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v H ird etési d ija k  :
r Minden fi hasábos petit-sor egyszeri In: 

detésnél 6 kr. többszőriné) 4 kr. 
fr Terjedelmes hirdetések többszöri beik-'

‘ ‘ isa, kedvezőbb föltételek alatt esz-\ 
közölhető.

k Minden egyes beiktatás után kincstárul
illeték 80 kr.

jí Á nyílt-térben minden három hasábos  ̂
garnioud-sor dija 20 kr.

<&• _ 
& Az előfizetők, a hirdetések meg-ü 
tfszabásánál, 20%-nyi kedvezmény-^) 
jt ben részesülnek.

ttiado-tulajdonoa : a, „szaboloamegyel laplcladó-tó-raulat.4'

31 i uz u ra lkodó  elv IIX oiiro|Lti á llam k o r-jn y ira , mint abban, hogy az egyént valódi 
litáliy /.u tókban { jléteiére kifejti, Hajat lényéről ön tudato t úd

Az E urópában uralkodó államformák njiioki és saját N/cIK-mémk crősbitésére és 
központosítás elvéből kiindulva m agáte  szót cmelésére serkenti.
T i la  m mintegy ideálisaijók, mintegy felül Azt állitván, hogy a társadalm i intoz-
enielik az államon, s azt mondják, hogy a menyek czelja az egyén, azt gondolhatná 
kormány a közönségért nem az egy tűiért lé- valaki, hogy én az által gyengitem a köz
tezik, a nemzeti érdek eszméje uralkodik az jóra irányzott törekvéseket és a mngánér- 
államiérfiak lelkében, és ez érdeknek, —  dekeknek az állam oltárán való feláldozását! 
úgy vélik, — az egyén feláldozható. Távol van ez tőlem ! —  Sőt állítom, hogy

Én ezen fogalommal szemben azt álli- senki sem fogja szolgálni em bertársait oly 
tóin, hogv az égvén nincs az államért nny- sikeresen, oly buzgón mint ep *n az, ki nem 
nyira, mint az államnak kell lenni az égvén- , rabszolgájuk, mint az a ki lerázván m acá
ért » lói minden jármot, aláveti m agát saját let-

Iv/.en állitásoinat következőleg indo- kében a kötelesség érzetének.
].(>|om : Az egyediség, vagy az erkölcsi önálló-

Az em ber n iin s az államért m int lég* s;*g legbiztosabb alapja egy mindent atöle- 
fi'íbb czéljáért terem tve, hanem végtelen lő szeretetnek. Szép összliangzat van az ál- 
szellemi tlőh-dadásérr és a politikai viszo- hun java s az egyed erkölcsi szabadsága és 
nvokba az« rt van li'dyezve, mert ezek tö- m éltósága közt.
kéietesedésém k eszközei. Vagyont, életet örömmel fel kell áldoz-

Az emberi lelek nagyobb, szenteld), ni az államnak, de lelkét sohasem  szabad 
mint az állam és soha sem szabad azt en- beszennyeznie, besároznia es leigáznia az cin
nek feláldozni ! Az emberi léleknek túl kell bérnek, ü g y  kell beszélnünk a hazafiról, 
élni minden földi intézményt. A nem zetek m int ki öröm est feláldozza m agát a  közjó- 
kiilniibségei el fognsk tű nn i; századokig létnek ! D« vnjjon azt értjük-e ez.alatt hogy 
fennállott trónok alávetvék az Ítéletnek. a azt áldozza fel a  ini leginkább sajátja ,a  sze
mély* minden emberi miire ki van mondva, retetet es ereny elvét ? I ávol legyen . Mert 
ezt czáíolliatlan érvek bizonyítják az miibe- ' “ •»> érezzük-e hogy bármily nagy legyen 
ri szellem fejlődésének történetében. »» « j<» « «■>' »* szenvedései által az rilla-

Az emberi lény nem olyan tag ja  az m ot éri, m indam ellett nagyobb és tisztább 
államnak, mint .. miiv«n ta g ja in  kéz, vagy dicsőség ragyog  reá vissza és hogy önzet- 
a láb » testie k, vagy mint egy kerek része len szolgálatainak legdrágább gyüm ölcse az 
a gépnek, csupán arra rendeltetve, hogy elhatározás és em b erb en  tét erejében ^tnlái- 
kozrt működjék val.unely közös c/.élra és ható, a  mely ly el saját lelket gazdagítja, 
eredményre Az em ber nem a végett terein- Ezen elv az, mely haazállainknrm ány-
tetett, Inigy bele olvadjon az egészbe, m int zatokba bevezettetnék, egész uj képet öltene 
egy es» j) az Oeeánha, ' agy  egy* fövény* szem az ag g  Európa.
a tenger hom okjába és csak egy töm eg al- E kérdéshez meg vissza terendük.
kot isára szolgáljon. O  egy m agában egé
sze: képező lény, t>n intve saját tökéletesí
téséért mint legfőbb czélért, teremtve azért, 
hogy egyéni léteiét fenntartsa és csak any
uciban szolgáljon másokat, a mennyiben ez 
megegyezik saját erényével és tökéletessé
gével.

Az európai állam korm ányok nagy mérv
ben oda törekednek hogy elhomályosítsák 
az egyén eme fontosságát, hogy arra a kép
zeletre vigyék, hogy a külső érdek fonto
sabb, mint a láthatatlan  lélek, és hogy a 
külső tekintély szenteld) m int az Isten sza
va i»z ő saját lelki ismeretében. A korm ány
zók a m agán em bert az állam tulajdonául 
nézik, az. állam a la tt rendesei) m agukat é r t 
vén. igv a m»k fehíldoztatik a kevésnek, sőt 
a / t hiszik, hogy ez nekik hivatásszerű ren
deltetésük.

íSemini sem látszik előttem , olv szük
ségesnek mint a léleknek öntudatot adni 
saját kiilón becséről. Hadd érezze az egyén, 
hogy nem azért van az államba helyezve, 
hogy egyediségét elveszítse, vagy játékszer 
legyen, hanem hogy különböző tehetségeinek 
működési tért ég halhatatlan dicsőségre elő
készülést találjon.

Elöltem a társadalom  nemesbCilése és 
előhaladáaa semmi egyébben nem áll any-

népies olvasmányuk terjedésének akadá
lyairól.

Jelige: . . . .  c«i*lc *mn tanítsa gyümölroöaö, 
r*nk H7.0D tanítás tar Uem-taplalo «.•* er«>- 
ntu, mrivet 1*1*0, 1̂1-l.pedt vágv el r. 
nn-ií .. A lóink táplálná e t̂ Vint-'tln-n 
hii»onl'> n ta»t tápíaUftHÜoz Csak aton 
tnp lehel linunra a testnek, mily az 
éhségét c.ilapitja. A« *-li*ég lehat 
az «• 1 aö felt e te l“. Bánhegyi.

Azon etilekben, .melyet e most toliam hegyére 
Lt tárgyról az előbbi számban már írtam, igyekez- 
n kimutatni, miként a népies olvasmányok htrelio- 
sji kórul régóta, tle kivált illőnkben, igen sokan ta
llóznak kriutém röviden azt is hogy a buzgalomnak 
ni felel meg az eretlmény

Itt veti fel magát önként egy nagy kérdés : a 
a i é r t “ t

Megkísérlem erre is feleletet adni. #
Meglehet, hogy nem elégitem ki az olvaso vagyat 

feleletem nem felel meg a várakozásnak ; de tapasz- 
táslxd meritett véleményemet cló kell adnom ig  ̂ t*

0 " a km.-k c t.irpy felett w ii. volen..'n.y.
„ : szóljon. Mert ni ténv. hu*y népié, nlvesiininynk 
in. Iia van i. Iiiánv. de eseo.en ,/eRenyek nem v„- 
unk ; liánom ez nlva.niáimik elterjedni, a nép köze 
Ilii nem bírnak VaUmi nkaddljnnk kell lenni Ma 

akmlálr el le.z hárítva, min lépé.t tettunk előre 
•resuiik tollát n kérdés mei!l'e|tó«élioz n kulrsot Az 
;adálr elmoaditásához ar. eszközt. , ,

Tehát a/ a haj. hogy a népies olvasmányoknak 
nos olvasó közönsége tigy-o? n , .

fin ennek okát abban találom, a mit Bánhegyi a 
Iigéid választott paedagogiai elvben kifr.jeze • a >» 
>gy er olvasmányok terjesztését nem előzte nu g «♦
... le m . uáeaíl n h A 1 fi (1 V ÍZ V.

