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

H ird etési d ijak  :
Minden fi hasábos petit-sor egyszeri hir

detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. 
Terjedelmes hirdetések többszöri beik
tatása, kedvezőbb föltételek alatt e s z - j  

közölhető.
i  Minden egyea beiktatás után kincstár, 

illeték 80 kr.

U  nyílt-térben minden három hasábos jj 
ganuond-sor dija 20 kr.

$ Az előfizetők, a  hirdetések meg-w
^szabásánál, 2 0 v n y i  kedvezmény-^ 
f  beu részesülnek.

•tulajdonos : el „Bzaboloamegyel lapkiad ó-tár sulat.*

illik bajaink? Kik segíthetnének lejiiii- 
káhh {

Két kérdés áll előttünk! Feleljünk meg 
reájok egymásután ; bár az elsőre azt hiszem 
felesleges a  felelet.

A társadalom nak m indnyájan tagjai 
vagyunk ! H a egész testünk beteg ; rneg- 
fogják azt érezni az egyes részek is ! Ki ne 
erezné azért társadalm i bajainkat ? Mind
amellett nem árt a n y i l v á n t a r t á s  kedvű
ért oda m utatni egy két élesebben sajgó seb
re, talán ha többen látják, többen sietnek 
enyhítésére.

Kezdjük el a körültekintést a  családi 
élet körében ! . . .  Nem akarunk senkit bán
tani, midőn e tárgyat érintjük : egyáltalán 
nem személy, de a  tárgy  forog szemünk 
előtt !

Mondják, hogy halad, fejlődik a világ. 
A régieket újak váltják fel, —  és ez igaz; 
de mindez nem azért van, hogy minden új
donságon akár jó, ak ár rósz kétkézzel kap
junk; és pedig ez a  legnagyobb baja ko
runknak ! Ez a divatos kíváncsiság, mely
ből a  csapongás, könnyelműség, játék a leg
kom olyabb, a legszentebb iigygyel is, te r
mészetesen származik : legnagyobb m ér
ge n családi életnek.

Ez előtt, ha m inden változott is, foly
vást fenntartotta  m agát a jelesebb m agyar 
családok körében am a bizonyos ősi, tiszta 
erkölcs, mely valóságos templommá változ
tatta  a családi házat, m elynek küszöbét csak 
tiszta érzelm ek között léphettük keresztül. 
Nem az a rideg tem plom  volt ez, melynek 
kövein a szent borzadály m iatt alig merik 
felverni a  viszhangot tétovázó lábaink, de egy 
vonzó szenthely, m elynek oltárán folyvást a 
szeretet tüze lobogott.

Őszinte bizalom, ragaszkodás szülék 
és gyerm ekek között! N yitva valamik a szi- 
vek, nem volt ok azokat elzárni egymás előtt. 
Most ezen régi szép és vonzó családi képet 
az udvariasság váltá fel a szó valódi értel
mében. O hogy megtiszteli szemben a  szüle 
és a gyerm ek <gvmást napjainkban? Csupa 
illem, csupa udvariasság az egész család ! 
Csakhogy ezt az álarezot nem lehet úgy 
forgatni oduben a szobában a huzamos 
együttélés alatt, liogy fel ne lebbenjen néha 
egyik másik szegélye, s fel ne tárja  a sivár 
valót ! Amiből aztán rendesen nem annyira 
nevetséges, m int igen szomorú körülmény 
fejlődik k i : a k é p  in u t a t  á s, k o m é d i a.

így  midőn a gyerm ekek a világba lép
tek, nem bírják azon talizmánt, mely m eg
menthesse ő ket annak veszélyes örvényei 
között; de sőt tovább játszák  ott nagy gnr- 
ral azon színpadi játszm át, melynek ábécé
jét már a családi életben elsajátították. Éhez 
járulnak még bizonyos ferde fogalmak az 
erkölcsiség felől, melyekről hosszasan nem 
beszélek, m ert elég hangosan beszél az élet, 
melyek irányadó elvekké kezdenek válni 
családi s társadalm i-életünkben egyiránt, s 
lerontják m indazt, mit a  múlt hasznost épí
tett, s diadalra emelik mindazt, a m iben el
eddig felre lépett az emberiség.

H a eltekintünk is mármost azon okok
tól, melyek nem zetünket segítették a mos
tani zilált viszonyok közzé sodorni, melyek 
legnagyobb részt, hely iérdekű s kívülről jö
vő körülm ények valának; beláthatjuk hogy 
főképen belsöbaj itt a főhiba! Egy erkölcsi
leg erős nem zetet nem puhíthatnak meg 
a külső körülmények, bátran fog daczolni, 
m int szírt az örvényekkel, tud tűrni, várni, 
és rem élni; dicsőségét, önbecsérzetét, önál
lóságát m egtapodhatják, korlátozhatják, de 
önm aga sohasem fogja áruba vetni semmi 
drága kincsért !

Mi pedig látjuk mik fo ltnak , mik tö r
ténnek !

Esinertem  becsületes, szabadelvű, hu
mánus müveit családokat, hogy lelkesültek, 
midőn egyet-egyet mozdult a világ a töké
letesedés felé! S mindezen elveiket m egtar
tották híven az utólsó lehel létig! Nem bán
ták m eg soha, hogy inegoszták jogaika t em 
ber testvéreikkel. Es ugyanazon családok
nak gyerm ekeik már öröm est visszavennék 
am a jogokat. S nem szánnák naponként 25- 
ig botoztatni ama nyers nyakas parasztot, 
ki bátran  szemeik közzé m er tekinteni, s 
talán ellenvéleményét is nyilvánítani me
reszti.

H ja híjába nagyot fordult a világ! Uj 
idők uj em berek. S ö t é t  i d ő k  és  p a r á n y i  
l e l k e k  !

(Folyt, küv.)

K Q Z l C iY E K .

A  n y n á d ija  zás s zü k sé g e s s é g e  s h a szn o s  v o ltá ró l.
I. A k ö s s e g j e g y x ő i  n y u g d í j .

J e l i g e :  -Nem sokat vári ü tn i  oljr ti»*tvi*«;lö- 
től, kinek m induntalan »zeme előtt le
beg c»alhdj inak nyomasztó kelytete. Az 
il)- e m b e r ,  ha a ’l-guagyobh óiunrgia- 
gnJással, «. csaladja angyali türelem 
mel nem I ír, kénytelen nnshoz nyalni 
legszükségesebb életszukzégeinek fede
zésére, és könnyen oly eszközökhöz is 
fulyamodhatik, * lelyek tekintélyé' a köz
ség elő tt alászalhtják, vagy épen szé
gyenére, jellemének beiirnyckolasara vál
nak.* L u b r i c h .

Miután megyénkben sokfele tisztviselői és hivata
li állások vannak, még pedig olyanok, melyeken az il
lető tisztviselők és hivatalnokok, a közügyek, —  a  tá r
sadalom, —  s haza, —  sőt általában az emberiség bol- 
dogitása érdekében tett és teendő szolgálataikért nem
csak tisztességes díjazásra, hátúin n rúgd íjazásra is mél
tán igényt tarthatnak: ennélfogva határoztam cl ma
gamat arra, hogy a  nyugdíjazás szükséges s hasznos 
voltáról általában egyet mást elm ondjak; s hogy ulia 
sás, közvetlen tapasztalás és gondolkozás által szerzett 
cs m egbírált nézeteimet e fontos tárgyról előadjam.

Minthogy tübh hivatalos állás van n megyében 
olyan, hol az illetők az állam kormányától, vagy tő
lünk nem függő és távol levő társulat- egylet- intézet
től nyerik a nyugdijat: ezért éu azokról csak annyi
ban szólok. n mennyiben a nyugdíjazás hasznos és szük
séges volta ö rajtok és általuk is hebizonyul. így az
tán a nagy eszmével szemben meglehetős sziik térre — 
megyénkre —  szorítván m agam at; a jegyzői, tani- 

, tói, lelkészi nyugdíjazásról ukarok csak r é s z l e t e k 
b e n  írni.

