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Klöfizetési árak :
Kgesz évre
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Negyedévre

4 frt. 
2 frt. 
I frt.

f  Szerkesztői iroda, hová a lap szellemH 
(• részét tárgyazó küldemények intézendok

Szt.-Mihályi utcza Siito-haz.

F Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
bíl fogadtatnak el.

A kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadó-hivatal, f

$ hová az előfizetési pénzek, a lapha szánt J  
f  hirdetések és felszólamlások küldendők 

Nagytér 136. az. a.
| -a* * m  <C »«g  ■ a *■*■=*■$

SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

a ■ i t oo 9  ■■ m im  g  -
Hirdetési dijak : ^

? Minden .*> hasábos petit-sor egyszeri hir # 
detésnél ■> kr. többszörinél 4 ki # 

| Terjedelmes hirdetések többszöri l.eik-jr 
gtatasa, kedvezőbb föltételek alatt esz-V 

közölhető.
i  Minden egyes beiktatás után kim 

illeték 30 kr.

nyílt- térben minden három hasábosJ 
garntond-sor dija 20 kr.

Az előfizetők, a hirdetések meg-JI 
4* szabásúnál. 2Ö*,-nyi kedvezmény-#

ben részesülnek.

I

K ia d ó -tu la jd o n o s  : a  „azaboloam egyel lap ]iladó-tá rau la t.“

A népoktatás ügye Nyíregyházán.
I .

Azon élénk élet fej lőde's, melynek N y ír 
egyháza nehány év óta örvend; a kereske
delem, közlekedés; a folyton nagymérvben 
szaporodó építkezés és értelmiségi osztályá
nak szép gyarapodása tekintetében : bizo
nyos örömmel tölti m eg a szemlélő keblét s 
azon reményre jogosítja , hogy e városa kö
zel jövőben, hazánk előrehaladottabb mivel- 
tebb városai közt méltó helyet íoglaland el, 
szaporítván egygye l különösen azon alvi- 
déki városok számát, melyek nagy falusi 
jellegüket levetkőzve, felveszik a városi 
ö ltön yt

Kevés városnak van hazánkban jelen
leg  o ly  gyors emelkedése, mint épen N y ír
egyházának. A k i egy-ké t évtized előtt látta, 
ma nem ismeri meg. Am it Széchenyi ha
zánkra vonatkozólag mondott : M agyaror
szág nem volt, hanem lesz, ha szabad a nagy 
férfiú e szavait kicsinyben egy  város jö v ő 
jére  alkalmazni, Nyíregyházáról is elmond
hatjuk : Nyíregyháza nem volt, hanem lesz!

Midőn a több oldalú élénk életfejlődés, 
derült és vidám színben láttatja a város ké
pét; további gondolkozás mellett egy  borús 
fö lleg  jelentkezik a láthatáron, elhomályosi- 
tással fenyegetve az előbbi vidámabb képet.

Minden haladásnak és közművelődés
nek clőföltétele a népnevelés, a polgárok 
műveltsége. Es épen ezek létrehozásának 
elősegítését ejtette el maga a város s hagyta 
egészen figyelm én és gondoskodásán kívül.

„E l vész a nép, mely tudomány nélkül 
való,** —  mondja az írás. Minden nemzet, 
még a kevésbé müveit is, érzi a fent jelzett 
szavak igazságát. Ak i külföldön látja Euró
pa csaknem minden nemzetének, Ázsia és 
Amerika egyes államainak, kiküldött taní
tóit tanárait, kormányok egyletek és egye
sek költségén tanulmányozni németország 
és Schweicz népoktatási ügyét: csaknem bi
zonyos lázas érdekeltséget vesz észre e té
ren. A  különböző nemzetek versenyre kel
te k ; mindenütt a népnevelést, a műveltsé
get tartják minden további haladás főténye- 
zőjének úgy, hogy látva a versenyt és érde
keltséget minden nemzet részéről, az áldo
zatokat, erőmegfeszitéseket, melyekkel nép
oktatási ügyüket előre vinni törekesznek : 
bátran állíthatjuk, hogy századunk a n é p 
n é v  e 1 é 8 s z á z a d a  is.

A népnevelése századában, midőn min
den nemzet annyira becsültetik, amennyi
ben szellem ileg felül á ll; midőn az egyént 
műveltsége szerént, a várost értelmisége és 
közhasznú s emberbaráti intézményei után 
ítéljük m eg : a népnevelést nem fogadta el 
gyermekéül Nyíregyháza városa. Látja hogy 
teng a gyerm ek, rongyos és éhes, mint az, 
akinek nincs ápoló édes anyja; hanem töb
bek gondjára van bizva, akik valamennyien 
mostohái a városnak; m ég sem törődik e 
gyermekkel. Azon sokoldalú haladással, me
lyet fent emliténk, s a város kilátásban levő 
jövőjével, legkevésbé sem áll megfelelő

arányban népoktatás ügyének fejlesztése; 
népiskolái nem felelnek ineg a város méltó
ságának és jövőjének.

E gy  23,000 lakossal, nagy és term é
keny határral biró, szép anyagi fejlődésnek 
induló város, nem bir egyetlen egy  szép is
kolai épülettel, mely méltó volna^.n város 
nagyságához, melybe be vezet hét iieN A -iue- 
gent pirulás nélkül. Tantermei távol vannak 
attól, hogy az egészségügy és az iskola kö
vetelményeinek megfelelhetnének; nincse
nek kellőleg fölszerelve még iskola padok
kal sem; több helyütt ugyanoly pádon ül 
a 7 éves, mint a 12 éves gyermek. A tan
szerekkel való fölszerelés gyarló és hiányos. 
Am ely tanszerekkel bírnak is az iskolák, 
ezek nagyobbréözét is ingyen kapták a tan
kerületi felügyelőség utján. Ha Nyíregyháza 
is ily utón szereli tel taneszközökkel népis
koláit, hol vegyen akkor a minisztérium kellő 
mennyiségű tanszereket, hogy a haza sze
gény falusi iskoláit el lássa azokkal. A z  osz
tályok tultöm vék, az alacsony tantermek
ben; több helyütt meghaladja a gyerm ekek 
száma a százat.

A  gyerm ekek iskolalátogatása rendet
len. A z  inteligens osztály rendes időben kül
di iskolába gyerm ekét; a földm ivelő osz
tályból egész januáriusig sorakoznak ugyan
azon tanterembe, zavarva a tanítót tanme
netében s a rendes időben bejött gyerm eke
ket gátolva tovább haladásukban. A  mu
lasztási büntetések végre nem hajtatnak. Ha 
az uj iskolai törvény életbe léptetése óta ez 
megtörtént volna Nyíregyházán, a büntetés- 
pénzekből monumentális iskola épületet le
hetett volna építeni.

N e  tessék mosolyogni, én sem hiszem 
ezt; nem komolyan állítom, annálkevésbé 
óhajtóm : hogy ily utón befolyt pénzből épül
jön monumentális népiskola Nyíregyházán. 
Annyit azonban legkomolyabban állítok, 
hogy tudva azt, miszerént hetek és hónapok 
múlva lépnek csak a kötelezett határidő 
után nagyon sokan az iskolába; tehát sok

n a k  50— 100 mulasztása van egy  évben : 
veszem Nyíregyháza városa iskolakötelezet- 
tcinck számát felekezeti különbség nélkül, 
felvéve minden gyerm ekre a mulasztás bi
zonyos átlagát, az összes iskolák évi mu
lasztását s ezek öt évi összegét csak forint
jával számitva a büntetést, o ly  összeg jő  ki, 
hogy n törvényszéki épülettel szemben egy 
hasonló palotát lehetne építeni. A zt ismét 
tudom, hogy az első végrehajtott mulasztási' 
büntetés után fokozódott volna az iskolába 
járás és csökkent volna a mulasztás, s en
nek összege nem rúgott volna olyan nagyra. | 
Behozatott volna a rendes iskolábajárás s 
az első néhány végrehajtott büntetésből az 
iskola alapja is, melylyel tudtommal szintén 
nem bir a varos, betolyt volna valami.

