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Hirdetési dijak
Minden fi hasábos petlt-ior t-gyszeri lm 

déléinél fi kr. többszörinél 4 kr. 
Terjedelmes hirdetések többszöri beik-fl 
tutHsa, kedvezőbb föltételek alatt esz-V 

közölhető.
(4 Minden egyes beiktatás után kincstári 

illeték 30 kr. >'

í A nyílt-térben minden három hssáboiY 
gariuoud-sor dija 20 kr. A

i Az előfizetők, a hirdetések meg-jl 
J szabásánál, 20%-nyi kedvezmény-# 

ben részesülnek. §
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Xtlaclo-tula.l donos „SKaboloamegyei laplcladó-t^rsulat.41A hólyagos himlő gyógyítása.
(Vége.)

A Priesznitz-féle fürdő következő mó
don kes&ittetik elő :

Egy fürdő kádba, vagy ennek hiányá
ban egy nagy mosó-tekenőbe annyi gyenge 
langyos v íz  töltetik, hogy a beteg lábait el
lepje. A beteget e vízbe ültetik; vagy ha ül
ni egyáltalában nem lehetne, valakire támasz
kodva a vízbe áll; elül minden része, hátul 
pedig hátgerincze gyengén végig mosogat
tunk; mialatt időnkint friss viz öntetik a 
kádba, vagy tekenőbe. A  gyenge dörzsölés 
mindaddig tart, ínig a beteg kissé fázni kezd, 
amelynek azonban két, vagy öt pereznél to
vább tartani nem szabad; hanem a beteg 
kivétetik a fürdőből, száraz lepedőbe gön- 
gyölgettetik és ágyba helyeztetik kinyug
vás végett

Az ily földes után a küteg rendesen 
mutatkozni kezd. Ekkor áll be a második 
stúdium.

Ezután a fürdőt többé nem kell alkal
mazni; a vizes lepedőbe burkolás azonban 
egyszer, vagy legfeljebb kétszer napjában 
szükségeltetik, addig tudniillik, mig a láz tart.

Amint a küteg jelentkezik, u második 
gyógy ha lány következik, ami már az ajtó 
és ablakok föltárásával, friss lég szívás vé
gett, eddig is igénybe vétetett.

E második gyógyhatány : a légben 
való fürdés, mely abból áll, hogy a beteg a 
szobában csak addig liagyatik, amíg bebur
kolva van; azon túl pedig mindig kinn a le
vegőn, árnyékban ül, vagy fekszik; ha ereje 
engedi sétálhat is. Aki a szabad légeui éj
szakázástól fél, a szobában is maradhat ágyá
ban; hu azonban a láztól vagy kiitegektöl 
annyira báutalmaztatik, hogy aludni vagy 
csendesen pihenni képtelen : ablak és ajtó 
kinyitandó; mert a zárt és rekedt levegő szí
vása véglietetlen rósz hatással van a himlő- 
betegre

A Priesznitz-fürdőnek haszna rendkí
vül kitűnő és jóliatásu; amennyiben ugyanis 
a tüdők és bőr az üde légbeni légeny foly
tonos szívása által, a bőr kigőzölgése s ezál
tal a himlőképzés fokoztatván : a vér mind
inkább frissül, mondhatni felpezsdül és a 
himlőben levő geny könnyen elpárologván 
és a levegőben eloszolván, a nemesebb bel- 
szervekre nem rnkodhatik le oly könnyen, 
mint ha a szabad légfolyamtól elzáratik.

Lehetetlen leírni azon kellemes, iiditő 
érzést, amely a himlőbetegeken az ily eljá
rásnál elöinlik; csakis az formálhat magának 
képzeletet erről, aki alkalmazza eme eljárást 
és észleli ama jótékony hatást a betegen.

Én gesz tiszta lélekkel állíthatom, hogy 
e gyógykezelés mellett egészen el vagyok 
ragadtatva; látva azon csudás hatást, amit 
e gyógymód előidéz.

Tudom, hogy akadnak olyanok, akik 
fejüket rázzák ez állításom olvasásakor. Nem 
csudálom, inért nem látták Alkalmazni, mert 
nem ismerik e gyógykezelést; tehát nem is 
érezhetik azon nemes gyönyört, melyet ez 
isteni találmány nyújt úgy a beteg szerveire,

mint a gyógykezelő orvos lelkére, — látva 
a himlő száradását s a varak elhullását egy
másután.

Ekkor áll be a harmadik stádium.
A láz elmúlván, az egész test 20 fokú 

vízzel mnsatik, majd gyengén megecsetelte- 
tik; ezután finom szivacscsal vagy száraz 
vászonnal szárazra dörzsöltetik. E műtét 
minden reggel ismétlemlő, az arcz nyak és 
kezek kivételével, melyek a szabad léggel 
közvetlen érintkezésben lévén, egészen friss 
vízzel ecsetelendők. Különös figyelem fordí
tandó az arezra, amely mindannyiszor ecse
telendő, valahányszor csak vizket, nehogy a 
beteg vakarni legyen kénytelen s a himlők 
a vett sérelem következtében nyomokat 
hagyjanak hátra, mely az arcz szépségéből 
sokat levon.

A harmadik gyógyhatány: az étrendszer.
A mig u láz tart, egyedüli tápszerül 

csakis friss viz használtassék; ha azonban a 
himlőbeteg némi étvágyat erezne, ám egyék; 
de csak is n ö v é n y o r s z á g b e l i  é t k e k e t  
vegyen magához mindaddig, mig a lábado
zás beállott, amikor azután lassankiut áttér
het régi megszokott étrend-szeréhez.

Ezen elősorolt gyógykezelés és rend
szer által, igen sok üdvös czél éretik el. Je
lesen, a beteg sokkal szelidebb és kevesebb 
fájdalmak közt s ami fő, rövidebb idő alatt 
szabadul meg a kórtól; utóbajok igen ritkán 
maradnak vissza, sőt az arezot oly ruttá vál
toztató himlőbelyek csak ritkán, itt-ott lát
hatók az arezon; végre a ragály továbbter
jedését is nagymérvben gátolja. Fia ugyanis 
a beteg erélyesen és kitartóan ápoltatik, kör
nyezete sem félhet oly nagyon a ragálytól; 
mert a hiinlő-méreg-anyag a légben elpáro
logván : a légzés, illetőleg a tüdő és bőr ál
tal nem szívat hátik fel. A hajlam e beteg
ségnél sem képez kivételt; ott ahol nagy a 
bajiam, minden ok nélkül magától is kifejlő
dik a himlőkór épen úgy, mint bármely más

A cholera gyágjke/.déséuek kérdésébe*.
A „Szabolcs44 múlt számában Unger-j 

leider Jónás liasonszeuvi orvos ur egy czik- 
ket közöl, melyben az uralgó cholera-jár
ványt a vizgyógyászat elvei szerént akarja 
orvosolni.

Minden szerért, mely, a szenvedő em
beriség gyógyítását eszközölni képes, lelke
sülök ; mindamellett, a víznek használatát a 
cholera mellett nem csak hasztalannak, de- 
sőt karosnak tartom annak daczára, hogy a 
víznek csudálatos és eklatáns hatásáról kü
lönböző betegségekben nem egyszer volt 
alkalmam meggyőződni. Károsnak tartom 
pedig a következő okoknál fogva.

A cholerabnn a halál szivhüdés által 
idéztetik elő; a hfídés pedig a megakadá
lyozott vérkeringésből származik. A vérke
ringés megakadályozásának okát, magának 
a vérnek iney^tíríítlésében (megalvásában) 
találom; mert volt alkalmam tapasztalni,

hogy ha a cholerabetegségnek ezen stádiu
mában a betegen eret vágunk, épen semmi 
vért sem kapunk.

Ha már most, a viz ez átváltozásának 
okát keressük, úgy találjuk, hogy a vér big 
alkatrészeit a belekbe izzadja, mely izzad- 
mány azután a székelés által távolittatik el.

