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Előfizetési árak
i  Egész é v r e .....................................4 ’rt>
J  Félévre ..........................................2 frt.
|  N e g y e d é v r e ..................................... '

I Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
i részét tárgya*'* küldemények iutézem lök: 
5 A ref. lelkész! lak.
jf Bénuentetleu levelek vsak ismert kezek 

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza 

Kiadó-hivatal.
4 hová az előfizetési pénzek, a lapba "•'•■int 
* hirdetések éa felszólamlások küldendők :

Nagytér 13Ö. az. a. 
fc UHUI l■ iBIÍÜI 1  ii IP̂ 4-

Vegyes tartalmú heti lap.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

If '•  tix t  *
Hirdetési dijak :

Minden fi hasábos petit-sor egyszeri hir
detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr.

' Terjedelmes hirdetések többszöri beik- 
» tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz- 
y  közölhető.
& Minden egyes beiktatás után kincatár 
»  illeték 30 kr.

A ujilt-térben minden három hasábon, 
y f  garmond-sor dija 20 kr.

41 Az előfizetők, a  hirdetések meg-l 
$  szabásánál, 20vnyi kedvezmény-^ 
j/ ben részesülnek.

K i a d ó - t u l a j c i o n o a  : a  „ s z f t b o l c s  v n e g y e i  l a p l c i a d L ó - t ó . r B u l a t . “

I j  irányok.
Az ember viliig koronként nj a lakot ölt, 

meggyőződésein, előítéletein változtat, gon
dolatait újakkal cseréli fel! Ks ez még ed
dig jó l is vall igy, —  kell, hogy a régi slen- 
driiiu rendszerek m egváltoztassanak, kikii- 
s/.öbölt essenek, az elavult világnézetek, me
lyek a világfejlődés kerekén, m int súlyos 
terhek függenek eldobassanak s újak em e
lők, boldogitóbbak oltassaimlc be a köztu- 
dalom ba.

így  szoritá le időről időre egyik eszme 
a másikat, igy dönti* le a bit mezején az 
egy Isten lövése a durva bálványokat, igy 
állitá a régi kiváltságok rom jaira az idő az 
embert, követelvén számára a jogot a sza
badsághoz, mely öt Isten és term észet tö r
vényei szerint egyaránt megilleti.

Nem ok nélkül kerítek ily nagy fene
ket a do lognak!

Mint m inden kornak úgy korunknak 
is vannak uj irányai, melyeket, hu a czivili- 
zutio előnyeiül lehet is tekinteni : m indam el
lett ama bekövetkezhető veszélyekre figyel
meztetnek berniünket, melyek együtt járnak  
a eziviJizatióval.

Alig van az általános szabadságnak 
hathatósabb emelt* ilje, mint a szabad sajtó, 
m elynek terén bátran m eg lehet vitatni, 
minden uj k é rd és t, nyilvánosságra lehet 
hozni minden tévedést és gyarlóságot, egy 
hatalm as Ítél őszek elé lehet állítani a társa
dalom bűnöseit és ez a közvélemény Ítélő 
széke; igy az oly bioink is m elyekre nem 
talált még törvényt az emberi ész erős-ke
m ényen m egbüntettethetnek. —  Azonban 
fájdalom a szabad sajtó sokszor oly kétélű 
fegyver, mint a hogy a költő monda a bor
ról, t. i. : olyan ez mint a jó kés megnietsz- 
lietjük vele em bertársainkat, de kenyeret is 
lehet vele szelni! Igen sokan a szabadszólás, 
szabadsajté  örve alatt neki esnek em bertár 
saiknak, s midőn szabadság mellett tüntetni 
látszanak, valóságban a zsarnokság ördögé
nek áldoznak.

Nincs egy-egy szebb vívmánya az újabb 
kornak mint az egyéni vélem ényszabadság; 
azonban ez csak addig tiszteletrem éltó, mig 
ment az egyéni boszutöl és aljas szenve
délytől, m ent az előítéletektől, m elyeket ne
velés elterditése vagy hiánya hagyott ra j
tunk. —  Az egyéni vélemény szerintem  csak 
addig  szent és tiszteletre méltó, inig komoly 
előre megfontolt elvek szerint nyilvánul, nem 
pedig a szeszély csapongó szét vitorlája sze
rin t; addig tiszteletreméltó mig nem változ
tathatják  meg sem kedvező, sem kedvezőt
len körülmények, sem egyéni sérelem, sem 
pajtáskodás. Ki az ily tiszteletrem éltó egyéni 
vélem ényt elnyomni ak arja , az vakmerő 
szentségtörést követ el; s méltó arra, hogy 
pellengérre állittassék a közvélemény előtt. 
Ellenben az oly egyéni vélemény, mely an
nak szent jogát az egyéni boszu fegyverévé 
aljasitja s oly álláspont védelmére használja 
fel, melyen már rég tulcsapott az idő, az 
olyan egyéni vélemény mely a szerint vál
tozik a mint az egyéni aljas önérdek hozza

magával, s kit elébb egekig m agasztalt, arra 
másik pillanatban gyiilölséges fegyverrel ro
han és viszont : nem csak arra  méltó hogy 
m egvettessék, hanem a rra  is hogy : ha már 
nincs reá egyéb megtorlás, —  legalább mo- 
raliter m egbüntettessék. Ezen uj vívmány
nak, a szabadsajtónak, veszedelmes u j i r á 
n y a  napjainkban s fekély ea kinövése az ily 
zugirodalom, mely a békés fejlődésnek és a 
valódi szabadságnak egyaránt hátrányára van.

A szabadsajtó mellé üdvös hatásra n " 
ve m indjárt oda állíthatjuk a m u n k a  
li e t ö fu I o s z t á s á t, mely által a mestersc 
gek tökélyesbiilése lehetségessé válik. — A 
ncmzetgazdászoktól, kik a szabadabb irányt 
követik e téren, gyakran  halljuk ezt etnle- 
gettetni. —  S e  tekintetben épen a gyár- 
rendszertől, melyet sokan egy szebb jövő 
alapjául tekintenek, várják a IcgUdvösebb 
hatást. Igaz, hogy a gyárak  növelik a ke
reskedés és ipar üdvös fejlődését, sokakat 
függetlenítenek az élet nyűgeitől és aggal
maitól, de ellenben sokakat hagynak kenyér 
nélkül, s midőn a lelket csekélyszerü m űkö
dések folytonos körforgására szorítják, arra 
szolgálnak, hogy azokat eltörpítsék. —  A 
in m ik  a f e lü H z tú s  e z e n  u j i r  á n y  a is fi
g y e l  m e t  é rd e m e l te liá t, n e h o g y  m eg - 
j o b b i t o t t  g y á r a i n k  l é v é n ,  m e g r ó s z -  
s z a b b i t o 11 e m b e r e i n k  l e g y e n e k .

Igen fontos előnye továbbá korunk 
ú jabb törekvéseinek az erkölcsök finomo
dása, a műveltség emelkedése és terjedése; 
azonban ezen uj iránynak is vannak hátrá
nyai, nem csak azért, m ert aláássák a jellem 
egyszerűségét, az érzés erejét, a természet 
szerotetét, hanem azért is. mivel a lényeg 
helyett egész erejével a látszat felé fordul, a 
belső jóságot m erőben a külső nvájaskodó 
em berszeretette) akarja  helyettesíteni. A mé
lyebben tekintök láthatják, hogy korunk 
mosolygó udvariasságának palástja alatt, hi
deg ünszeretetet, fásult közönyt, számító 
szellemet hordoz, s eleget vél tenni az er
kölcsi törvényeknek, lm tettetett könyüt ejt 
a szenvedő emberiség sorsa felett, s egy ne- 
gélyzett mosolyt bocsát fel a nyom or lá
tásakor.

Végül hagytam  korunknak azon u j 
i r á n y á t  melyről legtöbb jót lehet m onda
ni! fis ez a világbékére irányult erélyes tö
rekvésekben határozódik. — Lehet-e az em
bervilágot eszményibb m agaslatban tekin
teni, mint az egyetemes béke egise alatt. 
Tudom, hogy ez egy igen messze lévő czél, 
a melyhez vezető utón sok sziklák emelked
nek fel, s melyet sok hullák fognak még bo
rítani azon ezredévek leforgása a la tt, me
lyeknek kemény vívódásaiban elvégre oda 
küzdi m agát az emberiség.

