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i  Szerkesztői iroda, hová a lap szollomi f  
•észét tárgya*" küldemények intézendők: f 

A rrf. Iclkészi luk.
f  Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
 ̂ bői fogadtatnak el ,

A kéziratok nem  adatnak vissza. a 
K iadó-h ivata l.

hová az előfizetési pénzek, a lapba szánt  ̂
hirdetések éa felszólamlások kiildoudok . ] 

Nagytér lüti. «*•/.. a^ .... a

SZABOLCS.
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 .

H ird etési d ijak  > I
£ Minden 5 hasábos jietit-sor egyszeri lór-jy 

etetésnél 5 kr. többszörinél 4 kr.
!' Terjedelmes hirdetések többszöri beik-jj 
g tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-j 

közölhető.
a Minden egyes beiktatás után kincstár2 

illeték 30 kr.

U  nyílt-té rben  minden három hasábos! 
garmond-sor dija 20 kr.

i Az előfizetők, a  hirdetések meg-j 
f  szabásánál, 20%-nyi kedvezmény-* 

ben részesülnek.
$>#= =# *

Kiadó-tulajcionos : a „azaboloimegyel laplcladó-társulat.“

Fo“ lalLo//iinU városi ingeinkkel is.
Nincs nagyobi) átok egy társaságon, 

legyen az haza, nemzet, vagy egyes község, 
mintha annak némely tagjai az önérvénye
sítés viszketeges nyugtalansága által hábo- 
rittatnak, nemcsak azért, m ert ez rendesen 
össze van kötve mások népszeriisitlenitésé- 
vel a közvélemény előtt, hanem főkép azért, 
mivel ez által rendesen a pártokra szakadás 
és egyenetlenség mngvat hintetnék szét.

Az önérvénvesitő most alattom ban, 
majd nyilvánosan is szokta játszani fonclor* 
kodó szerepét; czéljának elérése végett fel
használja a jóhiszeműséget és a sértett hiú
ságot egyaránt, kezébe adja előbbinek az 
úgy vélt igazság, utóbbinak a boszu aljas 
fegyvereit, ha pedig ez mind sikertelen len
ne, hogy el ne veszítse a földet talpa a ló l: 
fellép nyilvánosan is, s a nélkül, hogy m eg
vizsgálná m agát, hant és ócsárol másokat, 
legtöbbnyire az erényeseket.

Legsúlyosabb bűne pedig ennek, mint 
említve volt, — a pártoskodás szellemének 
felébresztése; mert ne gondoljuk, hogy ezek
nek hangjai csak a pusztában elhangzó sza
vak lennének! Oh nem! Ki ne tudná 
hogy gyakran  nagyobb közönsége szokott 
lenni az utczai komédiásoknak s bohóczok- 
nak, m int a tem plomoknak. Különösen pe
dig a erim iualitásokon nagyon szives öröm 
mel kap a közönségnek egy b i z o n y o s  
osz tá lya!

Ki ne látná át, hogy fentebbi szavaink 
városunkra vonatkoznak? Mi kik figyelem
mel kísérjük ennek életét, ügyeinek menetét 
lehetetlen, hogy el ne szom orodjunk ; lehetet
len, hogy aggodalom m al ne teljünk el jö 
vője iránt.

Azonnal m egm ondjuk: m ié rt? ! ...
Azért, m ert itt egyik tisztviselő mellőzve 

a törvényes torom at, neki ront többi tiszttár
sainak, nem gondolva fel, hogy alaptalan 
gyanúsításaival m eggyengiti a hivatali ha 
tankörnek m egkiváiitató tekintélyét, m egren
díti a bizalm at azok iránt ok nélkül, kiket 
kevéssel elébb épen a közbizalom emelt a 
város ügyeinek vezetésére; megrendíti a bi
zalmat, melyre ha valaha, most volna legna
gyobb szükség. Az efféle eljárás több mint 
m eggondolatlanság, s igen lágy kifejezést 
használunk, midőn azt csak ö u é r v é n y  eBi
t e s n e k  nevezzük.

Még ez nem m inden!... Mert a másik 
tisztviselő m eg épen a polgárm estert tám adja 
meg szintén nyílváimsan a „Közlöny" hasáb
jain, magán ügyből városi s hivatali dolgot 
csinálván. Hu m int társulati pénztáritok el
len van kifogása: az n városra nem tartozik, 
arról a legközelebb összehívandó társulati 
gviíles jegyzőkönyve majd adand felvilágo
sítást, a pénztárunk számadása után felderít
vén az igazságot. Azonban érintett tisztvi
selő igen m eggondolatlan térre lépett, ugyan
is midőn őt az igazság fegyvere minden odú
jából k iugrasztá: a pénztárnokot, ki egy- 
Hzersmint polgárm ester is, mint polgárim'*- 
tért tám adja meg, oly gyanúsítással vádol

ván őt, melynek annyiban maradni nem le
het, melyet a nyilvánosság méltán követel, 
hogy tisztára derittessék.

Azt mondja ugyan is, „hogy a pol
gárm ester nem engedé, hogy bizonyos ügyek 
napfényre jö jjeneku ; lehet, hogy az illető 
maga se gondolta fel, hogy mit m ondott e 
szavakban, s a város ügyeit, polgárm este
rünk iigybuzgóságát s jóakaratát ismerők 
nem is látnak abban mást mint a sértett 
hiúság piszkolódásuit; azonban telgondolvn 
azt, hogy az eféle gyanúsításokat más fele 
is olvassák, hogy a városban is vannak egyé
nek , kik az ügymenettel ism eretlenek: le
hetetlen elhallgatnunk épen városunk érde
kében e dolgot, s ha kimondd a terhelő 
gyanúsítást oly rósz akaratú czélzatossággal, 
álljon elő bátrau azon elhallgatott dolgokkal 
sőt kell is hogy előálljon, hogy a közönség 
meggyőződhessék, micsoda dolog történhe
tett olyan a polgárm esteri hivatalban, melyet 
a város közönségétől el kellett volna titkolni.

Valóban különös irány kezd városunk
ban lábrakupni! De ezen irány mellett ne vár
juk városunk emelkedését, hanem sokkal in
kább féljünk annak alásiilyedésétől úgy er
kölcsi, mint anyagi tekintetben. Szinte vár
ja már a közönség, hogy újra feláll a jövő 
képviseleti gyűlésben egy a tisztviselők 
közöl s szórni fogja kartársai ellen uluptu- 
lan s meguevczetleii gyanúsításait! IIíjában 
a példa ragadós!

Hinnünk kell azonban, hogy itt vala
mely mélyen elrejtett titkos kéz működik, 
hogy micsoda czéllal? Azt még most nem 
mondjuk ki, azonban jöhet idő, midőn oda 
fogunk mutatni a népszerűség liajhászókra. 
Hanem, hogy mit fognak nyerni ezen urak, 
azt nem tudjuk, de hogy mit fog általuk vesz
teni a város? Azt már előre lehet sejteni! 
Mindnyájan fájlalva ismerjük városunk bo
nyolult anyagi helyzetét, azt is belátja min
den elfogulatlan vizsgáló, hogy mi nálunk 
segíthet, az csak is az egyetértés Itt nem 
szabad lenni pártos kodásnak, m indnyájun
kat egyformán szőrit u czizma.

Hiszen szép az a népszerűség, de csak 
úgy áldásos és addig kívánatos, inig maga 
tói jön, s általa nem az én , de a közelőha- 
ladás és a nemes ügy nyilatkozik, mindig 
átkos pedig és veszedelmes következéseket 
von m aga után, ha mások, különösen köz
tiszteletben álló, erényes em berek becsü
letének beteketitésével akarunk arra  szert 
tenni.

Ha ez igy fog menni tovább is váro
sunkban: ngy nagyon furcsa képet fog öl
teni társadalm i életünk, nem csak a város 
ügyei fognak rák módjára haladni, de uj 
pártok fognak alakulni a már meglevő pár- 
tok között; a mi tekintve városi, hazai bo
nyolult viszonyainkat igen szomorú követ
kezéseket vonand maga után.

