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bői fogadtatnak el.
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i t  liová nz clüfizeiési pénzek, a lapka szái.t #  
«  hirdetések és felszólamlásuk küldendők
I Vqf.riÚH I'IC. kv n
i

M ,

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

x£M0*
Hirdetési dijak :

f  Minden & hasábos petit-sor egyszeri hir-t 
4 detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr.
1 Terjedelmes hirdetések többszöri lieik-ff 
ita tása , kedvezőbb föltételek alatt esz-g

közölhető.
k Minden egyes beiktatás után k incstári 
i  illetők 30 kr.

J i  A n y ílt- té rb e n  minden három hasábos A
e  garinond-sor dija 20 kr.a
ii Az előfizetők, a hirdetések nieg-j 
fj szabásánál, 20*0-nyi kedvezmény-# 
V ben részesülnek.
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Kiadó-tulajdonos : a „azataolcsmegyei lapkiadó-társulat/1

Alik ba ja in k  { Kik seg illic tn éu ck  I«-í; íii- 
kúbb í

(Folytatás)

' Ez a z  oka, hogy az állam igazgatás más 
elvekből indul ki, s a társadalm i közszellem 
egészen tnegváltozott.

Volt egykor Francziaország történeté
ben és még nem is nagyon régen, midőn a 
felsőbb körökben az  illemszabályok valóban 
az eltorzításig nevetségessé tették az em be
reket. Nem volt szabad kim utatni semmi 
emberi érzelm et; ak ár öröm, akár fájda
lom lett légyen a z , mely valakinek szivét 
környezte s eltol te, azoknak kifejezését nyil
vánítását oda kelle szorítani az illem korlá
tái közzé annyira, hogy egy kis hangosabb 
nevetés, vagy pláne egy elájul.ís (a nők ré
széről) különösen az udvarnál örökös kegy- 
vesztést vont m aga után! Az illemnek való
ságos nagy m esternöje volt, ki fejér púlczú* 
jával intézte az összejövetelek rendjét s az 
ellen senkinek nem volt szabad véteni. A 
köznemességet és a  polgárságot még csak 
említeni is Icalázónnk, m egbecstelenítőnek 
tartato tt, A szívről alig  lehetett ott szó töl>dc, 
h a jó t  tett valaki, te tte  büszkeségből, vagy 
azért m ert úgy hozta m agával az illem. F iú 
val az em berek m erőben arra  neveltettek, 
hogy tudjanak tettetni, korlátozni a s z í v  ne
mes hajlamait. G únyt űztek a  legnemesebb 
érzelmekből, ha úgy hozta magával az illem ; 
feljegyezte a történelem , mily pokoli tettek 
vitettek véghez, közhelyeslésscl és dicsőítés
sel találkozók nz illem palástja alatt. Ki leg
m élyebben tudta alázn ia  nyom orban fetren- 
gö emberiséget, s legcsattauósabb élc/.ct tu 
dott kisütni a  jogokért, művelődésért csengő 
és küzdő közrend nemes törekvései felett, 
nz volt a legnagyobb! így lassanként ural
kodóvá lett, (m ert m int m indenütt, úgy ott 
is általános valn a  inajmolási vágy) egy bi
zonyos neme n léhaságnak, mely a megszo
kott, m indennapi urias (?) foglalkozásokon 
kívül (csevegés, pipere, emberszólás a fino
m abb nemből, kocsizás lefuttatás, stb.) len- 
lázőnak s m egbecstelenítőnek tarto tt mindent. 
A közöny és ridegség valóságos nagyrabe- 
csült illendőségnek ta rta to tt, mely bátran 
igényt ta rth a to tt a felsőbb körökhöz.

Azt m ondja hazánknak egy ismert je
les írója: „ Francziaország a világnak jó s nem 
zete, mely kicsiben átéli jó eleve m indazt, 
melyen a világ nemzeteinek keresztül kell 
m enniu. Es e valóban igaz, említett korban 
c szellem uralkodóvá kezdett válni az egész 
müveit E urópában; azonban terjedését m eg
lehetősen m egakadályozta a 40-cs években 
felszínre került szabad eszmék áram lata; ne 
higyiik m indam ellett hogy vvgképen kiirtotta 
volna. A régi előjogok napjának leáldozását 
hús szemekkel néző em berek örömmel ra
gadnak meg minden alkalm at, hogy azt ter
mészetes hanyatlásában m egakadályozzák, 
s félni lehet, hogy a l é h a s á g  k ö z ö n y  és 
n  d e g  h é g, habár nem egészen hasonló okok
ból h nem is oly ^iTáló mérvben mint Frnn- 
cziaorvzágbnn, valóságos második term észe

tévé válik, az előtt minden jóra, szépre fogé
kony nemzetünknek.

Különösen az i f j a k ,  a h a z a i -  e m é- 
n y e i  azok, (tisztelet a kivételeknek) kikre 
valóban kétségbeeséssel kell tekintenünk. A 
szabadságvágy, a minden jóra, szépre fogé
kony s z í v ,  a nemes törekvésekben kifárad- 
hatlan lángoló lélek, az egész szenvedő em
beriség ügyét baját felölelő kebel oly ritka 
napjainkban az ifjak között, mint a fejér holló. 
A korai élvezetek, a ferde nevelési rendszer, 
a inételyczö példák, melyektől valóságosan 
hemzseg évtizedünk történelme, hijábavalóvá 
tették legnagyobb részben az ifjúságot. T ö
lök nem várhat ebben a stádium ban sokat 
se a haza, se a közügy, sem a család. Ellen
ben terjed általok a léhaság, közöny és er
kölcstelenség veszedelmes és ijesztő m ér
tékben.

Tekintsünk el kissé a nagyvilágtól, s 
nézzük meg a mi kis világunkat! Kik volná
nak első helyen hivatva az üdvös intézmé
nyek felkarolására ? ! Minden bizonnyal a 
szívben és lélekben ép ifjúság! A férfikorban 
lefoglalják a lelket, m egnehezítik annak fenn- 
csapongását az élet terhes ;.;oudjai a család
szükségletei, a hivatalos teendők.

Ellenben az ifjak nz erősebb gondok
tól, a fájdalm asabb csalódásoktól menten 
tehetnének igen sokat —  m in d en t! ... Es 
tesznek -e?  Ez már más kérd és ! T e s z n e k  
k á t v á r a  k i v á l t  k é p e n  e l e g e t ;  de az 
üdvösebb czélok kiviteléért igen keveset -  
m ajdnem  semmit.

Mily sok szép, buzdító szó hangzik cl 
írva és hangoztatva naponként! De az ifju- 
s.íg érzéketlen! Tűzoltó egyletet kellene ala
kítani! H ja nz erős m unkában letörhetnek 
a kényelem párnáján hónapokig nagy gond
dal növesztett, divatosan ineghegyezett kö r
mök!  aztán mivel űznék unalm aikat! de meg 
m eg is hűlhet az ember, s m inthogy a tűze
setek gyakorta  éjelenként vannak , bolond
ság nzt kívánni, hogy nz em ber éjnek éjsza
káján ott hagyja más kedvéért nyugalm as 
párnáját, vagy épen a kártya s tivornya asz
talokat.

Adakozásra hívnak az ínségesek és ká
rosultak ! Hja kiben volna annyi lelki erő, 
hogy le tudna mondani egy két nap a drága 
szivarokról a mindennapi szórakozásokról s 
kedvtöltésekről!

E gy kiosit tanulni is kellene! Hazai hír
lapjaink telve vannak panaszokkal, hogy 
azért nem m egy a  tudomány, m ert nincse
nek pártolói! El is beszélik hogy a külföld 
mennyire van etekintetbenIG ondolják, hatba 
ragadós lesz a példa. Hja hiúban nincsenek 
fülek a hallásra.

Milller Gyuláról egy külföldi tbeologus- 
ról beszélik, hogy egyik fiának 25000 tallért 
adott át npni örökség gyanánt a  másiknak 
pedig dogm atikája kéziratát Ígérte oda , s 
mindenki ez utóbbit tnrtá nyertesnek. Nálunk 
is hagynak a  tudósok különösen c nemben 
bátra gyerm ekeiknek — k o 1 d u s b o t o t.

Kik az o k a i? .. .  A férfikor az élet te r

heivel takarózik! Az ifjúság nem tud lelke
sü ln i!__ „Quid est nequius aut tarpius viro
eflfeminato4*.

(Folyt, köv.)

