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Elólliet^il árak : I
L É gess óvr« 
F Félévre 
f Negyedévre

4 frt. 
2 frt. 
1 frt.

f  Szerkesztői iroda, hova a lap M elleim # 
■szét tárgyasé kiildeménv. k intézendúk ♦ 

A ref. le lk é s z !  lak . á

í  Bénneiitatlen levelek csak ismert kezek 7  
bői fogadtatnak el. *

A kéziratok iií-iti adatunk viaiza. rá
Kladó-liivatal. *

|  hová az előfizetéai pénzek, a lapba s/.ni 1 t  
f hirdetések éa felszólamlások küldendői :

Nagytér v/.. a.

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 .

# Hirdetési dijak s
2  Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri hir-f 
jf detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. ; 
Jl Terjedelmes hirdetések többszöri beik-j 
£  tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-{ 
¥  közölhető,
i l  Minden egyes beiktatás után k incstári 
éh illeték 80 kr.

1 A nyílt-tőrben minden három hasábosj 
f  jcariiiond-sor dija 20 kr.
ii Az előfizetők, h hirdetések meg-J 
4f szabásánál, 20%-nyi kedvezményi 

ben részesülnek.

Kiadó-tulajdonos : a „szabolosmegyei laplciadó-tá,rBUlat.“

Az erkölcsiség elve az államok élete.
Sokszor elm ondott szó es melyen ér

zett igazság ez! Nem csak a költő nyilatko
zott ez értelem ben, nem is idézzük annak 
általánosan ismert szavait, mert jelen p rak 
tikus korunk keveset ad a költőkre; ábrán- 
dozóknak tartja  azokat! hanem igazolják a 
történelem nek ezredéves tapasztalatai Kóma 
bukásától napjainkig.

A legigazabb erkölcsiség elveinek kel
lene bevésetni a legragyogóbb betűkkel 
m inden állam törvényhozásába, és a mely 
korm ány határozottan és állhatatosan törek
szik e czélra, az az erény prédikátora lesz. 
Ez m egtanítja a polgárt, hogy szentséget 
tulajdonítson a közjónak ; feliilemeli öt az 
önzö tekinti teken, táplálja benne a nagvlel- 
kőseget es elhatározást, feláldozni m agát a 
mennyire az igazság és erény megengedi

E g y  olyan állam , m elynek  tö rv é n y h o 
zásáb an  ily m élyen bocsátja  g y ö k e re it az 
erkö lcsiség , nincs áldozatu l o d a  vetve egy  
könnyen  a  k ívülről jövő m eg tám ad ta táso k - 
nak , a  belső viszály és sz é tsz a k g a to tts á g p e 
d ig  soha se teheti szen t fö ldére k árliozatos 
lábait. —  O tt a fők és a la ttv a ló k  e g y a rá n t 
te lju tn ak  az  ön becsérzet m ag asa it állás
p on tjára .

Ellenben az oly korm ány, mely a ha
talm at önző czélokra használja, mely a so
kat feláldozza a kevésnek, m agát az álla
m ot egy pártnak, fittéivel prédikálja a go
noszságot, megrontja a polgárok lelkét pél
dájával.

Európaszertc igen különös irány k a 
pott lábra különösen az államférfiak közt, 
ki tagadhatná, hogy hazánknak is jutott be
lőle. Általánosan lábra kapott ugyanis azon 
hiedelem, hogy az államférfin helyzeténél 
fogva oly m agasan áll, hova az erkölcsi tör
vények szálai már fel nem érnek, hol oly 
sok ellentétes körülmények sokszor előre 
beláthatlan viszonyok tekervényes szálai 
közzé jut, melyből csak a pillanatsugta leg
találóbb gondolat segélyével vághatja ki 
magát, s épen azért az állnnifértiu ki van 
véve az erkölcsiség közönséges törvényei 
alul, s a nemzetek nem kötelezvék az egyé
nekkel ogyey.öleg az igazság és emberszere- 
tet örök törvényei által.

E tan befolyása alatt gyakran  a vétek 
a társadalom  legm agasabb polc/.án szégyeii- 
pir nélkül emeli fel fejét! — Volt és van reá 
példa, hogy em berek, kik kezükben tartják 
a  legfőbb hatalm at, s lekötik a nemzetek 
bámulását, tekintélyük és nagyságuk által 
adnak szentesítést u véteknek; igv a  kor
mányzók példája által a m agán em berek is 
m egtanulják úgy tekinteni az örökkétartó  
erkölcsi törvényt, mint egy ideiglenes szer
ződést !

A z e r  k ö 1 c s i s é g  eI v e v a l ó b a n  a z  
á l l a m o k  é l e t e !

Felemelhetik ugyan bizonyos politikai 
rnesterkedesek az államokat, de a melynek 
nem alapja az erkölcsiség, csak addig ta r t
hatja fel ingát, m ig le nem hull a politika 
alukoskodó álarczu, s aztán m iham ar lehull

a piinküsti királyság bámult magaslatáról is 
mint Francziaország az utóbbi időben, hogy 
többet ne említsek. A m egsértett erény 
elébb-utóbb keserűen megboszulja magát 
úgy egyesek, mint államok életében.

S mit mondjunk már azon mételvező 
hatásról, mely szerint az ily állam ívban ro
hamos gyorsasággal terjed el az erkölcste
lenség az alrend rétegeiben is! Az ember
ben meg van azon term észet, hogy a ma
gasba szokott tekinteni! hiába! felemelt fő
vel járunk a a lábaink alatt gyakran elrejtve 
levő tanúságokat nem vesszük észre, inig a 
magasból életünk veszélyeztetésével is be- 
szivjuk az ártalm as epidém iát; igy az em
beriség barátainak, —  kik fájó szívvel látva 
az erkölcsi hanyatlást, m indent elkövetnek 
annak meggátlására, — feladatuk rettentő
módon meg van nehezítve! Hasztalan igyek
szik a kertész a legjobban miveit földben 
gondosan növelni a gyümölcsfákat, ha egy 
telidről jövő vihar vagy villámcsapás szét
zúzza és tönkre teszi azokat. A földművelő 
kezének munkáit csak ugy követheti áldás 
ha a magasból is éltető és növelő napsugár 
mosolyog alá!

Egyetlen m ódja van a Hülyédt erköl
csiség felemelésének és ez ily erkölcsi irá
nyú társulatok alakítása. Mélyen érezzük 
mindnyájaik, hogy csak ez segíthet mostani 
viszonyaink között, s hogy erre elkerülhe
tetlen szükség van! Ez egy felsőbb fóka a 
népnevelésnek.

Múlt évben m ár e sorok Írója ugyan e 
lapok hasábjain szót emelt e tekintetben, 
most Kisvárda vidékén ez eszme testté kezd 
válni, hol is m int ujdonsági rovatunkban ol
vashatja a t. közönség, m egtartatott az ala
kuló gyűlés is. Ezen erkölcsi társulatnak 
azonban egyik főfeladatául tekinteném egy
szersmind a hanyatló nemzeti élet újra éb
resztését is. De kívánom, hogy n jeles kez
deményezők ne állapodjanak meg pusztán a 
kezdeményezés dicsőségénél! Győzzék le 
férfias erélylvel a  tán elé gördülő akadályo
kat! Teremtsenek egy oly nemes czélu tár
sulatot, mely mint jó példa vonzó varázst 
gyakoroljon a haza több vidékeire is! Sú
ly edt helyzetünkben erre volna a legna
gyobb szükség! Az volna a  legkívánato
sabb, hogy ha e nemes kezdeményezés hn- 
zaszerte mindenütt felébresztené hasonló ne
mes intézetek létesítésére a hivatottakat.

Igen! vajba m indenütt felfognák s á t
vinnék a gyakorlatba ezen eszmét : ít/. c r- 
köirsiség elve » nemzetek sállamok élete.

