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Előfizetési á ra k  : n\ Égési é v r e ....................
í  Felévre ......................................* “ *•
f N e g y e d é v r e ................................* trt.

Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi ^  
részét tárgyszó küldemények mtezeiidok: '

A ref. lel kés/, i lak.
Iléruientetlen levelek csak ismert kezek 

bél fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak viasza. & 

K iadó-hivatal. í
hová az előfizetési pénzek, a lapha szánt W 
hirdetések és felszólamlások küldendők : ít

Nagytér 136. sz. a.

SZABIIM’;
Vegyes tartalm ú 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 etómí d ijuk  :

. 1
r *
V  Minden 5 hasa)kis petit-sor egyszeri Iil.  „
V detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. ? 
j, Terjedelmes hirdetések tőhhazün beik-' 
v  tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-2

közölhető.
(I Minden egyes beiktatás után kincstár^ 
4  illeték 80 kr.

L a nyílt-térben minden bárom hasábos^ 
ff garmond-sor dija 20 kr.

éj. Az elölizetük, a hirdetések raeg-ls 
n  szabásánál, 20,vnyi kedvezmény-# 
r  ben részesülnek. ff

Kiadó-tulajdonos : a „szabolosmegyel laplcladó-tarsulat.“

ülik biijaiuk i Kik segitlieluének legiu- 
kúbb t

(Folytatás.)

„Uj idők uj em berek“ végzők czikkün- 
ket a m últ szám ban!

Valóban nagyszerű, gyökeres változá
sokon m ent keresztül társadalm i életünk a 
legközelebb múlt tizedben; csak hogy nem 
annyira előre, mint inkább hátrafelé.

Mi kik az ötvenes évek elején kezdet
tük iskoláinkat: em lékezhetünk vissza azon 
üdvös szellemre, mely az iskolai leczkékct 
á th a to tta ; — és e szellem általános volt 
minden protestáns tanintézetben (egyebek
ről nem szólok, m ert azokat nem volt alkal
mam közelebbről ismerni). Úgyszólván álta
lános hazai közérzület volt az, mely bennün
ket a szüléi házban úgy, m int a tanintézet
ben fejlesztett, uevclt, vezérelt; és ez általá
nos hazai közérzület nem volt inás, mint 
azon boldogító ujeszinék áram lata, melyek 
a 48-diki nagy esem éuyek fényes ha jna
lán országos diadalra em elkedtek.

D e m o c r a t i a ,  e g y e n l ő s é g  a z  e m-  
b e r i j o g  o k b a n ,  s z a b a d s á g  v á g  y, ö n - 
f e l  á 1 d o z á s és h a z a  s z c r  e t  e t.

Ezek valának, azon hatalm as eszmék, 
melyek áthato tták  akkor a hazát s a hazá
ban a  jó családokat, társadalm at és tanin té
zeteket. Ezen eszmék élőtejével tápláltattunk 
mi, ezek váltak szivünk elemeivé, lelkünk 
drága kincseivé! Lehet-e hát csudálkozni a 
felett, ha mi egyáltalában nem találjuk m a
g u nkat e m odern (?) v ilágban! Hol m ind
ezek csak lári-fári! Ábránd és sem m iség? 
Lehet-e csudálkozni a felett, lia idegennek 
tetszik nekünk társadalm i és állami életünk 
nagyrészt arisztocraticus iránya, szervezete; 
ha nem tudjuk jóságos szemmel tekinteni 
azon tökéletlen gyarlóságokat, m elyek a ha
zai erkölcsi élet hanyatlásával felszínre kerül
tek a társadalom ban?

O tt vagyunk sok részben ismét, hogy 
a  főurak a mágnástól, a kisebb birtokosok 
pedig a kutyabőrtől számítják az embert. A 
szellemi s erkölcsi mivcltség, mely ezelőtt 
qunlificalt: ma már nem sok horderövel bir 
igen sokak előtt. T ársadalm i összejövetelek 
tartatnak  némely helyeken, —  mint lapok
ból olvassuk, — m erőben arisztokratikus 
irányzattal. Léhaság, kiiIszin,csillogási vágy, 
hogy ne m ondjuk pöffeszkedés: ezek nagy
részben ismét az uralkodó elvek társadalm i 
életünkbeu. Külhéjon rágódunk, m int a  her
nyók ; a nélkül, hogy m egfigyelnék a kor 
követeléseit a humanismus nagy, fejlesztő s 
tökéletesítő eszméit.

Különös az, mit igen sokan nem vesz
nek figyelembe, — hogy t. i. egy-egy nagy 
világ esemény, vagy m ozgalom mily hatá
rozott befolyást gyakorol a világra! — Máj- 
molási hajlandóságunk valóban erős, mint 
ha csakugyan igaza volna Darwinuak.

A franczia társadalm i illemtan, mely 
mellesleg nem sokat törődök az erkölcsi 
élet belső tisztaságával, határozottan kezdi 
m eghódítani nem zetünket; és bár am a má

sik (democraticus) szellemirány, mely az 
am erikai egyesült államok felől köszöntött 
be hozzánk, s mely igen sok nemes lélekben 
viszhangra talált küzd is itt o tt ellene, de ki
vált napjainkban lassanként szükebb térre 
szoritta tik , annyival is inkább, mivel a né
met föld tele van Vilmos dicsőségével a  ra 
jongva ujjong az uj császár aranyos koroná
jának ; úgy hogy e dicsőség mellett a k ü 
lönben józan  német nép örömmel tűri az 
absolutÍ8must is, s diadalm ám orában m eg
felejtkezik azon szabadságról és egyenlőség
ről, mely nagy humanistáinak könyveiben 
oly éléuken emlékezteti Őket és a  mivolt vi
lágot az emberi legnem esebb kötelességek 
teljesítésére a küztükéletesedés iránt.

Nem  tagadhatjuk, hogy ezen világese
mények nem csak társadalmi, de állami éle
tünkre is határozott befolyást gyakorolnak. 

(Folyt, köv.)

KÖZÜGYEK.

A nyugdíjazás szükségessége s hasznos voltáról.
11. A t a n í t ó i  n y u g d íj .

J e l i g e  .Korunk társadalmában, ea idő sze
rint egyike a legagasztóbb látványoknak 
az, hogy a míg igen sok beszéd foly a 
nevelésről, a Közben igen keves-knek 
jut estökbe, hogy annak szamara a leg
jobb erüket biztosítsak , még pedig akar
ná áron. — Semmi foglalkozást sem 
kellene ilyen dúsan jutalmazni."

C h a n n in g .

.S em  sokat várhatni oly tisztviselő* 
tői, kinek minduntalan szeme előtt le* 
bég csaladjának nyomasztó helyzete. Az 
ily em b e r, ha a legnagyobb önmegfa- 
gadással, és családja angyali türelem
mel nem bír, kénytelen inashoz nyúlni 
legszükségesebb életszukségemek fede
zésére, és könnyen oly eszközökhöz is 
folyamodhatik, melyek tekintélyét a köz
ség előtt alaszallitjak, vagy <-pen szé
gyenére, jellemének beurnyekolusara vál
nak.* L u b r ic lt .

A múlt számban tett ígéretemet beváltani, im itt 
vagyok, akár várt az olvasó, akár nem.

Erre nézve külómben mondhatom, hogy a társa
dalom irányelvét s az emberek gondolkodás módját 
jól ismerem. Nem is áltatom magamat azzal, hogy min
den előfizető megolvasgatja a népnevelés s néptanítók 
érdekében írott czíkkeimet.

— Ha még is valami báli tudósítást írnék min
den egyes nőt teljes díszben bemutatva; vagy a divat
ról s ilyes kapós themáról .csevegnék," amolyan sza- 
lonias könnyedséggel! Do népneveié*, népies olvasmá
nyok, no! meg éppen tanítókról!! „Langyos, polgárias, 
köznapi érzelem," mondaná Tompa .Floientina‘-ja .— 
Mintha nem hallottuk s nem olvastuk volna már a ta
nítók helyzetének nyomorult, siralmas voltát eleget! 
így pattog váll-vonogatva a közönyösség könnyű vérü 
embere.

