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Kiadó-tulajdouos : a „szabolosmegyel lapkiadó-társulat.4'A ucmes törekvések gyilkosai.
(L.) Nagy kérdés ez; köteteket lehetne 

róla Írni; én azonban, e lap szűk körétéhez 
mérendem ennek lehető megoldását. Sok 
mellékes okokat mellőzve, csak a főbbekre, 
főleg hazai jelenviszonyainkra szorítkozom.

Senki sem tagadhatj'a, hogy minden 
kornak vannak számos és fontos teendői a 
közművelődés és előhaladás érdekében, és 
hogy aszerént fejti meg helyesen, vagy 
helytelenül valamely nemzet feladatát, amint 
e teendőknek meg, vagy nem felelni igye
kezett.

Nemzetünk a nem régmúltban híven 
megérté azon magasztos eszméket, amelyek 
a művelt nyugat felől, felé áramlottak, s me
lyek minden lelkes nemzet által, az egyete
mes emberiség emelő és boldogító nemtői 
gyanánt üdvözöltelek. A nemzet nagy tö
mege egytestté olvadott; rajongó lelkesült- 
8éggel küzdött emberi s nemzeti jogainak 
kivívásáért. Őszinte, nyilt tekinti ttel járt ak
kor a haza fiság erénye; szégyennel és titkos 
boszu gondolatával bujt el a bűn Jelszó 
volt a haza és a szabadság! Ez isteni igék 
megnyiták a pór előtt a fényes ur szivét, és 
a jogai öntudatára s élvezetére juttatott pór 
nem tettetett b zaloinmal dicsőité a nemes 
szivü nagyokat. A nagy eszmék és gondola
tok áthatották az alkotmányt és törvényho
zást; diadalát ülte a humanismus! K kor
szakról el lehet mondani, hogy helyesen ol
dd meg teendőit.

Ez óriási lé pések után azonban jó da
rab ideig tartó fásult pihenés következett. 
Nehezek valának az idők, sújtok a kö
rülmények ; de hogy e fásult pihenés, 
miért fajult fásult közöny Ilye épen napjaink
ban midőn a szót kimondani nyelvvel és tollal 
egyaránt lehet, sőt szabad- midőn alkotmá
nyunk isvan olyan amilyen, sőt némelyek sze
rént dicsőséges: valóban mélyen csodálandó!

Vagy azt gondoljuk, hogy jó rendben 
van már minden? hogy a jobbak kívánal
mai szerént kezd idomulni a társadalom, an
nak műveltsége, erkölcse?! Aki ezt így hi
szi, az igen csalódik.

Az érdektelenség, a mivelsein törődés 
oly nagy mérvet soha sem öltött mint nap
jainkban. Beszélj nemzetiségi égető kérdé
sekről, s igyekezzél ennek érdekében össze
gyűjteni a hazafiakat; pengesd az ipar 
emelkedésére ezélzó üdvös eszméket: egy
aránt nincs meghallgattatás.

Sokan gondolkozhattak, sokan mégis 
fejthették maguknak ezen szellemi s anyagi 
pangás okait; azonban többen vannak olya
nok, akik vagy nem tudnak vagy nem akar
nak gondolkozni, s örülnek, ha úszhatnak 
együtt a nagy tömeg árjával, mert hiszen igy 
legalább lerázni látszanak magukról a felelős
séget; de hogy mifog majd ebből követ
kezni?! E kérdést legtöbben szeretik el
odázni.

Igénytelen felfogásom szerént épen az 
mozdította elő legnagyobb mérvben e fásult 
közönyt, amely legnagyobb gyilkosa a ne

mes törekvéseknek, s melynek mint üde 
szellőnek a földhatárait kellett volna felfris
síteni a nagyra törekvés, előrehaladás köz
szellemét, és ez az újabb alkotmányos élet. 
Megmondom miért!

Az újabb alkotmányos élettel betette 
i veszélyes lábát hazánk földére is a politiká- 
I val való amaz üzérkedés, amely más álla- j 
mókát is a romlás örvényébe sodort. E po- 
litika pártokra szakgattá a nemzetet; szilaj 
önző pártákra,melyek a hivatal, rang, vagy ; 
anyagi kövéredésért való dicstelen küzde-‘ | 
lemben, megfelejtkezének arról, mi a haza 
s annak boldogsága.

Egyik, mint másik púit bajnokai, kizá
rólag a maguk oldalára álliták az igazságot.

, X párt embere előállott; elmondá a maga, 
érveit a maga módja szerént az egyszerű, j 
de becsületes polgár előtt; nem felejté han
goztatni ama hangzatos szavakat: „ne higyj 
a másik oldalnak, mert azok mind haza-1 
árulók “ ! V párt embere az eképen megva- j 
ditott polgárt ismét elfogta nyájas bizalmas 
modorral egy pár szóra, s e pár szó rende
sen azon végződött: „ne higyj a másik ol
dalnak, mert az felforgató párt; vérbe akarja 
borítani a nemzetet"! Mi lett az eredmény? 
Az, hogy az a becsületes egyszerű ember 
elhúzódott és nem hitt azután egyiknek 
sem; közönyössé lett minden iránt, s most 
már nem veszi hasznát sem haza, sem társa
dalom; nem érdeklődik semmi közművelő
dési elvek és eszmék iránt.

Másik megölő gyilkosa a nemes törek
véseknek a gazdagoknak és hatalmasoknak 
f é l e lmé ben  rejlik. Ezek ugyanis kényel
mesen bele helyezkedvén az anyagi jólét 
karjaiba, igen nyugalmasnak és kielégítőnek 
tartják az életet igy amint van; érzik ők 
ugyan, hogy nem egészen jól megy ott alant; 
hogy annak a népnek, talán egy kis jobb 
sorsra, egy kis műveltségre volna szüksége; 
hogy talán az államrendszert, a törvényeket 
sem kellene egészben annyira elzárni a vi
lágokat boldogítani küldött Immúnisticus 
eszmék elől: de félnek, mi lesz majd akkor?; 
Ők forradalmat, birtok felosztást, communis- 
must, vélnek rejteni minden üdvös reform
ban ; minden közboldogságra ezélzó uj esz
mében az állam törvények felforgatását lát
ják, vagy vélik legalább rejteni! „Pedig tud-1 
niok kellene", mint a halhatatlan Cbanning 
mondja, hogy: a „társadalom ellenségeit, 
nem a szegény elfelejtett s szerencsétlen al
rendben kell keresni! A tömeget fel lehet, 
ugyan eszközül használni; azonban a láza-, 
dások indítói, okai felülről származnak."