Nem is magáról a czélról szólok, ha
nem az ide irányult törekvésekről. — Csal
hatatlanul ide czéloz az öröklött kiváltságok 
fényének hanyatlása, az em bereket s nem
zeteket elválasztó falak boinladozása, de* 
legkülönösebben a dicsteljes katonai rend
szer csábos varázsának lassanként! leáldo- 
zása, azon egyező gondolkodás, melyszerint

a humanismus barátai semmiképen nem tud
ják összeegyeztetni azt az emberiség általá
nos és egyetem es érdekéivel, a  szeretet és 
testvériség erkölcsi törvényeivel. Azonban 
bármily m agasságban tűnjék is tel előttem 
ez uj irány eszméje : ennek is vannak hát
rányai! Mert igaz ugyan, hogy a katonai 
kitüntetés m indinkább azon alárendelt hely
re száll, amelyet megérdemel, de követke
zése az lesz, hogy az erély és dics vágy, a 

Ivek eddig a háborúkban emésztődtek 
•ji irányt keresnek, s a n y e r é s z k e d é s  

■sah májába folynak; és valóban félő, hogy 
minden törekvések az urálkodásnak egy 
másik nemének keresésére fordittatnak, m int 
a hogy ezt napjainkban már is van alkal
munk tapasztalni és ez a v a g y o n  u r a l 
k o d á s a !  És ez  esetben init nyerüuk a  nem
zetek közti békével, ha az emberek a csata
mezököl*. való találkozás helyett a ragadozó 
üzérkedés dicstelen csatáját vívják egym ás 
közt, s a kabinetek cselszövényei a  börzékre 
tétetnek át?

Minden üdvös uj irány követésre méltó, 
azonban figyelmeseknek selőrelátóknak kell 

^lenünk, nehogy az üdvös eszmét veszélyez
tessük s helyettesítsük annak ferde kinövé
seivel, melyek gyakran m agát az üdvös esz
mét százados sírba döntik, s annak fejlődé
sét határozottan hátráltatják.

KÖZfGYEK.

A szabolcsnieeyei népnevelési s néptanítói 
egyletek.

Jelijp* : ,  A társadalom közreműködése nólkfi] 
írott betűk maradnak a közművelőd** 
érdekében hozott törvények, m ként ed
dig ia nagyrészt ilyem-k, a közérdek 
élénkítése nélkül teapedéa évei lesznek 
a reánk következők ia, a a kocműveló- 
dés, nemzeti eletüuk egyik leghatalma
sabb támaaza, valódi megszilardulaaa 
mindinkább a rueacsze jövőbe tolatik 
vissza, midőn már talán — kéaö leend.** 

György Aladár.

A közművelődé* ügyének előmozdítása van a „Sza
bolcs* zászlójára írva egy oldalon. — A közművelődés 
előmozdítása a ..Szabolcs" által, Szabolcsban. E jelszó 
alatt kezdem meg én is, illetőleg folytatom munkálko
dásomat, mint e lapnak egyik munkatársa — Különö
sen a népneveiét s az ezzel üs-szefüggésben levő kér
dések és ügyek szolgálatát fogom leginkább szemem 
előtt tartani. — A népneveié* — s általában a köz
művelődés iránti érdekeltség felkeltésére igyekszem tő
lem telhetőleg megyénkben közreműködni.

A népneveléssel együtt áll és esik a néptanítók 
ügye is. Legalább így kellene lenni, ha ma még egé
szen néni úgy vau is némelyek szerint. Én e kettőt 
mindig együtt fogom tekintem s lehetőleg együtt fo
gok az ügyről és annak legnemesebb értelemben vett 
napszámosairól Írni. — Meggyőződésem az. hogy mi
után tudtommal a fővárosi- napi- és szaklapok me
gyénk tanügyi viszonyairól nem. vagy csak nagyon rit
kán * csekély mérvben értebittetnek fejtegetéseim s fel
szólalásaim ez iigy körű! nem lesznek feleslegesek; sőt 
szükséget pótolnak mind a megyei olyasó közönség, 
mind a fővárosi ezen ügygyei foglalkozó szakemberek 
elölt. — Ezen hitben s ‘zen meggyőződéstől bátorítva, 
most midón majdnem először van alkalmam ez évben 
a t. olvasó közönséghez szólam : el-ö szavamat is a 
szaholcsmegyei népnevelési s néptanítói egyletek érde
kében ejtem ki.

Szaholcsmegye össze* lakossága az 1870-ki ..Nép
számlálási kimutatás** szerint kerckszámmal kifejezve 
205000 lélek. — Igaz. hogy «• szép számból csak 73 

,.er é* egy pár száz tud irni-nlvasui de hiszen meg 
ez is szép szám, s csak akadnak talán e számból any- 
nyian. hogy egy megyei hetilap fennállását biztosit Miki 
Ha igen — a ini előttem nem kétséges : agy a köz
művelődési rovatnak is fog akadni olvasója. Mert én



nem képzelek bálájáért s nemzete jövőjéért lelkesedni 
tudó embert, kit a közművelődés, a népnevelés s ezzel 
együtt a néptanítók állapota no érdekelne

Fentebb kifejezett erős meggyőződésem mellett is 
érzem, hagy a mi körülményeink közt, társadalmunk 
fogalmai mellett o kis kitörésre, mintegy indokolásra 
nagy szükségem volt. — Most már előveszem s tag
lalni logoin^ fel vett tárgyamat.

Tudtommal s a „Szabolcs41 51. sz. a. megjelent 
közleménye szerint is, megyénkben vau egy „n ép n e 
v e lé s i felekezetnélküli egylet4* s egy „felekezeti jol- 
leguélkiili t a n í t ó i  egylet.4* — Tehát eddig kot egylet 
létezik: ile a tanítókra s tanugyre nézve nincs egy 
sem. Kemény beszéd. Vádnak is beillik ; de én nem 
vádul mondám ezt. llogy igazam vau, az ki tog tűnni 
uz alábbiakból.

A „kis-várdavidéki felekezetnélküli népnevelési 
egyletének igen szép czólja van. E czél az alapszabá
lyok 2-ik §-ban részletesen elő van számlálva; de én 
most rövidre fogva adom azt elő. Czél tobát : az is
kolaügy felvirágoztatása, a szegény tanítók s özvegy 
tanítónők nyomorának enyhítése s a tanítók szellemi 
állapotának emelése.

Ama két előbbit anyagi eszköz segélyével : pénz
zel, — ez utóbbi czélt pedig egy mar meglevő könyv
tár segélyével vélte az egylet elérni. — Van még több 
czél is elöszáuilálva; de azok elérhetése csak a távoli 
jövőben lesz s lehet valósággá

Hogy a fentebb kimutatott két elsőbb czél mi
előbb megközelítve legyen, ha egészen elérve ueui is, 
e végett a tagok s a vidéki értelmiség általában a 
tartaléktöke növelésére minden utat-inódot igyekszik 
felhasználni. — S a czél, melyet ez utón elérni szán
dékoznak, el lesz érve bizonyosan; t i. hogy az isko
lát. a szegény tanítókat és özvegy tauitónoket s elha
gyott árva iskolás gyermekeket segélyezzék.

L)e a szellemi téren : azon aligha viheti ezen egy
let a tanítók- és tanügyet előre. — Sohasem mondok 
olyat, mit okadatolni no tudnék Ezt is nyomban in
dokolom.