Magam is mondhatom az olvasónak azt, mit a 
fentebb nevezett nagy költő mondott nejének utolsó 
versei egyikében: .mind haliád már tőlem, mit itt ta
lálsz ......  Mégis leirotn.“ —

Leirom, mert felteszem, sőt tudom, hogy vannak 
e lapnak oly olvasói is, kiket ez az „unalmas,** e ,.köz- 
napr* ügy: a nevelés és a tanítók állása közelről, ko
molyan s őszintén érdekel. — Ezek rokonszenve és 
tárgyaim iránt tanúsított meleg ragaszkodásuk, nng 
egy részről lenézést és gúnyt feledtet velem: m ásrész
ről int, öztönöz, bátorít, hogy a népnevelésre s a ta
nítókra fordítsam gyakran megyénk olvasó közönségé
nek becses figyelmét. — Igen is! Ezért írom le az ef
féle köznapi s mindenki által tudni vélt dolgokat

— Leirom, mert azon kívül, a mit idevonatkozó- 
lag az elólirt jeligében az nmerikai társadalomnak 
mondott szemébe a humanismus apostola Ciianning,azt 
is monda más helyütt, hogy: .minden nagy igazság
nak az a sorsa, hogy valami szokottá, mindennapivá 
válik, és ha az erkölcstanitó fel akarná magát menteni 
ezen igazságok hathatós tanítása alól csak azért, mi
vel a gyakori ismétlés által elavulnak, akkor a vallá
sos és erkölcsi oktatás majdnem egészen megszűnnék."

Leírom, mert — hogy megint az ó életéből vett t  
találó szavaival fejezzem ki magamat — jól tudom,

hogy untig ismert dolgokat ismétlek s oly elveket aján
lok figyelembe, melyeket a közönség nagy készséggel 
elösnier, de éppen oly hamar el is felejt."

Ez indokok úgy tartom, hogy elegendők annak 
igazolására: miért írok én oly gyakran s mindig csak 
a népnevelés és a tanítókról?!

Minden gondolkodó ember el'smeri azon igazsá
got s elvül tűzi ki a politikus e tételt, hogy: a  ma
roknyi magyar nemzet magát csak miveltsége s nem 
száma által tarthatja fel. Becse, értéke többé nem kar
ja  és kardjától függ; hanem belereje, azaz tanultsági
tól, miveltségétöl

E belső értéket leginkább a tanítói osztály ne
velheti: még pedig általánosságban, széles értelemben 
véve a tanítói elnevezést. — A felsőbb és alsóbb fokú 
nevelés egyaránt nagy horderejű foglalkozás. Tanárok 
s tanítók egyenként tiszteletet és becsülést érdemelnek.

Minthogy mégis a  nemzet zömét az úgynevezett 
nép, vagy is alkalmasabb kifejezéssel élve a polgárság 
teszi; minthogy én leginkább a népnevelés mezején 
szoktam mozogni s minthogy végül helyzetem és állá
somnál lógva a néptanítók feladatát s állapotát leg
jobban ismerem; tehát csak a néptanítókról kívánok 
beszélni.

Midőn a néptanítók nyugdíjazását sürgetem, — 
mint sürgettem már eddig is többször s több helyt, a 
hol és a mikor erre alkalmat vehettem, — mindenek 
előtt tagadom azon feltételt, hogy a néptanító csak a 
felekezet szolgálatában állana s egyedül ennek érde
kében tartoznék működni.

A tanító nem egy, vagy más felekezet részére 
nevel tagokat; hanem legelőször nevel embereket, erő
teljes. értelmes, becsületes polgárokat, kik szabad val
lásgyakorlat mellett tetszésök szerint csatlakoznak e 
vagy ama vallástársulatboz.

A tanítók a nemzet fiainak nevelői a nemzet hi
vatalnokai, uem a felekezetekéi. A hitvallást változtat
ni lehet, szabad; de a hazafiul érzést cserélgetni sem 
lehet, sem szabad. Mert mint Kossuth egy levelében 
vagy hat év előtt irá: „nem vagyunk még a világpol- 
gárság azon magaslatára felemelkedve, hogy hazánkon 
kívül hout találhatnánk*1

A nemzetnek itt élni, halni kell.
Mivel pedig élete miveltségétöl, tehát a tanítók 

működésétől nagyroérvben függ • azért a tanítók jól 
díjazását es nyugdíjazását a nemzetnek saját érdeke 
parancsolja

E kötelezettségen — a mai viszonyokhoz alkal
mazkodva, melyszerint hazánkban a tanítókat még ma 
is a felekezetek díjazzák, — úgy lehetne s úgy kell, 
mert másként nem lehet, segíteni, hogy a mit a fele
kezet pénztára meg nem bir, segítsen az állam é; és 
segítsen a társadalom.

Mert azt nem lehet, uem szabad tovább elnézni, 
hogy míg az államnak mindenféle hivatalnoka: bíró, 
adótiszt, katona, vasúti tisztviselők, mostantól fogva a 
jegyzők is, tisztességesen fizettetnek és nyugdijaztat- 
nak: addig a tanítóknak sem elegendő fizetésük, sem 
nyugdijok. A mi fizetésók vau: az sincs mindenütt biz
tosítva, s oly csepegve, csurogva jut a kezükbe, hogy 
a mindennapi szükséget is alig-alig fedezhetik belőle.

A ki, mint családfő él, tudja azt jól, hogy élelem, 
ruházat gyermeknevelés s az önképzés segédeszközei
nek beszerzése mennyire igénybe veszik a legtöraöt- 
tebb tárczát is és mennyire meglnpositják, meglohaszt- 
ják azt. A tanítók lapos tárczái többnyire ezekre is 
elégtelenek Az özvegy és árva jövőjét pedig egyálta
lában nem biztosítják. Nem lehet tehát csodálni, ha 
az illetők a tanítói állást a jegyzői, adóhivatali s más 
ilynemű hivatalokkal cserélik fel, hol a jelen s a jövő 
is, szerényen bár, de biztosítva van

Szósznpuritás volna már csak, ha az előbbiek 
után i* még azt bizonyolgatuám, hogy a tanító, ha iga
zán betölti feladatát, szinte tesz oly szolgálatot a ha
zának, a nemzetnek s az emberiségnek, mint bármely 
más hivatalnok, avagy tisztviselő. Nem csak olyat, ha
nem nagyobbat tesz. De ha épen olyat tesz — ez n:ár 
nem vitatható el: akkor a tanítói nyugdíjalap is igé
nyelhet annyit az állam pénztárából, mint a többi tiszt
viselők nyugdíjalapjai. Sót ezt kérheti s kérje is bát
ran ; mert erre joga van.

V egye fe l t e h á t  a t a n i t ó k ü g y é t  a t á r s a 
d a lo m  a tö rv é n y h o z ó  t e s t ü l e t ,  a m e g y e i h a 
tó s á g  é s s ü r g e s s e a  k o rm á n y t  a t a n í tó in y u g -  
d ij  i n t é z e t  mi e lő b b i  f e l á l l í t á s á r a .  Ily egyete
mes óhajtás elöl sokáig ki izom térhet; mert akkor 
kitérnie erkölcsileg lehetetlen leend.

Ha a tanítók a .nemzet napszámosai" illő, hogy 
jutalmazza is őket munkáink után a nemzet.

A nyugdíjintézet felállítása körül a tanítók ma
gok vajmi keveset tihetuek. Száz közül talán ,25—30 
fizethetne cvenkéut 20 frtot úgy, mint a jegyzői kar 
egyes tagj ii fizetnek. De soknak egész évi fizetése sem 
megy ötször húsz frtra. Már pedig az apának, nznz a 
férjnek is kell a kenyér, nemcsak az öz\cgy nó és Ar-



vákl Ebből az is következik, hogy egy-egy aJóforiut 
utáu kevés V4 krt számítani a  tanítói nyugdíjalaphoz; 
hanem legalább is kell egy egész kr, még ha a taní
tók a legszigorúbban megadóztatják is magukat e pénz
tár javára.

Már ha tartózkodva is ; do egy-két szóval meg
említem itt. hogy a megyénkben levő tanítói özvegy- 
árva pénztár állása felöl nem a legkedvezőbb dolgo
kat hallottam, még pedig épen egy újonnan választott 
tisztviselőtől ; s itt amott, több ízben, más érdeklői
ről is. Ha igaz, hogy sok zavar s rendetlenség kovet- 
tetett el e nagybecsű pénztár kezelése körül, nagyon 
kívánatos, hogy az egésznek állása minéielöbb tisztáz- 
tassék. Különben is — a mint tudom, — c pénztár 
még kevés tűkével rendelkezik. Ily körülmények közt 
minden fillér figyelmet érdemel. Tekintsék úgy az il
letők e jó indulatból származott figyelmeztetésemet, 
mint ügyök s pénztárok iránti őszinte érdeklődésem je 
lét Hozzák rendbe pénztárukat úgy. mint a minő rend
ben van a papiözvegy-árva pénztár. Ka ! de erről is
mét máskor. (iftrönibei Péter.