Lelkesítsen azért bennünket városunk 
jövőjének érdokéban a legtisztább s önzet
lenebb jóakarat s egyetértés. Forduljon el 
minden önérzetes s értelmes polgár m egve
téssel attól ki a viszálkodAs m agvait akarja

széthinteni. Itt volna az ideje, hogy a  város
nak minden jóakaratu s intelligens polgára 
egyesülne s tömörülne a közboldogulás ér
dekében. Az egyetértés áldó szellemétől le
het várnunk egyedül üdvös fejlődést; ez teszi 
virágzóvá a népeket s városokat egyaránt. 
Ki ezt kétségbe vonja vétkezik, m ert:

„Ha a hitünk nem áll!
Koskudtak akkor a menny oszlopi 
S a  (ölé a l a p ja  elfutó homok".

Népies olvasmányok érdekében.
Jelige . „A uépi elem előszűr c«ak a szemé

ten tengődött, mint a mezei táltos .csikó, 
magara hagyva, hidegen, föl nem ismerve; 
ezután próbálták fölemelni s egyenlővé 
tenni a hintés fogattal! néni illett kö
zéjük; végre jött a haiiiupe|telyke : Pe
tőfi; fölismerte, szólt hozzá, kapott fe
leletet ; Pegazus lett belője “

Erdélyi János.

Csak igazán is mondta azt valamelyik lélek-huvár 
hogy a mi szívből jó, megtalálja az magának a szívhez 
az u ta t; hanem igaz is a/.. Épen magamon tapasztal
tam ezt, midőn ezen lapban a népies irodalom meg
teremtése éntekében Írott csikkeket olvastam. Nagyon 
a szivömbe vésték magokat az ott mondottak.

Innen következtetem azt, hogy azon szavaknak, 
szívből kellett származniuk Azt hiszem, hogy nincs is 
különben a dolog.

A második czikk még fel is hivott minden uép- 
barátot. hogy e tárgyhoz szóljon.

Én is magamra vettem a felhívó szót. S ha ed
digi felszólalásaim meg nem győzték volna az olvasót 
arról, hogy a nép művelődéséért beszélek minduntalan: 
e tárgynál uiár őszintén és nyíltan kellene azt kibe
szélnem. De azt vélem, hogy olvasóm ezt régen be
látta; mert ha nem fitogtattam, is népbaráti érzelmei
met; de midőn a népnevelés, megyei oktatás-ügy s 
több effélékről szólottám, a sorok közt ezen érzelmet 
feltalálhatta Különben, ha másként lenne, igenis kö
vetkezet leu volnék

Kiég az hozzá, hogy a most fennforgó kérdéshez 
én is szólni kívánok; azért mert hát szólanom kell. 
Hiszen nem adhatok minden legkisebb okot elő apró
ra ! Szólanom kell; tehát mondom a magamét, anunt 
következik.

Teremtsünk népies irodalmat! Nagy szó! Nagy 
eszme Habár .>0111 uj. nem most mondatik először; 
de azért ez nálunk még csak eszme. Ugyan mikor 
válik valósággá V Vájjon hányán érjük uzt meg V I . ..  
Azt csak Isten tudja.

Ne vádoljon senki kétségbeeséssel, vagy kishitű
séggel ! Nem kicsi nem könnyű dolog az, de sőt igen 
nagy és nehéz is, a miről szó van.

A felvetett eszme valósításában nemcsak egyes 
emberek; de szaklapok, egyletek, társulatok mentet
tük már ki erejüket s türelmüket belefáradtak s be
leuntak a nagy munkába Mert a szót kimondani igen 
könnyű; annál tán kóuuychb sincs. De hogy az ige 
testté váljék : azért sokat kell izzadni és verejtékezni. 
Sokat, sok embernek s talán inég sokáig, inig a való
ságnak örvendezhet az. a ki azt majd megéri.

A miket most itten el fogok mondani, azok meg
győzik az olvasót is, hogy nem levegőből, hanem épen 
az életből, tapasztalásból meríteni beszédemet.

Hogy a népies elemet az irodalomba felvenni és 
mint ilyet általában méltányolni kezdek már a múlt 
században, nem fogok sokat erről mondani. Csak mint- 
egy ujjal mutatok a tényre, mint forrásra. Hisz a , né
pies iskola- keletkezése és működése irodalomtörté
netünkben meg van örökítve. S épen most száz éve, 
hogy a . népies iskola- alapítója Dugonics Andrástól 
megjelent a .Trója veszedelme* (1771). ;Szintén az 

'irodalomtörténetből i-meretesek Kulcsár István és Vit- 
kovics törekvései is a népies elemnek az irodalom (te
rére emelésében, s ez utón való méltatásában Kzek 
már e században történtek. Erdélyi, Petőfi, Tompa és 

1 Arany meg már épen korunkhclick s népies müveikből 
1 menti lelkünk azt » kiváló élvet, melyhez hasonlót 
, ilynemű műben alig találunk.

Mint a népi elemet törekedtek már ezek az iro
dalomba felvenni; a mi leginkább sikerült Petőfinek 
mint az uj népies iskola másik kitűnősége Erdélyi, e 
mély belátást! müitész a jeligében is irá.

Mit ér mind ez. ha elgondoljuk, hogy e népies 
goudolkozásu irók müveit is egynéhány mese s népdal
ban élvezi maga a nép?! Ezeket sem közvetlen az 
irott müvekből; hanem a mint szájról-szájra adva el
terjedtek

Újabb időben pedig a közművelődés terjesztése



érdekében tudósok, írók igyekeznek minden tudományt 
népies nyelven s modorban előadni és tárgyalni, hogy 
a népet magát emelhessek a sötétségből, melyben oly 
régóla vakoskodik és tapogutódzik. Ha az e terei* ki
fejtett buzgalmat tekintjük, nem lehet eléggé méltá
nyolnunk az illetők ueines törekvését. Mit ér ez a tö
rekvés is, ba el nem juthatunk tudósaink oda, hová 
oly annyira törekesznek müveikkel: a nép közé? Meg
kísértem azon mozgalmat legalább vázolni, mely azért 
keletkezett és indult meg. hogy az ismeretkört a nép
nél bővítse s a népet a felvilágosodás útjára rávezet
hesse, hogy azontúl aztáu vezető uélkül is mehessen 
az ez utón előre.

Szeretném az időszaki sorrendet követni, ha si
kerülne; de ha valamit vétenék ezen sorrend ellen s 
hátrább tenném azt, mi első helyre való. legy en ez ne
kem megbocsátva azért, mivel vezetőm, segédkönyvem 
e téren uincs: hanem csuk a köztudatra s emlékeze
temre lehet támaszkodnom.

Tudomásom szerint tehát az ismereteknek a nép
pel való közlését s a felvilágosodás terjesztését meg
kísértették a .Corvina- társulat kiadványai Nem tu
dom, ha vájjon nem előbb kellet volna-e ernlitnein az 
„egyházi könyvtárak* felállításának sürgetését? Jönnek 
aztán az olvasókörök és egyletek, községi — és isko
lai könyvtárak, melyek mind az előbbi cxélt tűzték 
magok elé, melyet az aláhúzott sorokban jeleztem. Ezek 
után következett a „magyarországi protestáns egylet * 
néplapja; melyet nyomban kisért a vasárnapi újság 
szerkesztője által megindított „képes néplap- vállalat. 
Legközelebb pedig György Aladár, a hazai közmivelő- 
dés bátor harczosa és buzgó terjesztője tűzött ki egy 
zász.lót e téren a következő felirattal : „Népkönyvtárak 
felállítása s berendezése.- lm ez egy vállalatának cziine. 
E szerint ez ügybuzgó, valódi, lelkes népbarát, „ egy 
kis főzetbe szedi öszsze pár száz paedagúgiailng s a 
tudomány szempontjából is ajánlható népszerű mű czi- 
mét s á rá t- , valószínűleg azért, hogy a ki az e nemű 
termékeket megrendelni szándékozik, a népkönyvtárak 
részére: egy tájékozó vezetője legyen.