A mit azonban e g y e t e m e s e n  mégis, szükség
képen eló kell adnom a nyugdíjazásról, azt legc/él- 
szerükben s legbétrnbban tehetem ez első czikkben: 
mivel a  jegyzői nyugdíjintézetről e lapban inár volt 
egyszer szó, s így’ a részletezéstől és a megyei köz
gyűlés úital elfogadott „tervezet14 birálgatása, illetőleg 
ismertetésétől némileg felmentve erezhetem magamat

A mi már felvett tárgyunkat egyetemesen illeti, 
hogy: a  nyugdíjazás eszméje h ol?  m ikor? s kinek a 
lelkében fogam zott? s hol és mikor öltött te s tit?  mi
nő körülmények között s minő alakot vett elsőben ma
gára? s m ikor? azt én eddig még nem olvastam Ilogy

ez, vagy ama csata hol és mikor történt ? mi befolyás
sal volt annak döntő fordulata a világ alakulására s 
az emberiség fejlődésére; mikor s ki á lta l lett Ameri
ka, ez újvilág, felfedezve s rniuő hatása volt ennek a 
vihigkereskedelm re; vagy : hogy a gőzt p. o. mikor s 
ki kezdte a gőzerő müvekro alkalm azhatni; továbbá, 
hogy a bölcsészeti nézetek, igazságok hogyan, miként 
fejlődtek, tisztultak; végül hogy a  vallási eszmék m i
nő alakzatokban nyilvánultak az idő változása szerint: 
ezeket mind megírva találjuk; de a  nyugdíjazásról ilye- 
ket —  éu legalább még eddig nem tudok; s nem em 
lékszem, hogy olvastam volna. Vájjon a középkor utól
só korszakában született-e ez eszme is a  humauismus- 
s á l: vagy az uj-kort alkotó reformatio gyermeke tán 
ez is, mint annyi más népboldogitó e lv ; vagy épen 
csak magát „felvilágosodás századának14 nevezett ko- 
ruuk intézménye ? tőlem ne kérdje ezt az olvasó; mert 
én magam is mástól várom kérdéseimre a feleletet s 
kérem kételyeimnek eloszlatását.

Na, de hallottam már én s nem egyszer, ilyen 
nyilatkozatot: „ki voltam régen ? mi leszek jövőben? 
azt no kérdezd; hanem nézd azt, ki és mi vagyok 
m ost*; tehát nézzük mit eszközöl, vagy legalább esz
közölhet a  nyugdíj intézmény most s mindenkor? !

Sok mindent: ez lehet a legegyenesebb felelet. 
Annyi ezt is, azt is, a inennyit nem egy könnyeu le
hetne megnevezni s elöszűntlálni.

A sok mindenből elérjük a  nyugdíjazás intézm é
nyével mindenek előtt azt, hogy a hivatalnok, vagy 
tisztviselőnek nem kell száz, meg ezerfeló halásznia, s 
hivatalos teendőin kívül más anyagi hasznot hajtó vál
lalatokba ártania magát, hogy ezekből húzzon, kapjon 
valami nyereséget; voltaképen hogy ezekből alapítson 
egy tok it, mely után öregsége elnyomorodása esetén 
maga-, halála után özvegye s uetuláui árvái kenye
rüket megkaphassák. Elérjük továbbá azt, hogy a  hiva
talnok. vagy tisztviselő minden idejét, figyelmét, egész 
erejét és minden gondolatát, egy szóval: magát egé
szen. teljes odaadással hivatalának szenteli. Ha e két 
pontban írottakkal a inai állapotokat üszszehasoulitjuk 
úgy fogjuk találni, hogy óhajtásaink és a valóság közt 
oly nagy a különbség, mint ég és föld között. —  Ki 
ezekre fejet csóvál: ám állítson képzeletben maga elé 
egy hivatalnokot olyat, ki nyugdíjra számit s egyet 
olyat, kiuek ezen reménye niucs, mert nem lehet: a 
kettőnek működése között, szorgalom, odaadás, aka
rat. erőkifejtés s pontosságra nézve amaz óriási ku- 
löinbséget m egtapasztalhatja.

Más részről amaz, eredményeit tekintve, m agasz
tos intézmény létezése mellett, a közszolgálatban, hi
vataloskodása közben megösziilt, vagy elnyomorodott 
b ’.kiismeretes hivatalnok s tisztviselő nyugodtan gon
dol munkaképtelenségére, az öregség napjaira. Ha nem 
rúg is nagy összegre az, a mit nyugdíjul fog kapni; 
de mégis uein kell koldustarisznyát akasztania nyaká
ba, magának, gyermekeinek ; nem lesz arra kárhoztat
va. hogy éhen, rongyban, nyomorban vesszen el, mint 
némely hivatalnál máig történnek mindezek a szó be
tű szerinti érielmében.

Ezek és sok más ily dolgok és körülmények ju 
tottak eszembe, midőn a  megyei közgyűlés által elfo
gadott: .,község jegyzői nyugdíj és segélyalap alkotá
sáról'* szóló szabályrendelet kezemhez jutott. Felötlött 
szemem előtt azonnal, hogy a községjegyzöi állás most 
már teljesen biztosítva van. Meg van választva élet
hossziglan. Fizetése —  a mellékes raunkadijakkal —  
tisztességes. Van term észetbeni lakás. Hivatalos kikül

detésekkor nap-dij. F.luyomorodás és elöregedés ese
tén nyugdijat húz. Il i a jegyzői családból kidöuti a 
halál a kenyérkereset hátramaradt özvegye cs árvái
nak, a szolgálati évekhez képest több-kevesebb segély. 
Valóban nem csoda, ha ily előnyök mellett oly kecseg
tető állásnak tokintik ezt. hogy kivált a  néptanítók tö- 
negeseu cserélik fel elöbbbi hivatalukat a  küzségjegy- 

zöivel. .
Igaz hogy terhet ró a jegyzöi-karra De hat in

gyen s könnyen mitsem adnak.
A mostani s leendő jegyzőknek hivatalba lépé

sükkor fizetni kell 40 o. é. irtot. Azontúl évenként é v- 
d i j  c/.imc alatt 2 0  frtot. De ha ezt megteszik — pedig 
könnyen megtehetik, magok s családjok jövője sokkal 
inkább biztosítva van, mint bármely más nyerészkedő 
társulatok által ezt elérhetnék Fizet még ezen alap
hoz minden község az állami egyenes adónak egy-egy 
írtja után1/* krt. , . . .

Hogy hány a jegyzők szama most, s így vé
teli dijakból negyven írtjával mily összeg jöhet L e ;is 
mét 2 0  írtjával evdijul mit fizetnek he összesen ; meny
nyire rúg az \ 4 kros községi pótlék, és így minő tő
két lehet most azonnal előteremteni, valamint azt. hogy 
ennek ismét mennyi leend évenkénti kam atja: én eze
ket nem tudhatom, mivel adatokkal o részben n< m ren
delkezem. Ahoz sem tudok szólaui hozzávetőleg sem. 
Ló- • hány elöregedett, elnyomorodott, hány özvegy 
és árva vehető fel á t l a g  évenként nyugdíj és segé-



Ívelésre. így nem mondhatom meg azt sem, ha vájjon, 
elegendő-e ezek részére a fentebbiekből bejövő töke 
kamatja. De hiszem, hogy a szabályrendelet tervezői 
s megalkotói o kérdésekkel tisztába jöttek.

Mindenesetre igen hogy ezen nyugdíjintézet
áldásos működését nem a messze jövőben, hanem azon
nal megkezdi azon özvegyek s árvákra nézve, kiknek 
férjük, illetve atyjuk a niegyo területén öt év óta
szolgait. ............................., i »Az állami egyenes adó-forintok után jaro 4 kínoz 
van még csak pár szavam. , .

A községnek jegyzőjén kívül más közhasznú hi
vatalnoka s más oly általános szüksége is vau, kinek 
és a melynek kielégítésére az « 4 krt szinte el.nulha- 
tatlanul igénybe kell venni. A tanítót s az iskola szük
ségeit értem. A jegyzőkre nézve az IS71 évi XMIL t. 
ez. G7. §-a intézkedett. De a tanító nyugdíjról nincs 
törvényezikk a mi nemzetünk törvénykönyvében.

De most végzem szavaimat azon óhajtással, hogy 
a jegyzői nyugdíj és segélyalaphoz, özvegyek s árvák 
segélyezése végett ne kelljen hamar, sut soka . . .  soka 
nyúlni hogy az V* kros pótlék mielőtt feleslegessé, a 
20 írt. évdij kevesebbre szállíttassák.

A tauitói nyugdíjról a jövő számban.
(■örömbe! Péter.

N y  i r  f a l o m b  o k .

XI.
(A minis*t*ri erisis eredményei Mosolygó és savanyú arriok 
Miért 7 Boldog néptanítók. A gőzfürdői átmenet. Fanyar rím az 
éde« reményre. Párdarabja annak a történetnek, mikor valak. 
napról napra biztatta a ......... Ne legyünk érzelékenyek. ( salhatlan

érvek. Szűk a pénz — ha bővebb lesz, inasra kell!)
A miniszteri válság szerencsésen elmúlt, egyik má

sik piros bársony karszék gazdát csereit, némely em
bernek kitették a szűrét (satit tarde quidein!) némely ( 
ember belejött (mint Pilátus) a Credóba... immár vége 
mindem bajnak, örvendj Magyarország! legyen hegyen 
völgyön, tigrisek barlangjában és mamelukok sátraiban 
lakodalom!

llanem hát a derült és örömsugárzó arezok mel
lett nagy bőséggel találunk olyan savanyú^ képeket is. 
melyek az országos (?) öröm magasságát és mélységét 
meglehetősen csekély százalékra csökkentik.

