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KIMuUal *r«k :
s Egész é v r e ............................ * frt.
[Félévre .............................2 frt.
I  N egyedévre............................ 1 frt-

i Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi | 
I részét tárgy azó küldemények intézendök: 1 
1 Szt.-Mihályi utoza Sütő-ház. Jl
f  Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza. 

Kiadó-hivatal.
£ hová az. előfizetési pénzek, a lapl>a szánt 
J hirdetések és felszólamlások küldendők : Tr

Nagytér 13f». n i .  a.

SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

Hirdetési dijak : «>
(•Minden 5 hasábos petit »or egys/mi hír- 7 

detésnél 5 kr. többszörinél 4 ki jf ? Terjedelmes hirdetések többszöri la-ik-,? 
£ tatása, kedvezőbb fedi-te lek alatt

közölhető. a

L Minden egyes beiktatás után kim stár ,̂ 
illeték 30 kr.

IA  nyílt - térben minden három hasábos 4 
garmoiul-sor dija 20 kr.

i  Az előfizetők, a hirdetések meg-A 
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény-V 

ben részesülnek.
í- ♦=»*> -i

Kladó-tulajdonoa : a „szabolosmegyel lapkiadó-társulat."Társadalmunk szégyen-foltjai.
E gy  m agyar bölcsész és iró vallás-er

kölcsi, bölcsészeti értekezésében, korunk ösz- 
szes megfejtésre váró kérdéseit, két tételbe 
vonta össze. E szerént a mai emberiség te
endője : a t á r s a d 1 m i k é r d é s  m e g ö l  d á- 
8 a. Ez az egy ik  tétel. A  másik pedig ez : 
s z a b á l y o z t a s s é k  a z  á llam  és  e g y h á z  
e g  y  m á s h o  z  v a ló  v is z o n y a .

Látni való, hogy egy  korszak működé
sének meghatározására nézve, e két tétel 
nagyon szíík ; de ha egy  kissé gondolko
dunk fölötte : minden törekvéseink czélját s 
irányát kifejezve találjuk e két mondatban.

A második kérdés fejtegetése és tüze
tes vizsgálása nem tartozik szorosan e lap 
körébe, melynek számára e sorok irvák. E z
zel bíbelődni, a politikával fogla lkozó na
gyobb  szabású napi lapok dolga. Annyit 
azonban itt is szabod m egjegyezni, miként 
e tárgyhoz, már t. i. az állam és egyház egy- 
máshozi viszonyának kijelölése s megállapí
tásához már nálunk is hozzáfogtak. A zt le
het mondani, miként elég bátran, tiszteletet 
érdemlő nyíltsággal beleharapott az ország 
törvényhozó testületé eme keserű almába. 
Csak az a kár, hogy a „ t ö b b s é g 41 foga 
igen hamar belevásott; emészthetetlennek 
tartván a gyümölcsöt, nem merték lenyelni. 
Non dilin matúra —  mondák s eldobták; 
azaz, hogy nem bohták e l; hanem a szájok
ban maradt, .ló  étvágyat hozzá! Mi pedig 
legyünk készen rá, hogy e keserű almának 
ízét mi is fogjuk kóstolni.

Na de minket ez most éppen ne fogla l
koztasson. Reánk inkább a társadalmi kér
dés megoldása tartozik. Ez az, amely min
ket érdekel. Jó, hogy érdekel. Es szükség, 
hogy érdekeljen; megmondom, hogy m iért? 
Azért, mert e kérdés sikeres megfejtésétől 
nagy mértékben fü gg  amannak szerencsés 
megoldása. Egészséges és rendezett társa
dalmi élet biztosíthatja az egyes polgárok 
és az egész emberiség nyugalmát, békéjét, 
jó létét, boldogságát és fejlődését. Ez dönti 
el ama kérdést, hogy az emberek által alko
tott e két intézmény között t. i. az : á l la m  
és e g y h á z  közt harcz és visszavonás, vagy 
béke és egyetértés legyen.

Egészséges társadalmi élet fentartására, 
n szó tiszta és valódi értelmében vett s z a 
b a d s á g  8 m u n k a  i r á n t i  s z e r e t e t  n é l
k ü lö z h e t e t l e n .  A  nép és az államok jó
léte ezektől föltételeztetik, mint Montesquieu 
elég rövidre fogva  kimondá.

Tehát a muka-szeretet; s aminek ez
zel kézenfogva kell járni : a munka-felosz
tás! A  társadalomnak minden egyes tagja, a 
számára kijelölt, vagy  ha jobban esik ig y  a 
mondás, az általa szabadon választott mun
kakörben dolgozzék szorgalmatosán, lelkiis
meretesen. Ez az emberi élet, akarom mon
dani társadalom főszabálya. íg y  az egyes 
magának ott használ, ahol a köznek. A z  ép 
testben is az egyes részek : fej, szem, száj, 
kéz, láb stb. külön-külön egész tagok s mind 
más-iuás munkát végeznek ; de mind e g y  
közös czélra, az egyén , az egész e m b e r

fentartására. íg y  van a dolog az emberek 
összesége, az egész e m b e r i s é g r e ,  vagy 
ami ezzel egyre m egy , t á r s a d a lo m r a  
nézve. Itt csak a szó más; a dolog, a fo ga 
lom ugyanaz.

Tovább m egyek még egy  kissé a ha
sonlításban. A zt m ondom , hogy ha a test 
egy, akármelyik tagja beteg, hasznavehetet
len, azt gyógyítjuk, orvosoljuk; elkövetünk 
mindent, hogy haszna vehetővé tegyük. Va
lamint az e g y e s  e m b e r n e k  meg van e 
kötelessége testének minden egyes tagja 
iránt : épen úgy van kötelezve az emberi
ség, a társadalom, az egyes emberek irányá
ban a hasonló szolgálatra. Itt, mint amott, 
az em beriség, mint az egyes ember, csak 
humánus dolgot végez, ha a beteg-tagokat 
ápolja, gyógy ít ja ; s haszonvehetővé tenni 
igyekezik. Es ha az ember e tisztet nem tel
jes íti?  Erre nincs más szó, minthogy nem 
tudja a maga javát. Kissé erősebben fejezve 
k i :  nem ismeri e m b r i s é g é t ;  ami kere
ken kimondva az teszi ; nem ember.

Hátha a társadalom hanyag, vagy  fe 
ledékeny ilynemű hivatása irányában?! Nos? 
Minden tisztelettel, n legszelídebben l e g y e n  

mondva : legalább is hivatását nem érté 
m eg; nem fogta fel, vagy félreértette. Fel
fogásom szerént, a dolog ig y  s nem más
ként áll.

Reteges, haszonvehetetlen, alkalmatlan 
tagokat olyanokul nézni, jő szemmel nem 
lehet. Gyógyítan i, a nyavalyáktól megtisztí
tani, betegségtől óvni, menteni kell a testet, 
íg y  n társadalmat is

Mellőzzük most az egyes embérekét. 
Nézzük az egész emberiséget, a társadalmat. 
Mit látunk? Mit tapasztalunk? Hasznavehe- 
tő-e itt minden tag? Teljesiti-e minden egyes 
kiszabott, vagy elvállalt kötelességét? Ha 
vannak restek : serkentetnek-e munkára? 
Ha vannak beteges tagok : részesülnek-e a 
kívánt ápolás, figyelem  és emberséges bá
násmódban?! M indezekre azt kell felelnünk, 
hogy kivéve nehány nagyobb várost és köz
séget, nem!

Nézzünk körül csak magunkon. Mily 
nagyszámmal vannak azon nyomorultak, 
akik a társadalom szégyenére és gyalázatá
ra járnak-kelnek béna tagjaikkal és ja jve- 
székelnek undort gerjesztő sebeikkel utón 
és útfélen. Ha e nyomorúságos állapotunk
ról teljes képet akarunk szerezni, menjünk 
el egy  országos vásárra; a szerencsétlen 
nyomorultakra fordítsunk a nagy zaj közt 
egy  kis figyelm et : a hörgő kiáltozás rezgeti 
lelkünket azontúl, in ig élünk mindig.