,A z é h s é g  az  e ls ő  f e l t é t e l " ,  azt mondja 
az idézett paedagog.

Éu pedig így fejezem ki az ö eszméjét, gondola
tát : a in i n é p ü n k  m eg  az o 1 v a s u i v a ló ra  nem  
é h e z e t t  rá .

Hiába papolok, hogy a régiek elmúltak, minde
nek megújultak ! vagy ha bölcselkednék — mert ilyen 
akad elegendő — s azt mondaná, hogy az idő örök; 
hogy a mai idő az az idő, a melyik régen volt, csak 
az emberek mások ; hiába mondanád, hogy az uj em
berek uj intézményeket teremtettek s ezek szerint más, 
uj életet kell a régihez mérten élni, — nem hiszi. Az 
apja igy élt: neki is jól megy igy. Közbevetőleg legyen 
mondva sok oka volt reá az elmúlt időkben, hogy min
den szót el ne higyjeu ; mert hiszékenységével sokszor 
rászedetett a szegény nép Na de erről nem többet. 
Minek volna a heforrott sebet felvagdalui! Elég legyen 
annyi, hogy a nép az uj dologban, mindenben ami uj, 
kételkedik.

Ha azt papolod, a mit valaki találóan igy adott 
e lő : korunkban gőzzel utaznak, villámmal írnak, nap
sugárral festenek, fejet csóvál, tamáskodik. Csodálko
zik beszédeden s azt mondja az ily dolgokra : csupa 
isteni csoda 1 Jó. ha még meg nem hazudtol De neki 
azért elég annyit tudni, mint a mennyit tudtak a ré
giek. Nincs meg bernit' a vágy, nincs az éhség, hogy 
e csodadolgok titkait kitudha'sa.

S van-e nép közt élő ember, aki ne hallotta vol
na. hogy ma a gyermekek tanítása nem jól niegyen. 
Mert nem úgy történik mint régen „Régen kezdte az 
iskolás fiú az á-n s folytatta, hogy b. c. d st. Ma be- 
leugrik a közepi he s kezdi az i-n.* Ugyan ismerned 
k* 11 az uj taiimódazert, hogy elhitesd, miként ez az 
előnyösebb. Mert a régi — szerinte — mindig jobb.

Akárhány ilyen példát hozzak fel, az újításra 
mindig csak uz a felelet : mire való az ! Apám sem 
tudott többet, mégis ember volt ; sőt könnyebben élt, 
mint én (ö ezt nem tudja, hogy a mit utoljára mon
dott. mily természetes következés az : nem tudja, hogy 
ha az uj időhöz s uj intézményekhez alkalmazza magát, 
neki még könnyebben fog folyni az élet. mint a régiek
nek!! Nein kivan, nem vágyik egy mákszemnyivel sem 
többet tudni, mint atyja tudott Nem érzi a tudás 
utáni éhséget — csak igen igen kevés a mi né
pünkből

Igen természetes aztán, hogy nem igen csiklan
dozza lelkét a vágy. hogv : vájjon miről Írnak, beszel
nek mostanában az újságokba: ? Kánja is ö. Legkisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy az am-rikai. svájezi, 
iiémet, franczia. spanyol st. m*p mit c>inál, vagy min 
töri a fejét. Legalább inig ezt az éhséget nem érzi, 
nem kell gondolkodnia sem ni felett ; nein kell búsul
nia a franczia. spanyol nép szomorú sorsa felett; sót 
ha akadna valami ilyen oka otthon s dologra épen 
nem mehet: megyén oda. a hol nem busuhmk ! De uz 
iránt nem érez legkisebb vágyat sem, hogy ilven iiret
időben, valami b lki élvet szerezzen egy vagy niás Jcönyv- 
h'd, vagy ujíághól magának (Például abból a könyv
ből. melyet a népkönyvtárból szerezhetne meg.) Felőle 

[felfordulhat a világ akár fenekestül együtt; vagy kies
hetik 'irkáiból a fold. Neki rá mi gondja'.

Hogy népünk a tudatlaoságunl igjr eltelt, ennyire 
jól lakott: azt hiszem, hogy mindazok tapasztalták ezt, 
kikben felébredt az a nemes vágy, hogy a nép felvi
lágosodásáért tegyenek valamit.

Talán nem is illik, (n mai társadalmi fogalmak 
mellett persze, hogy nem) s nem is szép népbarátnak 
ilyen egyenesen s őszintén pártfogolt ja elleneben szem- 
bo kibeszélni hibáit és fogyatkozásait. A ki őszinte ha
lát. annak felfogásom szerint igy kell. Hízelegni, szem
be szépeké* mondani: ez. az ál-barátok illemszabályá
ban van megírva fin az ilyet nem szeretem A hízel
gés nem az. én kenyerem. Ha hibáira nem figyelmez
tetem azt. a kit szeretek, a kinek barátja vagyok, nem 
akarom javat, fin pedig népünknek javát akarom.

De miként s minő eszközökkel kell hát élnünk, 
[hogy «• Mki zsibbadtságot, szellemi aléltságot megszün- 
t< "iik hogy a lélekben éhséget idézzünk elő; hogy a 
lelki elvek utá ni sóvárgást felébresszük? Ilanzt mond
juk, hogy a népies olvasmányok terjedése által, ezzel 
más szavakkal csak azt mondjuk, hogy — semmitsem 
szólunk

fin egy»b<t nem tudok mondani, mint azt, hogy a 
gyermekben kell, az iskolában, értelmes tanítás, s bölcs 
nevelés altul az éhséget felébreszteni De ma ezeket 
is értelmetlen s paedagogiai ellenes tanmód és tan
rendszer s /.r in t inkább túlterheljük és elundoritjuk, 
mint kedvet s éhséget ébresztünk bennük. Az értelmes 
olvsásra kevés gond fordittatik ; pedig ez a legjobb 
eszköz íi tmlvágyóra nézve. Szt. történelem, akarom 
m i.idani szent história taníttatik nagyobb mértékben, 
mint korunk követelménye parancsolja Ez pedig vakhitet 
ébreszt csak s nem élő és munkás hitet, a mostani 
kézikönyvek szerint előadva. A mi a tud vágyat ébresz

te n é  s az ismeretkört bővítené: természetrajz, termő-



szét tan, vegytan, földrajz, s történelem: vagy eppen 
nem taníttatnak, mint a természettan s vegytan — 
egyáltalában, vagy hiányosán 8 teljességgel uem ér* 
dekktíltóleg, mint a többi elÖ8/.ámlált tantárgyuk Ez 
igy megy, édes kevés kivétellel, kivált a felekezeti is
kolákban.

Az iskolai értelmes tanítás mellé jönni kellene 
az ismétlő iskolázásnak. De erre az a felelet, hogy: 
ki és mennyit fizet ez uj teher elvállalásáért. 11a sen
ki nem fizet: s e n k i  fog tanítani is fis úgy van. Ezt 
kellene követni az estvéli iskola felállításának De a 
kormánynak pénze van mindenre, csak erre nincs. Kein 
uj dolgot beszélek, mondja az olvasó. Többet mondok : 
azt is vetheti szememre, hogy részben a magam által 
mondottakat is ismétlem.

Igaz De az is csak igaz, hogy mindezek egyedül 
papíron vaunak még. S míg a valóságban nem igy fog 
történni : addig a népies olvasmányoknak nem lesz ol
vastunk ; addig ezeket foly ton sürgetni kell. Ez utón 
és módon pedig a tudvágyó s lelki élvek után sóvái- 
gó gyermek és suhancz. az otthon való olvasás s az 
iskolában tanultuk elbeszélése által talán apjánál is 
idézne egy kis lelki éhséget elő

Az így nevelt, tanított s az ily módon e szelle
mi körbe bevont gyermekek, ifjak 8 apákból alakulna 
uiár egy olvasó-kör. Ezek számára lenne szükség a 
„népkönyvtárak felállítása ós berendezésére".

De vájjon lenne -e már ezekben oly ellenál Ihat- 
lan a lelki éhség, hogy ennek lecsilupitására krjaikat, 
garasukat, vagy épen ttjaikat is ne sajnálják ?! Nagy 
kérdés S ez épen második akadálya a népies olvas
mányok terjedésének: a p énz

(Folyt, köv.)

Levél a „Szabóit**" szerkesztőjéhez.
fiéui febr. lf>.