Vannak, akik e tekintetben Rómára 
szeretnek hivatkozni, mely szabadságát el- j 
vesztette s a leggyalázatosabb szolgaságra 
jutott a plebejusok törvénytelensége által. 
De tudnunk kell, hogy mi tette a plebeju
sokat ily hitvány és alávaló rabló csordává. I 
Az átalános rablási rendszer, melyet a pat-l 
riciusok, s a római állam hatalmasai, hódi-1 
tusi czim alatt, századokon keresztül űztek; i 
akik megtölték az államot a kifosztott világ.

kincseivel s a népet e kincsekből mnnka 
'nélkül táplálták s a közmulatságok által er
kölcseiben megrontották. Ezen okok tették 
a világ fővárosát a bűnök s mindenféle vét
kek oly fertőjévé, arainőt eladdig a világ 
nem látott. Ideje volt tehát, hogy a nagy 
rabló állam lerántassék büuterhelő magasla
táról; de figyelembe veendő, hogy durva 
népe, mely a Caesarok diadal kocsiját öröm- 
ujongva követte, nem volt roszabb, mint az 
alattomos csúszó-mászó senator, mely az ő 
rendeletét jegyzőkönyvbe iktatta.

Nincs ( ,k tehát a nemestn dicső uj eszmék 
előtt a túlságos félelemre; sőt melegen kell 
üdvözölnünk azokat: ha élünk és égünk az 
emberiség közboldogságáért

F e l! irtsuk ki szivünkből a mindent 
megölő közönyt; vessük el magunktól a gyáva 
félelmet; érdeklődjünk minden nemes és 
szent iránt; ne hanyagoljuk el azon egye
sületeket, társulatokat, amelyeket egykor 
melegen karoltunk, legyünk jó, rósz napok
ban egyaránt meleg barátai a hazának és 
az emberiségnek!

Kszmctörcdékck

a l e á u y - n c r e lé t  k é r d é s e  k ö r ü l  m e g y é n k b e n  
é i  m á s u tt

„ Ist'Mi mindent jó l teremtett." Ily czim alatt ir
tuk gramaiatista korunkban azt a fogalmazást, amely- 
ben tőrul-hegyrul bo volt bizonyítva, hogy a tövis még 
akkori*, midőn a juhok gyapját kitépi és ellopkodja, 
hasznos helyet log’.al el és hasznos munkát végez a 
miudcufcég háztartását an; mivel abból a kitépett gyap
júból szedegeti össze a madár a meleg fészeknek va
lót sat Regi dolog; sok viz lefolyt azóta a Bodrogon, 
de meg a Tiszán is. Azóta a természet törvényeinek 
megismerése, s a tapasztalás kézzelfoghatókig megbi- 
zonyitotta szivünknek és értelmünknek, hogy |az Isten 
csakugyan jó l és bölcsen teremtett mindeut

Ha valami Isten világában nem jó, azt maguk az 
emberek rontották és rontják el, Istennek a termé
szeti törvényekben is kijelentett akarata ellen irány
zott törekvéseikkel és intézményeikkel. így csak ad
dig jó  valami, aniig Istennek a természet tői vényei
ben kijelentett akaratával egyezik. Maguk az ember
es társadalmi törvények s intézmények is csak anyi 
nyiban jók és helyesek, amennyiben ama fö törvény
nyel megegyeznek. Mert: „az emberi törvények nem 
egyebek, mint az örök igazsága természeti törvények 
alkalmazásai", mint Vogt egyik életrajz írója monda.

Az örök igazsága természeti törvények szeréut 
áll az is, hogy minden teremtménynek bizonyos kitű
zött czélja, rendeltetése van.

Ily czél van az emberiség elé is kitűzve, melyet 
ininélinkábh megközelíteni hivatása; sut kötelessége. 
Az emberiség e nagy leiadatában megvan mindenegyes
nek kiszabott tennivalója. Így a fi- és nő-nemnek is 
külön*külön. A czél azonban egy : egymás kölcsönös 
boldogitása, s a tökéletesedés.

A nő nem munka-kőiét tehát, amaz ürük-igazságu 
törvények mutatják ki legbizonyosabban. Csuk az igy 
kijelölt munka-kör az, amelyben ama közös föczél el 
érését ók eszközölhetik. E körből a nőt elvonni annyi, 
mint a természet törvénye ellen cselekedni. Az, aki e 
törvény ellen cselekszik: ár-ellen úszik; a Danaidák 
hordójába töltögeti a vizet; más szavakkal: fölösleges 
munkára vesztegeti az erőt és időt, siker nélkül.

Ezt a törvényt s ennek kívánalmait kell szem 
előtt tartani akkor is, midőn a nö-nevelésről, vagy 
ha jobban, szabatosabbrm esik igy n sző, a kifejezés 
midőn: leány-novelésröl fnly a beszéd. Ismerni kell 
mindenekelőtt e nemin k a természet őrók törvénye



által előirt hivatását, rendeltetését. Tudni és látni koll, 
n c/élt amelyre a nőnemet nevelni akarjuk. A peda
gógia, a neveléstan elvei csak ezután, második helyen 
jöhetnek szóba.

Aki nem az örök igazsága természeti törvény 
parancsai szerént nevel: még világosabban fejezve ki 
a dolgot: aki a nő-nevelésnél e törvény ellen cselek
szik, o szent törvényt mellőzi vagy megrontja: az meg
rontja az életet; megrontja s felforgatja a társadalmat 
és ennek bukását s az embériség boldogtalanságát 
idézi elő.

Az eddig előadott örökigazságu törvény s az eb
ből következő elvek szerént, a nőnek czélja. hivatása 
és rendeltetése: férjesülni. A nő csak akkor éri el 
czélját, akkor lép bivatásának megfelelő életpályára, 
midőn ezen pontra jutott. Addigi élete, tanulmányai és 
képeztetésének e pályára kell öt előkészíteni Ily irány
ban kell vezettetni, nézetem szerént, a nőnevelésnek, 
vagy ami mindegy: a leány-nevelésnek.

Itt azután egyik magasztos hivatása rendeltetése, 
hogy mint anya, az emberi nem szaporodását moz
dítsa elő.

Nő nélkül, anya nélkül, az emberi nemnek magva 
szakadna.

Ez a pár szó eléggé indokolja azt, hogy a nő itt 
ezen állásponton tölti be igazán feladatát. A  körül 
meny, hogy e hivatás, teljesítésére egyedül ö van hi
vatva, bizonyítja azt, hogy ez a hivatás, ez a rendel
tetés, amaz örök .igazságu természet törvényének ki
folyása, világos parancsolata. Ettől tehát a nőt elvonni 
nem lehet; nem is szabad, még ha lehető volna is.

Már maga az anyai hivatás, ha az anyai befo
lyás hatalmát és fontosságát a gyermekekre, mint a 

jö vő  embernyom tagjaira, nézve vizsgáljuk és megüs- 
merjük, Joly nagyszerű s magasztossága mellett oly 
•széles-körű, hogy csakis huzamos előkészület s tanul, 
máuy után töltheti ezt be a nő igazán.