Még egyszer „megyénk uj berendezésének kér
déséhez," a járások beosztására való tekin

tetből.
Szándékom volt Szabolcsmegye „Tiszahát* név

vel jelezhető részének, Uug-Hereg megyéhez csatolti- 
tása ellen c lapban egy pár nyomós érvet a nyilvá
nosság előtt felemlíteni; de egy és más — az olvasóra 
nézve érdektelen — körülmények igyekezetemnek át
jut vágták. A mit én meg uem tehettem, megtette; 
más. Így is jól van. Kiég világosan ki lett ama csikk 
ben mutatva, hogy a „Tiszahát“-at Ung-Bereg megyé
hez csatolni: még tervnek is képtelenség. Éu most a 
járások beosztására való tekintetből akarom u fentebb 
jelzett képtelenséget kimutatni. Csak a Tiszahát érde

kében szólok; mert itt a körülményeket, természetes 
határt, s minden érdekeket legjobban ismerek. A megye 
más részéből elszakasztott terület lakóira nézve, meglehet, 
hogy az uj területszabályozás helyes. Iia nein — be- 

; szeljenek ők is önmagukért. Fejezzék ki óhajtásaikat 
péld. lapban is. Hadd lássa a megye Közönsége, mi
ként gondolkoznak s vélekednek a szőnyegen levő bel
ügyminiszteri törvényjavaslattal szemben. Épen a me
gyei lap van arra hivatva, hogy ily kérdéseknél irány
adó legyen. Ha nem szólunk, u hallgatás belegyezés
nek fog majd tekintetűi; néma gyermeknek anyja sem 

[ érti szavát.
Szabolcsinegyében Kis-Várda az uj beosztás sze

rint is megmarad közigazgatási járási székhelynek. 
Több mint valószínű, miként megmarad a  járásbíróság 
is. Ezt Kisvárdátol elvenni csaknem lehetetlen. Az uj 
Cug-Bereg megyében pedig a Tiszaháthoz legközelebbi 
járási székhelyek s járásbíróságok lesznek : ivaszonyban 
és N. Kapóson E két utóbbi, az elszaka&ztatni szán
dékolt szabolc^mcgyei, tiszaháti községektől 4—5 mért- 
föld nyíre, — Kisvárda pedig a legtávolabbi községtől 
is legfeljebb csak 2 mtfdnyi távolságra fekszik.

A mostani bírósági szervezet szerint a megyei 
székhelyijei nem sok baja van az ügyes-bajos ember
nek ; hanem anuáltóbb a járásbírósággal Különben mire 
valók volnának e járásbíróságok?!

Telekkönyvi, vagy más ilyen nagyobb fontosságú 
ügyben ,Uugvárra, innen a vasút tájékáról, csakúgy 
eljuthatnánk a vasúton, mint Nyíregyházára; de Ka
pósra, vagy KaszouybaV az már más, és egy kissé 
nehezebb kérdés is.

A tis/uhátról K iszonyba nem lehet inenni a vas
úton 32 ok miatt, először is azért, mert Kaszonyba 
vasút nem visz. U& szekérén mennek*, utunkat állja a 
Tisza. De tegyük fel, hogy a Tiszán általmehetnénk: 
azontúl majdnem egészen Kaszonyig agyagos, lápos, 
sok helyt ingoványos térségek s járhatatlan utak van
nak a hol tavaszi, őszi s más évszakokban is esőzé
sek alkalmával egye-dűl csak a madár jár, még pedig 
csak szárnyon, nem a lábán az sem. Mivel erről Ka- 
szony felé s onnan ide semmi kiváló érdek nem von
zotta a lakosokat, e miatt az ut a legjobb időben is 
járatlan, sok helyütt járhatatlan ekkor is a már előa
dott körülmények miatt.

így vagyunk Kaszonynyal. N -Kapóssal is igy, vagy 
igen kevéssel jobban. A Tisza ez irányban is köztünk 
hu utaznánk, előttünk van. Vasúton Kapósra, aem me
hetünk, a Kas7.onyn.il előszámlált okok miatt; melyek 
közül első itt is az, hogy Kapósnak vasútja nincs A 
szekérút talán jobb volna; de init ér, ha Tiszán át 
nem tudunk menni, csak mikor ennek tetszik leapadni 
s magát csendesen viselni, mert hid nincs.

Kis-Várdáral pedig éjjel-nappal, télen-nyáron 
fennakadás nélkül közlekedhetik egész vidékünk, há
rom községet kivéve u. m. Szalóka, Eszeny, Agtelek, 
melyek már a Tiszán túl vannak, s melyeket épen a 
Tisza és járhatatlan utak miatt, megyei tisztviselők, 
bírósági végrehajtók s törvényszéki kiküldöttek csakis 
elkerülhetlen dolgokban keresnek meg, — mikor t. i. 
lehet. Sok ily küldött tudna az ottani viszonyok és 
utakról sokat beszélni; mert némelyikre nézve emlé
kezetes marad egy Agtcdekre való utazás egy egész 
életen keresztül.

Ily körülmények közé kellene most 20 községnek 
jutni, ily járhatatlan utakon keresni fel járási székhe
lyét, a belügyminiszter ur legújabb törvényjavaslata 
szerint, melyet: .a  törvényhatóságok területének sza
bályozása és uj beosztására- nézve azJországgyiilés elé 
terjesztett.

Hát csak igy van az, ha lineával mérik és csi
nálják a megyéket, a  természetes határok figyelembe
vétele nélkül! így biz a! Megyénk térképére is rá
tették a vonalzó egy végét Naraényra, más végét Ko
moró s Perbenyik közt a Tisza kiszögellésére; húztak 
egy egyenes vonalat s a mely községek ez egyenes 
vonalon felül estek, észak felől — azok csatoltatnak 
Ung Beregmegyéhez 1

Ezen egyenes vonallal elveszik Kisvárda szomszéd 
községeit, mint Pálcza, Lndány, Mándok, Komoró, me
lyek közvetlen szomszédok, s csatolják 4—5 mtfdnyire 
eső járási székhelyhez. És kényszerűik a Tiszán át, — 
s azontúl siron-vizen. járatlan és járhatatlan utakon 
menni, ha a járásbíróságnál valami dolga van.

Ha elvétetik Kisvárdátol annyi szomszéd-község: 
u járási székhely s a járásbíróság miért marad ott meg? 
Hiszen akkor a takarékossági elv nincs elérve mig 
most a kisvárdai járásba eső községekre néave Várda 
központon van, az uj beosztás szerint épen a járás 
legszélső községe marad Kis-Várdn.

Ezek igy lévén és pedig nem jól lévén igy: jobb 
lett volna körzővel kerekíteni ki I ng-Bereg*<ármegyét a 
Szabolcs felőli oldalon. Mert okkor a Tiszán le lehe
tett volna a körzőt vezetni Záhonyig; s » mi a Tisza 
északi oldalára esik Szalóka. Eszeny, Agtelek, az a



három község maradt volna Ung-Beregmegyéhez. A 
Tisza maradt volna a  már sokszor emlegetett egyesült 
megye és Szabólesmegye természetes határvonala. A 
Tiszán innen levő községek természetesen Szabolcsaié* 
gye ben maradván.

Végül méltán és bátran fel leket hozni azon kö
rülményt is, miként Kis-Yárda vidéke lakosságának 
élénk s figyelemre méltó társadalmi élete vau. E vidé
ken jótékony közművelődési egyletek s közhasznú tá r
sulatok működnek s vannak alakuló félben, a meglevő
kön felül is. Ezek működése dugába dől azonnal s a 
hozzájuk kötött szép remények füstbe mennek, mihelyt 
a tudva levő 20—22 község Yárdátúl elszakittatik Pe
dig az ily társadalmi utón alakult egyletek működése 
érdemel egy kis figyelmet, ha jól meggondoljuk e mun
kásság czélját s eredményét. Nem kis tényező a nem
zetek életében a kormány és törvényhozásra nézve a 
társadalom munkássága. Ezeknélfogva a czélbavctt köz
ségeket Szabolcsmegyétöl s a kisvárdai járástól elsza
kítani e vidék s járásra nézve nagyon káros, Ung-Be- 
regmegyére nézve semmi hasznot nem hajtó dolog 
volna.

Legyen Szabolcsmegyéuek az északi részen hátára 
a Tisza. Oly természetes ezen óhajtás, hogy a fentebb 
elmondottak után, indokolása is felesleges

GArümbri Péter.