Ezt pedig a mai társadalom tudja, látja 
és nézi.

De m ég ez nem minden. A  nyomor ál
dozatai járnak házról-házra, faluról-falura, 
vásárról-vásárra, a hazában hontalanul, előt

tü n k , szemünk láttára. Ez m ég csak szé- 
1 gyent, gyalázatot hoz ránk. De a valóságos 
nyomorultak képében és rongyaiban hány 

iélősködő, kasza-knpa kerülő jár-kél köz
tünk, kerülve a tisztességes, becsületes ke- 
nyeretadó munkát?! És még ez sem minden.

A z  igaz, miként már az is szégyenünkre 
válik, hogy elnézzük, mikép egészséges, ép 
emberek, kegyelem-kenyeren tengődve, in
gyen éljenek mindnyájunk nyakán s do log
talanul, henyéléssel vesztegessék el a drága 
munka-időt; de ez ingyenélők ezenfelül m ég 
lopásra s Isten tudná mind elmondani, h ogy  
minő bűnökre vetem ednek! Mi ezt tudjuk, 
tűrjük. Ak i a bűnt behunyt szemmel nézi, 
bűnös az maga is. E pontnál a társadalomra 
már bűn háramlik.

Hol a koldulás be van szüntetve, mint 
a rendes városok s nagyobb falvakban : az 
ilyen dolgokat ott csak könyvből, papírról 
ismerik. De a vidéken lakók jó l  tudják : 
mennyi kellemetlenségnek van az ember e 
kósza, barangoló népség részéről k itéve!*) 
Jön hozzánk egy  bozontos fejű s szakállu, 
réz-vörös arczu férfi; vállán csüng-lóg egy  
színe-vesztett, hajdan kaput-alakra szabott, 
dirib-darab rongyokból összetákolt öltöny, 
folt hátán folttal; lábán egy  katona-baka 
czipövel, legalább annak néz k i; alázatos 
képpel nyöszörög valamit 8 teszi magát, 
hogy ö nagyon beteg ; mutatja sapkáját; uj
júval mutogat s e b h e l y e i r e ,  h o g y  ő katona 
volt, n a g y  rész honvéd és alamizsnát kér.

A z  m ég megjárná, ha ez a mai katonai 
álarezos kéregető, Arany János becsületes 
koldus-honvédjének szavaival ig y  szólana : 
„adjatok, adjatok! amit Isten adott!*4 De e 
csavargók olyan arczátlanok, hogy megne
vezik mit s mit ne adjanak. E lég  gorombák 
visszaadni azt, ami nem ínyükre való. L e g 
több krajezárkát kér, kivált nadrágos em
ber házánál, amit azután rendesen a csap- 
székbe visz.

Kedves olvasóin! m ég ez sem minden. 
Tudni kell, miként a falusi nép nyaranta a 
mezőn lakik. Sok helyütt a húz becsukva, 
vagy lakat alatt áll magában. Néhol tehe
tetlen 80-as aggastyán a házőrző; másutt 
m eg egy  7- 10- 11 éves kis gyerm ek. Ilyen 
kor könnyű a koldulás. Mi a zárt, lakatot 
letörni, lefeszíteni? A z  öreg, vagy  gyerm ek 
házőrzőnek pedig az orra elől, szemelúttúra 
vinni el, egy  kis csellel, balfogással, amit 
akar, ami neki tetszik?! az neki annyi, mint 
semmi! A z  apa, anya pedig köszönje meg, 
ha egyebek mellett gyerm ekét is el nem v i
szi, kivált a taligán koldus. Nem  mesét be
szélek, s tudok példát mondani arra is, hogy 
a gyermeket is felkapták a taligára és elvit
ték. Azóta nem látta senki.

Mindezek bizonyítják azt, hogy a há
zanként koldulás eltiltandó. Állításaimat pél
dákkal is tudnám az utolsó szóig igazoln i; 
de azt mondaná rá az olvasó Montaigue sza
vaival : „Miután mindezek tényeken, közta- 
pnsztaláson alapszanak, bizonyítást nem ig é 
nyelnek.41

Látható az eddigiekből, hogy a házaló 
koldusok két osztályba sorozhatók : valósá
gos n y o m o r u l t a k  és c s a v a r g ó k .  Ez

: •) E pontnál megjegjr*fm, hogy én e kellenirl'enségról, n.ini 
inul*ról bestélhetek, vagyis mint átélt dologfó ; tniv*> k<>*. 
vgünkhen lakó körjegy/ó Pe lescsak Ignác* ur a fslunkl a 
hehe-hóba bevetődó csavargókat muhnen hxfájukba li- 
sértett. G. P.



utóbbiak, mint az élősködő á llatok, vagy 
élődi növények, odatapadva a társadalom 
testére, szívják s beszennyezik magát a tár
sadalmat. Szégyen , gyalázat, büu ez a tár
sadalomra nézve.

Mossuk le a gyalázatot; seperjük le, 
tisztítsuk meg társadalmunkat ez élődi kol
dus-fajtól.

A községszervezésnek vége van ; min
denütt uj és ügybuzgó tisztviselők a közsé
gek élén. A z  a szó, hogy minden község 
tartsa a maga szegényét, ne legyen már to
vább a pusztában elhaló kiáltás, viszhang 
nélkül; hanem váljék testté. A községi vá
lasztmányok a szegény-ügyről tanácskozza
nak, intézkedjenek úgy, mint bármely más 
községi dologról. A z  elöljáróság pedig az e 
tekintetben hozott határozatot hajtsa végre.

Népgyűlések tartassanak, hol azután a 
lelkészek, tanítók, átalában az értelmiség és 
az elöljárók terjesszék elő ez ügyet s mond
ják ki, hogy a községi szegények vagy há
zanként, vagy beszedett termény beli adomá
nyokból közösen tartassanak.

A  csavargók tolonczoztassanak hazá
jukba; a m egyéből mindenesetre kísértesse
nek ki, ha nem itt volna hazájuk.

íg y  kellene a társadalmat, közelebb 
m egyénket az emberiség e szennyfoltjaitól 
megtisztítani. íg y  kellene, a valódi nyom o
rultak ápolása által, emberszereteti érzelme
inknek láthatólag jelét adni.

Más részről, inig amazokat elháríta
nánk , a köznépet is a szegények eltartására 
buzdítván, egy  szép, emberséges dolognak 
megnyernénk. íg y  nyerhetnénk m eg aprán
ként más társadalmi kérdések orvoslására is, 
ha szivét is nemesítenénk, a lélektanitás ál
tali mivelése mellett. íg y  lehetne kivívni és 
kivinni a nép javítását. Ez pedig mindenek- 
fö lött szükséges a társadalomra nézve; mert 
nemes szivü, jól nevelt, mi veit köznép nél
kül teljes társadalmi, polgári, állami boldog
ságról beszélni nem egyéb álmadozásnál, lég 
vár építésnél. GArömliri Péter.

KÖZÜGYEK.

A m. kir pénzügyi minisztérium 34, 79G3296 
sz. a. kiadott körrendeleté valamennyi közön

séghez.
(Folytatás)

Mise! a végrehajtást, az önkéntes fizetési készség 
hiányábau, ugyszólva minden községre, sót legtöbb

esetbon a közvetlen adófizetőkre is el kelle rendelni s
mivel a p. ü. igazgatóságok a végrehajtás eszközlésére 
megfelelő számú p. u. tisztviselőkkel nem rendelkeztek : 
kénytelenek voltak napdij és fuvarbér mellett a vég
rehajtás foganatba vételére iuagnnegycneket fogadni fel.

