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1 Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi *  
, részét tárgyszó küldemények intézendők : f
* A ref. lelkész! lak. ^
f  Bertnentetlen levelek csak ismert, kezek 

bői fogad tatnak el.
A kéziratok nem adatunk vissza. & 

K iadó-hivatal. t
4  Hová az előfizetéai pénzek, a lajdia aaáiit W
2 hirdetések és felszólamlások küldendők

N agytér 1311. sz. a.
* - 1 f - Jir -

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

. Hirdetési dijak :
<-r Minden fi hasábos petit-sor egyszeri hir-j 

detésnél 5 kr. többszörinél 4  kr.
'* Terjedelmes hirdetések többszöri beik-V  
gé tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz -£  

közölhető.
linden egyes beiktatás után kinci 

illeték 30 kr.

7, A nyílt-térben minden három hasábos^ 
f f  garmond-sor dija 20 kr.

ti Az előfizetők, a hirdetések meg-j
#  szabásánál, 20ft-nyi kedvezmény-#
* ben részesülnek. wJ> h>

Kiadó-tulajdonos : a „szabolosmegyel laplciaűó-társulat.“

.Óik hajúink { kik se^itbetnének les- 
iiikábh!

(Folyt, és vége.)
Ha veszedelemmel fenyegető bajainkat 

az uzsorával befejezettnek gondolnók : igen 
csalódnánk. Mindamellett nem fárasztóm 
már a nyájas olvasót a bajok tovább fejte
getésével, nincs nagyobb kellemetlenség, 
mint betegágy felett virasztani. Az em beri
ség pedig beteg, számtalan sebekből vérzik, 
ezt nem tagadhatjuk , m indnyájan tudjuk s 
mindnyájan érezzük, m ert hiszen tagjai va
gyunk annak.

A betegség látásakor a/, érző  szív leg
elsőben is a baj megszüntetésére gondol, 
gyógyító szerről gondoskodik.

Mi term észetesebb azért, bogy ha felis
mertük a bajokat, mi is préskriháljunk szen
vedő társadalm unk, beteg hazánk szám ára; 
és ha talán az  orvosságot nem a baj term é
szetéhez rendelnénk, ha clhibázuók azt : a 
gyógyászat terén igy sem állanánk példát
lanul.

A felemlített bajokra nézve egyetlen 
hathatós gyógyszert túlélnénk, feltéve, hogy 
azok, kiknek kezeit e hatalm as balxsamír 
osztogatására egyed ül szükségesei; nek látnok, 
— e m agasztos gyógyítási szerepre vállal
koznának.

Mostani helyzetünk siralm as állapotán 
egyedül a m indenekre elégséges női szív 
lenne — felfogásunk szerint —  hivatva!

K im ondottuk a szót! nem mulasztjuk 
el az állítást indokolni, felfogásunk szerint.

Az újabb korban igen sokat beszélnek 
a nöiemancipátióról! Udvariasságunk a leg
m agasabb fokot kezdi megközelíteni a nők 
irányában ! Szeretjük őket m agunk fölé 
emelni, a legnagyobb tisztelet és gyöngéd
ség fényével övezni, és méltán, hiszen senki 
sem tagadhatja  m eg , hogy ők a világnak 
érző szivei.

Epén ezen emeltetésben, kitüntetésben 
véljük mi rejteni azon jótékony mindenható 
erőt, mely határozott befolyással lehetne tár
sadalmi életünkre, bajaink m egszüntetésére.

A nők minden jóra (talán roszra is) 
legkönnyebben ösztönözhetnek bennünket! 
Mi férfiakul, m unkabíró erőnk öntudatában, 
Önhittek vagyunk és több  esetben büszkék. 
Megfelejtkezünk az élet közvetlen szemléle
téről, lelkűnkkel a magasba, a messze jövő
be kalandozunk, s inig ezt cselekeszsztik, 
m egfelejtkezünk a lábaink alatt elterülő me
zőről, m elyen gyakran , de napjainkban kü
lönösen több a gyom és burján, több a sza
ró tövis, m int az illatos virág.

Az élet közvetlen szemlélete, az élet 
bajainak gyökeres orvoslása, inindenbizony- 
nyal n lelkes nők elodázhat lan hivatása.

A nőnek van ereje és hatalm a ahoz, 
hogy életre támaszsza az erkölcsi élet ha
lottad. E rre képtelen a törvény, mely büntet, 
képtelen az élet, mely gyakran  hízeleg az 
otrom baságnak; igen! k im ond juk : hogy 
ezt nem teheti más, csak a nemesérzésü nő.

Megfelejtkezett az ifjúság szent és m a
gasztos kötelmeiről és hivatásáról? Nincs

előtte semmi szent? A közöny, léhaság tölté 
el egész valóját? II asztal au fogsz kikelni 
szóval vagy tollal ellene, letorkol, túlzajong, 
kigúnyol, kinevet. De ha a lelkes hülgyko- 
szoru, lenézi őt, kiküszöböli nemes társasá
gából, mig javulási hajlam ot nem mut a t :  
eszére tér, s megröstelve tévedéseit, m egja
vul és bocsánatért fog esedezni.

Múltunk dicsőségét, nagyságát, hőseink 
viselt dolgait lenézi, kineveti, kigúnyolja a 
inai, kenyérért erényes és bölcs világ? Jól 
van, de ha a lelkes honleányok koszorúkat 
fűznek, felkoszorúzni, hálából az elhunyt, 
a hazáért leáldozott nagyoknak sírjait, a 
másik nem rajongva fogja nyom aikat kö
vetni s felébred gunyoros közönyének ve
szélyes álmából.

Nincs többé, ki a szabadság, egyenlő
ség, testvériség magasztos eszméitől lelke
sülne? A megváltozott korszellem mindazon 
nemes törekvéseket, m elyekért egykor mil
liók lelkesültek s ontottak nemes vért, talán 
liamu alá tak a rá?  A nőknek csak egy bá
jos leheletébe kerül eltújnia e halálos ham 
vakat, hogy ismét izzó legyen a parázs és 
lobogjon a tűz.

A ki kétkednék ezen szavukban, emlé
kezzék vissza az 1848-ik év tavaszára , mi
dőn a lelkes honleányok a gyermekekből 
világrázó hősöket neveltek egy pillanat alatt.

Felszínre kezd kerülni ismét ama szel
lem, mely nyájas mosolya alatt rom lást rej
teget? Ismét a női éleslátás van hivatva fel
ismerni és leálezázni a társadalom nak ezen 
báráiiybörbe öltözött farkasait.