Ungerleider ur a cholerabetegnél az iz- 
zadást akarja előidézni, s azt a vizes lepe
dőkbe való burkolás által tanácsolja elérni. 
Szeréntem ez izzadás veszélyes, amennyiben 
a belekbe való kiizzadás által létesült sűrű 
vérből uj big részek vonatván el, a halál 
annál gyorsabban idéztetik elő. „Ha pedig 
a beteg kékül és ereje hanyatlik, ekor a le
hűtésnek vagy zuhanyozásnak van helye," 
—  mondja Ungerleider ur; mely által ingert 
akarván adni a bőrre, a test felmelegítését 
hiszi eszközölhetni. Tudnunk kell, hogy a  
betegre eső vizzuhany, a vért a peripheriából 
a centrumhoz (a s z ív )  kergetvén, a s z ív  kö
zelében levő nagy edények méginkább meg
tolnék vérrel, és igy a beteg folyton hide
gebb, a s z ív  pedig, mely azonkívül is las- 
saukint összehúzódik, tökéletes hűdési álla
potba jut.

igen veszélyes és ezért kerülendő experimen
tum. Részemről úgy vagyok meggyőződve, 
hogy Ungerleider urnák ily módon egy be
teget sem sikerült megmenteni.

Annyi tagadbatlan, hogy mig a chole- 
rát jellemző rizsviz-székelés fel nem lép, te
hát csakis a közönséges hasmenésnél, az iz
zadás jótékonyan hathat; de a teljesen kifej
lődött cboleraesetnél igen káros.

A Hydrotherapia tehán nem gyógyítja 
a cholerát; még azonban lehet, hogy a ve- 
gftáriánismusnak talán sikeriilend.

Dr. Sehvarcz Adolf.

KÖZŰGYEK.

A szabolcsiuesyet tankerület 1872-tk évi tanügyi 
állapotáról szóló elnöki jelentés.

Targyaltatott a iraliuleimegyei ukolatnnai -inuk lM73-ik éti febr.
ti ét 7-én tartott évnegyedei üleiében

(Vége.)
A z  e g y h á z i  f ő h a t ó s á g o k n a k  a t a p a s z t a l t  
h iá n y o k  és b a jo k  o r v o s lá s a  v é g e t t  b e je -  

le n te n d ö k .
a) 4 római katholikus iskola, nevezetesen: Nagy- 

kállói, nyiregyházi fiiskola I-aó és 11-ik osztálya, s a 
leányiskola, a kis-várdai leányiskola.

b) 1 görög katholikus iskola, névacerént: a nagy- 
kállói vegyes iskola

c) 4 helvét hitvallású iskola, úgymint: bezdédi, 
eszenyi és a püspök-ladáuyi mindkét fiiskola.

Ossszeen: 9 iskola.
18. A szabolcstnegyei és hajdukerületi népiskolai 

tanítók számára, múlt 1872 évi augu*tus és szeptem
ber hónapoki'.in. a/, 'ideigleuts képezdei póttanfulyam 
Kiss József tanlelügyeló vezetése atlatt hat hétig N.- 
Kállóban megtartatott, melyen következő tanerők mű
ködtek, nevezetesen.

h)  Kiss Jó/.sef tanfelügyelő, heteuként 27 órán. 
Néhai Bozóki János, volt káliói reáliskolai igaz

gató, hetenként..................................• • órán
Gasparik János reáliskolai tanár, hetenként 9 órán. 
Horváth István gyakorló iskolai tanító 12 órán. 
Kocsis Gábor tornászati tanitó, hetenként 6 órán.
b) A póttanfolyamot összesen 138 tanító és ta

nítónő hallgatta, kik közül 136 és 2 fitanitónő volt
c) A póttánfolyamon jelen volt tanítók közül :

szabolcsmegyei ........................
h a jd u k e rü le t i.............................
szatm árm egyei............................. 2

öss/i -en . 138.



L V á l l á t f e l e k e z e t e k  s z e r  ónt.

Helvéthitvallásu .............................75
Ágostai hitvallású ..........................3
Római katholikus ........................20
Görög katholikus ........................29
Mózes vallásu . .........................  1

összesen 138.

II. N e m z e t i s é g r e  u é zve .

M a g y a r ............................................138

H l.  P ó t t a n i t á s t  h a l l g a t o t t  a 138 k ö z ü l

egy éven á t ...................................... 36
két éven á t ...................................... 49
három éven á t ..................................53

összesen 138.

IV. P ó t t a n fo ly a m r a  t e t t  k ia d á s  

összesen 3205 forint 29 kr.

A póttanfolyam a működő tanárok és az elŐadá 
sokat ernvedetlen szorgalommal hallgatott tanítók lég 
nagyobb részének lelkes buzgalma, mondliatui önfel 
áldozó munkásága következtében, — úgy erkölcsi, min 
tudományos szempontból, a szigorú rend és fegyelem j 
folytán igen szép sikert eredményezett.

19. 1872. évi julius hónapban Nyir-Bélteken, 7 j 
tanító számára nyittatott Szabó József bélteki görög 
kath. s egyszersmind okleveles tornatanitó által felsőbb 
rendelet folytán tornatanfolyam.

20. 5 Szabolesmegyei taukerületbeu 23 község
ben az 187'/t -dik iskolai év téli szakábau 2 ref lel 
kész és 23 tanító által 934 Írni és olvasni nem tudott 
fi —  és 183 nő — . összesen zz 1117 felnőtt tanít
tatott meg Írásra, olvasásra és nagyrészben számolásra, 
kikért az illető 2 lelkész és 23 tanító 3082 forint ju 
talomdijat kapott.

21. 1872 évi November 28-án 1120. sz. a. me
gyénk egyházi és politikai elöljáróihoz felnőttek okta
tása ügyében kibocsátott körlevelemben tett felhívásom 
és azóta tett intézkedéseim folytán, ./ alatt ide mel
lékelt, hozzám edd g beérkezett jelentések utáu össze
állított kimutatás szerént, Szaholcsraegye 50 községé
ben múlt 1872. év végén =  3219 írni és olvasui nem 
tudó felnőtt, sorkatona és honvéd tanult a tanítók á l
tal rendezett tanodákon.

A 19. és 20-dik pótban foglalt kimutatások sze
rint az 1872-dik évben

összesen — 4327 felnőtt 
tanult meg megyénkben olvasni, Írni és számolni.

Ez alkalommal örömmel hozom tudomására a tisz
telt iskolatanácsnak Bíró Sándor mártonfalvi anyagi 
nehéz helyzetben élő belv. hitvall. tanítónak azon rit
ka nemes tettét, miszerint múlt évben általa tanított 
43 felnőttért kapott 132 forint jutalomdijának harma
dát, 44  forintot az általa öt hónapon át oktatott fel
nőttek közt osztotta ki.

rint a tek. megyei iskola-tanács határozata folytán vá
lasztásielnökül kiküldött Korányi Miklós iskolatanácsos 
ur elnöklete alatt 1872. évi október hó 2-kán taitottvá
lasztó gyűlésben, 5 pályázó kö/.iil egy szavazat ellené
ben 8 szavazattöbbséggel Mátrai Géza ur választatott 
meg a nagykálloi községi iskola tanítójává, kinek meg
erősítését kérem.

Á ta lá u o s  h iá n y o k  és h u la d á s  az 1868 .
X X X V I I I  t ö r v é u y c z ik k  s z e m p o n t já b ó l  

in d u lv a  k i.