Gyakran megesik, hogy a távolból irt levelek, 
vagy a tárgyhalmaz, vagy a szerkesztő szeszélye miatt 
a papírkosárba vesznek el. pedig a levelek gyakran 
oiy dolgokat pendítenek meg. melyek nemcsak a nagy
közönségét érdekleuek, haucm egy»ztrmiud nagyobb 
hurderövel is bírnak. M.igáin is voltam ezt szereucsét- 
leu pár alkalommal tapasztalni :

„Kócznyelu Nyaiíagyűmölcs váljék Sunynyábul 
azértV Keni*!.. Felveszem toliamat, s innen a távol
ból visszagondolva az én kedves sokat zaklatott, most 
is eh.beszelhet len csapások által zilált helyzetbe ju 
tott édes hazámra, tudósítom az érdekletteket becsi 
éleraényeinkröl.

S az a legszebb, hogy tárgyamat innen veszem 
ugyan, még is kitünően magyar íeend.

A bécsi egyetemi magyar kluhbrol akarok szólani.
A khibb ezen jelszavak mellett : barátság, mű

veltség, szabadság — hat év óta virágzik, kitunóleg 
magyar nemzeti irányban.*) Keines czéljául kitűzte 
a politikai és társadalmi tudományokba ni önképaéat, 
tekintettel főleg a magyarhoni viszonyokra; továbbá a 
a  társas szellem fejlesztését tagjai között. A magasz
tos czél elérésére gyűléseket tart, melyet olykéut osz
tott két részre, hogy inig első s szellemi részében egy- 
egy tagja a lieti eseményeket mondja el. mely aztán éléuk 
vita tárgya is. s uiig egy másik tag szépirodalmi, avagy 
tudományos értekezést tart : addig az ülés második s 
társas részében arra törekedik, hogy a tagok egymást meg
ismerjék. s boyg azoknak azon ritka élvet nyújtsa,

• | Jól teszik „eppur ti mouve* Stork.

'melyet a nagy varos úgyszólván 'oliusein adhat, hogy 
egyniiís közölt fesztelenül niulathiiti.ak.

Ezen utóbbi czél elérését erősen előmozdítani 
sikerül a hiúbbnak „ispiritus44 nevű élczlupjával.

A klubb tagjai egyetemi polgárok. Vendége lehet 
minden nemes ember ki a „jó estvóM'el koszöntvén 
be, uevét a vendég könyvbe írja. S hogy szívesen lá
tott vendég, nem csak csupán az elnök üdvözlő szava 
tnoudja, de azon hangos „éljen• — neve említése után 
mely eddig mindenkire oly kellemetezcn hatott, hogy 
rögtön otthon érezte magát.

2S itt akad is barátja mimlenkiuek, nem csupán 
szakcollegát talál, de megismerhet élezés lapirót ki
nek szúró hatásait az „Üstökös- gyakran közli; láthat 
hírlapírót, kinek bécsi leveleit mindenki olvasa, megis
merhet igen ügyes, s már névvel bíró regény író t; 
meg kitünően képzett drámait észt, egy egész ezred 
versiró és gyártó fiatal óriást, beléphet azou trifolium- 
ba, — mely egy u) tag belépése által quadrifoliummá 
lesz, melynek tagjai a képzőművészettel foglalkoznak 
s járva szorgalmasan a Kunstvereint; Künstevereint, 
Belvcderet, s forgatva a képzöitészek müveit, oly czik- 
keket irtuk már rs több hazai lapban, hogy szinte látni, 
miként nő az értelem; a Sitin — a művészetek iránt.

A republikánusokról, socialisták, és communisták- 
ról hallgatok. Csupán azt említem meg, hogy eme leg
utóbbi elv embere soha éltében szivart nem vett — 
vesz m ás! Termete azonban minden irányban egyen
lően terjed ki. Ez szintén a cominunismus symptbo- 
mája De irue csenget az elnök — az ülés kezdődik

A „Szabölcs “ politikát nem üz, s igy csak is azt 
jegyezem meg, hogy egészséges liberális szellem lengi 
át a szónokok beszédjét, s miután semmi ultruuiontáu 
pártnak nincs helye; oly nézeteket vitatnak melye
ket iájdalom ! csak nÜDt jövendőbeli honatyák fognak 
tényleg élvezhetni **)

A szépirodalmi értekezés: Eötvös József báró fe
lett : — A hazafiul kegyelet szép példája, mely a haza 
egy fémkoszorus alakjáról épen febr. ‘2-ikún annak év
fordulóján emlékszik meg. A beszéd végszava álljon 
mutatványul:

„......... Bánatos sóhaj kél minden igaz magyar
kebléből, s szooioritó érzés nyomja el minden magyar 
szivét ezen dicső ember nevének említésénél. Nagy 
ürességet jelez ama sötét kereszt, mely neve után áll. 
S ezen ür igazi mértéke az elliuuyt nagyságának. De 
erőt ad tudása annak, hogy e láng szellem a mienk 
volt! tudása annak, hogy itt élte uiuukateljes életét, 
itt nyerte a kitüntetést, itt emelkedett a magas polezra.

Hát szelleme hova költözött ? itt maradt annak 
áldása, oh bizonyára e bazábau!

Buzdít a Ilit, és törekvésre ösztönöz a gondolat, 
hogy- szelleme inegifjult testben hasonló, nagyokban 
fogja boldogítani édes liazánknt. a megdicsóült hazafi 
és költő édes hazáját! S most isten veled nagy fia 
Magyarországnak, pihenj békén, szellemed munkára 
int másokat, és a haza felvirul!! !“

8  a  szó n o k o t egy  k om oly  ü nn ep élyen  j e le  a  m e g 
elégedésnek — nyugtatta meg. hogy igyekezett egy 
kéjiet adui azon férfiú munkásságáról kinek meszsze- 
látó lelke üdvösséget igyekezett adui a hazának. Több 
tárgy a napirenden nem lévén, jö a társas estély.

Uj elnök, uj coiitra|>uuctuiii,. . .  a kántor intő-' 
nálja a „Gaudeanmst* — s az előbbi komoly, higgadt 
hallgatók kedélyes mulatsága itt van. Tréfás költemé
nyek szavullása. éneklése, majd az „ispiritus" legutóbbi,

**) A milyen irányban nevelik masukat ti ifjak, olyan le*i h '
haza jövője. RnkoiiRietivünk kisen küzdelmeiket Szerk

számának felolvasása oly kedélyes mulatsággá teszi 
az estét, melyet élvezni igen, de leírni nem lehet.

S most engedőimet kérve hosszadalmasságomért 
s megköszönve talán mar túlfeszített türelmüket is] 

I azon biztató szóval zárom be levelemet, hogy ha netalán 
napvilágot látnék másszor is — rövidebb leszek. **)

P l. J .

N y i r f a 1 o in b o k.
V.

iKgy sajátságon népszokás. Hátha mi is megholtunk. „Szabolcsról 
Szaludéinak.u Kiállunk a síkra. Oasiuta vallomás. Másutt - ni 
fonjak u sövényt .. kolbászból A mit rólunk beszéltek. Kll.-n-

i inouduuk a Hittannak. ilaladasiink, reményünk A kiket _ bár
restellve — megnevezünk. Édesítsük a keserű kávét)
Vidékünk egyik kedélyes népszokása az, hogy a 

, munkából estenként hazatérő fiatalság azou restguzda 
földeinek végen, ki kellő időben be nem kapálta vagy 

| kapáltatta s elgazosodni engedte veteinényeit sirdomb 
jalakzatu földhányásokat hevenyész, azokat kóréból, 
nupvirágszalból idomított fejfákkal vagy keresztekkel 
ellátja, így akarván jelezni a gondolatot, hogy u fold 
tulajdonosa alkalmasint meghalt, mert különben gon
doskodnék a szükségelt művelés eszközléséről.

ilyenforma sir halmokat építhetne a mi szellemi 
munkaterünkön valami jókedvű kumorista, látna bizo
nyos irányban késedelmes hanyagságunkat és példátlan 
hűségünket az arab példabeszédhez „szólni ezüst, hall
gatni arany.*

A „Szabolcs" 1872 mart, 17-ik számának tárczá- 
jábanjelesül a czimen: „Szabolcsról Szabolcsnak. — 
tréfa is igaz is, ahogy vesszük* egy czikk jelent meg 

! melyben a szerző dr. D. P oly élesen és kimélytele- 
I mii nyilatkozik megyénkről, ennek öregeiről, férfiúiról 
es fiatalságáról, társadalmi életéről közszelleméről, iro
dalmi úttörőiről, hogy valóban alig érthetjük, miként 
lehetett e csalánszovetü és paprikafüszeres csikket 

I azoknak a kiket illet, agyonhallgatniuk.
Közel két év mull el azóta, hogy e czikk napvi- 

i lúgot látott, és csak egyetlen szerény hogy som emel- 
' kedett megcsúfolására , vagy legalább tételeinek kellő 
mértékre leszállítására s ez által elismertük, aláirtok 
kemény állításainak helyességét, alaposságát.