A szellemi fejlesztés végett alapittatott a könyv
tár. Vau benne tudomásom szerint 83 kötet könyv. — 
De olvasója annak sincs. Tisztelet azon két-lmrom 
egyénnek, kik igénybe veszik olykor a könyvtárt. Álta
lánosságban mondom : hogy a tanítók, e könyvtárból 
legalább nem olvasnak — Sót nehány darab könyv 
veszendőben is van: mire tisztelettel felhívom a könyv
tár ügy rendezésére kiküldött bizottság becses figyelmet

Nemcsak azt kell mondanom, hogy nem olvas
nak: hanem ha igaz és őszinte akarok lenni — a mire 
mindig törekszem — azt is ki kell beszélnem, itt nyil
vánosan, hogy a gyűlésre sem járnak. Ismét általános
ságban szólok; mert két-három egyén itt is kivételbe 
számítandó — Tehát igazam van abban, hogy ez 
e g y le t  a t a n í t ó k r a  n é zv e  a n n y i, m in th a  nem  
is  volna. Pedig azon járásban, melynek területén ez 
egylet alakult, 135 tanító van. Egyszer mindenkorra 
még kijelentem, hogy minden ily szólóesetnél az 1870. 
„népszámlálási kimutatás" alapján beszélek — Külön
ben azóta lehet több is; mert a tanítók számát nem 
apasztani, liánom növelni kell. Legalább én úgy isme
rem ezen járásban a viszonyokat.

Igen! 135 tanító közül csak 2—3 ha vészén ré^zt 
azon egylet gyűléseit), a melyről most szó van. Pedig 
mentség alig hozható már itt fel; mert a gyűlés szék
helye csaknem központon van s távol épen nincs még 
a járás legszélső községétől sem — Na de elég le
gyen itt még egyszer ismételni az állítást, hogy a t a- 
r i t o k r a  nézve a kis-várdavidéki népnevelési egylet 
nem létezik.

F.bböl önként következik a másik állítás, hogv 
ez egylet nem létezik a ta n  ü g y re  nézve sem -—Ha 
össze nem jönnek a tanítok : hogyan értekezhetnének 
a tananyag- tan módszer, tanterv. leczketerv. felszerel- 
vény, szünetek s szünnapok és több a tanítás nevelés 
körébe rágó kérdések felőlV! Sehogy

A „Szabolcs'4 iárczája.
A besztereczi van or láp 1242-ben.

(Kptsod a Mentőnek IV-ik li< la n in m  m ar rvgebben irt nagyobb
apósából.)

.. Ilús harag éj ele ült itt most mindenkinek arczán 
Csuk maga Suonyn vitéz nyeli könnyen néma haragját; 
Sót le sem is nyeli azt, de liimes szárnyakra bocsátja 
I.epke kedélyű legény, de legeuy nagy dolgokat is csak 
Tréfa zamatjával szeret és tud hujtaui végre 
f ’r ö Besztercezen; vigadalmak mestere, hogy ha 
Cr dolgára megyen lm népe, kaszával, ekevei ;
Vagy ha aiany tenger zümmögvén súlyosan ingó 
Buzakalászokhúl. közelit aratásnak idénye,
K ilUárd s ltajcs*) hátán, náderdőtől körözötten.

Mindig társ Nyakas is, ki bír r. szomszéd Kacsavárral 
.Felre hu. baj társak 1 — szólal fel ez úttal is — engem 
Bint ugyan országunk nyavalyáin, mit a mogul ont rá 
Kócznyelü nyárfa-gyümölcs váljék Sunnyáhul azért? Nem ! 
Hisz' Magyarországnak henyélő örvénye koráimra 
Lesz kelet o r  dühe. sem nyűgöt ármánvos kutyasága; 
C-ak maga kebléből forrhat gyászsor^u halála 
S ettiil :iz égi kegy óv! — Hát elleneinket elülnöm, 
Vagy torkukra kamattal együtt forrasztanom a ránk 
M r tot. öröm nekem, és gyönyöröm vesztükre kaczagnom. 
Tromfot tromffal! ez a jelmondatom A minap is — kár 
Hogy nem b-tt. ki hírét vigye hüledrzö rokonának — 
A ltuk furcsa jelét eszein ily járásinak, otthon.

Megjőve Ormozdnak hullámzó tengeri hátán 
F.gv kora reggelen, a f* lszél hajtotta Kityingó.
V . ulnr lápsziget ez. tiz jó kotelaljnyi, csoportos 
S / 'p  égerfáükal s közepén tornyos mulatómmal. 
Vártam is öt immár, s áhiták bársonyi gyepjét

• /  Ko! -urit, B irs, hit** sriio-ti-k Orirwzd. n*«v terjnrh'lmü tó, 
K«k «• Bv*zt> r tc i lapos rtU tgü Latáraibaa.

Amu másik egyletről, értem a megyei tanfelügyelő
ur által, a min tervezet szerint alakított: „felekezeti 
jellcguélküli tanítói egyletet14, azon kívül semmit sem 
tudunk, hogy aug. 20 körül megalakult. — Azóta mind
járt elmúlik 5 hónap, vagy mire e sorok napvilágot 
látnak, már el is múlt. Es az egylettől nem tudunk 
semmit, El-o, bal é? senki megmondani néni tudja. — 
Ez tehát még nóvleg él csak. Született, megkeresztel- 
tetett és azontúl se hire, se hamva.

Így van már most az, hogy 552 tanítónak Sza- 
bolcsmegyébeu nincs egylete. — E számból kiveszem 
a nyíregyházai igen tisztelt tanítótestületet; mivel e 
varosban van és működik is, mint épen e lapból uz 
őszön is értesültem, egy ev. tanitó-egylet — Hány 
tagja vau ez egyletnek és a tanyai tanítók vájjon tag
jai-e? azt nem tudom. De hogyha tagjai: azon eset
ben is több tanító vau ötszáznál, kiknek működésűről, 
egyleti munkásságról szólok, nem tudunk semmit.

Két egylet vau tehát a megyében : do a tanítók 
és a tanügyre nézve nem létezik egy sem. — Mind a 
kettő felekezeti jellcguélküli. Meglehet talán ez az aka
dály. A nyíregyházán alakult egyletre nézve akadály 
az is, hogy a megye széle felé lakóktól messze van. 
Így a gyűlésre járás terhes, költséges Es igy nagyon 
helyeslem az elvet, melyszeriut Nyíregyháza, Kis-Yárda 
és Nyir-Bátor vidékén fog egy-egy egylet alakulni. — 
Az, hogy felekezeti jelleg alatt alakul : visszatetsző le
het annak, ki a viszonyokat nem ismeri; nekem is kü
lönösnek tűnnék ez fel, hu nem tudnám, hogy a reform, 
is, de kivált a rom. és gör. katli tanítók a vegyesen 
felekezeti jclleguélkül alakult egyletekben részt venni 
vonakodnak; de miután ezt tudom: a felső szabolcsi 
ref. e. megye tervét pártolnom kell; mert igy legalább 
e íelekezet tanítóinak lesz egyletük; én a magam ré
széről ezt hiszem.

Sietek azonbau kijelenteni, hogy a tanügyet én 
is felekezeti jelleg nélkülinek tartom s azon örülnék, 
ha a tauűgy emberei felekezetnélküli egyletben tennék 
ez ügyet tanácskozás tárgyává, de minthogy e terv, 
sajnos! megyénkben nem volt kivihető : alakuljanak 
felekezet szerint egyletekké a tanítók. — I)e alakulja
nak mindenik felekezet tanítói úgy. mint a ref taní
tókra nézve tervezve van. Különben György Aladár sza
vai teljesülnek rajtunk, melyszeriut : „azon buzgó-ág. 
melyet egyesek a népnevelő* ügyéért tanúsítanak, hi
ábavaló, mert nincs testület, mely azt értelmesen lé
tesíteni s a felvilágosodásért luizgólkodók reményét 
teljesítem képes lenne.“ — Ez ügyhöz még többször 
szándékozom vissza-visszatérni, egyrészről maga az ügy 
és a tanítók, másrészről a társadalom kózremüködesé- 
>• nek megnyerésé s a kö/érdekéltségnek ez úgy iránti 
ébrentartása végett. Mindcneklelett. mint jeligém mondja, 
a mit teljes szívvel es leiekkel pártolok es vallók ma 
gatn is, azért hogy: „a k ö z m ű v e lő d é s , n e m z e ti  
é le tü n k  eg y ik  le g h a ta lm a s a b b  tá m a s z a "  
előre haladjon, terjedjen

(•öröm be i P éter .