A nemzeti közszellem, a hazaszeretet 
helyt ad közöttünk az közönynek,az egyéni 
önzés százfejtt szörnyének? A honszeretet 
talán csak czégérül liasználtatik fel az egyéni 
jóllét m egalapításához? Ha a nők akarják, 
ezen szellem is ki lesz küszöbölve a társa
dalomból, és a haza fel fog virulni!

Lealázása-e ez a férfinemnek ? Gvüii- 
geség-e ez , hogy mi m agasabb kérdé
sekkel foglalkozva, gyakran elhagyjuk a 
helyes utat, mely a boldogsághoz vezethet
ne?! hogy mig o tt fenn a m agasban, a csil
lagok honában kalandozunk, mig ott járunk 
fent, ahol a villámok és viharok születnek, 
nem gondolunk a völgy ékességeivel, nem 
bánjuk, ha fagy, aszály vagy jégverés pusz
títja  is ott el az illatos v irágokat??  Nem 
vizsgálom azt, de hogy mai alásiilyedt hely
zetünkben a nők segithetnek leginkább : 
komoly m eggyőződésem !

ím e a női emaiiciputio legfenségesebb 
mivoltában! Ha a nők ily értelem ben fog
ják fel hivatásukat, magam leszek első, ki 
lelkesülve ismerem ily értelem ben a nö- 
emancipatio szükségességet.

Nem az élet felett, de az élet kellő kö
zepében, a nemes és fontos teendők felfogá
sában, átérzésében látom e lépésnek legina- 
gasztosabb feladatát.

Tegyék m eg a nők e tekintetben bát
ran és nemesen kötelességüket, s éti hiszem, 
hogy bajaink enyhülni, sebeink begyógyulni 
fognak. Legyenek m eggyőződve, hogy ne

mes törekvésük irányadó leend! Legyenek 
m eggyőződve, hogy pártütés nem fog be
következni, mert hiszen, mi nálok nélkül 
épen úgy nem ' élhe tünk, mint Theseus nem 
jöhetett volna ki a szörnyeteg labyrinthjából 
Ariadne fonala nélkül.

Ez leend a legm agosztosabb nőeman- 
eipatio.
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Szabolcsin egye* gyűlést érm éből m áj. 7.
(Folytatás )

13 Olvastatott a in. minisztérium leirata, melyben 
a megyei lelterjesztés a kői házi tisztviselők tizetése 
tárgyában helyben hagyatott, miután több szentesített 
törvény kihirdetetett.

1 i Esztergom sz. k város, a törvényhatóságok 
ki kerekítést?, és a jegybankiig}- tárgyában szerkesztett 
felirata tudomásul vetetett

15. liékésiiiegye átirata a marhatenyésztés érde
ké-ben. mely szerint* a két éven aluli szarvasmarhák le
vágat ását a marhatenyésztésre nézve veszélyesnek véli 
némi eszmecserére adott alkalmat; a többség azonban 
ezeii véleményt nem látja indokoltnak, egyszerűen tu
domásul veszi.

Ki. A  Jászkun kerületnek a törvényhatóságoknak 
szabályozása tárgyában szerkesztett kérvényé tudomá
sul vétetett.

17. Nagy-Várad sz. kin—város kérvénye az uzso
ra korlátozása tárgyában átiratilag küzöltetvéu, néme
lyek által azon okon. mivel e tárgyban a közös baj 
orvoslása könnyen nem eszközölhető felolvasás nélkül 
tudomásul vétetni óhajtatott; azonban azon felszólalásra 
hátha e tekintetben valami üdvös közvetítő, vagy uj 
eszme foglaltatnék érintett átiratban, ‘ez egész terje
delmében felolvastatott; de miután az átiratban inkább 
csak az ismert baj rajzoltatik, mint annak gyökeres 
orvoslása: felolvasás után egyszerűen tudomásul vétetett.

18. olvastatott Zemplénmegye felirata, az egye- 
s z e r e s  ad ó k  hiresztelt felemelése ellen; a megyei 
bizottmány e tekintetben, — tekintetbe vére hazánk, 
s különösén megyénk elemi csapások miatti kedvezőt
len és nyomasztó helyzetét, — nevezett megyével egyetért 
az ügyet magáévá teszi, s pártolóing tesz_ nyilatkozatot.
1 ’gyauezen ügygyei ö-**efiiggőleg indítványba tétetett 
tekintettel az 'adóvégrehajtók hivatalos visszaéléseikre, 
hogy az egész behajtási rendszer ellen, mely a miatt, 
hogy az adóvégrehajtók ugyanazon egy községben, az 
adóvégrehajtók behajtása miatt minden ok nélkül több 
ízben megjelennek. - költségeiket mindannyiszor újra 
felszámítják; továbbá: mivel az adóhátralékosokat Szám
talanszor zaklatják, a nélkül, hogy volta képen végre
hajtást eszközölnének, csakhogy a költségek folyvást 
szaporodjanak, s ennélfogva ök több perczenlbeu része
süljenek mi által a sok oldalról sulytott köznép mind
inkább terbeltetik; — felirat intéztelek. — ez indít
vány azonban, mennyiben egyes esetekre vonatkozólag 
tétetett; azon kijelentéssel, miként a jövő gyűlésen 
általános tapasztalatokból merített érvekkel okadatolt 
indítvány előterjesztethetik, — elejtetett.

1 n. Olvastatott Zólyommegye felirata a nagyrőciet, 
turóczszentnmrtoni. zniói pánszláv szellemű gymna- 
s.umok eltörlése tárgyában. Zólyommegyének nemzeti 
életünk érdekeln-n hozott ezen határozata örvendetes 
tudomásul vétetik.

20. Borsod, Pest-Pilis- és Zsoltmegyek feliratai
a türvénvbatósági jogkör bővítése tárgyában olvastat
ván. — miután e megyei bizottmányt gyiilés folyamá
ban küldöttség neveztetett ki. mely a köztörvényható- 
ság jogkörét illetőleg véleménye* javaslatotndand,ezen 
javaslat a küldöttséghez küldetik át.

A megyei bizottmányi gyiilés folyamában tanács
k o z á s  ül.á v,tt érdekesebb iigvekre vonatkozó határo
zatok közléséhez, alkalmilag ’nu'g viw.atérondünk, ez 
idő szerint lapunk közleményekkel tol lévén terhelve, 
kény telének vagyunk azokat a jövő számra hagyni 
vissza.