23 Taukerületünkben levő iskolák anyagi és szol- 
1 e in mi állapotáról fentebb előadott jelenlésemben több 
pontnál jeleztem és kimutattam a hiányokat; ugyanaz
ért itt csak röviden említem meg a leglényegesebbeket.

a) Az általam megvizsgált iskolák közül a tan
termek az iskola kötelesek nagy számához képest sok 
helyen felettébb kicsinyek, uedvesek, sötétek és anyira 
egészségtelenek, hogy huzamosabb ideig a benne létei 
veszélyes az egészségre,

6 iskolába elegendő tér hiánya miatt, mint azt 
jelentésemben a maga helyén előadtam, a gyermekeket 
földön ülve, vagy pedig egymás mellett összeszorulva, 
állva találtam.

b) A fiuk a leányokkal többnyire vegyesen egy 
teremben vannak elhelyezve, mi az éber felügyelet 
mellett is káros befolyással van a gyongédebb érzelemre.

c) A tankötelesek iskoláztatásának sok község
ben szerfeletti elhauyagoltatása.

d) A kötelezett tantárgyaknak nagy számú isko
lában való nern taníttatása.

e ) Sok fedekezeti iskolában a növendékek nagy 
száma mellett kántori teendők rézése; s ezeken kívül 
a tanítók nyomora és ínsége csaknem lehetetlenné te
szi a nagyobbsiker felmutathatását. Ennek azonban oka a 
kisebb községekben, több helyütt a tanítók csekeiy 
képzettségében is van.

f) Szabolcsinegye 15 községe közül egyben sincs 
felsőbb nép vagy polgári iskola, pedig megyénkben 9 
olyan város van, mely 5000 lakosnál többet számlál, 
melyekben az 1868. XXXVIll. tövényezik 59-ik g-a 
szerint felsőbb nép —  vagy polgári iskolákat kellene 
felállítani. Bármenyire szükségesek is ezek, de mégis 
jelenleg égetőbb szükség azoknál az elemi iskoláknak 
törvényszennti szervezése, rendezése és jókarba hozása, 
annyival is inkább, mert biztos alap nélkül amazoknak 
létesítése is, minthogy az elemi iskolákra van fektetve, 
felettébb nehéz dolog, s mihelyt a körülmények megen
gedik, felállitattásuk azonnal fngauatlm fog vétetni.

24. Fentebb előadott hiányoknak, araenyire csak 
lehetséges volt, megszüntetésére tett intézkedéseim a 
következők voltak.

1. Az egyházak és községek elöljáróit a törvény 
kívánalmairól, s a felügyeletük alatt levő egyháztagok- 
nak, és polgártársainak, legfontosabb életérdeiknek ép 
pen a tauitás által leendő előmozdításáról felvilágosítva, 
majd komolyan tígyeliuezineztetve intettem alkalmas 
iskolai helyiségnek építésére, s a tanköteles gyerme
keknek rendes iskoláztatására és a hanyag szülék szi
gorú megbüntetésére, —  a leányoknak az iskolában fi
uktól való elkülóuitésére, végre a felettébb csekély taní
tói fizetésének pontos beszedetésére és emelésére.

Ismerve már kevés kivétellel a községi elöljárók
nak iskolai ügyek iránt tanúsított nagy hanyagságát 
sok esetben okét mellőzve, egyenesen a közigazgatási

j . . » l a« l , i »  umliloa ívnytiimiiUaiii, KIK kü/.iil 0/<tl#olc.> 
megyében küiöuösen ki kell emelnem crélyesség. pon
tosság. rend, ügybuzgalom, és a tauiigy javára szolgaló 
intézkedéseknek gyors végrehajtása, s azt folytonosan 
éber figyelemmel kikérés tekintetéből ónodi G«*zn NVi- 
dovich Ferenci és Rázsó Gyula szolgabiró urakat. H  
ismerésre méltó buzgalmat, pontoságot és érdekeltsé 
got tanúsított még Dobozy Ferenc/ szolgabiró ur is

Fogadják szives közremuködósökért köszönetemet a tan
ügy érdekében.

3, A melyik iskolában szükségét láttam, a taní
tásra nézve az irányt és az egyes tantárgyak előadási 
módszerét, a növendékekkel oly modorban való óvatos 
eljárásom és foglalkozásom által, hogy az a tanítóra 
nézve legkevésbé is sértő, vagy lealázó nem lehet, —- 
magam fejtéin ki és adtam elő.

Á t  a lá  nos h a la d á s  a t ö r v é n y  s z e m p o n t já b ó l

25. Az átaláuos hiányok mellett van átalános ha
ladás is, melyek a következők:

1. 30 uj iskola építése
2. 29. iskoláknak átalakítása.
3. 7 iskolai épület bérlése.
4. 15 uj iskola építésére tett előkészületek.
6. 11 iskolának taneszközökkel való felszerelése,
6. 3 tanyai (2 állandó, I ambuláns) tanítóság 

felállítása.
7. 13. uj tanítóság (1 községi) felállítása.
8. 2 községi és 16 ismétlő iskola létesítése.
9. Az iskolában járó tankötelesek száma 78 köz

ségben 3248-al szaporodott
10. Az ismétlő iskolások 6záma 16 felekezeti is

kolában =  400
11. 1872. évben 2102-vel több felnőtt tanult mint 

| 1871. ben.
Tankerületünk 1872. évi tanügyi viszonyairól szó

ló jelentésemet fentebbiekben előadva, tisztelttel vagyok 
s maradok.

N.-Kállóban, 1873. február 6.
Kiss József

■ssbolcamegyei tanfelügyelő.

CSEVEGÉSEK. 

N y  Ir fa lo m b o k .

(Szegénységünk, gazdagságunk. Dugonics. A „Szabolcs* márvány- 
lapjai Dorozsma. A porosz trónörökös éa neje a világUrlstoo. A 
rciormpart. A képviselő ház A hörzekiralyok Bajai pinezér. Per- 
ba aab. Cserei Mihály uram. Legújabb közmondás.)

A sors végzete-e. vagy saját könyelmüségünk és 
hanyagságunk kifolyása V nem kutatjuk; elég hozzá, 
hogy bizony nagyon szegények vagyunk mi magyar 
nép. .. szegények (bár aknáinkban bőven terem) arany
ban, ezüstben, szegények a közművelődésben és sok 
más egyebekben

No de kárpótlásul annyival gazdagabbak vagyunk 
példabeszédekben, közmondásokban.

Már a jó  öreg Dugonicsról följegyezte Vas Gere
ben. hogy a hozzá intézett kérdésekre megannyi pél
dabeszéddel szokott, még pedig talpraesetten megfelelni.

Hát azóta, közel egy egész évszázad lezajlása 
nlatt, keresztülesve sok tapasztaláson és még több üt- 
legen. mennyivel gazdagabbak lettünk e részben 1

De sót csak ez évheu is!
t'Olj.-gye/.zUk t zennel „örök kötökkel* a „Szabolcs* 

.márványlapjaira* legújabb szerzeményeinket; legalább 
lm majd a mi kedves jóakaró szomszédaink és sógo
raink (magyarfaló szláv és német tudósok) kemény 
jóslata nyelvünk és fajunk kiveszőiéről (soha napján) 
teljesiilend; a pápaszemes civilisatorok, látva ennyi szel
lemi kincslialmazt. nem mondhatják felölünk, mint Tre- 

. fórt (azaz épen nem trés bort, bánéin inkább trés in

A „Szabolcs" tárczája.

A t  ö r d ö g r ő l .
(Fecsegés.)

Mi az ördög? 1 kiált fel a szives olvasó e czikk 
czimének megpillantásakor, ez a .Kiss* is nagy ördög 
lehet; a múltkor félbolondokkal, most meg ördögökkel 
foglalkozik Hjah! kérem, nem árt néha az ördögnek 
is gyertyát gyújtani; aztán Climachus doktor nem egy 
ily rövid tárczaczikket, hanem egész vastag könyvet irt 
róla; pedig ő is úgy látta az ördögöt, mint éu Di
ád rem i

Mint tudják önök, minden létező nemzet megsze
mélyesítette a gonoszságot az ördögben. E logalom te
hát minden nemzetnél megvan.

11a valaki lehetetlenséggel határos tettett visz 
▼éghez, mindjárt rá mondjuk, hogy .Ördöge vau !* Ha 
például egy szerelmes pár idyli (pásztor') perczeitegy 
valaki belépte megzavarja, mindkettő gondolata e z : 
.E zt is épp’ most hordozza itt az ördög.*

Ha pedig a fölösleges egyén nagyon soká időzik, 
a közös óhajtás következő gondolatban összpontosul: 
.Bárcsak vinné el már az ördög 1“  Különben a pénz 
értelme is ördög; mert a pénzzel a lehetetlenséget is 
lehetővé tehetjük ; sőt szent Kristóf elég kíméletlenül 
a szép nőt is ördögnek nevezi ; ó mondta, lelke rajta ! 
Azután vannak ily fogalmak] ..ördög árka" „ördögmotola" 
..ördögszekér" stb. Egy fö d i ördög (E ö rd őg ...) nem 
rég a miskolczi kóterben is ült, honnan ramdi-n ördön
gössége mellett is csak kezességgel szabadulhatott, de 
csakis ideiglenesen.