KÖZÜGYEK.

A nyugdíjazás szükségessége s hasznos voltáról
111. A p a p i n y u g d í j :  ö z v e g y -á rv a  g y á m in - 

t é s  et.
J e l i g e  : r Ész is  szív; gondolás és érzelem, 

nem úgy egészítik-e ki egynnist, mint 
a sötvUég és világosság, vagy mint a 
delej két sarka V !  Vedd el a delejnek 
egyik sarkát; tépd ki az emberi terme- 
szélből a  kcdc.ynek hgnemeaobli — 
vallásos részét — ; » a del* j  megszű
nik többé északra és délre mutatni, az 
ember megszűnik a szó nemes jelen
tésében e m b e r  lenni."

F e lm c  ry
— „Igazs tg ez : hogy morál — erköl- 

csiség — nélkül em beriig  nem létez
hetik." K o ll  F r ig y e s .

Midőn n papi nyugdíjazás és a lelkészi özvegy- 
árva gvámintézetrol valamit akarok mondani • jól tu
dom. hogy egészen felekezeti térre léptem. Tudom, hogy 
e lap hasábjain ily kérdések tárgyalására csak kevés 
hely adatik Ne ín is fogok c tárgynál soká időzni.

I)e minthogy e kérdéssel a vallásosság, eikölcsi- 
ség, — melyek nélkül jeligéim szerint az ember nem 
lehet a szó nemes jelentésében ember. — 6zorossan 
összefügg; minthogy az ezekkel elválasztliatlanul együtt 
járó huiiianitiuus terjedésétől nagy mérvben iiigg uz 
emberiség boldogsága; minthogy végül az emberiség 
mivelödese történetének nyomozói, vizsgálói szerint a 
ma élő nemzedék a reálismusbun nagyon elmerült: nem 
fog ártani, ha vallás erkulcsiség elvei hirdetőinek, a 
humanizmus terjesztőinek : a papoknak nyugdíjazásá
ról. özvegyeik s árváik gyánuditásáról pár szót szó
lunk : annyival inkább, mert a mi osztályokra különí
te tt társadalmi életünkben, ők is azon osztályokkal 
eveznek egy hajóban, melyeknek munkásaival seui ál
lam sem társadalom nem sokat törődik; szúlinnunk 
kell ily kérdésekről is. hogy olykor-olykor a porból, a 
nyerészkedés szint eréről nz ideál felé, nz eszményi vi
lágra is fordítsuk tekintetünket.

A vallás-erkölcsi elvek hirdetése iránt, nz egyhá
zi ügyek s intézmények iránt, mi törés, tagadás ! am a 

' élő nemzedék közönyös, indiferens. S majdnem odaju- 
j tettunk, hogy a lelkészi állás szükségességét is a tár
sadalmi életben maholnap indokolni, igazolgatni kell. 
De mivel ide még egészen nem szálottunk lo ; meg 
lesz tehát nekem azért bocsátva, ha a prot. pnpinyug- 
dijazást s az özvegy-árva gyámintézet pénztokélyének 
növelését sürgetem

— A pap a vallás-erkölcsi elvek hirdetője, a liu- 
man'smus terjesztője tartozik lenni egyrészről, igy be
szélnek az emberek. F.z á ll; igaz.

— Mások panaszkodnak, hogy a világ romlott, 
nz emberek vallástalanok ; az orkölcsiség érzete kihaló 
félen van. Azon felül a nép tudatlan is. A miveletlen, 
s az erkölcsi elveket érteni nem akaró • nem tisztelő 
népnek pedig nincs jövője.

A nemzetnek, a társadalomnak meg kell változ
tatni gondolkozását, életelvét. Érzés, gondolat, tevé
kenységnek más, uj, iobb irányt kell venni. Más idők : 
más, uj intézmények!

A változás, a megújhodás kiválóan a tanítók cs 
lelkészek által történhetik. A társadalom a mui.kafcl- 
osztás elvénél fogva ő rajok bízza, ö tólök várja e nagy 
s nemes munka elvégzését

— Jó! De az osztó igazság meg azt parancsolja, 
hogy a ki rendelkezik, muukát ad s kívánja, hogy nz 
illetők egész erőfeszítéssel dolgozzanak: jutalmazzon 
díjazzon is Es ha n munkában kifáradtunk, üsszoros- 
kadtuuk n teher huzamos emelése alatt: kapjunk va
lami nyugdijat.

— Ugyancsak a munkafelozstás élvénél fog™ -7* 
igy okoskodnak nz emberek, n lelkész működési körét 
tágítani, szélesíteni kell. A predikálás s egyél) teendő
kön kívül: tanítsanak vallást, erkölcstant, egyháztorté- 
nebuet az iskolában; tanítsanak a vasárnapi iskolában, 
mint Amerikában; alkossanak olvasóköröket stb. így 
változnak, igy javulnak az emberek.

Igen! igy kellene; de a nemzetgazdásznt, pénz
ügytan. kereskedelmi rendszabályokban a lelkészek na
gyin is sok jártasságot tanúsítanak; ok is a világi dol
gokban merülnek el; az eszményt, az ideált ók sem 

|tsrt,ják szemük előtt, melyszerint: maján, családi cs 
közéletük példinytzcrü tartoznék lenni; úgy mond egy 
más ember!



Egész készséggel és nagy ürömmel vállaljuk mi 
el ama teendőket a tanítói osztálylyul együtt, hogy más 
az általam soha nem helyeselt osztályozását az embe
reknek megint előhozzam. Tanulni és tanítani fogunk 
vasárnap és hétköznap egyaránt; olvasunk az olvasó
körükben s tartunk felolvasásokat, mint ezt sokan te 
szik ma is már közülünk.

De a díjazás legtöbb helyütt csekély; azt is több
nyire gazdálkodás által nyerhetjük fóképeu. Aztán a 
lelkésznek is neje, gyermeke, egyszóval családja van 
Ha lelke s szive vau: ezek jövőjéről is gondoskod
nia kell

Díjazza csak jobban az egyház-társadalom a lel
készeket s egyonlösitso a mennyire hamarjában lehet
séges a fizetéseket, hogy oly óriási aránytalanságok 
ne legyenek, mint vannak e tekintetben, s a beszolgál
tatás mostani módszerét változtassa meg, s adjon az 
elöregedett, elnyomorodottnak vagy épen halála ese
tén özvegyeinek, árváinak segélyt: a lelkészi-kar, a ta 
nítóival kezet fogva, gyors léptekkel vezeti, viszi előre 
a nemzet minden egyes tagját, saját működési körében, 
a művelődés mezején, azon czél felé, mely az egyete
mes emberiség elé kitűzve van.

Hanem ki eszközölje mindezeket, t. i a fizetés 
javítást és változtatást?! Az állam? Nem lehet. Hiszen 
uz egyházat az államtól épen most akarják elkülöní
teni É nagy munkát Svnjezban megkezdették, Német
országban félig-meddig keresztül is vitték már a múlt 
évben és ez év folytán. Tegyen így a mi kormányunk 
is; de tegye ezt mielőbb! Ha egyik felekezet lelkészét 
nem segélyezi, nem fizeti és nem nyugdíjazza; özve
gyét, árváit nem gyámolitja: vonja meg uiiudczeket a 
többi felekezetektól is hasonlóképen.

Az egyes községek adjanak nagy fizetést és nyug
dijat, mint Amerikában? Ott ugyan nyugdíj, ha jól tu
dom nincs, csak nagy, évenkiuti munkadij; de ebből 
aztán bőségesen jut az öregség, a nyugalom napjaira 
is! Ez. sem vihető ki, mert bennünk amerikai vallásos 
kedély, mély erkölcsi érzet, az amerikaiakéhoz hasonló 
egy háziasság nincs. Az egyesült államok nnvclt lakói 
kitűnően vallásosak. Hat inpou keresik a testi eledelt 
a hetediket cgé-/eu a lélek táplálására szentelik. Ná
lunk az iga/i miveitek rangjukon olólinak tartják a 
lelki élvek kielégítése utáni vágyakozást. Tehát Ame
rikára c tárgynál no is pillantsunk; hanemha annyiban, 
hogy egy kis kedélyinclegséget, vallásosságot és mély 
erkölcsi érzetet kölcsönözzünk soha megadom fejében 
töltik. Nem lenne kárunkra! Meglátszanék ezeknek ál
dásos hatása a főben és a tagokban.