K.zek megválasztásánál egyenlő gond fordítandó 
arra, hogy. menyire csak lehet, oly egyéniségek válasz
tassanak,’ kik a rájuk hízott felad..tót nemcsak erély* 
lyel, de egyszersmind kellő tapintattal is oldják meg,1 
nem okozván a hátralékos adózónak több kellemetlen
séget és bajt, mint a mennyi feladatuk megoldásával 

: szükségkép együtt jár
Oly feladat ez. melynek kellő megoldása napon

ként több nehézséggel jár.
Az utolsó két évben számosabb vasúti vonalnak 

megnyitása, több pénzintézetnek és vállalatnak kelet
kezése, lő képe u pedig a bírósági végrehajtóknak szer- 
veztetése mind oly mozzanatok, melyek következtében 
adóvégrehajtásra mindkét irányban egyaránt alkalma
tos egyének nehezen kaphatók, sót a már alkalmazás
ban levők tehetségesebbjeinek legnagyobb része is jobb 
jövő reményében, amazok egyikénél nyert helyijei cse
rélte fel vagy készül felcserélni állomását.

Innen származnak egyfelől azon mindegyre szá
mosabb panaszok, meijek az adóvégrehajtók kímélet
len és helytelen eljárása ellen emeltetnek ; innen van 
másfelől még az. hogy az adóvégrehajtók közül sokan 
ideiglenes alkalmaztatásuk érzetében, inkább a saját, 
mint az államkincstár érdekét tartván szem előtt, né-1 
mely. különösen pedig a nagyobb hátralékosok irányá
ban a nekik nyújtott anyagi kedvezményért elnézései 
vannak ; minek folytán nem egy udozó, évek során 
át alig fizetett valami*.

Ezen bajok és visszaélések lehető megszüntetését 
állásom által reám rótt kötelességnek ismerem.

A felfogadott végrehajtók működésének p. ü tiszt
viselők által nyomról-nyomra szemmel tartása által 
ezt nem eszközölhetem; anyi időt és egyént kívánván 
ez, hogy azalatt és avval maga a végrehajtás is telje
síthető lenne. # j

Es mégis kell a bajon segíten i; egyaránt kíván
ván ezt a kincstár érdeke és az adózó közönség iránti 
köteles figyelem. Nem egy törvényhatóság hozzám in
tézett felterjesztésének tanúsága szerént, az adóbehaj
tás átvétele által kivárnia a bajon segíteni, biztosítván 
engem arról, hogy a törvényhatósági tisztviselők és 
községi elüljárók közgvülesileg hozott határozattal lesz
nek kötelezve nz adóvégrehajtást a törvények értelmé
ben egész szigorral foganatosítani

Sőt némely törvényhatóság a községi elöljárókat 
a közadók behajtására akként kötelezte, kogy ha az 
adóbehajtásnak nem kellő szorgalmazása miatt a köz
ségbe a kir. adóhivatalok által mindamellett végrehajtó 
küldetnék, annak költségeit kizárólag tartozzék viselni

Ámde ez igények s o határozatok fen ál ló törvé
nyekbe ütköznek ; netn is említve, hogy csupán azon 
körülmény, mely szerént a törvényhatósági tisztviselők 
s a községi elüljárók közgyűlési határozatok által len
nének az adók behajtóimra kötelezve, a sikernek elég
séges biztosítékául meg nem tekiuthetö.

Ennélfogva nem is voltam azon helyzetben, hogy 
ez utón indulhattam volna ; bár tudtam, hogy az adó 
behajtás a p. ü. hatóságoknak nem csak idejet és ere
jét nagy mértékben igénybe veszi, de e mellett tete
mes és sok esetben megtérittetlen költséggel is jár.

A fent előadottakban jelzett bajokuat megszünte
tése és a tapasztalt visszaéléseknek gyors meggátlása 
azonban feltétlen szükség lévén, az adóbehajtók gon 
dós megválasztása mellett azok alkalmaztatásának ál
landósítását vettem czélba. s meghagytam a pénzügy- 
iga/gató'ágoknak, közölnék az általuk adóvégrehajtó
kul kiszemelteknek vagy már is alkalmazottaknak 
névjegyzékét a megyék .alispánjaival, illetőleg kerü

let, vidék, szék főtisztjével, oly czelból, hogy ezeknek 
arravalósága felől véleményt mondjanak.

Felhívom a t. közönséget, intézkedjék olyként, 
hogy a pénzügyigazgatóságok e megkeresésének elég
tétessék; részemről köszönettel vevőn, ha az alispán 
urak (kerület, vidék, szék főtisztje) maguk részéről is 
szívesek lesznek előttük alkalmasnak ismert egyéne
ket javaslatba hozni.

Hogy az arravaló egyének megnyerését inkább 
bizsositsam, megtettem a szükségesnek látszó intéz
kedéseket.

Miben álljanak ezek, legjobban meg fogja a t. 
közönség ismerni a pénzügyigazgatóságokhoz ez érdem
ben kiadott rendeletemböl. mely igy következik:

1 A közadók behajtását az 18G8: XXI. t. ex.
02. és nz 187U: EV. t. ez. 2. §-ában említett eseteken 
kívül külön ndóhehajtók eszközük.

2 az. ndóhehajtók az egyes községek csoporto
sítása szerént. tekintettel nz adózók számára, a köz
ségeknek cgymástóli távolságra és a közlekedési eszkö
zök minőségére, oly számban állitandók, hogy a rájuk 
váró feladat teljesítése nz adóbehajtók erejét meg ne 
haladja.

A községek csoportosítását, a pénzügyigazgatósá
gok eszközük, a törvényhatóságok lotisztju véleményé
nek kikérése mellett.

(Vége köv )

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Berenr*, július 29. 1873.

Községünkbe is bejön már valahara a tagosítás, 
ami épen nem az igazságszolgáltatás gyorsasága, ha
nem a volt jobbágyság és földesarak közt létrejött 
egyezségnek köszönhető.

Az előmunkálatok lassanként folynak Bár a volt 
jobbágyság elég kedvezményben részesült; a tagosítást 
még sem nagy örömmel fogadja, minek oka részént a 
nép tudatlanságában, részént a még régebben felzakla
tott. de füstbe ment hiú reményekben keresendő. A 
mi köznépünknél nem hiányzik a józan világnézet; 
csak nem kellene benne nz értelmi erő-fejlesztést el
hanyagolni s erőszakosan elnyomni az öubecsérzetet. 
A müveit, a gazdag osztálynak kellene felemelni a köz
népet magához. Mindez azonban csak kegyes óhajtás 
marad; lévén nálunk vidékszert e az úgynevezett mű
velt s vagyonos osztályban is száz meg száz chinni 
válaszfal. Úton útfélen kiabáljuk, hogy mily szabad, 
alkotmányos és demokrat-nép vagyunk; jelszavunk „sza
badság. egyenlőség, testvériség"; holott akinek alkalma 
van a függöny ni égé tekinteni, látni fogja, hogy ; mind 
e magasztos, magának joggal világuraságot követelő 
eszmék, sokszor csak hitvány játékszer a hatalmasok 
kezében.

Node ha a jelek, a társadalom egén, nem csal
nak. a scharlatanismus kora le já rt; a nép az emberi
ség legszentebb ügyei iránt érdeklődni kezd. „A z érte
lein napjának hajnala elmúlt; a feljövő napot nem le
het rudakkal lenyomni."

A nyíri vizek annyira elöntők réteinket, hogy azt 
néhol még most is alig tudja láholni a marha. Igen 
valószínű, kogy ha a kis tisznterv nem vnlósittatik; s 
a megérkezett nedves időszak tovább is fog tartani : 
a rétköz értékben kis igazítással ott fog állani. ahol 
volt az a szabályozás előtt. Szomorú dolog, hogy e 
terv megvalósításáról o«nk most a vizes években tud
nak komolyan gondolkozni; midőn annak sikeres ke
resztülvitele nagy költséggel is alig reményi hét ö.