Hiszen van-e ember, aki ne tudná, hogy az 
auyai befolyás meglátszik a gyermekeken még az cm- 
ber-korbau, sőt sokszor az egész életen keresztül V 
Olyan aki ezt ne tudná, azt vélem nincs. Ezt mindenki 
tudja, mert tapasztalhatja. A szív tisztasága, a lélek 
jósága, a kedély nemessége, gyöngédsége, egy szóval; 
a jelleiuképzcs anyai neveléstől igen-igen nagy mérv
ben függ.

a nők minden uiás irányban neveltetnek, csak ily irány- 
bán és elvek szerént nem. A nevelés ilynemű hatása 
látszik most és látszani is fog a gyermekeken, akik 
majd a most élőivadék helyére állanak. Csak ezen hi
bás s visszás házi nevelésből lehet a létező visszás ál
lapotokat kimagyarázni: a családi, társadalmi s nem
zeti életben.

A mai nők, az anyák, nagy tisztelet s elismerés 
a kivételeknek, gyermeknevelési hivatásukat nem isme
rik, felfogni nem tudják; sőt érteni, felfogni nem is 

; akarják. Ez utóbbira világos példa az emánczipátióért 
rajongók élete. Gyermeknevelés! hát a dajka, posztra,

Idadus, mirevalúV! A gyermeknevelés az ő dolguk. Így! 
Elég ha r.3 emanczipált nő világra hozza őket s még 
azontúl is ö bajlódjék, s bíbelődjék velük?! „K  fényes 
égi láng és más nemes tulajdonok,—  kérdezi ő,— azért 
advák-e, hogy nagy ezélu életem, mint dajkának kell
jen eltöltenem?! Mit bánja és mit törődik már napja
inkban sok nö azzal, hogy: „házában nincs jólét, rend 
és szorgalom 1“ Mit törődik sok nő azzal, hogy: „apró 
gyermekei vásottak, szennyesek; s a hány. annyifelé 
hányódik, tévelyeg ? !-

Nem akarom tovább fűzni ez irányban beszédem 
fonalát. Jól tudja mindenki, hiszen nyilvánosan foly e 
tárgyban a harcz s vita, hogy napjainkban sok nő rang
ján alóliuak találja, az anyai kötelmek teljesítését.

I Dajka és kulcsárnő! különben az anyai és gazdasszony 
teendők ily lenézését s kicsinylését, nem én mondom 
először. Az idézett becsmérlő neveket is néhai Tompa 

'Mihály koszorús költőnk találta ki; de mindenesetre 
találóan jellemezve az emanczipált nők gondolkozását 

; Azonban, ha a nők gondolkozásmódját, beszédök é s , 
tetteiket figyelemmel kisérjük ma, tapasztalhatjuk, hogy- 
a jó  anyát s jó  gazdasszonyt, ma is dajka s kulcsár- 
uöuek tartja az emanczipátió mellett kardoskodó nő 
és leány! Hogy a mai nők nagyrésze félreérti s félre- 
iuagyarázza magasztos hivatását, anyai rendeltetését, 
az bizonyos, az tény. E tényre itt csak ráakartain mu
tatni. Pedig az a babér, mit a nő, mint anya jó csa
ládapák és családanyák, tiszta keblű polgáruk s pol
gárnők nevelése által nyer, mindig becsesebb lehet 
előtte, mint az, melyet az orvosi, vagy mérnöki, vagy 
nem is tudom, minő pályán szerez.

(Folyt, köv.)

Az iskolai nevelés, helyesebben tanítás, kivált 
napjainkig csak tudományt, ismereteket adott és ad 
nagy részben még ma is. Legfőbb haszna, hogy az ész 
gazdagodik, az értelem fejlik általa De a nevelés mai 
irányáról már jegyzésbe kell itt tennem, hogy ez a 
szívre, kedélyre is gondot kezd fordítani. Csakhogy ez 
az irány az iskolákban még sokáig lesz othonossá és 
átalánossá.

Felvéve az elejtett fonalat, azt mondám, hogy ha 
az anya kezei között, a családi nevelés alatt nem lett 
a gyermek szive, lelke fogékony a 6zép, jó  s nemes 
iránt; ha a családi életben nem tanulta meg tisztelni 
a gyermek az erényt, védeni az igazságot és ártatlan
ságot, s ezekkel együtt a tisztaságot és rendszerete
tett : akkor nehéz lesz ót arra. illetőleg azokra később 
megtauitani. midőn majd mis, ezeknél fontosabb dől* 
gok veszik igénybe az időt.

É> most, ha a mai állapotot a vázolt elvekkel 
összevetjük, összemérjük: azonnal vehetjük észre hogy

A „Szabolcs*- tárczája.

Tanu lm ányok  a nem zetközi tárlaton*

II.
A s váj ez i iskola.

Az államok épenugy. mint egyesek belátták már 
ma azf, hogy ép rügyekből lesz virág, s fejlődik ép 
gyümölcs; jó l nevelt, s tanított gyermekből válik jó 
honpolgár: e ze r  a nevelés fölötiéb fontos ügyét gon
dozásuk tárgyává tették Görögország fénykora. Kóma 
hatalma, a tudományok «  művészetek ’ pártolásával 
egykorú

A regényes syájez. melyre gondolni is kellemes, 
nevelészet tekintetében utánzandó mintakép. Valóban! 
Zürich, Aargau, Bern sth. cantonok mind megannvi 
világító tornyai a szellemvilágnak I»e nem is csoda- 
Insz Svájciban köteles mindenki tanulni; és M>k he
lyűt ingyenoktatás is van. Iskoláik a svájcijuknak több 
rendbeliek. Hogy csak az úgynevezett népiskoláknál 
maradjunk; van: al- s fucllemi iskolájok. kerületi, s 
továbbképző iskolájok. Szóval ők Jules Simonnal tar
tanak, aki azt mondja: r Az a nép, melynek legjobb 
iskolái vannak, az első nép.*

Svájcz nem rendelkezik annyi taneszközökkel is
kolaiban. mint a svédek vagy osztrákok

Ami bútorzatát illeti, semmi különöst nem talá
lunk benne; de ha taneszközeit, különösen térképeit 
szemléljük, es nézleti olajszinnyomatu történelmi ké
peit vizngdjuk: ugv bátran kimondhatjuk, hogy Svájcz 
ebben kitűnik. Kitűnik továbbá az ének tanításban is 
Hegyi nép lévén a svájezi'. magasztosult a kedélve s 
igen hajlandó az énekre. De vannak is ám oly mód
szertani énekkönyveik, melyek bátran minta gyanánt 
szolgáltadnak a többi európai nemzeteknek.
... . *?‘J*i*“ meggondoljuk: Hopy mily szükséges a 
Jelek vidámsága testi egészségünkre, s még nehezobb

KÖZÜGY EK.
.Miniszteri rendelet.

A vallás- és közoktatási miniszter tudományos és 
művészeti ezélu egyletek és múzeumok alakítása tár
gyában a következő körlevelet intézte a törvéuyhutó- 
ságokhoz:

Nemzetünkre nézve a culturalis haladás kérdése, 
sajátlagos viszonyainknál fogva, egyúttal a létfentartás 
kérdése is lévén, felettébb kívánatosnak tartom, hogy a 
tudomány s művészet iránti érzék, a culturalis hala
dás legbiztosabb alapján, az ország minél nagjobb 
többségénél feltalálható legyen.

