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Előfizetési árak
k Epés* é v r « ...........................
f Felévre .................................
[ Negyedévre.....................
f Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
,1 részét tárgyaié küldemények intesendok 

A r e f .  lelkész! lak.
f Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak viasza. 

K iadó-liivatal.
e* hová az előfizetési pénzek, a lapka szánt *í! hirdetések és felszólamlások küldendők : jf

N agytér la ti. */.. a. ffNagy
5- 5&$*** f

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 .

4- H irdetési d ija k  :
v  Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri hir-1 
If detésnél r» kr. többszörinél 4 kr.

Terjedelmes hirdetések többszöri beik 
g  tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-< 

közölhető.
ái Minden egyes beiktatás után kincstár, 
át illeték 30 kr.

A nyílt - térben minden húrom hasábos, 
garinond-sor dija 20 kr.

Az előfizetők, a hirdetések meg-f 
^  szabásánál, 20ft-nyi kedvezmény-' 
í  ben részesülnek.

•*= I | n  > i N I  nr Jil < fii
Kiadó -tulajdonoe : a „szaboloamegyel lapldaci6-táraulat.“

A t. ez. elöfizetökhez.
Az évnegyed vége felé járván, vagyunk 

bátrak évnegyeden előfizetőinket tigyelmez- 
tetni az előfizetési pénz beküldésére, hogy a 
lap szétküldésében akadály ne történjék.

A t. ez. közönség m eggyőződhetett ez 
évnegyed a la tt a felől, hogy lapunk bár sok 
küzdelmeken ment keresztül egy pillanatra 
sem ingadozott! Kitűzött elveitől, melyek a 
legnemesebb értelem ben vett hu  ma i i  i s 
in u s, ö n z e 11 e n h n z a f i s á g  és s z a b a d -  
e 1 v ü s é g, egy pillanatra sem távozott; érin
tett, m egvitatott minden megyei m ozgalma
kat;  foglalkozott városi legérdekesebb ügye
inkkel; tért nyitott a népnevelési kérdések 
megvitatására ! Érdekesség, változatosság, 
közhasznúság, szávai szellemi tekintetben 
lapunk az uj év negyedben örvendetes 
haladást tett.

És ezt nem csak a több oldalról hoz
zánk intézett elismerő s buzdító nyilatkoza
tok igazolpík, de azon körülmény is, hogy 
előfizetőink száma folytonos emelkedésben 
van. Az év kezdetén ugyan a helybeli ver
seny lap megjelenése m iatt a városban vagy 
liarminczczal apad t előfizetőink száma, azon
ban annyival inkább nőtt a v idéken,sa  hely
beliek islassaiikiut k iegyen lítettek  úgy hogy 
most már alig van a városban is a múlt s ez évi 
előfizetők száma között egy pár különbség.

Mindezek édes biztatás és vigasztalás ne
künk, s e körülmény a rra  ösztönöz, hogy an
nál inkább megfeleljünk a t. ez. közönség kí
vánalmainak.

Figyelem rem éltó körülmény az is, hogy 
lapunk ugyanoly  nagyságban s ugyanannyi 
árért jelen meg most is, mint az előtt, holott 
vannak sokkal szőkébb keretű lapok, melyek 
5 — G forintig emelték ez idén az előfizetési 
dijat n nyomtatási szerelvények drágasága 
miatt. Ez m utatja, hogy a társulat nem nye
részkedik,sőt lia szükség kívánná,anyagi ál
dozatra is kész lenne a lap fentartása érde
kében.

Előfizetési d ij : mint volt, egészévre 4 írt, 
félévre 2 írt, évnegyedre 1 írt,

N yíregyháza m art 22. 1874.
A lapkiadó-társulat.

Husiéiban.
Nagy nap! a feltámadásunk napja te! 

Támaszd fél szivünkben a jobb jövőnek liaj- 
nalb iborát! ! . . .

Nehéz időket éltünk keresztül! Elho
mályosult napunk, sötét felhők tornyosultak 
egünkre, lábaink alatt m egingott, m egráz
kódott a föld! Hosszúra nyúltak a  nagypén
tek gyász viharai felettünk.

Nem hiányzottak .Tudások, kik a leg
nemesebb eszm éket,m elyek a  világ m egvál
tására küldettek csókkal elárulák, aztán ki
szolgáltatok a szolgák kezébe, hogy kereszt
re feszítsék a zo k a t! ...  Pénz volt a csábító 
kígyó akkor, pénz, haszon, csillogási vágy 
a csábító kígyó most.

Ez a világ hatalm as bálvány Is te n e!... 
És soha még oly messze ki nen terjesztő ural
kodási hatalm át m int m o s t! Most a hősök

nem féltékenyek többé fegyvereik tiszta
ságára! mit még soha gyalázat nem illetett, 
azt m ost kirántják nem meggyőződésből, 
do —  p én zé rt!... A fényes csillagok, kik 
egykor lelkesitölcg, és vezérlőleg fénylettek, 
világoltak le utóinkra, nem sokat törődnek 
többé fenyők tisztaságával, szintcseréltek! 
Múltjuk fényét és dicsőségét aladták — 
pénzért!

A pénz hiúban nagy hatol m ásság! ..  .És 
napjainkban nincs többé semmi, mely eladó 
nem lenne, ha árát becsületesen megfizették. 
S éppen azért mivel ily nagy a kereslet foly
vást újabb és újabb kereskedelmi czikkek 
jönnek forgalomba, oly szent s az előtt cl- 
idegenithetlen kincsek, t. i. melyeket elő
deink többre becsültek ezüstnél, aranynál, 
gyém ántnál, mindennél a világon még az 
életnél is! Ezen drága elidegenithetlen kin
csek volánok az elvhűség, jellem szilárdság, 
iiazafiság. Most ezek mind beváltatnak s kész 
pénzzel fizettetnek a vásári világ péuz- 
p iaczain!

H azugság és ábránd minden! Való csak 
a pénz; ez korunk jelszava!

A társadalom  élén oly példák és intéz
m ények állanak, melyek jogcziinet adnak 
az önzésnek, az erkölcstelenséget a corrup- 
tiot a világ trónusára emelik! Lehet-e vár
nunk, hogy az em berek eszmékért, elvekért, 
nemes gondolatokért bővüljenek, önzéstelc- 
nül, önfeláldozókig küzdjenek az emberiség, 
haza, vallás, tiszta erkölcs emelésére ott, hol 
haszon, fény, előmenetel, m éltóság a jelszó! 
hol ezekért küzdenek álarcz a la tt és álarcz- 
talanul kevés kivétellel m indenek!??

A nagy eszmék és gondolatok, melyek 
egykor átm elegiték a világot az első nagy
péntek gyász eseményeinek uralm a alatt ál
lanak. Keresztre vannak feszítve, vagy elvon
nak tem etve ! S a sir száján nagy kő súlyo
sul; az önzés nehéz és m ozditliatlan köve! 
Kimozdítja el e követ a sir szá járó l?!...

De nem! a feltám adásnak öröm ünne
pét ne zavarjuk tovább az elkeseredés pa
naszos hangjaival!

A tavaszi szél susog, az elfolytott élet 
kikéi önm agából m int a tavaszra vált ter
mészet. —  A m agvak m egm ozdulnak .... A 
sirhalom felett füvek zöldülnek, virágok mo
so ly o g n ak !... A nagy szellemek átnyúlnak 
az időkön s leikeinkhez életről beszélnek... 
Az elnyom ott igazság csak egy uj világta
vaszra vár, hogy uj szint adhasson a világnak, 
óhajtott boldogságot az em beriségnek!

N agy nap! A feltám adásnak napja te! 
Tám aszd fel szivünkben a  jobb jövőnek haj- j 
nalbiborát! . . .

KÖZŰGYEK.
A tanítók ügye: a nemzeté és a  társadalomé is.