Azt mondhatom, hogy mindezek mai dolog. Maiak ! 
Ez is nagy szó ám! Soha oly hévvel és buzgalommal 
nem kívánta hazánkban az értelmiség a nép művelő
dését előmozdítani, sem a polgári. — sem az irodalmi 
történeti adatok bizonyítása szerint, mint épen ma, a 
mi időnkben. Ezért keletkeztek a fenntebb előszámlált 
egyletek, társulatok. És mi történt, hogy a „ Corvina - 
társulat megbukott; vagy talán a bukás széléről visz- 
szuvonult. mert még a kraehos idő előtt történt. De 
az tény. hogy működni, mint olyan megszűnt.

Az „egyházi könyvtárak" bizony édes kevés szám
mal vannak s nagyon ritkán olvasunk felölök.

..Községi s iskolai könyvtárak" itt amott csak 
megakadnak; liánéin ezek ts vajmi kevés helyen.

Olvasó körök, egyletek kivált 18t!8—69-ben ala
kultak egyre-nmsra. Azon évekbeli még nagy részbeu 
ineg is szűntek De ha akkor nem is egyenesen : ma 
már kevés van köz ülök. Mint a szulma-tüz hirtelen 
lobban, hamar elhamvad : úgy a buzgalom is, mely ez 
egyleteket és köröket létre hozá.

A ..magyarországi protestáns egylet" néplapja, két 
évi teugodo élete után az előbbiek sorsára jutott. A 
nemes indokokból keletkezett vállalat, dugába dőlt.

A „képes Néplap* második éve már. hogy él 
lassan De élűi még él Bár „öreg" kort érne!

György Aladár vállalatáról. a „Népkönyvtárak 
felállítása és berendezéséről" bővebben majd utóbb 
szólunk. De a kezdeményezést előre is helyeselni s a 
figyelmet felhívni rá itt is, el nem mulaszthatom.

Nos?! Mit bizonyítanak a fentebb felemlegetett 
népies irodalmi vállalatok ? A zt hogy bár hirök az 
egész országra szólt s nagyrészben az ország főváro
sában. a központban keletkeztek, mégis megbuktak,, 
megsemmisültek.

Mi volt az oka, hogy ily végok lett ? ezt mint 
egyéni véleményemet, majd meg fogom beszélni alább

Most csak azon következményt huzom te az ed
digiekből, hogy egy oly vállalat, mely népies müvekkel, 
miut olvasmányokkal lássa el e megyét, vagy több 
megyét is, a mai viszonyok között m ég Nyíregyházán 
magát fenn nem tarthatja. Arra nincs eset. Az eszme 
szép. Megvalósítására minden hazafinak közreiniikdni 
kötelessége De a megvalósításra más utat-módokat 
kell keresni.

A „Szabolcs" tárczája.

Miért uralg az emberek között annyi sok testi 
nyomor és «inlödés? M mi ezek ellenszere?

Jeiige : lln * természet vulxniit megutál azt 
hangoMn mondja. Kg) teremtmény, mely 
létre nem jöhet, nem Ing léteoöliii; azon 
nyomon* teremtmény, amely hamisanél, 
korán megsemmisít telik Terméketlen- 
vég, nyomorult lázengéa, korai n»**e- 
roskadá* ezek átkai, szigorának meg
ismertető jelei. íme nézzetek magatok 
körül, s szemetekbe fog tűnni mi tiltva 
ét átkozva van.

Qöthe. (Wilhelm Meister.)

Az ember kettős természettel biró lény levéli, 
folytonos küzdelemben vannak nála az érzékiség és 
lelkiisrnerot. az élvezet és lemondás, az önzés és sze
retet; amint benne egyik, vagy másik diadalra emel 
’tedik, a szerint látunk testi vagy szellemi elkorcsosu- 
ást, és csak ott, ahol a mérleg serpenyői öszliunghan 
■gyen mértékben állnunk, látunk a természettörvény 
szerinti szép és igazán egészséges isteni embert lé 
ezni A gyermeknél teljes összhangban van n kettő 
■gyniással. de a/, ember nem lehet mindig gyerek, ön- 
ulatos, akarattal biró lénrnyé fejlődik, itt áll már 
ó a meghasonlás az. ember kettős természetében. 
Itott utakra téved, bűnössé Jesz testileg és lelkileg 
■ összhang megzavartatik, végre az ily törvénytelen 

természet.-llene-, élet miatt testi |.|k> vétkek Iliin- 
•seitől háhorittatvH. visszaki vánkozik az eredeti 

■celyhez ideálhoz, igyekszik kikutatni, fölesmerni

Én o György Aladár kezdeményezését tartom czél- 
ravezotönek.

E kezdeményezéshez is s az egész ügyhöz még 
sok szó fér! tehát a jövő számban mondom a maga
mét tovább!

Gorüm hei P éter .

Levél a szerkesztőhöz.
Szabolcsmogyei tankerületben múlt 1873-ik év fo

lyama alatt általam megvizsgált 147 iskoláról szóló 
jelentésemet a s/.abolcsmegyei iskolatanács múlt 1873 
évi deczeinberhó 18-án és l9-éii Nagy-Kallóban tartott 
ülésében tárgyalváu, az ezeu ülésről szóló jegyzőkönyv 
3-ik sz. a. pontja szerint: a 147 iskola kóziil tanfelü
gyelői vizsgálat alkalmával, növendékeivel kitűnő szel
lemi előmenetelt tanúsított 7 tanítóra vonatkozólag 
azt határozta, — „hogy t a n fe l ii gy e l ő a j e 1 e n tés- 
ben  kitüii«>ki*ck j e l z e t t  i s k o la  t a n í t o k  ró: z é- 
re  e z e n  i s k o la ta n á c s  n e v é b e n  e l i s m e r ő  o k 
i r a t o t  s z o lg á l ta s s o n  ki". Ezen határozat világo
san mutatja, hogy a megyei iskolatanács a népiskola 
tanítás terén szorgalmuk és kitűnő eredményű tani- 
tauitásaik által magokat kitüntetett tanító urakat, mi
után anyagilag nem jutalma/hatja, — szívélyes és há
lás elismerése által erkölcsileg kívánja jutalmazni, hogy 
az illető tanító urakat továbbra is hasonló sikerű el
járásra buzdítsa és lelkesítse, többi pályatársaikban 
pedig az előre törekvést és nemes versenyt felköltse.

Tiszelettel van szerencsém felkérni igen tisztelt 
szerkesztő urat, miszerint a szabolcsinegyei iskolata
nácsnak fenntebb idézett határozat folytán következő 
hét tanító, nevezetesen: Kozma Mihály kótaji g katli 
Szénffy Gyula nyíregyházi ágost. hitv. Gdovin János 
nyíregyházi ágost hitv. Mráz. Károly nyíregyházi ágost. 
Iiitv Rosenberg Sámuel nyíregyházi nyilv. izr. Kovács 
lstváti szováti lielv hitv. és Szegedi Dániel hulyi helv. 
hitvallású tanító urak részére általam kiszolgáltatott s 
1 •/. alatti másolatban ide mellékelt elismerő okiratot 
fenntebb kifejtett erkölcsi indokoknál fogva, (ha jónak 
ineltóztatik látni jelen levelemmel együtt) becses lap
jában közzé tenni méltóztassék, megkülönböztetett 
tisztelettel maradván

Debreczen, febr. 17. 1874.
K is*  Józse f.

A fent érintett elismerő okirat így hangzik:
A szubolcsmegyei tnukcrülethen múlt 1873-ik 

évben az egyházi elöljárók jelenlétében általam meg
vizsgált hit felekezeti iskolákról szóló jelentésemnek, 
N-Kallóban 1873. évi deczember hó 18-án és 19-én 
tartott megyei iskolatanács ülésében történt tárgyalá
sakor, a tanfelügyelői vizsgálat alkalmával szellemi 
előmenetel tekintetében kitűnőknek talált iskolák taní
tóira vonatkozólag a szubolcsmegyei iskolatanács azt 
határozta, „hogy tanfelügyelő a jelentésben kitűnők
nek jelzett iskolatanitók részére ezen iskolatanács ne
vében elismerő okiratot szolgáltasson ki."