Egyik azon busul, hogy nem ő lett minister, má
sik azon, hogy miniszter lett, sok szerkesztő azon. hogy 
miért lett ily hamarosan ministerium (mennyi hasáb be
telt volna még hadarnál badarabb combinátiókknl!) az 
ultramoutáu had azon, hogy miért is lett minisztérium 
(mennyivel jobb világ volt a concordatum üdvös kor
szakában, midőn a kard és kérész oly hűségesen tá
mogatták egymást!) legtöbben pedig azon búsulunk 
(boldog együgyüségükbeu) hogy vájjon miből él meg 
majd az a sok exminiszter, kiknek létszáma erősebb 
mint köbarányban nevekedik, s a  hálátlan szász képvise
lők elpártolásával valószínűleg még nagyobb arányokat 
fog ölteni... szóval szomorúság nyomorúság mindenütt, 
a hazában, miniszterek miatt és sok más egyéb házi 
és nádi kalamitások miatt.

No de legalább derék néptanítóink, a nemzet 
ezen érdemes napszámosai vidám arczczal folytatják 
verejtékes pályájukat. Múlt év elején a felnőttek okta- 
tátásával foglalkozván, e sanyarú munkájokért némi ju 
talmat nyertek az államtól s 30—50—80 egyén képe- 
zéséért (fejeuként 3 írtjával számitTa) takaros összegre 
tettek szert, mely feloldozza őket a jelen Ínséges idő 
súlyos és lélekemésztú gondjaitól. — Kár nagy kar. 
hogy az országos pénzügyi zdáltság miatt beszüntetve 
lön a folyó évre a felnőttek oktatása, a mennyiben 
tudtunkkal sem a néptanitők helyzete nem javult mind- 
ezideig (de sőt most rosszabb mint valaha) sem k«*z- 
mivetődésünk nem emelkedett a középszerűség vonalúig 
sem, nem hogy a kellő és óhajtandó magaslatra

Israerod-o türemles olvasó! azt a sajátságos ér
zést, midőn a gőzfürdő 40—45 toku hőségéből a hideg 
zuhany alá vezényel a fürdőszolga s léiig megfőtt, s 
félig megolvadt tagjaidat jéghideg viz akarja megfugyasz-1 
tuni?... Mondhatjuk, nem tartozik a kcllcMiies érzések 
közzé!

Ilyen és semmivel nem kedvesebb érzés lepett 
meg bennünket, midőn fentebbi rózsaszínű merengé
sünkre azt a „kadenciát" kapjuk e napokban jobbról 
és balról és a szélrózsa minden irányából, hogy de bi
zony egy árva garast sem kaptak még az árva tanítók 
(legalább megyénkben nem) a felnőttek 187.‘!-ik évi 
oktatásért. Zörgettek, folyamodtak, kérelmeztek.. mind 
hiába. Biztatták biztatták őket, de fizetni nem fizettek. 
Egyik határidő elmúlt, a másik, a harmadik is, de pénz 
még sincs. Nincs és nincs, daczára megyei tanfelügye
lőnk ujubh újabb szorgalmazásának. Talán nem is lesz! ?! 
Nem dobban-e meg szive bárkinek is, látva amaz ölök 
érvényű igazságnak „méltó n munkás nz ő jutalmára“ j 
ily minösithetlcu kigúnyolását nrczulcsapását V

Különben miért tekintenék ily sötét szemüvegen 
a tényállást? Mire való ez az érzelékenység ? M indös
sze is a hazának tettek némi csekély szolgálatot, 
ez pedig minden jóravaló embernek nmlasztbatlan kö
telessége. Szükséget látnak? eb, ez most átalános be
tegség. miért lennének ők kivétel? Aztán meg, hátba 
a látszó haszon mellett még kárt tesznek, mert hejh nem 
oly jó a népnek az a nagy világosság, mint némely rö
vidlátók vakmerőn hirdetik. Hátba azok kü/ől kiket 
a tudomány elemcibo bevezettek, idővel veszed elmés or- 
szágliáboritó demagógok, communisták, internatiónáüs- 
ták kerülnek ki V Mindenesetre nem ártani! bevárni, 
ha nem igy lesz-e a dolog, s addig egy hatkát sem 
utalványozni számukra. Í gy is ha már eddig várhat
tak, miért nem várhatnának még tovább! Különben is 
szűk a pénz, de ha százszor vagy ezerszer bővebb lesz 
is a magyar jegybank felállítása folytán (majd úgy ab
ban az időben, melyet „nem érünk meg haja an, kopa
szon is bajosan") mit nekünk azok a vidéki jámbor 
atyafiak! elébbvaló, oh száz inérlólildel náluk a buda
pesti sugárút, uj ezredek alakítása, erődítmények épí
tése és a „ 110111116010“ nyugdíjasok mielőbbi megvi- 
gusztalása...

—* —y

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Ör april 10. 1874.

T. szerkesztő ur!
Ilusvét második napja Ur községére nézve nehéz 

megpróbáltatás és pusztulás szomorú napjává lett Mert 
déli 12 óra körül, a helység közepén, u törvény ház 
hátulsó szobájában lakozó szegény izraelita gondatlan
sága következtében tűz támadván; miután a / az erős 
déli szél által élesztetett: egy óra alatt 23 lakház 
egy száraz malom — összesen 52 épület lett a lángok 
martalékává. A tűz oly gyorsan terjedt, hogy a köz
ség nagy része egyszerre láugba borult— mi az oltást 
igen akadályozó.

Minthogy minden őri lakos saját vagyona menté
sére volt utalva, nagy segítséget nyújtottak c veszede
lemben a szomszéd Vaja lakosai, kik számosán jelen
vén meg a vészhelyen, minden igyekezettel azon mun
kálkodtak, hogy a tűz elöl minden éghető tárgyat a 
kertekre elhordváu, a tüzet megszüntethessék, mi végre 
csakugyan az ő fáradságuk által sikerült is. Fogadják 
Ur község köszönetét, szomszédi és emberbaráti szíves
ségükért!

32 család maradt hajlék, élelem, ruházat és ta 
karmány nélkül.

E szelíd és szorgalmas föld mi velő nép, moly más
kor készséggel segített a szűkölködőkön, most maga 
van a könyörülő emberbarátok segítségére szorulva; 
mert nagy részben minden élelmiszer . minden 
ruha, a rajtok levőn kívül, menthetlenül elhamvadt.

A ..Szabolcs" tárczája.

A  muhi-pusztai csata.
(Vége.)

E közben, mi csodás esemény f csak kurta koronként 
Szaldós egyenként egy fajú nyíl, nem tudni ki küldi: 
l’ávaszemes szárnyú valamennyi s aczél hegye kékes. 
Szembe üt egy Ssécsnél, Hí ina tájon a legdcliebbnél, 
Más üti majd Tornát, a harmadik ijfeszitö Gált;
Aunyi halál, a hány nyilunk suhanása. Balogh most 
Hah, ne remegj, magyar! állj boszut inkább! igy tüzel, és im 
Újabb nyilsuhanás,—s Balogh a szó lielytt pirosas vért 
Luk ki felkerülő ajakáról, torka tövéből 
Uezgve ki a nyílnak gyilkos, ragyogó szemű szárnya. 
Látja Tregyár karvaly szeme ily sirodalnins enyészést 
És ura véreseiét: pár perczig rája nyugn«ztja 
Véres sombotjára. habozva, szakáltalan á llá t;
Honnan e süni halál, szemesen vigyázza, s im ottan 
11 gyepes ormu határ domb s ifjú mogolfi mögötte,
Uj nyilat illesztő aranyos búrjára Legottan 
Kapja parittyáját s a táskából kis ökölnyi 
Ép gránát jegeczet vesz „elég már eddig a mit töl." 
Gyorsan egyet kanyarit feje környül a hosszú paritlya. 
S nunt ragyogó csaja. Iiiis alkonyban, tűnve repül e l : 
Elsuhan a fénykő, s a kilátszó homlokon, a Rzem 
Ivei közt bec-ap, a bezúzott csontlyukhn rekedve.
Nyíl s nyil.izó elhull; egeket tépő jaja áltat 
Bátyjának, nyilaié Yulnak, gyászolva, siratva.