A tanügybarátok ez év kezdete óta egy eszmével 
foglalkoznak, melyet tudomásom szeriül György Aladár 
a .Ilon" tanügyi rovatának vezetője, vetett fel elsőben 
a közönség előtt. Ez eszme: egy egyetemes tanító gyü- 

i lés tartása.
Alig tétetett közé a lapokban ezen indítvány, 

azonnal megindult a mozgalom mellette és ellene. Azok 
szeriut, kik a hegeli elvet pártolják, t. i. hogy a tani*, 
tókra nézve is jól van minden úgy, a mint van, per
sze aincz szükség az egyetemes tanító gyűlés inegtar- 1

tusára; do a kik a tanítók állapotát nem látják oly 
rózsás színben, s az iskolai ügyek menetével nincsenek 
egészen megelégedve, azok meg igeuis égető szükség
nek tartják o gyűlés összehívását.

S csakugyan az eszme pártolóinak sikerült is az 
ellenvéleményücket indokaikkal háttérbe szorítani any
ucira, hogy a második egyetemes tanitógyülés megtar
tását ma már biztos kilátásba helyezhetjük Még pedig 
ha Budapesten megtartani egyáltalában nem lehetne — 
mi ellen ez idő szerint nincs semmi akadály — azon 
esetre a czcglédi egylet már megígérte, hogy az egye
temes gyűlés tagjai Czegléd városában szívesen látott 
vendégek lesznek.

Sőt ennél már tovább vagyunk. Az egyetemes 
gyűlés szervező bizottsága ;s meg van választva, mely
nek elnöke Molnár Aladár. E bizottság több ülést tar
tott ez ideig is. S ott a nagy gyűlés megtartásának 
módozatai és a tanácskozás tárgyairól, melyeket majd 
a nagy gyűlés elé terjesszenek tüzetesen értekeztek. 
Megérdemlik ezen fontos tárgyak, hogy a mi lapunk 
olvasóinak is tudomására hozassanak. A régebben ki
tűzött tételek a szervező bizottság módosítása szerint 
igy hangzanak:

1. A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik, árváik 
gyámolitása s ennek módozatai; 2 A tandij kezelése;
3 a tankönyvek és taneszközök meghatározásának módja;
4 a tanterv részletes megállapítása s a tananyag cso
portosításának kérdése; 5 ismétlő iskolák s felnőttek 
oktatása; a népiskola viszonya a középtanodák s szak- 
tanodákhoz.

íme ezen fontos kérdések vannak a tárgyalásra 
kitűzve. A szervező bizottság mostanában abban fára
dozik, hogy c kérdéseket minden tanítói egyletnek hi
vatalosan megküldje elüleges megbeszélés végett, hogy 
igy a gyűlésen megjelenők tájékozva legyenek már előre is.

A fővárosi, nemcsak hanem vidéki lapok, egyletek, 
egyes tanterünk stb. nyilatkoztak már e gyűlés megtar
tása felől. — Illő, hogy lapuuk is, mely egy részről 
küzmivelődési érdekek szolgálatában áll s ez egyik je l
szava, tehát mondom illő, hogy e kérdéssel szemben 
állást foglaljon. Ez szerintem nem lehet más, minthogy 
a tervezett második tanitógyülés még ez évben meg- 
tartassék, és pedig Budapesten.

Mielőtt a megyénkben létező — s a nagygyűlés 
megtartásáig netalán véglegesen szervezkedő — egyle
tek a fentebb irt kérdéseket tárgyalás alá vehetnék 
elmondom okaim közül a fontosabbakat, melyeknél fog
va én az egyetemes tanító gyűlés megtartását sür
getem.

Három okot említek fel csak, hogy hoszszadalmas 
ne legyek. S reméllem, hogy o három ok minden olva
sóimat arra fogja bírni, hogy ama nagy gyűlés meg
tartását velem együtt sürgesse. — Ez okok: 1 a taní
tói nyugdíj kérdésének mielőbbi megoldása; 2 a tan
díj kezelése, felekezeteknél általában a tanítói fizetés 
kézbesítése; 3 a fizetés emelése. A két előbbi meg 
van a szervező bizottság által kitűzött kérdések között 
is. Az utolsó — 3-ik — nincs; pedig szerintem e har
madik kérdés fontosabb talán mindeniknél.

Köztudomású dolog, hogy a múlt évben a népta
nítók nyugdíjazása, özvegyeik s árváik gyámolitásának 
kérdése törvényjavaslat alakjában már kikerült az illető 
miniszteri bureauból s a lapokban vita tárgya lett. 
l>e egyszer csak hogy, hogy nem az egész kérdés fél
retétetett, eltussoltatott, mint ilyen fajta annyi más 
kérdés.

Ha a tanítók magok és a társadalom fel nem áll 
e kérdés mellett, a kormány felől bizony elpihenhet ez 
az Isten tudja meddig! ? Mert szerencsétlen hazánkban 
a tunügy és a tanítók kérdése minden más tárgynál, 
még a t»7-ki kiegyezésnél is fontosabb mindenki előtt, 
csak a kormány előtt nem. Minthogy azonban a tanítói 
nyugdíjazásról más alkalommal külön czikkben szándé
kozom egyet-mást elmondani, most erről nem többet. 
Annyit még is mondok, s ebben rejlik indokom súlya, 
hogy ha a kormány maga nem mozog, a  tanítóknak s 
a társadalomnak kell a kormányt erre felhívni.

Ezt nyomatékosabban nem tehetik, mint egy egye
temes tanítói nagy gyűlés határozata által.

Ha a nyugdíj sürgetésének szükséges voltát elis
merjük, már csak ennek eszküzülhetése is elegendő ok 
egy nagy gyűlés megtartására nézve s én eladhatnék a 
szótól, illetőleg letohetném toliamat. Pe a tanítói te
kintély és tanítói önbecsérzet fentartása végett, a  tan
díj kezelése s felekezetiknél a tanítói fizetés kézbesí

tésének mikéntje is kívánja a sürgős intézkedést, vagy 
I legalább az indítványt — mivel ennél többet a nagy 
'gyűlés nem tehet — az e tekintetbeni eljárásra nézve.

Nagy városokon s nagyobb, rendezettebb és gaz
dagabb egyházakban, hol a város, vagy az egyház köz- 
pénztárából adják ki a „fixumot* e kérdést nem is is
merik; vagy ha igen, hát csak hírből. De a provintián 
hol az úgynevezett .belső emberek4 a fizetésnél a gu
lyás, kondás, kovács és a többi ilyen konvcutiós — más



különben emberséges — emberekkel jönnek párhuzam
ba, a fizetés kézbosittjének mikéntje érdemel egy kis 
ti gyeimet. — Sokat lehetne erről beszélni Sok szomo
rú példát tuduék mondani magara is, hol a tanítói te
kintély a fizetés adás-vevésnél semmivé tétetett s az. 
önbecsérzet csaknem kioltatott az emberből; de hát 
niiuek? mikor úgy is tudják ezt az olvasók részint lo- 
irások után, részint meg tapasztalásból. A fentebb em
lített párhuzam is elegendő arra, hogy e kérdést mi- 
nélelóbb rendezni kell. Nagyon itt vau ennek is már 
az ideje. Az egyetemes tanitógyiilés legalább megteszi 
a kezdeményezést. Alakíttassák meg és tegye meg ezen 
évben mulhatlanul. — Mert vaunak dolgok, melyek ha
lasztást nem turnék. A tanítók számának szaporodui 
kellene s mindenfelé fogy; pedig 1872. év végén egy 
statisticus úgy nyilatkozott, hogy: „szükség volna még 
kerekszámmal hazánkban vagy 8000 tanítóra/* 1 * S * * 8 S hogy 
e szükség ily nagy oka egyrészről a fizetős kiadásának 
módja; másrészről s bátran merem mondani:

A fizetés csekély volta. Hiába ügyelünk fel a ta
nításra, hiába sürgetjük az uj tanmódszer szerinti el
járást, hiába adjuk a czélszerü segédeszközöket a ta
nításhoz, hiába bocsátjuk ki a képezdékbol a legkitű
nőbb néptanítókat, ha fizetést nem adunk. — Nem ér
nek s nem tesznek azok eme nélkül sokat. Azaz va 
lamit érnek, hogy ne? Néni is akarom, hogy a szót 
száraz és betüszerinti értelemben vegye az olvasó; ha
nem értse alatta azt, hogy a kiránt czélt, mely leié 
hazánk s nemzetünk létele és éiete érdekében törek
szünk, jó tanítói fizetés nélkül el nem érjük.— Lehet
ne Amerikára, Svájc és Bajorországra, mindenek felett 
lehet és kell Svédországra hivatkoznunk! A népneve- 1 
lés terén a közelebbi bécsi világkiállítás alkalmával 
Svédországunk nyújtotta oda a müveit világ a pálmát. 
A svédtanitók fizetésére nézve idézem egy a  svédisko- 
lai ügyeket ismertető szakember szavait: „Svédország
ban a sajátképeni néptanítók és tanítónők évi fizetése 
bOO tallér ICO múzsa természetben adott gabona.* — 
Éhez aztán nem is kell kommentár. Nálunk hány oly 
tanító van, kinek 100 írtra sem megyen a  fizetése? 
Na! nem is végez érte egyetemet. De olyan is a lát
tatja. Bizony az egyetemes tanitógyülés tartására nagy 
szükség van, az tűnik ki mindezekből. Görümbei Péter

N y i r f a  lo m b o k .
(E világon minden •ziikséjjes é» hasznos. A tétel igazolása egy 
német pap m'dórában. Milyenek a mi intézményeink? IP-voka- 
Inuk. A ínlixiims Az „Igazmondó1* i-gjiiaer valaliára igazat mond 

Furcsa kérdések. A megfejtés. Atyai intés a virilistákhoz )
Régi időkben bölcsészek és theologusok sokat 

fáradoztak abban, hogy a teremtettség mindegyik (gyak 
rau feleslegesnek, czéltalannak sőt veszélyesnek mutat
kozó) alkatrészéről igazolják annak szükségességét, 
czél szerűségét és hasznosságát. És ha kérdésbe tette 
valaki: mi hasznuk van például az oczeánba hulló eső
cseppeknek? azonnal válaszoltak, hogy ezek által a 
tengervíz sótartalmának tulszaporodása gátoltatik... 
hát a bolháknak, legyeknek, szúnyogoknak és más ha
sonló fajta, csiklandozó és hólyaghozó csápokkal fel
fegyverzett vérengző guerillaknak vau-e, és mennyiben 
van létjogosultságuk?... hogy ne! hiszen ezek szor
galmazzák a természeténél fogva júravaló restségben 
elmerült embert serénységre, tisztaságra, éberségre... 
no de a moly, szu, kukacz, szipoly, méhfarkas, hernyó,

levelősz, borátha, vacsora vesztő, liguipenlu és a többi 
ezer meg ezer nemzetközi uaplopó létezése csak ugyan 
nincs igazolva hasznossági szempontból!... oh igen! — 
feleltek a tudósok — a „kozmosz* háztartásában min
den n mi van, igazolható, csakhogy o részben még most 
úgy állunk, mint a német hitszónok ki piiukösti elmél
kedést tartván liivei előtt, beszedő első részében, fajá
nak ismert alaposságával kifejtette, hogy a szól miért 
fuv... a második részben, hogy merre fuv, és az utol
só bán, hogy mindezeket pedig voltaképeu tudni nem 
lehet.

Sajnos, hogy nállunk hiányzik a régi bölcsészek 
és theologusok o leleményessége mert különben talán 
mi is kisütnénk és beigazolnánk, hogy a mi kis vilá
gunkban menuyirc szükségesek és üdvösök bizonyos 
társadalmi intézmények, melyek némely nyugtalan vérü 
emberek szemeiben csak olyan forma értékűek, mint 
az aranyos gomb a háztetőn, az ötödik kerek a sze
kérben, a hatszem a magyar kártyában, vagy pláne 
mint a tyúkszem lábunk kis úján, a hajnal pírja, a  bor 
és szesz északi fénye orrunkon, a bajusz hóditússzoni- 
jas delnők ajka felett, és az ágas hogas szarv a bol
dog férj homlokán... mig most rendületlenloynlitúsunk 
daczára is (bár kénytelen kelletlenül) nem tehetünk 
másként, mint hogy mi is elfogadjuk aláírjuk (persze 
csak „sub rosa*) az érintett nyugtalan emberek véle
ményét.

Azaz hogy nem fogadjuk, de hogy fogadjuk ol! 
Hiszen egy ínúkszeinnyi igazságuk sincs a domiuusok- 
nak. És mégis milyen nagy zajt ütnek, nem csuda ha 
az ember elkékül tő le! Be jó, hogy mit sem szülöt
tünk, mondhatnék most szégyenszemmel: „páter mi- 
nister peccavil* Milyen rengeteg hahotát csapnának 
felettünk ármányos ellenfeleink!

Lám, hogyan ócsárolták például a virilisroust. . .  
hogyan állították azt pellengérre, mint czéltév esztett. 
haszontalan, retrograd intézményt, s iiuo már eddig is 
napfényre derült, hát még jövőben mily fényesen lehet 
konstatálva c uobilis intézmény életképessége és köz
hasznúsága !

Az „Igazmondó* folyó évi 43-ik számában jele
sül szóról szóra ez áll: „Iloutuiegyc főispánja, mint 
az ottani inségi bizottság elnöke felhívást intézett a 
virilistákhoz, hogy a 250 élelem, lakás és ruha nélkül 
maradt szerencsétlenek részére adakozzanak...*

Nos uraira ott a tlibusticr táborban, merészked
nek-e még tovább is kétségbe vonni a virilismus jóté
konyságát? Lehetnek-e vakmerők kérdésbe tenni ezen
túl is: miért ülnek a mi derék virilistáink a zöldasz
talnál, miért adatik oly nagy előny a birtoknak nz ér
telmiség fölött, miért honosítunk meg kasztrendszert és 
özönvíz előtti fonákságokat a megyében, miként dönt
hetnek köz érdekű és nagy fontosságú kérdésekben 
olyan Simplex Péterek és Pálok. Jónathánok és Iluba- 
kukok, kik talán azt sem volnának képesek hamarosan 
megmondani, hogy a Xebedeus két fiának ki volt az 
apja, — olyan Dunik s több c féle k ik— miként önök 
mesélik — egy uriházuál ebédre roarasztatva azért nem 
fogadták el a szívélyes meghívást, mert megtudná ot- 
lion az öregjük, pedig az nagy aristokratikus (azt akar
ták mondani: orthodox, de hát zavarba jöttek az ár
vák, az úrnő á Iá giraffe frizurája m iatt!)... Mindezen 
és hasonló kapezáskodó kérdések csak az önök szűk

Iá (körét árulják el, hjahl non cuivis coutingit adire 
( ’orinthum, nem sikerül mindennek elérni Korintum ’

No d-s még egyszer és utoljára könyörülünk önö
kön, s megszabadítjuk szemeiket a farkashályogtól.