E nagy é< fotos czél elérésére, amint ezt az elő- 
I haladottabb külföld követendő példája bizonyítja, egyik 
legfontosabb tényezőül szolgálnak a központtól lévő 
nagyobb mérvű gyűjtemények mellett a vidéken levő 
tudományos s művészeti ezélu egyletek és múzeumok. 

, melyek a hivatottak részére a biztos továbbhaladást, a 
nagy közönségre pedig a tudomány <s művészet irán
ti helyesebb felfogást s inivelódés iránti vágyat ered
ményezik.

i teendőinkre i-. kell, hogy a gyújtó hatást cszközlő s 
szivnemesitö énektanítást mi is a legnagyobb gondos 
ápolásban részesítsük.

De midőn svújezot a nemben kiemelök. ezt épen 
nem a többi tanszerei rovására tettük. Mert természet- 
tani eszközei is kitűnőek. A számoláshoz egy módosí
tott orosz számológépük van, mely a közönséges és ti
zedes t.útikét, s a metrikai rendszert szépen né/leti- 
lég ismertetik falu-ugor k segélyével. Van ezenkívül 
pénz és sul\mértékek gyűjteménye is tanodájukban. A 

' terinényrajzboz szép á-vány,- s növénygyűjteményük 
van, mely utóbbiak közt különféle magvak, s növény- 
termékek is szerepelnek. Az állatország is szépen van 
képviselve. Ami !<•. górcsői készülékeik vannak, melyek 
nélkül nem lehet láthatóvá tenni a likacsokat, a rova
rok apró testrészeit, vagy csak egy penészt, falevelet 
is sth. Iparkodjunk mi is ezt taneszközeink sorába meg
szerezni. főleg fóellemi- s polgári tanodáinknál.

Svájezban minden Clintonnak megvan iskoláiban 
“ttját helyi viszonyai s körülményeihez inegfelelöleg 
szerkesztett tankönyve, ami nálunk eddig még isme
retben dolog. Ledig jó volna, ha mi is adhatnánk gyer
mekeink krzohe hazánk különféle vidékeihez s viszo-í 
uyaihoz alkalmazottai) szerkeztet tankönyvet.

Kiváló gond foidittatik Svájezban a nőnevelésre. 
Tudják ók jól. hogy ezek leendőnek a nemzet anyái; 
azért főleg oly irányban nevelik a leányokat, amely a 
mii és családi hivatást czélozza. Még a tornászat i- 
kőtelező tantárgy némely canton nőtanodáihnn. ami az 
ottani népnevelők köznyilatkozata szerént: a nőnem 
testi és erkölcsi nevelésére a legjótékonyabb hatást 
gyakorolja.

Végül megemlítem még, hogy van 1!» tanitó-ne-1 
velő intézete Azonkívül a szegény és elhagyatott gyer
mekek számára több intézete, az összes cantonokhan 
mintegy 7!» különféle intézete, ami Svájczot népneve-) 
lés tekintetében fényes világításba helyezi s utánzandó 
például állítja elénk.

Hazafiul bizalommal fordulok ennélfogva Sza- 
bolcsmegyo törvényhatóságához: s ivtskedjék buzdításs, 
esetleg anyagi segélyezés által is odahatni, hogy terü

letén  tudományos és művészeti ezélu egyletek és mú
zeumok alakíttassanak, s netán már létezőket pedig 

! részesitsc a rendelkezésére álló erkölcsi és anyagi tá 
mogatás minden nemében. Részemről minden hasonló 
kezdeményezés az ügy fontosságához inért erkölcsi tá- 

| mogatásra számíthat.
Az alakítandó egyletek alapszabályai a m. kir. 

'belügyminiszter úrral egyetértöleg adandó jóváhagyás 
s illetőleg a szaktudomány szempontjából netán teen
dő helyreigazítás végett annak idejében hozzám lesz
nek feítcrjesztendök.

Vall. és küzukt. miniszter.

ÚJDONSÁGOK.

A  n y íregyh áza i k épvise lő testü let g y ű 
lésében folyóhó 4-én a következő fontosabb ügyek 
intézu-ttek el. A november 18-adiki gyűlés jegyzőköny
vének hitelesítése után, olvastatott a gazdászati szak
osztály véleménye a császárszállási legelő kezelése tár
gyában. A szakosztály 3 évre véleményezi a legelőnek 
bérbeadását, még pedig árverés utján 4 irt. kikiáltási 
ár mellett. A bérlet 1871-ik évi január 1-töl 1876-dik 
évi deczemborhó végéig fog tartani. A szakosztály e 
véleménye egész terjedelmében elfogadtatott. A Dras- 
kóczy Sámuelféle 500 holdnyi tanyai föld megvétele 
tárgyában beadott szakosztályi véleményt, mely o bir
tok megvételét a városra nézve igen előnyösnek talál
ja, a felajánlott holdankénti 160 irtot azonban sokal
ja. elfogadta a képviselet, egyszersmind megbízta u 
polgármestert, hogy a vételár iránt tegye magát érint- 
kezesbe a tulajdonossal s igyekezzék méltányos alkura 
lepni. A városi számadások megvizsgálásával megbízott 
küld. tagjainak díjazása fölmerülvén, határoztatok, hogy 

1 amennyiben ama számadások megvizsgálása több nap- 
' munkát és erős figyelmet igényelnek, a vizsgálat meg
történte után az illető tagok tiszteletdijjal fognak meg- 

|jutalmaztatni A katona elszállásolás kérdésében lel 
irat határozhatott. Horváth (íyula városi mérnök által 
letett hivatali eskiiröli jelentés tudomásul vétetvén, fi- 

1zetése foly óvá tétetett*
* A  n y íregyh á za i 'zenekedvelő női kör, lolyó 

1 deczemberhó 27-én zeneestélyt szándékozik rendezni 
a magyar zenészét egyik országosan ismert és tisztelt 
városunkban é!o tudós bajnokának S zén flfy  G u s z tá v 
nak  javára. Szénfi’y Gusztáv neve, a zenészét teréni 

'működése és érdemei, sokkal ismertebbek úgy az egész 
hazában mint Nyiregáházán, semmint szükséges volna 

;a/ok elösorolásával toborzaui számára részvétet. Ha 
azonban figyelembe vesszük azon szégyenletes melloz- 
tetést, melyben a derék férfiút néhány évvel ezelőtt a 
magyar tudományos akadémia részesítő, midőn t. i. né
hai gróf Dessewtíy Emil biztatása folytán, a m a g y a r  
z e n e  r e n d s z e r é r ő l  irt nagybecsű munkáját, terje
delménél s költséges voltánál lógva, kiadásra és pár
tolásra nem ajánl í. mely mellöztetés következtében 
szerző lelkében elkeseredve s tört kedélyei vonult visz- 
sza a térről, melyre oly nagy hivatottsággal b ir ; ha 
tekintjük azen csapást, mely két évvel ezelöt egészsé
gét, csaknem teljesen megsemmisítő: lehetetlen, hogy 