C.JItOXsAí.OK.
(sz i (iyöngyösy Sámuel n.-kallói ref. lelkészt,

mint értesültünk a derecskéi egyház. hiv< i szándékoz
nak lelkészüknek megválasztani, legközelebbi vasárna
pon egy küldöttség hallgatta meg melynek tagjai erős 
párttal állanak Gyóngyosy mellett. A derecske! egyház 
helyesebb választást alig tehet, mintha ezen emelke
dett szellemű, szilárd jellemű az irodalmi ti ren is köz- 
elismerésben álló lelkészt, becsületes embert és niéz- 
ajku szónokot választja meg. — F.gy papra nézve alig 
lehet jobb ajánló lével, mint azon őszinte ragaszkodás, 
mely irányában még azon egyházban is folyvást nyi
latkozik. honnan évek előtt eltávozott — Nyíregyháza 
örömmel mondotta ot magáénak s a polgári olvasó
egylet dicsekvéssel elnokéuek s fájlalva bar de emel
kedésén mégis örvendezve hoc-átá el kebeléből, midőn

Téli húzós jászolt ónt marháiul. — s ha lehetne 
A szélén ur lennem, megtépcin ronda szaka Hát 
F-zal.i szél urnák, mért késik avas gyökereiről 
IVIszakgatni. midőn árját elózuuli Tiszánk is.
Végre lenyugtával, Imsvétharmadnap! e-te 
ltot takarót vont a nap «z ég felnienyezetére.
8 felzuga éjiéikor, dühösen; beszkedi begyekről,
A haragos fel szél; nyargal s a tavak fenekében 
A c-ikok csend - fészkét bolygatva, kitépi 
A kolokán gyökerét és a gyékény buzogányát 
Verdesi a nádnak forgójához; csak a bástya s 
T knoczek sűrűén (elhangzó füttye hasítja 
v morajos széldalt: fékén a tömérdek ezernyi 

Szárnyasok, a rét ség lármás népségei némák.
Es mikoron bíbor honitokkal fölkel a hajnal. 

Örvendő zsibajnuk szállt a jövevénynek elébe;
Mert úszó szigetünk parthoz kauyarula ki Kéknél 
„Holla! csűrökre fiuk! mzalag kötelet, inig idő van! 
Kö-sctek k i !" Legott vidor ifjúság sünig, és busz 
Csolnak. erős karral hajtatva, barázdol a vizen. 
Fellépünk az ezer fonadéku lápra, s a négyszer 
Osseecsavart kötelet, két égerfára feszítvén. 
Nádcsomagot s kákát hordván, a sárteli gázlón 
Rendes utat vertünk. Es már készüllek az ifjak 
8 a szalagos hajadon sereg örvendő koszorúja,
Hogv vigadó zajjal, fából rótt kis mulatómnak 
F.gy télén át aludott csöndjét felverje — Azonban 
í j r a  duruzsol a bír, komolyan s lélekrebatóbban,
Hogy dúló idegen csordák bódorgnak a bonban 
Vakiiimek nevezők. * nem csonkult ünnepi tervünk.

Már viruló díszben mosolyog mulatóm, tetejéről 
Lengedez a lobogó s enyeleg dél fiivatligával,
Mely Beszkédtiek áléit szeleit megtorlani szokta.
Es a barna csapat mérsékeli búrjai hangját 
Harsány tárogató kalauz-hangjához, a zsongó 
Czimhnlom is kész már. s a pengetyiivel bele kapkod 
A komoly nrczu óreg. f'siklnmlik széltibcn a talp.

Várók még jövetét lakománkkal úszó ladikunknak, 
Szállváu ez lobogó zászlósán, s hozva királynét.

Nagy-Kállóba megválasztatott; — s most szive teljes
ségéből kíván neki szerencsét a derecskéi egyház meg
nyeréséhez., kijelentvén, hogy a nevezett egyházra nézve 
még nagyobb szerencse lesz, lm a dorék lelkészt pap
jának megnyerheti.

(p) Arany lakodalom Nyir-Bnktán. Folyó hó 
!2-éu ünnepié Simon András kedves életcpárjával Bu- 
dnházy Annával házasságának 50-ik évfordulóját. Nász
nagy volt gr. Hegen Idd lnn e, kit távollétéhcn Vitéz 
János lóront házai ref. lelkész képviselt; nyoszolyó asz- 
szooyok valónak horczeg Odeszchalkiné úrnő és Lisz- 
kay Mária kisasszony Reggel 1U órakor a násznép a 
katli. templomim ment, hol a helybeli kath. lelkész 
megható beszéd után a házaspárt ujonau összekötötte. 
Templom után a társaság a lakodalmas háznál regge
lizett, melyen a herczegnó is részt vett, Este legna
gyobb részt a kegyes herczegoé adományából nagy
szerű vacsora következett; a nemes italokat a liircs 
grófi pineze szolgáltatta — Legyen a tisztes házaspár
nak hátra lévő ideje boldog s jobbat alig kiválthatnánk 
mintha azt mondjuk a költővel : „Egyszerre jöjjön u 
vég, mely bezárja szelíd álomra szemhéjaikat."

(!) Saary Pál városi tanácsnokot nagy sze
rencsétlenség érte. Folyó hó 18-án hazafele mentében 
a városház és ezukrászdu között a jeges utón elesett 
s oly szerencsétlenül, hogy bal lábában a csont bárom 
helyen kemény sérülést szenvedett Segélje az ég, hogy 
iiimélelébb felgyógyulhasson.

(o) A nyír-buk tái ifjúság  folyó hó 31-én zárt
körű tánc/.vigalmat rendez az ottani kolera-árvák ja 
vára. Koronázza siker fáradozásaikat.

— A „kisvárdai önkéntes tűzoltó társulat** 
szerelvényeinek tökdetesbitésére folyó 1874-ik év felír. 
2-ik Hajiján Kis-Vánlán a uagyvemléglő termében táncz- 
vigaluiat rendez; belépti személyjegy 2 fit, családjegy 
5 Irt, feliiifixetések szívesen fogadtatnak. Kezdete 8 '/« 
órakor. Nem mulaszthatjuk el alkalmilag felszínre hozni 
ama kérdést : Nyíregyháza! hol késel?! Alig van már 
valamirevaló város, hol tűzoltó-egylet ne léteznék! 
Annyival felütlöbb, hogy épen Nyíregyháza nem gondol 
erre, hol pedig minden üdvös intézmény szokott találni 
uerueskeblü pártolókat Ennek okát abban véljük felta
lálni, hogy nagyohbszcrü tüzesetek itt nem igen szok
tak előfordulni; azonban mit ugyan ne engedjen az ég! 
itt i- előfordulhat ilyen, s akkor a rendszeres műkö
dés hiánya nagyou keserűen lehet érezhető.

X  í'gycs csem pészek N yíregyházán. Folyóhó 
13-án Siinicsek Ferenc/, kereskedéséből 10 Irtot iromá
nyokkal együtt; e hó közepetáján Klein Ferenc/ bolt
jából IG forintot fényes nappal, 20-án éjjel IVi-is Ma
jor udvarában a kamarából tetemes mennyiségű tengő
id orzottak el ismeretlen tettesek A „Sas" korcsmá
ból 500 frtot éió ezüstueinüeket szedtek ös>zc ugyan
azon s/oliáhaii Imi a házi tiö gyermekeivel aludt s az 
éji urzwk a ragudmánynyal ügyesen tovább állottak.

I Ad dolgot a rendőrségnek a jómadarnk kézrekeritése.
(r) Az Klek Emiidé szerencsétlen halálát 

i okozó állítólagos bűneset kellő időbeni be nem jelen
té se  miatt a polgármester alispáni utón a mulasztás 
; indokolására hivatott lel
| Xt A „nyíregyházái dalár-cgylet** az. 1874 ik
lév elejével újra alakulván, tagjainak számát és erejét 
.növeszteni kívánván, hogy kitűzött c/éljának, mely ab
ból áll, hogy működésével a hanyatló nemzeti érzületet 
ébressze, ápolja és lehetőleg terjessze. — megfelelhes
sen; — aláírási iveket bocsátott szét, rendes tagsági 
díj 2 frt. pártoló tagsági dij 1 írt — A czél szent -égő 
megérdemli a fáradozást, vajha kellő siker koronázná 
a neiut-sszivü kezdeményezést!