Nyalka Szirom pedig im jő, Iinmaus vállain élő 
Hó színével szót ragyogó kaftányban. arannyal 
Szegve, virág hímzett sállal, mely a kasmi ri bérczen, 
Hangarügyön s ruta zöld ágacskáin legelészett 
Bak szőrszálaiból, pók hálójára hasonlón.
Készült s üstökéin holiótoll szinii papákkal.
Mely hegyiben gyors Iliin nyurgának lengeti tollát, 
vérbiboros pirosán, hosszan, távolra kitűnőn.
Jön szép szürke hamar paripán ; a sál-öv arannyal 
\  ért fogatú gyilkot mutogat, mig jobbja kilencz láb

Ilow ii dsidát forgat, s vele vért ont, életet olt e l ; 
Balja pedig ragyogó réz pajzsnak alatta feszül meg,
S oldalt függ kövesen ragyogó, sarló alakú kard.

Ilós Kalló, kinek a szive rég vérzik, tüzesül! nyíl 
Mint ha suhanna belé, felforr, hő csapja meg arczát, 
Mint szélvészre pirul uyugot esteli fcllege olykor,
A mongol fóvegén látvája lobogni piros tolit.
„Hah, toliam!" rikkant — hm pávakakas, te valói hát 
Ibrány gyilkosa ? mely csicsomád. gaz martatok az mind : 
Már eleget fényiéi hcuuök; nosza rakd le, kalóz eb!" 
S mint ha erős három csépes pufogat sorakozva 
Som hadarójával kévét1 eloapja kezéből 
Hosszú dsidája nyelét, rongygyá szétverdesi pajzsát,
S egy buzogány-zuhanás lctcriti a büszke hamar mént. 
Ám Szirom ürge sebességgel talpára szökik s ily 
Bő-*/, dühe Káliénak rémületet öntve szivébe ■
Gyükként elcsúszik és tekeregve fut el. Paripáját 
Szökteti Kalló és sarkalja; de száz akadály van.
Féket ereszt ő is, leszökik s kitűnő kalauza 
A távolra piros toll színe után rohan ; ám ot*
Fürge Szirom csavarog s lebegő láttákkal odáblt áll : 
Mint ha himes rétnek sokszínű virágai közt a 
Szellő futva czikáz. Kálló nyomain van azonban.
Nem hederitve reá, mi halálos vész nyeli jobban.
Végre Idiogtóben, be nem érhetvén, buzogányát 
Megcsóválja, suhintja, repül az az illő 
Nyakszirtébe. s a hót vérpirral festi z<-kéjén.
Szédül, folbnkik s a port markolja, kapálja.
Szive törött Kálló pedig a hörgőnek nrzélját 
Markából kivevő, s dőrgvén : „ibráuyi tor ez ina!" 
Elveszi elrablót! díszét vasa éle — fejestül.

Most veti Kálló szét szemeit s nem tud ja, hová jött, 
Csak riadásaiból az emésztő liarczi viharnak 
Sejti, hová kelljen törekednie ; belyro tűié hát 
Tolllát és indul az övéihez ; útja halálos ;
Fogja vasát s azzal nyesi azt a vivő seregek közt. 
Mint a nádvágó. ha kivert pengéjű kaszával 
Vágja siirii tömegét n náderdőnek : nzonkép 
Dolgozik itt az erős; de egy elhulltam tiz áll fel.
És ki gcrelv-hegygyel. ki nyilával sebzi, miként a 
Vadkant a hajtó vadiizésen sebzi vadásznép.

Vajha a könyörülő emberbarátok segedelmükkel 
sietnének az elhamvasztott Ör község véginségre jutott 
lakosai kouuyeiuek letörlésére!!

Maradtam tisztelettel 
N'ugyvútliy Ferencz.

ÚJDONSÁGOK.

(!) A  n e m e s id k i i  k ö z ö n s é g h e z .  I g a z  ugyan , 
hogy sok o lda lró l ig én y b e  van  véve nálunk, 
m ostoha v iszonya ink  k ö z ö tt az áldozat-kész- 
HŐj.r, ez az oka an n ak , hog y  a  legnem esebb 
czé lu  adakozási felh ívások is c lia rtab iankát 
m u ta tn ak , m it igazol azon k ö rü lm én y  is, hojry 
a m egyei Ínségesek ja v á ra  n a g y o n  gyéren 
g yű lnek  az  ad ak o záso k : m in d am elle tt újabb 
ro v a to t szándékszom  n y itn i ad ak o zásra  e czim 
a la t t :  „ A z  ő ri t ű z v é s z  á l t a l  s ú j t o t t a k  ja v á r a " .  
A lapunk  mai szám ában  k ö z lő it őri levél m u
ta tja  az iszonyú  csap ást, m ely a m ostani ín
séges k ö rü lm én y ek e t hozzászám ítva , a  k é tség 
beesés legsö tétebb  ö rv é n y éb e  sodo rta  ott a 
m indenüktő l m egfoszto tt lakosokat. A lig gon
do lha tunk  oly  köny ö rü le te s  em b erb a rá to t, ki 
tehetségéhez m érten  ne ig y ek ezn ék  já ru ln i a 
szerencsétlenek  felsegéléséliez. Bárm inem ű ado
m ány  szívesen fo g ad ta tik . s szerkesztőségünk  
álta l n y ilv án o san  n y u g tá z tu n k . Az adakozá
sok a „S zabo lcs" szerkesztő jéhez küldendők, 
ki is az ad ak o zó k  s o rá t ezennel m egkezdi 3 
fo rin tta l.

(Sz.) A f. lin B-én tartott képviseleti gyűlés 
határozatainak folytatása s vége. Schwurcz József 
izraelita lakositási dijának 30 írtról tő írtra leendő le- 
szállítását kérelmezvén: kérelme, tekintetbe vétetvén 
kedvezőtlen anyagi helyzete megadatott Olvastatott 
több egyházutezai lakosoknak kérvénye a szénatérre eső 
szabályozási vonalnak kimutatása tárgyában. A tanács 
a tiszti mérnökkel együtt megbizatott, hogy május 
lö-ig az ide vonatkozó munkálatot elkészítvén azt a 
képviselet elé jóváhagyás végett terjessze be. Olvastatott 
a jogügyi szakosztály véleménye melyben a város által 
a már beszüntetett nyíregyházai tanitó-képe/dének ha
szonélvezet gyanánt átadatott, 50 ludd fold múlt évi 
jövedelme ő7ó fit oly módon véleményeztetik az eper
jesi tanitó-képezde javára átadatni, hogy e jövedelem 
a város által GUO fiira kipótoltnCán, ez összeg a hely
beli pénzintézetek valamelyikében helyeztessek el s ka
matja rendes időben szolgáltassak át az illető intézet
nek Úgy azonban, hogyha Eperjesen ez intézet 
heszüntettetnék a város feltart ja uiatá iak ez alapítvány 
feletti rendelkezési jogát. Gazdasági szakosztály véle
ménye elfogadtatott, ('lés vége fél egv órakor

(*' I Többek nicgbi/.á'n folytán kérdezzük 
a sóstói társulattól, mikor szándékszik a fürdőt meg
nyitni? Az idők a fürdésre alkalmasak! Sokan óhajt
ják annak megnyitását, s talán a társulat pénztára se 
bánná azt meg.

(g) A reformált ecyháztaiinrs legközelebbi gyű
lésében I)r. Kovács Sándor urat jegyzőéül megválasz
totta, ki is e hivatalt szívesen elfogadta.

(ie) A r. rnth. orgonára f. hó 12-én rendezett
tánczmulutsággal egybekötött szavnlati zenccstély szé
pen sikerült. A szereplők mindnyáján dicséretesen meg
feleltek a várakozásnak. Wildncr ur pedig, ki városunk
ban léte óta oly fényes jeleit adta a köziigjrek iránti 
bu/.góságámik nem csak kedvező ligydmet, de valósá
gos elismerést is érdemel.

\  riogás iszonyú, mit hallván Kijcsuk. előtör,
S kopja hegyére vévé az elaléltat: unott teherül volt 
Élete már s czélt ért, igy h it könnyen létévé azt.