Fájdalom, a cholerajárvány, a kisvárdui járásban 
oly nagy kiterjedést nyert a legközelebbi napokban, 
hogy mondhatni alig van négy. öt község, ahol az már 
nem jelenkezik. Ezidöszerént nagy mértékben Ajakou,

A „Szabolcs" tárczája.

Tisza-virágok.

Virágot kert kebelem ,.. 
Tsrks s virágtól;
Virágokat benne, egy 
Gyönyörű *zép gyettueknek 
Stemo-fénye ápol

A hűség és szerelem 
Közepén a kertnek,
A kedves illattárGan.
Mint rózsa a levelen, 
Egymáson pihennek.

Utait be, indaként,
A baiátság futja,
Hogy kezet mindenkivel 
Szoríthasson, akit e 
Kerti-e vezet útja.

A boldogság még alig 
Fakad bimbajából,
Mintha tudná, hogy rá nem 
Egy rövidke óv, hanem 
Egész élet számol.

A remény zöld bokrában 
Vágyak énekelnek;
Es az édes éneken 
Elnémulnak a halnak a 
Kételyek s félelmek.

Az emlékezet, miként 
Csöndes esti szellő,
Egy nevet, ag ő nevét 
Súgva a virágokhoz,
Huven. mindig eljo ;

8 a virágoknak ódét,Énekelve, dongva,
Annak a ki* leánynak 
Honija ké*..n és korán,
Mintha inéhe Volna.

Kmethy István.

Mohról a nőknek. *)
Irta Golonich Karoly.

A franczia forradalom által életre hivott uj tár
sadalom mélyenható kérdéseket alkotott; oly keidé-e-
i két, melyek már jóval azelőtt megvitatva, fejlesztve let
tek, mint a társadalmi életszükséglet kifolyásai; de 
csakis a három nagy eszme (egyenlőség, testvériség, 
szabadság) határozott kimondása után nyerhettek na
gyobb erőt, találhattak több rokonszeuvie s bővebb 
megvitatásra

A társadalmi életszükséglet által teremtett ezen 
kérdések között, inár soknak megvitatása bevégzett 
tény; soknak érezzük már becsét; sokat elítéltünk. 
Van azouban e kérdések kozott különösen kettő, mely 
még most is oly tökéletlen, mint születésekor, mely 
gyakran ijesztő vázként tolul élőnkbe, meljlyel szemben 

, oly helyzetben vagyunk, mint Lear legkisebb leányá
val ; tliongh the last, nőt tlie lust-gzóval. lláladatlan- 
nak tartjuk mindkettőt; de egy párisi commuue moz
galmainak átélése, és egy szabadszerelem gyarmatának 
megtekintése után : el kell ismernünk mindkettőnek 
nagy horderejét. K két kérdés alatt, mely ma is meg 
fejtetlenül emelkedik fel előttünk, mely közül eg\ik, 
mint másik, a társadalmat kívánja újjá szülni, értem 
a communistnus és a nőemanczipatió kérdését.

Az elsőről ezúttal szólani nem kívánok. Elmél
kedjenek e kérdés fölött a neinzetgazdászok. politiku
sok és bölcsészek. Igyekezzenek ok oly közvetítőt fel 
találni a jelen s az óhajtott társadalom között, mely 

| rázkódás nélkül olvassza be az egyiket a másikba. El* 
imélkedjcnek ók afölött, ha vájjon lehet-e jogosan ig-

!*) Síéről e czirn alatt a „Temeti lapok" hasábjain több rzikkzo- 
rozatot vezetett; jelen müvének tártaimul azonban ott nem 
íz érinté. Srerk

norálni. fegyveremre! elnyomni, és nem inkább kibékí
teni. megnyugtatni, avagy lecsendesiteni egy oly moz
galmat. melynek ereje I-i* leple alatt fokrol-fok’ra hág 
és amely, bogv egykor ne idézzen elő a franczia for
radalomhoz hasonló jeleneteket, szivemből kívánom, do 
ma nem hiszem.

A második kérdést, a női einnnczipatió kérdését 
kívánom ezúttal felbouczolui. Ezen keidés nem ke- 
vcsbbé fontos, mint amaz Mindkettőnek megvannak 
úgy politikai, mint erkölcsi oldalai. Mindkettő önjogok- 
kai, jogosult jövővel kérkedik.

A középkor emberei nevették, és gyűlölték volna 
mindkét kérdést; mi már csak mosolygunk; a jövő ta
lán sírni fog. Mi engedjük a lázt dühöngöm; néha 
bosszantjuk; néha pociig, hogy népszerűknek látszas
sunk. elő is segítjük. Engedjük a nőket beélni egy áb- 
ráudvilágba; engedjünk önmaguknak képzelt jogokat 
vindikálni: mosolyogva elnézzük miként játsza egy für
tös hajú, piros-pozsgás arczn hölgy a meetingeken a 
szónokot, a politikust; elnézzük, sót gyönyörködünk 
azon. bogv miként lesz egy no műveltté, tudóssá ba
bér erkölcse árán, mint egy A.la Córisten, Lenclos de 
Ninon, Maintenon ; miként osztozik velünk a bagóillat
ban. a lovaglásban, csak hogy egyenlő legyen : de nem 
osztozik a munkában, a teherviselésben, mert az emun- 
czipatió csak kedvezményről szid. nem pedig terhekre! is.

]>e hát mi tulajdonképen az a sokat nyugtala
nító, álmokat megrabló emanczipatió ?

Jelenti a felszabadulást a szolgaság járma alól. 
A rabszolgák hajdan e szó varázshatalmával dobták le 
szolgaságuk jelét, a kar- és lábper.''ezeket a tarka, 
czifra ruházatokat, az orr- és fülekben csüngő kariká
kat. a nyakon csillogó lánczokat. A rabszolgák e szó 
varázsa előtt, lelökték fejükről n czifra bőrsapkát, cfi 
felvették a nem tündöklő polgári ruhát; szabadnak 
érezve magukat

Az emanczipatió szó tehát jelenti a felszabadu
lást azon teher alól, melyet a társadalom egy osztályra 
jogtalanul vetett Ily értelemben magyarázzák ért a 
női emancsipatiót kedvelők is. Szeréutük a női nem 
jeleuleg elnyomott állapotban van; és ép oly jogosan 
követelheti ezen szolgai-ág megszüntetését, mint haj
dan a rabszolga-osztály.



Papon, ahol b Horváth Gedeon hazánk derék li:i is- 
áldozatul esett dühének, Petribou, aliol alig négyszáz 
lelket számláló községben két nap alatt a kór kezde
tén több mint harminc/, beteg mutatkozott s hét em
bert vitt cl, és Mándokon szedi áldozatait.

Már hót hete folyvást szedi e veszélyes kór vi
dékünkön áldozatait. Kddig csak Patrohán és Tlmss 
községében szűnt az meg végképen, mely utóbbi köz
ségben az ott lakó járási szolgabiró Yidovics Ferenc/, 
ur rettenthetlen bátorságával nagy hálára kötelezte le 
maga iránt a lakosságot, aki feledve szeretett család
ját, magát feláldo/.úlag járt kelt személyesen a bete
gekhez, vigasztalva a csüggedöket, gyáinolitva az ár
vákat és özvegyeket.

Daczára a terinészettudományokbnni nagy előlia- 
ladásnak, az emberiség még mindig nem tudott felta
lálni biztos gyógyszert; mintha a tern észet ma meg 
akarná mutatni a büszke embernek. Imgy mily nyomo
rult s mily véges észszel rendelkezik. Pár nap óta 
azonban vidékünkön a dühöngő kór gyengülni látszik, 
s helyét a mindinkább terjedő váltő-lá/kezdi ellöki tini.

A termést illetőleg annyit jegyeznetek lel, hogy 
repezenk volt bőven, árpánk kevés; a kukorieza most 
már jól mutatkozik.

K. J.

CSEVEGÉSEK.

N y ir fa lo in  bok.
XV.