Szabolesinegyt* á llandó  v á lasztm ányának  je len té 
se az 1873. évi házi pén z tár zárszám adásáról.

E jelentésből következő tételek közzétételét lát
juk szükségesnek:

Az 1873. évi háztartást illető bevétel:
a) állami javadalmazás czimen: 89,743 f r t— kr.
b) saját jövedelem czimen 3,748 .. 8

Összesen: 93,491 frt 8 kr.
A tulajdonképeni 1873. évi közigazgatási árva és 

gyámhatósági kiadás 94,462 frt 4 kr.
és így az 1873. évi háztartásban 
felmerült hiány  ̂ 970 „ 90 ,,

A jelentésben az cgyc3 költségvetési lovatok alatt 
előirányzott és a tényleges kiadások között mutatkozó 
külöinbözetek tételenként igazoltatván végül 1658 frt 
52 krajezár külömbüzet mutatkozik.

Ezen összegen telül az előre nem látott költségek 
rovatában 937 írtnyi oly kiadás állott elő. melynek mel
lőzését a megyei közigazgatás folytonossága követeié; 
ugyanis az 1872. évben 8192 darabot tett közig;.zgatási 
és gyámhatósági beadványok száma 11180-ra szaporod
ván, továbbá az írnokok kó/iil egy 5 hónapon át 
betegsége folytán munkaképtelen lévén: egy pedig má
jus 14-én a sorezredéhez katonai szolgálatra berendel- 
tetvén, az iktató és kiadó hivatalba napdijnokak alkal
mazás i elkcrülhetlonné vált.

Végül ürömmel jelentjük, miszerint az 1873. évi 
számadás bevételei és kiadásai között a számadás le
zártakor mutatkozott 3164 fit 14'*',., kinyi hiány, mely
ből 2193 frt 1S2C kr. az 1872. évi s 970 frt 96 kr. az 
1873. évi háztartásban állott elő, a kormányzó alispán
nak indokolt jelentése következtében, a m. kir. belügy
minisztérium folyó évi mart. hó lG-án 8474. szám alatt 
kelt iutézvényével teljesen utal vány oztatván, s a folyó 
évi házi pénztári főnapló 544. tétele alatt bevételeztet- 
vén; a niegye háztartásban évek óta fennállott pénz
ügyi zavar gyökeresen orvosolva s az egyensúly helyre 
állitva van.

A zárszámadás a föszámvevői hivatalban közszem
lére kitétetett, az arra vonatkozó észrevételek f. évi 
május hó 5-éig beadhatók.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Szabolcs, april 22.

A rakamazi országos vásár folyó évi april hó 13-án 
tartatott meg, bár ez még csak a második vásár volt

A „Szabolcs" tárczája.

N em  r e s z k e t t e m . . . *
(Ungvár, I6C6.)

Nem reszkettem, mikor megláttalak 
Cuk arczom !• tt szokottnál halványabb. 
Mint midőn ha a nap újra feljó. 
Elhalványul a reszkető csillag. —
Nem remegtem, 6 pedíjr szf-mednek 
Oly hideg volt clsu pillantása!
S ugv fájt, mint az elfáradt vándornak 
V«.-^rrmi’nyél»cn lett csalódása.
Nem reszkettem mik r -rivem hangját 
lraádsápkvnt teli oz tud küldőin el,
8 te l-sujtád a liidog közönynek 
Ezer élű fekete kövével.
8 a h-lyett, hogy egy biztató szócakát 
Szólott volna oly hallgatag ajkad: 
Elfordultál, szivedet márványnál 
Másnak tudni még nem i« akartad. —  
Nem reszkettem Tnid.n megtagadtad 
Italaimban a l’-g-z-ntebb hangot 
Mid"n mondád, hogy a lant barátját 
Nevetséges érz'-lgőnek tartod.
É* megveted, mint • hamis gyöngyöt. 
Kinevetted legtisztább szerelmem, 
Álkönnyeket kerestél ha sírtam,
Rut tettetést szenvedéseimben....
Pedig érzem, hogy egy mennyországnak 
Összes kincse hullott a telkemre, 
Szerettelek úgy, hogy mind e kincset 
Neked adni szivem keveselto...
Nem reszkettem, midőn távol tőled, 
C«ak téged kereaett vágyó lelkem; 
Midőn elszállt megölelni téged,
És visszatér busán szárny-szegetten.
Te fönn valál tarka képzetidnek 
Ábrándosán fénylő csarnokában 
Nem tudud, vngy nem akarád tndni, 
Büszkeségedben milyen halál van. —  
Pedig érzem, hogy ha nem kereslek, 
Kazédülő’,-, i pokol lerz jutalmam ! . . .

*j A szerzőnek régibb kiadatlan koitetuényeibol

mégis a jövőt tekintve, szép jeletőseggel bir, mert lá
togatott volt minden tekintetben; szarvasmarha hajta
tott 1 _’00 darab, ló 900 darab, sertés 800 db. Termény
ből hozatott: búza 250 köböl, k árultutott 12—13 írton, 
gabona 170 köböl, kelt 10—10 frt 50 kron, árpa 150 
köböl, 7 Irton, tengeri 100 köböl, 7 frt 50 kron, zab 
liOO köböl, 4 — 4 frt 10 kron, s minden köblönként ada
tott ol.

' Üzletforgalom kitűnő, volt faedény több szekérrel
, Gömörraegyéből, kerékgyártók többen jöttek a vidékről, 
szekérkas nagymennyiségűén volt kapható; belvásárja 
szintén látogatott volt, mert szappanos 4, bádogos 6, 
szalonná* 8, karton-gyolcsos 25, suszter 8. magyar-sza
bó 8, német-szabó 6, kalapos 7, asztalos 7, ócskaruha 
áruló 7, finomabb czipész 8, vasáru* 4, csizmadia 39, 
szürszabó 5. szűcs 4, debreczeni gubás 5, rostás 3, 
mézeskalácsos 5, zöldségli igymávnl 45, ládám i kalá- 
csos 14, pecsenyét 28 helyiségben árultak, továbbá sát
rakban s nyílt helyiségekben, íuiveltebb osztály részére 
ezukrászat 4 helyiségben volt — s a vásárt befejező- 
leg meg kell említenem, hogy a zsebesek sem hiányoz
tak s csaló játékosok Abaujmegyo Szántó városából 
szinte részt szándékoztak venni, de az. első, egy tár* 
cza zsebelésén kapatván, kit a rendőrség azonnal nya
kon csípett, — a többieknek nem volt kedvük öcs- 
mány keresetük folytatására.

A vidéket tekintve e rakamazi vásár tartására 
igen nagy szükség volt, s az kár, hogy csak két vásár
ra van engedélye, s nem négyre, hogy a/, év minden 
szakára jutott volna egy mert az ipar-, kereskedelem, 
a megye c hegycsúcsában sokat emeltetnék s a gazdál
kodás érdeke igen kívánná, mert nagy ba| az. midőn 
a kisebb gazdálkodásból, kétnapi járó földre kelletik 
Zenipléuinegyc vagy Nyíregyházára elereszteni a cselé
det aprólékos vásárlásai miatt; inig a közeli vásárhe
lyiség mellett, 3—4 óra alatt annak elégtétetuék. — 
Jövő országos vására leend Uakaiuazuak folyó évi no
vember hó 16-án.

A vásárrúii fenti tudósítás hiteles forrásból lett 
merítve.

Dobozy Ferencz.*)

X y i r f n  I o mii o k .
XII

Mejiyéiiklioii ejry ku/sió- nem '--vő a d.iii»yvl>-rm I •••! bir- - t ..1.1 é • 
De li.it m ii'il r Éljen » / A. ölj* n -r. • H ír
jegysés a nap hófire. (lkadat. 1 is. Mi rt ki'«• z. lile sokan >/nbok'*-

éa bal i-
tai.nk '.■* M iként kell n Imit orvosoluuii'.c V Lányunknak -z lünk, me

n jü n k  is értsen róla!)
Megbízható forrásbél értesülünk, hogy néhány 

hete Bogátli községében „tüzvédörség" alakult, s életre- 
vállóságát egy azóta előfordult tüzeset alkalmával már 
is hatalmasan igazolta.

Őszinte örömmel jelezzük lapunk hasábjain me
gyei életünk e fontos mozzanatát, — üdvözölve egy
szersmind a derék féifiut. ki úttörő és kezdeményező 
volt e nálunk feltüiióleg elhanyagolt munkatéren, vala
mint a nevezett község lakosait is. kiknél a lelki -, fel
hívás nem lön (mint sok helyen, és a legüdvös. l.b esz
mékre is vonatkozólag!) .kiáltó s/ó a pusztában" a 
közöny és letbargia sivatag pusztájában.