A lejcdelmi vezér ismét végig lovagolja 
A hadi rendeket, és a remény fényében enyelgő 
Győzelmet tüzelő igéi dicsön gyarapítják.
„Rajta, derék fiaim! munkátokon isten is örvend! 
Csüggedez a rabló; javul, éled a szent haza! Rajta!* S * * * 4 S * * 8 
Rettentő moraj nz, mi zavarg rengő levegőben.
U maga, hol legerósh a munka, hol a c-ata leghőbb,
A központon, a hol Rembildot Uzon rohand meg. 
Vágtat elő; mivel uh! iszonya vésznek dühe dúl ott 
Kollár tört tagúin tipor a hadi mén pata immár,
8 vérti keresztje sötét vérsártól undok; a hősnek 
Lelke urához szállt, kifolyó vérével F.sését 
Medoza tói hindii, majd bódvai bajnokival jő
S hozza erős karját, hogy l ’/ur, dandári parancsnok
És Tolon is lerogyott, Uzon érez hajtársai; ah de
Mendoza is hűlt már, noha tüzhegy módra heves volt,
8 hullt vele el Tokaj és Nyírnek sok bajnoki papja 
Sót a nemzeti szent lobogó ts Uhuinak aczélos 
Markában rendül, vad Orángzeb törve reájn,
S mert maga vad JBatu is be\egyid. Bocsetort torolandó 
És ha Uhui szaporán bal kézbe vevőn lobogóját.
Nagy csatav illámat nem rántja elő s baragában 
llarezos Urángzebet el nem verdesi, martainkul lesz. 
Ámde azért iszonyú itt a gyász Mintha oroszlán 
Serdülő fiait kivezerli vadon-szövedékből 
Préda után : olykép a dicső három fiatal hős 
Endre. Jnnár, .Miklós, követik vnla bősszivii ntyjok 
Forgách Endre nyomát, de csak egy van már ion azokból, 
Sebben az is. hon-ügyért halván el a többi dicsőén. 
Vad Batu kardja alatt most vérzik cl oly szomorúan, 
Oly keserű s/ivvel, Sztropkónnk hőse, I*»*thő is;
Ali mert szent láiigu feleségét. Topla virágát.
Szép Ahalyst, kebelén a szerelni mennyébe lehctleii 
Vinnie ; és esdő szive bár hül, alig dobog immár, 
l'Y'iivvés/tett szemivei mereven r.éz. látni epedvén 
Szive felét, ki hogy ott termett, kétségbeesése 
Meg nem ölé, de szivét iszonyú kiírnak nyila járja.
A harezot hasító jaja hangja, világa ülőjét



— Postaiig). Az. 1872 és 1873 évi kézbesíthet- 
leu térti-leveleknek a nagyváradi ni. kir. postaigazga
tóságnál bizottmányilag történt felbontása alkalmával, 
egy Nyíregyházán 1873 aprilhó 30-án postára adott,

Kari Iloffer K ássa" czimii posto restimto közönséges 
fevélben pénzbetét találtatott; ennek folytán a*. isme
retlen levél-feladó értesittetik, hogy kellő igazolás után 
levelét és pénzét a nagyváradi in. k. postaigazgatóság
nál vissza veheti M. k. postahivatal Nyíregyházán, 1874. 
april 17. K a rd o s s  in. k postahiv. főnök.

— A városi ó rák  rohamos gyorsasággal sietnek 
kimérni a inegmérlietlen időt. A vasúti óránál legalább 
is egy fél órával járnak előbb. 11a a városi órák azért 
vannak előbb vive, hogy a vasútra szándékozók el ne 
késsenek: igen dicséretes dolog! így is azonban elég
séges. ha a városi óra egy fertályt s iet; miután tudjuk, 
hogy az órák re miben tartására a város évenként tete
mes összeget áldoz: nem fog ártani e tekintetben kissé 
erélyesebb felügyelés!

(n) A m ú lt szám unkban je lz e tt „ K a to n a i 
h a ta lm a s  kod á s t a -  vonatkozólag a rendőrség és a 
tisztikar dicséretére legyen mondva örömmel jelenthet
jük, hogy a rendőrség és a tisztikar erélyes működése 
folytán daczára a szolgáló csökönyös tagadásának, si 
került a bagnetthőst felfedezni, most már az illető szen
vedi bűnének természetes következését. Annyit azonban 

| egyszer mindenkorra jónak látunk megjegyezni, hogy 
az efféle kihágásaikért polgári utón feljelentett s bün
tetett katonákat tanácsos lesz büntetés után más vá
rosba áttenni.

— A nyíregyházai ref. uj tem plom  ja v á ra  
történ t adakozások sorozata : Pásztor János ui ha
gyománya 1800 Irt, néhai Jár íny Menyhért ur befize
tett 20Ó frt, Kovács Gerti ur 200 frt, Gredig Jeremiás 
ur 200 frt, Testőr Antal ur 200 frt, Hősig Peren ez ur

1 100 frt, Dómján Sámuel ur 100 frt, Dr. Szabó Dávid
ur 100 frt, Szesztay Sándor ur loO frt, I’npp Meny
hért ur 50 frt. Mezei János ur ács 40 frt, Nagy I»t- 
vánnó 5 frt, Korányi károly ur 20 frt, Pere János ur 
10 fit, Beue László ur 20 frt, Moravecz János ur lo 
frt. Ormos Mihály ur 20 frt. Mezei János ur fazekas 
10 fit, néhai Megvesi Mihály ur 20 frt, Macsi Mihály- 
né 4 frt, Stépán Ágoston ur 50 frt, id. Török Peter ur 
40 írt, if Török Péter ur 40 frt, Biró László ur 0 > fi t, 
Bállá Gusztáv ur 50 frt. Üzincz Sámuel ur 20 Irt. Sol
tész Gyula ur nevenapján 1873. gyüjtctctt 18 irt, Jám
bor András ur 5 frt, Gyeskó János ur 1 frt, Bauniuii 
Pál ur 5 frt. Sípos György ur 1 frt. Sehoczky András 
nr ő frt, if. Biri Károly ur l frt, Tóth Imre hoavéilör- 
mester ur 10 frt, Kerekes Lnjnsué 5 frt, Kovács Jó
zsef asztalos ur 10 frt. Flegmán Miksáim 1 db arany 
5 írt 25 kr.. Horváth Imre ur 5 frt. Telek)* Erzsébet 
neje 5 frt, Horváth Ilona leánya 5 Irt, Sándor Kiírnia 
sógornője 5 frt, (folytatjuk )

— V ettük a „m ag y ar nyelvőr** IV. füzetét, 
következő tartalommal: Az összehasonlító magyar nyelv
tudomány nevezetéhez. Hunfalvi. - Befejező (inegjegy-

, zés< k Imre S. pályamunkájára. Volf. — A ,bo“ |-.i.u*od 
értékii használata. Komáromy — A nyelv újítás az üssze- 
hasonlitó nyelvtudományban Steiner. — Nyelvtörténeti 

I adatok. Lorincz. — Adatok a nyelvújítás történetéhez 
Fisclier. =  Iker *szók. Iliász. — A luagyarnyelv a hi- 
lapokbau. Steiner — Nyelvtudományi iroduíoin. Stei- 

I ner. — Idegen csemeték. Steiner. Turcsányi. I’erenczi. 
I — Kérdések és feleletek. — Nyelvhagyományok. 1) Szó 
1 lásmódok. Szabó J Lehr. 2) Párbr-zéd. Könnye Sípos 

Kszti. 3i Népmesék* Pfeiffer Júlia, li Tájszók. Bakoss. 
Veress. Malniosi. Weisz. Károly. f») Kaszárnyái szók. 

I Liutner. C» Találós mesék. Weisz 7) Mondókák. Som
ijai l'app. 8) Gyermek szavak. Borosa, 9) Ggycrmck 
versikék. Gyulai. 10) Mester műszók. Ilallagi. 11) Guuy- 
nevek. Turcsányi. Helynevek. Zzoldos 13 Népdalok. 
Veres. Itoknntöldi — Üzeneteink.

(x) V alóban m élyen kell rsudá lkoztiunk  a 
rendőrség érzéketlensége felett. Már felhívtuk még pe-

Megrolianá — .Mi dolog? — meghökken az, újra föléledt 
Kit leteriték már? Nosza, menj el utadra újonnan11.

, Kolcsagosan ragyogó sisakáu csattant vas i súlya,
S az lefesolt a cherub fúrói, hulláim omolván 
A fuketéu kűklő hujzatnak, vállain; ekkor 
Vad Batu hátraszökik; de a dalt kebelü feleség csak 
Adni halált és azt elvenni sietve, sugár kis 
Kardjává* sebe/c a vad arc/.ot; ezért Batu kánnak 
llo»z dühe felfor'yant, s villáuiló nagy vasa által 
Mint gyöngéd liliom, kit szélvész tör le. borult cl.

