírlapok díjté
telei és sulyfokozatai, valamint ajánlási dij és a leve
lező-lapok d ija, változatlanul maradnak. Budapest, 
1873. juuius 20.

Üzleti értesítés.

A  n y íre g yh á z i term ényesarnokná l ju l .  hó 19-én 
b e jeg y ze tt  term én yárak .

P ia o z i á r
K e re sk ed és i á r
100 kohultolkczdve

Rozs 00—00 fontol 4 00—4 37
78—80 „ 0.00—0.00 . . 0.-----0.—
79—80 „

Búza „ 0.00—0 (X) vámmázsa szer. 0.——0.—
Árpa 2.60—2.70 0.---- 0.—
Zab 1.70—76
Tengeri 3.20-3.40 uj tennél,
Köles ft.00—3.75
Bab, tiszta fehér . 8.75—3.80
Káposztnrepcze 4.12—4 25
Lenmag 0.00—(1.00
(ioinhorka 0.00—0.00
Kendermag 0.00—0 00
Mik 0.00—000
Napraforgóolaj lfi.00—18.00
Szesz 30 fokú magy. iteze 25 24

Felelős szerkesztő : K . K n ie th y  látván .

Iim DETESEK.

Eladó széna.
Az éralatti els< {.szakaszban 2 boglya legjobb 
minőségű anyaszéna eladó. Az alku meg

köthető a városi számvevői irodában.

399. á. ü.
1873 .

Eladó ház és föld.
Néhai Filippai Jánosnak és Lsemen Máriá

nak 1337. szánni háza, 1 hold pázsiti földje, f. 
évi juliushó 23-án, délután 3 órakor, a város 

| házánál, önkéntes árverés utján el fog adatni.

Pi X 3Ft DETESE IC.

Eladó tüzi-fa.
20 öl jó  száraz tüzi-ta eladó. Öle 

9 írt 50 kr. A venni szándékozók alul

írottnál jelentkezzenek Nyíregyházán 

nagydebreczeni-utcz.a 1504. szám aluli1

(3- 1) Szellák János.
Házeladás. (3— 2 1

Nyíregyházán, a Szentinihályi-utczá- 

ban fekvő 272. számti ház, mely 4 szobából, 

2 konyhából kamarából, pinezéböl áll, egy 

nagy kerttel és jókarban ‘levő ivóvizet tar

talmazó kuttal szabadkézből eladó.A föltételek iránt értekezhetni .Vendek Jánosnál (tokaji-uteza, saját háza).

(3 -2 ) Eladó borok és hordók.
Több nemű kerti borokat ad el alulirt, cse

ber számra 12 fi t. 50 és 14 frt. 50 krval: úgy

szintén üres gönezi hordókat vasabroncsai ellát

va, a harmadévit 2 frt, a tavalyit pedig 2 frt 
125 krval. Értekezhetni Orosz utcza 507 sz a.

Friedman IlermaniiMl.

Kitűnő porosz kőszenet
,a ránk jövő cséplési idényre, jutányos árak 

mellett ajánlFried Jakab
(2 —2) Vendég-utcza 142. sz. a.

(2 1) Eladó lovak.
2 hibátlan telivér paripa, melyeknek 

egyike 15 markos, 4 éves kuncza; másik.* 
1(5 markos, 14 éves kancza teljesen belova- 
golvn, az első 450 írton, a másik 500 írton 
eladó. Agarás/.ati ezélra alkalmasok.

2 koesisló heréit, félévesek, 15 marko
sak, jól bevezetve, áruk 500 frt.

Megtekinthetők bármikor Büd-Sz.-Mi- 
liályon gr. Desewfty Aurél istállójában.

403.
Ib73 .

Eladó ház és földek.

Két végzett jogászügyvédi irodában állandó alkalmazást nyerhet. — Bővebb felvilágosítást nyújt Dobay Sándor nyomdász Nyíregyházán.
________________ (3 - 1 )

Néhai Kovács András egyházinak 180 szám 
alatti háza, királytelki, tanyai, éralatti és pazsi- 
ti szántóföldjei, f. ó. augusztushó 2-án délután 
3 órakor, a 180 számú háznál, önkéntes árve-' 
fősen elfog adatni. (3— 2)

9f,.

Bérbeadó házak.
Aluliitiiál két rendbeli lakás, egyik 

bolt és lakással együtt, jövő 1874-dik 
évi január 1-től, a másik fent az aniele 
ten a jelenlegi m. kir. adóhivatali helyi
ség jövő év május 1-től bérbe kiadó. 

Értekezhetni Fábry károlyitól.
Bérbeadó lakás.

Szarvas utczán 97 sz. a. lakóház, mely 
az utcza felől 1 szoba, 1 konyha, hátúlsó
szoba étkamara padlás és egy jó pinczébőlSzántóföld-bérlet.

Takács János id. tanyai szántóföldéből 40 áll, f. é. Szent Mihály napjától fogva több 
tasztr. hold 10 és 20 holdként, f. é. juliushó 
'-án, délután 3 órakor, Takács János id. tanyá- 
n, 3 egyraásutáni évre árverésen haszonbér- 

i ■€ fog adatni. (2 — 2)

' évekre  bérbe ki adó. *
Bővebb tudomást nyerhetni ugyanott,I (2—1) » liá/. tiiliíjdonuMiál.

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay .Sándornál.
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