! az oly sok. és méltatlan bántalmakknl illetett s nebéz 
csapásokkal látogatót számos gyermekű férfiú iránt, a 
közönséges részvétnél és sajnálatnál nagyobb és mé
lyebb érzés ne támadjon lelkűnkben. A nyíregyházai 
zenekedvelő női kör lelkes tagjai, minden bizonnyal 
igy éreztek és gondolkoztak, amidőn elhatározták, hogy 
javára hangversenyt rendezzenek. Amily szép és ne
mes e tettük, váio-iink sz.éplelkü nőinek egyrészről; 
épen oly leverő másrészről azon keserű gúny, amely a 
jeles zenetudós iránt, a magyar akadémia és hazai jour- 
nalistika mostoha-/igában nyilatkozik. Az éveken által 
ungyszorgalomnial készített munka ott bever a kereset- 
képtelenné vált szerző szekrényében. Jó lesz majd Lo

lli.Az a m e r i k a i  i s k o l a .
Amerika ifjú éröve 1 és tűzzel dolgozik minden, 

igy a nevelés terén is. Csaknem csodálkozik az ember, 
hogyan lehet ily rövid idő alatt annyit tenni, hogy az. 
uj Amerika az ős Európával mérkőzzék; sőt némely 
dologban túl is szárnyalja V

Az iparpalotában számos fényképet láttam, mely 
amerika tudomány palotáit állitá szemem elé Innen 
az amerikai iskolahá/b.i meavén, kénytelen vagyok meg
lepetésemet s c-odálkozásomat kifejezni ennek czélszc- 
rii s gyakorlati berendezése s fölszerelése fo lö t

De lépjünk be a kedves, vonzó külsejű, tornyos 
iskolailázba, melyet aki meglátott, bizonyosan nem ba- 
gyott egy tekintetre, hanem jó l körülnézvén be is 
pillantott.

Amint néhány lépcsőn fólhaladánk, az előterem
ben találók magunkat Tehát itt is megvan a ruhatár. 
Jobbra nyílik a tantorom, mely tágas, magas és vilá
gom ami egé-zséges légre enged következtetni. Ablakai, 
a beható, szemrontó napsugarak ellen, függönyükkel 
vannak ellátva Az ablak mellett látbátó egy rostafö- 
déllel ellátott l-’-gvezetö cső, melyen a szobai és kiillég- 
áramlat szabad folyást nyer. Hár a légvezetőcsövek al
kalmazása. hötani szempontból, okszerűbb a kályha 
mellett vagy allntt

Látható a falon hőmérő is a szobai lég hőfoká
nak meghatározá-ára. Ennek egy tanteremből sem len
ne szabad hiányoznia. mert a régiek azt tartották, 
hogy a kálylmfütonek okos embernek kell lennie: min
denesetre figyelnünk kell. bogy a tanterem lege 14 
vagy 15" K rneJegsógü legyen; mert a hidegebb épen 
•így ártalmas, mint a melegebb a gyermek testszer
vezetére.

Ami a föbutorzntot, a padokat illeti, ezek kitű
nőek, bár költségesek; noha ezek mintájára sokkal ol- 
csóbhakat lehetne készíttetni.

Ami kis hátrányuk van. az mindössze abból áll. 
hogy midőn az asztal lapját a gyermek fúltámasztja



poi'BÚ párnának. Az a nemzet, mely veszni hagyja je
leseit, nem érdemli meg, hogy ama müvet valaha bir- 
ja . Amit a haza elmulasztott, hozzuk mi azt helyre 
azzal, hogy a köztünk szenvedő férfin, sorsa iránt ér
deklődünk legalább

%* A  BSzabolcs" alapitó tagjai az e folyó de 
czemberhó !t-én délután 4 órakor, a városház kister
mében tartandó közgyűlésre tisztelettel meghivatnuk 
Kmethy István szerk

X  A  n y íregyh áza i m űkedvelő  társulat ma-,
egyhete tartott nagygyűlésén, a választmány elnökmii1 
J u rá n y i H u gó  városi főjegyző választatott meg köz
felkiáltással. (iratutálunk a nagygyűlésnek e választá- 1 
sáért. Jurányi Hugó egyiko azon keveseknek, akik sziv- 
vel-lélekkel barátai amaz eszmének, amely a nyiregv-1 
házai műkedvelő társulat zászlójára irt,- t. i. az állan
dó színháznak, mint a uemzoti nyelv és érzelem egyik 
leghathatósabb eszközének.

%* F o lyó lió  3-án este 7 óra tá jban, vészha- [ 
ranghangok zavarták meg városunkban néhány perezre 
a csendet és kedélyeket. Egy kémény ugyanis a szar-! 
vas-utezában kigyulván, az. evang. toronyőr azonnal 
jelzé a vészt. Hála égnek, mire a segélyre siető oltók 
és vizipuskák a színhelyre értek, a kémény tüze elol- 
tatott, s nagyobb baj nem következett be. A torony- 
őrök éber magukviselete, mindenesetre dicséretet ér
demel.

O  A  h e lyb e li n öegylet elnöksége meleg kö
szönetét iejezi ki, a kebeléből kiküldött segélygyiijtő 
bizottság elnökének, Kras/nai Gáborné úrnőnek s a 
tisztelt gyűjtőknek, a gyűjtések körül kifejtett ritka 
ügyszeretetükért és buzgalmukért.

— A  debreczen i nőtlen em berek , mint a „D eb - 
r e c z o n u-böl olvassuk, i. é. deczend erlió f» én tűm/es
télyt rendeznek, A meghívók már szét is küldettek. Ez 
eddig igen közönséges dolog. Van azonban e zenees
télynek, egy igou szép és követésre méltó oldala. A 
rendezőség ugyanis kimondta, hogy miután a czél nem 
az erszények kiürít őse. hanem a mulatságs/.erzés, a meg
jelenni szándékozó hölgyek öltözetükben a már szokássá 
vált fényűzést annálinkább kerüljék, mivel a selyem s 
más értékesebb öltözékben megjelenők, (-aksaj.it mu
latságuk rovására fogják azt tenni, mert a rendezőség 
elveinek t. i. az e g y s z e r ű s é g n e k  megtartása védett 
mindent el fog követni. Ez más szavakkal annyit tesz, 
hogy aki fényiizöleg jelenik meg, azzal senki sein fog 
tánczolni. így kellett volna már régin tenni a férfiak
nak, de ezek mindig gyávák voltak a hölgyvilággal 
szemben. Panaszolnak a fényűzés elh'ii. < r-ak egyet
len farsang tartamára sem merm k elit* tizeket képezni 
a nők irányában. Az ily férfiak megérdemlik, hogy 
utolsó krajcz.írjukból is kivetkeztem k nén ik, miért 
nézik el, azok pazar fényűzését Ken.éljük. bogv a de
rék debreczeni férfiak t a nyirgyliá/iak m követni í tgj.ik

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

N yila tkoza t.
Alulírott terményeimet jég  ■ n a „ T is z a "  biz

tosító és jelzálogbanknál biztosítván, k«»t*-l«--sé:r> min k 
tartóin köszönetemet nyilvánituni a telit irt n.tczet 
debreczeni képviselőségének gyors és n ti lányos eljá 
rásáért, hogy terményeimben szenTi dett kánonát pon
tosan a legnagyobn megelégedésemre, minden levouá' 
nélkül megtérítette — Papi*. dicv< ml er I. 187.1.