De ki eszközölje hát n tisztességes, egyenlositett 
fizetést; miudenckfelett a nyugdíjazást? íis pedig mi
előbb; ma, nem holnap!?

— Az önkormánv/.ási joggal biró egyliáztársada- 
lom. Ha .szabad egyház*: intézkedjék maga. bölcsen 
és szabadon. Mindenekelőtt a lelkészt fizetések három 
osztály szerint adassanak, mint az állami és más hi
vataloknál. Aztán a nyugdíj, özvegy-árva pyámpénztár 
alaphoz, az egyhúztársndalom minden egyes tagjai meg
határozott arány s kulcs szerint évenként valamivel já 
ruljanak. Végül a lelkészek nem 'J -5—8. hunom osz
tályuk jövedelméhez képest 10—15—20 írttal, mint ren
des tagsági díjjal növeljék a közös nyugdíj és gyám- 
pénztárt, mint teszi ezt közelebb megyénkben a jegy 
zöiknr

Ilyen uton-módon lehetne egy nagy alapot terem 
feni a nyugdíjazáshoz s az özvegyek, árvák gyámolitá

A „Szabolcs1- tárczája.

Jurányi Hugó Albert barátom !:álálára.
Mi fcjiiata ott benn. mi fájhata néked?!
A tzivtu-k ölében mi kin nyila dúlt?
Hogy ily hamar e k íi lt t  a 1.metéli lé lek !...
S a *zivn*, a 1>< r- kora hant borult!? .. 
Sarat titkait, — engedd! — Ú r im  a hant! 
Kde* legyen alma pihenve alant.

Talán e* az élőt, — moly környezi fénjmyel 
A töt. ki hizelgve járomi a szokott 
Mi? ulti -zi azt, ki all rziklnorélylycl,
Neki igen tokban ad s m aradott?!...,
Szont titkait, engedd! őrizze a hant;
Édoa legyen alma pihenve alant.

Talán a barátság, (soknak örök éden,
Híd dal, mosoly és lomb: boldog kikelctj 
Kigyó (falánkjával raegmarta keményen,
8 gjógyir nem enyhite a régi sebet?!
Szent titkait, engedd! őrizze a hant,
Édes 1. gyen álma pihenve alant

Tán szító virágzott szerelmi tavasznak,
S már látta, rsnládja mint fiizi körfii,
S hervadva előbb a virágok elasztak,
Mint hirhatá mindaz*, min szive ö rü lt? !... 
Szent titkát — engedd! — ór.zzo a hant! 
íöles legyen álma pihenve alant.

Tim kinja emészti a drága Lazának,
Melyért patakokban ontott vala vért. 
hájt látnia a mint gyászt rája borának, 
Nevetve, gynlizva a hős babért??
Szent titkait — engedd! — őrizze a hant; 
Édes legyen alma pihenve a la n t '....

Mi pedi? kik íit, az erőset szerettük.
Ki, inig szive f.-j — zeng örömteli dalt. 
Midőn lenne a hű, jó barátot vesztjük; 
Si-aisnk egy*zersn.ind az igaz magyart! .  
S f j i t  hints* hé a lnm-s kikelet
Cc-ilogány vas-zzon « költő fd-tt.

Lukács Ödön.

sáliak elérése végett. De minthogy a lelkészi állomá
sok lehető egyenlősítése sok érdekkel ütközik össze: 
az egyenlősítés ma, sőt a közeljövőben is alig vihető 
még ki. Deciig hogy a inai állapot som nem méltányos, 
sem nem igazságos, azt alig hiszem, hogy valaki előtt 
igazolni szükséges volna; annyival kevésbé le z igaz
ságos s méltányos akkor, ha nagy és kis egyli ízkó/ség- 
beu a lelkész egy iránt tauit az iskolában: vallást, er
kölcstant, egyháztört óm lmot; tart vasárnapi iskolát, s 
létesít és léutart olvasókört és ennek vezére, lelke 
kell, hogy legyen.

ÍVdig ezek mind elénk lesznek s úgy látszik, hogy 
nemsokára, kötelességként kiszabva.

Na, de a papitiyugdij s özvegy-árva gyámoldai 
tökér-* nézve: quid uuiic?!

Ha többet nem: annyit mindenesetre tehetünk s 
tegyünk is meg, hogy a tag hja* növeljük, emeljük fel
jebb; Joga Iá hh annyira hogy ha nem nyiigdijazhnUiiik 
is, — mi inkább maradhat — az elmaradt özvegyet 
s árvákat ne 30 vagy 35—30 írttal, hanem oly összeg
gel segélyezhessük, melyből ha szegényesen is, legalább 
megélhessen Mert 30 fit? ... ki sem lehet mondani, 
minő csekélység az.

Tisztelet és elismerés azoknak, kik ez intézményt 
létrehoztak, de mi, akik ma élünk tegyük meg s/.inte 
a magunkét s jeleulegi jövedelmünk szerint 10—25 írtig 
fizessünk évenként. Továbbá, ha volna annyi buzgósag 
az egyházközségekben, adnának azok is valamit, ha 
csekélyéget is.*) így egykor a papi özvegyek és árvák 
legalább a nyomor és ínség ellen biztosítva lennének.

Nem gondolom, hogy lenne a !'. szabolcsi rcf. e. 
megyei lelkészi karnak oly tagja, ki szerény felszóla
lásomat a gyám pénzt ár tőkéjének növelése ételekében 
rósz néven venné. Nekem van kit s van miért félteni 
azon helyzetiül, Helybe az özvegy papnő szokott 
jutni. Tegye szivére kezét, ki hozzám hasonló helyzet
ben van kartársnim köz/, ül é s . .. úgy szóljon c tárgyhoz. 
Erre kérem, aki szólni akar és fog.

bőrömbe! I’éter.

A ny íregyházai „Posta-szakkönyvtár-cgy let44 alap
szabályai.

1. ;j. A nyíregyházán. Kardos* Káüman postahi
vatali főnök indítványa s fölhívása folytán alakult . Pos
ta-szakkönyvtár" 1874. évi február hó 9-éu veszi 
kezdetét.

2. tj Az egylet czélja a postaszak ismeretek fej
lesztése és ünmivedödése, szakkönyvek, térképek es 
szaklapok vásárlása, s igy egy állandó r posta-szak
könyvtár alapítása.

3. §. Az egylet eszkö/ei: a belépő tagok által 
befizetett alnpita-i és részletdijuk, és a vidéki tagok 
által Lefizetett évdijak.

4. §. Az egylet taja lehet minden magyar királyi 
postatiszt és altiszt.

V  ̂ Az egyletbe vidéki tagokul fölvétetnek a kö
zelben levő postainv;tt.dók postain •-terei és postákiadói.

(.. íj Az egylet tágjává lo-./, ki magát önkényt, 
vagy felszólításra az elnöknél Leíratja.

7. íj. Az egylet alapítási tagdíja, egyszer és min
denkorra 1 Írtban, a ré»zletdij havonkénti 20 krban. 
a vidéki tagok évdijju 1 Írtban állapittatik meg

•) Legalá'ti oly arámban megtehetnék ezt az egyházkor--égek 
tagjai, mi«tt i* jegyzői nyugdíjalap iiuvelrM-re n é /w  nicgti -/ik

Feketehegy =  Schwarzenbcrg.
(Foly t )

A íördő helyiségen összegen 3 épület emelkedik, 
de nem számítva az istállót és kocsi állást. Északidul, 
délkeletnek szemmel nyúlik <1 egy bosszú hddsznti 
épület luk és fürdő szobával ellátva. Npugot Idol két 
svvnjczi épület emelkedik, melyek kö/.iil egyik (:« észak 
felöl eső) már egészen készen van, elég csinos külső
vel, (elölről három, hátulról két cim htc-i lukszobak- 
kal, az első és második emeleten egy-egy íüidö szolt.i 
val; ugyanazon épületben van az olvasót és társalgó 
terem is. A másik még nincs égé.zen készen. Ebben 
van az étterein alól a konyha, az első emeleten a lur- 
dö orvos s egyszersmind a tulajdonos lakosztálya

A mi az épii!rt< k berendezését illeti, azok inkább 
összevissza vannak, mint mű izlé -el elhelyezve Körül 
te szintén nem észlelhető azon c-in és rend, mi az 
ilyen helyektől méltán megkovcteltetbetnék.