Más részről azonban nem 1< In t bangót nem ad
nunk azon meggyőződésünknek, hogy az érintett hala
dási tényt megyei lap uinkban sót a fővárosi lapokban 
is köztudoniásra hozni baznfiui kötelessége leendett az

*i E  Iev* I áron fclhivá--*! küldetett l>2 hozzánk. hogy n lielvl . h 
tan-lapba m vém-n-k lel; mi; is ezennel a ..Közlönyé* 
*zerke«ztőjének tudom ására hozunk fczerk

Szerettelek, mint a feljövő nap 
Ejj': told Kin minden pillanatban 
Nem reszket t-m, p .lig ó mint rogytam 
Meghalni a megvető kar zajt. I,
Akkor. — midőn moghalhul -ter 'nem  
Khjő dall.an a vakmerő lar.ttóL —
K" volt szív in a fagyott patakban,
A kin súlytól inói-is nem tvnv-gtcia.
Kliatzital, • a 8<»tét valónak 
Hideg ölén koszoborrá lettem:
S bár villámot rejlő fellegek közt 
Mint sötét rom álltam elhagyatva;
Szerettelek oly hőn mint a mily nagy 
A mily ölő volt szivem viharja.•
De most midőn az nj ébredésnek 
Szent napjától megreszketett lelked,
S a hideg k>>, mely szived boríts.
Elolvadt az első sugár mellett;
Most midőn a láza* őrületnek 
Poklától egy mosolyoddal védesz,
S azt mondod, hogy kínzó bánátimnak 
Jutalma egy fénye* mennyország lesz .
Midőn a <1*1, melyet árva zeng* k 
Viszhangra lelt a márvány kelteiben 
Reszketek úgy mint az újszülött lomb. 
Reszketek, m ert te ia szere  taz engem .

(■ólra Lázár.

Feketehegy =  Se h Marzen berg.
Feketehegyről akarván Írni, igen hiányosnak ta

lálnám képemet, — ha egyenesen a fördő-helyiségen s 
közvetlen környékén kezdeném leírásomat.

E kép hiányos a Kassától Feketehegyig vezető 
ut nélkül.

Helyezkedjünk bele azért egy kellemes kupéba s 
készítsük el magunkat külörabféle benyomások átérzésére.

Kassától alig egy fél órányira mindjárt az első 
alagút vonja magára figyelmünket, mely alatt egy jó 
pén zig rohan el a von»», innen az első állomásig a 
vidék nem mutat olannyira bűvös bájos képet, do any- 
nyival inkább ez állomáson túl.

A vasút egész Iglóig a Hernád völgyön van végig 
építve. Egy a szótcljes értelmében vadregényes völgy

említett község értelmiségének. És lm eddig (kétségkí
vül szerénységből vagy még u megkezdett mű nin
csen egészen befejezve) nem tette, tegye mielőbb és 

I luulhatlauul (közölve legalébb kivonatilag az alapsza
bályokat is) mert közlése által nem csekély szolgálatot 

. tceml úgy megyénk becsületének, mint nemzetünk er
kölcsi súlyúnak.*)

Köztudomású dolog jelesül, mennyire özönvíz előtti 
állapotban képzelik Szabolcsinegyét még olyanok is, kik 
hangadó és vezérszerepet játszó egyéniségek, nem is
merve persze (mert mi nagy bölcsen hallgatunk) ébre
désünk és haladásunk örvendetes jelenségeit, de annál 
több tudomással bírva, (hogyne ! mikor az ilyeneket 
ugyan dobra üljük, néha még akkor is midőn egy betű 
som igaz belőlük!) sötét árnyfoltjainkról s megtörtént 
és meg nem történt chronicquo scuiuhileuseiukról*

Azt is jól tudjuk, mily megszégyenítő alakzatban 
mutatják fel nemzetünk társadalmi életét nemcsak el
leneink (a bécsi sajtó nagyrésze, a magyarfaló Mi’eti- 
csek et Conip és a kedves szász sógorok a Királyhá
góm túl) hunéin még saját faj és vérrokonaink is, mint 
közelebbről a különben tudós és jó huzafi £zeretnlei S. 
„Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyar- 
országon1* czimii és a “magyarországi protestáns egy
let" által 300 frttai jutalmazott pályamunkájában, — 
úgy hogy ellenében György Aladár, az optiinismussal 
teljességgel nem gyanúsítható György Aladár is meg
jegyzi az érintett mii bírálatában s illetőleg ismerteté
sében : „szerző a mi társadalmi életünket s még inkább 
a magyar nemzetiség jellemét túlsóiét színben rajzolja. 
Mintha valamely I.óher-íéle idegeid vagy egy Hadi-kor
szak után sovárgó nlkotmánygyülölö hivatalnok irta volna 
e füzet egyes helyeit" (Hon IST I 83. sz. reggeli kiadás) 

Az ily utakon téves irányt vett közvéleményt már 
csak úgy is lehetvén igaz ösvényre vezetnünk, s megyei 
és országos reputatiónkat biztosítanunk, ha azt a mi 
jó dicséretes és közméltánylást érdemlő, tudomására 
hozzuk a nagy közönségnek: igen természetesen nem 
szabad agyonhallgatnunk a legcsekélyebb jelenséget sem, 
mely haladásunkról, épülésünkről, kultúrái izmosodásunk
ról tanúskodik.

És itt befejeznők igénytelen sorainkat, de attól 
tartva, hogy sokan nem akarják tudni, mit jelent a 
magyar példabeszéd: .lányomnak szólok menyem is ért
sen róla" — kimondjuk nyíltan, hogy a megyénk ha
ladására és közmivelodésére vonatkozó tények közlését 
minden jóravaló s a megye és haza becsületét, felvi
rágzását szivén hordozó egyéntől üazafiui teljes biza
lommal kérjük és várjuk.

Lapuuk szerkesztősége — úgy hisszük — egész 
készséggel, sőt szívélyes köszönettel nyitand tért az 
ilynemű közleményeknek.**)

Do hisszük azt is (mert bízunk a jő erejében, a 
példa hatásában) hogy az eképeu felmutatott örvende
tes tények tágabb korben is gyulasztanak. lelkesítenek, 
uj életet támasztanak., a jó os/.nie mely ilt megtes
tesült ma. utólih amott és több helyen is viszhangra 
talál és megvalósulást nyer, a fény naponkint mindin
kább emelkedik, terjed, termékenyit, a sötétség rémei 
elvonulnak, vagy élettelenül porba hullanak, nem leszünk 
többé „nagypipáju, kevés duháuyu nép" hanem ellog- 
1 a link megölető helyünket a kultur nemzetek díszes 
kőiében, * úgy lehet mi is megérjük, de fiaink bizony- 
nyál megérik a nagy jósige teljesülését:

.Még j*-ni kell! még jőni fog 
Égy jobb kor mely után 
Buzgó imádság epcdes
Százezrek ajakán..." —Z —y

•) Valói.an nagyon kérjük a kőzmivelődes érdekében a tudósítást
Szerk.

**) Ez minden kétséget kizár. Szetk.

ez, mintha egy nagy földrengés alkalmával szakadtak 
volna el egymástól e hegyek. Gyakran a völgy annyira 
összeszűkül hogy csak a lleruád és a vasút kígyózhat
nak rajta végig És a vasút mily szédítő magasságban t 
belylyel-közzel 8—10 öl mélységben rohan el alatta 
gyors és veszélyes hullámaival a Hernád, míg a másik 
oldalon meredeken felnyúló erdővel koszoruzott hegyek, 
in ott szédületes magasságba fi-lszökcllö sziklac*-ucsok 
mellett közvetlen közelségben robog el a vonat. Itt iga
zán együtt mélység és magasság!

Az állomások igen közel esnek egymáshoz, mi na
gyon unalmas lenne, ha egy egy kis falucska mellett 
ott nem emelkednének mindjárt a külöubfélc gyárak, 
vashámorok, szépen rendezett külsővel, itt-ott valóban 
paradicsommá varázsolt díszkőitektől környezve, melye
ken oly jól esik megpihenni perczenként a vadregényes 
tájakon magas sziklacsucsokon meghordozott szí mi k
nek. I gy veszik ki magukat ezen az emberi kezek ál
tal kiessé varázsolt viruló völgyek, mintha u komor apá
tiák lábainál pihenő szép leány szelíden mosolyog fel 
letteljes szemeivel apjának borongó homlokára.