(M:nrvnr vemli gint n kétféle moűnrlmn. Iá y kérdén n iserepPi 
főúriakhoz. Nine» csekélység a népek él •léheu Tóhb remllieii

f élünk. A külföld roknnszenve. Reetifíc dintik ! Tervezett ünepely. 
így liiznrr indítvány. Kaczoj — * *e baj ! Két elein a szerkesztőhöz)

A mily szívélyesen és meleg rokonszenvvel fo
gadta az angol királyi herczeget május havában a fö 
városi közönség, épen oly sajátságos sót megtievezhet- 
len az a vendéglátás, melyet bizonyos magyar minisz
terek és országgyűlési corypheusok l „gúnárok a kor- 
mánvlud.ik között*) június végén Pesten a „Journal 
des Dob •its*-ott tartózkodó szerkesztői León Say, l ’ .ipst 
és Lein >itie úrik irányában tanúsítottak

Jelesül, mi t a lapokban olvastuk, nv*giuvitáiták 
őket ebédre a M irgit-szigetre ; a „diner* után vjssza- 
haj'i/.ván D l 1 ipestre, maguk kocsiba ültek s elrobog
tak a kaszinóba: a frauezia vendégeket pedig ott hagy
ták a parton s ezek gyalogolhattuk utánuk ugyancsak 
a kaszinóba. Igaz, jegyzi meg a lap. inelv e csinos 
újdonságot közié, hogy ezek nem voltak miniszterek, 
kivéve az egy León Sayt, tiki azonban csak Franc/ia- 
ország pénzügyminisztere volt s az is csupán Tbiers 
kormánya alatt Mi pedig azt a kérdést koczkáztatjuk 
nz ott szerepelt excellentiás urakhoz; vájjon micsoda 
nevet adnának ezen különös vendégszeretetnek, lm azt 
idegen földön tóiténetesen saját becses személyükön 
tapasztalnák V Vagy talán a már in is volna V

Csekélység, basztalauság az egész. — gondolja 
sok telivér mameluk. Még ezért is zajt ütni I

Zajt bizony konok es megjavíthat lan nemzedék! 
Hát önökre nézve nem létezik az a „imigistra vitae." 
u történelem; vagy szándékoson s/emet búmnak an
nak komoly tamil-ágai előtt? Nem tulj-ík. h"gv a né
pek életében nincs csekélység és haszontnlan-ág ; lu»gy 
országok jövője födött igen gyakran egy jelentéktelen, 
egy figyelemre sem méltatott esemény dönt és határoz? . 
Ilogv az a bizonyos „beteg ember* még ma is él, s 
jóakaró szomszédai és hü népei nem osztozhatnak 
atyafiságosan (egymást c/ihálva és öklözve) gazdag 
örökségén; jó részben annak az egv pár keztyünek 
tulajdonitliató. melyet c«*y ismeretlen osztrák tiszt 
Latt.asch a belgrádi (vagy tahin viddiui ?) pasháuak

\ iijudásunk jelen korazukálmii nem leltet csodál
koznunk azon. ha gyakran képzelet és jog  összezavar- 
tutik Ily ússzezuvnrt kérdés u iio-em «nc/ip»tió kérdése 
is lla az ember Henri Baudrdlart. Jolin Stuart Mill. 
Duverger. Brigtli, Cobden. lluglie*. Faun t, (irote. Sand. 
Lervix, llehert, ( ’haiimette, Uutzkow. Lakombe Kosé, 
laylor, Alistrutter, Köbért báró, es mindannyi női einau- 
czipatiot pártolók műveinek és sztinoklatainak lényegét 
röviden összevonja, az eredmény az lesz, hogy : a nöi- 
nem a jelen társadalomban járom alatt nyög, hogy 
rabszolga, s ez nhd fel kell szabadulnia Kire czéloz 
világosan Grote asszony, egy meetiugen tartott ama 
szavaival : „Nem rég ideje, nz amerikai rabszolgáké- 
resked -s szószólói bangosnn kiabálták, hogy Amerika 
négerei alkalmatlanok a szabadságra. A rabszolgaság 
eltöröltetett, és a szerecsenck hebizonyiták képességü
ket. Törüljétek el a mik szolgaságát és meglátjátok, 
hogy n nők liehizouyitják képességüket.*

De váljon jogosan és egyhevágólag állitj.ik-e f«'»l 
ez elsorolt írók és szónokok a hasonlatot a nőnemnek 
jelen helyzete, és a régi rabszolgaságbani állapot kö
zött? Tehát a mi nőink le vannak e alázva, és ho
gyan? Vájjon szüségiink van-e nekünk ily értelem- 
bem emanczipatióra? E három kérdést vizsgáljuk meg 
együttesen.

A régi görögök, Plutarh és I ’lato szahadcszméivel 
szemben, nejeiket a szolgaságba siilyeszték. és a tár
sadalmi állást a nőnemtől megtagadták. Nem paran
csolta meg törvény sem tiszteletben tartani a nők eré
nyét A tini-nem becsületét csakis az atya, félj, vagy 
testver karhatalma védte A nők dolgoztak mindig, inig
* férjek egy l ’hry ne, Theoda, Aspasia, Circe társasá
giban mulatoztak A nőké volt az élet terhe, a folyto
nos munka; a férfiaké a jog, erő, mulatság, ami a mun
kát fűszerezi. A görög nem tisztelhette a nőnemet már 
csak azért sem, mert szerénte a földi Imjok szerzője 
is P.indnra. no volt l Tgv tekintő, mint rabszolgát, és 
sokan íeleziczomázták nőiket a rabszolgaság jelvényeivel.

A regi rómaiaknak oly korlátlan uráliitok volt ne
jeik fölött, hogy őket minden jogsérelem nélkül meg
ölhették.

(Foly t, köv )

ajándékozott; mert e keztyü, mint még azon időben 
fényiizesi czikk által, Lattasch kedveneze lön a pashá- 
nuk s fokról-fukra gyorsan emelkedett a hadseregnél, 
majd diadalról-diadalra vezette seregeit; perse már 
akkor nem régi nevén hívták, hanem ómer pasimnak. 
Hogy a Waterlooi csata a franczia hadakra nézve min
den hősiesség daczára is szerencsétlenül dőlt el s Eu
rópára a szent (?) alianco és congreszusok boldog (?) 
korszaka következett be: mindössze is egy kis perme
tező eső okozta, nmenyiben a földet meglágyítva, nem 
engedte, hogy I Napóleon tartalék csapatai a kiszámí
tott időben érkezzenek az. ütközet színhelyére; hogy 
Angliában Anna királynő idejében „egy pohár viz* 
buktatta meg a mindenható minisztert; hogy Marin 
Therézia mellett egy jó szóért állottak lel a tettleg is 
igazolt „vitán et saiigvinem" kiáltással lovagias őse
ink; hogy a l.irhedett pere La Chilise egy keztyü. egv 
szobaleány és egy macska segélyével mentette meg a 
jezsuita rendet az cltürültetébtöl, s ez által kieszkö
zölt'* ni igának a XIV. Lajos gyonfatópapságát és n 
Inmczia protestánsok a drngoniiadeokat es a világgá 
biíjdu.iá-t; hogy egy néhány íige, melyet dicső Mátyás 
királyunknak Péter sáfár nyújtott Décsben, mily hosszú 
sorát a b.ilsorsnak és megaláztatásnak idézte fel sze
gény hazánkra ; hogy az az álmatlan éjszaka, melyen 
II. Orbán pápa és Kuku Péter fanatikus agyukban 
megszületőiéit a keresztes hadjáratok vészterb-s esz
méje. kö/.el hat millió em lnr halálát eredményezte: 
mindezek szintén nem a mi találmányaink, hanem a 
világtörténelem megc/.áfolhatlan adatai.