Az említett földszinti lakszobák előtt elhaladva 
azonnal feltűnik az úgynevezett „I*u forrás4 mellette 
mindjárt a „hamupipőke* kiihinjifelc alkalmi verseze- 

’tekkel ellátva (minden forrásnál vannak ilyen feliratok, 
de bizony azok nem méltók a feljegyzésre semmi n.u 
becsesei nem bírván, ugyanazért sehol nem fogjuk idézni )

F. források a legkitűnőbb 5—C fokú vizet buzog
hatják jó bőven; ugyan ily források vannak mestersé
gesen bevezetve az úgy nevezett fórdö szobákba is.

Minek előtte azonban a gyógykezelés leírásába 
; bocsátkoznánk -döfünk a fórdó környezetének 1 -irásátadm.

A swajczi házak nyugati oldalán két fdó ágazik 
,a séta ut egyik ága nj ugotra egyenesen f*-l a hegyoldal
nak visz n meredek kanyarulatok közt az úgynevezett 

jPriznitz forráshoz vezet. Itt ott kinálkoz egy két pi«
, benő hely, másutt a sziklába bevésett vagy azokra fel- 
j irt nevek s egész, feliratok is szórakoztatják a mere
dek hegyi utón eltikkadt utast. A liirdöháztól egy fél 
negyedórái -éta után találtató egv Mi-halom halott nél
kül. u sírkőre e jelmondat van felírva: rminden e vi- J  hígon múlandó!4 Mondják, hogy o sir ezelőtt nagy ke
gyelettel ápoltatott évenként frisvirágokkal di-zittctctt, 
koszoruztatott, most el van hanyagolva, s felirat nél
kül is begyőzoleg igazolná ama köre irt jelmondatot:

| „minden e világon múlandó, még a kegyelet is!
K sirhalomnak története ez:
Egy felföldi megelégedett család (ha jól jut eszem

be talán a neve is l'elix volt) egy fürdő idényt o für
dőben töltött! Kevéssel azután egy vágv ragadta meg 
őket Amerikába vándorolni. El rí indultak, de egy vi- 
bar alkalmával az egész család n habok martaléka Ion.

8. § Alapítási dijukat és részletbetizetóseket a
rendes tagok, — évdijakat pedig a vidéki tagok tar
toznak fizetni.

ü S Az alapítási és évdijak n belépésnél, a havi 
részletdijak pedig minden hónak elsején fizetendők Lo 
az. egyleti pénztárnoknúl.

10. § Ki fizetési kötelezettségének három egy
más után következő hó alatt meg nem felel, az a vá
lasztmányi gyűlés által az. egyletből kizárutik.

11. §. Más helyre áthelyezett tagok az egyletből 
kiléphetnek, vagy a befizetést saját belátásuk szerint. 
i meghatározott módon uj állomási helyükről is esz
közölhetik

12 §. Az egyletből kilépni szándékozók, tartoz
nak erről az elnöknél írásbeli nyilatkozatot beadni.

13. íj. Az egylet ügyeit, egy elnök, jegyző, pénz
tárnok, könyv tárnok és 3 tagból álló választmány intézi.

14. §. Az egylet-ügykezelő személyzetének mega- 
kilátásánál minden rendes tag választó és válaszható 
s a közgyűlésen joga van felvilágosítást követelni, in
dítványozni és szavazni.

15 §. A választások a közéyülés által, titkos sza
vazat utján, egy évi időtartamra történnek,

ló. íj Közgyűlést az elnök választ mányi határo
zat alapján s vagy három tag kivánatára bármikor hív
hat üs>zo, mely az elnök vezetése alatt tartatik, jelen 
lehet minden egyleti tag.

1 7. §. Az egylet ügykezelő személyzete közül ha 
valenielyik kilép, áthelyeztetik, vagy meghal, a megü
rült hely kitöltéséro a közgyűlés van hivatva.

18. § A közgyűlésnek joga van egy tag javasla
téira, az. alapszabályokra nézve szükségessé lett válto
zásokat — föltéve, hogy az egyleti vagyon szétosztó- 
-ára irányul — szavazattöbbséggel elhatározni. Ily ja 
vaslatot. legalább 3 tng által támogatva, előbb a vá
lasztmánnyal Írásban kell közölni.

19. 8. Minden határozatra, fentartva a hatósági 
jóváhagyást, elég a közgyűlésnek általános szavazat- 
töbsége.

20 §. A közgyűlés határozata érvényes, ha a ren
des tagok számának két harmada jelen volt.

21 A választmányi gyűléseket az elnök hívja ösz- 
s vezeti, hogy a választmányi határozat érv. nyes legyen 
arra a választmányi tagok két harmadának jelenléte 
szükséges. A végzések átalanos szavazattöbbséggel ho
zatnak; szavazategyenlőségnél az elnök szavazata dönt.

22 §. A válas/útinányi gyűlés a vasáilandö szak- 
könyveket, térképeket, é-> megrendelendő szaklapokat 
jelöli ki; a pénzalap gondos kezelése, a könyvtár gya
rapítása és mindazon egyleti ügyek felett határoz, me
lyek nem esnek a közgyűlés körébe

23. íj. Panaszát, vagy kívánságát minden tag írás
ban az elnöknél benyújthatja, melyre a legközelebbi 
választmányi ülésnek kötelessége feleletet adui.

(Vége köv)

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Ny.-Bátor, upril :9.

T. szerkesztő ur!
Nyírbátorban e héten f. hó 27-éti nagy tűzvész 

pusztított. A tűz épen a déli órában, egy kötédverő 
vigyázatlansága következtében támadt. A nádfedeh k 
./ írazsuga, leginkább azonban a  rendkívüli nagy szél 
folytán oly sebesen terjedtek tova az emésztő lángok.

A vendég sereg kegyelete c sirhatoiuban örökítő meg 
a csaliul szomorú történetét

Ettől néhány százlépésnyire feljebb találjuk a Priz- 
nitz forrást, korülte ülő pihenő padokkal, hu vize talán 
minden feketehegyi források között leghidegebb. Mi
dőn c forráshoz jutottunk akkor már körülbelül a Ke 
ketehegyet korulolelo hegylánc/ gerinezén vagyunk, 
melyen végig vezet a sétány mindenütt sűrű sötétzöld 
fenyvesekkel szegélyezve, úgy hogy ez útról sehol sem
mi érdekes kilátás nincs

A másik séta ut ugyancsak a fiirdöháztól délke
letnek vezet öOO lépésnyi tisztás után besiklik a feny
ves rengetegbe; hol az ut a fenyvest eléri, buzog az 
úgynevezett . Kassai forrás*4 bő és igen hideg vízzel, 
innen harántos emelkedéssel egy pár száz lépes után 
az Amália forráshoz jutunk, mely azonban nyáron által 
majdnem egészen kiszárad. Itt két fele vezet az ut 
eg.vik lel n „rí ma szombati pihenőhöz, és a „toronynak4* 
a hegygirinczen végig a iYiznicz felé; a másikon a 
debrcczcni pihenőhöz s onnan tovább juthatuuk egé
szen n . Comidesz44 forrásig.

Tekintsük meg előbb ez utóbbit.
A „debrcczcni pihenőig"alig é-zrevohetölcgércei

ké lik az ut elzárva mindkét oldalról átlátliatlan 5— > 
öles sugáron magasba szökellö fenyőfáktól.

A „debreczeni p.h<*iiö4‘ közvetlen közelében zugó 
fenyvesek árnyában emelkedik Tompa Mibőlv emlék- 
szobra, melyet n Tompa Mihály halála hírétől megha
tott fürdői közönség tetemes költséggel emeltetett a 
Invyról alá hengm tett szikla darabokból. Az. egész 
emlékoszlop kőiül belől 10—-11 láb magas valumi kere
setlen természetességgel összeállítva, mintha maga a 
tem á-zet alkotta volna megörökíteni akarván a nngy 
k«i!tö einl- két Teteje egy lant alakú lapos szikla da
rabban végződik, melyre egy lant van festve Elől e 

'felirat olvasható: „Tompa Mihálynak emeltette a fürdői 
|közönség 18C7 ben" hátul: ..Itt időzött lSGG-ban.44 Hol 
a szikladarabok egymást érintik: Örökzöld moh takar
ja u repedéseket. — Az emlékoszlopon körül zöldmo- 

'hóval behintett, szikladarabokból alkotott ülőhely ki- 
Inálja nyugodalmát.