A  hiányos népiskolai oktatás mellett 
semmi gond sem fordittatik a testi nevelés
re, mely alapja a szelleminek. Fedett torna- 
helyiség az egész városban nem létezik, de 
tornázás átalában sem volt a múlt évben 
még Nyíregyházán a népiskolákban.

A  dal, a kedély nemesítésének e leg 
jobb eszköze, leszámítva az egyházi éneke
ket, még mindig nem talált kellő ápolásra.

Nincs életbe léptetve a kötelezett is
métlő tanfolyam ; nincs felső nép- vagy pol
gáriskola, ezoknál fogva nyilvános női kézi
munka iskola sem.

Hiányzik iparos pályára készülő ifjak 
számára tovább képző tanfolyam, vagy  va
sárnapi iskola; az iparos ifjak felnőnek, elfe
ledve azt, amit a népiskolában tanultak; 
épen fejlődésük legszebb korában marad
nak elhanyagolva 8 igy  lesznek később a 
hon és város ügyeit intéző polgárokká.

Nincs valami ellentétesebb, mint a fé 
lig  m iveit polgár; hát az egészen m ivelet- 
len! aki az úgynevezett „inas- évektől kezd
ve, soha sem tanult többé, mester korában 
azután remekül kauyaritott phrásisokért 
lelkesül.

A  szünidő alatt a nyíregyházi népiskola 
is a törvény 54. §-ának áldott puha pamla- 
gán jó  lelkiismerettel aluszsza csendes édes 
álmait. A  negyedévnél tovább tartó szün
időkkel meggyűlik baja az inteligens osz
tálynak: kénytelen magánórák által segíteni 
gyermekein : nehogy ismét elvaduljanak 
csemetéi.

A  tanítók fizetése, viszonylagosan vé
vé, m ég közép helyet foglal el s a jobbak 
közé tartozik ; de korántsem felel m eg a vá
rosi igényeknek.

A  kisdedóvó sokáig szünetelt s csak 
lassan indul meg.

Mindez a varos népoktatásügyének 
épen nem vidám képe, mely hogy nincs tul- 
sötét ecsettel színezve, bizonyítja azon kö
rülmény is, hogy a tankerületi felügyelő a 
jelen év téli viz9gáiu épen nem fejezte ki 
megelégedését a város népiskolái iránt.

(Folyt, köv.)

A zsidók magyarosodása.
A zsidók magyarosodása ügyébeD a „Szabolcs*

! 29 ét 30-ik számaiban érdekes vita fejlődött ki. melyre 
a t. szerkesztő ur engedelinével, nébány megjegyzést 
akarok tenni.

Mindenek előtt engedje kijelentenem, hogy sem
mikép sem helyeslem azon ingerült hangot, melyen a 
„ Szabolcs- 30-ik számában — n — f. ur. védelmére kel 
a germanizálással, bazafiatlansággal vádolt zsidóknak. 
Kár volt anuyira fölhevíteni magát. Lehet talán hig
gadtabban szólni az ügyhöz.

A napi sajtóban mindig voltak bizony stereotyp- 
frásisok, bizonyos ,schlagwortok“ , melyek valaki által 
először használva, átaláuosokká válnak; és azután bi
zonyos időig, míg újak által ki nem szorittatnak, min
denki által, gyakran elég ügyetlenül alkalmaztatnak. 
Így volt ez a Napóleon fekete pontjaival, melyekkel, 
az excsászár ama bires beszéde után; hónapokon át 
minden vezérczikk kezdődött. á hatvanas évek elején 
valami kisvárosi „r. l.“ ezt a kitételt használta, hogy: 
.Társas életünk pang*, és azóta éveken keresztül majd
nem minden vidéki levelező e szavakkal vezette be 
tudósításait. F.gy idő óta ez a frázis kapott fe l : A zsi
dók germanizálnak A fővárosi napilapok kezdték hasz
nálni Szemére hányták a pesti zsidóknak, hogy köz
helyeken feltűnően németül beszélnek, német lapokat 
olvalnak tsb.

F. vádban van valami igaz. Valóban lia megyünk 
a börzére, a gabonacsarnokba, a Lloydkávéházba, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy ott bizony német szó já ija  
széltiben. de anvnek igen természetes magyarázata van. 
Az üzletvilág, a kereskedelem nyelve eddig egész ma- 
gyarorsz.ágon, úgy zsidó mint kereszténykörökben né
met volt. lia  igazságosak akarunk lenni, nem vehetjük 
rósz néven, ha felnőtt idősebb emberek nehezen talál-



ják bele magúkat egy. rájuk nézve, uj, szokatlan nyelvbe. 
Azonban menjünk az Erzsébet-, vagy Józscftéri sétányra, 
a város-, vagy zugligetbe, és hallani fogjuk, ho<jy 
ugyanazon zsidóknak gyermekei hibátlan magyar, es 
csakis magyar nyelven társalognak egymással. És ez 
úgy vau majdnem a legtöbb zsidó családnál. Az apa 
alig tud egy pár szót magyarul; de azért gyakran a 
legnagyobb áldozatokkal azon van, hogy gyermekei 
magyaroknak neveltessenek.

Nézzük ellenben a fővárosi (keresztény) német 
polgárokat. Egyik közölök, aki mint szegény hund- 
werksbursch jött be hazánkba és itt annyira felgazda- 
codott, hogy Pest dreifach verstockter házi ur lett, a 
pesti vároM közgyűlésen demonstratíve németül akar 
beszélni. Hallgassuk meg ezeket kávéházaikban és ven
déglőikben; vájjon hallunk-e töliik epy magyar szót. 
Pedig ezek képezik a roppant többséget; ezek adják 
meg Magyarhon fővárosának a német jelleget, és mégis 
a zsidók germanizálnak. Ezen keresztény polgárok 
gyermekei pedig csak azon uémet szellemben neveltet
nek, mint szüleik.

Egy ismerős ur, aki e napokban fenn volt Pesten, 
megszólította magyarul a szállodatulajdonos gyerme
keit (ki zárjelben mondva, német pinczérfiuból lett 
két elsőrangú pesti szálloda tulajdonossává); egyikük 
sem tudott magyarul, de egy árva szót sem Oh, wir 
Kinder sprechen nur deutsch und franzősisch volt a 
felelet a magyar kérdésre Vagy tessék elmenni a szép- 
utczába a loreáltanoda épületéhez, melybe többnyire 
a keresztény német spiszbürgerek és a zsidó kereske
dők gyermekei járnak; azt fogják tapasztalni, hogy az 
iskolából kijőve, az utóbbiak tiszta és hibátlan magyar 
nyelven beszélgetnek egymással, inig az előbbiek bizony 
csak úgy használják a „szép józefstédler*‘-német nyel
vet, mely még a bécslercheufeldi patoisnál is czifrább, 
mint szülőik. De azért mégis valahányszor a budapesti 
lapokban a főváros német jellegére van panasz, min
dig csak a szerencsétlen zsidók, kik Budapest lakos
ságának tán tizedrészét képezik, azok, akik a fővárost 
németté teszik, akik germanizálnak, hazafiatlankodnak. 
Pedig merem állítani, hogy a magyar zsidók most nö
vekedő, legfeljebb jövő generatiója már törzsgyökeres 
magyar lesz; mig a pesti, budai, pozsonyi, sopronyi 
német spiszbüngerek még tiz generátió múlva is csak- 
olyan csökönyös németek lesznek, mint ma.

Hasonló az eset Nyíregyházán. — cs — n. ur a 
nyíregyházai ezukrászdában és gubnacsarnokban né
hány üzért, néhány alkuszt németül ball beszélni; s 
ebből azt a merészt következést vonja, hogy az egész 
zsidóhitfclekezet germanizál, hazafiatlan.