Jí y i r  f  a  I o ni b o k.
IL

(Holmi apró cseprö malheurök. Feledékeny tudós Miért n«-ni 
másban feledékeny ? Szörnyetegek. Koldus világ. A hazassag, 
mint utolsó raeuedék. Bölcs' tanácsok és arany mondatok Mit 
mond a népdal V Mi is sugunk valamit, — kinek nem inge, ne 

vegye magára!)
Hanem hát fájdalom! mi is kivagyunk téve bizo

nyos malbeuröknek és kellemetlenségeknek, milyenek 
például: a férjek és mátkák Othellósága; a férjhez me
nendők lázas türelmetlensége; házasságszerző nagyné- 
uék által sakkba szoritt&tás : unalraasuagybátyák amu- 
sírozása; szobahölgyek és duenuák lekenyerezése; a csó
kolni való finomsággal kivetett hálók és török kikerü
lése; a választás nehéz volta a mama és leánya közt; 
a  kereszt- és csillagtuz, midőn olyau körben kell udva
rolnunk, hol két három hölgy van jelen, kinek örök hu 
séget esküdtünk s most mindegyik érvényesíteni akaija 
jogát hozzánk és felettünk; és mindenek felett a hite
lezők, ez a gonosz nép, ez az átkozott fajzat!

Azt hallottuk valaha, mikor urfi korunkban az is 
kólát kerültük (és a kávéházat frequentaltuk) hogy a 
tudós Párizpápai elkészítvén nagy fáradsággal és mú 
gonddal latin-magyar szótárát, kihagyott abból egy szót. 
jelesül ezt : calcar“ sarkantyu . . .  ugvan már miért nem 
ezt feledte ki: hitelező =  creditorV Örök hálánkra lett 
volna érdemes, mint a v á l t ó  adósok meg v á l t ó j a !

Hiszen kérem csak egyetlenegy két•lelketlen ször
nyeteg abból a ragadozó fajból, elégséges megkeseriteni 
a maguukszörü gentleman é le té t. . .  hát mikor nem egy. 
nem kettő csiklandozza gégénket, hanem egész légió, 
még pedig nem is váltakozva, egymásután, hanem egy
szerre és tömegesen. . .  mint épen most. e nyomorult 
koldus időben, e hitvány banqueroute világban, midőn 
tekintélyes pénzintézetek száz forintot nem birnak köl
csönözni, midőn az Ellenör“ 235-ik száma szerint, az 
olyan embert, kinél egy ötvenes megakad, letartóztatja 
a hatóság, képtelenségnek tartván, hogy most ötven fo
rintja legyen valakinek boldog Magyarországban ! . ..

Tehát quid nuuc ?
Azt mondja ön ainice Mihas zna, hogy aludjunk 

egyet e főbenjáró kérdésre, az álom majd jó tanácsot 
hoz, — mint a bölcsek állítják Látszik, hogy méltán 
viseli becses nevét . . .  noinen et ómen! Hát ön Hnud- 
tsali, és önök bajtárs urak. miért sóhajtoznak azok mi
att a lejárt váltók miatt? Hiszen „néni oly fekete az 
ördög, mint festik**. . .  „okos embernek mester a neve*4... 
tisztázzuk a helyzetet, és mentve vagyunk. — Mostan 
pedig : „nyelvek és fülek, C6end, figyelem !

• *•

A „Szabolcs" tárczája.
Élet, egészség, betegség, halál.+)

(Folyt, és vége)
Jelige : I. Ae élet hasonló egy olvasó könyv 

hoz . ac eastelen sietve átlapozza, a Imi le 
ellenben meggondolva olvassa, mert 
jól tudja, hogy csak egyszer olvas
hatja Jean Paul.

11* A ki az illem és le vett szokás ellen har
ctó l. aanak kéaxeu kell lenni az ollent- 
állaara; — szilárd legyen föltételéi-eu, 
tiszta öntudatában éa maga viseletében 
és ne feljen semmi rágalomtól, vagy 
alaptalan gyanútól. Milton.

Vannak a bűnösöknek oly lelki orvossai. akik azt 
gondolják, hogy a lelkiszenvedéseket és belső nyugta
lanságokat legyőzni és elhódítani lehet, külonbféle külső 
és erőszakos dolgokkal : hasonlókepen vannak oly át- 
hágói a testi és egészségi törvényeknek, kik azt hiszik 
hogy a betegségek csak külső bántalmak. és a/.okat 
erőszakos szerekkel u in gyógyszerek, vérbocsátások 
stb. legyőzhetni, elnémíthatni Sót halotti némává te
hetni; de amint az előbbinél a m-gnyomot lelkiisme- 
ret még is csak ismét felébred : úgy a despota módra 
elnémított és látszólag meggyógyított testben mindun
talan újra törnek ki a szenvedések, hol itt, hol amott, 
maid imut koszvény. vagy csu*. majd mint hurut vagy 
lubb. kolika és mtgraine S gyakran minél inkább akarja 
•  gyógyász mindenféle szerekkel elnyomni a különb- 
léin betegségeket: ai.nál jobban szaporodnak a beteg
ségi feltételek a szegény testben, s annál inkább tá
vozik a gyógyászat kitűzött ctéljának, mely az orom 
é« megelégedéshez vezető egészség, — elérésétől.

Az isteni gondviselés, melynek létele tagadhatat
lan. nem lőhet hogy teremtményeinek legnemesebb fa
ját. az embert minden c/.él nélkül rendelte és folyto
nos szenvedésnek vetette volna alá: sőt hinnunk kell

•) Lásd •  a8nboles* 1674-lk évi 8-ik ataaat.

Barátim ! mi házasodni fogunk, — kell, hogy há
zasodjunk. Házasságunk az egyedüli Ariudne - fonal, 
mely biztosan kivezet zilált fiuuuciánk kétségbeejtő töm
kelegéből s feltárja előttünk a bőség, coiutort, elegan

c ia  és tekintélyes boldog paradicsomát. Igaz, hogy ál
dozatul kell viimük arany szbudságuukat és független
ségünket... adieu ti pajzán komornák, érzelgo varró 
leányok, circusi karcsú szépségek színpadi bűvös angya
lok, bájos szalma özvegyek ! adieu ti édes kedves „pász
tor órák” ti feledhetleu édjei a néma homálynak!., 
igen, de urak leszünk, nagy urak, nagyságos uruk ! Per
sze uősüléskor, a leendő „boldog** no kiszemelésekor 
nem arra fektetjük a lö súlyt : ha szép-e, ha jó-e, hu 
szeretjük-e lelkünk teljes hevével (az iyeu eljárás ua- 
gyou „géméin * és uyárspolgárias!) hanem arra : hu gaz
dag e ? Hiszen hu gazdag : akkor szép is, jó is. szere- 
tetre méltó is, — szükségesképen Valódi angyal ! E pon
ton azonihau ugyan vigyázókuak kell lentiünk, nehogy 
Úgy já:junk mint Soroglya barátunk, ki „liiibele Balázs*' 
módjára házasodván azon reménybeu, hogy no már o 
csak jó „partidét” csinált, esztendő múlva ipát. napát 
minden pereputyostol kénytelen volt magához togadni. . 
bezzeg nem is dúdolja azóta, mint uj házas korában : 
„eb fél kutya fél, inig az ipám napam él . .*• Tehát óva
tosság fiuk ! Kijelölve öt hat angyalt (a fente In értelem-. 
ben)*nózzetek utána személyesen a telekkönyvi hatóságnál 
(áldott legyen, a ki ez üdvös intézményt kigondolta!) 
hogy mindegyikre körülbelül hány hold föld jut. e> mi
lyen osztályzatú, nincs-e teher a birtokon ? . .. de e rész
ben csak is saját szemeiteknek higyjetek, mert k ülöm - 
ben valami álnok fiskális, vagy telekkönyvi hivatalnok 
úgy jégre visz bernieteket, hogy nyakatok törik lu-le... 
A találtakhoz képest aztán egyiknél fellépni (de nem 
csak az ambitusra, mint Babó uram, hanem kérőül) mint 
a római császár hajdan : jöni, látni és győzni — nem 
valami nagy m esterség... hogy dalolják a fonóbanV. , 
„hogy adják, hogy adják a leánynak párját? oh jaj jaj, 
beh olcsó, csak egy marok ocsó ! hogy adják, hogy adják 
a legénynek párját ? oh jaj. jaj heh drága, száz arany 
a párja ?**. . Nem ál t, arra is ügyelni, hogy sógorok és 
sógorass/onyok minél kevesebben legyenek (legjobb, ha 
egy sincs), meg lévén Írva az élet és tapasztalás köny
vében. a világ minden nyelvén ama nagy igazság : „min
den sógor — egy nyárs.,/* üzélszerü elövigyázat azt 
is figyelembe venni, ha a női hozományhoz hamarosan 
jutunk-e, vagy cotk évek, s talán évtizedek múltával .. 
könven megtörténhetvén, hogy az utóbbi esetben tete
mesen csalatkozhatunk vérmes reinényeinkben, — minden 
esetre pedg „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok** 
mert ha ,.mi várhatunk** is. mint a kedves lovag Schiner- 
ling mondó de nem várnak azok a rettenetes vérszo- 
pók. kikhez mérve Shakespeare Sliylok-ja valóságos em
berbarát... A honnan legczélszerübb valamely vagyonos 
árva leányt, vagy fiatal özvegyilöt szerencséltetni ke
zünkkel. az utóbb'ak úgyis meglehetősen ürömtupló 
természetűek,... a gyámnak pedig megsúgjuk barátsá
gosan négyszemközti. hogy ,.kéz kezet mos4* .. s azzal 
megesküdni, elhelyezkedni a dús vagyonban, ürít ni foly
tonosan H Imliló mint Olvmp ittn ifi nv. alulí
ró 7.iát! Persze nem úgy. mint Kisfalud] S. hőse képzeli, 
az egy ügy ü ...  „Szigligetien fogunk élni. szerelmünkben 
boldogok, hol fészkünkből kirepülni egy könnyen mi 
nem fogunk". . de bizony kirepülünk az ifiasszonyt böl
csen otthon hagyván most erre, majd arra szállónk, vi
rágról virágra, élvezetről élvezetre sietünk. . Imi vagy
tok, jertekelő ismét ti mosolygó hájalakok Sári. Klán 
Lotti, Ih-tti, Netti... Tinka. I.inka Minka.... Ilóza, Jó 