A k isv árd av id ék i fe lek ezttiié lk tlli népnevelési 
egylet tavaszi kfizgj M énének lefolyása.
A kisvárdavidéki felekezetnélktili népnevelési egr

iét tavaszi közgyűlését 1 évi április tartotta K-
várdán. u szokott helyen. Elnökölt előbb Pili\v László 
eayl elnök, utóbb Somogyi Rezső a lel nők Jegyzők nem 
1. vén jelen, a határozatidé feljegyzésire ifi. S/ahó László 
kéretett fel. A gyűlés folyama alatt megérkezvén Rich- 
ter Lázár egyl. aljegyző, ö vette át a jegyzői tollat.



K a városi s vidéki érted miségiül meglehetős
számmal.

Mintán gyűléseink lefolyásáról éu szoktam tudu- 
aitani e lapok olvasóit: kötelességemnek ismerem ezt 
in őst is, habár nevem is belejátszik s előfordul a tu
dósításban; mert nem akarom, hogy a közönségnek, 
mely ez egyletet figyelemmel kíséri, tudomása ne le
gyen a jelen gyűlés lefolyásáról, az egylet működésé
ről, és azon sikerről, melyet már most, lehet mondani, 
hogy rövid, egy évi, ujraalnkulása után felmutathat.

Elnök üdvözölvén a megjeleut tagokat előterjeszti, 
hogy a múlt gyűlésből a péuztárügy rendezése, ennek 
kezelése s a számadás miként vezetése végett minták 
készítésére egy bizottság kiküldetett. Eljárásáról jelen
tést tesz, nielyszerirt a kívánt minták elkészíttettek; 
melyek előállításában kiváló része volt Szepessy Mihály 
küldöttség! tagnak. A munkálatot közgyűlés tetszéssel 
fogadta.

Pénztárnok dr. Reismau Miksa előterjeszti eddigi 
eljárásáról való jelentését, melyből kitűnt, hogy neve
zett pénztárnok több rendbeli hátrányokat úgy tag
sági díjból, mint alapítványokból beszedett, melyért 
neki a közgyűlés köszönetét szavaz

Olvastatott a beadott két pályaműre irt bírálat 
Az I. sz. mű, melynek jeligéje .Sokat kell tennünk ke
vés idő alatt" elejtetett írója felhívatik, hogy művének 
átvétele végett az elnökségnél jelentkezzék. A második 
11-ik sz. dolgozat, melynek jeligéje: ranuuk a ki mun
kálkodik a jutatom nem adatik i ügyen, hanem 
adósságból," s következő kérdésre pályázott: .a  ta u i-  
tó . m in t e rk  ö le s n e  m e s i tő  és n e v e lő " , egy pár 
észrevétel mellett, jutalomra méltónak Ítéltetett. Felbon
tatván a jeligés levél: dorombéi Péter eperjeskei ref 
lelkész neve volt olvasható. E tárgynál még a pályamű 
tulajdoni joga s netaláni nyomtatásban való megjele
nése felett hosszas vita fejlődött ki, melynek eldöntése 
jövő gyűlésre ha Úsztatott

Ezután a in. kir. vallás és közokt. miniszter által 
megerősítve leküldött alapszabályok terjesztettek elő: 
u megerősítés örvendetes tudomásul vétetett.

Előterjesztetett a könyvtár átvétele s az újonnan 
választott konyvtáruoknak átadására kiküldött bizott
ság jelentése, melyszerint a könyvtárban van 34 féle 
nevelés oktatás ügygyei foglalkozó szakkönyv, 8U kö
tetben. A könyvtár átadatott az uj köny vtárnoknak azon 
megjegyzéssel, kogy a hiányzó négy darab könyvről a 
volt könyvtárnok felelős; ki is a gyűlés folyama alatt 
érkezett levelében azok megtérítését ígérte. Alkalmilag 
elhatároztatott, hogy egy a könyvek névsorát és árát 
tartalmazó kimutatás készíttessék három példányban 
az elnök, pécztáraok és könyvtárnok részére Az egyes 
könyvek olvasási idejének meghatározásúra küldöttség 
neveztetett ki.

Olvastatott továbbá: Kiss Endre volt könyvtár
unk levele, melyben a már említett hiányzó könyvek 
megtérítését ígéri s egyszersmind egy általa irt neve- 
lészeti tanulmányt küld felolvasás és az egyleti könyv
tárba tétel végett, kéziratban, következő czimmel : „Ne
velésügyünk s a Néptanítók jelleme". A mu átnézés 
végett, titkárának kiadatott Ajánlva van külóuben a 
dolgozat t  Pili«y László egyleti elnöknek, mint a köz- 
mivelődés buzgó előmozditójának.

Felolvastatott ezután néhai Járdán Lajos volt be- 
rencsi tanító özvegyének levele is, melyben az egylet 
pénztárából részére adott 20 írt segélyt megköszöni: 
tudomásul vétetett.

Tanácskozás tárgyává tétetett az alapszabályok
2-ik §-a. h.) pontja értelmében az egyleti toké nevelé
sére. egy Majális rendezése. Miután a múlt évi egyleti 
mulatság oly szépen sikerült mind a közönség, mind az 
egyletre nézve, s több mint 300 irtot jövedelmezett az 
egyletnek s egyszersmind az egylet vezetőit az értel
miség pártolása felöl biztositá, elhatároztatott, hogy 
ily egyleti mulatság ez évben is rendeztetni fog, Kis
várdán

Végül inditvány tétetett a rr a  nézve, hogy az alap
szabályok 2-ik tj-a f.) pontja értelmében, az egylet, a 
területéhez tartozó 38 község iskoláiban, u szegény 
gyermekek részére írószereket, könyveket vásároljon és

A „Szabolcs * tárczája.
J u rá n y i Hugó em lékezete.

(F olytatás )

Hivutaloskod.isát szülővárosánál a  lépcső legalsó 
fokán, napdijjas irnoksággal kezdte, de jelleme s szép 
tehetségei biztosítók számára az emelkedést; ékes tol
la nem sokára a', aljegyzői állásra emelte ót, mely ál
lásáról azonban, keble géniusát követve, nem sokára 
oly térre lépett át. hol még inkább elemében érezte ma
gát, » hol működését gazdag siker és áldás követé, 
crtem a városi kisdedóvói állomást. A város jó ember 
ismeretet tauusitott, midőn e/.en fontos állomásra oly 
kitűnő emberbarátot hívott meg, a minő Hugónk volt 
ki azonban nem akarván felületes diletans maradni az 
elfoglalandó hivatástéren, előbb Pestre ment s uz alap- 
nevetői tanfolyamon magát uj életpályájára elméletileg 
s gyakorlatilag teljesen kiképezé Meleg gyöngéd kedé
lyével melylyol annyira belé tudta magát élni a gyer
meki szív  es érzelemnek tüodérvilágahi. s tapintatos 
■undorával, melylyel annyira megtudta találni kis nővén- 
déliéinél a bizalom nyitját, mar a természettől is e 
pályára látszék hivatva lenni, a ovonczai ép oly bálvá
nyozásig menő lagaszkodással csüngtek rajta, mint a 
minő gyöngéd szeretettel ő rajtok, s valódi öröm volt 
őt látni a zsivajgó kicsiny sereg között, a mint itt ma
ga is gyermekké léve részt vett játékaikban s azoknak 
irányt adott, tapintatosan használva fel a játékot egy- 
egy hasznos ismeret elsajátítására egy-egy nemes ér
zelem magvának a fogékony gyermeki kebel talajába 
tvIó el hintésére, átenyelegve békitvén ki a nagy sem
min összeperelt panaszos feleket, vagy midőn szép nyári 
»*•»pf»n sétukirándulá-t tett valahova közel a zöldbe a 
!.i- n-spublicn, itt ösztönözve őket vig danára,ott kar- 
J-i•r'í 'éve az elmaradozó gyöngét, mint a jó gondos