Mai időben már nagyon elmeszegénynek kell an
nak lenni aki az ördög létezésének hitelt ad A X V III 
század utófelében azonban a papok praedicatiójáhau 
még ott szerepelt az ördög; régibb időben pedig ret
tegett hatalmasság vo lt A monda szelént Évát is be
fonta .Jézust kísérteni merte; Tóbiásnak is sok alkal
matlanságot okozott, de aki bizonyos hal májával végre 
is elfüstölte; Jolinak szintén nem hagyott békét; Lut
her azt mondja, hogy látta az ördögöt amint reávi 
gyorgott s vele incselkedett, miért tintatartóját hozzá 
is vágta; Pulvius pedig egész komolysággal állítja, hogy 
neki az ördög megjelent, fekete pofával, szarvakkal, 
farkkal a a gyönyör poharát nyújtó, melyet ha csak 
raegizlelt is vesznie kellett volna; mert látta a nyitott 
ajtónál az ördög szolgáit lólábakkal. £n hajlandó va- 
gvok e látványt az érdemes szent viaiojának tartani,

aki a Krisztus vérének túlságos élvezésétől meg- és át 
leven hatva, sok mindent láthatott. Cyrillus oly hűn 
festé a poklot, anuak gyötrelmeit, az ördögöt s annak 
működését, hogy a hallgatósság szinte látta már meg 
jelenni harapófogókkal, melylyel a testet széttagolják : 
látni véltek a pokol kékes lángját * az üstöt, melyben 
a szegény bűnösöket főzték s többen mcgornlu-k a 
hallgatók közül a borzasztó telelem miatt.

Míg a tudomány csak egyesek kezeiben volt : 
ring a tudomány ne>n átalánosittatott: minden terme- 
szét fölött it az ördögnek tulajdonítottak. Boscot és Hat
vanit. koruknak physicusait az ördöggel állitták czim- 
boras.-ígbrtii lenni.

Előttem fekszik egy régi, vásott fedelű könyv 
1691-böl, Szönyi . Martyroc rnronája**. melynek előszava 
telve van ördóngos históriákkal: nehányat ide jegy 
zek belőle.

Appopharasius, —  mondja a nevezett régi. könyv — 
a szegény Mendulák között nagy üldözé«t indita ; de Is
ten neki nyakát szakasztá, mert az ó parancsolatjából 
az „ördög útjában a földhöz véré és megírnia" (XI. I )

Flaccus Spolitauus Spolita (Spalató ?) város tiszt
tartója ..azon városnak jámbor prédikátorát, ki pispek 
is vala hogy megöleté, Isten öt egy ördög által annyira 
meg véré, ugyan összetörő, mely miatt bélit kiadá és 
meghal a" (U. o )

Vitalius J. constanti pispek fenyegetvén az ott 
körüliévé evangélikusokat, erős csküvéasel igy szólott : 
Vagy én fizetek be nekik, vagy nekem fizet be az Isten 1 
Megfizette neki Isten előbb; mert egy éjszaka 
..nsgyrémülést inditó s szivet irtóztatő nit ordításokat, 
pokolban kínlódó embernek bogését ha!Iák a bejáró 
szolgák ; reggel pedig halva találták. 1518. (XIX. 1.)

Blaverius Tamás is a scót király főtanácsosa 
halálához kozelgetvén kétségbeesék. és az őt vigasztaló 
barátaihoz igy szóla: „Elkárhoztam ! . . .  ihol jo  a sá
tán s n méjjségbe ragad ; és azonnal el is ragadá üs
tökénél fogva '•

Egy vén pap. Forcbemiurnbaii ezt monda a nép 
hez fordulva: ..Hu a pápa tudománya nem igaz, engem 
az ördögök el vigyenek s ehznggassHiisk, s nem irtó
zom lelkmnet nekik adni! Oh Jézus! Oh nagy itélétii 
Isten! Midőn e szavakat nagy csodálkozással s resz
ketőssel hallaná a község, un* azonnal a templomban 
nagy ropogás, harsogás, zörgés, csattogó«• támad : min
denek megindulnak, a székek, képek, oltárok romlanak 
s kicsinybe hogy a kőfalak is össze nem omlanak. E l
jőve azután rettenetes szélvészben egy iszonya nagy 
fekete ember, ki ördög va la ; a papot megkapja, a

népnek láttára elragadja s mind e mái napig is sehol 
többé a pap emberektől meg nem találtatott Ez pemg 
lőtt 1557-en. nagy hétben (Jákob Finczelius Lib 3. De 
miraculis XIX).

Jakohus Latomus először evang. ember vala, de 
később me"tagadé azt; sok tudós barátait egybehivat
ván szóla pemg igy „Oh nagvok az én bűneim! Az 
Ördögnek testestül lelkestől rabja vagyok; sőt már lá
tomást se úgy nézzetek mint embert, hanem mint ör
dögöt. Beszédét végezve rettenetes ordítással meghaló. 
W olf (pag 667.)

Diocletiánus ahogy a szenteket tildözé, házát a 
tnenvkn iité meg, melytől megrémülve ágyba esők ; nyel
vét férgek evék m eg; kínjában mint a kutya ugat vala; 
„osztón végre elvivé ót az ablakon berohanó ördög !*

De legyen elég ebből ennyi. Láthatják ebből t. 
önök hogy akadtak okos emberek, akik ezeket, mint 
megtörtént tényeket, hűségesen feljegyezték, bebizonyí
tására annak, hogy ördög valóban létezik !

Advoeem ördög és pap! (Engedőimet kérek a 
tisztelendő atyáktól e furcsa sxófílxésért s esetleges 
esznieláuczolatért!)

Egy pap az ördögről s annak incselkedéseiröl p a - 
polván a többi Kö/t mondó, liopy az olyan féle nép 
mint az övé, bizonyosan kőiméi közzé jutt. E beszéd 
nem tetszett s zúgtak ellene.

A pap a legközelebbi alkalommal tehát vissza 
papolta s oda módosító az állítást hogy öldög volta
képpen nincs is; tahit ne féljenek.

Akkor nagy jó  urrnn is elmehet; mert azt hittük 
eddig, hogy a pap tartja távol az ördögöt; most tud
juk hogy ördög nincs: a pap tehát fölösleges— mondó 
a nép.

A papnak holmiját szekérre is rakták Ez kissé 
gondolkozóba ejtette; felállt tehát még egyszer szol* 

in ilyeténképen: ..Atyámfiái! igaz hogy a múltkor 
'/.t állitám. hogy ördög voltaképen nincs is. mert azt 
legyőzte a Krisztus: de elfeledtem megemlíteni hogy 
i 0.000 fia maradt az ördögnek, kik ha majd fel fognak 
növekedni, gonoszabbak lesznek nz apjuknál.

A közönség eleműit; iga/.ut adott a papnak ; 
meggyőzte ama rettenetes logica s a pap tovább is 
megmaradt.

Nem kezeskedem e történet hitelességéről, adtam 
úgy, amiut én hallottam.

Az Ördögbe is 1 elég lesz már az ördöngős dol
gokból I nem jó  az ördögöt a falra festeni.

KIM Endre



kultusmiuistei) állító, hagy : egészeit barbár nem
zet voltunk.

Fo (jegyezz ük pedig nem csuk a közmondásukat, 
liánom ott, ahol uzuk körülírás nélkül érthetlenek, a 
tényékét is, amelyek azoknak kutforrása, nem mulasztva 
el egyszersmind saját észrevételeinket it t -o tt  kucz- 
káztatni.