• Hajh, Batu! nem szüzeket szók a licis kardjára szemelni. 
A ki sok országot vágyói liúditni, gyalázat 
Gyenge virágs/úllal szí híjul játszódnod ; előtted 
All, kire tengereken túl törsz, a niagyur fejedelme; 
Kíméld gyermekimet, gyilkos, velem állj ki csatára!- 
„Béla! magyarítottnak koronás fejedelme? kereslek; 
Kijöttem, hogy büszke nyakad jármomba Portsam-. 
„Nem ma lesz az, Batu kán; a magyart békába szoritni, 
Nincs bitor és buta gőg, de szabad fővel hal cl inkább". 
Lányi beszéd kelé a komoly országos bajon, és most 
Afrika rengetegén ha oroszlánnak közelébe 
Vérre sóvár tigris tör, a két fejedelmi vad ily bősz 
llarczha vegyül, zöldes sugarak szemeikből omolva.
I gy ropog a vas csont tógáikban, a fog s a karom közt. 
A paripák jelölők uraiknak nagy csntnlángját;
Kürti nyerítéssel, neki üblüsödüU nyilatokkal
Orraikon s tarkán ragyogó szemeikkel, az égnek 
Ágaskodva, viszont rohan össze Arábia s Erdély.
A Batu arrztükrén, nobu érez. ridegeu futa sápadt 
Böszület árnya, midőn a honért áldozni menőre, 
Mennyeiek ha reá nem ügyelnek — ront hogy elülje. 
Béla pediglen szent hevülettel, szent bizalommal 
'  édi magát s támad: csattognak nz éles aczélok.
S róluk a sustorgó szikrák pattognak; n pajzsok 
I likőre dong, ropog és horpad sok inennykti csapástól.

Míg c döbbentő csata zeng, iszonyú nádas kél. 
IUzza meg a levegőt s Bik bérczei visszarikoltják.

, * I * * * S S * * 8 *'«gy a két fejedclm két fél főid sorsa felett vív. 
. rohanással elő. por-vérrel s focivo sebekkel,
i Iajtekus paripán, a hősi Bugacs, komoly arcain 

Hozva veszély jeleit s ojnkán vész gyászteli hírét:

dig elég erélyesen, figyelmét nz „ogylmzutczui** veszett 
diiliösségü ebek iránt, s a/, uteza mégis telvo vau, va
lóságosan hemzseg ezektől. Majd minden házban vaui 
ilyen a keleti házsorban Az arra járókelők valóban1 
nem tudják, hogy valami pusztai tanyára tévedtek-e, 
vagy pedig egy rendezett tanácsú városban járnak. Teg
nap délután egy 8—10 év között levő gyermeket, ki 
minden csiutalausúg nélkül haladt végig az uteza kö
zepén megtámadták az ebek, a földre gyümürték, lá
bát niegharapdálták szemeink láttára ;*) úgy hogy alig 
menthették ut meg ;i kutyák elöl. Még egyszer komo
lyan figyelmeztetjük az illetőket e szomorú körülményre.

=  É rte sítjük  a helybeli és vidéki közönséget, 
hogy Nyíregyházán több zenekedvelő által jótékuuyczélra 
táuczestólylyel egybekötve, ez évi niájushó másodikén 
hangverseny lesz rendezendő, az o czélra felkért köz
kedvelt zeneművész es városi polgár Szénfy Gyula ur 
vezetése és közreműködése melleit, — vett tudomás 
szerint azonkívül még Schnur-Józsa Sarolta úrnő, Kál- 
lay András ur, a kótaji Mamii testvér urak és Fazekas 
Lajos ur, — Andrássy Ángyéi, Bodnár Ilon, Nyíri K r-1 
zsike. Palánszky Margit, és Báthy Berta kisasszonyok ; 
fognak közreműködni, a programul annak idejében szét- 
küldetiii

— A törvénykezési palota m ellett a g. enth 
templomra vezető köz tele van minden féle gazzal, 
izeniéttel s piszokkal. Vájjon mi czélja lehet a rendőr
ségnek ezen gizgazzal? legalább is jó volna ott bog
lyába rakatni, igy legalább még valaki pénzt is adhatna 
érette. Eddig a tréfából! Valóban pedig kérjük az ille
tőket különösei! a több helyeken nagyobb gondott fór- 
ditaui a tisztaságra.

\  Zala megy ében a főispán felhívására 0194 fit 
90 kr. lő arany és egy Napóleon d'or gyűlt össze a 
kolera-árvák és özvegyek javára. Valóban kár, hogy 
mi nem vagyunk főispánok, igy talán a megyei ínsége
sek javára nyitott rovatunk „Öchwarzof* nem mutatna.
•) Ugyanazon órában egy mást is. Szerk.

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Tisztelt szerkesztő ur 1
Nagyon lekötelezne, ha e sorokat becses lapjában 

felvenni méltóztatuék.*) Van a vidéken egy jómódú ház, 
ezt a há/.at az ü r  Isten mindennel ellátta, — még u 
nevelőim sem hiányzik; ez a ház rendelkezik egy pa
rancsaiéval, de nem a házi gazda személyében, hanem 
egy gyermek viszi e nevezetes szerepet. — Egyszer 
azután eszébe jutott e gyermeknek, jó volna a neve- 
lonüt nyakáról lerázni — és ime provocnlnuk senndn- 
lumot semmiért és stante ped« — e lh a j t j á k .  Minek 
a nevelő! Ezt is jó hsz cxpcdiálni: és mi történik; 
egy szép napon ennek is „mir nichts dir indíts** kiad
ják a hmfpas .t Tehát egy* nevelőt és nevelőiét csuk 
imigy amúgy 1 hot szolgáló vagy kocsisként elhajtani? 
vagy ez tán a hálál? vagy tan a kecsegtessek igé 
ruUlt v y-tij iicveiuiio csak
ilyen amolyan szedett-vetett teremtményei az l 'r  Isten
nek!? E díszes tisztnél még különben egy bécsi, ille
tőleg nyíregyházi urnák nagy érdemei vannak ; ez az 
ur, ha elfogy rz aprópénze, vidékre jönkuruzsohn. be
száll a házhoz, ott azután miután nevelődő és nevelő 
közönyösen fogadják, — mert sem tanuló som végzett 
ember — rágalmaz, gyaláz és ügyekbe avatkozik, 
mik öt. máit vendéget és vidékit nem illeti.

K botrányt és visszaélés a müveit világ bírála
tára bízván, maradtam a tekintetes szerkesztő urnák 

alázatos szolgája 
„Érdekelt.**

• 1!* c k'i/.lcniéayhen ío„'l»ltak valódi tények: méltó azokat a 
nyilvános* ig elé l ,. -«tnni, egyél.iránt a viszonyok • lóttnnk 
i'iiif ellenek úgyszintén a a/.e mélyek is. — A közlőt tekért 
beküldő loend felelőt Sc> rk.

mK tábort belepő sok mongol ezerje Kádárunk;
Ott a halál leve már úrrá ; a liid-ór is utolsót 
Nyögve csatáz; Keletnér liarczáldozat; a Ilid üszög raár!" 
l'ten  Ítéletnek riadó dönlttleteként száll 
Végig a harezsorokon Bugacs e gyász Ilire: levertség 
Egy felül és diadal dolyf láza kel elleni részről.

K riad.ás Hátúnak jel volt. megfejteni tudta; 
f'.s értéke szerint veié fordítnia dolgát.
Mint megújult zivatar, mikor a szélvész belezudui,
Bont a királyra, hogy őt s országát sújtsa halálra.
Ám az örök Figyelő szemetenyen őrizi Belát;
Vesznie nem szabadott. Lelkét fuvallja legottau 
Hősök keblibe, a kiket áldozatoknak emel föl ;
Hogy haza- és fejedelm*védőt a* utód is imádja. 
„Mentsd meg. uram felség, becses éltedet'. a haza élte 
Egy a tiéddel!" cseng nagylelkű Drugetb, fejedelmi 
llódolatos kebelét a csaták villámai közzé 
Tolva egy oldalról; míg másról Detre, Uegccznck 
Tisztes hőse, vétó szent fürtéit a düh elé, mely 
Béla fejére leforr; Forgách pedig érczi marokkal 
Zablató vön ragadó féltett ura bőszparipáját.
.A haza üdvéért, fejedelmem, uram, menekülj, fuss!" 
Félre ragadják igy a k irályt; u látja csalóka 
Arczát sorsának komorul ni; sóhajta szivében:
„Szent a menny akaratja!** Legott a vészt fogyatandú, 
Gyors intéseket oszt a gyilkos zűr zavarában ;
S a honunk szentelt főt félrevoná u vihartól.

A hős Detre fején a szűz hó bíbor ugyan már 
El kifolyó vértől, szintén a büszke Homonim 
Vérben fekszik, n hon szerelem szent szárnyain indul 
Lelke; de Béla, Bugacs- Bntiz- és Forgáchnnk imádó 
Gr ügyelése alatt, röpül a szörnyű csatatérről.
Észak-irányban Az est gyász leplével betakarja 
A könyező mennynek színétül e hájteli tengert;
Mig fut az árva király, éltét jobb sorsra nicgóvún,
S a szaladok nyomain vad abajgóknak raja zúgván.