Oly sajátságos huskonioly hangulat ragadja meg 
ez omlók kőiül a fogékony kedélyt, látva a természet
őrokzoldloinbokknl fedett kebelén a termeszét naj^ 
költőjének, utolérhet len dalnokának egyszerű endé«

I oszlopát Mintha a nagy természet is ünnepelné end** 
kez.etét! Örök, komolyságon templomi csend folyjn n /t 
körül, mert a fenyvesek kebelében soha sincs szél Ó! 
v.bar, ott örökös csend honol. Maga a természet örök
zöld louiLokkal kosz.oiuzza nz emlékoszlopot liulbatat*



hogy rövid egy óra múlva 58 n  ü tv é n  nyú l ez ud
var hevert romjaiban, és a lépetteknek három negyed 
része saját személyén és rajta levő ruházatán kívül sem
mit som tudott megmentem A nyomor nagy, leírni nem 
lehet, azt csakis ott n hely színén lehet látni és érezni.

A kolera által hátrahagyott sebek még mélyen 
tátongnunk; az idei vetésekben pegig, u folytonos szá
razság és szeles idők következtében, már-in úr végső 
remén vét látja meghiúsulva n kétségbeesett gazda és 
Íme most még ogy uj csapás: G0—70 család áll ke 
n y é r  és fe d é l nélkül!! Kimondhatjuk a költővel: 

Balsors akit régen tép 
Hozz rá víg esztendőt 1 
Mogl-űuhodto már o nép 
A múltat s jövendőt.

A szegény szerencsétleneknek kbánatában jár el 
talán tollúm, midőn nyilvánosságra hozza azon mim s 
tettet, hogy Szilé/. Ferenc/. ur 1» kenyeret süttetelt. 
Mamiéi Kde és társa uruk cs ab'donkéiit egy-egy véka 
lisztet (összesen 70 véka) osztottuk Ki :i leegottek közt. 
A hölgyek pedig (mint p. o. Mamiéi Ilon urln'dgy. Maii
déi Krtta k. a. és Szilé/. k a )  kéregetések által tete
mes összeget gyűjtöttek - s-.’e 11 tönkre jutottak számára.

Midőn t szerkesztő urat arra kérem, hogy a li ii- 
tebhi soroknak becses lapjában tért adui szíveskedjék, 
maradtam kiváló tisztelettel

x. y. z ■)

13-ika fogja megmutatni. Ad vocem május — majális!
lesz. elég. Mi a tisztikar az inueu félórányira fekvő 
kies püspökíűrdöbe tart kirúmlulást. A jogászok, „F.gyen- 
lőségi társaskör*, kereskedelmi ifjak, gymuasiumi hall
gatók s tán a tűzoltók sem fognak háiruinarnilui.

A a dehreczeii-migyváradi színtársulat e napok
ban köszönt be hozzánk és május II-ón kezdi meg mű
ködését; e társulatnak különös vonzerejét Kiecsányi 
Sarolta k. a. fogja képezni; meg akarom egyúttal itt 
említeni, hogy vau remény, miszerint a színház való
színűleg gázzal fog világíttatni.

Jelenleg Jukahfiy jólszervezett és tiz tagból álló 
d'tltársulatn Budapestről időz városunkban; a  társulat 
a publikum részéről igen nagy pártolásnak örvend, ez. 
különösön Jakabffyué-lvrecsányi asszony, Viz varjúié test
vére, érdeme.

Időjárásunk a legaggasztóhb, hétfőn, kedden, szer- 
din fagy és egy kis havazás is volt; ezek bizony szép 
kilátások az úgy is nyomorgó népre nézve

K napokban lög ismét a szerencsétlen Bulla-Ve- 
selényi pere tárgyaltaim; e per, mely annak idején 
méltán annyi sen-utiót keltett, valószínűleg most be is 
végződik.

A követválasztás kimeneteléről annak idején, cs 
egyáltalában városunk nevezetes!) mozzanatairól, ameny- 
nyiben ez a n é közönséget érdekelné, szerkesztő ur 
engedet lilével gyakrabban. *) Ernyői .llor.

tetto át, es minthogy egy uj, kitűnő zongora birtoka, 
bau van, leczkéket a háznál is. vagy házon kívül ad ' 
A már eddig is szép sikerrel működött zenetanár a t 
k. kegyébe ajánlva magát, alapos oktat/-- i él kezeskedik- 

O  B ejelentett panaszok folytán, hallomás sze
rint a polgáimester interpellálta a kupi* tiii hivatalt 
a Groak-lVde liáz építése körül összeludmo/.ott löld el
távolítása iránt, l'gy tudjuk, kojv c tekintetben intéz
kedés is történt. Valóban ideje ;-. mert o k... ub.'n is 
szűk utczán, hol oly nagy, mondhatni légin.gyohh a 
közlekedés a vasútra járás miatt, valóságos botrányos 
dolog volt a közlekedési útnak ily túlságos elfogla
lása, nem egyszer maga a postakocsi felakadt s hát
ráltatott az összetorlódott szekerük miatt.

(y) A jegyzői választás tárgyúban a megyei 
bizottmány azon határozata, inciyszeiint b. c. Jurányi 
Hugó jegyzöségét a vizsgaletétel lelt étedéhez kötötte a 
magas minisztérium által is helyben hagyatott. így Nyi- 

i regyhá/a város főjegyzője az 1871 ik évi községi t ör
vény X \'II I-ik t ezikkedyének 70 i 142 ^ - i  /u tőimében 
élethossziglan lett volna megválasztva; mely határozat 

;ellen a városi jogügyi szakosztály, minthogy ez nézete 
szerint a képviselet választási jogát korlátozza, az or
szággyűléshez felíratott indítványoz -nd a képvise
let előtt.

( c )  Kossuth Lajos nagy 1. ái.h:!úlr»z szüle
tés napjának alkalmából üdvözlő ii.. t• ■ intcz.tt a nyí
regyházai ellenzék.

Nagyvárad, május 1.
T. szerkesztő ur!
ígéretemhez képest itt vagyok. Katiim, hogy leve

lezései unt egy hajmeresztő cseinényiijel kell megkez
denem ,

Hétfőn reggel egy óra tájt az úgynevezett b ih a r i  
1, ágú  n levő korcsmában Ni urnáim Albert izraelita bérlő 
s családja, álmukban rablók által megtámadva, részint 
legyi'koltattak, íé-zint halálosan megsebesít'ettek. A 
korcsmáros 8 sebet kapott, melyek következtében már 
kedden meg is balt; nejének és egy 8 éves kis leány
kának nyakát metszették el, mindkettő meghűlt; egy 
]<j éves fiatal ember szintén nehezen megsebesittetett, 
vau azonban remény felgyógyulásához; egy ki-cbh fiút 
is megsebesítettek a rabbik, de volt annyi ö n je , hogy 
egy másik szobába menekülhetett, hol még 3 P -tvi-iv 
kozott egy 17 éves leány aludt; ezek te hát a gyilkosok 
elöl menekülhettek és igy életük meg van mentve. A 
gyilkosok nem az. ajtón törtek he, hanem a házfeiléliol 
a cserepek egy részét le fed ték , a léczct el fii r* sülték 
és igv a nyíláson át hatottak minden iie-̂ z mdkiil az 
alvó bérlő szobájába, hol az iszomú tettet véghez vit
ték, A tettesek erélyesen nyomoztatnak, s van remény, 
hogy azok az akasztóiéinak mielőbb méltó világai bűz
nek, megjegyzendő, hogy a gyilkosság lioszuhői vitetett 
véghez, mert a gyilkosok sem pénzt, sem pénzértékűt 
el nem vittek. A városban és a vidéken általános az 
izgatottság, majdnem kizárólag o rémtörténet képezi a 
beszéd tárgyát.

Csaknem megfeledkezem városunk egy nevezetes 
eseményéről Györfy Gyula orsz.sggyiih s. ki pn-i lö le 
mondása következtében, városunobnn az uj választás 
május 13-ára van kitűzve; a halóid d IVleszikv I-tvant. 
a szélsőbal I ti- Lászlót, egy reim niteljes fiatal iipy'o* 
det léptette fid. Hogy ki lesz a vivátV azt majd május

• | i :
1 v. l -/. -.kol, l*ve*ei nevét tuJiorn v.-lm.k 8 /.rk .

lanitani akarván fenséges di< - ötojoin k érdemeit; fö
lötte a lombok dalnoka zeng; a mü.vsget oltára felett 
a természo* lantosa oic-ergi hiini.ie.it. — I)o nem 
esik a természet tiszteleg a nagy költő emlőkének! 
Eljönnek évetikint a lelkes honleányok sfris koszorúk 
kai halmozz ik el a költő emlékoszlopát. Összeszedik 
az illatos ibolyát, m-fidejtsot. s több kedves virágait 
s odarakják szobrára gv/.szolni a nagy költő halálát!...