Múlt tavaszon a dorozsmai határban a villára a 
gulya közé ütvéu le, a legszebb tulkot sújtotta agyon. 
Azóta közmondássá vált azon vidéken:

„Válogatós, mint a dorozsmai menykő.- 
A porosz koronaörökös Frigyes Vilmos a bécsi 

világtárlaton az elsassi paraszt házban két pohár raj
nai hort ivott (itt berúgunk —  monda nejéhez;) a po
rosz kiállítókkal és munkásukkal beszélgetett, kezet 
szorított, vállaikat veregette és berlini ismerőseiről tu
dakozódott Példabeszéd :

.Humánus, mint a porosz trónutód.*
Vájjon mit szólnak ehez a mi pofi'eszkedő grand 

■eigneurjeiuk, akik uiég uia is légmentesei! zárkóznak 
el a kor uralkodó eszméitől V

Ugyancsak a bécsi köztárlaton, az említett philo- 
soph-herczeg neje (az angol királynő leánya), lilaszin 
ruhájában oly egyszerűn volt öltözve, hogy, mint az 
.Ellenőr- bécsi levelezője megjegyezte, .nálunk a pi- 
perészkedő polgárnők közönségesen is díszesebb ruhát 
wseluek- . Megtanulhatnák tőle a mi páváskodó úrnő
ink és urhülgyeink a közmondást:

„Légy egyszerű, mint a porosz korona örökösnö.1* 
Vajha meg is tanulnák! E.s juj nekik, ja j ueküuk, 

jaj az utódoknak, ha nem tudják, nem akarják meg
tanulni I

A reformpárt, mint tudjuk, alakulásakor 3, mondd 
három bátor férfiúból á llo tt; de azóta sem igeu ver
gődött zöldágra.

Gyarapodik, mint a reformpárt.
Maholnap azt mondjuk neki, arait Filep Nagy 

Sándornak: „fiam, kicsiny neked Macedónia: keress 
magadnak más országot !**

A budget-tárgyalá* alkalmával, a júniusi tropikus 
hőség eroseu toborzott a képviselők közt. hogy boszut 
állandók a miniszteren, ki őket elevenen megaszalni 
akarja, ne legyenek sem jobb, sem bal, sem reform, 
sem szélbal-pártiak, hanem mindnyájan bizonyos Mór- 
plieus úrral lépjenek ducz- és vódszövetségre .. . innen 
a példabeszéd.

.Álmos, mint a képviselő báz a budget tár
gyaláskor- .

Álmos az egyébkor is. Egyik részt kimeríti a si
kertelen küzdelem; másik rész nyert babérain pihen, 
vagy a buffeti bájos Hébék ambróziája szenderiti el őket.

Bécsbeu a famózus .Krach- kezdetekor Rothschild 
és Schey első rendű pénziejedelineket, mint a kiknek 
tulajdonították a válság kitörését. a desperatus és 
eszoket vesztett hórziánerek derekasan megczibálták raeg- 
öklözték, .Tanulj magyar! és — Ne ténferegj a börzén; 
mert ott könuyen megoklóznek.-

Csak hogy már némelyekre nézve elkésett a példa
beszéd. Hej! sok hiszékeny honfitársunkat (inéjj me- 
gvéukbelit is, a mint hiteles forrásból értesültünk) meg
öklözött, megkopasztott az a szabadalmazott rablóhadi 

Régi közmondás: .lieute roth morgen todt- (ma 
piros holuap hóit). Börzei nyelvre travestálva igy hangzik: 

.Reggel király, este sirály.**
A példabeszéd és riin nem egészen szabatos. Hát 

a szökés, golyó, kötél, méreg, bulláinsir mit vétettek i 
A .Rács Bodrogh" 26-k számában olvassuk, hogy 

Baján a mint az uj főispán tiszteletére rendezett disz- 
ebéd bevégzödott s a főispán az asztaltól felkelt; leg
ott mellette termett egy pinezér s stóla a foispáuhoz 
ilyet énképen; .kérem, még egy szivar is van fizetni 
való!" Hogy a főispán, mint ama lap folytatja, ngy 
kipöndöritteté azt a pinczefejedclmct, hogy nem is an
nyira járt, mint repült: ez nem tartozik reánk, hanem 
csak a példabeszéd:

„Goromba mint a bajai kellner.- 
A/. „U n g - közli a „Presse" után, hogy a „kirá

lyok királya*, a persa sah, a tiszteletére Pétervárott 
rendezett báli ünnepélyen, csak úgy unatkozott mint 
Berlinben. Elvégre a fenséges szemnek foltunt egy czi- 
ezomás, de nagyon is vénecske hölgy. O intett. A ke 
gyelemro méltatott arcza tündökölt; gyorsan fölkelt; 
az uralkodó elé lépett és mélyen meghajtva várta a 
megszólítást. A persa fölség integetve fejével, monda: 
„si vieille —  si Iáidé —  si mnigre —  que venez- 
vous fairé á hal?'* az az; oly vén. oly csúnya, oly so
vány; ugyan mit keres a bálban? közmondás : 

„Udvariatlan, miut a persa sah.**
Hóból gondolod jámbor olvasó, amaz goromba 

és ez csak udvariatlan! Miként fér ez össze az osztó 
igazsággal? Hát bizony csak úgy, hogy más Mátyás 
király és ismét más Mátyás kovács.

A véli krónikás Cserei Mihály uram, a „véletlenül** 
és hirtelen kimúlt Pctneházi, Bocskai István és más 
dicső magyar hősök esetére gondolva, meghagyta kor- 
társainak és a jövő nemzedékeknek példbeszedben : 
..ha magyar vagy, és sokáig akarsz élni. okos ne légv, 
vitéz ne légy s pénzed de legyen — sok**. E XVIl-ik 
századbeli példabeszédnek részint pótléka, részint füg
geléke ama szintén tapasztaláson, még pedig több rend
beli tapasztaláson alapuló legújabb példabeszéd:

Ne tarts szép feleséget, mert megdöngetuek a 
„házi barátok “

Hm — hm — hm, — ? — !!!
- *  - y

V ID É K I  L E V E L E Z É S E K .
Pstrohn, juhu* 20. 1873

T .s it iit  szerkesztő ur !
Midőn ma a cholera-járvány dühöngése. 74 áldo

zat elragadása után. községünkben megszűnni látszik; 
amennyiben már, hála istennek, járványos betegünk 
nincs . nem mulaszthatjuk cl hálánkat és elismerésün
ket nyilvánosságra hozni dr. Rcisuiann Miksa járási

orvos urnák, u járvány elnyomass körül kifejtett fárad
hatatlan buzgalmáért.

Dr. Ueismauu ur ugj'uuis, a járvány pusztításá
nak első három hetében, mind azon napig, amelyen 
az alispáui intézkedés folytán községünkbe kiküldött 
orvos hozzánk érkezett, naponként uiár reggeli 5— G 
órakor pontosan megjeleut köztünk, s jólehet rá já 
rása több községeiben hasonló munka várakozott, na
ponkénti 50— GO, sőt 70 betegünket késedelem nélküli 
buzgalommal fólkeresé, s gyakorta felkutatá, valódi 
ember-szeretettel ápolá, a csüggedezö félénkeket egész 
lelkesedéssel vigasztalni, megbátoritani s orvosi ta
nácscsal ellátni törekedett; sót a javuló, de szegény 
tehetetlen betegeket, az orvosi tudomány által meg
rendelt tápszerek beszerzése végett, pénz-áldozattal is 
seggitette; szóval a járvány elnyomása tekintetéből, 
nem kímélve saját egészségét, részéről minden lehetőt 
megtett úgy, hogy eljárásával nemcsak a törvényszerű 
kötelesség, do a legnemesebb humanizmus kívánalmait 
is kielégítette.

A tisztelt orvos ur e buzgalmának köszönhetjük 
fökép, hogy gyógy-kezelése alatt betegeinknek nem 
több, mint 18 százaléka haltéi. Nem kívánhatunk job
bat megyénk és hazánk járvány által zaklatott köz
ségeinek, mint a dr. Reismaun által tanusitottlioz ha
sonló, ember szeretettől vezérlett lelkes és áldásos or
vosi segélyt.

Kérve a szerkesztő urat, hogy hálánk és elisme
résünk e kifejezését, becses lapjában, a nyilvánosság
nak átadui uiéltóztassék, tisztelettel maraduuk.

llorvát József
lelkéss.