. zn. Mimóza. . Hóra. Flóra, Auróra. hiszen mint Mu- 
saeus tiépregéiben olvastuk „die mánnliche Zartlichkeit 
kann mit einem Fádén Seide vergleiclien. dér sith tren
den und tlieilen lá«st, so dass jeder Theil dennoch für 
sich ein ganzes bleibt.,.44

• •*
így terveznek tisz.telt hölgyvilág! (ha a gonosz 

nyelveknek hitelt adhatunk) inni időben a .haza re
ményei".. .  Nem árt kissé vigyázniok, hogy karmaik

hogy lételünk czélja nem lehet más minthogy lehető
leg megközelítsük a boldogságot. így jön minden gon
dolkodó ember néha akaratlanul is azon gondolatra, 
hogy tulajdouképen mi czélja lehet életünknnk, s miért 
vagyunk mi mint önálló lények a világon ? Talán evés 
ivas. áfalában a testi élvezetek kielégítésére ? Óh nem! 
Sokkal magasabb rendeltetése van létünknek; sokkal 
nemesebb életfeladatunk! S ez: boldogságunkat léte
sítem : ezt vadászszuk mindnyájan, egyik egy másik 
másféleképen; azonban csakis a munka és estélyes 
táplálkozás juttathatnak el benüuket ezen nagy élet
feladathoz.

A tapasztalás azon eredményhez vezet henünket, 
hogv a földi birtok csuk múlandó és az állandó hclhéke 
igazi boldogság az önismeretben, önkormányzatban és 
óunemesbitésükben növekedik. Amazt a halál által oda 
hagyjuk, ezeket mint szellemi nyereményeket átviszsziik 
magunkkal egy magasabb túlélőire. A mindenségien 
egy paráuy sem vész cl. hanem minden eltűnés egye
dül az átváltozásban mozgásban rejlik, a szellem soha 
uiegnem semmisülhet, s épen ez tartja össze az egész 
organizmust Az öunemesités vagy tökéletesedés nem 
egyedül a szelleinmi tehetségek fejlesztésében áll a 
test elhanyagolásával; mert testünk az alaptemplonm 
lelkűnknek a kettő teljesen elválaszthattál!, ebben áll 
az ember teljes fogalma

Mivel minden kifejlődésnek van alá vetve n mui- 
denségbenr úgy a mi testünk is fejlődhetik a magasabb 
sőt a legrnago&ahb fokú egészség bírására, t i. a mo
rális törvények által vezetett és meghódított egészség
hez. melvre minden ember hivatva van

Az ember igen könnyen hagyja magát félrevezet
tetni. a távolban keresni azt. mit közelben találhat, 
hajlandó betegeskedésének okait magánkívül rejlőknek 
hinni hmm azt hogy azok valahol a társadalmi s földi 
környezetben rejlenek . pedig a betegség indító okát 
legtöbbször önmagunkban, természet ellenes élet mó
dunkban kell keresnünk

Azon visszás fogalom miatt már. mely szerint 
betegségünk okait magunkon kívül keressük, — válik

közé ne jussanak ! Mit is mond a régi népdal ? ... 
„Jól meggondold rózsám ! elejét, utolját, hogy kivel 

! kötöd be kotszemed világát. Mert nem kölcsön kenyér 
hogy vissza adhatnád, se nem tarka kendő, hogy meg

fordít hat nád !"... Mi pedig annyit sugunk n tervező 
gentlemaneknek, hogy ha pusztán gazdagságot hajhász- 
uak a nósüléskor, egyenes útban vannak ahoz hogy 

i „első cseléd- legyenek a háznál. Mindenesetre pedig 
' sorsuk erősen bűz az elitéit fegyenezébez. ki csak úgy 
menekülhet a háláitól, ha, midőn már a bitó alatt áll 
egy nő vállalkozik elmondani vele az oltárnál: „hol
tomiglan, hóltáiglan ..  .“

- y .

Nyilatkozat.
A „Szabolcsniegyei közlöny" 5-ik számában e czitn 

alatt: „ Válasz Gyöngyösi Sáiunlur n y i l a tk o z a t á r a "  
Kinethy István lapvezérnek egy közleménye jelent meg, 
melyben minthogy Gyöngyössy Sámuel urnák a „Sza
bolcs” heti lapban közzétett nyilatkozatát megcz.áfoliii 
nem volt képes, az érzékenykedés leple alá rejtett sze
mélyes bosszú fegyverével ellenem fordul, s most már 
a közönség előtt bukása okozóiul többé nem az izraeli
tákat tartja, hanem kizárólag engemet vádol; nehogy 
tehát e szemtelenséggel koholt vád némelyeknél hitelre 
találjon: felbiva érzem magamat az ott mondottakra 
válaszolni.

Mindenek előtt köztudomásra kívánom hozni azon 
körülményt, hogy én a „Szabolcs" heti lapnak két éven 
keresztül nem csak péuztáruoka, hanem u lapkiadó 
társulat által annak megválasztott egyik igazgató vá
lasztmányi tagja is voltam, s mint ilyennek, ki úgyszól
ván egyedül képviselt, m a társulatot, ki annak a hely
zet s különbfele körülmények miatt éléu állottam-, a 
lap közétett irányára felügyelni jogom és kötelességem 
volt: lm tehát felszólaltam olykor a lapban tudtom és 
befolyásom nélkül kiadott korszerűtlen czikkért, azt 
nem azért tettem, hogy az által a szerkesztőre fölényt 
gyakoroljak, de tettem azért, mivel azokért rendesen 
én-, mint a társulat egyedül maradt képviselője vonat
tam kérdőre ; megjegyezvén, hogy nekem sem a választ
mányi tagságért, sem pedig a rnódnélkül terhes pénz- 
tárnoki teendőkért épen semmi dija/ásom nem volt. el
vállaltam ezen felelősséggel járó kötelességeket csak is 
azért, hogy Szaholcsmegyenek egy heti lapja legyen, 
mely a megyei érdekeket sajtó utján képviselje. Mikent 
leleítem meg kötelessel e miek. annak megítélését a kö
zönségre hízom! Ennyit pénztárnoki állásomat illetőleg 
ájékozásul.