(B) A „Polgári olvasó-egylet** f hó 31-ikén 
könyvtára javára a nagy vendéglő nagytermében nyilvá
nos li/dt rendez Felesleges talán mondanunk is. hogy 
alig van fontosabb, mint azon könyvtár gyarapítása, 
mely arra van szánva, hogy általa a polgárok tudat- 
s eszmeköre széle-bülést nyerjen, mar csak ez oknál 
fogva is a legszebb eredményt várjuk e tánczviga
lom tói 1

A rét ség legszebb liliomját, karcsú leányzót;
Es nyugovóra hajolt már a nap. uz est közelítő.
Kedvet ígérve nekünk, s virailatra dologra kilátást : 
Fürge kalákánknak lévén ily czélja kitűzve.

Nyargal c perezben elő Yass, bőkezű ur Megyereu, ki 
Portyázásai Imi jóve, porral fedve, verejték 
Cseppjeivel bajuszán s tajtekbabb.d paripáján.
Es lihegé, hogy űzött sarkában vad seri get hoz, 
Ronda, nem ismert tájt, kiktől csak jó lova menté:
8 szerte kalúzolván dúlnak; bizony ez kútja faj lesz. 
Es csakugyan sűrű por viharában, szörnyű zsibajjal. 
Tol fel hosszú dzsidák berket Kék ormain egy had. 
Mely helyt vön a tetőn s kémszemlét tart a vidékén. 
Döbben a szív , p i ro s  arcz róz'-áj.i f.-liér lesz azonnal 
Nálunk, s a víg zajt ijedős sircsöudje nyaló el.
Mint piezi ponty-ivadék sereg, a moly az éri fényárán 
Hemzseg a napfényben, ha fölötte fityegve jelen meg 
Yilláuiszárnyti halorv, riadnának ered, zavarodtau 
Majd ide, majd oda csap, mig a gyékényesbe menekszik 
E lát Hiányon igyen riadott a kalákái népség. —
Eszre beszélvén majd a pulyákat s megnyugovásra, 
Felre liiváni dalidó- s bajban jó társaimat. Vasst 

,S ifjú Nyakast, mihamar kétségtelenül kisütöttük.
Hogy rajtunk a tatár, s mem külést, és ha lehetne. 
Megzavarodásunkért kis kárpótló hadi tort is 
Terveztünk orozó jövevényünk tiszteletére 

Ok, mint parlagi sas, látó távolra! a prédát.
Tüstént fölfedezek csapa bicskánkat, s megeresztek 
Portiporó lovaik kantárait, és zivatarként 
Törtek elő, mintegy kétszázan Azonban a népet.
Nőket előbb, az után a hímét, ladikokba tereltük.
S gyors evezés mellett szigetünk tájékira küldtük.
Csak hárman marmlátik, én, Vasa h Nyakas, a mi sirályként 
Könnyű edényünkön, mely kőrisből vala vésve;
Hogy szemmel tartnók jövevényink mozdulatát, és 
Firejtőzve valónk túl az égeresen, sürü nád közt.

E közheu beköszönt- gyászleplesen a komor alkony, 
)s velő a mogulok. Kiabálnak, szidva, cnyelgve



(p) A városi képvisele t folyó lió 26-án gyű
lést tart; ennek tárgyai lesznek : 1) polgármesteri évi 
jelentés, 2) megyei bizottmányi határozat az 1874-ik 
évi költségvetés és mtgykolcsön tárgyában, 4) iktatói 
hivatal betöltése, 5) Jávor Károly Írnok lemondásának 
tárgyalása, 6) tanfelügyelői megkerestnény, 7) több ma
gán ügyek.

(sz> A „Közlöny" megróvja, hogy a ,.Szabolcs** a 
r. kath. orgonára történt adakozások közlésénél több 
adakozót meguraz, többe* egyszerűen csak nevén nevez 
Mi e közleményt a beküldő aláírásával közöltük, ahoz 
se nem tettünk se belőle el nem vi ttünk;hanem az a 
különös, hogy a nevezett lap a kárhoztatott hibába 
esik!..- Tessék jól corrigálni! Egy bajjal már azt is 
megkérdezzük: Imi esketik az a „Mozaj"? Mi seholse 
találjuk u térképen!

a k ö z ö n s é g  r o v a t a .

A nyíregyházi evang. egyház
f hó 16-án templomi nagygyűlést tartott, melyben a 
tárgyalás újra magyar és tót nyelven vegyest folyt s 
most már liarmadizben Ezen korszerű és nem kis 
horderejű változás kezdeményezése, volt felügyelő M 
G. folytatása, mostani felügyelő N. M.urak érdeme? A 
gyűlés uj: gondnokot (pén/tárnokot) választott Itacskó 
Mihály egyháztag — presbyter személyiben, » uj s - 
lelkészt látótér Sámuel Iiöj< löltbcm, ki miud tót mind 
magyar szónoklata által köztetszcsl aratott. Ezen al
kalomból lehetetlen nem reflcetálnuuk a „S/.ubolc-oue- 
gyei és liajdiikeriileti kö/löny“ 3-ik számára, melyben 
egyházunk kóréból egy egészben valótlan közlés fog
laltatik. — Nem való ugyan is: „hogy karácson má- 
Bodtiapjáu kiilónös meglepetésben részesültek azon bűz 
gó keresztény atyafiak, a kik az evang. templomban a 
magyar isteni tiszteletre Farbaky József lelkész ur szó 
noklatának hallgntása végett üs^zcsercglettck* — mert 
akkor különben sem volt E. J. ur s/öuoklata napi ren
den. — Nem való, „liogv a várva várt szónok helyett 
egy egészen ismeretlen egyén lépett a szöszökre;* mert 
ezen egyén egyike azon pályázóknak, kik a Yeisz ta 
nár halála folytán üresedésbe jött tanári hely betöl
tésére jelentkeztek, mely helynek betöltése mellett az 
egyház súlyt fektet arra is. hogy az illető képes le
gyen. a már állandósittatni határozott magyar isteni 
tisztelet mellett is közreműködni. — Nem való végtére 
„hogy ezen egész r ó s z  m a g y a r s á g g a l  tarto tt be
szédével. minden igyekezete daczára sem tudta a hall
gatóság figyelmét lekötni vagy tetszését kinyerni11 (nem 
megnyerni? a kinyerni slavismusl mert ezen egyén, az 
előtt uagykárolyi evangélikus lelkész most nagy-köro-i 
református főiskolai termeszt tmjzi. latin és német nyelvi 
tanár — itten három nyelven tartott szónoklata által 
igazolta, hogy mind a bárund an nyelvtanilag tökélete
sei! otthon van.

H ogy a  h ely i la p o k  eg y h á zu n k  k ö réb ő l i -  h o z z a 
nak k ö z lések et ó liA |tju k . d e  h o g y  azok  te lje s e n  h it e le 
sek  é s  m e g b ízh a tó k  is  le g y e n e k , k ö v ete ljü k .

Nyilatkozat.
Tudomásomra e*vén. miszerint a „Szabnicsmegyci 

és liajdiikeriileti közlöny* szerkesztősége által, némely 
személyemet érdeklő hírek terjesztetnek Nyíregyházái!, 
miatha t i. én egy a nevezett szerkesztőséghez kül
dött leveli miien, a „Szabolcs* jelenlegi szerkesztője 
Lukács Ödön ur személye ellen nyilatkozva, ígéretet tettem 
volna, hogy a fentebb nevezett lapnak munkatársa le
szek. Ezen általam előbb csak napi pb-t< kának tartott 
híreket azonban teljéstül megenwiti :i „Szaholosincgyei 
és hajdúkerület! közlöny* 3-ik sz imában, a „Szerkesz
tői izenet* rovata alatt uiegj. lent következő közlemény : 
„Gy. S urnák N. Kálié. ígéretét bírván kérjük a szi
ves küldeményt.*

Hogy kapart ihatva n valakit, tudhassanak; ám csak 
Yisxliang válaszol és csalogatva verődik u zászló.