Uraim! a feuálló hatalom belátta eleve, ho»y ha
zánkra nemzetünkre mostoha és nehéz idők fognak be
következni... ínséges esztendők, adóexecutiók, harezok 
véres zivatarai. Oda kellett tehát szükségesképen mű
ködnie, hogy midőn a  szomorú napok csakugyan elér
keznek, emberek legyenek a gáton, kikre biztosan szá
míthasson. Már most, ha mellőzi díszes állással nem 
ajándékozza meg azokat, kik a vagyont képviselik, nem 
fogtak volna-e ezek elkedvetlenedni, s a veszély és nyo
mor napjaiban háttérbe vonulni? Mit érne, mi hasznot 
hajtana aztán akkor a nép, a szájaskodó és henczegű 
prolctárhad, holott tudjuk, hogy „in dieser Welt—ré
giért das t ieid," és üres tárczával lyukas zsebbel elül
hetünk falustul, vármegyéstül, országostul ! Bezzeg ! 
hogy jutna most véginségre, éhhalálra a töméi dek cho- 
leraárva és elemi csapásoktól sújtott szerencsétlen, ha 
az elitéit, kigunyolt virilisták nem sietnének megmen
tésükre. Mily könnyen megvalósulhatnának a Miletics- 
Janku- és Kozschuba Janó-féle tervek szent István ko
ronájának cldaraholásáról, ha ismét a virilisták nem 
állanának résen, degesz tárczákkal és nemes áldozat
készséggel ! .Mig igy a balsors nyomorékjai ápolást és 
testvéri segélyt találnak, a haza jövője biztosítva. . 
megingathat, de nem dönt meg a vihar, a nyomor tü- 
zéböl még tisztább és nemesebb alakban lép ki nem
zetünk, — legyen örök emlékezetben a bölcs, kinek 
elméjében a virilismus nagy eszméje mcgszülemlett!

Hanem aztán a ki virilista, legyen valóban viri- 
lis. s no legyen rá panasza sem a hazának, sem az 
„oldalbordának. ..*•

- z  —y

ÚJDONSÁGOK.
(csn) F e lh ívásunkra , melyet városunk és me

gyénk összes nemes szivü közönségéhez intéztünk, me
gyei és városi ínségeseink felsegélésc czéljából, — na
gyon gyéren jönnek az adakozások. Ez adakozások 
nyugtázására állandó rovatot nyitni igérkezénk. A múlt
kor nyugtázott adakozásokat Dr. Flegmáim Miksúué 
úrnő szaporító 2 forinttal. Iáidig begyült összesen ü

1 forint.
(—) Zseni bori A dolf tősgyökeres magyar táncz- 

tanár,ki lia/ánk több városaiban tapintatos működései
vel közkedvességet vívott ki, és általános elismerést 
aratott, városunkba érkezett. Tánczta ni tilsait, minden 
jelenleg dívó tánezokhói, folyó hó 13-án kezdendi meg. 
A beiratások 11-ón veondik kezdetüket l’uláiiszki Csa
pó Ida neveld intézetében.

(xi A m agyarország i „egyesült közjogi el
lenzék)* Kállay Ódon, Siinonyi Ernő, Mocsáry Lajos, 
Lázár Adáin. C’sávolszki Lajos és Orbán Balázs aláírá
sával egy szép, emelkedett hangon irt programot bo
csátottak Magyarország polgáraihoz. A program liosz- 
szas indokolással kisérve a következő: „Magyarország 
legyen önálló, független magyar-állam, mely minden 
idegen beavatkozástól menten intézze minden ügyeit 
mely teljes önállósággal hirjou a polgári közigazgat.i- 
son kívül a hadügy, pénzügy, nemzetközi viszonyok és

A ..Szabolcs" tárczája.

Feltámadunk.
A szellő felsohajt,
Zöldéi fii és berek ;
Lerázva nyűgeit 
A kis patak c s e r c g l.. .
A sirhalom kopár 
Ormát virág fedi,
Körötte a vidék 
Illattal van teli ! . . . .
Feltámadunk 1

Az rszme szent őrük,
Halála csak hazug ,
Felkel hódit tovább,
Ha te tt ontja zug 
Tedd rá egy fél világ 
Fagy ázik la csúcsait:
Mint pelyvát szólja ezét 
Azok darabjait! . . .
Feltámadunk !

Ne ingadoz azért 
Reményed el oe veszd!
Ki téli hó után 
Virágokat növeszt 
Kinek hatalma szó).
Ha fent a meny dörög,
Kinek tekintetén 
Életre kél a rög :
Nyugodj meg hogy ha szól 
Feltámadunk ! . . .

Lukára Ödön.

A muhi-pusztai csata.
Sápad az éjeli ég, apró szemeit hunyogatva.
S mint a tömött köpű zug ha raját kibocsátani készül • 
Döngve futossa körül a királyné lépőit, itt-ott 
Gondosau a kiürült sejtek fenekére bekukkant, 
Serkentő szátnynyal megverdesi fényesen ifjú 
Méheit, a heretáj lombos tömegének ülést hagy,
S szállva vezérül az uj ivadék élére, mosolygó 
Fényén a napnak kizúdul nyúlánk csapatokban : 
Ekkora sürgés kelés forgás megy a tábori téren.
Száll a királyi vezér intéző harczi parancsa:
Kik vigyenek fegyvert Batu ellen, n megszületendő 
Sorstch nap gyászos folyamu küzdelmeit osztók,
Es ki marad nyugton, vóletleu harczi esetre,

Biztos eszü Aruold nádornak függve szavától.
És amazok, ki gyalog, ki daczos lova hetyke gerinexén, 
Büszke vezérek után, tömörülve húzódnak a sátrak. 
Tömkelegéből, a gyöngyöt tábor kuli térre.
S ott tág test alakul. Közepén a tábori oltárt 
Fáklya lobogja körül Ájtattal Bála mögött áll 
Kálmán és Ugolin, Bombáid s a büszke Hunionná,
S Máté, meg Forgách, s közel ott Ubul, éjszinü ménen; 
A szent nagyzászló jobbjában nesztelen alszik.
Ünnep ül arczaikon s fejeikre leharmatoz a meny. 
Térdein oly buzgón könyörög le a sergek urától 

. Áldást a lelkes Mátyás, a honfi karokra.
S a vérben lihegő ország küzdelmire. Isteu 
Szent tetemét éló hittel fölemelve mutatja 
A fülelő mennynek; hogy szent éltét ki adá az 
Emberekért, kegyel mosolyogjon alá a hívekre,
Kik hónukért éltet felajánlani készek. Azombun 
Száll föl a tomjénfüst buzgó illatja: hatályos 
Csönd bénítja rövid pcrczekre, a harczi dühöt, zajt. 
Hallhatnád a hívők sóhaj in, gyors szívdobogással 
Küldött néma imát és szárnysuhogásait; a menny 
Harmata mindezekért válasz ; végzése titok még.
Most megharsan a kürt levegótépő recsegése 
És a megszentelt lobogókat elosztja hadanként.
Béla király, azokat szava súlyával koronázva : 
„Gyermekeim, honi szent ügynek daliáji egyenként!
A jajokért s rokonink véréért szállani harezra, 
Megszületett az idő, megtorlás s honfi erénynek 
Napja. Túl a folyamon, lássátok, amott nyüzsög a mi 
Vérünk habja után oly szomju hiéna sok ezre :
Mint haragos felhő, telt országos zivatarral:
Vész morog abban, azért bár tereken átsöpör, a bérez 
Büszke sudarjainak koronájit tördeli, zúzza,
Uj üde élet ered nyomain, ha haragja kitombol 
F.lvonul e vihar is. De nyomán hogy keljen ujélct.
És ne az élőknek fenjáró árnya kísértsen :
Emberül álljunk meg, s legyen isten erős hizodalmunk. 
Szülő földünket rondítja, tapossa e vad nép,
S jött, ha megélünk, csúf rabigát kalapálni nyakunkra; 
Védjük kincsünket! hadd lássa, sajogja, kiontott 
Verő mocsárjában s telekiuk zsírját gyarapító 
Rongy hulláiban, a vad csorda : miként szeretünk hont. 
Példa gyanánt fogok én szemeteknek előtte forogni. 
Mint hozzám illik; kiki, mint kell. nyomba kövessen.' 
így megcsapkodván a vezér igéji gyulasztó 
Lánggal a hős sziveket, felszökken erős csataménc. 
l'j. lelkes zajjal szállítja hadát a Sajón át,
Váltva lovag s gyalogok tömbjeivel, előre robogva,
8 elterül a sikon, mint alföldön gyiilevész ár,
Mely fűzzel peremeit töltések gátai közt ül,
S a szorító zugó fölemelt korlátain által 
Nagy harsogva zajul s hulláma üzönlik a téren.