Az ide/ett megyei iskolatanács* határozat foly
tán hivatalosan, de egyszersmind őszinte örömmel van 
szerencsém értesíteni tisztelt tanító urat, miszerint nö- 
veudókeinek kiképzése körül kifejtett ernyedetlenszor
galmáért. alapos, lelkiismeretes, iigybuzgó és k i tű n ő  
e re d m é n y ű  tanitásáért a szabolcsmegyei iskolata
nács elnökével együtt hálás és szívélyes elismerését 
fejezi ki tanító ur iránt.

Megyénk közoktatási ügyeinek élén álló ezen lel
kes és tekintélyes testület hálás elismerése buzdítsa és 
lelkesítse tanító urat szép és nemes hivatásának s fel
adatának továbbra is az eddigihez hasonló kitűnő si
kerrel és eredménynyel leendő betöltésére.

Kelt Debrecenben, febr. lő. 1874
KU* József.

eubolcRmegyei s Imjdukerületi 
tanfelügyelő.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
N.- Kalló.

A n.-káliéi kevés tagból álló, szerény dalárda 
testület folyó óv és hó 7-és maga és a dalárdával ro
konszenvező jó barátok kedvre derítése szempontjából 
egy zártkörű ..batyu bált" rendezett — Nen* akarok 
arról terjedelmesen szólani, midőn ezt teszem ; nem

mindazon utakat, melyek az emberi testi és lelki bol
dogsághoz vezetnek.

A testében egészséges embernek a természet tör
vényei szerint igen kevésre van szüksége, hogy életét 
ogészseges állapotban fenntarthassa A legnagyobb böl
csek elismerek ezt; — míg gyakran a bö-ég akadá
lyozza az embert fentartani amaz egyensúlyt, mely a 
valódi egészséget jelzi, most az igen gyakran testi és 
erkölcsi romláshoz vezérel; azért mondja Socrates: 
„minél egyszerűbb s kevesebb szükségletei vannak az 
embernek annál jobban hasonlít az Istenséghez" és 
Krisztus „minél gazdagabb, annál távolabb esik Isten 
országától". így a korunkbeli emberismerők és világ 
bölcsek toképen a természetvizsgálók megegyeznek 
ebben; abban t i. hogy kevés szénsavval biró táplá
lék, melyet két font kenyérben és annyi tejben vagy 
főzelékben találunk, elegendő az ember testi egészsé
gét fenntartani és ót minden testi és lelki munkák 
végzésére alkalmassá tenni, elegendő minden hclmúkö- 
dós eszközlésére, elegendő arra. hogy a ki és elválasz
tásokat és az anyagcserét végbe vibesse. Ámde nem 
igy van ez korunkban, különösen az úgynevezett mű
veltebb osztálynál, ók kiválólag érzékileg, materiális 
ticus fogalom szerint élnek.

Egy ország, egy éghajlat, mely az embert képessé 
testi hogy benne a fenntartásra szükségeseket a föld
ből kinyerhesse, egyszersmind alkalmat nyujt arra is. 
hogy ezen sziiségleteket úgy átváltoztassa, hogy nem
csak elegendő érzéki élvezeteket nyújtson, hanem iz- 
gntóvá is változtassa azokat. Már a rómaiak midőn 
germán és frank országokba behatoltak az őstermé- 
szet népeit különbféle hasztalan természetellenes es

akarom a jelenlevő nők közül egyiket a másik felett 
magasztalni, mint rendesen szokták: csupán annyit 
említek meg, hogy meghívott vendégeink közül keve
sen maradtak el — De nem mellőzhetem azt sem el, 
hogy n megjelentek sem bánták meg, hogy részt vet
tek abban. — Nem bánták meg ; mert először a nők 

i saját készítette s elküldött finom étkeikből a da
lárda tagok gazdag asztalt terítvén, jóízűen va
csora Itak, mit fűszerezett N. '/■*. u dalárda idein..ké
nek többszöri s talpra esett dictioja, melyre rendesen 
ürült a telt pohár; azután pedig folyt a táncz. Ka csűri 
Károly, nyírbátori zenész jól szervezett bán-Iája mű
ködése mellett világos viradtig — Nem mellőzhetem 
el azt sem. hogy midőn folyt a jó kedv — otthon 
hagyván mindenki buját, bánatát: ugyanakkor nugytisz. 
telető Gyöngyüsy Sámuel ref. lelkész ur, ki annyi fé
nyes jelét adu inár emberbaráti szeretetének, illegem 
lékozett azon szegénység és Ínséggel küzdő özvegyek
ről. kik a kolerában férjüket 8 azon árvákról, kik ke
nyér kereső szüleiket vesztették el s felhívására ezeu 
szerencsétlenek részére következők ekképen adakoztak: 

Gvöngvüsy Sámuel 1 frt. Gyüre István I frt. Si- 
máskó Vonczel 1 frt, Szikszay Pál 2 frt. Zoltán Gusz
táv 1 tit, Mikoln László I fit, Nánásy Xsigmond 1 frt, 
Gasparik János 1 frt. Bleuer Béla 1 frt, Mohlova N. 
I frt, Deme István 1 frt. Jnvorek Kálmán ! frt Nagy 
Károly l fit. Hulló Károly 1 frt. Ferenczy Elek 60 kr. 
Bégányi Fcrencz 1 frt. Básthy Barna I fit, Bodó l’ál 
1 frt, Kiilöp Gyula 50 kr, Sopsi K. István 30 kr.. Egy 
valaki 20 kr.. Egy valaki 20 k r . összesen: 20 frt 70 kr.

Tartsunk tehát máskor is társas mulatságot ke
délyünk felvilliinyozására ; de ugyanakkor emlék-zziiuk 
meg a s/ükölküdök és ínséggel küzdőkről is. szeineliitt 
tartván idvezitőnk ama szavait: „a ki jó t tesz egygyel 
a szerencsétlenek közül ő vele cselekszik jól!*

N - KAlló. febr. 9 1874
s. r.

N y i r  fa  I o iu l io k .
IV.

(A költő fohász*. A miénk i*. Olvasson valamit amiatt ! Rom 
felolvasó. Kmlicr teszi a fogadást... olt a ki megállja Negn frá
ter 3 a szeg kibúvik a r.sákb I A „l'-aipuskas-  A milyen a mos

dó olyan a törölköző )

„Teremtő isten szemeimre a vakságot talán nem 
küldöd. — mi lesz belőlem hogy ha többé nem látha
tok lányt s pipafüstöt"., igy énekelt hajdan az a bi
zonyos geniáhs mii gyár költő, kinek daruját megáldani 
sem méltók a modern kin-rim szerzők, a niai...k  . . . r  
és . .y . n féle poéták.

A temérdek dalidé. névest és torozás után nagy 
okunk volt nekünk is fel sóhajtani i* költővel. . pers/o 
egészen hétköznapi modorban: „mi lesz belőlem hogyha 
többé nem láthatok mosdatlun közlönyt'4, . .

Eb! jöjöti csak uram öcsém! olvasson valamit 
abból a/. újságból, mely epochát alkot megyénk törté
netében. ..

... A Szubolcsmegyei és Ilajdukerületi nyög- 
löny. . .

— Micsoda V ne in úgy hívják azt — olvassa job
ban, vagyis helyesebben.

. .. A Szabolcsmegyei és Hajdukerületi d . glöny..
— Közlöny... érti amice? közlöny... közöl sokat 

ami nem igaz, többet urai nen* valószínű, legtöbbet 
a mi sem nem igaz sem nem valószínű, liánéin jám
bor „apróságok" iiHiiiMtzó szerdára áthatoló megnevez
het len állapotában Bzüleiulik.

.. No hagyja abban az olvasást, megkísértjük 
saját magunk is kibetüzui valamit abból a famosus no
vellából...