Sokszor kellene keresztül utazni valóban e völgyön 
hogy közönyösen megölhetnénk a kocsiban. Kit a nagy 
természet fenséges alkotása gyönyörködtet, unnak egyik 
ablaktól untaim a másik ablakhoz kell sietnie, s a vo
nat gyors haladása miatt többszöri átutazás után is 
mindig kínálkozik valami uj, valami meplepő, mely bá
mulatra ragad.

Végre miután még egy a fentebb említett alap
úinál valamivel hosszabb níaguton kei észtül vitetnénk 
a völgy bővülni és szelídülni kezd, r következik azou 
fennsík, melyen Iglú város emelkedik.

A Feketehegyre szándékozók itt szállnak ki. Aztán 
tengelyen kell menni Iglón keresztül egész. Fekete
hegyig.

Igló kis, de igen csinos szepességi város. Külö
nösen lóutezája tökéletesen rendezett egyemeletes há
zakból áll

Iglótól mindjárt hegyre visz a jó csinált ut. mely 
fenyvesek kozott egy jo órai kigyózás után végre a 
hegytetőre emelkedik, s onnan meglehetős meredek 
utón kell lebocsátkozni azon völgybe, melyben Schaar- 
zenberg fekszik.

Szelidebb, de nem kevésbé változatos völgy 
mint az előbb említett Hernád völgye. Ezen is egy kisSzerk



ÚJDONSÁGOK.

J U R Á N Y I  HUGÓ
városunk főjegyzője 

n i n c s  t ö t o t o ó  !!

K hó 24-én esteli ICH/2 órakor bevégzé 
nemesen folytatott földi pályáját. Ki volt 
ő?  tudják, ismerik barátai! Kik o tt látták 
egykor harczolm a szabadságért a megti- 
port esatamezokön. Kik tudják azt, hogy 
azon elvek, melyekért a lelkesült ifjú fegy
vert ragadt, mind utolsó pillanatig fényes 
tisztaságban meg lettek védve kebelében, 
ki lá tta őt lelkesülni, bővülni, égni minden 
nemes ügyért, ismerte érzelmes, emelkedett 
költő’ kedélyét, mely barátságát keresetté, 
meleggé, vonzalmassá tév é : az nem fogja 
ót feledni soha! Fmlékét örökségképen fog
juk  őrizni mi barátai. Béke, örök béke po
rai fö lö tt!

úgy a vidékre, mint Nyíregyházára 1 magának a 
nak igen czélszeru, jutányos có csinov.n kiállít
j á r m ű i k e t i t o l t  j » »«*»»> . 1 * 4 ^  'kJrW í, kÚÍUu o iV nU iT Í hoámk.'ÍJmWk
mura u forintot küldött, mely a varosa •>. ., 1. l .\U  ............ /............. . J  . - .• ... , Vr.VH?K#

t'ekulauzoUu s igy V. nyomát-eUetateitc. ki vidoazi-
a m ogyorósi „csonkás* nevű ejklöbo m en ek ü lt 

^  sós közben azonban  a je g y z ő ik  hom okdom bok, 
k ö z t tu h .lt egy egész cz igéu iybam bit,/fc /eke t előbb bo 
ii .fa luba, onnan a  járás i cscudhiztoS , ille tő leg  szolga- 
hiróhoz kisérteté. M;>hin a földeden k e re sz tü l h azafelé

X  Idő já rásunk  folyvást d e rü lt és kedvező 
mi a csendes és mosolygó tavaszi napokat illeti, csak 
egy baj van mindenfelé, az eső hiánya. íj ezért a ve- 
temonyok sárgák, gyérek. Il i május jó gazda nem lesz 
iszonyú Ínségnek im/iink elébe. Egy az, mi kedvezőnek 
mutatkozik, és ez a gyümölcstermés. A körte, szilva, 
baraczk és meggyfák annyim tele vannak virággal, hogy 
a gulyák itt-ott valóban tneggürnyediiek alatta; ha va
lami csapás m m jó, boldog világ lesz a Tiszabáton — 
Várjuk mindennap az esőt, koronként biztat is egy-két 
boridat, aztán átúszik az is a sima ég tükörén, anélkül 
hogy alábnllatna néhány kövér esőcseppet az élűiéit 
növényzet fel üdítősére.

iS/ j L apunk egyik.jeles m u n k a tá rsán ak  Góirs

műk valósuló; reményük, melyet benne’ helyezték, soha 
ne csalódjék: szóval : legyen különb ember derék ap
jánál; hogy is mondja csak a mi kedves .Aranyunk"?

.M int :t Hatni loinli fmli t<ir7sökét el 
Híred az enyémet úrnyazza sötéttel'*!

Mondd ezt te is.
(X) A tttpokbnu Bebreezeiiben tartott ref.su- 

periuteiideiitiális gyűlésen, a nagyvarsányi lelkészvá- 
lasztust megsemmisítő egyházmegyei határozat érvény
telennek jelentetvén ki, a megválasztott lelkész Békés- 
házy Gyula hivatalában megerősittetett.

0  A frlsötis/.avidc*ki gazdasági-egylet nagy
gyűlését folyó apr. hó 30-án tartja meg Nyíregyházán 
a városház nagytermében.

A megy (‘bizottm ányt gyűlés május hó 7-én 
vetődi kezdetét.

fn.) Felír. 23-án éjjel 11 és 12 óra  közt ismét
tűz volt. A vásártéren levő állásba egy felföldi atyafi 
beszállásolván magát szekerével egyetemben, gyertyáját 
elfujván, égő kauúczczal tarisznyájába dugta, így aztán 
a gyertyától meggyűlt a tarisznya, a  tarisznyától a sze
kér. a szekérben levő gaboua (vagy 3 köböl), a szekér
től az állá;' egy része. Szerencsére azonban az ott levő 
hajcsárok a tüzet eloltották. Az atyafi vigyázatlansá
gáért megérdemlőit büntetését vallotta

R r i te r  Is tván  várad ko ra igyáros , ki már

gyor-futjsu patak vizet végig, mely ó t ott el van zár
va mesterségesen a fold aló, itt ott a ház tetejéről zu
luig alá egy kome<h-nczébe, hol ismét elrejtőzik s csak 
ott láthatjuk ismét, hol malmokat bajt.

Az egész hosszú völgyoyd i>t, (körülbelül másfél 
óra járásnyira) szórványosan egy falucska borítja, a 
házak sok helyt félórányira esnek egymástól; a völgy 
közepén egy eimókedcttebb haliuocskáti van a templom 
alá Muraniaros-l'gona összeróva fenyőfából, kívülről 
jól rosszul b ttq a -z tv a  s bemeszelve, láttatni enged
vén mindamellett futkos oldalbordáit s a szegleteken 
keresetlenül u-szerovátkolt farégeket. Tornya is van,— 
fából Nincs biz abban ott nz erezek honában több az 
ásvány féléből mint a kis harang, melynek gyér hang- 
ki nem egyszer száll el az esti szél ölén mélán, anda
lítókig Feketehegy felett.

Igen érdekes látvány e völgy közepe táján a két 
begysort összekötő vasúti töltés vagy helyesebben fal. 
körülbelül 0—íj öl magasságban a szekérút felett. E 
vasút, mely a begyek között 2—3 mértfoldnyi hossza- 
súgban épült, kizárólagosan a vaskövek összehordására 
használatik, még pedig gőzerővel.

Ily változatos érdekes itt ott vadregényes völgyön, 
hol majdinindenütt már az utat s/.ogélyc/.ik a  karcsú 
örökzöld fenyvesek, Wagendrüssclbo vezető ut mellett 
jobbra egy kis fennsíkot köritő hegykőkéiben fekszik 
Feketehegy; másféle kezelés mellett világhírűvé vá- 
landott fürdő.

Az útról az egész fürdő helyiség belátszik min
den épületeivel együtt. Az országúitól egy negyed órai 
kapaszkodás után végre ott vagyunk; azonban a bete
ges kedélyt itt első pillanatban egy bizonyos neme a 
búskomorságnak lepi inog A vendégek szép időben a 
sétányokon, rósz időkben szobáikban, vagy az olvasó 
teremben vannak, az utast egy házőrző eb fogadja nem 
a legbaratságoaabb ugatások közt, ez a legelső élőlény 
n mely jelentkezik Aztán kőiül és minden oldalról u 
hegyekről sötéten lebarnuló fenyvesek, inelvek egészen 
a fürdő épületekhez érnek, a korlátozott kilátás, mint
ha valóban ott volna vége a világnak, végre a becsü
letes házi urnák hideg, egyhangú fogadása igen bizal
matlanná teszi a vendéget.