Ez emlékoszlop közvetlen kozol- bon van mint 
érintők az u.'yaevo.ott „Dobreczoni pihcim* több pl 
benő padokk. l egy kis liegv ormon szép kilátással a 
Feketo|»eg> he* vezető völgyre.

Innen ismét siiiii főnyi esek közt a ..fenyves" és 
„Lőcsei" hövi/ü fonások mellett a ,cornidtísz“ forrá
sig vezet a sétány.

Ez ut oda és vissza körülbelül egy jó órát vesz 
igénybe. E sétány menedékes volta miatt legalkalnia- 
snbba járk.ilásra Különösen agy és szívbajokban szenve
dőknek leg.ajá nHint óbb ; mert ezen járni-kelni lehet a 
nélkül, liogv az ember izgalomba jönne vagy felhevulue

Az ..Ám/ilia'* forrástól felfele vezető ut ismét két 
ónra szakad, egvik visz az úgynevezett ..Rimaszombati 
pihenőig* itt o‘ : meredek és fárasztó kapaszkodókon, 
majd kies zöluréteken majd ismét fenyvesekéi* keresz
tül; ezen sétány mellett a réten, a hegyoldalban van 
egy kisebb szorii vashánya is

A ..Rimaszombat i pihenő" egy a fenyvesek közül 
kinyúló meredek sziklat-tón van készítve s félkörben 
erdővel környortetik csak egy oldalnál enged igéző és 
festői kilátást Wagendriissehc és annak szép völgyére.

A másik ut igen meredi k emelkedéssel lel n ..bás
tyához" majd n ..Nagy toronyhoz" vezet Egy kisebb 
és egy nagyobb egymáshoz közel cső. inkább két szik
la tömeg, mint sziklacsucs ez ; különösen ez utóbbiról 
magasztos kilátás tárul a Tátra magas hegy óriásaira, 
a "Király-órra" a Kumnici és jegvólg i csúcsokra.

E sorok íróját még soha annyira el nem bűvölte 
a természet méltóságos alkotása, mint midőn először 
tárult fel előtte a panorámák ezen egyik legszebbike.

A merészen égfelé szökellö óriási sziklnrsucsok a 
távolból is tisztán kivehető öblökkel, mélyedésekkel, 
melyek födellen gránit ormaikkal büszkén tekintenek 
ni í a hozni jók k ép et e«ak parányi hegvfiakra. melyek 
méltóság teljes homlokaikkal még a felhőkön is ftdiil- 
omelkedve büszkén verik vissza a napsugarait: úgy 
néznek ki, mint a nagy természet óriási oltáráé, me
lyek egyenesen Istenhez emelik a természet végtelen 
dicsőségébe merült lelket, vagy mint az egek oszlopai 
vagy mint Isten trónjának zsámolya. (Folyt, küv.)

ÚJDONSÁGOK.
(!) Mnlitiosus sajtóhiba csúszott he legköze

lebbi s/.aiu mik ha, A megyei bi/ottmányi gyűlés 
ugyanis nem mint szedve volt 7-on, de máj. ö-cn 
lóg megkezdetni. A tűzesetre vonatkozó közli i  i 
jen ped g felír helyett f. llő olvasandó.

(0 ) .M ullheti id ő já rá s u n k  vasárnap déltől kezd
ve a  legkellemetlenebb volt. Április nem volt hütelen 
magához. Befejezésül keserűen kitett magáért. Valósá
gos áprilist já r t  a meleg napokban kibontakozott te r
mészet. 3 éjszaka egymásután kemény hideg fagy volt, 
éjjel és nappal kemény és metsző éj-/aki szél dühön
gött, az alantas és szúhuentes helyeken, a körte, megy- 
lakban, a tavaszt konyhaveteményekben nagy kár van, 
hogy minden végkép ki nem fagyott talán a száraz ta 
laj és a folyton zugó szél okozta. -Május első napja 
bár még imádig hideg, de déli széllel köszöntött he, 
mely esőt, annyira várva várt esőt hozott, »le ez eső is 
hideg volt, mire május 2-áu hajnalban úgyszólván min
den elfagyott.

(!) M egyei ta n fe lü g y e lő n k  levelet intézet hoz
zánk a szabulcsmegyei felekezeti jellcgnélküli tanító- 
egy let összehívása tárgyában, melybeu óhajtaná ha ne
vezett egy le tt gyűlését május utái.ni kedden m egtart
hatnák. Azonban az alelnok e tekintetben még sanitui 
egyenes u tasítást nem kapván mindeziileig sem te tt 
lépéseket a gyűlés összehívása iránt. Az idő pedig kö
zel lévén, úgy látszik hogy a különben sürgős ügy is
mét jobb időkre lii.lasztatik.

( f i Jurány i H ugó  városi fő jegyző  te m e té se  
multhó 25 én il. u. ö  órakor igen nagy közönség rész
le te  mellett ment végbe A város lako-s igának lógna- 
yvobb része jelen volt, sót daczára a ke lemetlen éj- 
s/ak i szélnek már a temetés előtt így  órával az udvar 
és utcza megtelt ezrekre menő sokasággal. A helybeli 
szállásoló sori katonák és honvédek tisztei, ugyszintc n 
város tisztviselői testületileg voltak képviselve, cgv szá

llá s ,h o n v éd ség  díszruhában, s a boldogulunk 4S— t!> ki 
bonvédh:ijtár?ai kivont kardokkal és a honvéd-egylet 
gvás/.lobogójával álltuk a köpi rsó mellett. Az udvaron 
l .nhnky József ág ov. le lk én  ta rto tt megható beszé
det, melyben az elhunytat mint igaz embert, mint a 
szabadsá'glmrcz egyik itju hősit és mint költőt rajzolta. 
Nyugodjanak békén a  korán elhunyt jeles férfinak 
ham vai!

( x ) \  m últ arámiinkban jelzett f -szabolcsi gaz
dasági egylet nagygyűlésének határideje bizonytalan 
időre elnapol tatot t;  és a  mennyiben e/en nagygyűlés 
egyszersmind tisztújító g y ű l"  is leend, az egylet a la
pító és rendes tagjainak névjegyzéke az egylet minden 
egyes tagjának meg fog küldetni.

Folyó hó 27-én Bátor városának nagy része, 
mintegy 00 épület lett a lángok martaléka. Nem lehet 
megrovás nőikül hagyni a lakosságnak azon közönyös
ségét, m elfjneríu t a té t  toijedéaét csaknem össxi du
gott kézzel nézte A többire nézve levelezési rovatunk 
bővebb felvilágosítást nyújt.

(m Ki merné tagadni haladásunkat?! Kar
dosa Kálmán helybeli postaiénak „l’ost.vszak-könyvtár- 
egyletet" alakított Annyival nagyobb örömmel hozzuk 
pedig köztudomásra említett postafőnöknek c dicsére
tes hu7gőlkodását. mivel ez idő szerint ez egyedüli és 
ilsö ilynemű egyesület széles c hazában Az alapsza
bályok*. melyeknek közlését lapunk mai számában kezd
tük meg, a belügyminisztérium által már megerősítvo 
visszaérkeztek Ebből az egylet czélja és haszna kiol
vasható. A szaklapok („Postnközlöny" Postai és Távír
dái K.“) nagy elismeréssel Írtak ez egyletről. Mi csak 
annyit adunk még hozzá: Ki* érje áldás és siker jeles 
postafónökUnk buzgúlkodását.

(r) A nádtér és az ugy nevezett salétrom fiil-
dek elrendelt szabályozását c hó 28-án a tanács kül
detéséhez képest eszközölte n helyszínén oly formán, 
hogy a szabályozási vonal pontjául a ref. lelkész kert
jének kerítését vélte kijelölendőnek mely által a tér 

| szabályosabb alakot kapván, egyszersmind az ottani 
háztulajdonosok is kedvezményben részesülnének.