Itaro Horváth (ledronur, Itohonrzy Iírnia.

N y ila tkoza t.

Azou teudentiosus tiirekk* I szén b. n. melyek a 
. T i s z a "  je l-  zálog- és biz tusit <’>hn tik ell. n terjesztet
nek, kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, misze- 
rént a nevezett bank debreczeni képviselö-ége, ez é\ 
folytán történt nagyobb mérvű tűzkáromat harmadnap 
alatt feliette és s nap alatt a n d ea  lett nások 
kész pénzzel kiegyenlítette. —  Kelt Nvirogyházám. 1873 
decz. 4-én. Kállay Alulra*.

könnyen megsértheti az előtte ülő gyeimek fejét, vagy 
ha a szék üres, átfordulván a támlára, zavarhatja zu 
rejével a cscndett. Különben ezek is egy rémek mint u 
svéd padok; csakhogy ezeknek a svéd padok fölött 
azaz előnyük van, hogy az ülőlap testhez idomított 
homorú.

Taneszközei közt minden tunférfiu figyelmét le
kötök a térképek, melyek a fúldképzódését, s az álla
mok határait, douihor alakban hűen tükrözik elénk.

Vaunak még itt az emberi test izomszerkezetét 
elötüntetö fali képek; továbbá egy színtábla, a színár
nyalatok ismertetésére. A természetrajzhoz, a Prangfe- 
le teriiiészetrajzi ábrák, melyek kitűnő módszerrel van
nak össze állítva. Nevezetesen, az osztályokat és ren
deket jelző alakok, a középen vannak, feltűnő, életűim 
színezett nagy alakban; a többi melletc csoportban A 
táblák szélein pedig az. alakok rövid magyarázata. Van 
ezeken kivid még két falitábla, melyeken a növények 
részei: a gyök, törzs és levelek, nem különben a gyű 
molcs alkata és rostok természetim színezettel láthatok.

A számtanhoz eszközül: a palatábla nagyszere* 
pet játszik Nem is annyira a pala. mint a kanosuk 
tábla, háromféle kiadásban; és pedig: egy az Íráshoz, 
egy a számoláshoz, s egy a rajzhoz. Mindeniknek a ke
retében van vésve szakszerént: vagy betű, vagy szám
jegy, egyszeregy, vagy rnjxminta. Azon osztályokban, 
melyekben több csoportra vannak a tanulók osztva, 
igen alkalmas oszküzök a csendes foglalkozásra, inig 
n tanító a másik csoportot oktatja. Van azonkii d az 
amerikai iskolában a számtanhoz, képekkel ellátott 
tankönyv is pl rajzolva van egy lapra bárom, a má
sikra két alma stb. s igy ismertetik az összeadást cs 
kivonást; az irvaolvasáshoz fali táblájuk. A beszéd- é* 
értelemgyakorlatokia fösulyt fektetnek: még a kátét is 
igy magyarázzák.

Ilyen az amerikai iskola képe, melyet h a jó i meg
figyelünk; bizonyosan okului lógunk szemléletéből.

l.ippay bajos.

mcs folyónái szÜKseges átnietszési munkála
tok fokozása. 2. A számos-szabályozás na
gyobb mérvű megindítása 3. A Béga csa- 
tornáiiak a Tiszával leendő összeköttetése. 
4. A volt határörvidéki telcpitvényes köz- 
si,̂ ek megvédésére szolgáló gátalások el
készítése.

II. Államkezelésbe átveendő törvény
hatósági utak a következők lennének: 1 . A 
Keszthely-Bak Uegedei. 2 . A Boglár-Ka
posvári. 3. Körös-Belovár-Daruvári. 4 . Nyit- 
ra Zsámhokrcti. 5. Iiozsnyó-Szandeczi. 6 . 
Uugvár-Uzsoki. 7. Felsőbánya-Bártfalvi. 8 . 
N.- Károly-Csúcsai. 9. Szászrégen-Tölgyesi. 
10 N.-\árad-Dévai. 1 1 . Ditró-Kezdi vásár
helyi. 1 2 . Kis-Jenő-Halmagyi ut kiépített 
része.

III. Nagyobb mérvű segély lenne adan
dó a következő megyei utak építésére. 1 . 
Brivigye-Körmöczi útépítésre. 2. Huszt-To- 
ronyai. 3. Ivovácsi-Zsurdok-, M.-Lapos-, 
Hollómező és Deési útépítésre. 4. Lugos- 
Verseczi útépítésre.

I\. A költségvetésben megszavazott: 
a) Apahida-Szászrégeni és b) Segesvár-ghy- 
mcsi útépítések 1874-ik évre nagyobb mérv
ben fokoztatnámak. Végre.

\ . Ha a törvényhozás szükségét látná 
a jelen indokból ott, hol lehet vasútépíté
seknek állami költségen leendő megiuditá- 
sát is rendelni e l, megkezdhető lenne a 
Muiikáes-Stry és Ersckujvár-Nyitra-Tren- 
cséuí vasutak földmunkája, miután ezeknek 
előmunkálatai teljesen készen vannak.

A ieimtebb elősorolt útépítések és vi- 
zimuuk álatok közérdekű volta részletesen 
van indokolva a közlekedési eszközök há
lózatéiról a tisztelt képviselőháznak benyúj
tott jelentésemben; nem tartom tehát szük
ségesnek azoknak erz úttal is bővebb ma
gyarázatát.

Az 1873 és lS74-ik évi adományok
terhére a jövő év tavaszán megkezdhető 
munkálatok, valamint a tervezett uj épitke- 

/.uttauo a 8/iiKKg; ue rn-wo-czoii.uk , v sík- Zl:st U .'.z ilk-tö törvouj hatógígok között a 
.szök, Udvarhely.-zök, Arad, Data, Beteg, Bi- küvckczfileg oszlanak (el. 
kar, Murinaros, Somogy, Sopron, S/.atinár, , Araj  megJ.e. \  lliegyébeti levő 13 
lemcs, Ireueseii, i urulit.il, Zala is Z.iiai.d- IiU:rtöíd regi állalmit rendszeres fentartá.siín 
megyékben is megeshetik, hogy jövő la- kivnl, a Kis Jenő-halmágyl njonao felveendő 
va.-zra nagy bb invriii közmunkák nugin- ;;]|a;,;Ut öpitésenek megkezdése esetére n 
ditásárúl kellend gondoskoni, s e záltal a t,,l,lmu„kánál 124.282 (rt, a köszállitás, np 
munkás népnek keresetforrást nyitni. r<™.s ,:s lcraká»án«l 100,208 (rt. összesen