Varaa Antal.

ÚJDONSÁGOK.
(!) A  Dóm ján Sám uel és társa i által, a nyír

egyházi főjegyző és levéltárunk megválasztatásénak még
sem insitése iránt előtérbe tolt panaszos ügy. az etárgy- 
hun eddig történt intézkedésekből ugv látszik, nem so
kára el lesz döntve. Az ez ügynek mevizsgálásával 
inegyegyülésileg megbízott küldöttség, inulthó 28-án 
Nyíregyházán megjelenvén, Dómján Sámuel panaszló s 
a város részéről kras/nay Gábor polgármester, Yid- 
licskay Józsiit országyülósi képviselő, Mathueidesz Gusz
táv városi képviselő, Zajácz József közgyám és Beuca 
László városi tanácsnok jelenlétében a tárgyalás meg
kezdetett. A város részéről előterjesztetett, hogy ameuy- 
nvihen a kérdéses panasz, közvetlen a városi képvise
let jogát érinti, arra a képviselet meghallgatása nél
kül a polgármester érdemleges nyilatkozatot nem ad
hat annyivaliukább, minthogy a panasz tárgya vele nem 
közöltetvéu, a képviseletet nem hívhatta össze; köveké- 
zéskép a panasznak a képviselettel leendő közlése 
kéretett. A küldöttség a város részéről tett eme ké
relmet méltányosnak találván, a panasz a város pol
gármesterének kiadandóiiak határoztatott azon ntasi- 
tással, hogy a képviselet nyilatkozatát a panaszlók 
által netalán adandó felelettel együtt, folyó évi au
gusztushő 20-adikáig a megye kormányzó alispánjá
hoz múlhatatlanul beterjessze : hogy az augusztusira 
2G-dikán megtartandó megyei közgyűlésen végleg el
döntethessék Mikép fog ez iigy eldöntetni ? az a jövő 
titka. Nem akarunk a titkok belsőjébe hatolni; könnyen 
föltehető azonban, hogy az eziigybon hozandó hatá
rozat, korántsem a panaszlók által gyűlölt egyéneknek, 
hanem egyenesen a képviselet választási jogainak leend 
hátrányára; föltéve, hogy a küldöttség és a megye s 
esetleg a miniszter szigorúan ragaszkodauduak a tör
vény szavaihoz. Ha csakugyan bekövetkeznék ez eshe
tőség; ha a képviselet elesnék néhány tisztviselői állás
nak választás utján leendő idönkinti betöltési jo gá tó l; 
vagy ha ama két tisztviselői állás betöltésére nézve, 
uj választás rendeltetnék el; ami által a már-már lecsön
desült kedélyek és melegedni kezdő testvéries érzületek 
újból megzavnrtatnának: feleljeuek azok, akik, a vá
ros érdekét k a polgárság békés nyugalmát elég vak
merők, a nagy többség együttes megnyugvását sem
mibe sem véve, saját személyes gyűlöletüknek és önfe
jű-egüknek dobni oda áldozatul anélkül, hogy a lehe
tő kedvezőtleu eredményeket számba vennék.

X  A szabolcsmegyc-hajdukerrtlett póttan- 
fo lyan in t, mely Nyíregyházán folyó hó elején lett volna 
megtartandó, a közoktatási magy. kir. minisztérium, 
mull hó 31-én 20549 szám alatt kelt távirati rendele
tével, a kolerajárvány miatt, beszüntette.

V  A  n y íregyh á z i v .iroshazépü letnck miisza
ki felülvizsgálata bewgeztet* tt A felülvizsgálatnak, mint 
már egyizhen je leztük. csakugyan alig van eredménye. 
Mint halljuk a különbözet mintegy 1400 írtra megy. 
Ezért ugyan kár volt oly igen sürgetni a műszaki felül
vizsgálatot.

(J—v) A  h e lybe li „D a lá r  egylet** folyó évi juli- 
ushó 27-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, mely 
alkalommal elnökül varosunk egyik jeles népdal-zene- 
költóje Kralovánszky Mór választatott meg, aki is a 
bizalmat el nem utasítva, az elnökséget azonnal elfő-1 
gadta Örömmel értesültünk e választás eredményéről;! 
mert Kralovánszky Mór kózkedvességű és tiszteletű 
személyisége, megnyerő modora, mindenkit lekútelző í 
bánásmódja, a szép és nemes iránt fellángoló érzülete 
s atal inosan ismert tevékenysége, biztos zálogul szolgál
nak arra nézve, hogy vezetése alatt, a nyíregyházi da-j 
lárda szép virágzásnak fog örvendeni Valóban szegy eu- 
letes dolog volna, ha városunk közönsége továbbra is 
hidegen fordulna el e nemzetics irányú, szív és lólpk 
nemesítő egylettől s pn ülni lennénk kénytelenek n nálunk - 
nál sokkal kisebb szomszéd»árosok daláregylétéi előtt

(Sz ) A  niáriu • pacsi m onostor főnöksége, 
egy hozzánk intézett levélben határozottan kijelenti.! 
hogy a búcsúkat betiltó alispáui rendelettől, a monos
tor semmi féle felfolyamodványt sem in tézet a kor-1 
mányhoz. Ama hirt tehát., mely e vontkoz»thnn a ta- 
pokhau mindenfelé kürtöltetett, teljesen alaptalannak 
állítja a monostori főnökség és azt ünnepélyes n vis/a 
utasítja Midőn az említett szerzetnek e nyilatkozatát1

közétesszük, egyezelsniiud telhívjuk az ama hírt köz- 
lőtt lapokat, e czáfolatuak szives közzétételére. Kuyi- 
vel az igazságnak és méltányosságnak mindnyájan tar
tozunk.

(!) Királytelkcn az ottani uradalmi kasznár 
Raksáuyi Imre ur nejét ragadta el az uralgó Ijárváuy 
egy. Zemplénből látogatóba oda jö tt fiatal rokouával 
Szakács Károlylyal. Az elhunyt nő számos gyermeknek 
volt gondos és szerető anyja. Béke hamvaira!

(S. p.) Polgáron á főjegyző választás folyó 
hó 10-én ment végbe, tekintetes Ónody Géza közigaz
gatási szolgabiró ur ismert tapintatos vezetése alatt. Öt 
pályázó közül csupán, kettő jött választás alá ; a fel
kiáltásnál azonban a többség kivehető nem lévén, el
nöklő szolgabiró ur, tíz választó kiváságára a szavazást 
elrendelte. A szavazásnál igen erős tusát kelett vívni 
az értelmisséguek a nyers tömeg ellenében, hogy je l- 
löltjüket megválaszthassák. Az igazság és méltányos
ság végreis győzött az ármány fellett; mert a község
ben már hét év óta aljegyzői minőségben hivatalos- 
kodó Hart Gusztáv két szótöbbséggel megválasztatott 
jegyzővé. Polgárra nézve, ahol a nyers tömeg túlnyo
mó többségben van az érteiuiség ellenében, e vívmány 
nagy nyereménynek tekinthető. Sokáig éljen a megvá
lasztott uj főjegyző. Polgár városa és a közművelődés 
érdekeinek előmozdítására.

(T — e) A to lv a jo k  Nyíregyházán napról nap
ról napra nagyobb tökélyre viszik mesterségüket Ez
előtt legfeljebb kapukat és kerítéseket hordtak e l; ma 
m ára boltokat és piuczéket is feltörik; sőt még a lo
vakat is ellopják az istálóból. A legfeltűnőbb az, hogy 
e merényleteket leginkább a rendőr-hivatal szomszéd
ságában követik el. Legközelebb egy iparos boltját 
törték fel s mintegy 200 forint értékű kész lábbeli- 
nernüeket vittek el. Múlt héten pedig a rom. cath. kán- 
tortanitó pinczéjéból 3 oldal szalonét oroztak el. Ha 
az ember kissé elgondolkozik e tolvajlások fölött s 
kutatja • betöréseknek okát, lehetetlen azon föltevésre 
nem jóni, hogy e tolvajlások. amelyek ezelőtt itt Nyir- 
egyházáu a ritkaságok közzé tartoztak, aligha közeleb
bi viszonyban nincseuuek a hónapszámra szabadon 
járó-kelő és a városon kinn tartózkodó törvényszéki 
rabokkal. Vannak fegyenczek, akik úri házaknál szol
gáló uócselédekkel viszonyt kötnek s a tolvajlás napi 
rendeu van a háznál. Ajáljuk e körülményt az illető 
hatóságnak szigorú figyelmébe és fegyelmébe.