(cs) M int é rte sü ltü n k  az alispán a megyei szol
gaidról hivatalok megtekintése végett körutat tartott 
a közelebb múlt napok alatt. A szorgalom és hivatali 
buzgóság nz alispán részéről mindenesetre dicséretes, 
amennyiben ezáltal a tisztviselők nagyobb erélyro és 
pontosságra sznrgulmnztatuak, ahol tudniillik erre 

, szükség van.
— W ie ld n er A lajos helybeli állandó zenetanai , 

tisztelettel értesíti n n. é. közöséget, hogy lakását a 
jnagydebreczeni-utczába, Hudák Jánosné asszony h'zá-

| Szive* köszönettel vesíszök. * •

~  D r. W c b e r  A lb e r t p h is iö u s  vá: o-unk<m Ke
resztül utazván ina este 8 órakor Ti ‘gy tinim: n-os 
ti‘rnié-)Zettania előadást rendezeiul .. 11a ■>v(i;d :'< < te 
remében. Az előadás kezdete előtt a vili;.mm - nap ni 
túl, mely a naphoz hasonló fényű az < ;;* ioti-r nap
im/ husonlúlag ki lesz világítva Be. .ai «1 • j : Zártszék 
1 írt. ülőhely 70 kr, állóhely 50 kr, tanul*jegy 30 kr, 
karzat 20 kr.

=  B en c zú r e p e rje s i m esz le :. g y .ír ín l .í j lo n n s
a  betou csatornának Nyíregyházái! leendő mcghi-iTl- 
heiése tárgyúban még múlt évben folyamotlv 1 a a  kép
viselethez most újólag azon kérelemmel járul, hogy 
a mennyiben az előző képviseleti határozat a kHcrb-li 
költségek megtérítése irán t nem intéz Andik, azon ese t
re ha a kísérlet sikerűiéiül: költségei t : uk m -g .
A kísérletül készítendő Beton csatorna lu l j i  g ió . ~  
mint értesültünk a Kovács Soma háza sr 4 éti 1 a - - ta tér 
szegletén látható rostélyig nyúló táve!-ág v;,u kijelöl
ve, mely által a két kanális ó'Szekötti . !;

— O zv. L ászló  Jó z s c fü é  nőni viló intézet tu 
lajdonos köztudomásra hozza, hogy M i . lei A:;;  ̂ ur 
elkésvén, egy, ennél táp.i'C taltahb szak s mii rt • tauez- 
tanárra  Zseinbery Adolf urra hízza m növetd •;ehen n 
tánc/tan itá -t, hol a növendékek az ő is n .n t htiom bá
násmódiában részesülnek. Működéin k< . det* 1 vi-endi 
május J-án em lített nönöveMe helyiségben, addig is -v 
növendékek ugyanott minden perezhen beirat háti !;.

(p) S v á jc  alkotm ányának revisl . t, ' nr-
1848-ban alkotott foederaliv. nikotin .1 y u.od .-:la- .t 
npr 19-én a nnayiöViUség (1319,000 »v jci polgár és 
14 kanton szemben 1(18,000 polgárral s két i..-■ i*t■ <:.». . ' )  
elfogadta. Ezen uj alkotmány szerint megszüntette!ik 
az egyházi bíráskodás, az anyakönyvi!; v« /  < ] !-
g.íri hivatalnokokra hizatik, a h it és lelhi's;.ierttbc!i 
szabadság biztosittatik ; a kötelező és ing;ei»es ok ta
tás, te ljo e n  felekezet nélkülivé tétetik, s l.:/árólngo- 
san állami felügyelet nl.i helyeztetik, uj pii'pukségekrt, 
rendet vagy kolostort alapítani ezentúl csak a  szövet
sége® hatalom engedőimével lehet.

* Ju rá n y i Hugó avato tt tó iból folyó éh t és 
jellem rajza lapunk Lezártakor jö tt kezein1, köz/*1, lm 
okért azt csak jövő számunkban adhatjuk, mali n cz.t 
tudoniá-ra hozzuk, ugyanakkor a jele® szcizótől is el
nézést kérünk.

X  Az érdekeltek  fe lk é rtek  a k fivetkczö hely
re  igazításra  : boldogult Juhász Irén k. a. nem öüöz- 
köiléskö/hen rogyott össze s halt meg, mint a „Köz
löny" újdondásza Írja; mert igaz ugyan, he a b d- 
ilogult a próliabálba készült, de még akk'.i 1 : i* öl- 
tó/.ködött, midőn véletlen szomorú bakii érte. igy l*á- 
liruh/'j i halotti pyászrubává vált. Helyt adun!: < !. -
lésnek minden niás gondolat nélkül, a legközelebbről 
érdeklettek kivánatára.

(cs) Tandem  nliqnandó az egyházulIcmí dühödt 
ebek sokszori fesszólalá-aiuk után, minekutá ima in h ny 
járé*-kelőt megmocskoltak. megritkittattak. A rendurség 
talán nem is volna ily dolgokra egyenesen hivatva és 
miután, a városnak minden utczájáról tömegerőn ,i"a- 
nők hozzánk e tekintetben a panaszok úgy nrihdják a 

i körülmények, hogy egy gyepmesterség felá’; :á-a el- 
odázhatldU szükségesség lenne, kiért műn csa.; a ^való
si kutyákra van panasz, hanem a számtalan k. h u ló 
kutyák miatt városunk maholnap koustautin “>!u ke
pét fog mutatni

— A „sz.ihnlcsnivsyci orvos é*» gyógyszer *s7. 
egylet időszaki közlönye** ki került a s. jtó al<d, 
iui4y ennek utáuna minden nagygyűlés után meg fog 
jelenni.

(!) B okor József több vidéki lap altat kedvező- 
lég ismertetett gyermek színtársulatával liirszerint a 
napokban N'yiregyházán is bemutataudja magát.

(!) A Nyíregyházán á llo iuntozott 79-ik számú 
gyalog sói ezred feloszlatásáig a  hadkötelesek pót soro
zásai Nyíregyházán tartattak meg, minden hó közepén 

i és végén; jelenleg azonban pótsorozúsi helyül K assa  
városa, jelöltetvén ki. Polgármesteri intézkedés folytán 

1 lépések tetettek nlispáni utón aziránt, hogy valamint 
a megye illető vidékei, úgy a város érdekében, költség- 

I (.$ idókimélés tekintetében a pótsorozások jövőre is 
Nyíregyházán történjenek. Mint tudjuk, már eziránt a 
belvheíi katonai parancsnokság értesítve van, s 

I nap alatt városunk polgármestere is valószínűleg érte- 
!. itve leend.

X  Kfsvárda város elöljárósága — tek:n*ve 
lég i,hitöl fogva kedvezőtlen állapot haji levő p < : ':  rú
nák helyzetét — naponként szaporodó $a;:*t szrq óry^-i 
sorsának némi cnyhitéséro. e folyó é'* r.mjus la* «n 
,1 11 •> órakor nz ottani várteril n 1 ' : " ' ■ ’

; \ : i  ,; t ó g á i  fg íW U tgtt u :.j I.m r . i . ! -■



A nyíregyházi ipar és kereskedelmi bank april 
liav i f'orgaloni-k i niutatásu.

B e v é t e l e k :
Pénzkészlet 1874. ápril hó 1-éo . . . 23305.29
Váltókban bevett ................................... 160570.—

„ viszleszámitolt.........................  32050.—
Előlegben ..................... ........................ 1894 05
Leszámítolási kamatokban.........................  5702.15
P e té te k b en .................................................  10415 KI
Előleg k am a to k b an ..................................  254.27
Folyó számlára . .........................  Cl550.—
N é p b an k .....................................................  2315.—
Kulöni b ő r ö k b e n ....................................... 159.50
J u ta lé k b a n ................................................. 156 —
Petéiben .............................  83 30
Értékpapírban............................................  18090
Viszleszúraitolásokban.............................. 49440.14
Folyó s z á m lá ra ..................................  • fiOQQ —

Összesen 350743 82

I Váltóra k i a d o t t ........................  153615,—
visz leszám ito lt........................  20500.—

E l ő l e g r e .................... • .......................  1190.—
P e té te k re .................................................  8380.45
Könyvhetét k a m a to k ra .........................  7098
Tiszti f iz e té s e k re .................................   395.83
Folyó szám lá ra ...................., . . . 108382.39
N é p b a n k ................................... . . 972.—
Leszámítolási k a m a to k ra ...................  1722.73
O s z ta lé k ra ............................................. 2222.—
Üzleti költségekre és adó . . . .  1591.00
É rtékpap írokra ........................................ 1131.76
Yiszlcszá mi to lá so k ra .............................. 41593.08
Pénzkészlet 1874 ápril 30-án . . . 8970.—

K iad áso k .