Tekintettel tehát azon eshetőségre, hogy 234,580 trt műnk térték állatid rendelke- 
nagyobb mérvű közmunkák megindítását :■ zésre.
helyzet követelheti, a minisztérium avégből,! 2. Bcrogh és Ungh megyékben a 8 V- 
liogy a tisztelt ház azok esetleges kivitele • illetőleg 8 2A mérföld régi állami ut rendsze- 
iránt jó eleve intézkedhessek, elkészítetté; rc>s fon tartásán kívül a Tiszai 1 1 . sz. a. és 
a tervet és összeállítást arra vonatkozólag. ;l Csapi 2. átmetszés létesítésére az 1873. 
hogy az említett törvényhatóságok területén, évi adományból 1 0 0 , 0 0 0  írt, s az 1874. évi 
mely állami munkákat lehetne, azokon kívül, adományból 60,000 frt. összesen 160,000 frt 
melyek az 1873. és 1874-ik évi adomái* értékű munka jelöltetett ki s ezenkívül Bc- 
uyokban fedezetüket lelik —  a fent említett reghmegyében esetleg a Munkács-Stryi vasút 
ezélból az 1874-ik év tavaszán nagyobb megindításával tetemes munka állatid ren- 
mérvben megindítani, vagy hol sem a tör- dél kezesre.
vény hatóság területin, sem annak közelebeír 3  Biharmegyébeti a nyolez mérföld 
állami közmunka adható nem volna, melyek rtjgj állami ut fentartásáu kivid redelkezésrc 
volnának azon kiváló fontossággal bíróiul) állatid: a Nagy-Várad-Dévai újonnan felve- 
hatósági útépítések, melyeknek kiv itele a je- államut kiépített részének fentartására
len czéltól eltekintve is, közérdekű, a im- 5 5 2 7 2  frt.
Ivekre azután fedezetet, va^ v nagyobb un t - Ezen ut kiépítetlen részének kiépité-
\ ii segélyezést a törvényhatósági utak se st:re földmunkára 157,355 frt, kő és kavics 
gelyezésére megszavazott ulapbol lehetne ,̂',|litás- és lerakásra 124,000 Irt. összesen 
nyújtani. J336,627 frt

A fentebbi czélokra szolgáló ut és víz- 4, Csikszékbcn, hol rendszeresen fen- 
,építkezések a kővetkezők lentiének : tartatik 25A mértföld régi államut, foglal-

I. Állami költségen végrehajtandó oly j kosás adható Szászrégen tölgyesi újonnan 
építkezések, melyek a költségvetésekben te-; (elveendő államut kiépített részének fentar- 
dezetüket nem találják, a) Uj útépítések: látásánál 30,060, a I>itró- K.-Vásárhelyi sziu- 
Barcs-Kaposvári,2. Kaposvár-Boglári, 3. N - téli újonnan felveendő államut kiépített ré- 
Károly-Csúcsai, 4. K.-Jenő-Ilalmágyi, 5.1 szenek fentartásáuál 58.324 frt, összeaeu 
Nagy-Várod-Dévai, 6. Szob-Szemeréti, 7. 88,384 frt erejéig.
Kozsnyó-Szandeczi, 8. Turdosin-Ustyei, O.j 5. Közép-Szolnokmegyébeti, hol jelen- 
Kapi-Szvidniki, 10. Keszthely-Bak-Kcgedei lég államut nincs, az újonnan átteendő a 
ut építése, b) Uj viziépitkezések: 1. A Te- N. Károly-Csucsai ut kiépített részének ten-

k O / I.A Z IIA S A G l K O V Á T ..tiiuis/Jtvi jelentés. a tavaszszal megin- diíintló közmunkák tárgyában.
A közmunka és közlekedésügyi mi

niszter a következő jelentést terjesztette a 
képviselőház elé :

Tisztelt képviselőház!
Azon intézkedéseken felül, melyek a 

járvány és rósz termés folytán beállott saj
nos következmények megszüntetése vagy | 
lehető enyhítése végett a kormány által té
tettek vagy még teendők lesznek, beállhat 
annak szüksége is, hogy egyes vidéken köz
munkák kijelölése és megindítása által a 
munkás nép részére keresetmód és alkalom 
nyujtassék.

Ezen eshetőséggel szemben kötelesé- 
gemnek tartottam tanulmányokat tétetni az 
iránt: hol válhatik szükségessé oly munká
latok megindítása, melyek vagy közvetle
nül az ínség színhelyére vagy annak köze
lébe esvén, a fent említett ezélra szolgálhat
nak, figyelmet fordítván egyúttal arra, hogy i 

ja közmunkák lehetőleg állami közlekedési 
! eszközeink állandó hálózatába beillők legye
inek és igy nemzitgazdászati szempontból 
' is maradandó becsesei bírjanak.

Ezt szem előtt tartva, ezúttal főleg a 
kő és vízi utak építésére fordítottam figyel- ! 
memet, melyek ugyanis a vasutaknál arány- i 
h»g jóval kevesebb befektetési költséget J 
igényelnek s rövidebb időtartamra szorít
kozó előmunkálatok után mindjárt megin
díthatok, s melyek létesítése vagy tökéle-' 
tesbitése az ország közgazdászaidnak és 

[forgalmának fokozására, mert egyúttal meg
levő vasutaink táplálására szolkálandiiak.

A belügyminister ur részletes jelentést 
terjesztett a tisztelt hépviseloház elé az or
szág helyzetéről, s különösen kiemelte,hogy 
Debokn, Közép-Szolnok, Kövárvidék, Krassó 
Nvitra, Ugocsa, Zeinplénnu gyekben foko-



tartásánál 12,847 írt Ugyanazon ut tovább összesen 00,774 írt állami e megye terüle- 1874. évi megyei adományból 20,000 írt. 
építésénél a földmunkára 114,724 forint, tén rendelkezésre. Összesen 103,641 írt,
kőszállitás és lerakásra 170,000 íorint. Ősz- 7. Nyitramegyében, hol 172A mértföld H»zen kívül Nyitramegye alsó része 
sen 297,571 írt. régi államut rendszeresen íentartatik, a Vágh foglalkozást nyerhet a Komurominegyében

6. Marmaro8megyében a területén levő szabályozására tisztán n megye területén az az 1873. évi adomány terhére 91,981 frt, az 
34‘A mtld. régi államut fentartásán kívül, a 1874-ik évi adományból a kisajátítást nem *874. évi adomány terhére 23,640 írt, ösz- 
Felső-Bánya-Bártíalvai újonnan felveendő számítva 54,416 írt. a uyitra-zsámbokréti szén 115,621 írt erejeig megindítandó Vágh 
államut fentartásánál 10,744 írtig s ezenki- újonnan felveendő, államut fentartására szabályozási munkáilatoknál es esetleg az 
vül segélyt nyerne a törvényhatóság'a buszt- 29,225 írt s a megye felső részén a privigye ^rsekujvar-nyitra-trencseni vasat építésnél, 
toronyai ut épitéssére 50,000 irtot s igy körmöczi ut építésére segélyt nyerne az Felelős szerkesztő : K . K m eth y  István .