Most már lássuk ki használta fel a kínálkozó al
kuimat én e vagy ön. tisztelt lapvezér ur? En azt hi
szem ö n ! . . .  Önnek rég titkosan melengetett czélja 
volt a „Szabolcs” of saját kezére játszani! Ezt mutat
ja azon léhaság. melyet a lapirányáhan különösen m  
utóbbi időben követett A lap szellemi érdekével unt 
sem gondolt: sőt zsibhasztottu a munka erőket, me
lyek a lap támogatóimra állottak volna; ezt pedig nem 
alaptalanul állítom, de igazolják nz. olvasó közönség 
gyakori kifakadásai is; rom mula-ztott el egyetlen alkal
mat sem, hogy velem colli-doba jöjjön; czélja mindezek
kel nyilvánosan az volt. hogy türelmemet kifárassza, 
elkedvetlenítsen, hogy' össze menjen a társulat, s lehes
sen végre a sajtó üdvös szabadalma valóságos szaba
dalmazott bunkós bot kezei között Látván pedig, hogy 
ez sehogy so sikerülhet, neki rontott egy tekintélye* 
társadalmi osztálynak egyedül azért, hogy ez által a 
„Szabolcs** hitelét elveszítse, hogy annak olvasásától a 
közönséget el riassza, s azután egy megyei lajt kóz- 
szükségénok érzetét moraliter kényszerítse egy általa 
megindítandó uj lap támogatására Czélja azonban nem 
sikerült; mert épen az ismert czikk ósztónzé az emel
kedettel)!) és az ügyet tisztáu ismerő közönséget erő
sebb alapra állítani a társulatot, mint volt valaha!

Ha ugv tetszik tehát leplezzünk t lapvezér nr 1 
Ha a nyilvánosság előtt valakinek oka van rettegni;

földi életünk siralom völgyévé — Pedig hogy ez lett 
volna czélja velünk a tcremtőoek. ki lényegében urök- 
szeretet, hogy bei.nőnket órökszcnvedésekuek vetett volna 
alá, ez fogalom zavar nélkül félném tehető; hanem 
igen is az emberek bántalmazzák egymást és ezáltal 
mérgezik meg saját élőtöket.

Ki kell tehát mondanom, hogy csuk a természet- 
szahtii életmódot követő teremtménynek van igaz öröm* 
az életben, ezért mondja Hausseau: „Engedelmesked
jünk a természetnek, s meglátjuk mily szolid az ó 
uralma és mily boldogságban érezzük m a g u n k a t — 
ellenben a természet Htjától eltérőknek fájdalmukkal, 
senyvvel és a testi nyomorúság minden kínaival kell 
kti/.deui a feloszlás végperezéig; ezen nyomorok pedig 
úgy tekinthetők, mint méltán érdemiéit büntetései az 
áthágott természettörvényeknek, mert minden törvény 
áthágásáért előbb, utóbb lakóiunk kell, nincs azért 
más menekülés, mint visszatérni a természethez, meg tart
ván szigorún annak törvényeit mint egyedüli legliat- 
ható-abb gyógyszereket

Négy rendbeli természetes gyógyszert adott már 
a természet ura. melyeknek sik re soha ki nem ma
radhat akáriuily szenvedés legyőzésére alkalmazzák is. 
Ezek bizonyos módon össze is tétethetnek, amidőn 
együttesen h legkitűnőbben dolgoznak, nzonhan sok
szor majd az egyiket, majd a másikat nagyobb mérv
ben kell igénybe venni, de pontosan alkalmazva min
denütt sikeresen hat hol a betegség még gyógyítható.

£s ezen csoda szerek nem coloméi, ópium, china, 
vagy halutáj olaj ! fth nem !.. Ezek l-ször fris víz, 2-or 
fris lég. 3-or legegyszerűbb étreud, 4 er testi munka, 
illetőleg mozgás

Sajnos, hogy A nagyközönségnek nincs helyes bi
zalma ezeknek alkalmazásához, és az orvos, ki ezeket 
rendelné, ki van téve nnnak. hogy bizalmát veszítse; 
hanem igen m sokkal inkább hajlandó óránkint vala
mely főzetből, vagy labdacsokból bevenni; és inkább 

‘ezek rendelőinek karjai közzé dobja magát; lemondani 
pedig ezen távúiról, felesleges tápszerekről, izgató 
italokról nem akar I Hát meg elrestiilt tagjait szabad



u«y egyedül ön az ! ki elég vakmerő altjai gyauusité- 
b.ikkal vádolni másokat, pusztán azért, hogy alattomos 
iellenűének foltjaira czifra takarót terítsen, s ez által 
la p já n a k  előfizetőket toborzaui képes legyen.
11 ön azt mondja, hogy benn van szerkesztői fizeté
sei szellőztessük kisé a kérdést! Vagy ba úgy tét szik 
önnek lepleznünk:

£„ csak h pénzek l'ulkezidéseie és kiosztására 
vállalkoztam, inig ellenben önnek kellett közre működ
be  azoknak behajtását illetőleg, daozára ennek ön tui- 
meut kötelessége határain, mivel a társulat pénzeit ma
ga vette he. mit tanúsít az is, hogy a kezemnél levő 
saját jegyzékei szerint maga is 103 forint s ül kraj- 
czárt ismer el bcszámitandóul, mely összeg maga 3 ha
vi diját is felülmúlja, ehez járulnak még a szerkesztő
ség ez égé alatt tett hirdetések dijai, melyekkel ön tobb- 
szöiös felhívások daczára sem akart beszámolni solut. 
ez Összesen csuk hozzávetőleg is többre rúg. mint az 
ön állítólagos követelés** Ön legjobban tudja, kogy a 
pénzeknek ily illetéktelen felke/«*le»u ártott legtöbbet 
a lap anyagi érdekének, s ereJinényezteu bizalmatlan
ságot a közönség rés/.en*l

Ha nem fizettettek tehát pontosan a közegek il 
letékei annak ismét uem a péti/.támok. hanem öu az 
egyedüli oka lapve/er ur. ki miután magát öukényüleg 
kifizetgette, a követelések behajtásával mit sem gon
dolt, inueii van. hogy a társulatnak máig kiuulevö kö
vetelései miatt kölcsön adósságai is mint egy 800 fo
rintra rúgnak, míg ellenben ugyancsak követelései kö
rülbelül haroniszor annyit tesznek

Mindezekből világos, hogy a szcuyfoltokat, me
lyektől már nem szabadulhat reáni akarja kenui! Mond
hatom. hogy ,.oleuin < t operám perdidit !‘*

Hogy teheti un fel. hogy ön ellen bosszút forral
tam ? Hogy én csuk alkalomra vártam czélom elérésére? 
Azt hiszi ón. hogy ön érdemes lehet egy önérzetes 
ember buszújára. Egy olyan egyén c»ak szánalom tá r
gya lehet ! Ha czélom lett volna önt e lap szerkeszté
sétől elmozdítani, mondhatom lettek volna oly nyomós 
okaim, hogy a 1ár-ulat ont rövidesen el mozdította volna 
de bár megérdemelte volna, ezt nem tettem soha! írja 
ön továbbá, hogy én megtarthattam volna az ón állá
sát! Vuijon ezzel nem *zt bizonyítottam volna-e be. 
hogy kezet fogtam önnel a X-iih.k üldözésében V Ko
mul) megfontolás utáu elfogadott elveimet meg nem 
változtathattam az ön kedvéért, azt csak átláthatja
l.'tszik tehát hogy ellenein szórt gyanúsításai csakis 
önhöz, illő rágalmak!

Ha annyira fáj önnek tisztelt lapvezér ur azon 
állítólagos mcltatl tiikodás. melyei önnek becses szemé
lyen u deez. 11* -íki alapitó közgyűlés elkövetett, kérje 
azt tőle sz.áinon. s fenyegetései szerint idézze törvény 
elé a társulatot állítólagos illetékeinek bevétele iránt, 
ott minden bizonnyal megfogjak mondani kinek van 
igazsága.

A készen tartott töltésektől nem félek, vak töl
tések azok ! Kivetek ! Vigyázzon azonban ne hogy a 
folytások magvait magáink kelljen megrágnia; de az 
alaptalan rágalmazásokkal felhagyni iniuden bizonnyal 
tanácsos lesz önre nézve különösen oly egyénnel szem
ben kinek kezében okmányuk vannak az. ön szemtelen
ségig vitt, légből kapott. deiiuiK i ilni akaró állításainak 
inegezáfutására Kras/.nay tóbor.

im d o v s Ai i u k .
(szí Tájékozásul a hirdető kft/órntégnek. Vau 

sz■•renrseiik a 1 közönség tudomására ju tta tn i, 
ln»R.V laptiuk L el.vác i hö/*d k ' ts/áz. vidékei1 pe
dig háromszázat me.'áalado példány íj iii k.tíd lik 
azét és igy mint széles körben elterjedt lapot bát
rait in érj tik njánlani a közönség figyelmébe \  
társulat anyagi áldozattal is mindent elkövet, 
hogy e lapot a kor színvonalára emelje. A h ir
detési diiak m aradnak az eddigiek, az előfize
tők a 20°/0 leengedésben «* .után is részesülnek.

légbe vinni, vagy még talán azokat vízbe áztatni. 
Nem — az lehet len !!..