Összeseu 300743.82 
Nyíregyháza, 1874-évi ápril hó 30-án.

Incze
könyvvezető.

A „tiszavidéki* vasutvonatok indulása, Nyíregy
házáról: Miskolc/. Kassa leié 5 óra 30 perezkor <1 u- 
és 7 óra 48 perezkor reggel. Nyíregyháziról Dobra, 
ezen felé indul go óra 45 perezkor d. e. és 7 ór- 
18 perezkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perezkor reggel, (szeredán, szombaton 6 
óra 47 pereskor este; érkezik 0 óra 5 perezkor 
este és (szerednn szombaton) 10 óra 17 percz- 
kor d o.

Felelős szerkesztő: Lukács Ödön.
HIRDBTBBlilK.

Dornzttiyák László Nütömester
tisztelettel tudatja a n e. kőzönségiíel, hogy siiletnényci, u. m. 
zsemlve, kifli, és házi kém ér (mindéufóié alakban,) a régi Ba- 
luch-fele sütöde helyiségéhen, jelenleg l'illn' erger I.njosné szu- 
tócsholtjáhan, oly árhaii, mint saját sütödéjében, inátóifogva min

den időben kaphatók.
Nyíregyháza, aprilhó 22. 1874.

V asúti közlekedések.

A NYÍREGYHÁZI sóstó
1874-dik évi fürdő idényére különösen felhívjuk a t. közön
ség figyelmét azon okhói, mivel részint az időjárás (mely ez ! 
idén kevés esőzéssel járt), részint pedig a társulat idevágó in
tézkedései (Iecsapolás sat.) következtében, a viz oly töményi- 
tetten l ú g o s  (erős) h it, mint ez m ár évek óta nem volt.Igen 
természetes, hogy a fürdőnek gyógyhatása is ez által teteme
sen növekedett. A sóstó nagy sikerrel használta ik  gö rvélycs, 
csnzos és Löszvéuycs ha jóknál.

A vendéglő a legjobb hírnévnek örvendő M arossi vendég
lősnek van átadva.

A sóstói társulat igazgatósága.

Az egri fükáptalnn tulajdonához tartozó s a sz.- 
m argitsi puszta bérletből saját gazdálkodására felha
gyott u. n. T uka, Kis-, és N agyszilágy, Kuuszög, va
lamint ezekkel összefekvö ároktői alsórét, és fásér, a 
gazdászati mivelési ágaknak megfelelő, s az első osz
tá lyba  sorozható 3 7 5 4  1200 □  ölekkel szám ított hold 
földbirtok, f. évi Szcnt-Mihály naptól több évekre bo- 
csáttatik.

IC bérletre vállalkozók teljes biztosíték hiteles k i
m utatásával cdlátott Írásbeli a ján la ta ikat folyó évi jú
nius 1-sö napjirig a főkáptalani jőszágkorm ányzóság- 
nál kéretnek bcadatni, a hol a feltételek is megtudhatók.

1 8 7 4 . F ö k á p ta lan i jó s zá g k o rm á n yz ó sá g ./^-s Eger, april 15

Előfizetési fölhívás.
1874. jan u ár 1-én nj előfizetést nvitottnnk a

„SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ1
harmadik évfolyamára,

mely
minden lmzás után havonkint

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

Budapest számúra díjmentesen a házhoz 
hordva 2 frt.

Az osztr.-mngyar tartományok számára díj
mentesen postán küldve 2 frt. 

Német-, Olaszország, Dunatejcdelemségck, 
Szerbia és Svájcz számára 2 frt 50 kr 

Újonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megji-lent Bzámok inég rendelkezésre állnak. 
ÍW *Hirdotések olc3ón v é te tn ek  föl “• U  

A „sorsolási tudósító * 
(10 — 5) kiadó hivatala

Itul^apc1l•. halváiiv-utrza 9 az.

724. sz. 
1874

Ad. mos. tv. *x.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tetetik miként Kovács Pálnak 
K iss  D á n ie l  és neje elleni végrehajtási ügyében 
utóbbitól végrehajtás alá vont s n nyíregyházi 977 
számú t|kvbe A +  1 sorszám alatt bevezetett ingatlan 
a f. 1874. évi jutom hó l-én és szükség esetében az 
1874. évi julius l-én napján délelőtt 10 órakor ezen 
kir. tszék hivatalos helyiségében tartandó nyilvános ár
verésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni.

Feltételek: Kikiáltási ár 1500 írt.
Bánom pénz 150 frt.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 részletben, és pedig ’'3 rész 

a leütéstől 20 nap */* 40 nap */a rész C0 nap alatt 
esedékes (I0/# kamatokkal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhe
lyén vagy ennek közelében nem laknak ezennel fcls/ó- 
littafnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő 
képviseltetésuk végett a hatódig székhelyén meghízot
ta t rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkezőleg a hivataltól kinevezett gonduok 
által fognak képviseltetni.

Kgyideüleg felhívásnak mindazok is kik a lefog- 
UU javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesít
hetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzété
telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ha
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtják he, külön 
hon nzok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni. 
. „ „ K é j t *  nyíregyházi kir. tszék tkvi osztályának 
1374 martina hó 28-án tartott üléséből.

P a p p  L á s z l ó
s tkönyvvezető.

Árlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza város tulajdonához tartozó 

városi köt artézi kút fenntartási gondozása, 
az árlejtés m egtörténtétől számítandó egy 
évi időtartam ra, f. é. május hó 13-ik napján 

i d. e. 10 órakor alulirt tanácsnok hivatalos 
szobájában tartandó nyilvános árverésen bér
be fog adatni.

Kelt Nyíregyházán 1874. april hó 30.
Xikclsxky Lajos

városi tauácsnok.

Dr. Rottman Lipót
helybeli orvos tudatja  az érdeklett 
közönséggel, hogy május elsejétől la
kását a nagydebreczeni utczába Já- 
nószky Andrásnak Pavlovics boltjá
val szemben eső házába tette á t; 
valam int tudatja  az t is, hogy nap
jában  d. í r  2—4-ig mindcniitMiiU fog- 
niiitétekct végezem!.

tXXXXXXXXXXXXttXXXXX*

Kávémérés megnyitása
május hó 1-éo.

T isztelettel tudatom  a n agyér
demű közönséggel, hogy a csizm á
iba társulat épületében a „ P o l g á r i  
O 1 v a s ó-E g y  1 e t “ a la tt K A YrK.MÉ- 
KÉST hideg étkek- s italokkal ren
deztem be, m elyet május 1-sőjén 
nyitandok meg.

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

N yíregyházán, 1874-ik év april 
havában

Sebök Ádám.

Ad. 1235. sz. 
1874.

t j  —2)
Mindenféle téli bélelt ruhát 

nyaralásra elfogadok, 
ifj. Pálak) Sámuel,

Kpreskerti-utcza 709 dik vagy a 
Pazonyi-usczán 807-ik számú házban.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Árverési hirdetmény.
A ityircgyltázi királyi törvényszék te

lekkönyvi osztálya részéről hözhirré tétetik 
miként a néhai M agyar Géza hagyatékához 
tartozó s az Ujfejértó 589 és 1588-ik számú 
tjkvben 708 és 709 sz, bdsőtelek a rajta 
fekvő épületekkel s lakóházakkal, úgy nem 
különben a telekhez csatolt kerttel együtt, 
az 1884. június hó 1. és szükség esetében 
az 1874. július hó 1-ső napján délelőtt 10 
órakor Ujfcjértó községházánál tartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog
nak adatni.

Feltételek: Kikiáltási ár 1500 frt.
Hanoin pénz 150 frt.
Vevő a birtoknak azonnal használatába 

p, a tkvi átirás, azonban csak a ve vési ár 
teljes lefizetésével fog eszközöltetni.

A vételár fizetendő 3 részletben és pe
dig az 1-ső a leütéskor azonnal, a 2-ik 2 hó 
és a  harm adik 4 hónap alatt fizetendő 0 % -os 
kamatokkal.

Kelt a Nyíregyházi kir. tszék. tkvi osz
tályának 1874 április hó 11-én tarto tt ülé
séből.

P n p p  L á s z l ó
•. tk. vetető

Nyíregyháza. 1874 Nyomatott I>ohay Sándornál 

H F  nw lm unklioi van nn<llrkelrc: , Fekete Emiim- kassai nüuüvelde tulajdonira program inja.-
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