Most mint róka. lm léi holdíény derítette nagy éjben 
.Meglepi a utagevo szárnyassal telt hun >niu<l vart,
Neleget e» szaglál, titat; aztáu erre meg arra 
Tereget, a nnglen betör édes prédareuiéuybcu :
8/mte s/amukialnak sok gizgazzui beterített 
Gázlón a lángolok; pi uhuinak végre bejutui;
.-\m lovon az nem megy.— Most szándokukat kitalálván. 
Küldeni, súgva, Ny akast: „Takarodj te evezve hűim aggó 
Népünkhöz, hogy azok. kicsiny és nagy. mindegy, azonnal 
Tettre siessenek, es vad-roló- ás iszalagból,
E* a rakott yának tek ere kény vessze illői egy 
Kétszáz olnyi erős kötelet sodoritsauak; annak 
Egy végét Gyulapon, mely legközelebbi szilárd pont, 
Szilfához kössek, a másik véggel azonban,
Mint teheted, szárnyal| hozzánk ide, hogy mi ezt majd 
Kössük egy égerhez. De ha majd láng fénye sugárzik 
lluzzajok, vulainennyeii szcnidüledé-üg, erősen 
Hozzák a kötelet, inig ez busz olnyire enged;
Vágják akkoron el. Meg egy szót! A mi üdén te 
l.Huik eredsz hozzánk, a nép a halmokon itt-ott 
Gyűjtsön avart, és azt lobogó lángokra gyulassza.
\  árpalotám tetején is mécs- és fáklya világot 
Gyújtsanak. lm most már evezőre barátom. — imigv tégy!** 
Mint kit szel ragad el, szállott Nyakas fin az alatt, hogy 
Izgassam vadamat, valnaiint a/, ügyes madarász tesz, 
liuzaszemct hintvén a léphez s csalfa madárkát 
Kötvén a mellé, szikrát ütögettem nrzéllal.
Martatokon csiiggo szivük immár a moguloknak 
Nem lmgya nyugtot, azért lovaikról sorra leszálltán, 
rákhoz s egymáshoz kötözők, magok úgy gyalogon be 
Gázoltak, még több gazt hordván lábok elébe.

Már közelit éjfél, es csak tíz, vagy tizenöt fó 
Míszta Ki ty ingót meg. gyújtott nadkéve világnál. 
Aggalom és boszu-ag forrt, küzdött bennem a vészterv 
rüstbe uieuéso miatt. De inie luegcsillaua egy láng. 
Meg hatodik, tizedik, szigetünknek halmnm; a vár 
oorba basoulóau ragyogó tüudér szemeket nyit.

az iBimáTériílk?!. 1* i!*', ?n,l,t,' tt <!í- S *■ 'agyők, ra, avagy egyebet, minthogy a tínm-
vanosság utján kijelenteni, miszerint én u „Szaboícs- 
inegyci es liajdukerületi közlöny*1 szerkesztősége által 
sem szóval som Írásban felhiva nem voltam a nevezett 
C|Z r ,er<!V , .fn» 8 "dulliogy nem tartozom azon tolako- 
dok köze, kik hívatlanul megjelenjenek valahol: én ré-

.1.1. tű, n'it.ii-nn ifuii'uru in-zeietneic partmveket aknr 
toborzani a viszályt megörökíteni Lehet, hogy uz uj 
lapnak ez nem leeud czólja, de rnig erről inog nem 
győz bennünket, keletkezésének más okot, ürügyet nem 
találhatunk !

szemről K«m , ,i , ■ ."í J-----yo f.n ma hazánk sülyedt helyzetében bűnnek tar-
/ ‘itot va"i írásban semminemű nyilatko- tok mindent, a mi a közbékét, s egyetértést megza-

111 eni varja, lm valaha bizonyára most kell egyesülnünk a
...... 7 . \  • Lukacs Ódon ur személyére, sem a haza megmentésének nagy munkájában, most nem

hogy az eddig erős pártokat megszakítani, do a még 
eddig egymás ellen liurczolókat is kibékíteni köteles
sége minden hazája boldogságát munkálni akaró hon
finak. Minthogy pedig e czélt veszélyeztetve latom az 
uj lap keletkezése által, én a Ilerostratusi munkára s 
dicsőségre nem vállalkozbatom.

N.-Kalló január 21 1874.
Gyftngyftsy Sámuel.

tuuukatársságra vonatkozólag.
Do nem is tehettem, inért én nem a lap homlo

kára ki függesztett ezéghöl, hanem béltartalmából szok
tam valamely lapnak irányát meghatározni; és mint 
olyan ki elveimhez vas következetességgel szeretek ra
gaszkodni, egyatalaban nem vállalkoznám munkatáis- 
sagra bármely keletkező uj lapban sem, mig annak 

l^aludi irányúval meg nem ismerkedtem.
11  ,̂C n,e,.n tvltetíe,u én ígéretet azért sem, mert a
hírlap irodalom torén, mint tényező, már néhány év 
óta megszűntem szerepelni. A megyei hírlap irodalom 

,es olvaso közönség megteremtése körül, a kezdet órisi 
nehézségéivel, minden anyagi jutalom reménye nélkül, 
közel ncgyeven keresztül küzdve, meggyőződésem szé
n i t  megtettem kötelességemet, s munkálkodni csak 
akkor szűntem meg midőn Nyíregyházától megválván 
egy megyei lapnak továbbra is általam leendő szer
kesztésének útjába, leküzdhetlen akadályok léptek, s 
csak akkor léptein vissza, midőn e téreni működésem 
folytatására elegendő uj erőt voltam szerencsés szem
lélni. s én családi gondjaim, hivatalos teendőim, majd 
egyházi beszédeimnek sajtó alá rendezése által elfog- 
hiHa, nem rendelkezhettem annyi idővel, hogy az e 
téreni munkálkodásra is juttathattam volna belőle.

De nem tehettem ígéretet azért sem, mert én az 
uj lap megindítását idő és korszerűtletleuuek tartom, s 
az illetők által nem akarva is, a társadalmi rend és 
béke felforgatásának csiráját hordozza in éhé ben.

1 gyámb mi szidgáitatott alkalmat az uj lap ke
letkezésére? nem valamely pártérdek, mert ilyesmit a 
lap homlokán nem látok; hanem a mint madártávlat
ból képes voltam felfogni, okot szolgáltatott a „Sza
bolcs* volt szerkesztőiének sértett amhitiója ö  ugyanis 
egy általa inegoldandónak vélt társadalmi kérdést do
bott felszínre, mely mint vizbe hűlt sustorgó parázs, 
lázitotta föl a társadalom egy tekintélyes osztályúnak 
békés kedélyét s a tülzaklatott kedélyek hullámzása 
csak akként lett lecsilnpitható. hogy a lapkiadó társu
lat által u szerkesztő elhocsáttatott.*) Ez eljárás sér
tette a szerkesztő önérzetét. Megvallom, hogy ezen 
eljárás tálán kissé el volt liamarkodxa szerény nézetem 
szersat. A sajtószabadság jogot ad bárkinek is eszméi 
közétételére s enuek folytán a szabadsajténak mindig 
vannak ferde kinövései, melyeknek lenyesésére, kiírta- 
vita a szabad-ajtó mindenkinek hasonló fegyvert adott. 
E pén azért m m helyeselhető ha egyes emberek által i 
felszinre hozott privát né/etekbol. a publicum érző-; 
kténykedése tár-adulmi kérdést csinál, s a csomó meg- 
oKlá-út csak kar«)tla1 véli enzkozölhetönek, nézetein 
szerint, a szab.idsnjtó elveinek sokkal megfelelőbb el- 
járás leendett, ha a társadalom egyik osztályát föllázi- 
tó közlemény érvekkel megezáfolva* •) hasonló fegyve
rekkel legyőzve, a háborgató erkölcsileg lett volna 
kényszerítve a visszavonulásra. — s nem mutogathat
ná vértanú-ágát, de ebből nem következik az, hogy a 
sértett önérzet a viszály állandósítására uj fegyverek
ről gondoskodjék, s ha tévedését beismerte ilyesmire 
nem fog gondolni sem, de ha ne nem ismerte, sőt fegy
verek után látjuk kapkodta a levegő liarcz folytatása