osszu ki; mivel az alapszabályok 17-ik $j-a azt rendeli,
I hogy „uz egylet jövedelmének három negyede, az egy
let ezé Íjának elérésére fordítható". Megszavazott e czélra 
a közgyűlés üO o. é frtot. És Somogyi Rezső, ifj. Szabó 
László és Richter Lázár urak személyében egy bizott
ság választatott, melynek feladata leend az írószereket 
s könyveket megvásárolni; a szükség mérvét kipuha
tolni s o szerint nevezett adományokat kiosztani úgy, 
hogy a vidéken levő róni. és gór. cath ref és izraelita 
iskolák közül mindeiiik kapjon valamit. Oly jele ez egy
letünk életképességének, mely minden további szót fe
leslegessé tesz; kivált ha ide gondoljuk azt, hogy a/, 
alaptőke alig egy év óta gyűlt össze, és már is képes 
volt két irányban a segélyezést eszközölni. Ha pedig 
figyelembe vesszük még azt is, hogy a felekezeti télté- 
kenykedés, személyes s más ily mellékes tekintetek mi
att mennyi akadályokkal kellett eddig s kell még most 
is folyvást ezek miatt és az emberek hideg közönyös
sége miatt küzdenie: ily eredménynyel meg lehetünk 
elégedve.

Bár félretennék már e mellékes dolgokat s legyőz
nék részvétlenségöket mindazok, kik eddig idegenked
tek s távol tartották magokat ez egylettől! s csatla
koznának legalább most. midőn az egylet működésé
nek eredményét csaknem kézzel foghatják. Vajha be-, 
látnák már valahára az idegenkedök, hogy ez egyletj 
sem nem felekezeti érdekek mellett, sem nem azok el
len működik; hanem a huiimnismus, a közmivelödés 
terjesztésének szolgálatában fáradozik; mert csak is 
ezekért alakult. Vajha eljönéiiek a kétkedő, hihetetlen 
Tamások s látnák, tapasztalnák meg. hogy itten rom. 
kath és ref., gör. kath és izrael. lelkészek s tanítók; 
különböző vnliásu és politikai elvű birtokosok, ügyvé
dek, tisztviselők, hivatalnokok, mind megannyi tauügy- 
barátok bék< »en. testvériesen, egymás nézetét és véle
ményét kihallgatva s tiszteletben tartva tanácskoznak 
ez egylet gyűlésén Szinte látja a figyelmes szemlélő, 
a gyűlés folyama alatt az aiczokou. az alapszabályok 
2-ik §-ban megírt szavaknak megfelelő érzelmeket, mely- 
szerint; .,ez egylet mindenkiben csupán az embert te
kinti; mindenkit emberi méltóságának tudatára felemelni 
törekszik. Czélja* az értelmiséget, erkölcsi és szellemi 
miveltséget, mint az emberiség leghatalmasabb ténye
zőit lehetőleg előmozdítani s fejleszteni**. Van-e mi'élt 
ember vidékünkön, ki e szép, nemes, magasztos czélok 
elérését, vagy legalább megközelítését tiszta szivéből 
ue óhajtanáV Nincs. En legalább azt hiszem, hogy ilyen 
miveit ember nincs; mert — nem lehet és még csak 
uetn is képzelhető. Csatlakozzunk, sorrakozzuuk tehát 
niinéltöbben. Fogjunk e magasztos czélok elérése vé
gett egymással testvériesen kezet és előre!

(iőriinibei Péter.

Ny í r f a  lo m b o k .
XIV.

(A IS w Im n a c r U t m e .  S ru .  I . «•» Nr-> 2. Milyen a t a 
vas* ? Hat a tunikája' A természet feddózéae. A szellemi lat.is 
Az öregek csak öregek A dudvak i-s **gv sajátságos ilutlva. (’seiiít

élet, néma Loldog*«g)
Minő szarvas hiba például a tavasz regényében 

az az állhatlanság, alakcsere és hóbortos szeszély, mely - 
Ivei majd mindegyik lapon találkozunk! A hősnő mu 
úgy jelen meg, mint bűbájos itju hölgy, holnap mint 
mogorva vén b an ya... most vonz és hevít, s néhány 
másodperc* múlva élt a s z ú  és le h ű t... egy és ugyana
zon pillanatban mosolyog, sir és zsém beskedik... egy
szer éltető szellem, másszor romboló zsarnokbatalom 
Tapasztalatlan paszulyok. írástudatlan tők- és ugorku- 
inngvak kidugják orrukat a jó  melegből, no hiszen csak 
ezt várta Dér urfi... háinm. liám m ! cgvnek sincs többé 
orra. nagy része bele is hal sebébe. —  Valahára á l
dásos esztendőt érünk, —  gondolja a gazda, látva a 
gyümölcsrakott fákat, a virágzó kulászerdot, a fürtko- 

| szoros venyigéket... az ám l egy csöndes csillagsugá 
ros éjen elotoppan Fagy ur, ez a gyilkos liaramhasa. 
s néhány óra alatt elvégzi az aratást, azüretet, gyü
m ölcsszedést... (csak aztáu legalább az adófizetést is 
végezné el!) Kirándulunk szép verófényes napón aSós-