Átdohog a hídon legelőbb is a büszke lovag had,
8 ott két testbe szakad, fele szélső jobbra vonul el, 
Másika halra nyomul. Kálmán, a nagyszivü herezog, 
Birja parancscsal amazt, hol a mongol réme, Tiborczuak 
Scrgc van és az iker sas — két Turóczi, Tamás és 
ilös Benedek; valamint társuk Filep és deli Dctrik.
S mint a mogorva borii, végén erdélyi lovasság 
A hal szárnyi sereg tűz lelkén csiigg l'golinnak.
Itt a heves Kuzgony, meg a két szent hős, Jakab és Győr
Papja. Góró. viszik a konok ellenségre a fegyvert,
8 leikeik indulatát, mely a hon rontóira lángol.
Itt lovagol Iichek es Kors, Görgő s a gyors.kezű Fint a. 
A had lelke s a hon bajnok fejedelme robog most 
Át, g középen foglal hős vasgyttrüje hadállást ;
Hol leng harezos Ultid markában a hon lobogója;
És vértes Hembáhl, Forgáchok, büszke Petiiével,
És a kemény Drag. erős sárkányok, üviil körülállják. 
Jobbja felől alakul hadláh, fejedelmi dsidások. 
lul azokon másik, melyet Albert j vaskaru Bálna 
Harciba vezet. Még egy tömbnek rohogása zajaiig itt. 
Mely Máté haragos szcnivillátnara figyelme/ ;
Hódor, Turza, Mikét és Barkó csntlnkozának 
A hoslelkű király Balján is, ugyancsak elosztva.
Három erős hadtest robog; első Merte, kivel mint 
Égi sugár, delien, Miklós hős öcscse megy, és még 
Szőke Uikolf, Tátrát bíró váltakkal elözug ;
És Batiz. oly uytiglon, valamint víg nászba ha menne. 
Másodikat Lőrinc/ nyilasuk Imi előre vezérli,
Végre a harmadikat haragos Miezháu viszi harezba.
\  hid előtt pedig a hős lelkű Kugacs marad őrül, 
Borsodi bajnokival s vele gyors Kelemér, csapatával,
És Jákó, ki a Nyírbátor magzatjaival bir.
8 mennyire két Ízben, ha midőn pendiil az ideg. s száll 
A suhanó nyíl: a hid végétol kezdve, helyenként 
B la nyomában egy-egy csapat áll, zárkózva sorokba; 
Rendben a nagy hadi test mukás helyeigleu öt ilyen.
K közben pedig a véres Batunak szemeit sem 
Zárja le szendernek tétlen tunyasága. De mint n 
N'yugnélküli sirály, mely sejtve vihar kitörését, 
Jajsivogásával s villám röpülése szelével 
Fölveri n habokat, felkorbácsolja sörényit,
S aztán sorra csapóiig a díihiilt hullámhegyek orrain 
így Batu, felszökvén az oroszlán bőr kerevetről. 
Fegyver után siet és jön. megy. rendelkezik; aztán 
Sátra elébe kiáll s villámát éji szemének 
Pillantás nélkül, hosszan rászegsi Sajóra,
Mig a fakó arcznak hideg erezi nyugalm üli fényét.
S látja kilcncz sereget tolakodni a barna fenyéren,
S foldrázó moraját hallgatja jövő zivatarnak.
„Itta  nap! igy rikkant, hah, Láma kegyelme derül mar. 
É> sikerül a magyart egyetembe körömre vehetnem. 
Talpra kutyák—riadozza tovább—hadd pengjen az ijjnak



n közgazdaság in unión ügyeiben", Egyszersmind fellii- 
XIi* mik a provincziális ellenzéki körök c ez int és e 
programul éitelniébeiii egyesülésre.

(x) A hetekig tartó  nagy szól, mely vidékein
ken dúlt, folyó hó 2-ik s 3-án már valóságos csendes 
tavaszi napoknak engedett helyt. Azonban átalánosan 
mutatkozik az. eső hiánya. A vetések igen gyéren mu
tatkoznak, ritkák, h í igy túrt nz idő, ismét szomorú 
termésnek nézünk elébe.

* * * B ukovinán A ml rostá lva derék r. kath. 
papja Juscsák János hívei közt olvasó kürt alakított, 
hol összejővén maga vezeti és oktatja a népet, hogy 
igy művelődve magyarok éa édes mieink maradjanak. 
Buzdító példa az ott lévő más vallásu magyar fele- 
kezetre.

(!) Békés-Csabán, mint a nIlékésmegyei Közlöny" 
újságolja, hogy az evangélikus nagy templomba a hí
vek áldozatkészségének gyümölcséül uj 50 mázsás ha
rangot alkalmaztatnak. Vannak oly hívek, kik 3000 fo
rintot is adakoztak e cz.élrn, s alig van, ki 100forint
nál kevesebbet adott volna, megérdemlik, hogy nevük 
a harangokba vésőtik. Szép és követendő jelei a val
lásos buzgóságnak az önzés e korában.

— Csanádi Sándor országgyűlési képviselő je
lenleg Túráiban van, hogy az ellenzék helyzetéről Kos
suthtal értekezzék.

E rdő  égés. Az apagyi hitárban vigyázatlan
ságból a Zoltán nr erdejében tűz támadt, s mintegy 
három hold erdő elégi tt

(!) S ajtóh iba. A múlt számunkban küzlött ..Or
vosi jelentéiben a 2 ik lap 3 ik hasábjának felülről 
negyedik kikezdésében „13—18 száztólival" helyett: 
„ I3l7/93,,(i“ olvasandó.

—  3 Ia rt. 22. a 31. E. K. V . Nyíregyháza-Ung- 
vári vonalán egy III. osztályú kocsi teteje, a vaske- 
mencze csövétől (állítólag a kalauz gondatlansága m i
att incggyuladt, azonban szerencsére közel lévén (a va
súti töltés m ellett) a viz, nagyobb kár nélkül előhűtött, 
csak a kocsiban ülök ijedtek meg egy kissé.

t  M art. 20. Kctncrscii egy r. kath. hitvallású 
kézműves temetésén, az illető felekezeti szertartások 
végeztével úgy az udvaron mint a sirkertben a hely
beli Jielv. liitv. egyénekből álló énekegylet is kö/.vemü- 
ködott a végtisztesség megadásában. Szép és megha
tó példája a testvéries egyetértésnek, s örvendetes elő
jel az „egy akid í gy pásztor" f-uiséges eszméjének meg
valósulásáról.

Ö zv . I. ászló Jó/.sefn ö  intézetében beállott 
ugyan a 2-ik félévi tanítás, de rendszeresen csak npril
8-áu kezdetik meg. tudatja a t. ez. közönséggel, kik 
még a megkezdendő tantárgyakban a vizsgára taníttatni 
akarják gyermekeiket, jelesen: bekövetkezik a torná- 
zás, női ruha, fejérneinü varrás és szabás, végül fi óra 
utáu pedig deczeiiiberig frauezia órákat külöu is mlai.d, 
— és a kertészet tanítását megkezdi.

(') K iigazítás. A „Szabolcs" utolsó számában az 
érdem jutalma czimü c/.ikkben foglalt állítás tévedésen 
alapszik minthogy nem a főispántól, hanem a nagy ni. 
iu. kir belügyminisztertől knpta a nevezett orvos a kő 
szönö iratot.