Így áll »/t:<n elő anuak azüg-éges-iége, hogy n 
niegegeszgégesedi s helyett tökéletes 'önkro jutás ”kö- 
vetkezvén be. a ->zeuvt*do beteg a költ^eg- s gyógyiiité- 
setékben utasitta tik.

A meg uem zavart öntudat és a félre nem veze
tett. a természet által adott oufentartási ösztön ezek 
csalhatatlanok, csakhogy uein mindég maradhatnak! 
sértetlen állapotban, mert a szokás és a nyomorúság 
igen gyakran és köm yen zavarnak meg mindent és 
egy hallépes vezet inas száz és ezer ballépéshez így 
lesz az. ember büuos és beteg.

Jaj azoknak, akik megbánlak úgy. ii té\lépéseiket 
és megígérték, hogy incp,a\iilnuk «■ toidié nz emberi 
test törvényei ellen nem \ étkeznek, de a kik n nyo
morúság és fájdalmuk ostioiim alatt '•‘érték, bog\ 
megjavulnak, és azután ismét csuk m regi biiuokbe 
visszaestek; ezek több .yire '• 've vannak és a k. r í- 
botlen körűiméinek alá esnek. 8 minden újabb ostrom 
után nagyobb gyengülés következik, inig végre n foko
zott testi nyomor ama kórlelln tlen itébi szék « halál 
áltál véget vet az ember 6!••tér "k. mint a im.ridi er 
romlott és javíthatatlan bűnös ;. hóhér p..lloss.i alá 
kerül.

Beteg lesz tehát «z ember, mivel a bent I 
oufentartási ösztön intéseinek nem eugedelmeske 

Ks meghal az. **rnber mivel megbetegszik 
Oiy komoly intések dac/.ara sem tér át az eu 

a jarulasi utru, liánéin megmarad az előítéletben 
tudatlanságban, a helyett, hogy az észszerű toriéi 
kot .követne. s megróná n.agát kettösngyekezett. I 
Kubh átadja magát a legeli, nkozöhh , s ^v,i„ 
^'sutoknak ; és azoknak tanácsát követi vaktában t 

evek óta. azoknak tömjénez balga bitben.
" r'-'rA niegcsontosodtak a czél.beli tanban, az i 

eittU üzletszerű gyógyszerek alknltnarásálmn.
l  imerleliler Jónás

huuo..i;ai.YÍ orvos.

(gj A nyíregyházul rom. kath. ének én dúl- 
társu lat uz. ujoijhii szerzett orgona javára fe lír . 8-án 
a uagyvendéglő termében válogatott magyar dalokkal 
fűszerezett táncz.vigalmat rendez. A pártolásra valóban 
érdemes üdvös intézményt melegen ajánljuk a nagyér
demű közönség figyelmébe

V  A r é t  egyház folyó év febr. lC-án építés 
alatt lévő uj temploma javára legfelsőbb helyen enge
délyezett nagy sorsjátékkal egybekötött túiic/vigalinat 
rendez. Belépti dij : személyjegy 1 fit, családi jegy 
3 Irt. A sorshúzás szünóra alatt fog megtörténni A 
kisorsolandó tárgyak a bál előtt néhány nappal, meg
határozandó helyen és időben közszemlére ki lesz
nek rakva.

(csj Képviseleti gyűlés Nyíregyházán, jau. 
2Ö, 1884. Első tanácskozási tárgyul a polgármesteri 
évi jelentés volt kitűzve, azonban a benne foglalt több 
féle indítványok tárgyalása hosszas időt vett volna 
igénybe, s többb sürgős halasztást nem tűrő tárgyak 
igényelvén elintézést; érintett jelentés tárgyalása egy 
hóval elébb összehívandó rendkívüli képviseleti gyű
lésnek tartatott fenn Ezután az 1874-ik évi költség- 
vetésre hozott megyei határozat tárgyalása került sző
nyegre, azonban ebben többféle okndatolhatlan szám
beli tévesztések fedeztetvén fel; polgármester rnegbi- 
zatolt, hogy azokat tisztája hozván, azt úgy terjesz
t ő  a legközelebbi képviseleti gyűlés elébe, mint a 
tanácskozás biztos alapjául szolgálhatni. Olvastatott a 
gazd szakosztály jelentése a bérbe adni rendelt legelő | 
tárgyában; szakosztály azon véleménye, hogy miutána 
bérbeadás nem sikerül : házilag kezeltessék, — ellő 
gadtatott. Következett a megüresült iktatói állomási 
betöltése; erre titkos szavazattal Horváth Ágoston 
utibiztos, ennek helyére pedig Juhász Lajos egy hangú1 
felkiáltással választatott meg. Jávor Károly iruok le
mondásának kérdése polgármester áltál beterjesztetett 
a ,tárgyaltatni kért vizsgálat Csupra Endre aljegyzőt 
némely általa meg neiu nevezett városi tisztviselők 
elleu szórt gyanúsítások elsorolására indította! mely
nek folytán iuditváuyoitatott, hogy a részéről felemlí
tett hivatali visszaélések megvizsgálására a képviselet
ből bizottság küldetnék ki; indítvány elfogadtatott 
Honiján Sámuel, Bodnár István, Kerekréti Miklós, ifj. 
Torok Péter és Fsich Sámuel ez ügyben kiküldetnek; 
az ezen hatáiozatra vonatkozó jegyzőkönyv sürgőssé
ge miatt hitelesítettnek vétetett

X  A ny i regy ha zai ni választó kerületekben 
a hiányzó megyei hi'/ott mányi tagok eképeu vállasz- 
(attak meg jan. hó 2ö-ikén az 1-so alválnsztó kerü
letben : X íjácz Józcf a 2-ikbau Lukács Ódon, a 3-ikban 
Farbaki József, a 4-ikben Jurányi Hugó.

Tt A felsoszabolcsi gazdasági egylet jan 
28-ikán tartott választmányi gyűlésében a kuvo’.kezo 
nagy gyűlés határidejének meghatározása tárgyaltatott 
azonban mint hogy a nagygyűlést megelőzőleg luimlig 
egy az ügyeket előkészítő választmányi ülés szokott 
tartatni; annak hatni idejéül í. évi mart 26-ika tűzetett 
ki melynek fufehiduta lesz a jövő nagygyűlés batár
időjét kitűzni „ KijjiKtWMiib.l a (dvuaiuló tárgyuk so
rozatát megállapítani, melyek kozott, különösen a költ
ségvetés előirányzata és a pénztáritoki számadások 
felülvizsgálata emeltetett ki, s e czélból u számvizs
gáló küldöttség is megv.áluszfututr Sómon Endre. Meskó 
Sámuel és J.iriny Márton személyében, ugyan ezen 
gyűlés elé a iniutatelken 1874-ik évre eladás végett 
kijelelt gyűinúo és szőlő fajok névjegyzéke bemutat- 
tatván. az mindeu egyes tag részére a minta kert fel- 
iigyeié által -.zokott módon kifog küldetni.

(!i A ja n u á r  21-én ta rto tt iitolo.á reuuióigen 
fényesen s került a kedv ludártalau volt. közönség igen 
szép szárúinál volt képviselve. Berti zenekara te nyesett 
kitett magáért.

(H) Nagyváradon 12 fiatal fogadást tett,
hogy azon nagy luxus miatt, mit a nők véghez v iaxnek 
soha se fognak megnősülni; mire 12 vidéki híjadon
következőleg válaszolt: Éráim! Ónók az okai. hogy a 
leányok mind uagy- .írnok akarnak lenni, mert ha bálba 
megyünk egyszerű ruhában, ránk so néznek! hanem 
bezzeg a Heppessek korúi forgolódnak; ha otthon a 
konyhában szorgainiatoskodunk föltett kalappal, lenézve 
kérdik itthon van-e a kisasszony? Mig a kanapén re
gényt olvasóknak kezet csókolnak; ha magyaros négy 
tál étellel iáfiuk el, uem tetszik, míg u fényes terítékű 
leves után két aszétl féle 14 tálas ebédet dicsérik! 
Uraim önök mondjanak le a drága szivarok, »!iea. kávé. 
finkkeres utazás, s más nagy uraknak való tempókról 
dolgozzanak, öltözzenek magyarosan, vnn a vidéken 
sok szorgalmas, takarékos tiszta t. agyar leány, háza
sodjanak meg legyenek hasznos tagjai ez emberi tár
aságnak! Ez is tanulságos duiog hu igaz!