* *
*

A „Közlöny" folyó évi (talán felesleges is jelez
nünk az evet) 8-ik számában az érdemes lapvezér ur 
ünnepélyesen, komolyan. Isten világ előtt kijelenti hogy 
bizonyos dologról, még ba provokáltunk sem fog szól
ni" s valóban be is váltja szavát a 9-ik számban, hol 
ismeretes „sima" modorában ismét a polémia terére 
lép s beszel (szokás szerint) a nagy v ilágba... Per
sze azt fogja mondani (ismerjük Pupponheimereinket) 
hogy o ártatlan mindezekben, — hogy mindez csak 
„sajtóhiba" (tény — anno 1873-ból) -  hogy dehiznny 
ő nem is református expap. eklésiája sem volt • oha,

megbetegitö élveknek alávetve találták. Hát ha ily ér
zéki tévútra vezetett néphez még egy oly uralom já
rul, mely minden erkölcsi vétkeknek és érzéki elvek
nek hódol és a tökéletes nemzeti sülyedésliez közel 
állváu : erőszakol egy túlérett, vág}' is rothadt szel
lemi műveltséget, továbbá minden finomított és a leg
felső fokig hajtott érzéki élvezeteket, mesterséges é t
kező és főzés művészetet : nem lehet csudáim, hogyha 
ily népeknél nem sokára cg) általános egészségi om
lás következik be. és ha ily testi romlással egy álta
lános erkölcsi, állami és társadalmi romlás is együtt jár.

Valamint egészséges testben lukhatik ép lélek: 
úgy csak a testileg egészséges népben valósulhatnak 
cikölcsi állami és társadalmi eszmék

Ember: mit ér neked a szabadság és korona-ha 
a senyv vér ereidben lappang V! Pestis, himlő és bél* 
poklosság megtizedelik az európai népesedést Papi és 
világi despoták torgntják a nép feje felett romboló os
toraikat, es ily időszakban nyittattak meg kapui az uj 
világrészeknek, s a mily magasztos nyeremény volt 
ez tudományos és közművelődési szempontból, ép oly 
ártalmat okozott kincseiben, érzéki élveiben és izgató 
szereiben. Kíváncsian sóvárgott, mint gyermek rész.ke* 
tett s rohant Európa azon országokra és népekre, ré
szint felettük uralkodni vágyván, részint pedig élvezés 
végett, s el lett érve ezen sikamlós tévúton az érzéki
ség és önzés Az izgató szerek miatt, befészkelte mü
gét a bujakor az európai enibervilágba, minden tilta
kozás daczára.

(Vége köv)



I
in lenz sót nem is lőhet — hanoin hat (no gon- t i  PnlvAhA •>!> , <
hogy azt mondjuk ex um,ue leouem) bi/onvos zuffásiPriasztíf^í ^ il.íu ,”  V*6| ,,aran«°.k
csak bizonyos helyekről származván, ul.glm kuc, .  bu,, mmt '* A *■"* a Nádor utczá-

nem is lesz 9,it nPm 's l‘*lief 
doha 
hang
káztatuuk sokat azon állitásban, hogy az „apróságok1 
gyarlóságai a lapvezér „országos kalainitásainak“ egyi
ke . . váljék egészségére. ..

A „Nyírfa lombok44 írója rendesen mindegyik czik- 
két jelezi szokásos névjegyével — nem tette ezt az 
„apróságok4* írója, elrejtőzvén nagy gonddal az isme
retlenség alaktalanságába. !>e mert elrejtőzött, az ál
tala igénytelen lejünkre dobott kő hulljon vissza (él

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

A kém ecset népbank mérlege 1873-ik évről.
Báli tudósítás. A ref. templombál minden oq ^  \  PÍ?atÍi,ri Iuaradvány 1872-ről 568 frt

remeny felett sikerült. Népességre nézve két bál volt hozzá /.« 1,87í' ro. 35<i*8 r̂t 17 kr- kiskönyvek, "V7..... epessegre nézve két bál volt hozzá
hasonló Nyíregyházán emlékezet óta, egyik az ugyue- 
vezett „vörös tollasbál44 a negyvenes években, másik a 

L-’ te fn,(' I1J,csarnok bálja, mely utóbbi csakis anyagi ered- 
es menyben múlta ezt felül. 1—  ---- - b —vissza is hull az) vagy azok fejére, kik íz  ily orv tárna- niínk T  ?Ín<St,“ ?. íél*

dá„t Illyésük a talán épen -16, t o tó k ...  sen m e m Z a ÍT h  “ í  “Ü Í 5Í .  íe“Jre
Se'baj! Et alios fidim.i. ».-„tos. menjegyezvén >«jrir.gyhá.i|,.l, éltető eleme a

íiouban. Imgy altok mellett a „lejjtiszteletre méltóbb rácát akarja ide iii'ihL ! ®fll'l*tcle? sappadt ve
egyének44 mellett nincs szerencsénk ismerni a „kevés- kát akar felállítani ’ i \  h . elszigetelő vaiasztala
bé ti.nt.letr,. méltó egyént" a „pellengérre illitá.t" müvei 1  el 1 , l'*»1,‘b b “  lárad.ágot
íren, gyakoroltuk f„it,ca i» reá .em ui n M g ) . . .  faeta a domorrat.a ^  tomplonrbal, melybe,,
...........ír) a „tányéruyulás" vádját egyazerüen vissza- volt vidéki és at: * t.L.rau Z'U olasíg telve „r. mélyítői levonva a takarékbe
utasítjuk t fen tartván rá „ „kád.-ncziát". . ha tetszik) % t e  m  d tiL ru f  1.1 T T l  ,d' T  “  , tokát azaz 20524 f“ M
'  e, tu ,„i fili I W e n . a l S l ‘ 2  f  r■* M iczár.

e« átírás, dijak 2 irt 30 kr. takarék betétek 2224(1 trt. 
«0 kr vnaiabzotesek és kamatok 7771 frt 41 kr ósz- 
szos betetel 34111 frt.

. í 1- K ia d ás : regyos kiadás 474 frt 88 kr. rész
vények visszaváltása 855 frt 110 kr. takarékbetéti visz- 
szafizetes 2848 frt 51 kr. visszafizetett takarék kamat 
«  irt ao kr. folyo takarékkamat 1132 frt 6 kr. kül- 
S ü-'rr',k r e.S-o“,matol< 27180 frt 87 kr- összes kiadás 

III v® kr' Pe,nz^ári maradvány 1570 frt 42 kr.
, - ■■ , • , -------  — ezt megmutatta a ref temolombál „íílvlTen ' r-» 111 , a 870n á I ] ás  593 db kötvényen van 32223

,,e,„ gyakoroltuk ( , ,» « .»  reá sem,„, szükség)... faeta a domoeratia Ultf dmdalát. A terem “ Ifidás g te le  í r  1570 frt 42 kr- öszvesen 33793 trt 42
,V“',J“ _ - f ^ zerV n ,V!,S2“;  volt vidéki i .  helybeli ioznu vile« toU Uk“líí.7^ l  “ . takarékbetéteket és folyókama-

a bankvagyona 13268IU imiio- <uuan: ei ui nu un lírutey) la-1 ,i,. v ”i "T* .r*
idézésre szinte szolgálván egy római idézettel: ügy tetszett minth * n,ll0 8*a,““‘ v?1®**tott közönség?,

„bi. videor móri". ! D!!nlh“ » IV  dii«g«dott Hatvant varázs-
Good hy . szelleme támadt volna fel tündér palotává változtatni 

a mi igen szerény tánczteruiüuket, mert a tündérek1
Vasúti közlekedések.

ÚJDONSÁGOK.
(cs) K épviseleti gyűlés. Nyíregyház

<•111 hiányzottak. Annyi sok szép nőt valóban tüue- ■ vasutvo“atok indulása, Nyiregy-
ieuy látni egy csoportban! Most feszült érdekkel vá-1 ár 7 A 'io  ° *Z X!lssa f®l® ö óra 30 perczkor d u. 