Nem akarom mentegetni azon urakat, akik bi
zony épen úgy, sőt többnyire jobban és csinosabban 
beszélnek magyarul, mint németül; de a szokás, a 
folytonos használat, a közlekedés az ott megforduló, 
idegen német kereskedőkkel, akik nem tudnak magya
rul, menthetővé teszi, hogy inkább németül, mint ma
gvarul társalognak egymással; és ami a fodolog lega
lább gyermekeiket magyarul neveltetik; legalább ott
hona családjaik körében, gyermekeikkel, kénytelenek 
magyarul beszélni : mert egyszerűen nem értenék, ha 
németül szólítanák meg őket. De miért nem jutott 
eszébe — cs. — u urnák a nyíregyházai tót polgárokat 
aposztrofálni, akiknek legtöbbjei csak úgy beszélnek a 
tót nyelven kívül magyarul, miut a zsidók a német 
nyelv mellett és akik mégis csak olyan keveset, sőt 
még kevesebbet beszélnek magyarul egymásközött. mint 
a zsidók. És inig a zsidók még a legszegényebbek is. 
gyakran a legnagyobb áldozatokkal, azon vannak, hogy 
legalább gyermekeik magyar uevelésben részesüljenek, 
addig több esetet tudok, hol gazdag, száz, kétszáz hol
das birtoku nyíregyházi polgárok gyermekei egy szót 
sem tudnak magyarul. *) És még is honnét van, hogy 
mig a zsidóknak miuduntalan szemére hányják a né
met nyelv használatát; addig nem emlékszem, hogy 
kasoulót olvastam volna a tót nyelvre nézve.

(Vége köv )

•) Ua ön egyetlen ily tótajku gyermeket ve«et honánk 1 fo
rintra szazat teszünk. Szerk.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Tetctlen, augusztushó lft-án, 1873.

Községünkből szomorú újság gyanánt jelezhetem, 
hogy juliushó 2G-ún kiütvén a cholera eddigeló 200-on 
felüli betegedéi történt, melyből máig meghalt 52, ami 
a népség arányából mérten (2071 lélek) sok.

Ma és tegnap a kolerabetegek száma 3 + 4  kö
zött váltakozott; miből bátran következtethetni, hogy 
a járvány szűnő félben látszik lenni; azt azonban hogy 
mit fog hozni a közel jövő, nem tudhatjuk.

Tekintettel a járvány megszűnésére, vagyis an
nak hevenycs föllépésének megakadályoztatására, ki 
kell emelueiu helyettes járásorvos dr. M ü lle r  E d e  ur 
táradhatlan tevékenységét, a veszélylyel szemben mu
tatott kitartását, és önfeláldozását, — aki minden egyes 
betegnek kivétel nélkül, házról-bázra járva, személye
sen nyújtott segélyt. Valóban meg nem köszönhetjük 
neki eléggé ezen buzgalmát. Szolgálhat ez példányké
pül némely orvos uraknak, akik, miut értesültem, csak 
úgy ablakon át orvosoltak.

Netn hallgathatom el, ami községünkben a múlt 
héten a biró személyén elkövettetett.

A közlegclüt ugyanis több évekkel ezelőtt felosz
tották és használat alá vették. A községnek, vagyis kö
zönségnek, volt <‘gy ivó kútja, amely egy polgártárs 
földjébe esvén, niegsemmisittetett. A mondott időben 
azonban, némely a rend felforgatását ezélzó egyén jó 
nak látta e kutat titkon önhatalmúlag kiásni; meg
sértve ez által a tulajdonjogot.

Erre a községi elöljáróság a bírót felhatalmazta, 
hogy a már megsemmisített kutat, mint amely a más 
jogába tartozó, és tulajdonlóitok, töméssé be. A biró 
e czélból a helyszínére kiment; ott nzoubnn K. K. iz
gatásáról ismeretes ember által, orozva a kútba lőhe
tett, még pedig oly veszélyesen, hogy ha rögtön segély 
nem érkezik, okvetlen bele hal. Valóban elszomorító 
cselekmény ez, és nem tudja az ember, hogy az ily 
brutális eljárás, ha meg nem fékeztetik, hova fajul
hat m ég! ?

Hallom, hogy ez eset foljelentetett az illető ha
tósághoz; azonban már elmúlt 14 nap, és a bűnös 
még mindig szadad lábon van ; sut nnu több, jó  kedv
vel élczelni m»*r a történitek fölött. Hol van a késede
lem, nein tudom; de e szomorú ügy mindenesetre gyors 
intézkedést igényelt volna.

Papp Zsigmond.

CSEVEGÉSEK.

N y i r f  a 1 o ni b o k.
XVII.

,'Ai álom büvé«*«»t<*, több változatban. A kakas azó. Az ébrenlét 
alomlataaai s kellemetlen meglepettek. A kegyei páterek vízi- , 
ója, ét ébredése Fatális kadem-ta Okkal-móddsil majd segítsünk j 
a bazau... A iiagv harang. Keljetek és megadatik. Hol a luiuiua 7 

Még nincs elvetve a kendi r!)
A szendergés lágy karjaiban a vágy és remény 

mosolygó bűvös alakjai jelennek meg lelkűnknek, s 
mondhatlan boldogságot árasztanak a halsors dühétől, { 
az élet viharaitól üldözött emberekre. Dús terítékű asz
tal mellett dőzsöl ott a szegény napszámos, aki nappal 
a kenyérből sem elletik eleget; imádott hölgyével éde- 
leg a reményvesztett, kikosarazott szerelmes; tábor
noki egyenruhában feszeng az ujoncz, akinek napon
kénti rendes járadéka a káplárpálcza és kurta vas; a 
fösvény könyökig turkál az arany- és bankjegy-hal máz- j 
bán; a megbukott borzianer milliókról beszél ssz’npadi an
gyalkáknak bókol; képviselők, akiknek a „szüzbeszéd* 
elején torkukon akadt a szó s azóta némábbak a hal
nál, miniszteri piros bársony székeken mosolyognak; 
leányok az araköntöst próbálják fel, (milyen jó l áll a 
lelkemadtának! csak már jőne az az eskető pap!); 
vén dandyk elegáns uracsokká válnak; öreg asszonyok 
megifjodnak; expectáns káplánok mint esperesek vagy! 
veres-öves dignitások szerepelnek; a szerkesztők nem 
győzik jegyezni végetlen sorban jelentkező előfizetői
ket; a rigorosutma készülő eminentiát és praeclaru- 
mot kap; itt barátunk egy lövéssel három nyalat ejt 
el ; sőt pláne Nyíregyháza városa is nagy örömmel

szemléli utczáinak és köztéréinek újdonatúj gránit- 
koczkn-burkolatát. .Hali! a kakus kukúrfltol; az álom 
igéző, kéjúrasztó látomásai egy perez alatt szét fosz- 
lanak, elröppennek s előlép ismét az élet. n való az ö 
rideg prózaisápával és komor szürkeségével. Mily szo
morú, mily keserű kiábrándulás!

De az életnek, az ébrenlétnek is megvannak sa
ját álomlátásai, hallucinatiói. Várjuk az ebédnél az Íz
letes kacsapecsenyét s egyszer csak azt referálja Só* 
rébet asszony, hogy a cziczka agár elvitte, már tudni
illik, nem öt, hanem a pecsenyét. A Sóstóra készülünk 
a szabolcsmegyei ifjúság által rendezett dalidéra, és 
nem kapunk meghívót. Biztos jövedelemre számítunk, 

| kontózunk is rá jó előre, és egy fillért sem kapunk... 
a minthogy ilyen kellemetlen meglepetésekben tenma
gad is jámbor olvasói kétség kívül nem egyszerre* 

I szesültél.
Nem csekélyebb malheur érte juliushóban Hadnán 

és talán másutt is a kegyes atyákat és atyafiakat. A 
remény laterna magicája nagyszerű víziókat tárt fel 

1 szemeiknek. Még néhány hét. es majd jöttek ök, a hí
vek, buzgók és szentek; jöttek hosszú, végetlensorbau, 
mint a hajdani boldog időben, midőn gonosz atheusok 

| * még gonoszabb természettudósok nem mételyezték 
I meg a világot; jönek az ódon hajlékba, mely csodás 
: gyógyulást ad csonkáknak, bénáknak s nehány perez* 
í nyi vezekléssel eltöili a szivek undok szennyét, kien
geszteli a bünfertőzótt élet súlyos átkát, elűzi az ön
tudat murdosó kígyóit; jönek rakodtam mint a méhek 

;az akicz- és olajfák mé/gazdag vjrágkelyheiröl, Ó9 mi- 
: dön távoznak, olyanok mint .a  megszedett szőlő, és 
nyári tukarodás után a tarló*, l l ja l i ! az ég áldását 

j nem lehet csak úgy ingyen osztogatni; de különben Í9 
! sokkal czélszcrühb és üdvüsehb. ba az a szép kis ke- 
i rck summa, melyet a nép bűnös hivalkodásra szórna 
jel oktalanul, szent kerekbe jut s istenes czélokra hasz
náltunk fel, például: péterfillérek szaporítására, épü
letes legendák terjesztésére, az uralkodó kárhozatos 
világnézlet elfojtására, vagy legalább localisálására.