D'i ha (ami több mint valószínű) ily nagy habo
kat nem verne s történelmi fontosságú ténvnvé nem 
magHsiilna is a jelezett famózus vendéglátás: anyi áll 
tagadhat latiul. hogy a müveit külföld rokon«zenvét 
irányunkban aligha fogja gyarapítani. V. rokonszenv 
pedig szemben anyi kiil- és bel- titkos és nyílt ellen
séggel; szemben a könnyen s talán mm sokára be
következhető világrondiiö válságokkal: vajmi nagybecsű 
nélkülö/.lietlen, sőt úgy lehet épen életkérdés szegény 
nemzetünknek !

Azonban a mit a nagyok hibáztak, helyre hoz
hatják még, legalább némileg, a kies,nyék. I)e miként? 
Megmondiuk !

Urak és hülyék, tisztelt önkénytes ezrede a „Sza
bolcsának ! reméljük (és nemde nem fogunk csalat
kozni ?) hogy a tőlyólió J4-kén mimlnv.í jan. egvtöl-egyig 
megjelenünk a Sóstó harsai alatt (ha c<ak a cholera- 
marschot nem dobálják számunkra: feküdj, feküdj rósz 
hakkancsos!) megüleudök ott a h*g.ngyol»b magyar
nak, a történelem egyik legmagasztosahb alakjának 
névest-üiinepélyét. Igen. megöljük hazafiul kegyelettel; 
elmerengünk a múltak dicsó-égén: mosolyaink a jelen 
léhaságán és hukfeiiczvetcsein ; f< lidézitk a jövő mo
solygó reményeit; ajkainkon és szivünkben megrendül 
a/, emlékezetes honfidal '„Esik eső karikára, Kossuth 
Lajos kalapjára; a menyi eső hull rája. anyi áldás 
s/.álljon rája*. Hadd lássa a világ, hogy daczára a 
nyomorult hércnosek aljas rágalmainak, daczára némely 
önimúdó képzett nagyságok idétlen hcnczegésének: a 
magyar nép imádatot tisztelettel hajlik meg ama fé
nyes szellem egetvivó munkája és gyémánttisztn je l
leme e lő tt !

II itb i azután tisztelt at.ánkfiai és barátaink ! erre 
a népiinoepre meghivnók a Journal des Debats duna- 
parton felejtett szerkesztőit; s m*’? mutatnánk nekik, 
li >gy a nő i fog i| nai s/i fént mi az a magyar vendégsze
retet ? Lehet hogy eljöttek . lehet lingv nem. Mindegv! 
igv is. úgy is ezélt érünk : mert letöröljük a sötét 
szégyen foltot nemzeti becsületünk könyeltnüen porba 
ejtett pajzsáról.

* •
*

Szinte halljuk a falrázó hahotát, mehet jelen 
soraink odaát keltenek No csuk kac/njj.muk önök ! 
majd meg lássuk, hogy, mint már nem egyszer történt 
ki nevet utoljára ?

Oa pétiig tisztelt szerkesztő ur! kisértse és ex- 
pcdiál 11 mielőbb a meghívót említett derék kollégáihoz ; 
gondoskodjék a népiiuncp program injáról : megsúgván 
egyszersmind az. illeiő vendéglősnek (a többinek sem 
ártana), hogy a régi magyar példabeszéd szirént „jobb 
a sürü garas a ritka forintuál.*

- a

Ú JD O N S Á G O K .

(sz.) Nyíregyháza város k épv ise le te  folyó au
gusztusba 14-edikcn gyűlést tart a városház nagy ter
mében. A gyűlés tárgyai lesznek: 1, az építkezés le
iül vizsgálatára kiküldött k.rályi mérnök jelentése. L  
(iliick Dávid és (lutttnai.ii Mór vpitkezé-i vállalkozók nyi
latkozata ; 3 . Dómján Sámuel és társainak a városi 
főjegyző és levélt írnok megválasztatásuk ellen emelt pa
nasz. tárgyúban kelt al'spáni rendelet s egyeli kózigaz-j 
gatási ügyek.

(K —y) X ngy-K íiilóba ii tegnap, azaz augusztus 
hó 9-edikeu. az. ottani kórház folsegél ’sére, táoczinu- 
latságg.'il összekötött műkedvelői előadást icndezett a 
n.-kállói ifjúság. Elö.nlatott: „Becsületszó* Szigeti J«»- 
zeftöl és „Női könnyek* Sirandtu és Hihontól. Az. el
sőben közreműködtek : Kallny Zzuzsika, Megyeri Bo- 
riska. Jármi Jolán kisasszonyok, Józsa András, Kállay 
Jenő. Kállay Leopold és Rózsa Béla urak ; a második 
darab előadásában resztvettek : Káliay Zsuzsika. Me
gyeri Boriska, Ivallay Jenő, Kállay Leopold és Rózsa 
Béla urak

X  E gészségü gy i v iszon ya in k  városunkban 
elég megnyugtatók ugyan; de amennyiben nz uralkodó 
járvány szórványosan még mindig mutatkozik : igen jól 
teszi a közönség ha életrendére felügyel Mindenek 
fölött ajánljuk u mértékletességet mindenben, n nyu
godt kedélyt, a tisztaságot és az egészséges ételeket

—  A  szabolrsm cgyci vásárok. alispáni hi
vatalnak t. é. juliuslió 30-ikán 40Ű8 szám alatt kelt 
rendeletével, az uralgó kid -ra járvány miatt, további 
intézkedésig betiltattak.

\  A/, ére tlen  gyüm ölcs rend •* időjárás mel
lett és egészséges viszonyok közt vein igi ii hsszu.il;

annálinkáhh ártalmas az a mostam koWás időben a  
pinezon pedig széliére árulják az éretlen és ecészség- 
leien gyümölcsöket. Nem ártana kissé szigorú szemlét 
tartani a piaczi gyümölcsök fölött.

(sz—ó) A z  ez id e i őszi h adgyakorla tok , úgy 
a honvédeknél, mint a közös hadseri gi el, Ö lehégei.ek 
f. é. juliushó 29-edikén kelt elhatározó-a folytán, tel
jesen elmaradnak. Örömmel jkö/.őljü ez üdvös in
tézkedést.

*% A  sóstói vendégek  nagyon j.anaszkodnak a
szúnyogok ellen. Igazságuk van. Annyi szúnyogot még 
a tiszai rétekben sem lehet látni, mint a Sóstón. Cso
dálkozunk az igazgatóságon, hogy még eddig nem jött 
a gondolatra: a lördöi és lakszohúk ablakainak egy- 
egv tábláját sűrű szövésű szúnyoghálóval látni el. í gy 
tábla tökéletesen elég volna arra nézve, hogy azon a 
lég szabad folyóst nyerjen; nem kellene ajtókat és 
ablakokat kinyitogatni; következéskéj) a szúnyogok 
nem grasRÓInánnlí oly igen a vendégek nyugalma tölütt.

(*/--•■ i K iss  E ndre lapunk egyik munkatársa 
l'"!ybó iMi-:nliká'i kel össze Ivis-Yárdáu Sümeghy Ist- 
V Ín l;:svárdai tanácsos müveit és kedves leányával, 
Erzsikével. Kiss Endre csak közelebb lépett le az er
kölcsi világban oly magasztos, de az anyagi életben 
oly igen mostoha tanítói pályáról, melyre pedig igen 
szőj) hivatottsággnl és tehetséggel b ir: hogy egv más
sal, talán hálásáhhal cserélje azt löl Az. embert vagyai 
vezérlik; őt is más pályára vezette vágva. Adja Isten 
hogy soha sem legyen kénytelen megbánni e lépését! 
Mi azt hisszük, hogy erre nem is loend oka. Hisz uj 
pályájának küszöbét egy angyal-szelíd lény karján lépi 
á t; lehet-e nz a lépés szerencsétlen, amelyet angyalok 
egyengetnek. Bizonynyal nem. Sok. igen sok örömet és 
hosszan tartó boldogságot kívánunk a kötött frigyre.

X  A  nagy v en d ég lő i színkör, a városi tanács 
határozata következtében, szétbontatott. Régen így kel
lett volna. Nem volt az egyéb, mint horog, meíylyel a 
tulajdonosok halásztak és piszok-fészek, mely az egész 
vendéglőt és körét Imfertözteté.