(cs) Képviseleti gyűlés. Nyíregyház", felír. 20. í’íd u8y « nyájas olvasó, hogy megnevezzük, miut szó- C7P„ rji* • , Prrczl?or reggel. Nyíregyházáról Debre-
1871. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után kas’ a bálkirálynét! Ezt tenni valóban nem all hatal- 1 i o “.* \ lní,ul. ,0 v.ora 45 ,P frpzkor ^ e. és 7 óra
polgánneRter jelenti, hogy a nyíregyházi ulválaszió ke- ,nu,l,<ban. mert ha lebüvölt itt egy nyúlánk lajedelem- ,\ra ,,Á< /k0r r ste Nyiregyházáról indul Ungvár felé 8 
rüh-tekhen Zajác/. Jó/.sei, Lukács Ödön, Farbak) Juzsct 1,01 a âk ábrándos kék szemeivel, amott mar a jovú perczkor reggel, érkezik 6 óra 5 perczkor este.
es Jurányi /Iugó urak választattak meg: tudomásul pillanatban egy pár tüzes fekete szemnek kelle hetim-1 
vétettek. A le g tö b b  a d ó t  f iz e tő  p o lg á ro k  név- Jut,,i önkéntelenül is hódolatunkat! és ez igy ta rto tt1 
sorának összeállítására küldöttség neveztetett ki, mely- lov Vi‘St. egyik hódolatból a másikba esve nem csoda « nvip#.f -i i •
m-k elnöke Mathneides Gusztáv, tagjai: Kralovánszky !,a ’̂ ®l® tehetségünk elvesztette a tisztán látást; hiá- ‘ * ,ftZI... . . .......... ............. tagjai: Kralovánszky , - o—— ---------------- --------
Mór. Kerekréty Miklós. Sütő József. Haas Mór, Dr. ,̂au a lény he néző szem mindenütt fénypontokat lát 
Hfiiman Ignác/ és Oltványi H
egyszertmind az igazolás niegt,___
jelentése beterjesztése mellett — Következett a nagy ®8<4h ragyogó csillagok. — De ki is tudná a/.tmegmoii- 
i.ain.Xn i.:.., *i. :i. i — * » > . dani, m**lyik szebb: eg" *~i*— iifníi«*t —x. . .  -----

' "tl/.St l, ll.l.ts .vitt!. 1̂ 1. |V, • ....... . . .  ,1, UIIIII.VIIUI, IV IIJ |ivz,,vuivai t,u . ,
Síidre urak. E küldöttség ™ v»lólmn <dy sok fényes csillag tündökölt a uél- 
egtételével is megbizatott hul’ *K,8y c‘«)ik a másik fényét elvette volua, mint az

Üzleti értesítés.
terménycsarnoknál feb. hó 21-én 

,***j<*ít>sectt terményárak.

kolf>ön tárgyalása, elnök polgármester előterjeszti a gy teljesen kifejlett r«’»zsa- vagv Ro
hozzá kiigazittatás végett áttett megyebiz.ottniáuyi vég- ártatlan fejér liliom, vagy pedig egy szerényen el
. . . . .  i.*.. .... '.II  : i . . .  ’ . ' i  " . vitrin!.. ... *^L*I.._ . 1  __■ 1. . . .  tzest. Ez utóbbi hosszas , itt ott szenvedélyes vitá.a 
adott alkalmat, különösen a felett volt sokfelé ágazó 
vélemény, hogy o kölcsön vájjon a bécsi nemzeti Imiik 
tói vétossék-e fel. inint a gazdasági szakosztály java
solja. vagy pedig külföldtől Hosszas és fárasztó vita 
után. melyben némelyek a tárgytól eltérve reeriminá-

ouuló ibolya? Elég az hozzá, hogy e bál női kozou- 
 ̂ sege egy koszorú volt a legválogatottabb virágokból. Arp»

. melyben mindenik az első helyen áll. — Hát a bála- Znlí 
u.vai Na ö valóban a legszívesebb háziasszony volt. a tengeri 
szives háziasszonyok közid, a tultömött tánezteremben. u 1 
hol valóban nehéz volt pdlanatra elhagyott ismerőse

Piaozi é r
9 OO—OO fo n to t ft OO— .S JO

1
K ereskedési á r

100 köbö ltó lk ezd v *

Köles 
Halt, tisz ta  f e h é r

,  ___ it.  . . . . .  — ■ - . - o j v . ,  .„U V IV 9V - K a im sz ta rep c ie
tiokha tévedtek és az unalomig árjongtak, végre is feltalálni, csak ót lehetett mindenütt látni ieko- F.enmag
elfogadtatott a nagy kölcsön kieszközlése azon módo- *e}e/i! nyáj«» mosolyával; ó egyetlen vendégnojéről sem Gomhorki

fokii nuvfjr. itcce

6.25—  6 50 vámmácM «»er. 6 70— 7 00
3.60 -8  70 6 50—7 00
2 (MJ—9.10
4 10 —4.25 uj torméa,
4 10— 4.20
5.25—  5.50 
0.00—0 4)0 
0.00—0.00 
0.00-0 00 |
0 00—0 00 
9 50— 10.0 I

8.00—876 
8 60— 8 00 
6 .-6  5000 
5 .5 0 -0  00 

8  00— t 050 
16.00— 17.24 

24

lépett Adolf Kduárddal. összefüggöleg előterjeszti ta,Jan hálára kötelezte fáradhatatlan, tapintatos közre- 
jov diagyás végett a szerződést, mely azon módosítás joüködeiével, melyet még tetézett avval, hogy a temp- 
*al hagyatott hely he n. hogy a bérlő a szélmalomnál *0,,, s<|r*jegyeiu« k elárusitásában igen tekiutélyes sze- 
go?erőt nem alkalmazhat és a regale jog változtával reP<-4t játszott, több bájos hölgyekkel együtt kiknek l»á-

Felelös szerkesztő: Lukács Ödön.

....... „ ....udeii a szer- Jos íekintetök előtt ónként nyíltak meg az urak tárczái
bérlő tartozik viselni ** adakozásra T oiiiegesen vettük reszt e bálban a tet

ő ié ta bérlet megszűnik jövetlel
zódótdful kifolyó költs-'geket .. ------ 0-----------------------  --------  _ . . .  .

— V«‘S/.ett ku tyák  já rn a k  Nyíregyházán, mint J*08 iznieliták is. kik mint az alább megírt felülfizetési 
bálijuk több gyermeket niegmartak, s némelyekhez *l8zta mutatja minden reményűnket megszégyenítek ke-i 
c»ah 24 óra múlva érkezett orvosi >.pgély Nem lehet ?yps f«)űladakozásaikkal. Íme ezen némely ó r iá s o k  
eléggé ajánlani az Óvatosságot ezek ellen, kivált lm aa*| sídéit nemzetiség ismét újabb jelét adta nemes

H I R D E l T t i l B E l I

Hirdelniruy.

némely része megtanult kétláhon járni! Minthogy már
----------„ ------  -----  -------  A h-náuási takarékpénztár folyó évi mártiushó

k s áld ozat készségének Jól teszik szégyemtsék napjan <1. e 9 órakor az egylet helyiségében (Mir-s/ivenel
hiune vagyunk a kutya históriában, nem lehet megró- n"*K tettel azokat, kik a személyes bosszú hangjaival k,° *»a*) «vi rendes közgyűlést tart. melyre is a t. ez. 
vas nélkül hagynunk azt, hogy több polgár hamis ku- “kapják őket deniiiicialiii. — A rendezők kikre némely részvényesek tisztelettel méglnvatnak 