Azonban proli dolor! ob szörnyű csapás! jő  egy 
Ialispáni rendelet, mely az uralgó járvány miatt be
tiltja ez évben a szokásos hucsujárást, mint az északi 
szél a .tata tnorgana" tüneményes alkotását, elsöpri a 
a remény kecsegtető illusióit. A gyönyörű hangzatu 
szóra: kincs —  baljóslatukig zendül meg az infámis 
rim: n incs... kincs —  nincs! .Oh térték hű barátok 
•>irni e rim felett; sirni a nincs lelett*. Eh ! miért siránkoz
nánk ! Van még törvény o Magyarországon; már pedig 
a törvény világosan tanítja, hogy ha valaki kárt okoz 
másnak: köteles azt teljes értekben kiegyenlíteni, kár
pótolni l ’ gy de az h perduallis rendelet nekünk tete
mes kárt okozott; ergo: akinek tetszett a rendeletet 
kiadni, tessék adui illő kárpótlást. <). E. D. (quod erat 
demonstrandum!) Kérvényezzük tehát súlyos veszte
ségeink megtérítését ; a számlát majd beadjuk hiteles 
formátumban, kellő bélyeg**-) ellátva, Simor főpászto- 
runk által melegen ajánlva; sót ba szükség, Péter és 
l ’ál apostolok által is hitelesítve.

Nem tudjuk, ba az érdeklettek megkapják-e a 
szorgalmazott kárpótlást, vagy igényükkel oda utasít- 
tatnak, ahová az ily természetű tárgyak tartoznak, je
le sü l... a nagyharanghoz; de amenyiben mai időben 
semmi sem lehetetlen; a fentebbi kérvény kapcsában 
ezennel másokat is. akiket illet, komolyan figyelmez
tetünk. hogy lehető kárpótlás végett, szintén folya
modni el ne mulasszák

Kérjenek kárpótlást jelesül mindazok, akik nem 
mehetvén zarándokolni — Mekkába, elesnek a sok jó 
tól, melyet kilátásba helyeztek... az érdekes találkák
tól. az országos hini dalidótól, és mindenféle lelki és 
testi szükség, vágy és sóvárgás édes roegorroslásától.

Kérjenek kárpótlást a vendéglősök, esaplárosok, 
kenyérsiitök. perecz.esek, zsemlyések. mézes kalácsosok, 
szilva-alnia-baraezk- és dinnye kufárok, mint akik a 
kegyes zarándokok kimaradásával, nem csekély rövid
séget szenvednek e szűk világban.

Kérjenek kárpótlást a lábtyiiimivészek; mert ne
kik is érzékeny kárt okozott a saruknak, czipellóknek 
és bocskoroknak kopástól és fealéstól épen maradása 
(azt nem szükség kivallani, hogy a Sztrabicsó Gorond, 
Hunionná. Nagy Mihály, Terebes stb. vidékieknél a

A „Szabolcs" tárczája.

A szamórza-árus-lcáiiy.
(Svéd novella.)

Schvarcz Mária Zsófiától.
Németből fordította : László Aranka.

(Folytatás.)
Janka, kezében üres kosarával, fülállott s fájdal

masan tekintett eltűnt vagyona s az ezzel eloszlott 
föl lég várak után; folytatni akarta útját, de tehetetle
nül ereszkedett le ismét a koré; arczát kezeibe rejté 
s ujjai közt forró köuyük mosódtak keresztül; csak 
hosszú időköz után folytatá útját.

A kereszt-utnál András már Tárakozott Jankára, 
kezében egy zsák liszttel, melyet a malomba őrölt

— Jankám kedves Jankám 1 — kiáltott távolról 
András az érkező leányka felé. —  Hol maradtál oly 
tenger ideig? Már egy órája várok rád; otliou is föl 
lóg tűnni hosszas kimaradásom ; de nélküled nem tér
hettem vissza; sok pénzt kaptál szamóczáidért ? t

— Pénzt eleget kaptam, András; a jó Gründeckné 
asszony egész készletemet megvette; meg is fizetett 
élte jó l; mégis szciencsétlenül jártam : mert minden 
pétizem oda vau.

Janka szemei könyhe lábadtak. András nem kér- 
dé, miként veszté el pénzét és miként jutott ahoz Jan
ka; ő csak a kényüket látá lánykája szemében, és 
igyekezett azokat fölszántani.

—  Még több szamócza is van az erdőn, —- ví
gasztala őt András, — a jövő szombatig, amikor majd 
gabonát viszek a városba; addig még sokat szedhetsz.

Kosaraiddal együtt beviszlek a városba, ahol még drá
gábban is eladhatod, s károd is megtérül.

E szavakra a körijük eltűntek Janka szemeiből; 
gyermeki köszönettel nevetett Andrásra, s e mosoly* 
bán ismét feltűntek előtte, eloszlott légvárai. Most a 
busz éves András u segített építeni azokon, s igy még 
szebb sziliben ragyogtak azok sovárgó lelke előtt. And
rás már malmot is vett. Jankát miut háziassonyt rö
pítő bele, s a náluk lakó öreg Lasse apót mindketten 
szerető gyermekként ápolták.

Az est már szürkülni kezdett, midőn a két fiatal 
Drámába érkezett Mielőtt elváltak volna egymástól, 
csókkal és meleg kézszoritásokkal ígérték és fogadták, 
hogy egymást soha el nem hagyandják; bármit hoz
zon is a sors reájuk.

Mily könnyén ígér és mily könnyen hisz az ifjúság!

Két év tölt el. Ismét beköszöntött a nyár; Griin- 
decknó asszony ismét a konyhában forgolódott; ismét 
kinyitá a konyha ajtót, és Janka ismét megszólalt a 
küszöbön álltában.

— Vegyen szamóczát édes asszonyom! Ezek az 
elsők, melyeket ezidén szedtem.

—  Lám, lám, Jankai végre valóimra ismét muta
tod magadat, — hallata magát Gründeckné asczouy. 
—  Mi történt veled, hogy oly sokáig kimaradtál '< 1

—  Bég nem volt erre utam; a városban is most 
ritkábban fordulok meg, mint azelőtt

A hang, melyen e néhány szót kiejté. oly feltű
nően szomorú volt, hogy Gründeckné nem álható meg 
Jankát pár kémlö tekintet nélkül hagyni. Jankán igen 
nagy változást vön észre; a nyájas vidor gyermekből, 

j komoly, csöndes leány lett.
— Az istenért gyermekem! mily roezul nézess kil

mily sápadt vagy! — csudálkozék a jó asszony, — mi 
bajod van édesein ? I

— Beteg voltam asszonyom, nagyon beteg; azon 
kívül mély szívfájdalomban is szenvedtem ; — válaszolt 
Janka, —  de hála égnek! a legrosszabhon túl vagyok ; 
most már minden jobbra fordult.

Távolról sem érinté Janka fájdalmának és szen
vedésének okát; minden ezekre vonatkozó kérdést szán
dékosan kerülni látszott. Nagyatyját illetőleg, röviden 
csak annyit mondott, hogy egészséges; most is sző, ha
bár naponta már csak öt-hat rofot képes is elkészí
teni. De nein is szükséges, hogy törje magát szegény 
öreg, — tévé hozzá, miközben hangja egészen megele
v en ít , —  inéit 20 tyúkom, 2 kai méhem van; az eper-, 
méz- és tojás-árulásból igen szép pénzt kapok; azt hi
szem nagyatyámuak nein is igen kell dolgoznia, elég 
boldogul élheti le öreg napjait.

Gründeckué megvette az epret s Janka tovább 
folytatá útját.