A  Az eperjesi ev. eollegium ez évróli érte- 
sitvényét dr. Vécsey Tamás igazgató beküldvéu, belőle 
következő érdekesebb adatokat emeljük ki. A jövő 
tanévben a collégiuni egy tanitóképezdével fog meg- 
bövittetni, melyhez már minden szükséges lépések meg
történtek. Az intézetbeu volt ezidén 1G rendes, 4 se
gédtanár. A gvmnasiumba 195, a theologiába 7, a jo g 
akadémiába 171 s igy összesen 373 tauuló Íratott be; 
a második félév végén azonban e szám 354-re apadt. 
Érettségi vizsgát tett 19, kik közül csak 1 bukót meg. 
A teológiai három évi tanfolyamot csak négyen hall
gatták. Birói államvizsgára 52 jelölt bocsáttatott és 
ment keresztül. Az ifjúság között 12 egylet van, köz
tük egy „becsületbirósági esküdtszék" is. mely a uralt 

j évben 12 ügyet intézett el A magyar nyelvmivelö tár- 
'saság Petőfi Sándor 5') éves jubilál mát is megtar
totta, mely alkalommal 20 frtot gyűjtött a Petőfi szo
bor felállítása és Petőfi sziiletésliázának megvételére. 
Az értesítő a tanulók névsorán kívül, a tantervet és a 
fogalmazási feladatok sorozatát is hozza igeu tapinta
tos modorban.

— (Előlege* leánynöveldel értesítés). En
gedve Újhelyi Berta és Sperlach Hcrmin kisasszonyok 
leáiiyuövoldéjéuek megszűnésével, több oldalról nyilvá
nult azon óhajtásnak, hogy vajha a megszűnt növeldék 
helyett, mielőbb nyílnék egy, a szegényebb sorsú szü
lök gyermekeit is befogadó leányuövelde, s buzdittatva 
több nyíregyházi tekintélyes s/üle és tanférfi kedvező 
nyilatkozata által • elhatározám. hogy a miskolezi ev. 
ref. egyházkeriileti leánynöveldénél eddig elfoglalva tar
tott állomásomat felmondva, e nemes város kebelében 
egy úgy a kor igényének, mint a középosztályra szülök 
óhajtásainak megfelelő leány no veidét nyissak Addig is 
tehát, mig neveidéin rendes és részletes elörajza (prog
ramra) a sajtót elhagyná és szét küld Irat ném : tájékozá
sul van szerencsém tudomására hozni a n. é. városi 
es vidéki közönségnek, hogy leánynőveldémet folyó évi 
szeptemberhó 1-jével okvetlen uiegnyitaiidom (Puzo- 

inyi-utcza Draskóczy-ház)  Bíztat a remény, hogy 22 
éven át szerzett nevelönoi tapasztalataim s a már ed
dig is megnyert tekintélyes tanerők segélyével, sikerülni 
fog megoldanom azon nehéz feladatot, mely reáin vár, 
hogy t. i. a gondjaim alá bízandó növendékekből, a 
hazának derék honleányokat s az emberiségnek oly 
anyákat neveljek, akik hivatásukat felfogva, tetteik 
miudig és niiudenben jellemszilárdságot, nemes gondol
kozást, gyöngéd érzést és szerénységet tükrözzenek 
vissza úgy saját házi körük, mint a társadalom javára 
és boldogít ására. Niregyházáo, juliusho 31-én, 1873. 
özv. L á s z l ó  J ó z s e fn é  sz. Homonuay Eizsebet, le- 
ánynövelde-tulajdonos.

(00) A  flznbolrsmeftjrci ló tenyésztés  emelésére
engedélyezett ezidei országos jutalomdijak kiosztása f. 
ó. júliusira 28-án ment végbe Nyíregyházán* A  kiállí
táson kővetkező lótenyésztő gazdág vesenyeztek : Elek 
Béla, Korda Gusztáv, Pazonyból, Sichermann Mihály, 
Boros Gyula, Dobránszky Pál Kótajból, Inczédv let van 
Béreseiből, Petneházy Imre Petnehizáról, Lányi Gábor, 
ifi. Maurer Károly. Andrejkovics János, Nádasi Mihály, 
Mesko Sámuel. Fitkonidesz András. Marsalkó Géza, 
Márföldy Mihály. Morauszky György, Maar Adolf, Hrein- 
ko János, Zajácz József, Szekeres János, Báthy Károly. 
Rnrzó János Nyíregyházáról. Boros Lajos, Ványi Sándor, 
Sápi Gábor Földesről. Csajkos Gyula, 8zobos*lay Pap 
József Ujfehértórol, Toka Tamás Nugy-Kálloból és 
Országh Bálint Tisza-Lökről. Az I osztályú 1-ső dijt 
(12 db. nrnnv) Csajkos Gyula, I oszt. 2-ik dij (10 arany) 
Szohoszlai Pap József, H oszt. első dijt (10 arany) 
Elek Bála, II oszt második dij (8 arany) Marsalkó Gé
za ny-rték Ezeken kívül nyertek még: Boross Gyula 
5 —. Boros Lajos 5— , Andrejkovics János 6— , Maár



KÖZGAZDASÁGI KOVÁT.Adolf 5— , Barzó János ő— , és Váoyi Sándor 5 dt 
Aranyat. A bíráló bizottság tag ja i: Porzády; cs. kii 
százados, Gyera cs. Itir. állatorvos, Gencojr Forencz el
nök, Molnár Gusztáv, Szoboszlay József, Kraszuay 
Gábor, Miklós Forencz. Nyíri János, Nyiri Fereucz, Vá- 
lyi Forencz, Csorna István, Kralovánszky Mór. bizott
sági tagok

A  k ö z ö n s é g  r o v a t a .

A „Szabolcs- ez évi 29-ik számában, az újdon
ságok közt egy tzikk jelent meg, melynek utolso pár 
sorában iró figyelmezteti a nyíregyházi városi főorvos 
urat. az ugynevezet Pagliauo-szörp árulására, melyet 
igen ártalmas szernek állítanak.

Az emberiség érdekében nem hallgat hatom el e 
pár sort szó nélkül. Orvos nem vagyok, de tapaszta
lásból beszélek, nem pedig mások állítása utáu, mint 
az említett ujdonságiró. Községünkben a dióiéra nagy
ban dühöngvén, én is beleestem ; s midőn rajtam már 
a gyomor görcsólés és szekelés erőt vett. bekövetke
zett az erős émelygés, amikor is azonnal bevettem egy 
evő kanálnyi paglianó szörpöt. F  bevétel után az 
émelygés rügtöu megszűnt; a székelés azonban tovább 
tartván, 3 óra múlva ismét bevettem egy kanállal:

már ekkor a hasmenés nagyon kevrs volt ; 3 ólával
később ismét bovcttem a harmadik kanállal, melyre 
minden émelygés es hasmenés, valamint a hasrágás is 
meg szűnvén, többé elő sem jött

F kúra után elgyengültem ugyan, de másnap 
ugyancsak Hzun orvos rendelvényére, aki a pagliano- 
szörpött adta, cseppeket vevéu b e , koronkint erőm 
helyre ált Ezt nemcsak uingaiuou. hanem később egy 
39 éves emberen, és egy Ü éves gyermeken is tapasz
taltam.

Pátroha, julius 28, 1873.
Vágó Lajos.

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .

A „Színpad- czimü színészet i szűk közlönynek, 
Bercsényi Béla szerkesztése mellett, megjoleut l-ső és 
l?-ik számai, a napokban kühlettek szét. í gy czim és 
tartalom tekintetében egyaránt méltó az ügyhöz, mely
nek szolgálatába állott. A szöveg közé egy lómai co»- buI. egy tribün és egy stólás uo jelmezes rnj/u 13 vau 
nyomva Mellékletül pedig Itákosy J» nö „A kőikéi há
látok” czimii színmüvének jeleuetezóse van köunyen 
felfogható rajzban csatolva

Ü z le t i értes ítés.
A  n y íreg yh á z i tenuénycKnrnokiiá l aug. hó 2-án 

b e je g y ze tt  te rm én y á n ik .

P ia o z i a r 100 köböltölkezdvs
Húz* 00—00 funto* 4 25—4 40

7H—80 „ 
70—80 „

0.00—0.00 . 4.40—4.50

Búza „ 0.00—(MM l vám mázsa *zer. 6 00—6.25
Árpa 2 80—2 35 0.----U —
Zab 1.70-75 '
Tengeri 3 3(1 - 3 85 uj termés,
Köles 0 00—8.75
Bab, tiszta fehér . 8.75—3.80
Kápoaztarepcso 0 00—(MM) 4.00—4.12
Lenmag o.oo— 0.00
(ioinhorka 0.00—0 00
Kendermag 0 (M)—0 00
Mák 0.00—0 (Ml
Napraforgóolaj 00.00- 00 00
Szesz 80 fokú mngy. iteze 26 25

Felelős szerkesztő - K. Iv inét ti > látván.

H I R D E T E S E I C -

A Szarvns-utczán 109-dik szám | alatti ház kiadó. Tudakozódni lőhet ugyanott beüt az udvarban.
( 0 - 1 )

(S_„ Bérbeadó birtok.
Szathmármegyébeu 1300 liold legjobb mi- 
uőségü szántó cs kaszáld föld, ogv tagban 
minden gazdasági épülettel ellátva (ha ki 
vántatik 2000 hold is kapható), 6 egymás
után következő évre, bérbe adandó. Bővebbéit értekezhetni, levél által vagy szóval P e s 

ten, a magy. közp. bizományi irodában va- 
czi-ntoza 15 sz. a.

Hirdetés.
Mimlcn lietegKég t'llcll, Óvsze

rül ajánlható a  valódi Tolu ij-hegy-
aljai bor, mely üzletemben maga 
valórtáKrthun lepecsételt Üvegekben 
pr. 80 kr. — Ir. I. 20. és tr. 1. 50 
krjávul kaphatóPullálsrk József

K I A D Ó  B O L T .
Nyíregyházán az uj városháza alatt, egy bolt 

minden órán kiadó. Frtekezkezhetui ugyanott

(3 - 2 )
K ollá r  Samu

könyvkötőnél.

rr ■{. Z
h  5  5  i  ec

Bérbeadó ház.

Nyíregyházán a nagy-debreczeni utczában 
15.39. szám alatt levő ház, f. évi Szent-Mihály 
naptól, bérbevehetö.

Értekezhetni ugyanott

V eszé ly  J ózse foén é l.

©  -2, ÖÖ
J2  = ‘ O

Eladó (űzi-fa.

( 0 - 1 ) a czukrászdával szcmhen

Kolera ellen

hathatós óvszerül s
ajánlja most érkezett

vörösbort és borovicskát

20 öl jó száraz tűzi-fa eladó, ö le  

9 írt 50 kr. A venni szándékozók alul

írottnál jelentkezzenek Nyíregyházán 

nagydebreczeni- ntcza 1504. szám alatt.

( 3 - 3 ) Szel Iák János.
Bérbeadó birtok.

Haszonbérbe adatik néhai Kállay Leo- 
pold jogutódok napkori 1000 holdnyi föld
birtoka, 6 évre, Xapkoron t. 1873. szeptem
ber 7-én (1. u. niniirt gondnok lakásán, 500 
forint bánatpénz letételével megtartandó ár
verésen. (*—0 Hagy István.

a csemege-terem
További kanható fris czi'.rom és naranc-. í

Hirdetmény.

Cholera ellen, | <3— i) | Cholera ellen.

KIjF.T-ITIIj, “V I
kitűnő liiztszcr váltó- é* mncsá’ Dz, bél- <-» gvomorgöira* epemger, hányt*, tengeri betegség, nseletazorulá*, almat- 
UtiMg, »tb. ellen Ára egy nagy üregnek 65 kr , kisebb 50 kr

W F  S Ó S - B O R S Z E S Z
mint háziazer Mr. AVilliam Lee utasítása szerint. Gyors ha
téit Műkőtől : Rheutna, csúz, szaggat**, fagya*. fog-, fej
ét liilfájdalinak, szemgyuladás. rakfekély, bénulások «tb. 
atb. <-llen , sót fogtiunto * terül iá igen ajánlható, mennyi
ben a fogak fényét elősegíti, a fog búst erőst.itt, ét a csaj 
tiszta szagtalan ir.t nyer a szesz elpárolgása uttn

Ara egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr. 
Használati utasítás magyar vagy német nyelven, je

lentékeny orvosi t egyéb elismerő bizonyítványokkal, vala
mint lótományosaim névsorával, minden üveghez mellé
keltetik.

Brázay Kálmán.
U>ári iroda és központi főraktár: Fest, országút 26 se.

Raktáraim- .Nyíregyházán: ifj. Maurer Karoly. V 
Kallóban : Nagy Karoly, Tokajban : Zarhanás Imre. I ’jfr 
|i:ért-»i Fotsgav Vmeze, Hadliézun : H rovitz Lajos uraknal.

A  n y .-b o g d á n y i kir. k isebb  h a szon vé te l, 
a vá ro s  k ö zep én  lé v ő  v e n d é g - fo g a d ó v a l,  m é - 
MZiirsif k -é p ü h tt »* l, 4 h o ld  n y á r i le g e lő - té r r e l,  
a n y  ireg yh n x a -u n gh vá r i itt m en téb en , a vá-

Úri házhoz vagy egyes urak mellé szolgául ro,< v#sí'n vendé(tr<>ir«dóv*i. ,ui«».épuifttei.
a  házi k er tte l, 4 o rs zá go s  vá sá r-v á m m a l, fo ly ó  

é v i  aug. 17-én d é le lő t t i 10 ó ra k o r  B o g d á n y  
va ro s  l iá z iín á l, f o ly ó  é v i  S z - M ih á ly  nap tó l 
k e zd ve , bárom  e g ym á su tá n  k ö v e tk e z ő  é v e k re , 
k ö zá rv e ré s en  lia s zon k érb e  fo g  adatn i.

U án om p é iiz  200 f i t : a z  á rv e ré s i fe lté te 
lek , a lu líro ttn á l m egtek in th e tők .

K e lt  N y ir -B o g d á n v ,  ju l. 21. 1873.

Székely Benedek
(3— 2) közhitt okossági képviselő.

■ B f l a

a ján lk o z ik  e g y  25 éves  fé r fi, nki ném etü l, fr a n 
ca idu l és s z lá vu l fo ly é k o n y a n  beszé l.

É rtek e zh e tn i a n y ír e g y h á z i v á ro sk a ] ii- 
tá n y  u rnái. (0 — 1)

Eladó ház.
A  Ilo lló -u tc zá b a n  le v ő  479. szánn i ház. 

k ed v e ző  fö lté te le k  m elle tt, e ladó . É rtek ezh e tn i 
tu la jdon os

Fúrnian Pál
(0— 1) szíjgyártónál Nyíregyházán.

Két végzett jogászAgvvedi irodában állandó alkal- f-inaziíst nyerhet. Bővebb fel- ú 
• . * Nvilágositást nyújt Dobay .Sándornyomdász Nyíregyházán. i>:

« - 3 )  J

Bérbeadó házak.
Aliiliitnál két rendbeli lakás, egyik 

holt és lakással együtt, jövő 1874-dik 
évi január 1 - tol, a másik fenn iik emele
ten a jelenlegi in. kir. adóhivatali helyi- 
séjr jövő év május l-töl bérbe kiadó.

Krteke/.hetni Fii 1(0 károlynál.
N y ír e g y h á z a . 1873. N yom a to tt D o b a y  S án dorná l.


	31