Nem akarva recriiuinatiókba bocsátkozni, kire 
vagy kikre hárul e részben a mulasztás súlya, m m 
mentegetve magunkat sóin (bár lehetne, és pedig a la 
posan) hallgatásunkért, megkísértjük most (jobb vala
ha mint soha) czikkiró barátunkkal megyénk becsüle
téért küzdliomokra szállani.

Nagy elfogultság volna tőlünk, Sznholcsot mint 
eseményIcépet, mint a haladás zászlóvivőjét mutatni fel, 
sut azt is elismerjük, hogy bizony van itt elég hiány 
és gyarlóság, — de másfelől azt is ki kell mondanunk, 
hogy a^társadalom sötét árnyfoltjai, egy vagy uiás alak
ban, nuó megyékben, sőt a leginiveltehb ál la inuk hali 
sem hiányzanak,. . legalább mi igy tudjuk a napi 
sajtó közleményeiből. — Látjuk más megyék társadalmi 
életét s azon meggyőződésre jutunk, hogy másutt is 
akad sepregetni való a ház előtt. Figyeleinmnl kisír
juk a cultur népek mozgalmait s azt tapasztaljuk, hogy 
üdvös iuté/ményeinn mellett áldástalan üzelmek és tájó 
mély sebek is m utatkoznak... Angliában a panperis- 
rnds. Fraucziaországbau a petroleuseok és Mac M»ho- 
nok. Belgiumban az ultramoutanismus, fiszakaim nká-

••*) Örömmel vetn iü k  tudósításait Sserk.

A ..Szabolcs" tárczája.
Kis Margitom emlékezete.

Mai láttám a jövőnek képet,
Át k iértem  a* életen.
— Hobó ábrandja a saülőnek 
II mar. d minő végtelen !

Előttem állt a mint már eszmei,
Moaolyg, nevet, futkáro/.ik.
Majd hogy beszél, s a k.Userkettón 
Hóira arczrzal mii t gondolkozik 

Mennyi aprőaág, mennyi játék,
Mennyi t udvágv és kérelam - 
Alig tudok telelni mindre,
Miki ott feszeng a térdemen.
Aztán jön a növelde élet.
Oondtalan kor, vidám kedélyt 
Majd felkelnek a szív iákéi 
Ezer vágy, sóhaj, szenvedély. .

És ab, a szív már titkon érés,
Megillette a szerelem :
Eped, sóhajt, k é j t e l t e n  v é r e s .
I>e még rejtve az érzelem.

Mert az én Margitom okos lány.
Nem játsaik ő érzelm ivel,
Mint a tenger kagylója gyöngyét :
Szerelmét mélyen rejti el

Melyen rejti. . .  de majd ha egvacer 
Nem tudja már elrejteni;
Ha langra gyűl a szerelem, az 
„Elán, utolsó, egyszeri...“

8 majd ha ott állnak az oltárnál,
S reszketve mondja : „szeretem !“
8 anyja és én könyezve nézzük . . .
Mi boldogság én istenem ! . . .

. . .  Oh balga szív, csapongó lélek.
Mit zavarjátok bánatom ;
Nézzétek a kedves lánykát 
Ott fekaziK a — r a v a t a lo n

E eje r  B.

N a p l d t f t r e d é  k.*>
(Novella )

Indiában jelent meg legsötétebb tettem legragyo
góbb angyala. — idegen fák sótét árnyában egy folyó 
partján, melynek vize oiy szelíden csörgedezik alá, 

'mintha csupán sűrű légfolvam hullámzott volna a c*il- 
j  láiuló kavicsokon végig, — ott láttám meg ot. a/, égit 
' Cg} pária-leány megvetett személyében; szép volt, oly 
szép, hogy a költő lilába kapkodnék néma kifejezés 
és a festő kétségbeesetten a tehetetlen ecset után

őseim története tanitolt megismerni azt, hogy 
| mily gyarló és Inu mindaz, a miben az ember bol- 
j dogságát keresi. Balgaság volt minden tettük. fin 
maid) után vágyódtam. A liadulicsöséget már meg 
elégeltem A tudomány üresen hagyta keblemet; a sze
relmet érzékiség, a barátságot önérdek váltotta fel: 
a művészethez fordultam végre kérdéseimmel : oh de 
az néma, ha a szív nem szól. l ’jat nem tehettem, 
legalább újat akartam látni Nyakamba vettem a vi
lágot és a Hunniává idegenszerü lejtőjéig meg sem 
állottam. Megtanultam a hinduk nyelvét, megismer
kedtem a brahminuk életmódjával; tetszettek nekem, 
mert egészen másforina bolondok ok. mint mi európaiak 

Itt az óriási pálmák kozott láttam meg öt a 
szép páriát.

Mióta ól máshol sem volt, mint a páhimerdohcu 
egyebet nem tett. mint vizet merített, datolyát meg- 
gyökeret szedett atyja számára

„Ne nyúlj hozzám, ne szidj velem idegen férfi." 
lebegő ajka — a pária légköre nem kedves istened 
előtt : beszennyezed mugadat

I1 E szavakkal válaira emelte korsóját s a karosa
fák ningé tűnt.

L- o vállaltat hatalmas brahma, szólj! 10.000 
eves aggkorod daczára, beszenuyezőuek mondhatod-e'i 

j  Hónapokon keresztül naponta láttam n leányt mellet
tem elhaladni. A ligetben kívülem és öreg atyján kí
vül egy lélek som volt Az emberek kerülték e helyet, 

j nehogy véletlenül a páriákkal érintkezzenek Az öreg 
pedig bárgyú szemeit a világnak eresztve. naphosszaid 

; elüldögélt egy figefa árnyában fis midőn egy uapon 
-/.emel megtörtek és a leánya a folyóhoz nem jött 
többé, elmentem hozzá, meg i* érintettem, megfogtam 
kezeit és hogy vigasztaljam, beszéltem is vele: szegény !

! •) Kgy német regény epfcntjja nyomán

, hogy megijedt, — reszketett, éreztem. De most meg- 
uiosakodól azonnal. — szóla, hogy ismét tiszta légy.

„Dehogy mosakodom" — telelek, — sót tisztát- 
lan pária akarok lenni mint te vagy; eljárok börzéid, 
datolyát cs eledelt hozok neked, te pedig vízzel kínálsz 
majd engem4*.

El is menteni hozzá gyakran, beszéltem neki a 
mi nagy brahmaiikról, a ki szelíd és jó népe gyerme
kei iránt, és hogy nem kívánja a férj halála után a nő 
oufaláldozását. sőt ellenkezőleg vigasztalja az özve
gyet, erőt ad neki, hogy veszteségét feledje és a nap 
sugarának ismét örvendjen. „De azért szívesen fogadja 
ha a feleség önkényt megy, nemdeu ? kérdi* hajoló na
iv taggal.

Szívesen annyiban, mert tiszta szándékból áldo
zat képeu tette, de sajnálja, hogy önmagát fosztja 
rneg e szép élettől, melylvel megajándékozta és be nem 
várta a halált míg a/, parancsszavára megérkezik, hogy 
öt az epedö férjhez, vezesse. Ugy-e eped. és a sze
rető nő ne siessen öt vigasztalni44 V.I.áiu — folytató — ha 
te majdüti hazádban léssz, hazádban, a  mely messze, ta
lán u fehér hegyeken is tul van. oh akkor én oly szo
morú leszek és úgy logom érezni magamat mint ha kö
telességein lenne téged követni.

„Akarsz-e nőm lenni?!* e szavakkal vétkeztem 
legelöszói irányában

Rábeszéltem, hogy enyém legyen és kövessen 
hazamba Akkor még nem ismert más boldogságot 
mint az erdőben élni, virágot szedni, növényekből ele
delt készíteni és gyümölcsöt enui, amint azt szelíd 
vallása parancsolta, én azonban más boldogságot is
mertem vagy véltem ismerni, egy európait, — magam
mal vittem — a zsenge viráglevelet átplántáltam 
más égalj, idegen napsugár alá Örömmel követett, 
csak a végtelen tengeren volt halvány és szomorú* 
ha a tisztátlan kádvizzcl kellett mosakodnia vagy épen 
belőle innia.