A nap gyönyörűen sütött; az ég derült felhőtlen 
volt, a virágok illatoztak s a madarak énekeltek; az 
egész természet ünnepelni látszott: csak Janka arcza 
volt borús és örömtelen. Az eltűnt remény és öröm 
helyett, mély kimerültség, és csöndes fájdalom volt 
rajta látható.

Ama kö mellett, melyen két évvel ezelőtt megpi
hent s amelyhez oly csudálatos emlék fűzé, ismét meg
á l l í t  és leült. De nem mint egykor, nem vette most 
elő erszényét; nem szemlélte az abban volt pénz-da
rabok csillogását oly örömittasan; nem ringató lelkét 
fényes és reményteljes álomba; szoiuniuan hajtá le fe
jé t kezébe t bágyadt tekintettel nézett körül.

Egyszerre porfelleg tűnt szemébe, melyet egy a 
városból sebesen jövő szekér vert föl: de nem ismer
vén a kocsiban ülőket: csak hamar elforditá figyelmét róla.



csizmaféle csuk fényüzési czikk !); a szabók, hiszen 
mennyi báli öltöny varrásától elmaradtak; a divutáfus- 
„ölt. akikben annyi kalap, tüli, fátyol, virág, szalag és 
chignon rajtuk veszett (pedig épen most érkezett mind 
Parisból!):  az orvosok és gyógyszerészek, akiknek szin
tén ha nem is csordulva, legalább cseppenve jutott 
volna valami, a betiltott nemzotgazdászati forgalom 
bankóharinatjaból.

Sőt ha már eképen a régi közmondásként'. rlyu 
kas hidon is lehet pénzt találni- , miértue folyamodná
nak sok mások is kárpótlásért i

Ti jámbor balekek! akiket áluok utazó ügynö
kök a lvánitzféle canis-rószletivckkel nyárban is jegre 
vittek; ti akik Miskolc/, vidékén és Nyíregyházán is 
nem leányotokat, hanem pózotokét adtátok férjhez — 
Ördöghöz ; ti akik a Káték és más emberséges lócsi
szárok szívességéből, jó  pénzért kelies, pókos, szemre- 
hu/ó. kaptás és karórágó lóhoz jutottatok ; ti Akik a 
czimeres ökröket hamis bankóért vagy tantuszokértáru
sítottátok el; ti akik lemaradtatok a vonatról, vagy té
vedésből dél helyett északnak utaztatok, ti akik oly 
ré"en várjátok a sült galambot, adókevesbülés, valódi 
reformokat és más ilyes absordumokat; ti pórul járt 
dohánycsempészek, akik a jövedelmen üzleten rajta
vesztettetek; ti megbukott Lachlmkák kik servilisrnus- 
t«k és magyarfalási mániátok daczára is kövér nyug- 
zsóldot" nem nyertetek; ti ékes Mártliák, Hcbusok és 
Rákhelek, kik Adél kké. Saroltákká, Jnliákká nem nő- 
hettetekki macátokat valami szerelmes Krözus segélyé
vel, mint boldogabb nővéreitek; ti szegény subalter- 
nusok. akiknek százannyi munka mellett. tizeJrész- 
nyj fizetésen kell nyomorognotok, mint Filkc és He- 
vérdi ő nagyságaiknak... miud mind ti vágyaitokban, 
reményeitekben csalódottak, felyamodjatok kárpótlás
ért... hiszen a törvény és igazság épen úgy barczol 
mellettetek, mint a fentisztelt reverendissimusok mellett.

Hanem azután, ha azt kérdeznétek, hogy hol a 
fun lm. mely e kártérítési igényeket kielégíti , Noj 
már e kérdésre aligha tudunk biztosan felelni.

Valószínűleg —  a hold fém bányáiban.
Mert bizonyitt a földön nincs semmi fundus! Leg

alább még eddig nincs (és nem is lesz) elvetve az a 
kender, melyből készülne az a vászon, melyből lenne 
az a rongy, mely szolgáltatná azt a papirt, melyre 
nyomnák azt a bankjegyet, mely az ilyen özönvíz előtti 
szabású követeléseket fedezué!

—*  —>

Ú JD O N S Á G O K .

— Őfelsége a király születésnapja folyóból 
18-án minden vallásfelekezet templomában megtarts-* 1 
tott szokott érdekeltség, de kissebb ünnepélyességgel.! 
valószínűleg a ragály miatt

=  Szent István király ünnepét hasonlóan 
a lehető egyszerűséggelülte meg a rom. cath. egyház; 
mellőzve kormenetet, taraczkozást és katonai fölállitá- 
•oltat, mik csak a nép csoportosulására szolgáltak 
volna alkalmid, ami pedig a mostam veszélyes időben 
nem igen lett volna tanácsos.

(k—y) Kosuth Lajos nagy hazánkfiának név
napján, a politikai elvtelenségek és köpeny torcatások 
mai gazdag idényén, bocsássunk mi is egy szívből jött 
h á la fo h á s z t  a magyarok Istenéhez, aki annyira sze
rette e sokat szenvedett hazát, hogy K o s u th  L a jo s  
e lv e ib e n  és e s z m é ib e n  megváltotta azt s hatal
mas ékesszólásával és határtalan honszeretetevel föl
vervén az alvó nemzetet almából, a/.t európa többi 
nemzetei sorába emelte

(g ) Az augusztusi mesyebizottmányi gyű
lés. a kolerajárvány miatt bizonytalan időre elna- 
poltatott.

(y.» A nyíregyházai ev. egyházközség által, 
szintén meghívott Terray Gyula salgó-tarjányi ev. le l
kész je lö lt, folyóhó 17-én tartá próba-szónoklatát, a 
ma kéthetihez hasonló szánni közönség előtt szintén 
igen fényes sikerrel. Valódi inutani ízléssel és érzéssel 
tartott szónoklatában, egymást értek a szépségtől és 
igazságtól ragyogó részek. melyek a hallgatóságra 
mondhatni varázs-erővel hatottak. A beszéd gyupontját 
a lehető legkorszerűbb eszme, a társadalmi reform ké-

A két erős ló által vont, zöldre festett kocsiban 
András ült, egy fiatal piros pozsgás nő mellett.

Minél inkább közeledett a kocsi Janka ülőhelyé
hez. András arcra mindinkább pirult s zavarában olya- 
kat rántott a gyeplő száron, hogy a lovak megrá/.kod 
tak s a fiatal asszony, ki néni volt más mint András 
neje, ijedtében kiáltott férjére:

__ Az istenért mit csinálsz AndrásV! Azt kell
hinnem, hogy félsz Lasse takács koldus gyermekétől.

Amit András neje szavaira felelt, azt Janka nem 
hallotta a robogó kocsi zajától; de amint felismerte 
őket, egy mély sóhaj emelkedett tói keidéből s liosz- 
szau nézett a szekér után, nug az egy hajlásnál vég
kép eltűnt szemei elől.

Két hete, hogy András nőid vette a gazdag Lru-h 
molnár egyetlen leányát. Amiről Janka álmodozott. 
Andrásra nézve beteljesedett.

Andrásnak malma, háza és udvara volt; de a gaz
dagságot nem saját szorgalmának köszönhette, s nem 
osztliatá azt meg sem Jankával, sem az óreg Lasse 
apóval

András hűtlensége volt okozoja ama nehoz szív
fájdalomnak, mely Jankát érte; az fektető kórágyra; 
az szedte le arcza rózsáit; az rnblá el lelkének vidor- 
sagát. Most azonban egészen másként érzett; feledni 
■ megvetni tanuld azt, aki még nem rég is oly drága 
▼olt szivének.

Az évek jöttek és mentek, bozya és vivő maguk
kal az örömeket és fájdalmakat. Négy tavasz virácai 
nyíltak és hervadtak el. mióta András Krich molnár 
leányával Margarétával össze kelt.