(G.—P.) Yidovich Ferenci, kisvárdni felső-já
rási szolgabiró ur. részint személyesen, részint megbí
zottjai által széthordta és kiosztotta a járásúba o ö 
köz égőkben, f. évi. jan. hó első felében, az nrvn-peu-| 
/eket Még pedig több helyen, az árva-bizottság keze- 
le-e alá adá felelő-ég mellett a kozsegbeli árvák ju 
talékát. hogy e bizottság oszs/a azt ki hetenként, vagy 
havonként, a mint jónak látja * a oiint a  szükség mu
tatkozik 1 ruházatra, v g y  élelemre. így látván meg
akadályozhatnunk a hu rokonok, jó barátok, s jóaka
rók gazdálkodását, kik egy hét. vagy egy nap alatt is 
elfecsérelték volna az: osztalékot, mint ezt példa is 
igazolja éppen c szómmá időben is, de a mit most 

ttunk.
(G. P) Lövői Antal ur. többek megbízásiból 

f. éri jan. lő-éré. Ki* Várdán egy értekezletet hívott 
egybe. A őzéit a felhívás ezen szavai jelzik: „Nálunk 
s korültünk „n tiszta erkölcs s vallásosság lazulása 
tagadhatatlan tény Ennek megakadályozása több tisz 
telt lutelvtársnkkali buszéig ott síink tárgya lett s el 
határozati!;, hogy eszközöket keresünk, melyeknek fel 
linsznilásávai e nemes szándékot lehetőleg czélhoz jut 
tatni igyekezzünk “ Úgy látszik a felhívásból, hogy első 
eszköznek a ..bdkészi és egyházi értekezlet" megalaku
lása van felismerve, s ennek felállítása van e|*n he
lyen hang-uhozv.i A?. éuriekerl< t kiilönhrn progran m 
készítés* vegeit volt k«i Hőstn oazszchi'a K sorok noja 

^ ulyos betegsége miatt az éi tckezleton incg u« ni jelen

hetvén : a történtekről ueui tudósíthat. — Az elvet kü
lönben szívből pártolja s a lelkész-értekezlet alakítása 
iránt kifejezi nyilvánosan helyeslését mit a/, értekezle
ten sajnálva bár meg nem tehetett; ezt most annál 
örömestebb teszi, mivel épen két evvel ezelőtt épen 
a „Szabolcs"-bán szinte e tárgyban szót emelt. Kitar
tást kívánok a kezdeményezőknek. Ugynnily irányú 
egyesülete^ alakulására hivta fel a „Szabolcs" múlt 
évi egy másik munkatársa az ember burátokat, szerk.

tg ) Borzasztó apa. Egy Bukovinszki nevű cse
léd ember, ki ezelőtt a rendőrfőnöknél szolgált cse- 
lédküuyvért zörgetett a knditányi biiatalban. A kapi
tány k; öt s családi viszonyait ismerte, figyelmeztette 
a közegeket hogy cseléd könyvet mámára kiadni mind
addig I illa tik, még az elhanyagolt két gyermekrőli 
gondoskodását uem igazolja Erre az illető éjjel azon 
nő rokonához ment. ki gyermokeit tartotta s egyiket 
magához vevén a kótnji szőllökbeu egy kútba vetette; 
a gyermek úgy esett, hogy meg uem tűit, sikoltására 
egy kótaji asszony többek segítségével megmentette, s 

I coufctatáltatott, hogy az csakugyan a Bukovinszki fia. A 
gonosz apa a rendőrség által köröztetett, azonban mind 
ez ideig kézre nem került.

lx) M últ lió 23-iknn éjjel ismét tolvajlás 
történt a tokai utczán, egy udvarból libákat loptak el. 
Úgy látszik, hogy ezen tolvajlási esetek összefüggésben 
vannak. Figyelmeztetjük a rendőrséget erélyes ör- 

| ködösre.
(d> A „I)ebrec*zen“  15-ik szúrna a „pénzura-

lom zsarnoksága es ellenszere Magyarországon" czim- 
mel igen tanulságos e/ikket te tt közzé Ajánljuk ez ava
tott tollal irt czikket az olvasók figyelmébe.

(n) Pozsony meg yéhen ismét felléppett múlt 
évi ellenségünk a kolera!. . Midőn az államháztartás 

iiugadoz; a szegénység, uz ínség általános inéi vet ölt, 
az időjárás is ellenünk szegődött; valóban siialmas 
jövőnek tekintünk elébe. Adja ég, hogy alaptalan le
gyen aggod állnunk !

(u ) Nyíregyházán «z ujonezozás febr.S 21-ikén 
veendi kezdetét, s tolytatlatni fog 24 ikéig kizárólag, 
ezután folytatólagosan a dadui járásbeli ujonezozás klóg 
következni

(cs.) A nyíregyházai olvasó egylet f. hó 17-én
tartott tisztújító közgyűlésén volt elnök Krasznay Gá
bor határozottán lemondván, helyébe közfelkiáltással 
Jurányi Hugó városi jegyző választatott meg bemon
dót' még Bencs László is a pén/táruoksagról, helyébe 
íd Gytucsán József választatván A többi tisztviselők 
a ta vaj iák maradtak.

(r.J A jan. hó 22-ikén tartott gazdasági szak
osztály gyűlésén tárgyalás alá vétetvén az 1874-ik évi 
költ-ég előirányzatra hozott megyei határozat a uagy- 
veudéglő és kout közül ez utóbbinak kiépítését véle
ményező sziikségossebbnek. Azonban szükségesnek i itja 
tervkész it és végett a nagy vendéglő építési helyességé
nek is kijelölését.

(ő) Nem jól ujsagolta a  „fiz. in h. kerületi
közlöny** hogy a rel egyház nagysorsolássnl cgyhe- 
kototv báljára fuAssökiií Kutt&ssi G. és Csapkay jciiő 
urak kérettek fel ! inért csak tognak fel kéretni K. G. 
(és nem A ) és Cs J. urak arra, hogy ismert ízlésűkkel 
a terem jeldisziténét eszközöljék

(y— c> k u r . i '/h  iu jan . 18-án a ref. iskola ja
vára tánczvignlom tartatott, t. Márky Frigyes ur há
ziban leginkább a buzgó fiju lelkeszpár buzgólkodá- 
'ibó l Kedélyesség, jókedv » magvanzivesseg i:«m hi
ányzott; a  tisztajövedelem iiieglialadjn a 1U0 forintot.

(I ) (Beküldetett.) Vasúti önkónykedé*. Egy 
Kassáról jan hó 24-ikén a vouutou városunkon keresz

tü l  Utazott tekintélyes, s általánosan ismert un egyéni
ség utazó bőröndjét uem tudni mi okból, letartóztat- 

! ták, úgy liogy további igen sürgős útjában niegakadá- 
, lyoztatva lett miudaddig. még kulcsát a bőrönd kiku
tatása végett á t nein szolgáltatta az illető penztárnok- 
nak. Mi ugy tudjuk, liogy az illető hivatali személy
zetnek csakis arra hivatott közegek megkeresése foly
tán s ezek közvet íése ' I lehet joga előle eljárásokhoz 
Nem késünk teleit a közönség érdekében tigyelnicz- 
leni az illető hivatali személyzetet ildomosabb eljárásra 
és a határ körén kivilii dolgokba lceudo be nem avat
kozásra mely által a / utalót jogtalanul feltartóztatják.

(B eküldetett.) Habzsuda Sámuel tanító ur Ha
zatéren fekvő iskolájával rzembeii egy örökös mocsár 
sz •mléllietó. mely egészségi szempontból annyira káros 
az oda járó tanonezokra, hogy czélsrerii lenne, ha az 
illető városi tisztviselők nagyobb rondot fordítanának 
az. ily Ini/fésze* elmozdítására. Feltűnő hogy a huza
tén pocsoja lecsapolásakor ez szen.bo nem tűnt. A 
mennyiben pedig ezen sárfészek igen csekély költség
gel elhárítható. Kívánatos lenue, ha erről a városi tiszt- 
vrelök mentol gyoisahban intézkednének.