pásztor a gyenge kis báránykát. Hej. lelkem adta, de 
ismerték is Hugó bácsit minden gyermekes háznál s a 
hová látogatóba jött, ünnep volt ott akicsinyekuek még 
hétköznap is; alig tette ku a lábát, uczu rajta, ki az 
ölébe, ki a térdére, ki a nyakába csimpaszkodott és a 
tréfának enyelgésnek és a sok szép elbeszélésnek nem 
volt hossza vege, híjába volt akkor estve nem volt 
ám akkor senki álmos, a ki máskor ilyen tájt tnég 
a képeskönyv felett, vagy a .hajas baba" mellett is el
aludt az asztalnál azon módon ültében, most bizony 
küldhette volna százszor is aludni a mama, majd bi
zony, mikor épen egy furcsa kis talány kán törjük a 
fejecskénket a melyet Hugó bácsi adott fel, aztáu se
hogy sem akarja megmondani, a míg magunk ki nem 
találtuk. — Szegény Hugó bácsi! éltének utolsó del- 
estvéjét is a kis ovoncsok között töltötte, s midőn sze
meit néhány rövid órával onnan távozta után a bálái 
árnya oly váratlanul ellioniályositá, s ba talán utolsó 
gondolatai is köztük tévedeztek s az ö vidám alakjaik 
nyájas ártatlan arezuk ringatok öt el a halál csöndes 
ártatlan álmába, akkor áima nyájas szelíd, édes lesz 
ott alant.

Feketehegy =  Se htv arzén he re.
(Folyt)

Feketehegy körülbelül 2000 lábnyira fekszik a 
tenger színe felett e „torony1 pedig melyről e kilátás 
nyihk úgy 400— ií00 lábnyira Feketehegy felett, tehát 
már itt is észrevehetőiig ritkul u levegő. Azonban 
meleg augusztusi napban mikor itt alant vékony nyári 
ruhában is melegünk van látjuk, hogy fehér felhő kő- : 
zelget a lomnici csúcshoz, a bérez orom felhőbe bur
kolózik. kevés idomulva clnszlik a felleg fehér hótakn- 
róval befedve annak ormait, azonban a hó csakhamar 
elolvad, s daczára az iszonyú magas-ágnak ez ormokat 
nem fedi örökös hó. mint Máramaros bérrzeit, mit al- 1

tóra, hogy u tél kellemetlen maradványaitól menekül 
jüuk (bárcsak adósságainktól és hitelezőinktől is ily 
küuuyedesen megválhatnánkI)... tyhü! a ki kigondolta 
a vármegyék kikerekitését! olyan kegyetlen északi szél 
acsarkodik ellenünk, midőn a fürdőszobát odahagyjuk, 
hogy a fogunk is vaczog bele. . ezer szerencse hogy 
az öreg bekecs itt van velünk a szekereu... Aztán 
még azt mondják azok a szűcsök, hogy május 1. ad
juk át nekik gondozás végett szőrös—bőrös öltönyein
ket! Jó is volna! Majd ha nyár lesz, — ha ugyan lesz. 
Hiszen ma május, a „csoda szép május" elseje volna, 
s ugyan esik a hó, üvölt a vihar,... talán nem is bol
dog Magyaroszágon lakunk már mi, kauem valahol To- 
bolszk és Irkuck közelébeu .. no most meg már zápor- 
eső csapkod... aháu! van szerencsénk a napot is üd
vözölni, persze csak a fűtött szoba ablakán keresztül, 
a mennyiben semmi hajlamot nem érezünk künn a sza
badban élvezni a felszél, alszél, forgószél, hó, eső, nap
sugár, porfrlleg zűrzavaros eszeveszett boszorkánytán- 
czá t. • képzeljük milyen jól mulatnak, kik előle fedél 
alá nem vonulhatnak, s közöttük nagy reményű ifjú 
burátuuk abban a budamentes vékony iebernyegben, a 
római imperatorok „szövött szél- nevű öltönyének e 
modern hasonmásában!

Szép hölgy vagy ó tavasz, de ingatag!
llá t még a többi sajtóhiba a tavasz regényében, 

mennyit levon érdeméből! Mármint a dudvák sokasága 
a haszontalan és ártalmas lérgek és állatok ezer meg 
ezer sorezrede! A dudvák. . mennyit kell szegény Aii- 
géliáuak a ker‘beu foglalkoznia, hogy kedvencz virágait 
a buján tenyésző gizgaztól megóvhassa! ma rendbe- 
hozta a virágágyakat, sétautakat, s holnap egy meleg 
eső után még több a gyom, mint volt. szegényke! egész 
délutánokat kell a kertben töltenie! Hát még ezek a 
lombkoppasztó virágevő hernyók és gyönyörűséges atyok- 
tiai, melyek a cseresnyét, almát, körtét, diót hajlékul 
is, tápul is használják... a doinmus cserebogarak, e 
torkos és telhetetlen élödik, és annyi nnliard kollégáik, 
melyek veteményeinket dúlják, s szeműnkbe szánkba 
füleinkbe orrunkba a híres Patkó vakmerőségével be- 
.árukódnak... no meg azok a nyársalni való békák, 
melyek oly s z ív ó s  kitartással (tanulhatnának tőle az 
operaszínház tagjai!) oly bámulatos egyhangúsággal 
(uiiutlia némely politikai és egyházi szónokot hallanánk) 
brekegnek, koákszoluak, ümmögnek, hogy agyvelonk 
is megrázkúdik pokolbeli siufouiajuktól... va|)on nem 
jobb volna-e. ha mindezeket csak úgy ismernék, mint 
a inustadoiit, ős murvait, ichthiosaurust és más fajta 
százezer év előtt uralkodott aristokratáit a fold néven 
csúfolt hangybolynak?

Szép hölgy vagy oh tavasz, de uszályod s toilet- 
ted nem egészen salouszerü!

Ember, te éretlen kevély teremtés! hangzik fe
lénk a természet led dó szózata — mikor nemulnak 
el már oktalan vádpanaszaidV Te a féreg bölcsességé
vel bírálod, a vak kihalt látszercivel nézed a  terem- 
tettség fenséges alkotásait. Nem érted az örök törvé
nyeket, melyek az erő és anyag működését szabályoz
zák, nem ismered a szélsőségek és végletek csodás 
összhangzatát, nem látod a láuczolatot. mely az okot 
és eredményt, a kéz letet és véget, az áldást és átkot 
egyheíüzi. Jöjj és láss megnyilatkozott szemekkel, a 
szellem világ látásával...