Janka még mindig nagyatyjánál lakott a templom 
melletti házikóban. Teljesültek az ó légvárai is. me-

pezte A válus/ló egyluizközönaégnek netn könnyű fel
adat jutott, midőn a kot kitűnő fér ti u és egyaránt jeles 
egyházi szónok közt kell válusztust tenni. A választás 

; ma fog megtörténni.
X  A nagyváradi ni. kir. posta igazgatóság

kerületéből, a becsi világtárlatraKaidoss Kálmán nyír
egyházi postafönük ur küldetett ki n keresk. minisz
térium áital. E vidék csak örülhet rajta, hogy körében 
a postaügy élén oly derék és szakavatott férfiú áll, 

i aki ily kitüntető küldetésre érdcmesitteték.
~  Yidlie/.kay József országgyűlési képviselöuk 

folyóhó Öl-kére hívta be választóit a „csizmadia szilibe"
1 hogy az országos ellenzék pártállásáról s az ország dolga- 
j iról, tekintettel az országgyűlési törvényhozás mozza- 
• nataira. nyilvános szóbeli eloteijeo/.test tegyen. A bal
oldali kort s atalahan minden rendes helyiséggel nem 
bíró egyletet bátrak vagyunk egy épen oly alkalmas, 
mint illetékes gyűlési helyiségre figyelmeztetni. E he
lyiség a városház nagyterme. Távol legyen tőlünk, hogy 
;i csizmadia szint, melyhez annyi sok szép emlékek 
fűzik a nyíregyházi baloldali kört, kicsinylenénk s az 
ottani gyülésezéseket helytelenítenénk. Más helyiség 
hiányában igen alkalmas volt az s népgyülcsek tartá
sára ma is c/éls/.eru. Minthogy azonban már oly he
lyiségünk van, mely nem csak hogy minden egyletet 
belogadni képes, de komoly es tisztelete* voltánál log\a 
magát a tanácskozást is nagy méivben emeli; e6 
mert ez épületnek már közös természeténél lógva is 
minden városi s hatóságilag engedélyezett egylet tag
jai előtt nyitva kell állauiu: igin helyesen cseleked
nék a baloldali kör is. ha tanácskozásait jövőte e he
lyiségben tartaná.

* A szabolcsmegyei felekczetnélküli ta- 
nitócgylet alakuló gyűlése, mint jeleu szamunk kö
zönség rovatában is olvasható, folyóhó 27-en tai tátik 
meg Nyíregyházán a városház nagy termében. Ajánl
juk e gyűlést a tanügy barátainak figyelmébe.

%* A  n y íregyh á z i k isdedovó intézet, a kolera- 
járvány következtében, az egészségi viszonyok jobrator- 
duitáig. hatósági intézkedés folytán bezáratott.

X  A helybeli baloldali kör, Kras/nay Gábor 
volt egyleti elnök lemondása következtében megürült | 
elnöki "helyet betöltendő, folyóhó 17-én tisztújító köz
gyűlést tartott a szokott helyiségben A helyi viszo
nyokhoz képest elég szép számmal összejött párt gyű -, 
lés, a tisztviselők kijelölésével meghízott értekezlet ál-1 
tál ajánlatba hozott elnöki, jegyzői és választmányi je- j 
tőiteket, egyhangúlag megválasztana. Elnök lett Mát- \ 
haeidesz Gusztáv, alo'.nök id. Lenes János, jegyző IIofF- 
mann Adolf, aljegyző Mikecz József; a nagy választ-j 
inányha 200 egyen választatott be, mely válaszinány ■ 
feljogsittatott saját kebeléből egy szükebb körű bízott-' 
•ágnak s ez egy 3 tagból állandó végrehajtó bizottság
nak megválasztására.

(s z ) A nyíregyházi ev. tanító kör folyóhó 
20-án tartott rendkívüli értekezletéből két tagot kül
dött ki tapasztalás szerzés végett a bécsi világ
tárlatra. Mint az illető elnökségtől hallottuk, e ki
küldésről, már a „Szabolcs" figyelmeztető sorainak 
megjelenése előtt volt szó a kör tagjai közt. A két 
kiküldött Szénffy Gusztáv és Pazár István urak az 
utazási költségeket maguk viselik Fogadják a derék 
férfiak, e valóban ritka áldozatkézségiikért, legforróbb 
köszönetünket a tanügv nevében!

(cl — n ) Pntay András Debreczen és Nagy-Várad 
kir városok főispánja, megyénk szülöttje, a király szü
letésnapja alkalmával tartatni szokott löispáni disz- 
ehéd költségeit, 3no frntnt. ezidén Debreczen és Nagy- 
Várad azon lakosai részére ajánlotta föl, akik a kolera 
járvány folytán árvaságra jutottuk vagy gyámot nél
kül maradtak. Mily szép oly nemzet királyának lenni, 
melynek nagyjai igy ülik meg királyuk születés napját! 
Sokáig éljeu a nemes lelkű loispán • adjon az. ég sok 
ily nemesgondolkozásu főispánokat, oly sok csapással 
látogatott hazánknak !

— (Talált pénz.) Folyó augusztushó 8-án T -  
Lokön d. e 11 órakor az iskolából hazatérő gyerme
kek a helybeli gyógyszertár keleti végén egy pénzes 
levelet találtak, mit tőlük bizonyos Friedlander Dá
vid nevű t.-lóki izraelita azon ürügy alatt, hogy ó már 
régen azt keresi mint sajátját birtokába vett A találó

ilyeket Andrássali öss/.ekeléséig épített. Megtakaritott
I pénzén kis kertecskét vett; tyúkjai és tojásaiból any- 
m it szerzett, hogy nagyatyjának nem kellett többé 

'dolgoznia; hanem inikiut egykor o tervezgető, ülhetett 
karo'zszékében és kenyelmesesen pipázgathatott.

Janka épen 22 éves vo lt; szorgalma, szépsége s ke- 
i gvességeért mindenki által tiszteltetett és becsültetett 
a faluban. András utáni szívfájdalma enyhült ugyan; 
de iljukori szerelmét nem feledhető teljesen Talán 
könnyebben esett volna neki, ha Andrást buldognak 

j  tudja vala; de András hűtlensége nem termett jó  gyü- 
| in ölesöt. Nejének, aki mint egyetlen leány elkényez-, 
tetve neveltetett, legfőbb óhajtása az volt. hogy a esi-: 
nos ifjút férjévé tegye; de amint ez megtörtént : m in-; 
dent férje ellenére tett; uralkodott rajta; a legkisebb 
hibáért éreztető vele, hogy mitsem hozott a házhoz,) 
hogy ő tette emberré. Mi természetesebb, minthogy ily 
bánás mellett András megunta házát s a korcsmában 
keresett szórakozást és feledést, mígnem végre az ivás- 
nak adta magát

Janka feledve minden véle éreztetett igaztalan- 
ságot s csak a gyermekkori barátságra gondolva, öröm
mel sietett volna az. eltévedettuek segítségére; mentő 
kezeivel kiragadandó az örvény torkából, de azt nem 
teheté többé. Margaréta, aki eiött Andrásnak Jankával] j 
viszonya nem volt egészen ismeretlen, halálos undor
ral viseltetett a szegény szelíd leány iránt; a közeli- j 
tés csak nevelte volna Margaréta haragját és irigysé
gét. Janka tehát csakis szemlélője lehetett az általa 
meg nem változtatható eseményeknek.