Szabik Dávid

31 e  g h i  v ú h.
„A kisvárda vidéki fchkezetuélkíili népnevelési 

egylet" tavaszi közgyűlését f. évi april 29-én d. e. 10 
órakor K.-Várdán a nagy vendéglő teremében fogja meg
tartani, melyre az egylet t. tagjait hazafiul tisztelettel 
meghívom

Eparjeske april 10. 1874.
Pilisy László
egyleti elnök.

KÖZGAZ DAS.lGI ROVAT.

Az á lla t és növény  honosító  társaság: á l ta l  B u
dapesten az  á lla tk e rtb en  1874. évi ju n iu s  4-tö l
11-ig* á llam segély  m e lle tt rendezendő országos 

barom fik iállitas
p r o  g r a m m j a .

Az állat és nüvényhonositó társaság, tekintve azon 
körülményt, hogy a ha rom ti tenyésztés a folyton nö
vekedő szükséglet és árak mellett hivatva van különö
sen kisebb gazdaságokban és nagyobb piaczok közelé
ben nem megvetendő jövedelmi ágat képezni, a baromfi 
tenyésztést előmozdítandó s iránta az érdekeltséget 
teikülteudő, az állatkertben Budapesten, folyó évi ju 
nius hó 4 — 11-én baromtikiállitást rendez, melyben le
endő részvételre a baromfi tenyésztő közönséget ezen
nel tisztelettel meghívja.

1. >5 A kiállítás tárgyait képezik : egészséges, ép 
és hibátlan mindenféle tyúkok, pulykák, Hidak, és ka
csák rendes és hízott állapotban, további! baromfi te 
nyésztési eszközök mint: c/élszerü etetők, itatok, köl
tő-fészkek, sat. hizlaló ólak és tenyészdék tervezetei 
és irodalmi termékek.

2. § Jutalmaztatni fog a jó, szép és czélszerü.
3. §. A jutalmak magyar aranyak és ezüst forin

tosokból állanak, és következőkép tűzetnek ki :
1) 3 d j egyenként 5 arannyal — 15 arany.
2.) 3 dij .  3 „ — 9 „
3) 3 díj ,  2 — a _______

összesen 3U db. arany.
4 ) 2 dij egyenkint 10 ezüst frt. — 20 ezüst frt.
5.) 3 dij „ 5 . .  -  15 .
0.) 4 díj 3 . . -  12 .
7.) b dij * 2 „ „ — 12 „ -

osszeseu 59 ezüst Irt.
Ezen jutaloindijakon kívül dísz-okmányok is fog

nak kiadatni.
4. § A jutalmuk junius hó 4-éu egy, úgy helybeli, 

mint vidéki e czélra külön leikért szakértőkből álló bi
zottság által ítéltetnek oda.

5. § A kiállítás befejezte előtt a kiállított tár
gyakat a helyszínéről elvinni nem szabad

b. §. A kiállítandó tárgyak legkésőbb folyó évi 
•máiiis hó.lá-iiz cárszőrű 1«v»IU i>, *“-ly •** ólUtLoit 
igazgatóságához (Budapest, városliget, állutkert) inté- 
zeudó, bejedenteudök, mely alkui unmal a kiállító az 
iránt is nyilatkozik, váljon kiúllitandó tárgya eladó-e? 
is  igenlő esetben mily áron?

7. §. A kiállítandó tárgyak az állatkert igazgató
ságához kell hogy legkésőbb junius hó 3-áu érkezze
nek. A tárgyak bérmentesen küldendők. A kosarakra, 
vagy ketreczcltrc, melyekben nz állatok küldetnek, a 
küldő neve, lakása, a huronti neme, laja, száma, sziuc, 
fa táblám in a  megerősítendő. Az el nem adott bá
rónői a kiállítás befejeztével tulajdonosának saját költ
ségen visszakiildctik.

A küldés módját illetőleg megjegyeztetik, misze
rint az legczélszerül.ben a postán eszközölhető, mert 
a posta gyorsau szállít s kis szállítmányoknál r.ein is 
drágább mint a vasúti szállítás. — A kosárba vagy 
kctreczhe, melyben az állatok szállíttatnak, két bögre 
megerősítendő, melynek egyikébe uz eles ég, másikába 
pedig vízbe áztatott kenyér teendő, mivel a bögrébe 
egyszerűen öntött viz küunyeu kiömüllut — A szál
lító ketrecz vagy kosár elövigyázatból zsákvászonnal 
levarrandú, az állatok alá pedig jiulia szaluin vagy 
széna teendő.

«. § Az állatok tartásáról és gondozásáról a tár
saság díjtalanul gondoskodik, csupán csak az eladott 
állatok után szed be e cziinen darabonként 25 kruj- 
ezárt. Helypénz busónkig nem fizettetik.

9. § Minden kiállító jogosítva vau a baromfi bár
mely neméből két törzs*) kiállítására ; e számon felet-
kiáilitás iránt, az állatkerti igazgatóság kölön nyi

latkozik.
10. § A kiállítóknak a kiállítási bizottság intéz- 

kedéscibcu meg kell nyugodniok a mi t. i. a kiállí
tási tárgyuk elhelyezését, u jutalmak oda ítélését 
sat. illeti.

11. §. A fajtyukoknál azok faja világosan meg
nevezendő.

12. §. Az állat es növény honosító társaság 
tyukászuta nem pályázik a dijukra.

12. §. A díjazás eredménye valamennyi hazai 
gazdasági szaklapban és napi lapokban is küzöltet-

14. § A kiállított megvehető s jelesnek talált ál
latok a társulat által megfognak vetetni s a kiállítás 
taram% alatt kisoroltatnak Egy darab sorsjegy ára 10 
kr. A sorsolás eredménye liasonlag közöl tét ni fog.

15. § A kiállítás megtekintése a közönség szá
mára díjtalan s csak is a rendes állatkerti bemeneti 
dij fizetendő. Kiállítók ezt sem fizetik.

16. §. Programmok bernientes megkeresésre nz 
állatkerti igazgatóság által bár kinek küldetnek.

17. § Minden egyéb felvilágosítást az állatkert 
igazgatósága nyújt.

A k i á l l í t á s i  b i z o t t s á g :
(■rnliiry fiéyza b. elnök.

X ántu* J á n o s  b t FrivaliN zky Ján o s  t» t. F ekete Ján o s  b .t, 
Dr. k a r i  J á n o s  b. t. Hérák K ároly  b. t. állatkerti igazg.

•) Egy töt** — egy k»m é» két nőstény áltat.



A szabolcsi hitelbank forgalom-kimutatása
1674 jituuúr 1-től martius 31-ig.

B e t é t e  1.
Péuztári maradvány 1873 dee. 31. . . .  002545.26
I le té te le k tö l ................................................ 93012 75
Visszafizetett v á l t ó k .................................. 81587.33

. kö tv én y ek ............................. G4331.—

. előlegek ........................  2365.—
Befizetett kam atok tó l.................................. ('>730.07

„ e lő le g e k ......................................  297.81
Késedelmi kamat ......................................  26 40
Kezelés s n y o m ta tv á n y ............................. 432.75
Tartalék a l a p ................................................ 123.16
Szelvény.......................................................... 128.56
J u ta l é k .......................................................... 24.15
Részvény á t í r á s .................................  • ■ —

Összeg: 252181.24
K ia d ás .

Beletelek v isszafizetése .............................  028967.17
„ után visszafizetett kamat . . . 244.80

Kölcsönök v á ltó k ra ....................................... 114330.—
* kötvényekre .............................  79185.—
, e lő le g e k re ..................................  4491.15

Kamatok v issza fiz e tése .............................  18.93
Üzleti költség................................................. 209.47
Tiaztfizetésck................................................  524 97
N yom tatványok............................................ 102.94
H á z b é r ..........................................................  150.—
Vegyes kiadás s a d a k o z á s ........................  6110
Szelvény..........................................................  125.18
Folyó s z á m lá ra ............................................  4074.62
Igazgatói uyereményrész.............................  1136 39
Viszleszám itolúsokra..................................  2416.38
Jótékony c z é l r a ............................................  133.55
Osztalék.......................................................... 3786.—
Pénzmaradvány 1874 mart. 31. . . . . 12223.39

Összeg: 252181.24
Nyíregyháza 1874. márt in s 31.

Homolay László
könyvelő.

VanuIÍ közlekedések.

A „tiszavidéki" vasút vonatok indulása, Nyíregy
házáról: Miskolcz Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. u- 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
ezen feló indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 ór- 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Un gvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szeredül!, szombaton 6 
óra 47 perczkor este; érkezik f> óra 5 perczkor 
este és (szeredán szombaton) 10 óra 17 percz
kor d. e.