E roppant térségen, mely előtted minden irány
ban feltárul hajdan óriási erdőségek emelték büszkén 
a magasba díszes lombkoszoruikat, gazdag tápot és 
hosszú eletet nyerve a folyamok termékenyítő iszapjá
tól s hala fejében megvédve a tájat észak dühös szél
vészeitől. öldöklő fagyától s a légáramlás gonosz szél
sőségeitől egyfelől, és más részről gazdag csapadékkal 
üdítve fel a hőség napjaiban elalelt növényzetet Ti 
bölcsehbek akartok lenni, mint éu, a pillanat mul- 
hasznáert irtó fejszét vetettetek az erdőre; nagy költő 
seggel, mely unokáitok toikát is fogják fojtogatni, gátokat 
emeltetek, melyek elzárják földeitektől a termékenyítő 
vizáradást... most már évűként mostohább az időjárás, 
egész tavaszou át aggódva lesitek a hévmérő fokait,

kalmasiut annak tulajdoníthatunk, hogy a merőben kő- 
talaj gyorsabban szedi fel a n»p sugarait.

Még egy helyet kell megemlítenem, honnan & ki
látás még elragadóbb és az egy magas kopár hegy 
Feketehegytől nyugaté)szaknak az úgynevezett „Bucii- 
wald". Ide már nem vezet sem ut sem sétány, azonban 
az erdők közötti tisztásokon némi kerülőket téve két 
teljes órai fárasztó séta után a hegytetőn vagyunk E 
hegytetőről belátni Galliciáha. Madártávlatban láthatni 
távcső segedelme nélkül minden szepességi várost, a 
lomnici csúcsot égisz bábjáig, Tátra-Füredet. A kilátás 
minden oldalra szép és szabad; e hegyen már nagyban 
található az úgynevezett afonya, sőt itt ott iramzuzmó is.

Kgy-epy szebb képet még nem láttam, mint az 
mely itt szemeim elé tárult Alig lehet megválni e hely
től. azonban a metsző éles levegő csakhamar kijózanít 
a bűvös merengésből és hazatérésre int.

Hátra van még. hogy szóljak a gyógykezelésről 
és élelmezésről. A gyógykezelés igy történik: Reggel 
5 lírakor bezörget a fordöszolga, felkölt édes álmunk
ból s a szó teljes értelmében alánk teríti a vizes pok - 
róczot azzal a különbséggel, hogy nem annyira a pok- 
rccz vizes, mint a lepedő, mely a pokróczratéríttetik; 
ebbe meleg testtel bele kell feküdnünk, abba aztán be- 
pakoltatiink egészen légmentesen, úgy hogy csak fejünk 
van szabadon,ebben nyugszunk mindaddig, inig rin gnom 
melegedett; ekkor kibontatunk s felkelvén hátunkra 
lók egy hidegvizes lepedőt s azzal dörzsöl mindaddig 
mig testünk ismét fel nem melegszik, erre következik 
a száraz lepedővel való megdörzeoltefés, ntánna lég- 
fürdő; azután ülöfürdő és lemosás, lábfiirdóvel; ekkor 
ismét száraz lepedő s befejezésül hidegvize* haskötő. 
Majd gyors felöltözködés után ki a szabadba, s más
fél— két órai séta közben éhgyomorra 7—10 pohár frin 
ví z  Most következik s farkasétvágygyal várt reggeli 
fris tej és vaj.

Reggeli után legjobb pihenni. 10 óra fajban ujrn



az euyőszét gyilkos fegyvere gyakran megtizedeli sora
itokat... hiába! „a ki szelet vet. vihart arat".

A teremtettségbea u látszólagos tévedések és visz- 
gzásságok megszűnnek elenyésznek a szükségesség, a 
világrend mag as szempontjából. Egyik lény kell, hogy 
legyen a másik végett, és viszont. . egyetlen parány 
hiánya megzavarná a nagy egészben a viszony és egy- 
befüggés teljességét. Ti e részben is rövidlátók és el
fogultak vagytok. Szeretitek a mudárdal zengő üveg- 
hangjait, és a rovart, a gyomot, az ázalagot melyekkel 
a madár táplálkozik ki sem állhatjátok. Iszonyodtok a 
hangyától, cserebogártól, békától, vakandtól, tüsküucz- 
től. pedig ezek hu szövetségeseitek, ezek megannyi fá- 
radluitlun kertészek, lelkiismeretes constablerek, meg
vesztegetheti. 'ii rendbiztosok a ti érdeketekben. De ti 
Ítéltek tényálladék nélkül, káronioljátok azt a mit 
nem értetek, és lehetetlen, képtelenség előttet'k min
den, mit korlátolt elmével ki nem betűzhettek a világ- 
egyetem kitárt, de azért mély tanulmányozást igénylő 
könyvéből...

** *
Hm hm, minő képtelen beszédek ezek! No de 

nem csoda, régi cseléd már Természet nagyanyó s a 
kor eszméib-n egészen járatlan, vagy pedig jól felőti- 
tött a garadra s öreg szokása szerint zsémbeskedik. 
L'gy tegyünk vele, mint Szent Pál az oláhokkal, s bal
lagjunk a kis Angélához... Alit most értjük már, mi
ért szükséges a gaz és dudva a tavasz köztárlatában .. 
azért, hogy a kis Angéla a gyonilálás Űrügye alatt kis 
kertjében időzhessék s egy hórihorgos két kezű két 
lábú tulipiros dudvával tété á léte ülhessen a gyep- 
painlagou, lombos diófa alkonyatos árnyában...

—Z — jr.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
N.-Varait, május 15.

T. szerkesztő uram!
Jól tudva azt, hogy a „Szabolcs* sem politikai, 

sem pártlap : ez oknál lógva a nagyváradi követválasz
tást illetőleg, csakis tárgyilagos és rövid leszek.

Mint már múltkor említettem, a követválasztás
13-ikára volt kitűzve; egy cseppet sem csodálkoztam 
tehát, midőn nevezett napon már a korai órákban az 
utczákon csak úgy hullámzott a nagyközönség.

Az „Apolló* cziinü szállodában történt a neveze
tes actus Mintha csak összebeszéltek volna az urak; 
pont félI 8-kor zeneszó mellett nagy tömegben jelentek 
meg a Teleszky-pártiak, ezeket nyomban l>us pártja 
követé. Kínok Mezey Mihály a választó polgárokat fel
hívja, nevezzék meg a követjelöltet; mire Tokody Te- 
leszkyt és Gyalokny Dúst ajánlja.

A szavazás 8 órakor kezdődött és '/gő-ig tartott, 
az eső csak úgy szakadt, azonban fél és ellenfél bát
ran állváii ki a sarat, és nem távozott a színhelyről; 
4 óra után elnök a választás eredményét, miután több 
választó már nem jelentkezett, közhírré teszi; a szava
zatok összeszáinUtalván, Teleszky 51 szavazattal győ
zött Dús László 334 szavazatot kapott. A választás a 
legnagyobb rendben ment véghez, szép jele a polgári 
egyetértésnek. Teleszky István képviselőt egy deputa- 
tio értesítő megválasztatásáról, ez megjelenvén a vá
lasztási helyen ; lelkes éljenekkel fogadtatott. Itt .Me
zey Mihály üdvözölvén az uj képviselőt, megható sza
vak! nin adott a történtek fölötti örömének kifejezést 
Teleszky a benne helyezett bizalmat megköszönvén, 
ígérte, miszerint n haza érdeke inellett a városét is 
különösen szem előtt fogja tartani. Este egy kis bán- 
quette volt a „Sas"-bán és ezzel véget ért az cse- 
ínénydús nap.