— V á n d o rló  rablógyilkos. Az 1872. évi kará
csom ünnepekben Tóth János 30 éves szabósegéd. Re- 
metc-llollósou Tóniim Antal földesurhoz jött. Ind né
hány napig mint házi szabó dolgozott. Mikor a munkát

Húrja; töröljétek ki a kopja hegyét s a szekercze 
Eletoló élét! ma liarács legyen a vágjon és vér!“
8 mint iszonyú földindulás, megmozdulj* végig 
A tenger tábor; remeg a fold, gyászt veszeti a  menny 
(Mi csoda szcllemerö ! ki Kdiellete, része vagy a nagy 
Istenségnek, sőt lényed mélyén magad isten.
Múltba, jövőbe ható, ki teremtesz müveket és fényt! 
Kelj a lombokból elő. melyeket rád aggat a hitvány 
Elet; rázd le ztigó szárnyadról n nyomorúság 
Terheit, a zavaros viz iszapját szárnyairól mint 
Rázza le a hattyú, — s óh zengj nekem éneket, mely 
8zázadokon túl is muhi-téréin úgy zokog, úgy nyög, 
Meg a pacsirtának torkában is, és sir a vérrög 
Búza túszaimban, mikor iraholygatja a futó szél,
Zengd nekem, óh szellem, mi hazát sújtó csata fórt itt: 
Forr is a harcz dühe már. Iszonyú zajolása morajnak 
Morg a ta tár roppant hadakon végig; csak azért is 
Oly szörnyű, egeket mert nem rázó hadi lárma.
Mint niikorou szélnek csöndében a tengeri partra 
Játszi habocsIcáknak végetlen rétidé tolong és 
Kergeti szüntelenül egymást, elenyészve fényárén 
Es a fény ér kövecs m sürü locsogása morog, zug 
Ily zaj mongoloké. Csak kiirtbeh kurta rivallás.
Vagy fület és szivet metsző csatatéri vezényszó.
A au Hasítva kivág a gyilkos munkamorajból.
Tág köz üres villa még a két egymásra csapongó 
huh hulláma közölt: már a nyilfelleg imitmen 
Szállva, s ainoniian, a tért est árnyával ridegiti.
Es suhog és kuezog a légben, mini sáskaröpülés,
Rengő ivekről a halni kühlüiiczi röposvén 
Hord annk is nyomom sérelmeket, életi véget.
Merse sisakja hatot koppnnt már, a ki hadának 
Elén álla, súlyos pujza/sal, súlyos, éles aczéllul. 
Kembáld vasba borult szent hősei közt is azonkép 
Hull a nyíl és pattog, mint egyház rézkupolájún 
Zajt üt a jégvihar és kopog, a íelhő ha szakad meg. 
\  ércsepegö vállal Batiz, Osvátli ezombba fúródott 
Nyíl hegyes eresével, vánszorognak hátra. Baloghnak 
Szózata most, arczát kinek a nyíl szárnya sodorja, 
Indít rettenetes Imig.ist a zavart levegőben ;
Kezdve kövek viharát iuditni a hosszú parittyák,
Zúzva tatár koponyát s száznt leteritvo bókáról.
Wss pedig, a fejedelm szakaszából, hetyke Hegeddel 
Czoinhja közé szorított paripán a középre kiugrat; 
hajra kiáltva Batut, vagy véres szájú vezérit.
Me.*t egyedül kész ö támadni ta tá rra ; de százan 
'  isszakiáltozzák ; igy hát fel szökteti ménét,
~ t lábon nyiliog a nemes állat; nzombnn amoniian 
Kapja szeméhez ivót Vul, és nyila átcsap a karcsú 
Hattvunyakon s lerogy, a lovagot pázsitra ledöntve; 
*bd hogy vergődnék Vass alóla, ujonta kihaiig/.ik 
A ragyogó húrnak pengése, s a  hal vesetájon

bevégezte volt, bérét kikapta, de egyszersiiiiiid az iró- 
asztulból 80̂  frtot ellopott és ezen összeggel elszökött. 
Az 1873. évi farsangkor Tóth Lendva-Cjfalura ment, 
hol egy napig egy parasztnál tartózkodott és azután 
Boskovitz Jakab korcsmároshoz menvén, ott 10 frtot 
elmulatott és még két írttal adós maradt, Boskovitz 
azonban e miatt nem haragudott, sőt úgy megkedvelte 
a szabósegédet, hogy felkérte, maradjon nála, a meddig 
csak akar. A korcsmáros és Tóth oly jó barátok lettek 
hogy egy agyban aludtak. Egy reggel a szabó koráb
ban felkelt és az asztalon egy hosszú mészároskést lát
ván azt magához vette és barátjának nyakút szirtig 

í  bemetszette. A szerencsétlen jóltevő azonnal meghalt. 
Tóth borzasztó tette után egy vasvillával a ládát fel- 
feszitette és abból 110 frtot készpénzben, arany gyű
rűt, órát és revolvert lopott ki és ezen tárgyakkal el
szökött. J873. évi mártius 17-én a rablógyilkos Tardvi- 
kedre ment (Nyitramegye) és itt a rablott ékszereket 
elakarta adni, de ezek olyanoknak felismertetvén, me
lyek a köröztetési leírás szerint Iloskovitztól elrabol- 
tattak, Tóth letartóztatott és a Csáktornyái bünfcnyitö 
törvényszéknek átadatott. Itt „hóhérpallos"ra ítéltetett, 
a királyi tábla a halálbüntetést életfogytiglani börtönre 
változtatta, inig a  legfőbb itélőszék „kötélhalálra" ítélte 
a gonosztevőt o napokban.

Pályázati li i rdet inény.
A tanulók segélyezésére szánt Pctkó Francziska 

féle családi alapítványban évi 126 o. é. frtnyi Ösztön
díj élvezettel összekötött egy hely lévén betöltendő, 
ugyanarra f évi április hó végéig pályázat nyittatik. 
Pályázhatnak : az illető jogosult családbeli tagok, oly 
figyermekeik számára, kik már is a nyilvános elemi, 
gymnásiumi vagy reáliskolába járnak és sikeres előme
netelt tanúsítanak. A hiteles családi leszármazási táb
lával, anyakönyvi kivonatokkal és az iskolai bizo
nyítványokkal felszerelt folyamodványok a kitűzött ha
táridő lefolytáig az alólirt hivatalhoz terjes/.teudók be.

Trencsénben, 1874. február 20-án,
Trencsénmegye alispánt hivatala 

Zsánihokn-tliy s. k.

KÖZOAZDASÁGI r o v a t .

Vasúti közlekedések.
A „tiszavidéki" vasút vonat ok indulása. Nyíregy

házáról : Miskolc/ Kassa télé 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyiregyhátáról Debre- 
ezen felé indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (s/.crcdán, szombaton 6 
óra 47 pereskor este; érkezik (• óra 5 perczkor 
este és (szeredán szombaton) 10 óra 17 perrz- 
kor d. e.

Felelős szerkesztő: Lukács Ödön. * S

Csap be a nyíl, másutt a köldökön át kifuródva;
Es a nemes vérrel hő lelke is clfolya Yassnak.
„Kopja elő!" zeng most a királyi vezér szava végig 
Es eget is megráz a hadaknak hangja „oh Jézus 
Mária!" s a rohanó zugás a főidet ijeszti.
Merse vezet legelőbb hadat, állani már lehetetlen; 
Mely fejlesztve sorát, rohan, ösccse a karcsú sugárnak, 
Miklósnak tüzelő szavain fclgyulva, tatárra.
S Merse aczéláuak tüze szörnyű linrczi vezérfény. 
Másik trös csapatot visz elő a büszke Simon bán;
Es jaj az ellennek, kire büszke Simon dühe felforr. 
Félre az ijjakkal, melyek immár oly veszedelmes 
Förgeteget szórtak Hátúnál a harczi sorokra,
Hogy száz társsal együtt, nyögi súlyát még Kobut is, kit 
Gyilkos íjásznak tart az egész Kunsági legénység.
Most markokba szorult, fényes hegyű, hosszú dsidákkal, 
Völgyi Hadad fia visz, Lőrinc/, legtöbb veszedelmet. 
Szembe vitéz Pajdár, hada clin, agyargva fogadja 
A rohanókat, erős Aramuthtal s harezos Orángzeb,
Kit Batu válogatott fiuk ezreivel maga kürnyül 
Rendező, hogy majd ott iszonyú munkákra uszítsa.
Itt l'zon is, törten bár a  múlt éji kalandtól.