Ü zleti értesítés .
A nyíregyházi termény csarnoknál apr. hó 11-én 

bejegyzett term ényárak.

Piaczi á r K ereskedési á r
100 köböltölkezdve

Rora OO—00 fontos 
78—80 n

4.P0—5.00 
0.00—0.00 . 6 25—5.40

79—80 „ 
Búza . 6.50—7.00 vámmázsa szer. 7.15—7.30
Árpa 8.10—8.25 ; 8.80—3 75
Zab
Tengeri

2.15—2.20 ; 
4 15 —4.. 0 ó termés,

lő'ő-s
ll;ib. tiszta fehér . 
Kúposztarepcze

4 10—4.20 
5.50—6.00 
0.00—0 00 j 8.00—8.75

Lenmag 0.00—(1.00 S 50—8 OO
Gombol ka 0.00—0  OO 6.—G 5000
Kendermag o.oo—o OO 5.50—6 00
Mák 9.50— 10.0 8.00—1.(.50
Napraforgóolaj 16.00—17.21
Szesz 80 fokú magy,. itcse 26 26

Szerkesztői levéltáska.
— S. (i. urnák. Az újabb küldemények nem adhatók Kü

lönösen a technikára tessek több gondot fordítani. Önben nem 
hiányzik a nemes buzgalom, azért jó  néven vcendi, ha felhívom 
figyelmét, legkülönösebben a magyar irodalom tanulmányozására, 
értek nőin annyira tankönyveket, né t a m agyarköltuk müveit a 
legrégibb illőkből Jó társalogni ezekkel a régi jó  szellemekkel. 
Tősgyökeres magyar irályt, zamatot, kedvességet, vonzó bubajt 
ezek adhatnak. Sikerét mind nhi/nimyal tapasztalni fogja. Addig 
is igen lekötelezne egy pár gazdasági czikkel Szives üdvözletét.

— (■ L. útik K -Várd*.Leveledet örömmel vettem ; a do 
logban eljárok, magánlevélben többet

— P. A. urnák Kárász. liondolntai költeményeiben elég 
szépek, em elkedettek, nem hiányzik e csattanóssag se, egy hiba
van csak és ez az eilapositott, minden plasticitás, domborodú* 
nélküli irály. Nagy mesterség, helyesebben művészet a nyelvet 
könnyen kezelni. Ez hiányzik még önnél Különben közleményeit 
szívesen latjuk. A m i a prózát illeti: derék dolog az a sziikiido- 
zottság, azonban az kulönbl'clc tárgyak közt még is szükséges- 
képen kell lenni, bitónvos szellemi kapocsnak, mely az egészet 
összetartsa Híreket, vidéki eseményeket örömmel vennénk.

— y — r-n ek  V árad A várost híreket szívesen varjuk.

Felelős szerkesztő: Lukácsi Ödön.

HIRDETÉSEK.

729. ú. ü 
1874.

Árverési hirdetés.
Néhai Siska János hagyatékában maradt 933. 

számú ház, f. é. april hó 25-én d. u. 3 órakor a város 
házánál a legtöbbet Ígérőnek árverés utján el fog adatni.

Költ Nyíregyházán, 1874. april 17-én tartott ár
vaszéki ülésben.

Kmothy István,
arvaszeki jegyző.

253. á. ü.
1674.

Árverési hirdetés.
Néhai Strbik Dáuielnó hagyatékához tartozó 1331- 

számu ház, a/, illető felek kivonatára f. é april hó 
29-én d. u. 3 órakor a városházánál nyilvános árveré
sen el fog adatni.

Iv lt Nyíregyházán, 1874. april 17. ta rto tt árvaszéki ülésben.
Knictliy István, árvaszéki jegyző.

263. á. ü.
1874.

Á rverési h irdetm ény.
Néhai Pampuch Mihály hagyatékához tartozó 1167. számú 

ház. f  é. april : 5-én d. u. 3 órakor a városházánál nyilvános á r
verés uiján el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874. april 17 tarto tt árvaszéki ülésben.
knictliy  István,

árvaszéki jegyző.

Előfizetési fölhívás.
1874. Január 1 én uj előfizet M nyitottunk a
„SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ-

harmadik évfolyamára,
mely

m inden liuzáa utúu liavonkint
2— 3-or jelenik meg.

Egészévi előfizetési díj:
Budapest számára díjmentesen a házhoz 

hordva 2 frt.
Az osztr-magyar tartományok számúra díj

mentesen postán küldve 2 frt. 
Német-, Olaszország, Duntifejedelemzégek, 

Szerbia és Svájcz számára 2 frt 50 kr 
Újonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak. 

H irdetlek olcsón vétetnek föl ' • ö  
A „sorsolási tudósító** 

(10 — 3) kiadó hivatal-*
Rudapoa*. balvánjr-ntcza 9. az.

129.
’ 1874.

Árverési hirdetmény.
Néhai Koska János és Vitái Zsuzsámul 

hagyatékához tartozó 400 ftra becsült 1607.
ház folyó évi april hó 25-én délutáni 

3 órakor n városházánál, nyilvános árverés 
utján el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874. m art. 27-én 
tarto tt árvaszéki ülésben.

Kniethy István,
árvaszt ki jegyz**.

Juhász Irén
leányom női ö ltöny v a rrá s t, egyszerű és 
d íszített alakban — drágább kelm ék
ből is — minden idényre s a legújabb 
divutigényekm-k megfe lelő lég, vezeté
sem és felelősségem m ellett elfogad 
N yíregyházán a nagy-kallói utczán.

Juhász Kálmánná.

KKXXKftttttKXXttttKKKXftK

Ad 6925. t -. sa.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tétetik mikent Garny György
nek Kresztvúnkó Mihály elleni végrehajtávi ügyében 
utóbbitól végrehajtás alá vont s a nyíregyházi 1699 
számú tjkvbe A -}- 2 sorszám alatt bevezetett ingatlan 
a t. 1874. é\i május hó 11 -ik és szükség esetében az 
1874. évi június hó 15. napján délelőtt 10 órakorczen 
kir. tszék hivatalos helyiségében tartandó nyilvános ár
verésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 300 írt.
Bánom pénz 30 írt.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 részletben, és pedig az el 

ső részlet a leütéstől számítandó 1 hó, a 2-ik részlet 
3 hó, a 3-ik részlet 6 hónap alatt esedékes 6% ka
matokkal

Azon jelzálogos hitelezők, kik n bíróság székhe
lyen vagy i-üiiek közelében nem laknak ezennel felszó- 
litt.itnak, hogy u vételár felosztása alkalmával leendő 
képviseitetéaük végett a hatóság székhelyén meghízot
tat rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be. ellenkező a hivataltól kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni

F.uyideideg felhivatnak mindazok is kik a lefog 
lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesít
hetni vé.iiek, igénykereseteiket a hirdetmény közzété
telének ulól-ó napjától számítandó 15 nnp alatt ha
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, külön
ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Ke.t a nyíregyházi kir tszék tkvi osztályának 
1814 jnartius hó 28 án tartott üléséből.

H i r d e t é s .

A nyíregyházi t. kir. törvényszéknek f. 
é. 3915. sz. a. kelt végzése folytán a Sza
muely Ede és neje hagyatékához tartozó 
többrendbeli ingóságok, jelesül bútorok,házi 
berendezési tárgyak s felszerelvények, ruha- 
nemitek f. é. 1874. april 22-én, szükség ese
tén következő napjain d. e. 9 órakor a hely
űinél) a tokaji-utczán Dr. Szik lás i itr házá
ban önkéntes nyilvános árverésen a legtöb
bet ígérőknek készpénz fizetés inelh tt el
adatni fognak.

Kelt Nyíregyházán, april 17-én 1874.
Fekete László,

ki küld. bír. végrvbajtó.

Ifj. Harístein Ignácznál jó minőségi!

tölgyfának
— Öle 9 írt.

Lakváltoztatás.
Tisztelt ügyfeleimet értesítem, 

hogy lakásomat mai napon a nagy- 
debreczeni utczai 1536 számit há
zamból, a sznrvas-utczni 8*ik számú 
házba tettem  által.

Nyíregyházán, 1874 övi april 
hó 18-án.

Hvezda Gusztáv.
köz- és váltó ügyvéd.

(3 -2 ) P * p p L á s z l ó
a. tkönyvvezető.

Diófa-deszka
87 szál. 3 ezol vastag, 1— 1 láb széles. 1—2 öl 
hosszúságú — szép habos diófa-deszka eladó; □  láb- 
ja egy frt. ötven krajezár.

Bővebb értesítést lehet nyerni Tina-Lökön 
On o d y G éza  

_____________________  szolgabirónál.
Nyíregyháza. 1874 Nyomatott Dolmy Sándornál.
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