Megérkeztünk Európába, a legelső városban val
lásom szertartása szerint cgyhekeltein vele. mint tö r
vényes nőmet vezettem hazámba

Kastélyom udvarán egy még elutazásom előtt 
kiilöiu-zkodesból megrendelt görög ízlésű épület már 
készen állott

l'artbeiionnak neveztem el.
Mos. c/.élta akadt az épületnek, nőmnek szántam 

Nem kíméltem sem fényt, sem drágaságot, hogy belső



bán « Lynclijusti*. Poroszhonban a militurisnius. Olasz- 
honhuu. " Hollandban. a Svájcában sőt mindenütt a iiit 
és kétely, a uiuuka és toké, a inult és jövő súlyos 
harcza, lázas forrongása, — szóval: inig az ember 
ember marad, úgy egyesek mint testületek és nemze
tek életében fény és árny, fönség é> törpeség, magas
ság és mélység váltakoznak folytonosan . és ezen őrök 
térvény alul Szabolcsin egye sem képezhet kivételt.

E tényállás azonban legfeljebb enyhítő körül
mény. de épen nem igazolása az elmaradottságnak és 
sülyedósnek, melyeknek éles vádja ellenünk emelkedik; 
és lm csakugyan áll az, tűit czikkiró megyénkről elő
sorol, jelesül liogy öregeink „fülig ülnek a régi czopf- 
l»i*n eszmék nem fognak rajtuk, nekik a jövő
höz nincs hitük csak úgy volt jó, a liogy régen volt; 
férfiatok közöl a ki megunta volna már a meddő politi
kai szélkakaskodást, u ki nem ezenuesterkednék a uép 
előtt hazug szemfényvesztésivei. a ki erezné és belátná 
hogy szavuk helyett tettek kellenek, üres ábrándok 
helyett test és húsból álló reformok, a kik hangsú
lyoznák a népnevelést és tennének érte, a kik okszerű 
gazilászutra, termelő iparra adnák magukat, szóval, a 
kik tettekkel járnának a nép előtt : ily emberek ná
lunk múzeumba való ritkaságok;... hogy végül a fiatal
ság oly lóba nép. milyeneknek a k . . .  i urfiakat ra j
zolja. sőt átulában „a legtöbb szabolcsi ember ma is 
Árkádiában él és Eldorádókról álmodozik- az idő csak 
fül© mellett fütyül cl „ő marad régi jó paradicsomi, 
szüzességében, távol minden időszerű kívánalmaktól 
avas rögeszméibe kullancsként (!) kapaszkodva, legtel- 
jelili híréből ismeri azt a tételt, hogy a műveltség ha
talom- . . .  igen, ha a vádak igazak: akkor valóban 
nagy okunk van pirulni és szégyeukedui társadalmi 
életünk sivárságán és szerbtöviseiu

De valamint czikkiró igen jogosan tiltakozik és 
óvást tesz „Társadalmi bajaink" czimü könyvében, nem
zetünk azon meggondolatlan ócsárlása és igaztalan vád 
alá helyezése ellen, meiy szerint u „Nyűgöt- Európa és 
Hazánk" Írója, bizoyos (talán rubelekkel fizezett) Apu
ié ju* elég vakmerő volt azt állítani, hogy mi magyarok 
„az emberiség közkeletűdnek felfedezéséhez csak egy 
morzsával sem já ru ltunk"... épen ily jogosan és ha
tározottan tiltakozunk és óvást teszünk mi is megyénk 
feutebh idézett méltatlan megliurczolása ellen!

És itt elmondhatnánk, hogy hiszeu czikkiró, mint 
messze vidék lakosa legfeljebb madártávlatból szem
lélheti s igy nem is bírálhatja alaposan a mi helyze
tünket; hogy megyénknek csak kis részén és kevés 
áléig tartózkodván, nem tarthatjuk illetékesnek arra, 
hogy telettünk páic/át törjön, de nem bocsátkozunk e 
térré, liánéin érdemleg szólunk a tárgyhoz, jelezve rö
viden az emelkedést és haladást megyénk életében.

íme a „Sóstó" megif|odva, megszépülve emelke
dett ki hajdani diszteleuségéböl; számos községekben 
takurékinagtárakat épített népünk bölcsessége; Nyír
egyházán, K-Yardéban, Kálidban. Hó torban, Kernemén 
pénzintézetek alakultak; a gyümölcsészet, fatenyésstés. 
okszerű gazdászat szép lendületet nyert. A társulási 
szellemről tanúskodnak a gazdasági egylet, a kisvárdai 
tűzoltó egylet, a dalárdák, műkedvelői előadások, me
gyei kórház és régészeti múzeum, hét tanítói egylet, 
orvosok és gyógyszerészek egylete. A szellemi téren 
szinte nem hiányzik az élet lüktetése. Nyíregyháza öt 
osztályú gyinuasiuiiiot állított, a vagyonosnak epen nem 
mondható Kálié reáliskolát, mindkét városban minővel 
dék. Nyíregyházán és K-Yárdábnn könyvkereskedés éa 
kölesünkönyvtár, van megyei közlönyünk, (valaki vala
hogy a nyögi (ínyt ne értse) mely becsülettel megáll a 
vidéki lapok sorában, éa a nagyobb községekben ca- 
Sitió, olvasóegylet.

berendezése nőmmel ragyogó hazáját elfeledtesse Ker
tet is pláiitáltattain körűié, száz munkás dolgozott 
raita naponta, hogy mihamar elkészüljön; — a növény 
életét előmozdítandó fekete falakat vonattam és ter- 
raszokat építtettem, hogy napsugarak gyiijtesseuek, 
egész hegyeket hordottam össze, hogy a szelektől meg
óvjam, utczákat képeztek az üveghá/ak, melyekben a 
növények ápoltattak, meghozattam mindazt, a mi mim
nek otthon kedves volt : hazája legszebb virágait a 
bokrokat és cserjéket, melyek alatt játszadozott — a 
lcghájolóbh madarakat és a legkedvesebb állatokat — 
oh de hazája sötétkék égboltozatat, a Himaláya fehér 
tetőzetét meg nem rendelhettem és hajlékom fénye 
m>iii volt Indiának ragyogó napsugara.

Az első év napjai nyugodtan foly tak le. Habár gyak
ran. midőn ajka ajkamon csüggött, midőn puha kis 
kacsóit óv .lkainkói ul fonta, szép nagy szélűéiből öntu
datlan sugárzó bánatot véltem kiolvadhatni és ilyenkor 
Imiidig azt súgta szivem: Menj, térj vele vissza Indi
ába. mert megemészti a honvágy.“ De el voltam fog
lalva s nem sejtette n, hogy nekem az erősebbnek kel
lett volna feláldoznom vagy feláldozni tudni azt, mit 
a gyengébb feláldozott, de áldozatát elviselni nem bírja.

Egy napon öcsém Sixtus kopogott be nálam. 
Szívesen fogadtam, mert kedveltem öt. Ki ne szerette 
volna a daliás, szelíd ifjút

Észrevettem hogy nőm szépsége megijeszté, el
halványult iniuthii olyasmi érte volna, mi ellen meg
küzdeni magát képesnek nem hitte De ismertem öt, 
a jo testvert, hűségében nem kételkedtem, sőt szána 

óztam a szegény ifjún és megkértem nőmet, szeresse 
ot mint sajat fivérét.
t Magam pedig öcsém irányában nyájasabb, szive- 
yesebb voltam, mint valaha; ekép hittem enyhíteni,így 
véltéin segíteni rajta s szenvedélyét legyőzni.

Nem gyanakodtam ugyan, de end kezem, néha 
° y nyomást ereztem kedélyemen, mintha egy közelgő 
u*sz moraja ütötte volna meg füleimet

Nem tudtam, hogy nömm k fogalma sem volt 
e<' !K *I®B ^®nrnl, melyet mi házaaságtörésnek ne- 
' izünk. Eszembe se jutott mindeddig azt neki meg- 
••‘gyaruzm, — uiost e tárgyról kezdtem véle beszélni; 

0 azonban oly semmit mondd szemekkel nézett reátn. 
ki"' i i"*m "“KJ épen lehetetlennek liinné
• is hallgattam, nem akartam e hűn fogalmával tiszta 

'Hket megismertetni. (Folyt köv.)