(D —u) E gy  k en yérsü tő  Dchreczenben azon 
eredeti és igen gyakorlati gondolatra jött. hogy az általa 
sütött kenyeret font számra is nrulia a piaczon K ülő
mben áldásos gondolat ez a szegény napszámosokra 
nézve, akik nem lesznek ezentúl kénytelenek egyik
másik kofától forintokért venni az egészségtelen kenye
reket. Ajánljuk e követésre méltó példát a nyíregyházi 
keuyérsütök figyelmébe.

(k ) A  rendőri nouriia la iirr-nnk  ismét egy 
szembeszökő nyomával találkoztunk, amelyet elhallgatni
a nagy közönség nyugalmának és a közerkölcsiségnek 
poibatiprása nélkül, lehetetlen Folyóhó 7-ikén este 
ugyanis a selyemlércu díszelgő hrnteshódék árnyéká
ban a szabadban néhány jókedvű atyafi esteli 7 órától 
egész, éj éli 11 óráig miiZ'ikáltatta macát és itta a 
kedv derítésére rendeltetett nedvet, trágárnál, trágárabb 
beszédeket és káromlásokat hallatva, az arra sétáló 
úri nép és növendék b-énvkák negv meghotránkozta- 
tnsára. A mulatság végcf-lé pedig a szomszéd házbeli 
nőcselédséggel pár jó l felli tjtott egyén szóba elegyed
vén, a házban aludni vágyó lakók ajtaját is ni' gdön- 
gették : amire a l enlevö gyermekek rémülve ugrottak 
ki ágyukból. Ilyenek töitéunek Nyíregyházán fényét 
holdvilagus éjen a város piaczán. A félreértések kike
rülése végett megjegyezzük, hogy e csendéleti jelenet
nek c g ’sz 1<> óráig magunk is szem-és fültanui voltunk.

— Táb orszk y  és Parsch  zenemökerskedésükben 
megjelent: TanuUsy József kedvelt dalaiból 10 közked- 
vessőgü magyar népdal Enekhanggnl. zongorák iséret- 
tel és átirattal ellátta Ábrányi Kornél. A ra: 2 fr.

A KÖZÖNSÉG ROVATA, 

lokolni értesítvény megjelenése.
Kedves tanuló ifjúságom-, a t. ez. szülők-, gyá

mok-. különösebben is érdeklődő iigybarátok-, a nagy- 
érdemű müpártoló közönség- s végre a t. tanárkarnnk 
t«-l|es tisztelettel jelenteni, miként a folyó tanévi iskolai 
bizonyítványok és éitesitvények kiosztását és szétktil- 
déset a kobra járvány egész közelemben is megkezdett 
kini'-b tb ii dúlása által előidézett akadályozó köriilmé- 
nvek. s legelőnyösebb vidéki nyomdánk tulajdonosának, 
illetőleg vezetőjének véletlen és huzamosabb beteges- 
kedése s mutikalinlma/a miatt. csak e lió 11-én kezd
hetem meg; minek következtében az értesitvény 33-ik 
lapján augusztushó 8-ndikára tűzött határidő mulasz
tása teljesen megelégelhető elnézésre számíthat.

Kelt Xugvkállón, a m. kir. állami aircáltanodáhan 
aug »  1873

(iasparik János.h . igazgat'*.
V . i. Jelen tiszteletteljes jelentésem megírása utár 

ismét azon k< Uen.etlen b- lyzetbe jutottam, hogy a ko
lerajárvány folyvást és folyvást erősebb terjeszkedése 
s a tanodái udv.it hói eddig már két teljesen egészséget 
égvén hirtelen áldozatul esése miatt, hivatalos irodám
ból orvosilag legalább egyidöre mintegy kitiltatva, a ki
tűzött batáridőt aligha megtart hatom.

Kelt Nyíregyházán, sóstói fürdő, aug. 9. 1873.
(iasparik János, 

nagykállói all aIreált, h igazgató.

C z a f o 1 a t.
A „Szabolcs* helyi lap újdonság! rovatában, (T — e) 

jelzéssel, nugiuztushó 3-ról „A  t o l v a jo k  N y í r e g y 
h á zá n *  kezdéssel, egy téves közlemény jelent meg; 
mely, két rendbeli tolvajlási bűntény körülírásával fog
lalkozván. anélkül, hogy alaptalan gyanúsításai közien, 
a következményekre gondolva, valamiül a helyi rendőr
séget. úgy a helyben székelő királyi ügyészséget is, 
légiiül kapott föltevéseiben gyanúsítani merészkedék

A helyi rendőrség, a helyben fölmerülő tolvajlási 
bűntények, s egyéb kihágások pnUatolását alulirt hiva
talos tudomása szerént mindenkor n legerélyesebbeii 
teljesíti; épen innen van tud «n .ísa n jelzett közle
ményben leirt közelebbi to lva j*. ...«l pároMilt betöré
sekről is Már pedig, ha o na|>i iend**n levő tolvajsá- 
gok összefüggésben lennének, a/ újdonságban hdemli•



tett szabadon járó s állítólag a városon kiút tártóz- 
kodó törvényszéki rabokkal: azon esetben mind azokról 
a helyi éber rendőrségnek tudnia kelleue; valamint 
arról is, miszeréut lennének ezen fegyenczek között 
olyanok, akik úri házaknál szolgáló uöcselédokkel vi
szonyt kötnének, s amiatt volna, az eppén nem bizo
nyítható tolvajlás napi renden az ily úri házaknál.

Mindezek teljesen légből kapott, éppen nem iga
zolható s komolyan át nem gondolt gyauusitások, me
lyek közvetlen a városi rendőrséget a közönség meg
rovásának teszik ki. Ezennel tehát a többször jelzett 
közlemény alaptalan tóltevéseit visszautasítani, a azt 
az igazság érdekében .A  tolvajok Nyíregyházán* kez
detű téves közlemény megezátölásáru, a nyilvánosság 
elé hozni kötelességének ismeri.

Krasznay Gábor
polgármester. •)

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi terménycsarnokiiAl aug. hó 9-én 

bejegyzett terményárak.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Piaozi ár
Kereskedési ár
100 köböltölkezdve

—
•) Készséggel engedtünk tért e czáfolatnak, nem a közló urrali 

összeköttetésünknél fogva, hanem az igazság érdekében is , 
amálinkább, minthogy amaz újdonság nem tőlünk szar- | 
mázott és örömmel adunk hitelt e czáfoló sorok állításainak.

Bzerk.

Rost 00—00 fontos 4 20—4.40
78—80 , o oo—o.oo . 4.70—4.75
79—80 .

Búza 0.00— 0 00 vámmázaa ■zer. 6 00-6 25
Árpa 2 25—2 30 0.---- 0.—
Zab 1.60—70
Tengeri 8.50 -  8 00 uj terűiéi,
Köles 0 00—3.75
Bal), tiszta fehér . H.75—3.80
Káposztarepcze o oo—o oo 4.00—4.12
l.euniag 000-0.00
tíomborka o.oo—ooo
Kendermag 0 00—0 00
Mák 0 00—0 0O
Napraforgóolaj oo.oo—oono
Szesz 30 fokú magy. iteze 27

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.

Hálanyilatkozat.

Én alulírott hálás elismerésemet nyil
vánítom a „Hazau életbiztosító és hitelbank
nak, azon méltányos eljárásáért, melyszerént 
néh. s ze r e t e t t  f é r j em Ber t a l an Re
zső é l e t é r e  b i z t o s í t o t t  2000 f r tot  
gyorsan és pontosan kifizette. —  Nevezett 
hazai intézetet a nagyközönség, de különö
sen a családapák pártfogásába jó lelkiisme
rettel ajánlom.

Kelt Nyíregyházán, 1873. aug. 2-án

Be r í a la u-Xi k e I s 'i k y Erzsébet.