A levegőt rázó ordítást nyomba kiséri 
A rontó köpjük zavaros, gyilkos csörögése.
A vezetők legelöl vilink minden helyen, őket 
Nézi a köz bajnok s öl, meg leöletni nagyon kész 
Délczegen ugrat elöl s csákányt forgatva kitűnik 
Miklós, és Aramuth, izmos karját kifeszitvén, 
Villámként hajitá rá kopjáját ; de köszönje 
Méné szökésének, mellette csap cl, s ki mögötte 
Álla, leszögzé azt a földhöz. Iszony s mosoly ülve 
Arc/.án Miklósnak — „pecsenyévé nyársala — igy szólt 
Jó fi, helyettem, a bősz mongol, de boszulva leendesz." 
Es megütő Aramuth védő pajzsát; beszakadt az,
Bár vala ronda bivaly csonttá vert bőre feszítve 
Három rétbe reá, csiliagfejü sárga szegekkel 
Sorra kiverve ; a bősz fegyver hegye, mely hata által, 
Vérit eresztő a pajzstartó karnak. Alomban 
A csákány berekedt hegye rabbá tette az ifjat,

'S  inig azt rángatná s jobbját szabaditni vesződnék: 
Siska finom rácsát töri, megszédül fejét és 
Hóna alatt Aramuth, gerelyével, az ifjúi élet 
Bíbor lángjának tátongó gyászos utat ny it;
Es lehanyntlik a szép fiatul, kasza vágta virágként. 
Látva lehullását jó bátyja, vitéz szivü Merse, 
Rettenetes jajban kisikolt testvéri szivéből 
Tépő fájdalom, és a  halottért szörnyű csatát kezd. 
Mint szélvész a kitört lángot, szava, liós hadi tette 
Százakat, emberiből harczolni ragadva magával. 
Csakhamar ott az egyes gyász sora százféle csodát szült 

(Folyt, köv)
Szabó D ávid

HIRDETÉSEK.

i {XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eladó ákáczfák.

30000 dnrali, szép, kiültetni 
való ákáezfa kaphatóalólirottnál.—
Rzre 4  forint I

Kelt Gégény mart. 20. 1874. ;
1—2 K irály  Bála.Sxxxx X X xxxxxxxxxxxx

Dr. Fáykiss
Szepesi kárpáti növény-kivonata mell- s tüdőbe

tegek számára.
A ^epesi kárpáti flórának legszorgalinasabban 

kifürkészett s kitiinöleg alkalmas gyógyfiiveinek nedvei
kéi készített szer, mint kitűnő hatásúnak bebizonyult: 
köhögés, rekedtség, a száj- garat- s légzőszervek nyák- 
hartyáinak heveny-liurutos bnntnlmai, görcsös, ideges, 
légrekedési rohamos köhögések, szükmellüségek, oldal- 
szúrás, idült hörghurut, tüdővész s tüdögümosök erő 
fogyasztó s bő izzadásai ellen.

liasouló hatással bírnak: a szepesi kárpáti nö
vény- elegy- thea, és a szepesi kárpáti növény-ezukor- 
kák (bonbons) Dr. Fáykiss tői.
Ara l üveg növény-kivonatnak hszni utasítással 75 kr. 

» n csomag Urnának „ „ 2 5  kr.
„ * doboz uövény-ezukorkáknak „ 35 kr.
„ „ csomag kárpáti marhapornak „ 40 kr.

Ezen gyógyezikkek megrendelhetők magánál a 
készítőnél „gyógytár a magyar koronához" Késmárkon. 
Nyíregyházán : Stépán Ágoston fűszerkereskedőnél. Mis- 
kolczon: Debreczeny Dániel, Hercz és Dr. Csátliy Sza- 
bó Pyógyrzeresznél. Egerben : Scbuttág János gyógy
szerésznél. Debreczenben: Tamássy gyógysz- Dr. Koth- 
sebnek Emil gyógysz. Varga Autal gyógyszerésznél, és 
más városban.
Ezenkívül kaphatók „Hideglelés elleni kárpáti cseppek"

1 üveg ára . . . . .  40 kr.
pilula-alakban ára . . . . 80 kr.
ezukorban egy ezukorka ára . . 6 kr.

_______ (3 -2 )
323. sz.

18747"

Árlejtési hirdetmény.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi- 

nistcr 1874-ik évi február hő 15-én 2119-ik 
sz. a latt kelt rem leletefolytán a szen t-györgy- 
áb rány i állam i elemiiskolai épület njbóli á t
alakítása állam  segély mellett engedélyez
tetett.

Ezen építm ény vállalkozás u tjáni biztosí
tása végett 1874-ik évi április hó 19-ik nap 
ján  délelőtti 10 órakor Szent-G yörgy-Á brány- 
ban a  község házánál írásbeli zártajánlatok  
elfogadása m ellett nyilvános árlejtés fog ta r
tatni.

Az átalakítási építési költséget követke
ző összegek jelzik :
1. A főépület á ta lak ításáért 3808 frt 1 kr.
2. Ü r s z é k e k é r t ......................  191 s 68 s
3. Kút és kerítésekért 302 „ 3 „
4. Iskolai telek körül kerítéséért 700 „ — „

Összesen: 5001 frt 72 kr.
A tervek, költségvetés, épületi leírás, az 

árlejtési és építési feltételek 1874-ik évi áp
rilis hó elsőjétől fogva S zen t-G yörgy-Á brány
iján a község házánál és D ebreczenben, Fü- 
vészkert-utezán 1078. sz. a la tt a  szabolcsme- 
gyei tanfelügyelő  irodájában a  szokott hiva
talos órákban április hó 18-áig m egtekinthe
tők és ugyanott átvehetők az írásbeli z á rt
ajánlati m inták is.

Pelliivatnak a vállalkozni szándékszók, 
m iszerint a fent kite tt napon és órában  az 
elő irányzott építési kö ltség  u tán  számítandó 
5%-t<51i bánatpénzzel ellátva, a  k itűzö tt he
lyen vagy szem élyesen jelenjenek meg, vagy 
pedig jogérvényes írásbeli zá rta ján la tu k a t az 
5% -tóíi bánatpénznek m elléklete m ellett az 
árlcjtési bizottm ányhoz S zent-G yörgy-Á brány- 
ba a község házánál, vagy  szabolcsm egyei 
tanfelügyelŐséghcz Debreczenbe az árlejtési 
és építési feltételekben k ikö tö tt határidőig 
küldjék be

Kelt Debreczenben, m ártius 30. 1874.
Kiss József,

Bzabolcsmegyci s hajdú kerületi 
tanfelügyelő.

H i r d e t é s
Nyírbátor pinczún és környékén az átjárókon 4‘ 

széles, összesen 100 foljó öl tölgyfa palló szándékol- 
tátik árlejtés utján lerakatni. Síire vállalkozók f. évi 
april liő 22-c délelőtti 'J órára a városházánál jelen
jenek meg, hol a többi feltételek is megtudhatók.

Nyírbátorban mártius 27.
Oláh Mihály,

fűt.iró.