Pedig mindezek nagy részben a közelebbi évti
zed müve, a mi m-« hiányzik, nem esünk kétségbe, 
liogy meg in-ui lio/za az idő és az az emelkedő szel- 
eiu, mely a liulad.-U jelzett müveit létesítve, kétség 

kívül ezután is lelkesen és hovatovább nagyobb tért 
foglalva hangoztatja: _fel a /ászlóval magasra, egész 
világ hadd láthassa, előre 1"

Nem, mi nem esünk kétségbe a jövőn, s a jelen
ben önérzettel hivatkozhatunk a czikkiró által emle
getett „nyelvöltögeto gyermekek, népfogdosó komódi- 
sok stb. helyett, kiket nincs szerencsénk ismerni . .. 
igen, mint részint szülötteire, részint lakosaira Sza- 
bolusm egy ének, hivatkozunk férfiakra, kiket politikai 
ellenvélemény ük daczára is az igazságszolgáltatás fő 
állomására hívott meg a tenallo hatalom . . a kor szín
vonalún álló lelkes és áldozatkész hazafiakra... Jurá 
nyi és Siukovics egyetemi fiatal tanárokra. . a két mély
tudományu protestáns papra D. . ben és D .. . .  un___
Korányi és Jósa országos birii orvosainkra. Szenti zene
szerzőnkre . . .  az ifjabb nemzedékből Gy. Samu, L. Ödön, 
G. Lázár, II. Zoltán iró és költő barátainkra, a szép 
reményű Steril Miksára, és még . egykori bajtársuuk- 
ra, most ellenfelünkre 1). P. tanárra, — akit is, béke 
és baráti jobbuuk nyújtásával ezennel felkérünk a „Szu 
bölcs" uevébeu. hogy vitatott czikkének fanyarságát 
édesítse meg . ..  lapunk számára mielőbb és minél gyak
rabban küldendő társadalmi becses tollraj/.aival.

—»• —y.

IJD O N SÁ G O k
(>’) Öröm m el ú jságo lhatjuk . hogy a Nyíregy

háza — Kisvárdai vonat mart. 4-tól kezdve hetenként 
szerdán és szombaton napjában kétszer fog közlekedni 
hogy mely órábanV lásd a „vasúti tudósítás" rovatá
ban. — Köszönet a  vasúti ig..zgató-ágnak a  közönség 
nevében e czélszerü intézkedésért.

ÁJ. F e jé r In iréné ö nagysága eladás végett a 
ref templom felaegélésére átvett 25 db. sorsjegyért 
20 frtot küldött be , fogadja az elöljáróság szívélyes 
köszönetét.

rfo A nyíregyházi rom . katli. föelemi tanodá
ban az első felévi vizsga mart. 3-án és 4-eu fog tneg- 
tatatui, melyre a szülék tisztelettel meglm álunk — A 
rom. katli. iskolaszék.

— Kőszegi E ndre sziutársulata, mely e hé ele
jétől kezdve inarcziiisig Málidoko'i ta rt szinielöndáso- 
kat. jövő lióiiiipbaii Máté-s/.alkára szándékozik menni. 
Mándokon az értelmiség a  szmmüveszi te t  megillető el
ismerés s pártolásban részesíti a  társulatot. Ez viszont 
teljes igyekezettel azon van. liogy a közönség igénye 
nyeit és kívánalmait lehetőleg kielégítse. A vendéglő 
terme, melyben az előadásokat tartjuk, majd miinleii 
e»tve zsúfolásig tömve van. Óhajtjuk hogy Szálkán is 
hasonló pártolásban részesüljenek

T iirk  Ágoston máiul..ki gyógyszeré** ur e 
hó elején turtá esküvőjét Ilar>aiivi Jauka k a .. Meg
elégedés, boldog-ág s öröm közt folyjanak az uj pár
napjai

Eszén)’ben, a közelmúlt napokban, egy a 
falu széléu lakó ozvegyaszzonynak különös — épen 
nem kedves — vendége érkezett llajiialbusadtakor t. i 
az özvegy házából kiment hogy tehenének enni adjon. 
A pitvarajtót nyitva hagyta maga után. Mid.>u be akart 
ismét menni: észrevette, hogy egy farkas kullog az aj
tói körül Az asszony hidegvérrel várt és nézett Midőn 
a farkas a pitvarba sompolygott. o is ut.ma ment csen
desen é- a / ajtót ráhúzta. Lélekjelenlétét nem vesz
tette cl; hanem beszólt serdülő .'vermekéihez az abla
kon, hogy a házajtót csukjak é> támasszák be ht-iolrol 
erősen Maga a szomszédba férfi segítség után futott. 
Nemsokára megérkeztek baltával, k íróval s a felnyi 
tott pitvaraitól! kijött kelletlen vendéget szerencsésen 
le is terítették.

p  A vigyázatlan tolva jok. Folyóhó 24-ike éje
ién T.-Pálczáról. mogyoró-! toTdinemii rablásaikról is
meretes egyének, egy izraelita polgár kamráját telver
vén, a község kellő közepén éjfél után 1—2 óra közt. 
mikor minden jóleiket mely álomba merülni hittek, a 
kamarából mintegy 7—í> köbölr** menő búzát, rozst és 
lisztet az utcza közepén megállított széketekre l« lpa
kolván. azon éjjel Mogyorósra szállították Azonban, 
minthogy a bűn bűnnel büntetetik első fokán a gaz
tettnek, nem vették észre a tettesek, liogy a búzás-zsá
kot az egér kirágta, bárhogy a nyomozókat megcsal
ják, az utcza közepén a ref. paróchia körül a megra
kodna utáu egy kiirt csináltak a terhelt szekérrel, 
mely egyúttal a kutató elöljáróság figyelmét felkötötte 
az irány fele. hova mentek vala — a buzaszeuiek — 
melyek a rázás közben hullottak, épen a tolvajok ud
varára vezettek a kutató elöljáróságot, a burát s lisz
tet azonnal meg is találták, de ez elegendő) bizonyíték j 
lévén, valamint a tettnek a tettesek általi önkéntes 
bevallása — s ennek folytán az illető megkárosítottál 
véghezment egyezség — a bűntett felett hozandó s/i- l 
goritott ítélet, annál is inkább igényli a polgárok sze
mély-vágyon biztonsága — mert a tettes, mint külön 
ben t  el k<s-gazda most is épen kezesség mellet, folytat
ja  a vidékeu garázdálkodásait A polgárok biztonsága 
tekintetében elvárjuk a közbiztonság közegeitől, hogy 
ez ügyben szereplő T.-Pálczai orgazdát, vagy czinko*. 
társakat kideríteni szigorú eljárásával. A gonosz te tU u 
különösen figyelemre méltó az. hogy Mogyorósról ép
pen egy esküdtember jött T.-lYiIczárn n kár lelett a 
károsítottál egyezkedni ugviu azon tolvaj társaságában, 
kit a tett kiderítése s bevallása utáu rögtön vasra verni 
s az illető hatósághoz kellett volna küldeniük Közön
séges depravatio Bors/.nsztó jelenetei az nluazékouj s 
tehetetlen közigazgatásnak.

(a) Napkoron is tánc/.o llik  a koleraárvak j:. 
vára Erdélyi Gyula napkori postamester mint báliel
nök 14 frtot küldött szerkes/tőségünkhöz mint báli 
tiszta jövedelmet a koleráénak javára leendő átszel- 
gáltatás véget r. E jótéknnyczéln bál létrehozása neve 
zett elnök mellett még Pasiéi, László, it j. Pok«inyi György 
és KrHnyi Mihály urak érdeme. A 14 forintn* illető 
helyére szolgáltattuk.

I _fsz ) M int tudom ásunkra  esett megyei tanfel
ügyelőnk megkereste Nyíregyház a város polgárin. •derét 
Nyírbátor és Kisvárda földiáit, nemkülönben a nviregy- 
luizai takarékpénztár, iparbauk, nyírbátori, küllői kis
várdai takarékpénztárak igazgatóit, — a szabolcsme- 
gyei általános tanító egylet segélyezésére. Mint tudjuk 
a nyíregyházai takarékpénztár, de különösen Nyírbá
tor képviselete s takarékpénztára szép példáját mlta 
nevelés ügyiránti buzgalmának, s meg vagyunk győződ
ve, hogy a káliéi s kisvárdai takarékpénztárak ez 
utóbbi a várossal együtt örömest fogjáiului áldozatá
val a nevelésügy olterára.