S icrki"«  tói levéltáska.
— Ilosvay Kristóf urnák K-Apátiban. As eU<> u.im

k 41 • i.l"1'' m gKiil 1 » .irt hogy alt^vi'dl, ok ii - cin vagyunk, 
nzonban njrs »ui,i;i<hl4»uk Et itán nem Ifr id  m u lu r ls i

— b*. I*. u r a ik  X -K a lló . A clv tica i isk*>U ■zúlöttét 
élvezet elvadul K lant hangjai erőteljes e« voazó. kur. hogy 
cokiiig egyedül a szerző fdtcuél zengett! Azonbau idősen esik 
remélnünk, hogy ezután meghnilja azt többször is a közönség.

— ...  y-nak ..Btus fecske*
II.-8. «e!

.K iszá ra d t ti. p a r tjá ii' ugy látszik ez is ama külö
nös vers hatási alatt született, J  hallva :

„Kivirít tt száraz ágon 
Iioglótt galamb turbókéi"

— .X leg p en d iilt a la n to m - balrak vagyunk est igy ki
egészíteni :

Bar ne pendűtt volna! 
így nem lenne nevetaég tárgy 
Annak a* iréjn

— K nnk H. hun A küldemény mutat némi alakiló ké-
pessógr , in er>.»eii létszik isjla  még nz utsozas I Tőreicd-
jek ónsIb'Mgva. Az ül név is igen köMiitpi

— -  li m nuk. „Karba ve»z«-.t t .radaágoni* Kfllő.iösen
e v-ra iniaái.él, pedig ugyan csak i zadb-iteit, míg ennyi badar
ságot őssve kavar!

— t* ti. u runk . Ha egy kia aiaiakuóst megenged egyi
ket igen.

Felelős szerkesztő : EiiIí.H'm Ödiiu



Kiadó birtok.
Besfctcrecz község határában 

415 hald tudósított birtok, mely 
*/* részben szántó 'Arészben halas* 
tó, nádló, legelő és kaszállóból áll, 
lak ház és gazdasági épületekkel 
Sz.-G yörgv naptól kezdve 3 vagy 
6 évre haszonbérbe adandó.

A válalkozni akarók értekez
hetnek levél által Ballu Pál tulajdo
nossal Biharúi egyében Székely hí
don, helyben pedig Krasznay G á
bor úrral. (3— 3)

5940 sz.
Itt 74.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék, tkvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként 
Debróczki Jánosnak ifj. Koczku János elle
ni végrehajtási ügyében utóbbitól végrehaj
tás alá vont s a nyíregyházi 4503. és 4675. 
sz. tjkvben 4354. 4367. és 4862. részlctszá- 
mok alatt bevezetett ingatlanok miután a 
t. évi október 9. napjára kitűzött második 
árverés vevők hiányában nem sikerült, a jö- 
vő 1874. február 18 napján d. e. U) órakor 
ezen kir. tszék. hivatalos helyiségében ta r 
tandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő
nek bocsátón alól is el fognak adatni.

Kikiáltási ár, a 4354. sz. alatti ingatlanra 450 frt.
„ 4Hii7. sz. alattira nézve 230 „

s szükség esetében a 4862. sz a. ingatlanra C00 „
Bánom pénz 10° „
Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osz

tályának 1873. deczember 13-án tartott 
üléséből.

(3 -  3) Papp László
s. tk vezető.
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( 2 - 2) Kőszén.

Alólirt selyem* utczai 850. sz. 
lakásán folyton kapható 1-sö ren
dű kőszén mázsája 95 kr., bukta
sson köble 1 frt 80 kr.

N agyobb mennyiségű vételnél 
árleengedés.

Nyíregyháza 1874. jan. 24.
Takács (jr/41.

cxxxxxxxxxxxx
A nyírbátori takarékpénztár

re>ides közgyűlését
február 22-én <1. e. 10 órakor saját helyisé

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

1. Az igazgat..-ág jelentése a lefolyt év üz*
letforgaliuaiól.

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

3. Az üresedésbe jött igazgató s pénztárim*
ki állás betöltése

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

1 zen közgyűlésre a részvényesek meg- 
hivatnak.

Kelt Ny.-Bátor 1874. január hó 15.

(3— 2) Dr. B leucr M ik lós
elnök.

kiadó lakás.
A nagy-oro.si utczában két ké

nyelmes lakás elkülönítve, pinczével, 
istálóvnl és szép kvittel Sz.-György 
iniptöl bérbe kiadó. — Értekezhet
ni a tulajdonos

Elek Ferencinél.

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

általam most újonnan berendezett üzletet

Á r v e r é s .

Kranc/.li Ilkának Jelen  Pál elleni váltó 
ügyében elrendelt árverés folytán, e folyó 
évi ft bruár hó 3-ik napjának d. e. 9 órakor, 
alperesnek a vasúti töltés m entében lévő 
faraktári készlete nyilvános árverésen a leg
többet Ígérőnek el fog adatni, — ezen árve
résre a venni szándékozók tisztelettel m eg
hivatnak.

Fekete  László.
kiküldött I. végrrliajtó.

Kovács P. Pál (3—2)

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.

3960 tk. (3 - 1 )
j 1873

> Árverési hirdetmény.
| I^nz Gyöjty ügyvéd mint végrehajtató 
| részére Papp Elek s neje Doniahidi Klárától 
) lefoglalt Curiális belsőség s ezen találtató 
) épületek úgy, ugyan e telekkönyvbun foglalt 
I 126 hold 400 öles tagos birtok 10667 frt. 
[ becsértékben 1874. évi m ártius 12-én úgy 
[ sziikst:g  esetén szinte 1874. évi april 14-én 
I d. e. 9 órakor Acsád község házánál tartau - 
I dó árverésen elfognak adatni 
I Az e tárgyit további árverési feltéte- 
1 lek akár vég reh a jta tn á l, akár e kir. járás- 

bíróság m int telekkönyvi hatóságnál tneg-
> tudhatok, s lemásolhatok

Kelt a n.-kallói kir. járásbíróság telek
könyvi osztályának 1873 évi deczem ber 
31-én tarto tt üléséből.

K asmi y
_____________________________kir. j*gy«»

Árverési hirdetés.
Szamuely Testvérek és Szamuely Faló 

javára Zicherinaiin Ernáiméi kötaji lakosnál 
lezárult ingóságok közül a nyíregyházi kir. 
járásbíróságnak 731 — 1874. sz. a. hozott 
végzése folytán 22 db. járiuos ökör I I  db. 
ló, 2 db. igás lószekér, 10 db. lóra való szer
szám és 6 db  felszerelt ökörszekér f. év feb
ruár hó 14-én d. e. 9 órakor, Nyíregyházán 
a „Biindi* korcsm a melletti hazatéren alant- 
irt kiküldött végrehajtó által nyilváníts árve
résen azonnali készpénz tizetés m ellett elfog
nak adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874-ik év január 
hó 28-án.

H o rv á th  M árton
kiküldött bírósági végrehajtó.

Uzlethely változtatás.
Alulírott tisztelettel tudatom a n é közönséggel. hogy 

eddigi üzlethelyiségemet megváltoztattam, a mennyiben 
a .S /a in iie li testvérek" ezég alatt a helybeli pia- 
cznn, több éven át jó hírben fennállott üzletet barát
ságos egyezség utján megvásárolván s uzt saját üzle
temmel összekapcsolva, lent nevezett ezég helyiségében 
továbbra i* folytatom, egyszersmind újonnan érkezett 
dúsvalasztékii roló** és d iva tkc ln iékkel gyarapitot- 
tnm Ezen üzleti terjeszkedésem, a kellő rend és pon
tosságot illetőleg, több oldalú erőt igényelvén, üzlettár
sul Lajos öcsém et vettem nmgam mellé. Kbböl kifo
lyólag ezután „ l  imai* testvérek** ezég alatt működ
ve. kiválóan ajánljuk a már gondosan és jól berende
zett h ü r -k  a k t  Ar i s  k á t  a Általán mindent szem 
előtt tartva, oda törekszünk, hogy nagy áruraktárunk- 
rn vonjuk mindenki figyelmét; továbbá szorgalmunk és 
lelkiismeretes kiszolgáltatás által úgy a helybeli, mint 
vidéki t. ez közönséget kielégíthessük Mély tisztelettel.

Nyíregyházán, 1874 január 22.
PN ttÁ R  LIPÓT.

fzl«*thelviség: a Sétatér mellett. k>rekrétj-há*. Stera 3.
ee«ms*e«iságábsn. (2—1)

NyirrgyliHza. Itt74. Nyom atott Uobay Sándornál.
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