A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hagy T okajban  és Szolnokon a ,,Seppor és Sátori11 czégtó'l á tv e tt s 
újonnan berendezett gözftfrészeik folytonos m űködésben v annak ; úgy e helyeken 
valam int a  következő állom ásokon :

N yíregyházán, U jfehértón, Debreczenben, Szerencsen, Miskolczon, Siilyőn 
és Fegyverneken dúsan felszerelt rak tá ra i m egnyitta ttak .

Felkivatik tehát a  t. ez. közönség figyelme arra , hogy e helyeken m in. 
dennemü vágott és szálfaanyagok eladásra készen állanak , rendkívüli m egrende
lések pedig gyorsan  és pontosan te ljesíte tnek .

E faáruk kitűnő m inősége a a lehető ölesé árak  minél több megrende
lést engedvén remélleni, a  t. ez. közönségnek tisztelettel ajánlja 

Huszthon, 1873. szeptem ber 30-án

(12—7) az igazgatóság.

Műkertésaseti hirdetés.
Mindenféle uj kerti m unkára 

vállalkozom különbféle diszbokrok- 
kal ellátva. Továbbá kaphatók nál- 
lam m agasban ojtott ró z sá k :

2 láb m agasságnak ára  50 kr.
3 .  ■ ,  60 .
4 „ * . 80 ,

Minél tömegesebb m egrendelé
seket kér T úrán  Szentim rey ur ud
varában.

Kis* György,

A legjobb minőségű építési kövek 
lehető jutányos áron.

Van szerencsém a  n. é. közön
ség tudom ására hozni, hogy Szerencs 
mezőváros határában  fekvő saját kő 
bányám ban  minden néven nevezhe
tő kőbányák árjegyzékénél ju tán y o 
sabb áron kaphatók minden ig én y ek 
nek megfelelő kitűnő minőségű ép í
tési kövek. — Á rjegyzék a követ
kező :

F albavaló  kövek kubik  öle, N yír
egyházáig  szállítva 31 frt.

F arag o tt kövek kubik  sukkja 
bárm ily nagy m ennyiség 1 ft 20 kr. 
já rd a  kövek C J  sukkja 70 „

U tánvételeket bérm entes levelek
ben elfogad. Szerencs m art. 3-án 1874.

Horváth Lajos,
Szerettet város főbírája kő

bánya tulajdonom.

Árverési hirdetmény.
A m agyar kir. sótvásó jószágigazgató- 

eágnak ez évi 641. számú m agas rendelete 
folytán, a tokaji m. kir. kincstári uradalom 
hoz tartozó  rakam nzi határban fekvő 288 

holdnyi juhágzházi és strúzsadombi 
erdei szántóföldek folyó évi april 1-jétöl 
1876. október 1-ig fog bérboadntni, ennek 
eszközlése végett, alólirott hivatal irodájá
ban folyó évi april 14-ének reggeli 10 órá
jak o r nyilvános árverelés fog tartatn i, mely
re a vállalkozók lO ’/o bánatpénzzel ellátva 
m eghivatnak.

Az árverés m egkezdéséig szabálysze
rűen kiállított zártajánlatok is elfogadtatnak.

Az árverési feltételek alólirott hivatal 
irodájában m egtekinthetők.

T okaj 1874. martina 27.
________31. kir. urad, garda sza li hivatal.

Ad. 2156. tk. sz.
1874.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék te 

lekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik 
m iként Utirger Jerem iásnak, Szom jas József 
ellen végrehajtási ügyében utóbbitól végre
hajtás alá vont s a t .  Dadai 459. számú tjkv 
A + l .  sorszám a la tt bevezetett következő 
ingatlan és pedig 198 hold 444 □  öl te rü 
letű tagos birtok  az 1874 május 28-ik  és 
szükség esetében a z l8 7 4  június 30-ik n ap 
ján  délelőtt 10 órakor t. D ada k özség  há
zánál tartandó  nyilvános árverésen a  legtöb
bet Ígérőnek cl fog adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 25840 frt o. é.
Dánom pénz 2584 frt. o. é.
Vevő a  birtoknak azonnal birtoka és 

használatába lép.
A vételár fizetendő 3 egyenlő részlet

ben, és pedig az  első részlet a  leütéskor 
azonnal, a második részlet 3 hó s a harm a
dik részlet 6 hó alatt, esedékes 6%  kam a
tokkal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíró
ság székhelyén vagy ennek közelében nem 
laknak ezennel felszólittatnak, hogy a vé
telár felosztása alkalmával leendő képvisel- 
tetésiik végett a hatóság székhelyén m eg
bízottat rendeljenek s azok nevét és laká
sát az eladásig jelentsék be, ellenkező a hi
vataltól kinevezett gondnok által fognak 
képviseltetni.

Egyideüleg felhivatnak m indazok is 
kik a  lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy 
aiás igényt érvényesíthetni vélnek, igényke
reseteiket a hirdetm ény közzétételének utól- 
só napjától szám ítandó 15 nap a la tt habár 
külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, 
ködömben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, egyedül a  vételár feleslegére fog
nak utasittatni.

Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osz
tályának 1874 mártiii8 bő 21-én 
üléséből. (3— 2)

P a jip  L á s z ló
». tk. vetető.

U M H H U U U H U H H U * * * * * * * *

Kiadó birkáik.
Alulírott ezennel közhírré teszi, 

hogy 200 db. kitűnő fajú b irkáját 
eladóvá tette. Venni szándékozók 
jelentkezhetnek N yíregyházán saját 
lakásán, pazony i-utezA 7fi5-ik szám 
alatt.

Özv. Kői csal Józsefné.

*XXXXXXXXXXXKMXXXXXS

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

nőnek Berlinből.
Pesten.

Igen tisztelt asszonyság!
Örömmel jelen tem , hogy or

vossága használata folytán a  felette 
fajdal más tyúkszem barátom tól m eg
szabadultam , fogadja ebbeli üdvöz
letem et és elism erésem et 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, novem. 16. 1873.
T isztelője

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

Nincs többé tyúkszem.
Biztosan ható, teljesen 

m éregm entes tyukszein-irtó  tapasz, 
egy doboz 1 frt és 1 frt 50  kr. pos
tán küldéssel 20 krrnl több. K ap
ható Pesten : lakásomon, a „Nem 
zeti szállodában", Nyíregyházán 
Iterfaliiu Pál ur gyógytárában.

Kessler Erzsébet.

Ajánlkozás.
Alulirt tt, ki 13 éven á t egy 

tekintélyes üzletben részben mint 
szeszfőző,továbbá pedig m int könyv
vezető és ispán m űködött, ajánlja 
m agát hasonló m inőségben helyben 
vagy a vidéken jövő Szt.-G yörgy- 
naptól alkalm aztatni.

Megkeresések „I. W . Nr. 10 
Nyíregyháza poste restan tc  kéret
nek intéztetni. (2 -1 )

Előfizetési fölhívás.
1S74. ja n u á r  1 é n  uj előliietést nvPottnnk a

„SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ -
harmadik évfolyamára,

mely
minden húzás után havonkint

2— 3-or jelenik meg.
Ettészévi előfizetési d íj:

Budapest számára díjmentesen a házhoz 
hordva 2 frt.

Az osztr magyar tuitoműnyok számára díj
mentesen postán küldve 2 frt.

Nőmet-. Olaszország, Dunafejedclemségek, 
Szerbia és Svájcz számára 2 frt 50 kr. 

Újonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak.
UQTHirdetések olcsón vétetnek föl'VQ 

A „sorNaláfti tudósító**
kiadó hivatala

Ülőlapén*. Imlvúuy-ufcza 9 •*.tooooooooooooooooctö
Ifj. Hartstein Ignácznál jó minőségű

tölgyfának 
-  ö le  9  I r t .

N yíregyháza. 1874. Nyom atott l>ohay Sándornál.
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