$ $  A m ú lt héten  IbrAnyban 3 atyafi rnula- 
tozvau a csárdában, egyik a uiásikuak arcait üssze- 
szolulkozásküzbeu ílus késávcl annyira kihasította, hogy 

Ifel arcza egészen lefittyont, s körülbelül két ujjnyi nyi-
1 lásoii lehetett szemlélni szájának belszerkezetét az 
atyafit Nyíregyházára szállították és innen daczára a 
kezelő orvos tiltakozásának s azon ember baráti ajánla
tának, hogy a erisis idejéig nála maradjon, haza szál- 
litottak.j daczára az óriási vérvesztósuek és önfejűség
nek a  patiens jobban van.

-  (B ek ü ld e te tt). A t. előfizetőkhöz. Mint
hogy neveles-oktatási kérdések fejtegetését tárgyazó 
czikkek töbször jelennek meg o lap hasábjain, melyek 
minden miveit s a közniivelödós terjedését szíván hor
dozó embert érdekelnek ugyan, — legalább érdekel
niük kell, ha ez óhajtás szájukban nem tiszta s*ó, liá
néin a megfelelő érzelem és gondolat szivükben s lei- 
kok lien honol, — de mégis a tauitókat legelső sorban 
érdeklik; minthogy a tanítók megyénkben is, mint ál
talában hazánkban sut az egy Svédországot kivéve, a 
coiitiiiciisei. — csekélyül dijaztatuuk; minthogy továbbá 
azt kívánni sem lehet, miként s/.akköuyvek és szakla
pokon kívül még a megyei közlönyt is hordassák cse
kély fizetésükből; de végül minthogy erre a fentebb 
érintett oknál fogva mégis olykor-olykor szükségük vau, 
hogy megtudhassák azt, ini történik ügyökben épen i t t’ 
hun, házunk előtt: nem lenne-e szükséges és kivána- 
U;itos nyilvánosan, e pár sornak a .Szabolcsában való 
közzététele által, megkérni a t. ez. előfizetőket, hogy 
e lapunk miudazon számait, melyek nevelés-oktatásü
gyi kérdéseket tárgyaznak, a községükben lukó tanító 
urakkal közölni szíveskedjenek?! E sorok Írója e mó
dot jobbunk, czélrav ezctobhuek tartja arra nézve, hogy 
e lapot a tanítók olvashassák , mint leszállított 
ár mellett küldeni nekik a lapot; mint több megyei 
hírlapírók és kiadók teszik Azt hiszem, mikép a t. ez. 
előfizetők min fogják sajnálni e csekély fáradságot. 
Száz ini g száz ut mód van arra nézve, hogy ezek sze
rint a lap a helyben lakó tanítók kezeihez jusson. Ajáu- 
lum c csekélvnek látszó dolgot a t. ez. előfizetők becses 
tigyIliiébe — A kózuuvelodes terjedésének érdekében 
kívánatos a megyei lapra nézve, hogy ily irányú czik
kek a tauitókat. ez úgy bajnokait illető kérdések fej- 
tegettessenek hébeknrba mert a kösmivelődé* terje
dés.. s közönségessé tételétől függ a társadalmi s po
litikai kérdések könnyebb és biztosabb megoldása.

□  A nyíregyházai rom. katli. dalárda által 
f hó. 8 én rendezett tánc/.-estélyen. az uj orgona kólt- 
.-égeinek némi fedezésére bevétetett - I-szőr bel.pti di- 
jakból 2<H) Irt 30 kr 2-or felülfizetett kegyes adomá
nyokból: Simon Endre fi Irt. id Mendek János 2 frt, 
Dóz«a Jó/ef 4 frt. Nádnsv Lajosué 2 frt. Jánószky And
rás 2 frt. Ilogulíra százados I frt. Knhassy Gusztáv 1 
frt. Palicz Lajos 1 frt. dr. Flegmán Miksa 1 arany, 
Czinc/ Ignácz 2 frt. Navora Alajos 4 trt. Törcsvári Ti
vadar 1 frt. Kozma János I frt. Csépán János 4 frt, 
GhImih N 2 frt. Szatke Antalné 2 frt. Fekete Mátyás
2 írt. Glfick Dávid 4 írt T. itelbaum N. 2 frt. Bodnár 
István ügyvéd 12 frt. Snur József őrnagy I frt, Ta
kács Alajos 2 trt. Flegler Márton 4 frt, Karanczay Jó- 
z>ef 1 frt. Sti rn Jenő 1 frt. Szamuely Lajos 4 frt, Jor
dán Ignácz 2 frt. Zoltán Antal 2 »rt, Petrán százados 
I frt Krasznay Gábor 4 frt. Ábrányi Aurél 2 frt. Klincz- 
kő fodrász I frt K*»rner Kálmán (» frt. Nagy Jó/séf I 
frt HU kr. Schak Mór 2 frt. Kállay András 5 frt, Knr- 
baky József ev. lelkész 2 frt. ftuáuszky Soma á írt, 
Dicz Soma 1 frt. Bertalan Pál 5 frt. Bai űch Mór 5 frt. 
Korányi Imre 3 frt. Talapkovic* Bertalan » leiké*/. 2* 
Draakócxy Sámuelné 2 Irt Dnbay Sándor 3 frt, Ko
vács László 2 frt. özv. Pólyák Alajosué 4 frt. Mamiéi 
dél Lipót ő Irt Atlas József lelkész 2 frt Tamasko- 
vics Imre 1 frt. Svekics Gábor 50 kr. Takács Géaáuó 
1 frtos tallér A felülfizetések összege 135 frt 80 kr.
A belépti dijakkal eg\iitt 337 frt. 10 kr A királytelki 
szegény sorsú cselédektől vallás különbség nélkül. Tan 
gél János uradalmi gépész, buzgó fáradsága kovetkez- 
télien In-vétetett 18 írt 30 kr. az összes bevétel 355 frt 
40 ki kiadás I 10 frt 58 kr. a tiszta jövedelem 235 frt 
82 kr — A jótékony iigy érdekében hála köszönet a 
nemes városi tunácsunk. a tánerterem kegyes átenge
déséért. A dalárda tagjainak buzgó fáradságáért, nem
különben Weinberger Bernét haszonbérlőnek közbenjá- 
sáért és a kegyes Hdoinányozá8okért — F. J.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

F e l h í v á s .
Az összes kiállítási tárgyaknak a kiállító urak s 

illetőleg a vidéki bizottságok részére eszközölt szét
küldésük befejeztével a m. kir. kormány-biztosság azon 
..ely/.etbe jutott, hogy tevékenységét legközelebb meg
szüntetheti; s működési köre egyedül csak az egyes 
kiállítókkal függőben lévő számadási ügyletek legom
bolyító.sara s az esetleges reclamatiók elintézésére fog 
szorítkozni.

Minek folytán valamennyi kiállító urak. úgy a/ok
képviselői, valamint mindazok, kik az alólirt biztos- 
sággnl bárminemű számadási viszonyban állottak, ezeu-
nel fclhivntnak. hogy :

1. hu netalán valaki közölök kiállítási turgyajt



vagy épen nem, vagy hiányosan kapta volna vissza:
erről — az illető hiányzó tárgyak pontos leírása és 
az annak idejében való elküldési helynek megnevezé
se mellett — legkésőbb t‘. é. márczius 10-ig a m. kir. 
biztosságot (Becs, Nordbahnstrasse, 32) annál bizonyo
sabban értesítse, mert az ezen időn túl érkező rccla- 
mátiók többé el nem fogadtatnak ;

2. mindazok, kik kiállított tárgyaikat már meg* 
kapták, de a kézhezvételt igazoló téritvénycket még 
el nem küldték: ezt a fennérintett időpontig annál in
kább eszközöljék, mert ellenkező esetben a kiállítási 
tárgyak kézhez jutottaknak fognak tekintetni, s késői) 
bi reclamatiók figyelemben nem részesülhetnek;

3. minazok, kikuek a kiállítási alap ellen bármi
nemű követelésük van, úgy azok is, kik az említett

alap iránt fizetési kötelezettségbe uállanak : követelése-' 
iket márezi* 10-ig annál bizonyosabban érvényesítsék, 
illetőleg a fizetéseiket eszközöljék, mivel netán később 
felmerülő igények nem lesznek tekintetbe vehetők, eset 
leges hátralékok pedig, törv. behajtásuk végett, az il
letékes hatóságoknak fognának átadatni.