’ .........................................  “ u lo n ia s  gavallérok, szintén nem mulaszták el előle- T árgy : elnöki előterjesztés azt'síit éjié nappal szabadon hagyja kóborolni, úgy hogy 8tt‘o n ' a * gavallérok, szintén nem mulaszták el előle- .. T árgy : elnöki előterjesztés az egylet múlt évi 
N.' iregyházán maholnap nem lehet veszély nélkül ve hangoztatni kékvérű megjegyzéseiket, szintén ki- működéséről s több az egylet beléletét érdeklő ügyele
gig menni meg a legnépesebb utc/ákon sem Észre vette le,,ek "‘ ‘gokert, m tánezokat a tultoriióttség daczára a intézkedés,
ezt :i rendőrség is. mert mint szemtanúi valánk. két ^guagyobh pontossággal rendezték. Az általános jókedv H-Nánás 1874 február 13.
puskás atyafi jár fel m alá a kóborló kutyákat agvou •‘g'*sZ bét óráig folytonosan megvolt, sőt szünóra után 
lövöldözni az utczákon E különös s ujdonszerii reudön f" ljvást fokozódva tetőpontját érte el Szóval a farsangra
eljárás ép oly dísztelen mint veszélyes! Tanácsosabb CZ011 bál tette fel a koronát Nyíregyházán úgy szellemi 
lesz más óvszerhez nyúlni. mint anyagi tekintetben A szellemi tekinteteket illető-

t!) Nem a m últ században, nem is a múlt év- V ? , ,vo|f mondva miért, anyagilag pedig csak a t'eliil- 
tizedben történt az a csoda história hogy egy nem h/<>tásek is igen szép eredményt mutatnak, auiiut alább 
nu ss/e eső város határából egv nyugtalan vérű izga- következik. Eelültizetesek a ref. teinploiu-hálhnn: Gre- 
tót zsákba kötöttek s úgy tolonezoztak ki a város ha- **'*• Teszter és Hősig 15 frt, ifj, Elek Gábor 10 frt. 
tárából. Azt mondják, hogy ezen erkölcsi hajótörést Járniv Márton í) frt, Krasznay Gábor. Groák /sigmond 
szenvedett egyén Kutyába goson isme

(3—2)
Oláh JAkab

elnök.

Hií^öniónek.
DÉR MILCH6RUDERit feljutott volna 7T 7 Trtot, Miklós Ferenc*. Bodnár István, Bertalan . ,

zert. Mi azonban Táh I'alánszky-Csapó Ida. Bleuer Lajos. .Mányik Jó- a n ^°* *e *ver 6 eves p e j m én  a p ja  T e d d iltg -
l,l„ inrt ettk  ,„o„,lo,„n„di>liak tartjuk »«of 5—5 frtot, Ginek Dávid. JantMzkv András, l’altez to ll, anyjH  D otlrzhlfltll T u r rv tö l  F e d e z  10
»> Df. B leuer M ikltM » -káliói orvos .'1,6 18-án ;'lJos' Hl-uer Hermán, Stern es fitt. Eurinan l'ál, .Ír r . .  ,  . • . , .  ‘ „ .
rvo.i pálvájátiiik 30 éves jubilnniát. Mint érte- ll,,u,"»t, l8i„iez. Szesztaj Karoly. Buda) Keret,ez, Sza- , 1 tKHOLI, Ih rd n y  m e lle tt te b -
. e nevezetes ünnepélyen a rokonokon kívül ""oly latjos. S Kölni Henna,, .Juhász Antal. Nikel.zky m iir  1 5 -e to l k e zd v e , e llo g n d  12  id e g e n
es díszes vendén- koszom volt jelen Soká. soká <— • frtot. Kállay András. Fejér Bnrna. Klsch k m iczát.

it B AB É R
!r,° a n g o l te liv é r 6 év es  H árm on

. . > n . | « n  • • • ■ t t i t i i  i i i- iy r if i i  p o M atisz .1  i .  é t i  ■ —  — i— ~ — -  ~ o ;    -  •* • • • ” • ' ■ -   --------J<-k . .  .  • » ’
váltott ipgyet Nagyváradon S/cntt ssi Má •,í‘ll"*t bohes* Emília, Szoboszlay Pap Károly. Fazekas « p |ű  AtlülllS a n y ja  .M ártim , b e d e z  3 í r té r t

I.ynvsl Kísérje és áldása frisjkötésüket. !"*“ >'’■ Patk,. Tamás, Vársljay Ferenc., Xikel.zlty l.a- T n z sé ro n  féb ru tír 1 5 -é tö l k e zd v e  F lf,„m ,l
.•küldetett.) M eshlvds. Van szerencsén, * 5 “ 8 0  idetren  k a n ez d t Rst „ td k k l  ' . . t ^ a 8 :

orvosi pályájának még 50 éves (uhil.urnát is. ',pk- JorJ*
(k.) Bcvclaqiia R udolf helyhdi postatiszt f. évi (“esperes. Sípos Endre ügyvéd. 3—A frtot. id 

J«» 28-ikáu ** •*---- °  “  ‘ ' • ** '
na kisasszou

+  (Be
“ “ é kfizonseg tudomására hozni, miszerint leánynö 
velő intézetemben a félévi nyilvános vizsgálatot f. ’

Petrás kapitány, Tóth Lajos, Éles Lajos, Scliuk Mór,
. . ................................. ......... OS , V Griinhaitn. Leó, Spitcz Keretez. Várná Antal, Maar
Kór 28-t kán tartan.lom meg. melyre a tan ügy és ne ^ rto|f: Wepan Ágoston. Cincz Ignacz, Marul cl Lipót, 
velés iránt érdeklődő közönséget ezennel meghivom A ^ ‘“ ár János. Szombati Gyula, Bartholomaeides János

föesperest, Czucker Vilmos, Somogyi Gyula, Törökvizsgálat 
lakií

eget ezennel megh___
o. 9 órakor veendi kezdetét Orosutczai

a kasomon Nyíregyháza, özv. László Józsefné leáuync- te r Bíró László, 2—2 frttot. dr. Kottman, Mandel La- 
relo inte/et tulajdonos. jós, l’uki László, Grosz Sámuel, nt. Farba ki József,

— Kcniecsén is rn rsancultak . Múlt Fitkonides Péter. Nagy Sámuel adóhivataltiszt, Kozma

30 idegen kanczát Kz utóbbi eladó is. 
- Nyugodt háti ló.
K M iő
18747“

H i r d e t m é n y .
A iiyirejryhtíza város tulajdonát képcső 

évrea Icg-
tartatott az eUü ő n ö v u l S ^ ^ T r 'k ü o d c h b 'T u k ^  « l ” r. s. K a r a ja i  Joz.el. tbcaka Izi.zló, Ná- tu ,« ln‘1
dal ée olvasó-egylet javára; mely alkalommal a vidék ^asy Endre. Sexty Gyula. Morvay Izajos. Pásztor Péter, e rd ő b e n , a  v a d ász a ti j o g  1 8 7 4 -ik  
!•> »zép Bzátnhan mit képvi.clve. Keidet, ivmétlodütt Horovicz Jakab, id B. ncs János, Leichtman Mihály, riih b o t iirérőnek  a  v á ro sh áz á n  f. é Ip b r ttá r  
» tancz mulatság. Mindkét hál népes volt s » deruh * ropiíer Lajos. Noviczky Lajos, Andrikovics János, Je- , I Q . „ . .
ei páratlan jókedv viradtig egy üti tartat a mulatókntl n,ev Nándor. Ábrányi Aurél. Flegmán Lipót. dr Svarcz. '  U‘ 3 Órakor tartandó nyilvános ár-
Az eredményt jövő számunkban közöljük * Fejér Imre, Kacz József. _S Géz».  ̂Csapkay Jenő, Lip- verés alkalmával UZ 1875-ik évi február hó

k!l,,'n  V .....  •“ ■•l'-er nyerte  cl, mely az  evv
HZjtinu ’k'"  “ ,k'“  »' 311(111 ik
hétM kül J4‘.*y "yer ''' A ré" l' ,l's kiimitHtáat jovó "non Kulnti lenyomatba teendjük közzé.

IIV' " .'ü tz^lnn 'r,,i ^1 Kitidáa 231 írt 92 kr. Tiaftn jüfedelaat 403 frt 8 kr. hó  9 -é n  ta r to t t  tunácáiiléttbő l

zói hiva-

február

me^bigiiMból
Jurányi Hugó,

f'ijegv/.ó.



1074 ,
Árverési hirdetmény. l9-'’1

A n.-kállói kir. jbíróság tkvi osztálya 
részéről közhírré tétetik m iként ifj.Veisz Sá
muel felperesnek Fridinann Mór és neje el
leni végrehajtási ügyében utóbbitól végre
hajtás alá vont f. 1874. évi február 10-dik 
napján m int első, s szükség esetén szinte f. 
1874. évi mártius 10-dik napján d. e. Dóra
kor a n.-kállói 270. sz. ingatlan a telekhiva
talnál tartandó nyilvános árverésen a legtöb
bet ígérőnek elfog adatni.