• •

(Folyt köv )

gyermekek egyikének atyja, az említett izraelitáin)* 
ment, s a gyermekeknek járó tálalási dij elnyerhetése 
czéljából, felszólitá őt. hogy a talált pénzösszeget mon
daná meg s azt haladéktalanul adja át a hatóságnak 
ahol tulajdon jogát is igazolja. Friedlander azon hun a 
helyett, hogy azt tette volna, az atya előtt öli forin
tot mondva, neki tetemes összeget s gyermekének íz
lés szerént választandó rukát igért; ily vesztegetéssel 
akarván a jogtalanul birtokába kerített összeget meg
takarítani. A gyermek atyja Varga Ferenc* igen dicsé
retesen , a megvesztegetési kísérletnek ellentállva, az 
ügyet a t.-löki elöljáróságnak feljelenté. Ez Friedlán- 
dert maga elé idéztette, a pénznek borítékjával leendő 
előadására felszólította, mit azouban Friedlander meg
tagadott, okul adván, hogy a magáéról számolni nem 
kötelezhető; és hogy a borítékban különben is csak 
<1 forint volt, mit ő maga vesztett el. Minthogy a gyer
mekek nagy bankjegyekről beszélték, az elöljáróság 
az esetet a szolgabiróboz bejelentette, ki által Fried- 
liindiT erélyesen kérdőre vonatván, 150 frtot vallott; 
de a borítékot már elsikkasztotta. A szolgabiró a bc- 
viiilntf. összeget vádlott lakásáról rendőrileg haladék
talanul elhozatta. Másnap tulajdonosul Licbtman Mór 
tisza-eszlári lakos jelentkezvén, a pénz neki kiszolgál- 
tototf. Friedlander ur pedig mint csaló és sikkasztó 
letartóztatott s a törvényszéki ügyészhez Nyíregyhá
záira kisértetett; hol iniudonhizonvnyal méltó büntetés
ben fog részesülni. Nem mulaszthatom el megjegyezni, 
hogy a befogatást teljesítő szolgabiró Únody Géza ur, 
az ügy helyben leendő elintézéséért, mely nem egyéb, 
mint az ügy eltussolása lett volna, átalános hir sze
rént. több száz. forinttal lön megkísértve, do ő mint 
mindig, szigorú és vesztegethet len maradt.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Tanügyi értesítő*.
Folyó évi junitislió 23-án 700 sz. a. kibocsátott 

körlevelemben, a szaholcsmegyei tankerületben létesí
tendő felekezeti jellegnélküli tanitóegylet alakulúgyü- 
lésének Nyíregyházán, a városház nagyterűiében leendő 
megtartása, folyó augusztushó 27-ikére tűzetvén ki álta
lam, tisztelettel van szerencsém értesíteni a szaholcs
megyei tisztelt tanító urakat és a népnevelés ügye, s 
tanít.íirik sorsa iránt érdeklődéssel és szeretettel visel
tető lelkes és buzgó hazafiakat, miszerént; a fenntebb 
nevezett tanitóegylet g\ ülése folyó augusztushó 27-ikén 
reggeli 9 órakor. Nyíregyházán a városház nagytermé
ben meg fog tartatni.

Kelt Debreczeuhen, augusztnshó 19. én 1873.
Kiss József •

szaholcsmegyei tanfelügyelő.

Nyilvános köszönet.
Az országszerte pusztító kolerajárvány járásomba 

és beköszönvén, inimlen erőmet meg kellett feszítenem, 
hogy a vész meggátlására valamit tehessek. Hála ég
nek sikerült is néhány száz életet megmenteni: de ezt 
csupán azon áldozatkész és emberszeretettöl áthatott 
urakak köszönhetem, akik nehéz működésemben segé
lyükkel támogattak. Különösen kiemelésre méltók ezek 
közt : t. Yay István kér. szolgabiró ur, aki a vészláto
gatta községekben mindenütt velem járt s minden le
hetőt elkövetett az orvosrendori szabályok keresztülvi
tele körül; továbbá ifjú Yay István, aki az orvosi sze
reket éjjel-nappal íaradhutlanul osztogatta a kolerabe
tegeknek ; Yay Dieuesné őnagysága, aki a szükséges 
háziazerekkel euyliité a betegek fájdalmait, személye
sen osztogatván azokat; Lengyel László körjegyző; 
Petneházán ifj. Szegedy István, Yitéz György. Galam- 
bossy Menyhért, l ’jlaky Tamás és Tulipán főbíró, akik 
valamennyien nemes buzgósággal jártak el a betegek 
körül; Ibrony községben Jármy Jordánné őnagysága és 
Tóth István ref. lelkész, aki folyvást nem lankadó kész
séggel osztja az orvosszereket és bátorítja a szegény 
betegeket.

Fogadják az illetők egytől egyig, a szenvedő em
beriség nevében, szives hálámat és meleg köszönet
nyilvánításomat

Nyír-Lakta, 1873. aug. 6.
Braun Fülüp,
járási orvos.

M e g h í v á s .
„A  kis-várda vidéui felekezet nélküli népnevelési 

egylet* tagjait, rendkívüli közgyűlésre Kis-Yárdára. f. 
évi aug. 25 napjának d. e 10 órájára, a szakot helyi
ségbe, tisztelettel meghívom. Tárgy : Az alapszabályok 
6 § pontjának és a 18 §-nak a ni. kir. vallás és köz- 
okt min. által 14. 792 sz. a leiratában előirt módo
sítása tárgyában. Továbbá: egy vagy két tanítónak a 
bécsi világkiállításra kiildhetése felöli intékedés s több 
előjöhető egyleti ügyek.

Kelt Eperjeskén, 1873. aug. 12-én,
Pilis** László 

egyl. elnök.

Föiskolni Értesítő*.
A sárospataki ref. főiskola növendékei egyelőre ar

ról értesittetuek, hogy az országszerte uralkodó járvány 
miatt mindaddig ne jöjjenek Patakra, mig hasonló utón, 
a tanév megnyitásának idejéről újabb értesítést nem 
vesznek.

Sárospatak, 1873. aug. 18.
Bokor József

közigazgató .

K é r d e  ni.
Tisztelettel kéretnek mindazok akik a re f uj temp

lom javára rendezendő kisorsolásra nyereménytárgya
kat küldeni Ígérkeztek, s e czélból neveiket az aláí
rási ivre be is jegyezték, azoknak 10— 15 nap alatt 
leendő szives beküldésére, hogy a kisoi -olás intézésé
ben ne akadályoztassunk, n a kedélyes tánczmulatságot 
annál korábban megtarthassuk Nyíregyháza aug 21.1873.

A ref. etjh elülj.írósága



KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

A „tisza“  biztositó s jelzálogbank ideiglenes mér
lege 1873. június 30. Nyereség és veszteségrovás a tüz- 
üzletben, 1873. jun, 30-án. Kiadás : Tiszti fizetések 86, 
719. 44, végkielégítések 1686.42, Igazgatótanácsosok il
letéke 4249.66, választmányi tagok ülésdijai 472., —  üz
leti költségek 16291.72, üzleti költségek a vczérügyuök- 
ségnél 4490 36. Költségek: posta költség 4116.10, úti 
költség 6439.37, költség előlegezések 3055.16, —  ház
tartási költség 3342 58, vezérügynökségi házbérek 6581. 
83. —  44,317 12. Leírások a leltárból: az alapítási költ
ségekből 1414 56, a felszerelvényekből 905.70, —  2320. 
26, visszbiztositási tüzdij 84,222.15, tüzbiztositási szer
zési jutalék 20,064 87, tűzkárok 11 098.75, elhasznált 
nyomtatványok 23.431.70, összesen 278,582 37. Bevétel: 
d íjelőlegek 160.88, lejárt dijkötelezvények 430.46, ház
jövedelem 3977.68, részvényátiratási dij 22., nyeremény 
jeltáblákon 751.55, Bevett kamatok 16.857.41, kamat 
leszámított váltók után 887.24, máig esedékes tüzbiz
tositási dijak 115,161.78, máig esedékes tüzbiztositási 
illetékek 32,505.90, visszbiztositásból visszajárt jutalék 
22,369.76, veszteség mint egyenleg 85,457,71. összesen

278,582.37. Ezen veszteség és nyereségrovást alulírot
tak, mint a választmány által kinevezett küldöttség tag
ja i megvizsgáltuk Szepessy Gusztáv m. k. Szathmáry 
m. k. Posszert János mk. Dalmy közp. f. könyvvezető.

Mérlegrovás 1873. jun. 30 án. (Biztosítási ágakban). 
Vagyon: Kintlévőségek a vezérügynökségek és képvise
lőségeknél, dijakban illetékekben, tűz és jégváltókban 
191,472.47 , dijkötelezvényekben 91368.12 —  282840 59., 

í tartozók 36754 23 , intézeti házban 128330 51., kötelez
vényekben 153879 50, váltókban 230396.58., dij váltók- 

' bán 2199.84., kamatozás végett elhelyezett tőkében 12500 
alapítási költségekben 25876 73., felszerelvényekben 353- 
22.69 , készletben lévő nyomtatványokban 4940.37., kész- 

j pénzben 6086 64., veszteség mint egyenleg. 66288.05.. 
összesen 985,415.73.