%

C l  É M E N T- és M É S Z R A K  T Á R .
Van szerencsém  tudatni a nagyérdem ű közönséggel, m iszerén t a „nyerges-u jfa lusi ezóm en t-gyá r és ve ró c ze i m észégető  te 

lep * g yá r i fiók -rak tám okságát, —  N y íregyh áza  város és v idékeire  k iható lag, elvá lla lván , e ezé lra  N y íregyházán , a n agy-k á lló i u tczán 
le vő  1040-ik számú házam at berendeztem , ahol is a „B éton * ép ítkezéshez szükséges ezém ent vám m ázsánként 2 Írtjáva l, h ordó szám ra 
p ed ig  (e g y  hordó 5 m ázsa) hordóstul 10 írt, a hordó visszaadása m e lle tt 9 fr t  50 k r . : továbbá u gyan o tt a m eszelni va ló  fehér
m ész vám m ázsánként 1 fr t  50 kr., vagy is  e g y  bru ttó  mázsa (itten i m érés szerén t) 1 fr t  70 k r jáva l ú gy kicsinyben, va lam int a le g 
nagyobb  m ennyiségben is, kapható.

A  pontos és becsületes k iszo lgá la tért a lu líro tt jótá llást válla l. (1 2  — 4 )
R aktári iroda N y íregyháza , 1039. sz. saját házában.

Mikecz József
„a nyerges-ujfalusi ezément-gyár és veröezei mészégető-telep* 

raktáruoka Nyíregyházán.

(3 - 1 ) Eladó birtok.

A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, h o g y  T o k a jb a n  és Szo ln okon  a „S e p p c r  és S a to r i“  e z é g tö l  á tv e tt  s 

ú jonnan beren dezett gó 'zfü részeik  fo ly to n o s  m űködésben  va n n a k ; ú g y  e h e ly ek en  

va la m in t a k ö v e tk e z ő  á llom ásokon  :

N y íre g y h á zá n , U jfeh é rtón , D eb reezen ben , S zerencsen , M isk o lczon , S iily ő n  

és F e g y v e rn e k e n  dúsan fe ls ze re lt  rak tá ra i m egn y itta tta k .

F e lh iv a t ik  tehát a t. ez. k ö zö n s é g  fig y e lm e  arra . h o g y  e h e ly ek en  m in . 

dennem ü vá g o tt  és s zá lfa a n ya go k  e ladásra  készen  á llan ak , ren d k ívü li m egren d e 

lések  p ed ig  g y o rsa n  és pontosan  te lje s íte tn e k .
K  faá ru k  k itű nő  m in ősége  s n leh ető  o lc só  árak m in é l több  m egren d e

lést en ged vén  rem é llen i, a  t. ez. k ö zön ségn ek  t is z te le tte l a ján lja  

Ilu szth on , 1873. szep tem ber 30-áu

(12  :!) a/, igazgatóság.

Muila mezőváros határán egy tagban 
levő 248 1200 □  öles hold kiilbirtokból, 34 
hold úrbéri földekből álló fekvó'ség, 8 hohl- 
nyi belsőségre épült jó karban lévő úri lak
kal, k3 hold jófekvésü szőlővel és a hozzá 
tartozó kisebb királyi haszonvételi joggal, 
szabadkézből eladó. Értekezhetni alulírott 
tulajdonossal Madán. Nemes Nyíllá.

728.
1873. (2— 2)

Árverési hirdetmény.
Néhai rerjesi Károly hagyatékához 

tartozó 5 katasztr. hold szántó föld a nyír
egyházai határban, az elhalt özvegyének in
dokolt kérelme folytán, f. é, övezem bor hó 
13-án délután 3 órakor, a város házánál a 
legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1873-ik évi no- 
vemberhó 21-én tartott árvaszéki ülésben.Kmethy István

árvaszéki jegyző.

(3 -1 ) A Simapusztán
200 hold tagos birtok, (a Va l l y i  Lasdió
féle) szabadkézből eladó. Értekezhetni Ujíe* 
jértón Fsajkos Gyulával.

Nincs töobé tyúkszem!
Lábgyógyászati gyakorlatom folyamá

ban sikerült egy egészen méregmentes, még 
a legidősb tyúkszemeket is biztosan kiirtó 
kenőcsöt készítenem. Oly alkatrészekből 
összetéve, melyek valamely vérváltozékosság 
lehetőségét kizárjak; ezen kenőcs a szúró 
fájdalmat rögtön megszünteti, a szarubőrt 
és mészképletet felolvasztja, anélkül hogy 
körülfekvő husrészeket megtámadná, ennél
fogva ép oly veszélytelen mint szelíd gyógy
szer a tyúkszemek biztos eltávolítására. Kgy 
tégely 1 frt. és 1 frt 50 kr., postán küldve 
20 kral több. Kapható Pesten : lakásomon 
a „nemzetiszállodában" ; Nyíregyházán Ber
talan Pál gyógytárában.

Hirdetmény.

Ibronyban .Jármy Jordán ur
nái a hasított ölfa öle 11 frt, meg

húzott és hajas vargafa öle 10 frt, 

galyfa öle pedig 5 frt. (3—1)

(3 -2 ) Keszlcr Erzkébet.

UJ HENTES.
Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. kö

zönséggel, hogy licutes iparűzésre enge
délyt nyervén, csipke utczai 1569-ik szama 
3aját házamnál, a keresztutczából a sivák- 
tóra vezető közben) mindenféle sertéshusne- 
mtiek, u. m. hurka, kolbász, sonka stb. 
minden szerdán és szombaton fris minőség
ben kaphatók.

Mint kezdőnek a n. é. közönség bizal
mának megnyerése lévén legfőbb czélom, 
mindent elkövetek, hogy azt részemre biz
tosítsam.

Nyíregyháza, nov. 20 1873.(3_2) Majoros János.
Kisdebreczeni - utczán 1691-ik szánni egész udvar telkesház. deczember 13-án d. u. 3 órakor a városházánál önkéntesárverésen el fog adatni.

(0 -1 )

A nyíregyházai Csemegeterem (3 -2 )

tiszte le ttte l tudatja a n. é. közönséggel, hogy  közelebb  te t t  m egrendelései k ö 
ve tk ezté l >on. a le g jo b b  m inőségű ham isítatlan ita lok  nagyválasztásban kaphatók. 
Jelesen többfaju bel- és külföldi asztali és ctcmegchorok, valódi franczia pezsgő 
és üveges török állanak a n. é. közönség rendelkezésére. Rum thea és liip icure 
szintén kitűnő m inőségben kaphatók. Továbbá  befőttek pléh szelenczékhen, osztriga, 
eaviár, halak, friss kattai sódar, martadella, tódar. nyelv, libamáj és párisi kol
bász, bécsi és kassai torinásvirsli s egyébb  inyencz czikkek , a lég jutányosabb 
árak m ellett, naponkint rendelhetők akár a terem ben leendő e lkö ltésre  akár ház
hoz v ite lre .

Nyíregyháza. 1873. N y o m a to tt  U ob a y  Sándornál.
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