K T y l l t t ó r .

_2| Bérbeadó birtok. Ad. 4284. tk. sz.
1873. (0—1)Árverési hirdetmény.

A nyíregyházi királyi törvényszék telek
könyvi osztálya részéről közhírré tétetik miként I 
Szamuely testvéreknek Majoros János elleni vég
rehajtási ügyükben utóbbitól végrehajtás alá 
vont s a nyíregyházi 1632. számú tjkönyvben

(3-2 )
Szathmármegyében 1300 hold legjobb mi
nőségű szántó és kaszáló fold, egy tagban 
minden gazdasági épülettel ellátva (ha kí
vántatik 2000 hold is kapható), 6 egymás
után kővetkező évre, bérbe adandó. Bőveb
ben értekezhetni, levél által vagy szóval Pes
ten, a magy. közp. bizományi irodában vá- Á-+1. sorszám alatt bevezetett következő in- | 

. r gatlan, és pedig az 1569. és 1570. számok alatti
ezi-uteza lo. sz. a. i belső telek felerészére, a folyó 1873. szeptember j

4-ik és szükség esetében a folyó 1873. október 
6-ik napján délelőtt 10 órakor ezen kir. tszék 
helyiségében tartandó nyilvános árverésen a leg
többet Ígérőnek el fog adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 400 frt.
Bánom pénz 40 frt.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába és hasz

nálatába lép.
A vételár fele része fizetendő a leütéskor 

azonnal, a másik felerésze pedig a leütéstől há
rom hónap alatt 6%  kamattal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság 
székhelyén vagy ennek közelében nem laknak, 
ezennel felszólittatnak, hogy a vételár felosztása 
alkalmával leendő képviseltetésük végett, a ha
tóság székhelyén megbízottat rendeljenek s azok 
nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellen-

í  *  C
^  ati cr ;x- t. SL c

~  s  £ » • ;n (t < a  i
™  3  3  M g  ,

iholera ellen. | (3 -2 ) | Cholera ellen.

ÉLET-1T 4L,
kitűnő liásitzcr váltó- én moc*á’ láz, bél- és gvomorgörcs 
epeinger, hányái, tengeri beteglég, viceleUzornlás, álmát 
UnMg, db. ellen. Ára egy nagy üvegnek 65 kr, kisebb 50 kr.

■ f  S Ó S -B O R S Z E S Z  T B I
mint háziszer Mr. William Lee utasítása szerint. Oyort ha
last eszközöl : Rheuina, csú/, szaggatás, fagvás. fog-, fej
ét fülfájdnlmak, szemgyuladis. mkfekély, bénulások stb. 
stb. ellen ; sót fogtiaztito szerül is igen ajánlható, mennyi
ben a tógák fényét elősegíti, a fogliuat erős biti, éa a száj 
tiszta szagtalan ízt nyer a szesz elpárolgása után

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

lentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal, vala
mint bizományosaim névsorával, minden üveghez melle 
keltetik.

Brázay Kálmán.
Gyári iroda éa központi főraktár: Pest, országút 26 sz.

Raktáraim: .Nyíregyházán : itj. Maurer Karoly. V- 
Kallóban : Nagy Károly, Tokajban : Zacliarias Imre, l ’jfe- 
Sért n Pozsgay Vincié, lladházon : III rovitz Lajos uraknal
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Oláh Jakab urnák a h.-nánási határban 1200
kenő esetben a hivataltól kinevezett gondnok □  ölevei számítva 800 hold földje, több tanyá- 
által fognak képviseltetni. va! elliitv» f »  • 1R£*'2.<K  pu8ztón 1100 D  ölével

Kgyideüleg felhivatnak mindazok is, kik a szamltv«  >00 hold földje egeszhen vagy több
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt 
érvényesíthetni
detmény közzétételének utolsó napjától számi- 

Haszonbérbe adatik néhai kállay Leó- tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem

Bérbeadó birtok.
__ darabban több évekre haszonbérbe adandó, ér-

él'nők'r'igénykereseteiket a hír- tegezhetni bérmentes levélben a tulajdonossal 
................. H.-Xánáson. (3—1)

pold jogutódok napkori 1000 holdnyi föld- vettek is, nyújtsák be, különben azok a végre- A Slfl
birtoka, 6 évre, Napkoron f. 1873. szeptem- H vamAt !” "■giVtolván. egyedül a vételár egy 200 holllat tevi-

ber 7-én d. u. nlulirt gondnok lakásán, 500 ’ ' Kek'a n W ^ v h iT k i i '"  tszék tkvi osztálya-

A sima-pusztán
egyházi kir. tszék tkvi osztálya 

forint bánatpénz letételével megtartandó ár- nak 1873. július 23-án tartott üléséből, 

verésen.
<*—') Xagy István.

P a p p  L á s z ló
s. ik. vezető.

Bállá E. Gusztáv
nyíregyházi fűszer- és magkereskedésében

egy 14— 15 éves fiú tanulóul fölvétetik.

(8 - 1)

110Ö. 

K. Pályázat .
Szabolcsmegyében kebelezett T.-Dada köz- 

| ségében a jegyzői állomásra, melylyel 400 frt 
I évi készpénzfizetés, 6 hold föld haszonélvezete 

és szabad lakás van összekötve, pályázat nyit tátik.

tagos birtok, f. 1873-dik 
1, több évekre haszonbérbe 

adatik. Értekezhetni alulirt tulajdonosnál a Simán.
(3—1) Elek Emil.Bérbeadó birtok.

A pazonyi határban, Klek BéK  tulajdonához tar
tozó 40 bolti legjobb minőségű szántó- és kaszáló-föld* 
bői álló, lakással ellátott tagos birtok, kedvező föltéte
lek mellett, hat évre haszotibérbo kiadó. Értekezhetni 
a tulajdonosnál Fazonyban. (3— 1)<*-■ > Eladó ház.

Hirdetmény.
A  ny.-bogdányi kir. kisebb haszonvétel, 

a város közepén lévő vendég-fogadóval, mé
szárszék-épülettel, 4 hold nyárilegelŐ-térrel, 
a nyiregyliáza-unghvári ut mentében, a vá
ros végén vendégfogadóval, állás-épülettel, 
házi kerttel, 4 országos vásár-vámmal, folyó 
évi aug. 17-én délelőtti 10 órakor Bogdány 
varos házánál, fo lyó évi 3s.-Mihály naptól 
kezdve, három egymásután következő évekre, 
közárverésen liaszonkérbe fog adatni.

Bánompénz 200 frt; az árverési feltéte
lek, alulírottnál megtekinthetők.

Kelt Xyir-Bogdány, jnl. 21. 1873.

Székely Benedek
(3 —3) közbirtokossági képviselő.

A nagy-káliéi utcza elején levő 1006. számú ház,
n i -  : i.:. ■ \ i u c 1 u  i - » kedvező föltételek mellettszabadké/ből eladó,
ra ly a zm  kívánok kellően  fe lszere lt k e rve -  .

.. r  . A fi»ltetelek iránt tudakozódni lehet a tulaidonos-
nyrnket f. evt aug. 25 -lg  a .la,lat a ls ó já ra  szol- ,wgy t i itó i utczában ,0 |9. házban,
gab iro i h ivata lához benyújthatják.

A  választás f. évi szeptem ber 1-én fo g  m eg- I

wrtt U  . 8 7 3 . aug. 6. I Kolera ellen

tSiST | hathatós óvszerül
ajánlja most érkezettvörösbort és borovicskátii csemege-terem.K IA D Ó  BOLT.

Nyíregyházán az uj városháza alatt, egy bolt I 
minden órán kiadó. É.rtekezkezhetni ugyanott

( 3 - 3 )
Kollár Barna

könyvkötőnél.

(3 -2 )

Továbbá kapható fris  czitrom és narancs.

N y ír e g y h á z a ,  1873. N y o m a to tt L tobay S ilm loru á l.
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