Képviselőnk hétfőn távozik körünkből. mielőtt 
azonban elmegy, fényes fáklyás zenével fogják meg
tisztelni. Megjegyzem még. hogy a Deákpárt egy te
kintélyes része Teleszkyre szavazott. Csanády Sándor 
a választás tartama alatt városunkban időzött

Múlt hétlön este egy löuri vendégünk köszöntött 
he hozzánk. V ilm os fő h e r c z e g  táborszernagy az 
itteni helyőrség megszemlélésére jött Váradra. A szemle 
azonban a rósz idő miatt elmaradt

kezdődik n kúra minden az döbbeni rendben kivéve 
a pokróczozást. Után na ismét párőrai séta. fris viz és 
szabad lég 12 óra után haranggal adatik jel az együtt- 
étkezesre. Itt senki sem akar feltűnő lenni a késői meg
jelenés által, mohó étvágygyal siet mindenki az asztal
hoz, hol nyári idényre való vastagétellel (leves soha 
sincs) kezdődik az ebéd, van még tészta és pecsenye.

Ebéd után négy óra tájban ismét a tiz órai kúra. 
Esteli után, mely áll. kérded nyájas olvasó miből? Ká
kából meg gri/bol és grízből meg kásából felváltva;: 
mindenfele kiadásban tejből és vajból, — lefekvés e lő tt! 
ismét haskötő változtatás következik.

Vannak még a gyógymódnak kiilönbfí'o variatiói 
a különböző betegség.-k szerint, melyeknek leírásába 
feleslegesnek tartom bocsátkozni.

Különösen levegője és vize e fürdőnek olyan, mely 
niegbec-iilhetleu, szakértők nyilatkozata szerint leglmt- 
hatósahb egész országban. Már maga a vidék változa
tos szépsége is élcs/tólcg hat a beteg kedélyre.

Valóban kár, hogy a jelenlegi orvos nem látszik 
nagv szenvedéllyel űzni a vizgyógyászatot, így a fürdő 
vendégek is sok részben a fórdónzolgák szeszélyének, 
vannak kitétetve. Tanácsos azért ha mielőtt valaki e 
fürdőbe menne, vagy szakértővel értekezik, vagy meg
ismerkedik legalább részben a vizgvógyászat elemeivel

Olcsóbb fürdő Magyarországban, de n/ egész szé
les világon sincs talán ennél, napjában 2 írtból ki le
het jönni, s ebből kitelik minden.

A vizgyógyás/nt barátainak, kik a viz. és termé
szet isteni erejében híznak ajánljuk e fürdőt. Sok ki- 
sententiázott és kétségbeesett beteg köszönheti már 
ennek életét és tartós egészségét.

A fürdőidén)- maholnap itt van kinek pénze van 
utazási' szenvedélyből is ellátogathat oda. hizonyuyal 
nem bánja meg, még a kétségbeejtő bajokban is leg
több esetben feltalálja gyógyulását. — —n.

E napokban tűz is volt nálunk, 3 húz égett el. 
a hozzá tartozó lakrészekkel; csakis tűzoltóink fárad- 
hatlun buzgalmának sikerült a tűz terjedését megaka
dályozni.

Színészeink, a szűk világ daczára is mindig telt 
ház előtt játszanak A „Csók" már kétszer került szín
padra. „Csikós*. „IV. László*, „A betyár kendője*, 
„'Iroubadour*, „Szép Heléna*, mindannyi sikeresen 
Szabó Ibiiüli, Mándoki, Zöldi, a nők részéről Tórökué, 
Rónai Mari, Lukácsyné, különös elismerésben része
sülnek.

Meleg üdvözlettel
Krnyei 3Iór.

ÚJDONSÁGOK.
t i  Midőn öröm m el hozzuk tudom ásra  a test

véries egyetértésnek azon szép példáját, melyszerint ez 
évben minden vallásfelekezet együtt lógja megünne
pelni a gyermek-majálist, másrészről azt hiszsziik, so
kuknak érdekében szólalunk fel, midőn kinyilvánítjuk, 
hogy annak idejét ünucpelötti szerdára tenni tapintat
lanság volt Egészen figyelmen kívül hagyattak a ke
reskedők és iparosok, kik ünnepet megelőző hetivá
sárkor üzletüket el nem hagyhatván : gyermekeiket 
akaratlanul megfosztják azon örömtől, hogy azon kü
lönben is óhajtva várt üunepélyt szüleik jelenlétében 
ülhessék meg. Még most nem lenne késő a dolgon vál
toztatni, és azt csütörtökre áttenni, igv minden érde
kek ki leimének elégítve, s az ünnepély is jobban si- 
kerülue. Felhívjuk a tanító urak figyelmét e tekin
tetben.

lJ K isvárdu város e lö ljárósága a f. évi má
jus hó 11-én tartott országos vásár alkalmával több 
hamis mértéket kobzott el helybeliek és idegenektől, 
egyszersmind tulajdonosaikat 1—5 forint büntetéssel 
is sújtotta.

— Dr. Flegm áim  M iksa fegyházi orvos múlt 
évi fegyházi jelentésének felterjesztése alkalmából, mi
vel a járvány alatt egy kolera-eset se fordult elő, fel
sőbb helyről megkerestetett aziránt, Írná le. micsoda 
módozatot használt a járványos időbenV Benyújtott 
lelterjesztésére dicsérő okirat kíséretében 50 forinttal 
jutalmaztatott meg a minisztérium részéről.

A m ú lt »/.ám m ik  l iá n  k ü / .lü t t  5 forint ado
mányt az ínségesek javára az izraelita nő egy let ado
mányozta Szükségesnek véltük ezt jelezni minden fél

reértés kikerülése tekintetéből.
O  Kizárulni; a roliodi tűz k á ro su ltak  javára

ujabbau adakoztak r Uutisch Edeué úrnő 3 Irtot, Bod- 
nár János ügyvéd ur I frtot. Az összes tiizkárosultak 
javára Krúdy liy.-ué uruó 2 írt 50 kr ilj. Krúdy (ív.2 frt 50kr.