(Folyt, köv )

árost jn:nztái L„
be is utalványoztatott. Fogadja neincss/.ivti tetté 
szegények nevében nyilvánított kó-/öneliinket.

—  K iU lay A n d rtis  nr opv l.oz/ iiilc in lí/.- tp ),.-  v„Uo l». I. útját, i ./r .-v e tte ,' a  föl.
vrK'ljcu tu d a tj.. li.ö'J miután iimjua ’J  . 1. tarol MAKI. .1.,,. levő trig v m -o i..........igfil Jít-M üti IVjöt F é U  ta r-
l);ir meiitiyirft h íz ó á ré n  „  nvk. »z, hogy oly ktijwv to lt; ,1« „z ..•!« , I u.Wualt .eredt Ekkor revolverével
k. »/retnuk...l..j.k-l liozutott neve kiij.e.olatka, az el„ utfiaa lő t t, m ire a menekülő lekuzódutt; de érezvén 
adasban r o u t  nem vehet. -  | hogy a g.dyd -  . „ i f i  „ón, is reá volt irányozva

-  M ogyoróson  I hu la.-au este 8 - 0  óra k.1*t-nem talált, megint, futiji ak a rt; de mivel „ég , gulyával 
Cg) e,u . meggynlt •  leégett. Saareuciáro szel „ u a lá ji .  fenyegette a  jegyrő  4  lova is közelebb vitte hozzá 
’ l,uJ tu , l í'“ t l,L' elei? nagy a  s z e . : megállóit. Ez yqlt V A zim borája, ló szintén megugrott
reucsetle iseg az . lelő g a / a  ara „..zve, lom * ...est kát; de a kergető feladlak ,  a  közben űzőbe vevő ptUzturok
eve minden épülete földig leégett I 8  l»  év alatt tnolü em irágt elvesztettóí nyom át Ezt i ,  bekieérte maga 
mar harmadik ízben erto e rsapas. A  tar. keletkezésé- eleit a többihez'-A adoniásttkliól semmi bizonyost meg. 
nek okairól semmit nem tudnak gyanítani scui. llizto- tudni nem lehetett I)e ha amaz nem V arsa lett volna
sitva nem igen veit. ....................... .m ié r t ugrót! Üteg? Valószínű, hogy régdib idő ó ta  ó

(>■) A S ó stó , riiint a lapunkban kozz. te tt lunle-' Vidéken caavjirgutt ez egész banda. Valamint továbbá 
tes mutatja, a Jolyo ovi fúr. oi.lcnybon i.-z ;n t az idő- valöljcirrit a * # s , hogy egy cperjeskei, faluszélen lakó 
jarus, részint a társu lat czelszeru intézkedéséi követ-;, polgár, k am rájának  kiásásában ezeknek van részük a 
kczteb g>«)gyliatas_ tekint etében sokat nyert. .Sajnos, nmgszököit Vargával együtt A vizsgálatból talán majd 
azonban, hogy daczara a lapunkban te tt sürgető kér- r tübb .d « n l. ki. Bár igy lenne!
(lesnek a fürdő megnyitása iránt a  társulattól semmi * —'  É ppen  m ost je le n te k  nipff és kaphatók 
lel eletet nem kaptunk. A napok melegek < s szépok. az dlinozAüyula könyv,- mü,- bongj *gv írószerek kereske- 
er-lo is zolubc ultó /ó tt, a  nicgiiyit i-.', sokan óhajtanák^. .lesufien ós kölcsön könyvtarában Nyíregyházán Jókai M. 
ez ped(g nem csak a  k.i/önségnck 1.u n ó  kívánat- s század regénye II.' rész az örök béke 4 kötet ára
előnyös, hanem egyszer^iinml a tn -u la tra  ué/.ve is oliaj-%i( frt. S/.éuássy Sindor, latin nyelvtan 3-ik jav íto tt ki- 
Undo volna gazdasági szempontból. * adás 90 kr. Blahúnc kedvelt dalai éuekbaugra zougo-

_  \  e rc s in a r to a  f  bo lo-.-n a torvénybiró háza rakisérettel 24 dal á ra  2 frt Ó0 kr. 
kigyúlt-e vagy meggyujtoitiík? elég az , hogy Jeégott.i fv) V asú ti sze re iie sé tlen seg . A püspökladányi
l. eegett ezenkívül még k.*t, igy összesen hároai ház, vasútállomáson a  pályaudvarba haladó vonat egy o tt 
mellekepületeicel együtt. \  olt-e vagy egy, vagy m iud-, levő üres vagonba ütközvén, a géj> összetört s bárom 
egyik biztosítva? arról a  közlőnek semmi tudomása. utas tetemesen megsérült.

(— ) I  ngcrleidei* J t; : ia s  a i} h. li iiasHiiszenvi or-1 — A só stó ra  v o n a tk o zó  fentebbi közleményünk
vos fia, magyarositott^iiéc i n L n g b v á r i l ' é t c r  orvos- ellenében, lapunk bezártakor, azonörvendotes hirt vesz* 
tudor, a  napokban < pályázó k-i/ul m cgválas/tatott szűk, hogy a fürdöhelyiM-g már tökéletes rendben, a 
nyirmndai községi orvosnak. A sz*:ud..híjétól s c-a a 1- közönség használatéira van átadva, minélfogva napon- 
j itól rég nagy távolságban élő orvos ágvott szülőföld- kint kaphatók fürdők a szokott órákban, lieuiélliető-
l’-'bez közel hatxnálni az em beri...... lek orvosi tudomá- l.-g a  végleges negnyitás is rövid időn !.<• fog követ-
ay&vzl. Örömmel üdvözöljük s kívánunk neki nj álló- k* mi. Midőn <••• o köz ink az érdekel*
másához sok szerencsét s tartós 
örvendetes 1 
zersmind

suliknak, vajba más ko/.-.*gi*k is követnék N \ir-M ada' ( \ i  TllPÓfZ Sz.-])I á r  to liban

Lázárnak családját ogv szép fiúgyermekkel áldá mega |,‘:LSil' loz sok Szerencs<t s tartus cge-/s."j.'t. Miiión <•/. t■ • I<• -1 megnyugtatni, egyúttal nem mulaszthatjuk el a 
gondviselés. \  legtisztább s/ívbol kívánjuk, legyen öró- örvendetes liirncic tért engedőink lapunk lia>á!ija:n. egy- türdoiga/gatóságnak ezen a közönség érdekében tett 
iniik valósuló; reményük, melyet benne helyeztek, soha ssersmiud mm lehet kik-jezést nem adni azon idmjtá- intézkedéséért legb nsőbb elismerésünket nyilvánitani-nyílva 

Magyarország tür-
példáját Mint tutijuk, olt az évi orvosi fizetés abbó l ténelmét“ ki adták tót nyelven, de miután nz egész 
származik, hogy minden font hús 1 krral drágábban nem egyéb mint lazítás hazánk és némzetünk ellen: a 
árultatik. Ebből egy évben több ó-szegyül, mint amenv- kormány azok lefoglalását s a tettesek megbüntetését
nyi az orvosi fizetősre szükségeltetnek: a/ért is a !•*- elrendelte. — Ilát azok, kik nem könyvben, de élőszó* 
lesleges összeget az ottani szegények részére kiszolgál- val tesznek e nemben vakmerő kísérleteket mikor fog- 
tataudó gyógyszerek költségeinek fede/oéie lordítj ik. nak lefoglaltatni s megbüutcttetni?!