•) Önként lépett viazza ! Sterk.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

X  Vasutforgalmi statisztika. Az osztrák-ma
gyar tiionniciiia vasúthálózata 1873. november havában 
21)33% inért földre terjedt, az összes hálózaton szállít
tatott november hó folyamában 2.645,308 személy és 
58 600,868 mázsa teher, az összes bevétel 15.655,534 
Irt, a múlt évi november haváénál 1.157.005 forinttal 
több. Az átlagos bevétel pályainértföldenkiut 7703 írt 
s ezt e magyar pályák kö/ül csak kettő érte el : az 
államvasutak budapest-salgótarjáui vonala és a mohács- 
pécsi vasút. A múlt évhez képest azonban többé-ke- 

i vésbé jelentékeny emelkedés mutatkozik több magyar 
vasútnál, nevezetesen : a duna-drávai, nyíregyháza-ung
vári, magyar-nyugoti, budapest-salgótarjáui, kassa-oder- 

1 bergi, pécs-barcsi, alföld-fiumei, zákány-zágrábi, ma
gyar-keleti. miskolcz-bánrévoi, füzesabony-egri vaspá
lyáknál; ellenben csökkent a bevétel a tiszavidéki, 
hatvan-miskolezi, arad-temesvári, mohács-pécsi és er
délyi vasutaknál.

Vasúti közlekedések.
A „tiszavidéki* vasutvonatok indulása, Nyíregy

házáról : Mi-kolcz Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 7 
óra 18 perczkor reggel, érkezik 6 óra 5 perczkor este.

Ü zleti é rte sítés .
A nyíregyházi tennényesnriiukiiál jan . hó24-én 

bejegyzett term ényárak.

P iacz i á r K eresk ed ési á r
100 köbőftúlkezdve

Ruza 00—00 fontos 4 90—6 00
-íh—eo  „ 
79—8 0 „

O.OO—0.00 ’ . 6.20—6.25

Duza „ 6.1)0—6.12 vámmázsa •aer. 6 60—fi 80
Árpa 3 (VI—3.20 6.50— 7.00
Zab 1.90—8.00
1 engeri 4 10-4*20 uj termés,
Iv .I .h 4.00—4.25
H:«l>. fehér . 5 90— 5 25
Kapnsztarepcze 0.00—0 (Hl 8.00—*.76
Lenmag O.ív >—0.00 8 50—8 00
(iomlxirka 0.00—0 (X) 6 .-6  5000
Kemlerinag o  00—0 oo 5.60—6.00
Mák 9 50— 10.0 6.00—1.(>60
Napraforgóolaj 
Szeaz Sí* fokú magr. iteze 24

16.00— 17.24

Felelős szerkesztő : Lukaes Ödön.
•) Miután a* <rint<lt ozikk t**tfleír viztalkodáet idézett e lő , he- 

lyes-M.n-k találtuk ast halIgsUasal m-ll<*zui. mint egy I 
ol» polémiát* bocsátkozni, m* ly a kénlést még jobban 1 
éhre állította volna, annviviil is inkább mivel a lélett a 
fővárosi sajté* mint köaelebbrul neiu érdekelt fél ia kunon- I 
d i kárhoztató Ítéletét. Szerk. |

------------------------------------------------------------- ---------- í
„Hála magas mennynekI közelit Nyakas.* A mogulok közt 
Zajgó bámulatot kelt ez, s nosza most valamint a 
Oorda ha hasztalanul terelik bot- s kurjogatássál 
Pásztorok öt az akolba, holott tomporjaikat hév 
Vassal bélyegezik, miután a mogorva kolompos 
A küszöböli behatolt, tolul úgy a többi utána :
Így a csábtüzeket látván, versenyt nyomuIának,
S egymást hurroggták a bársony pázsitu lápra.

Most megjött Nyakas, a kötelet vontatva utána; 
Izzadság patakát törülő arc/.úiúl, a s/enihe 
Lengő déli szelet keltvén meggyőzni lapáttal.
Káka nyáritok most égerfa derékra erősen 
A kőtelet, a csöndben, mint hattyú képes evezni.
Kórt hasítunk ügyesen, hogy a gázlót megközelítsük; 
Olt a hösR/.ivii Vasa a gúzs kötelekre szekerezét 
Sújt, a mi közben mink titkolt tuzcsóva csomagját 
Lángra tuván, bedugok a gázló giz-gaza közzé.

Kedvező most a szél: ropogó láng gúla fltödik 
A mulató környül fiiatoknak bárgyú szemébe.
Látva szigetbonosink is a Iárgot, szcmduledezvo 
Huzni erokodtek. kötelességként, az erős gúzst.
5> ime, ezernyi öröm! vervén hullámok az ingó 
Láp fenekét, s lévén a sok kéz áldva. Fityingó 
Hucsura kelt Kéknek szives partjátul, elúszván.
Es mikoron szemeik felnyílnak a vizi raboknak, 
Kétséggel vivő vészbögcst lenget a hullám.
8 győzelem-érzet adott hármas kacs aj űzi tovább azt.

Mit szaporítok szót? hogy a gazdák nélküli sok ló 
Doszt creczen. Megyeren s Kacsa várban nyert urat, azt már 
Szarkabeszéd szólnom; valamint tudhatja magától 
Minden júrav ló hogy akit kínos éhnek apasztó 
Körme nem öl vnla meg siralomnak fészke — Kityingón. 
Azt mi vadásztuk el. úgy, mint vidrát, hogy ha a kétség j 
Vízbe doha, s úszás által szabadulni kiscrle.
Nem maradott ekként, ki hírét vigye meg rokonának.
S igy a Fityingóuak „Siralom* neve lett az utódnál."

Dr. Szabó Dávid.

N y l l t t é r .  

ügyvédi eljárás.
Fábri Gábor nyíregyházi lakos és kereskedő 1179 

frt 41 kral lévén adósunk ni. évi november hő ll-én  
ezen adósunk összes vagyona végreliujtásilag lefoglal
tatott; a hogy ez értésünkre esett, CsapkayJ. ur nyír
egyházi lakos közvetítése mellett, Margitay nyíregyhá
zi ügyvéd urat meghíztuk, hogy reszéiyezett követelé
sünk behajtása., vagy legalább biztosítása végett a kel
lő lépéseket tegye meg, enuek folytán sikerült a ue- 
vezett ügyvéd urnák, követelésünket akként biztosítani, 
hogy azt. az adós neje is elismervén, arról egy köte
lező nyilatkozatot irt alá, melyben követelésünk, kifi
zetését magára vállalta

Ezen iigy állásáról alólirt ezégvezető személyesen 
is akarván bővebb tudomást szerezni, Nyíregyházára 
utaztam, az ügy tárgyalása közben azonban Margitay 
urban szembeszökő és nieginagyarázhatlau magaviseletét 
tapasztaltam; egyebek közt nyilatkozataiból azt ie kel
lett kiveunein, hogy megbánta mikép Fábry ellen 
ügyünket képviselte és hogy követelésünket annyira 
amennyire biztosította, én ene kijelentettem, hogy kész 
vagyok az ügyet vissza venni és eddigi fáradozásait 
megjutalmazni, ekkor Margitay ur feliudultan a mint 
látszott, az érintett kötelező nyilatkozatot előttem es 
segédje előtt szétszakasztotta és tűzbe dobta.

Ez igy történt! ezeu cselekmény erkölcsi és jogi 
oldalát bővebben ecsetelni felesleges, csak azt jegyzem 
meg, hogy Margitay ügyvéd ur jóliiszemüsegcm és bi
zalmammal leggaládabbul visszaélt; ö nyilvános közeg, 
hivatalos eskü ot hűségre kötelezi bár ki irányában és 
bármely ügyben, ha azt felvállalta. Hogy eme tettét 
mikép fogja hivatalos esküje és lclkiismcrctével össze
egyeztetni azt nem tudom, de én nem hiszem hogy 
egy nyilvános, a jogszolgáltatás és jogvédelem bizton
ságára autbonsalt egyénnek eme tette  büntetlenül ma
radhat

Alsó-Metzensef 1874 január 15.
Tischler Gedeon Parti és Társaiért 

Gedeon János Parti

* Aa ezen rovatban közlőitekért felelöeeéget nem vallal a Sarrk,



Kiadó birtok.
Beszterecz község határában 

415 hold tagositott birtok, mely 
*/» részben szántó Vj  részben halas
tó, nádló, legelő és kaszál lóból áll, 
lakház és gazdasági épületekkel 
Sz.-György naptól kezdve 3 vagy 
6 évre haszonbérbe adandó.