Teher : Részvénytőke a biztosítási ágakra 600,000 
I követelők 75,981 50, tüzvizbiztositási intézetek köve
telése 18,624.23 , jégvizbiztositási intézetek követelése 
87,916 86, ingatlauérti tartozásmaradvány 65,585 39., | 
kamatozó betét 9000., dijkötelezvények 91,368.12. ka- 

i inat elörevételek jul. 1. 6000., tüzdij tartalék 30,939.63. 
összesen 985,415. 73.

, Veszteség a tüzbiz. ág kimutatása szerént 85457.71.

nyeremény jégág kimutatás szerént 19169. 66., % biz- 
sitási ág vesztesége 66288.05, ebből levonva a jelzá
logosztálytól kimutatott nyeremény 7894.14., összeg
58393.91., Ezenkívül függőben maradt, esetleg még az 
1873. jun. 30-ki időszakra tartozható kárösszeg 9368
45., 67762.36. Ezen vagyonmérleget alulírtak a választ
mány által kinevezett küldöttség tagjai megvizsgáltuk.

Szepessy Gusztáv mk.
Szatmáry M. mk.
Posszert János mk.

A választmány részéről kinevezett vizsgáló bizott
ság által, melyben az igazgatótanács egy tagja sem 
vett részt, készített ezen mérleg, oly megjegyzéssel té
tetik közzé, hogy a fent kimutatott hiányt jelző, téte
lek a feutirott 25876 frt 73 krral együtt az intézet 
alapítására s az üzlet berendezésére fordított kiadások 
gyanánt tekinthetők s az alapszabályok 114 §. 7. potja 
szerént 10 év alatt törlesztendők.

Kelt Debreczen, 1873. aug. 13.
A Tisza biztosító és Jelzálóg bank igazgatóságé.

Felelős szerkesztő : K . K m cth y  lá tván .

Horn testvérek
rőföa- és divat-kereskedésükben

egy tanuló
fölvétetik.

( t - 5 )

B á llá  E. G usztáv
nyíregyházi fűszer- és magkereskedésében

egy  14— 1.5 éves fin tanulóul fölvétetik.

(3 - 3 )

1
ében I
tetik. i

Kiadó lakások.
Nyíregyházán, a buzatéren túl, 

Tokaji-utcza végén, 414-ik szám alatt 
levő ház, vagy  bérbe vagy  pedig örök
áron eladó. A  ház áll 5 szoba, 3 konyha, 
4 kamara és két istálló, e g y  kis és egy  
nagy kertből-, továbbá a szcntmihályi- 
utczában Mezősy Tamás ur szomszéd
ságában két szoba Szt.-Mihály naptól 
fogva  bérbe kiadó.

Bővebben értekezhetni

(5- 5)
Flégler Márton

tulajdonossal.

Oláh Jakab urnák a h.-nánási határban 1200 
□  ölével számítva 800 hold földje, több tanyá
val ellátva és a lláczvidi pusztán 1100 □  ölével 
számítva 100 bőid földje egészben vagy több 
darabban több évekre haszonbérbe adandó, ér
tekezhetni bérmentes levélben a tulajdonossal 
H.-Xánáson. (3— 3)

Eladó ház.
A tokaji-utcza végén lévő városi kórház 

átellenében fekvő* deszka kerítéssel körített 
1070 □  öl terjedelmű, jelenleg Inczernásnak 
casznált laklinz hely . szabadkézből eladó. —  
Jelentkezhetni az 569 számú háznál Nyír
egyházán. (0— 1 )

Hirdetmény.
A munkácsi és szt.-miklósi uradalmak* 

mii f. évi szeptember 15. d e. 9 órakor a 
makkoltatási hasznnlmány, Munkácson az 
uradalmi igazgatósági hivatal helyiségében 
el fo g  árvereltetni. (2—1)

A sima-pusztán
egy 200 holdat tevő tagos birtok, f- 1873-dik j  
évi szeptember 29-től, több évekre haszonbérbe | 
adatik. Értekezhetni alulirt tulajdonosnál a Simán. 

(3—3) Elek Emil.

Bérbeadó birtok.
A pazouyi határban, Klek B eli tulajdonához tar

tozó 400 hold legjobb minőségű szántó- és kaszáló-föld
b ő l álló, lakással ellátott tagos birtok, kedtező föltéte
lek mellett, hat évre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni 
a tulajdonosnál Pazonyban. (3 —3)

E gy  tagositott birtok a Sima-pusz

tán minden perczben haszonbérelhető.

Bővebb tudomást szerezhetni Pa 

zonyban (3—1)

Balogh Miigdolua és Klára
kisasszonyoknál.

1105.
~

Pályázat.
Szabolcsmegyében kebelezett T.-Dada köz-

<3- 3> Eladó ház.
A nagy-kállói utcza elején leró 

I kedvező föltételek mellett szabadkézből eladó.
. ___  . A föltételek iránt tudakozódni lehet a tulajdonos-

ségében  a je g y z ő i állomásra, m e ly lye l 400 fr t náli nagy.ká5iói utczában 1019. számú házban.
évi készpénzfizetés, 5 hold föld haszonélvezete ------------- --------------------------------------------------
és szabad lakás van összekötve, pályázat nyittatik.

Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvé
nyeiket f. évi aug. 25-ig a dadai alsójárás szol- 
gabirói hivatalához benyújthatják.

A választás f. évi szeptember 1 -én fog meg
történni.

T.-Lök, 1873. aug. 6.
Ónody Géza

(3— 3) szolgabiró.

35 . 
1873.

( 3 - 2 )

Házeladás.
Néhai Q óga  Mihály hagyatékához 

tartozó 1321. számú nyirfautozai ház, f 

é. szeptemberhó 6-odikáu, nemsikerülés 

esetében f. é. októberhó 6-án és tiovem- 

berhó 6-án árverés utján el fo g  adntui. 

A föltételek Enyingi Lajos árvaszéki ül

nök, mint végrendeleti végrahajtónál 

megtekinthetők.

rjooan feltalált ital a kolera ellen.
V a ló d i  b é l a i  b o r o v i c s k a ,  

kárpáti füvekből égetve orvosilag meg
vizsgálva, naponkint több ízben szabály- 
szeriileg élvezve, eltávolít minden kolera
ragályt. Valódi minőségben kizárólag kap
ható Koller Ágostonnál Szepesváralján, 
Szepesmegyében.

Kgy palaczk ára 60 kr. Egy akö ára 
32 forint.

Megrendelések csak utánvét mellett 
azonnal teljesittetnek. (2—1)

Hirdetmény.
E gv 156 öl hosszú deszkakerítés alul

irt liivatalnáli felállítása czéljából a debre- 
1006 szánni ház. ezeiii in. k. dohánybeváltó felügyelőségnél 

f. évi szeptemberhó 1-én versenytárgya
lás lesz.

Bővebb értesítést c hivatalnál. 
Nyíregyházán, 1873. aug. 21.

M. k. dohánybeváltóhivatal
(2- 1)

Eladó olajmalom.
A  vásárterén létező gőz  erőre szer

kesztett olajmulmom, előnyös föltételek, 

és több évi részletfizetés mellett, cindó.

(0 - 1) Jrger József.

Birtok eladás vagy haszonbérlet.
Kálló-Semjén község hatúráhau (Szabolcsmegye) 

egy a nyíregyházi és ujfehértói vasúti állumátoktól 2 
niértfülduyirc fekvő 906 hohlnyi legjobb minőségű szán
tó-, kaszáló- és erdőföldekből álló tagositott külső bir
tok. 60 hohlnyi belsőséggel, kényelmes úri lakkal és 
kerttel, valamint több melléképülettel, liszt- és olajma
lommal s a birtokhoz tartozó korcsmáltatási joggal 
együtt, szabadkézből örökáron eladó; vagy esetleg 
1874-ik évi január l-ső napjától kezdve h a t  é v r e  
bérbeadandó.

Értekezhetni szóval, vagy a helybeli posta utján 
a tulajdonosnévéi

(0—1) Kállay Emánuelnéval.

(0 - 1) Kiadó lakások.A rózsa-utezában, May Adolf ur szomszédságában, 137*. sz. alatt, két külön álló csinos lakás kiadó.

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.


	34