O  /V ^ ‘s /a  annyira megáradt, hogy Na- — Táborszky és P a rs rh  zenoműkereskedésében
menytől Záhonyig iniinhuiitt kicsapott medréből, s a újabban megjent : „Italok is i i l i l l ő k „ Angot-uégyes* 
töltések kii/ött csak r-olnakon lehet közlekedni. Örül- Müller Ottótól; ára *10 kr. Ajánljuk a zenekedvelők 
nek cunek a gyümölcstcrintló gazdák, mint az egyip- figyelmébe.

i tomiak a Nil árjának; mert több. jobb szénát s több f  Ju rá n y i fingó varosunk közkedvességü főjegy- 
gyümölcsöt varnak az árvíz által meglutott kerteken, zöje s közelebb elválasztott mogyebizottmányi tag, él- 
Adja isten! lbu megint olyan aliiiat.iiins lenne, mint te legszebb kovában tőrtéut elhunyta alkalmából követ- 
i  múlt évben volt, m g  ízét js eltcb itc-nők.  ̂ kezö gyászjelentés küldetett szét: „Özvegy Jurányi Sá-

** Mail dók Kpcrjesko kornyéken  s az uiuelné szül. Ifióssy Karolin, dr. Jurányi Lajos egveto-
ef?ész u. n. p a tk ó s z ö g b e n  apr. lü-án d u. 1—2 óra mi tanár és Jurányi Amália mélyen megszomorodott 
k.izt dörgés, villámlás közben, bői . »- s mogyorónagy- szív vei jelentik kedves fiának, illetőleg tcstvérbátyjok- 
ságu jég esett sűrűn A terhes feketo felleg l'ngvár nak J u r á n y i  H ugó  nyíregyháza város főjegyzőjének 
leié húzódott. Ugyan o tájékon már apr. 10-éu is bal- folyóhó 24-én éjjeli 111 a órákor, életének 44-ik évó- 

; lőttünk mennydörgést d u. 4—ö óra közt. Hamar kezdi ben, szivtágulásban bekövetkezett gyászos kimultát. A 
a csapások sorát a jégeső. Bár ne következni k legalább boldogultnak. kiben családja tagjain kívül, a városi 
ez évben utána több sem itt, sem más vidékén ha- tisztikar példás buzgalma tiszttársát, a városi „polgári 
tanknak! olvasó-egylet* egyik úttörőjét s erélyes elnökét, a „szn-

% „Boldog ország  M agyarország!*4 Még a bole-i honvéd-egylet• érdemes tagját mint a 4*4f-iki 
Tisza is bort terem! Betöhn-'Ic bordala t li.’-iüni Iát- szabadságharca ogjik bátor bajnokát, a nyíregyházi cv. 
szik. Mogyorós lakosai a Tiw.áb'.n egy bordó bort fog- egyháztanács egyik felvilágosodottan vallásos tagtársát, 
lak, s ok bizony becsületesen el költötték azt! \  ad a város összes polgársága egyik legnépszerűbb polgár- 
bor, a Tis/.a hozta! A senki bora! Hanem egy-zer az- tár- it és őszinte népbarátot siratják, — hült tetemei 
tán csak megtudja ezt a dolgot a tornyus-pálczai korcs- fulyőliő 26-ún d. u. ö órakor fognak az ág. liitv. evang. 
maros, kivel az az eset történt, hogy még midőn lió egyház szertartása szerint a  felvégi temetőbe örök 
volt. de a Tisza jege olvadásnak indult, szánja, moly nyugalomra tétetni. Áldás emlékére!* 
jóféle kaszonyi nedűvel volt megpakolva, leszakadt, s - 
egy bordó bor víz alá merült I.óaya mellett Azonban 
a Tisza szűz medrében nem türhetvéu ez idegen ele-, 
met. lassanként kigörgette ogy lapályos helyre; itt ta
lálták meg nz atyafiak, s csináltak magoknak egy jó 
napot ebben a szűk világban. F.z a mulatságos história

KÖZGAZDASÁGI ROVAT. 

Az őszi vetések fognsolásáról.
A napokban utam, egy tcrjedclnies gazdászat kö-

azouban mégis szomorúan végződött, mert a korcsma- zopén keresztül vouuló „országúton* vitt át, s mint 
ros busásan megfizettette mag inak a bor árát. Így van gazdász, szánalommal érdeklődve néztem az ut mél
áz, korcsmába som megy a szegény ember, mégis meg | utt elterülő, szép s jó fekvésű talajon a gyenge, rit- 
kell fizetni a bor arát. > . . . . .  ka — mondhatni — silány búza-ve lést mely nem ke*

(!) Folj’o lló ld-en a ( sáp es la /se r  közti vas- rülbetTén ki figyelmemet, ép fogasolLitott; — imént 
útvonalon egy tiszteségesen öltözött nó /abony hoz kö- megnevezett munkáltatás, hogy mennyiben lehet helyes, 
zel a kocsiból kiugrott. A vonat azonnal megállt. \  nőt mennyiben a felett, szerény nézetemet a nyilváuosság 
visszakisérték a legközelebbi csapi állomásra. A tény előtt csak azon szempontból s oknál fogva bátorko
d ó t  még nem tudjuk, bár szemtanú vallomása után dóm kimondani, hogy mint fentebb is érintem a szó
közöljük. A rendkívülinek látszó eseményről azonban bán levő fogasolás egy járt országút mellett eszközöl- 
bővehb tudósítást várunk. telvén, e módszer valószínűleg sokak által követésre

A dadai já rá sb ó l házfeltörések, tolvajlasok találhat; melyet én azonban követésre méltó példának, 
miatt elfogott Vargu Lajos nevű ciigány s czinkos tár- hanem mostoha körülmények között, egyátalán nem 
sai. kihallgatás előtt megszöktek. A szeaiélyb-iiást adó ajanlliatok, — és pedig; — áttérve lehető röviden, 
körlevél az cperjeskei körjegyzőhöz is elérkezett, ki az szerény nézetem érvelésére, » fennebb érintett, s ha- 
ismertető jeleket egy községi polgárral is közhitté. — són minőségben sinlödö őszibuzának tavaszi (v. korai) 
Épen ezen a napon a falu délnyugoti részéről két czi- tnegfogasolását, nem helyeselhetem s nem .ajánlhatom 
gúny tartott a falunak ácsorogva, meg-megállva s va részint azért, mert a kedvezőtlen időjárás miatt, (mit 
lanti fűlött tanakodva. F. tartózkodás gyanússá tette minién tapasztalt gazda belát) őszi buzavetéseink ed- 
öket az említett polgár előtt S midőn végre beindul- dig úgy annyira gyengék, miszerént a megfogasolas 
tak a faluba, ó a községben lakó Pelescsák Ignácz csuk ártalmára szolgál.
jegyző urat figyelmeztette reájok. A jegyző, midőn ka- Hogy rendes időjárási viszonyok között, mily si-
puja előtt mentek volna el, behivntá ókét s az egyik- keres az ös/.i búza idejébeni megfogasolásn ; — azt a 
ben a körözött Varga Lajosra vélt ismerni. S azon kór- legegyszerűbb földmiveló is tudja. — de ez kevés, mert 
désére, hogy a behívott, ki magát Bordásnak mondó: nekünk tudni kellene ám a gazdának azt is, hogy vaj- 
nem ismeri-e V. Lajost? clsáppadt. Miután e megüt- jón mikor? — s lehet-o okszerűen minden körülmó- 
közést a jegyző észrevette, kézbe ndá a kisimullak, nyék között a fogast alkalmazni? 
hogy tegye őket vasra s csukja el. E kijelelt helyre az Szerény nézetem szerént nem lehet, nem pedig 
utczán kellett volna keresztüimenni; de midőn a két azért mert különösen a mi porhanyóbb talajunkon, 
czigány a kapun kilépett, gubájukat az azt fogó ki>- úgyszólván (csak ez idösxerónt) sinlöavc, imitt amott 
biró kezében hagyva, kereke* oldottak s elszaladtak, szódánként tengődő búza vetés egyrészét a fogasboro- 
Többen gyalogosan futottuk utánuk; de mivel el nem na amidőn tökéletesen kidünti (miről személyesen meg
érhették. nevezett jegyző lóra ült s Varga után futta- győződtem) másrészről a földben maradottat kitakar- 
tott; de egy kint dolgozó ember, kérdését nem értvén ván, gyöke a nap hevének, s a többé kevésbé folyton



uralgó azél szárító befolyásának engedvén, a növény 
fejlődésében kétségbovonbatlanul hátráltatik, mely kö
rülmény felett kissé komolyan gondolkozván, a való
színűség önként kiviláglik. , .

Következőleg amidőn ismételve nem helyeselhe
tem a ritka s gyenge őszi vetések „rendes szorzás sze
rinti1* megfogasolását, nem mulaszthatom el egyszers
mind ajánlani azok „ m e g h e n g e re z é s é t"  mely mű- 
tét által a „könnyű" talajoknál a tavaszi nedvesség 
visszatartatik s a talai ilyeténkép megtisztul a rögök- ■ 
tői és mentes állapotában egy esőt kaphatván, e kö
rülmény gyenge vetéseink növését tetemesen elősegí
tendő — s igy azután szerény nézetem szerént mint
hogy három — négy hét múlva, a növéuy valószínű
leg tetemesen megerösbödöttebb állapotában, — ekkor 
lenne helyén a fogasolás, jelen kedvezőtlen időjárási 
viszonyaink közepette.

Serák Géza.

Ozletl értesítés.
A n y íreg y h áz i ten n én y csa rn o k n á l npr. hé  25-én 

be jegyzett te rm én y á rak .