Árverési feltételek következők : Bánom 
pénzül 10"|o vagyis 20 forint teendő le. A 
vételárt 2 részletben és pedig az első rész
let a leütéskor, a második részlet ettől szá
m ítva egy hó alatt lesz esedékes 6%  kam a
taival a n.-kállói kir. járásbíróságnál lefize
tendő.

Vevő a birtoknak azonnal használatá
ba lép, a telekkönyvi átírás azonban csak a 
vételár teljes lefizetésével eszközölhető.

A jelzálogos hitelezők felszölittatnak, 
m iként a vételár felosztása alkalmával leen
dő képviseltetésök végett e hatóság székhe
lyén m egbízottat rendeljenek, s azok nevét 
és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező 
esetben a hivatalból kinevezett gondnok ál
tal fog képviseltetni, — és végre :

Kgyideüleg felhivatnak mindazok is 
kik a végre hajtás alatt álló ingatlanok iránt 
tulajdoni vagy más igényt vagy elsőbbségi 
jogot érvényesíthetni vélnek, igény keresetü
ket e hirdetm ény közzétételének utolsó nap 
jától számítandó 15 nap alatt habár külön 
értesítést nem vettek is nynjtsák be.

ívelt a  n.-kállói kir. járásbíróság tkvi 
osztályának 1873. évi november hó 22-én 
tarto tt üléséből.

K a n i y
kir. jegyző.

A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hogy T okajban és .Szolnokon a „Seppcr és S atori“ czégtöl átvett s 
újonnan berendezett gözfíírészeik folytonos m űködésben vannak; úgy  e bel veken 
valam int a következő állomásokon :

N yíregyházán, Ujfehértón, Debreczenben, Szerencsen, Miskolczon, Siilyön 
és Fegvverneken dúsan felszerelt rak tára i m egnyitta ttak .

Felliivatik tehát a t. ez közönség figyelme arra . hogy e helyeken m in
dennemű vágott és szálfaanyagok e ladásra  készen állanak, rendkívüli megrende
lések pedig gyorsan és pontosan te ljesíte tnek .

K faáruk kitűnő minősége s a lehető olcsó árak minél több megrende
lést engedvén remélleni, a t. ez. közönségnek tisztelettel ajánlja

Iluszthon, 1873. szeptem ber 30-án

(12—5) az ifca/.gntősng.

Árverési hirdetés.
Kilón Aljraliíím csődtömegéhez tartozó 

a N agy-K illó  város tőszomszédságában, a 
n.-kállói határban lévő úgynevezett Hóhá
nyóikért, — mely a nagy-káliéi hiteltelek- 
jegyzőköny 195. 1012, 358, és 915. lapjain 
fordul elő — Nagy-Kálló város községhá
zánál folyó évi mart hó 19-én illetőleg np- 
ril 20-án nyilvános árverésen el fog adatni 
a délelőtti órákban.

Kikiáltási ár 2400 frt, —  bánatpénz 
ennek 10% -ja.

Ugyanez alkalommal Oöm öry I’ál N.- 
Kállói lakos elleni 1100 frtos követelés, — 
a Szabolcsm egyének több községe ellen vizi 
puskák szállítása árából elm aradt követelé
sek is el lógnak árvereltetni.

Az árverelési feltételek Nyíregyházán 
Bodnár István caődválasztmányi ügyvezető
nél és N.-Kallóban Petheő Zsigumnd töm eg 
gondnoknál megtekinthetők. (3 — 1)

Khno i'sűdtüiiM'g vá lasz tm án y a.

Hirdetés.
A paszabi zsilipnél f.é. február hó 20-án 

délelőtti 10 órukor árverés utján eladatni 
fo g n ak :

Giippel viz emelő géppel csövekkel, 2 
ló erőre. — Granichok. - Lóré kocsi kere 
kck. — Vasúti sínek. — Köszállitó talyiga 
emelő géppel. —  Hévér súlyemelő. — Föld 
bordó vasalt talyiga. — 50  akós fenyő ká
dak. — K ender gurtni. —  Pőre, kőfaragó, 
tö rő sb e to n  vágó kalapács. — Vas bunkó. - 
\  as gereblye különféle.— Kmelő vasrudak.— 
Nagym ennyiségű ócska vas. — Hydrnuli- 
cns mész. — Portiam! rzem ent — Fenyő- 
szálak. — I- ényőhuHadék darabok, a ócska
kötelek.

P á l y á z a t .

A Kótaj községben m egürült 
s 400 frt készpénzfizetés 4 hold 
föld beszámítok!* nélküli használata 
és tisztességes szabad lakás jav a 
dalommal ellátott jegyzői állomás
nak választás utjáni betöltésésére f. 
é. mart. hó 23-ik napjának d. e. 9 
órája Kótaj kórhazához kit űzetik, 
melyre n pályázni óhajtók azon ész
revétellel hivatnak meg, hogyeczél- 
ra kellően felszerelt kérvényeiket 
ugyanazon hó 15-igaló liro ttnál be
adni el ne mulaszszák, s hogy a pá
lyázatnál személyes vagy m eghízott
jaik általi m egjelenésük, az addig  is 
a kótaji elöljáróság, vagy alólirott- 
nál m egtudható előfeltétel elintézése 
czéljáhól inulhatlanul szükséges.

Kelt Keinecséti, febr. 15-én 1874.
(2—1) K rasziiay  Péter,

szolgálóm

KXOOCOOCCCOOCCOOOOÍO

Ha szöulié ih e  ad an d ó  legelő.
Mútc-Szuikn és O -Pályi a la tt 

levő úgynevezett Sándnri pusztán  80 
vaoy 100 darab m arhára való lege
lőt jutányos feltételek m ellett kiad. 

Ma<l;í n, 1874 febr. 14
Perliy Pál.

H i r d e t m é n y .
A m agyar éjszakkelcti vasút Xyiregy- 

liáza U ngvár vonalának ki«:pitéséből felma
radt különféle szerszámok, ta, vas, kő, tégla 
s a többi anyagiietnűek, folyó évi febr. hó 
25-én d. e. 9 ó rakor kezdődő s egész nap 
tartandó nyilvános, de önkéntes árverésen 
a vasút melletti tem ető szomszédságában 
fekvő raktári fő helyen becsáron alól is kész
pénz fizetés mellett el fognak adatni.

Fekete László,
tsiki végrehajtó.

A nyíregyházi ipar- és kereskedelmi
b a n k .

A „nyíregyházi ipar- és kereskedelmi bank14 t- 
részvényesei a f. évi mart. 4-én délelőtti 9 órakor a 
városháza nagytermében megtartandó rendes IV-ik évi 
közgyűlésre ezennel megliivatnak-

A k ö z g y ű lé s  t á r g y a i :

a) a lefolyt iizletévroli kimutatás és mérleg, 
h) az osztalék kiszabása.
c) egy két tagú számvizsgáló bizottmány megválasztása.
d) két kisorsolandó igazgatósági tagok választása.
e) 8 választmányi tagok megválasztása.
f) 3 részvényesnek a jegyzőkönyv hitelesítésével! meg

bízatása.
g) az alapszabályok 27. §. szerint netalán bejelentett

tárgyak.
Azon részvényes, ki jogait a közgyűlésen élvezni 

óhajtja, köteles a közgyűlés megtartása előtt részvé
nyéit n banknál letenni.

Nyíregyháza, 1874, február hó 11-én.
(3 2) Az igazgatóság.
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Értesítem a n é. közönséget, hogy mint 
okleveles szülésznő hivatásom folytatása 
végett e városban telepedtem meg! lőté
ren szerzett elméleti és gyakorlati képes
ségeimet egész tisztelettel ajánlom az. 
érdekletteknek ; az illetőket gyors és hű
séges kisz.olg.ibitró 1 biztosítván. Lakásom 
nagydebreczcni utc/.a 1729. sz a.

tisztelettel 
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