Végül köztudomásra hozatik: hogy — a bécsi 
világkiállítás cs kir. vezérigazgatóságának értesítése 
szerint — a kiállító uraknak a nemzetközi jury által 
odaítélt érmek és okmányok kiszolgáltatása csak junius 
vagy julius hóban lesz eszközölhető, mert azok elké
szítése sok időt s munkát igéuyel.

Bécs, 1874 febr. 20-án
A magy. kir. világkiállítási kormány biztosság áltál.

N ém eth , kormánybiztos

Vasúti közlekedések.
A „tisza vidéki* vasútvonalok indulása, Nyiregy. 

házáról: Miskolc/ Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. u 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyiregy házáról Debre- 
czen felé indul 10 óra 45 perczkor d e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul l ’ngvár felé 8 
<»ra 20 perczkor reggel. (hzem hin , szom baton fi 
ó ra  47 perczkor e s te ; érkezik f» óra 5 perczkor 
este és (sz em tan  szom baton) 10 ó ra  17 percz- 
k o r  d. c.

Szerkesztői levél táska.
— li .  F .-nek  Szabol«v*>on. A rzikk jövő számunkban jön.

Felelős szerkesztő: Lukács Ödön.

P á l y á z a t .

A K rí táj községben m egürült 
8 400 frt készpénzfizetés 4 hold 
föld beszámitolás nélküli használata 
és tisztességes szabad lakás ja v a 
dalommal ellátott jegyzői állomás
nak választás utjáni betóltésésére f. 
é. mart. hrí 23-ik napjának d. e. 9 
órája Kótaj közházáimz kitiizetik, 
melyre a pályázni ríhajtrík azon ész
revétellel hivatnak meg, hogyeczél- 
ra kellően felszerelt kérvényeiket 
ugyanazon hó 15-igalóIirottnál he
adni el ne mulaszszák, s hogy a p á 
lyázatnál személyes vagy m egbízott
jaik általi m egjelenésük,az addig is 
a krítaji elöljáróság, vagy alrílirott- 
uál m egtudható előfeltétel elintézése 
czéljából iniilhntlaiiul szükséges.

Kelt Ke mécsén, febr. 15-én 1874.
(2 - 2) Krasznay Péter,

SZoltfHbi'Ó.

A nyíregyházi ipar- és kereskedelmi
b a n k .

A közgyűlés tárgyal:
a) a lefolyt üzletévroli kimutatás és mérleg.
b) az osztalék kiszabása
c) egy két tagú számvizsgáló bizottmány megválasztása 
dl két kisorsolandó igazgatósági tagok választása.
e) 8 választmányi tagok megválasztása.
0  3 részvényesnek a jegyzőkönyv hitele sitéséveli meg 

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

tárgyak.
Azon részvényes, ki jogait a közgyűlésen élvezni 

óhajtja, köteles a közgyűlés megtartása előtt részvé
nyeit a banknál letenni

Nyíregyháza, 1874, február hó 11-én.
Az igazgatóság.(3 3)

Hnsy.oubérhe adniidu legrlő.
Máté-Szaika és O -Pályi a la tt 

levő úgynevezett Sándori pusztán 80 
vagy 100 darab marimra való lege
lőt jutányos feltételek mellett kiad. 

Márián, 1874 febr 14
Pcrhy Pál.

HIRDETÉS.
A* ér a latt Morpanstern Zsig- 

mond farak tá ra  megett eaö 2 hold 
vagyis 2400Q öl területű föld sza
badkézből eladó,

Értekezhetni alulírottnál or^sz- 
utozn 569 az a.

(3 -1 )  Kötni von Károly.

693.
K.

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcsvármegye hajdui részére folyó 

I 874-ik évben kiosztandó következő ruhá
zati czikkek úgym int: 21 fehér köpeny, 21 
kék mente, 21 kék atilla, 21 kék posztó 

i mellény, 42 kékposztó nadrág, 21 vitorla- 
1 vászon zubbony, 21 veresposztó sapka, 21 

pár nyári- és 21 pár téli csizma, — a csend- 
legények részére 21 barnaposztóköpeny, 17 
kékposztó atilla, 18 kék posztó nadrág, 1 1 
vitorla-vászon zubbony, 15 vitorla-vászon 
nadrág, 23 pár téli- 16 pár nyári csizma be
szerzése tárgyában folyó évi mart. hó 17-én 
d. e. 10 órakor a  megyeház kistermében ár 
lejtés fog tartatni.

Miről a vállalkozni kívánók azon m eg
jegyzéssel érte8Íttetm k, hogy a vállalkozás 
feltételei a m egye iktató hivatalában meg 
tekinthetők s bánoinpénzzel s 50  kros bé
lyeggel ellátott zárt ajánlatok az árlejtés 
megkezdéséig ugyanott elfogadtatnak.

Kelt N.-Kálló 1874. febr 18.

( 3 - 1 )
aliapdn h e lye tt:
Korányi .lliltlós,

Idjejívzö.
A .nyíregyházi ipar- és kereskedelmi bank“ t. 

részvényesei a f. évi mart. 4-én délelőtti 9 órakor a 
városháza nagytermében megtartandó rendes IV-ik évi 
közgyűlésre ezennel megluvatusk:

ELADÓ HÁZ.
A n.-káliéi utczáhan, nifis-ik

számú Anibrusz József féle ház Ko-
vács Soma ur szomszédságúban, fo-
Ivó 1874-dik évi m artina 1ó Ifi áu
cl. u 3 órakor a helyszínén 
tcsen fog elárvcreltetni

önkény-

t t t ± l ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü b (

Olcsó zongora.
A pazmiyi ntezán 740. sz. a 

az úgynevezett Rolykó-féle házban 
van egy eladó zongora, jutányos 
áron megszerezhető. Értekezhetni 
alólirottnál

Wcis* Lazámé.

T. ez. Kessler Erzsébet
sz kir. porosz vizsgázottoperateur- 

nnnek Berlinből.
Pesten.

Igen tisztelt asszonyság! 
Örömmel jelentem , hogy o r

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

P.* Dobos, iiovcm. 16. 1873.
Tisztelője 

RiH'% István , m k.
(6—4) p-dobosi plébános.

Nincs többé tyúkszem.
Biztosan ható, teljesen 

m éregmentes tyukszein-irtó tapasz, 
egy doboz 1 frt és 1 f r t5 0 k r .  pos
tán küldéssel 20 krral több. Kap
ható Pesten  : lakásomon, a „Nem
zeti szállodában", Nyiregy házán 
Bcrtalau Pál ur gyógy tárában.

Kessler Erzsébet.

Bérbe kiadó
sörliáz-utczán 1336-ik szám alatt 
egy lakosztály, mely áll 4 szoba, 
kam ara, pincze, istálló és gyüm öl
csös kertből; tudakozódhatni Kies 
Lajos urnák az uj városház alatti 
üveges holtjában. (4 — 3)

liinletméuy.

Árverési hirdetés.
Sáfárik Mária Klímán Andrásné utóbb 

Ambrusa József né hagyatékához tartozó 
1065. számú ház n nagykorú örökösök ki- 
vánatára, f. é. rnartius hó 14-én d. u. 3 óra
k o ra  városházánál,árverés utján el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874 febr. 13-án 
farto tt árvaszéki illésben.

Kmetliy István.
árvsnzéki jegyző.

Nyiregy hála. 1874 Nyomatott I

A h-nánási takarékpénztár folyó évi mártinahó 
i 8-ik napján d. e 9 órakor az egylet helyiségében (Mir- 
' kó ház) évi rendes közgyűlést tart. melyre is n t. ez. 
részvényesek tisztelettel mégluvatnak.

T á rg y : elnöki előterjesztés az egylet múlt évi 
működéséről s több az. egylet beléletét érdeklő ügyek 

! feletti infézkedés.
H-Nánás 1874 február 13. (3—3)

Oláh Jakab
elnök.

Szabolcsmegyében az ujfehértói határban 500 hold 
szántóföld, melyben 75 Imid őszi vetés van mart. 1 tói 
l> évre hasz.onherbo kiadandó, a haszonbérbe venni 
szándékozók aluliroMnál Tukta-Szadán Zempbnvárme- 
gyében (u. p és vasúti állomás Szerencs) ukár levél
ben akár személyesen értekezhetnek.

Kelt Nyíregyházán, január 17 1874 
(6 -4 )  Zabrnt/ky Elek

IW
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