A válalkozni akarók értekez
hetnek levél által Bállá Pál tulajdo
nossal Biharmegyében Székelyhi- 
don, helyben pedig K rasznay Gá
bor úrral. (3— 2)

5949
1*74.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék, tkvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként 
Debróczki Jánosnak ifj. Koczka János elle
ni végrehajtási ügyében utóbbitól végrehaj
tás alá vont s a nyíregyházi 4593. és 4675. 
sz. tjkvben 4354. 4367. és 4862. részletszá
mok alatt bevezetett ingatlanok miután a 
f. évi október 9. napjára kitűzött második 
árverés vevők hiányában nem sikerült, a jö
vő 1874. február 18 napján d. e. 10 órakor 
ezen kir. tszék. hivatalos helyiségében ta r 
tandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő
nek becsáron alól is el fognak adatni.

Kikiáltási ár, a 4354. sz. alatti ingatlaura 450 frt.
,  43f»7. sz. alattira nézve 230 „

s szükség esetében a 4802. sz. a. ingatlaura 600 „
Bánom pénz 10%
Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osz

tályának 1873. deczem ber 13-án tarto tt 
üléséből.

(3 — 2) Papp László
a. tk vozetü.

T. ez. Kessler Erzsébet
sz. kir. porosz vizsgázott operateur- 

nőnek Berlinből.
Pesten.

Igen tisztelt asszonyság!
Örömmel jelen tem , hogy or

vossága használata folytán a meg te 
fájdalmas tyúkszem barátomtól felet 
szabadultam , fogadja ebbeli üdvöz
letemet és elismerésemet de van 
egy igen jó barátom , ki szintén ily 
nyavalyában szenved, s óhajt sza
badulást, gazért kérem az én nevem 
alatt, legyen szives első posta for
dultával 1 doboz tyúkszem elleni 
orvosságot küldeni.

P.-Dobos, novem. 16. 1873.
Tisztelője

Rác/* István, m. k.
(6—2) p.-dobosi plébános.

Nincs többé tyúkszem.
Biztosan ható , teljesen 

m éregm entes tyukszem -irtó tapasz, 
egy doboz 1 frt és I irt 50  kr. pos
tán küldéssel 20 krral több. K ap
ható Pesten : lakásomon, a „Nem 
zeti szállodábanw , Nyíregyházán 
Bertalan Pál ur gyógvtárában.

Kessler Erzsébet.

O O O O O O C X X X X X X )
A nyírbátori takarékpénztár

rendes közgyűlését
február 22-én «1. e. 10 órakor saját helyisé

gében tartja meg
T á r g y  s o r o z a t a :

t. Az igazgatóság jelentése a lefolyt év üz- 
letforgalmaról.

2. Az évi számadás feletti jelentés, a tiszta
jövedelem felosztása s az osztalék 
inegállapitása.

3. Az üresedésbe jött igazgató s pénz tárno
ki állás betöltése

4. A számvizsgáló bizottság választása.
5. a z  alapszabályok némely § módosítása.
6. Egyéb indítványok.

Ezen közgyűlésre a részvényesek inog- 
hivatnak.

Kelt Ny.-Bátor 1874 jauuár Iió 15.
, (3— 1) I)r. Khmer Miklós,

elnök.

Nyíregyházán a tokaji-uteza ele
jén az „Ú jvilágihoz czinizett ven
déglő és sörcsarnok melléképületei
vel együtt szabadkézből örök áron 
eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
selyem-utczai 834-ik szánni házánál. 
(3— 3) Puchy Pál.

(2- 1) Kőszén.
Alólirt selyem-utezni 850. sz. 

lakásán folyton kapható 1-ső ren
dű kőszén mázsája 95 kr., biikfa- 
szcu köble 1 frt 80 kr.

N agyobb mennyiségű vételnél 
árleengedés.

Nyíregyháza 1874. jan. 24.
Takács Ucza.

Kiad* lakás.
A nagy-orosi utczában két ké

nyelmes lakás elkülönítve, pinczével, 
istálóval és szép kerttel Sz.-György 
naptól bérbe kiadó. —  Értekezhet
ni a  tulajdonos

Elek Ferencinél.

Árverési hirdetmény.
A nyirbélteki italmérési joggyakorlata  

e f. évi Sz.-G yörgy naptól számított egym ás
után következő három évre, ugyancsak o t
tani Iak is Gazdik Henrik tisztartó tir laká
sán tartandó  nyilvános árverésen hnszonbé- 
rileg ki fog adatni. A feltételek tárgyában 
alulírottnál értekezhetni.

Kelt Nyíregyházán 1874. január 23.
Sztarek IVrenrz

közbirtokossúgi meghízott.
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Árverési hirdetmény.
Szatmármegyében kebelezett Kér, Kér- 

semjón. Pauyoln község határában fekvő ta- 
gositott 1260 osztályozott hold és 48G öl
ből álló szántóföld, erdő, legelő belsőség, 
és szükséges gazdasági épületekből álló 
mélt. Kátlay Benjámin ur tulajdonát képező 
birtokok a helyszínén Kér községben 1874. 
év február 9-éu a délelőtti órákban nyil
vános árverésen, vagy szabadkézből is egy 
vagy több évre haszonbérbe kiadatni fog. \  
haszonbéri feltételek Bodnár István ügyvéd 
urnái Nyíregyházán, Debreczenyi József ügy
véd urnái Szatmárott, valamint Szondi An
tal ügyvéd urnái Szolnokon kívánatra meg
tudhatok.

3QQOOOOOOQOQOOOOQC ■
Egy végzett jogász

alkalmazást nyerhet m int jo g g y ak o r
ló k  Bodnár János ügyvéd urnái. É r
tekezhetni illetővel saját lakásán, (nagy 
orosi utcza Steril-féle uj ház.) j

11917.
187 3.

Kiadó lakások.
Nyíregyházán a „szarvas-utczá- 

ban fekvő épületben az evg tem 
plomhoz vezető köz szegletén egy 
3 ablakkal az utczára néző és egy 
udvari lakosztály haszonbérbe adan
dó akár magánosok akár családok 
számára. Mindkét lakosztályhoz pin- 
cze, kam ara, padlás, istálló van. É r
tekezhetni a ház tu la jd o n o sijáv a l 
ugyanott.

H i r d e t m é n y .
Kálmánszhelyi Ján o s berencsi lakos 

kérelme folytán ezennel közhírré tétetik, mi
szerint a jelenlej. kérelmező tulajdonát ké
pező, az uj fehértói határhoz közel eső, a 
Jíeszterédi 143. és 22. sz. tjkvekben felvett 
Taniássy-téle birtok az alólirt bíróságnál 
m egtekinthető feltételek mellett 1874. feb
ruár 12-ik napjának d. n. 2 ó rakor Ujfehér- 
tó városházánál közárverés utján fog haszon
bérbe aduim.

Mire a huszonhét leni szándékozók ezen
nel m eghivatnak.

Kelt a nyíregyházi kir. járásbíróságnál 
1*74 január 15-én. Iludiuszky Myuln,

kir aljaráabiró.

Újonnan berendezett üzletmegnyitás.
Van szerencsém tudatni, hogy a volt Fábry Gábor-féle, 

általam most lyonnan berendezett üzletet

Kovács P. Pál
ezég alatt megnyitottam; midőn a n. é. közönség becses pártfo
gását felkérem, vevőimet úgy gyors, mint pontos kiszolgáltatás
ról biztosítom. Egész tisztelettel

Kovács P. Pál.

N yiragy hása, 1874. Nyom atott Dobay Sándornál.
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