P iaozi 
Hoz* 00—00 foutos

7 8 -  60 „
79— 80 „

B u ti „
Árpa 
Zab
Tengeri 
Külea
Hab, tiszta fehér 
Káposztarepcze 
Lón map 
Gomborka 
Kendermag 
Mák
Napraforgóolaj 
Szesz 30 fokú magy.

á r
4.eo—ó.oo 
o.oo—o.oo
6.50— 7.00
8.10— 3.25
2.15— 2.20
4.15-  4.il)
4.10— 4 20
6.50— 6.00 
0.00-0 00 
0.00—0.00 
0.00—0 00 
0.00—0 00
9.50— 10.0

zó 26

Kereskodési á r
100 kubültülkezdvo

vámmázaa szer. 7.15—7.30 
8.80—3.70

A „tiszavidékj" vasútvonalok 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 úr- 

^ÍBjieiczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szeredán , szom baton 6 
ó ra  47 p e re sk o r e s te ; érkezik 6 óra 5 perczkor 
este és (szeredáu  szom baton) 10 ó ra  17 percz
k o r  d. e.

Vasúti közlekedések.

ó termés,

8.00—8.75
8.50—8.00 
6.—G 5000 
5.60—6.00 

8.00—1.050
16.00— 17.24

26

Szerkesztő i levé ltáska .
— E. J.-nek Nagy-Várad. Na hiszen ön se köszönné meg 

ha küldeményét közzé térniük. Ön valóban megtanulhatná a ma
gyar a b c  é t , azután egy kis nyelvtant, egy kis szép- és egy kis 
helyes Írást, azután talán, tulún ki tudna sütni e g y  egyszerű kür- 
numdatot! de verset, uram! Hagyja ezt másnak.. Tudja-e azt a 
verset. „Fűzfa poéta lehetsz" stb.

Felelős szerkesztő: L ukács Ödön.

LEGELŐ CSIKÓK RÉSZÉRE.
Móltóságos Lónyay János ur eszenyi birtokán 

az u raság  által állítandó becsületes csikós őrizete alá 
kitűnő és területileg is darabonként bőven számított 
legelőre a  bejelentésekelfogadtatnak. A legelőre kan- 
cza és heréltcsikók, nemkülönben heverő és tias kan- 
czák is felvétetnek. Egészségügyi szempontból a tisz
telt érdekelt közönség arról is értesittetik, miszerint 
a  felveendő állatok a legelőrekajtás előtt april 24-tól 
kezdve m indennap reggel Lónyán a  tiszttartónál be- 
m utatandók, hogy elővigyázatból állatorvosilag is 
m egvizsgáltathassanak. E gy  db után fizetendő 8 ír. o. é.

(3—3) G re sz le r  V ilm os, tiszttartó.

A NYÍREGYHÁZI sóstó
1874-dik évi fürdő idényére különösen felhívjuk a t. közön- 
ség figyelmét azon okból, mivel részint az időjárás (mely ez 
idén kevés esőzéssel járt), részint pedig a társulat idevágó in
tézkedései (lecsapolás sat.) következtében, a  viz oly töm ényi- 
tetten  l ú g o s  (erős) lett, m int ez m ár évek óta nem volt.Igen  
term észetes, hogy a fürdőnek gyógyhatása  is ez által tetem e
sen növekedett. A sóstó nagy sikerrel használtatik  görvélyes, 
csiizos és kösz vény cs bajoknál.

A vendéglő a legjobb hírnévnek örvendő Marossi vendég
lősnek van átadva.

A sóstói társulat igazgatósága.

Előfizetési fölhívás.
1874. Január 1 én aj előfljetést  ̂nyitottunk a
„SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ *

harmadik évfolyamára,
mely

minden húzás után havonkint
2— 3-or jelenik meg.

Egészévi előfizetési d ij:
Budapest számára díjmentesen a  házhoz 

hordva 2 írt.
Az osztr.-magyar tartományok számára dij- 

menteseD postán küldve 2 frt. 
Német-, Olaszország, Dunaiejedclemségek, 

Szerbia és Svájcz számára 2 frt 50 kr. 
Újonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak. 
W *H irdetések olcsón vétetnek föl "VB 

A „sorsolási tudósitó**
(10—4) kiadó hivatala

Budapest, bálvánjr-ntrza 9 . • r .

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

Bővebb értesítést lehet nyerni Tisza-Lökön 
Ú n o d y  G é z a  

szolgabirónál.

ifj. Hartstein Ignácznál jó minőségű

tölgyfának

Ad 6825. tk. ac.
------ 157T.------

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tétetik miként Garay György
nek Kresztyánkó Mihály elleni végrehajtási ügyében 
utóbbitól végrehajtás alá vont s a nyíregyházi 1699 
számú tjkvbe A -f- 2 sorszám alatt bevezetett ingatlan 
a f. 1874. évi május hó 11-ik és szükség esetében az 
1874. évi junius hó 15. napján délelőtt 10 órakor ezen 
kir. tszék hivatalos helyiségében tartandó nyilvános ár
verésen n legtöbbet igeróuek el fognak adatni.

Feltételek: Kikiáltási ár 300 irt.
Bánom pénz 30 fr l
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 a bíróság székhe
lyén vagy ennek közelében nem laknak ezennel felszó- 
littatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő 
kipviseltetésüK végett a hatóság székhelyén megbízót-1 
ta t rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkező a hivataltól kinevezett gondnok 
által fognak képvieeltetni.

Egyideüleg felhivatnak mindazok is kik a lefog-, 
lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesít-> 
hetei vélnek, igénykercseteiket a hirdetmény közzété
telének utólsó napjától számítandó 15 nap alatt ha-i 
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, külön
ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt a  nyíregyházi kir. tezék tkvi osztályának 
1874 mártius hé 28-án tartott üléséből.

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

(5-81 ele 9 frt.
Elveszett sorsjegy.

A városház folyósóján c hó 
20-án egy eredeti törüli sorsjegy 
veszett el. A m egtalálója kéretik, c 
sorsjegyet a  kapitányi hivatalnak 
átadni, hol elismerc:sül 3 forintot 
fog kapni.

K sorsjegy aniortisaltatui fog, 
hogy ha vissza nem adják  a g az
dájának.

Kávémórós megnyitása
május hó 1-ón.

Tisztelettel tudatom a nagyér
demű közönséggel, hogy a csizma
dia társulat épületében a „ P o l g á r i  
O l v a s ó - E g y  l e t “ alatt KÁVÉMÉ
RÉST hideg étkek- s italokkal ren
deztem he, melyet május 1-aőjén 
nyitandok meg.

Méltányos árak s illő kiszolgá
lat biztosítása mellett, a  n. é. közön
ség becses pártfogását kérve, marad
tam teljes tisztelettel

Nyíregyházán, 1874-ik év april 
havában

Sebők Ádám.

( 6 - 1)

Mindenféle téli bélelt ruhát 
nyaralásra elfogadok, 

ifj. Pataky Sámuel,
E preskerti-u tcza 709-dik vagy  a 

P azonyi-usczán 807-ik szám ú házban.

x x x w c K K U W K i c i c m c m m * *

Ártejtósi hirdetés.
A folyó évi jnn. l-én  N .-Kállóban m egnyi

tandó, 68 agyra  berendezett szabolcsm egyei 
nyilvános közkórház betegeinek szükségelt 
tápszerek kiszolgáltatása tárgyában  f. év 
május hó l-é n  délelőtt 10 órakor N.-Kálló
ban árlejtés fog tartatni, melyre a  vállalkozni 
kívánók 300 frt bánatpénzzel ellátva ezen
nel megliivatnak.

Az árlcjtési feltételek a  m egyei iktatói 
hivatalban f. év April hó 20-dikától az árlej
tés napjáig m egtekinthetők s ugyanott az 
árlcjtési tárgyalás m egkezdéséig a zárt aján
latok elfogadtatnak.

Kelt N.-Kállóban, Szabolcsm egye nyil
vános közkórházi választm ányának 1874-ik 
évi april hó 11-én ta rto tt üléséből.

Alispán h. távollétében 
K orány i M iklós,

főjegyző.

2 12.

1874.

Árverési hirdetés.
Kováca Mária hajadon tulajdonához 

tartozó 5 hold föld, mely a  nyíregyházai 
htkv. 2296-d ik  lapján 4735. h. r. sz. a. van 
felvéve, f. é. május hó 2-án d. u. 3 órakor 
n városházánál nyilvánosan el fog árverel- 
tetui.

K elt Nyíregyházán az 1874. april hó
l? -é n  ta rto tt árvaszéki ülésben.

Kmethy István.
á rv á i re  k i jegy tű.

Nyíregyháza, 1874. Nyomatott Dobay Sándornál.
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