U K isvardau a  községi fV lekc/.etiulkuli is
kola létesítése biztos kilátásba vau helyezve. Legfel
sőbb helyről az ottani iskolaszék megkerestetett az
iránt, hogy a kú/ségi iskolát óhajtók adóki mutatását 
polgári U’o n  sürgősen terjeszsze fel. Minden körülmény 
odumutut. hogy az még ez évben létesülni fog.

— Nyilvános haluk üsződet. A ref. egyház elül-
járósága a legkedvesebb kötelességének ismeri, azon 
lelkes nőknek és uraknak nyilvánosan is forró köszö
netét nyilvánítani kik a legközelebbi jótékony czélu hang
versenyben díszes közre működésűk által szerzett jöve
delemből templom építéssel íoglalkozó kisded egyhá
zunknak is részt adtak. Fogadják egyenként és egye
temben öröklő hálánkat s tiszteletünket. — Lukács 
ref. lelkész Gredig Jeremiás fogondnok.

(!) A f. hó l.V-én ta rto tt képviseleti gyűlésben 
a főjegyző választásra máj hó 28-ik napja tűzetett ki. 
A többi tárgyukról jövő számunkban.

— A ny íregyházi orgona költségeinek fedezése 
czéljából tartatott hangversenyekből hevétetett april 
12-én félülfizetésekbul: Simon Endre 3 fr. Sztárok Fe
renc/ 2 fr, Kralovánszky Mór 4 fr. Kállay Endre 3 fr. 
50 kr. Takács Alajo- 50 kr, Xsembery N. 4 fr. 4<» kr. 
Bodnár István 1 tr, Istvánffy Nándor 2 fr, Andráscsik 
József 1 fr. Csetényi Mihály 2 tr, Kralovánszky Gyula 
2 fr. Maiidéi Lipót 3 fr. 40 kr. Mamiéi Sándor I fr 
40 kr, Fatay András 3 fr. 50 kr. Maurery Lajos 5 tr, 
Fekete István 2 fr. Karner János 1 fr. Szigetváry 1 tr, 
Juhász Antal öo kr, Hororicz Jakab 60 kr, Bodő Fe
renci 5 frt. N. N 60 kr, Licska Ilon 1 fr, Xikelszky 
Mátyás I fr, Gredig Jeremiás 2 fr. Fekete János 1 fr, 
Névtelen 60 kr, összesen 54 frt 70 kr. A belépti jegyek
ért 151 frt, az előbbivel 205 frt 70 kr. 69 frt 96 kr. 
kiadási költség levonásával marad 135 frt 74 kr. tiszta 
jövedelem. Május 2-án a hangverseny tiszta jövedelmé
nek két harmada G8 frt 88 kr, az orgona javára ada
tott át Fogadják a hangversenyek tisztelt rendezői, va
lamint az igen tisztelt közreműködők és adakozók lég- 
őszintébb hála kos tünetemet az ügy érdekében.

Simon Kmlre. ***p -pléh. j
— A pril hó 24-öli tartotta a helybeli izraelita ' 

nőegylet évi közgyűlését, mely alkalommal legnagyobb 
hálaerzettel mondatott ki a köszönet a takarékpénztár 
tekintetes Igazgatóságának 15 frt, az Ipar és Kereske
delmi bank t<» frt és a Szabolcsi Hitelbank 25 fit ne- 
meskeblü adományaiért Nemkülönben Járni v Meny hért né 
úrnőnek 5 frt és Klein Mih ily né úrnőnek a Simáról, 
10 frtnyi kegyes adományaiért. Szerény egyletünk a 
mostoha idők miatt tevékenységet nem fejtvén ki pénz
szerzés körül; annál nagyobb köszönettel vette, ha ne
mesen gondolkodó egyesek és testületek lehetővé tették 
jótékonyságának gyakorlását nagyobb mérvben tanúsí
tani. Múlt évről pénztárnok számadását beadván, annak 
megvizsgálására Kpstcin Joh. Strausz Regina nlelnökok. 
Teitelbaum Henrietté választ mányi tag Draskóczy Lilin 
és Steiner Ernestin asszonyságok küldetvén ki az a 
legnagyobb rendben találtatott és az 5 frt többlet az 
ínségesek számára kiadatni határoztatott. Kiár Julin 
elnök és F.pstein Johanna alrlnök beadták lemondásu
kat, mit is a gyűlés bár sajnálattal, tudomásul vevén, 
egyszersmind hivataluk lelkes folytatása, s pontos be
töltéséért részükre jegyzőkönyvileg köszönet szavazta
tott. Elnök és aleluok választása végett pünkösdre köz
gyűlés tartása határoztatott.

4- K ü lö n ö s  r é m  t ö r t e n  e te t  b e s z é ln e k  v á r o 
s u n k b a n .  Mint mondják, a napokban egy nő gyalog1

Debieczenbo indult, ulközlm találkozott vili « léi fi 
ki neki egyenesebb utat ajánlott, a nő hallgatott reá, 
s vezetésére bízta magát, az ismeretlen utón végre egy 
kúthoz értek, hol a férfi a nőt megtámadván pénzét 
követelte, a nőnek jiénze nem volt, miért is a férfi ru
hájútól kezdő ut megfosztani, végre az egy szál ing
ben levő nőt e ruha darabjának is levetéséra kénysze
ríti, hogy mint morulá a kútba lökhesse. Sehol semmi 
mentő kéz, vagy segedelem nem kínálkozott, azonban 
a no a végveszély pillanatában feltalálta magát csak 
arra kérvén e kannibált, hogy mig levetkezik forduljon 
a kút fele, melynek igen alacson kávája volt. A férfi 
elfordult, mire a nő a végső kétségbe esés minden ere
jével megtus/.itottii a férfit, s ez az egyeusulyt elveszít
vén a kútba zuhant. A nő összeszedve ruháit be ment 
Debrcczenbe az esetet feljelentette. Rögtön cseudlegé- 
nyek küldettek ki, kik a kuttöl távolabb egy rozzant 
kunyhót fedeztek fel, melyben egy nőt találtak. Kér
dőre vonatván az asszony először mindent tagadott, 
későbben azonban a kút búi kivont férjet elömutatván 
mindent bevallott, s több ruhákat is találtak volna. 
Ennyiből áll a törtéuet, azonban mi alig merünk an- 
uak hitelt adni.

(!j Folyó hó 18-án é rdekes bűnügyi tárgyalás 
fog tartatni ;i helybeli törvényszék előtt; a lapunkban 
múlt évben leirt iszonyú tettet (férfiatlanitás) véghez 
vitt nők felett fog ítélet mondatni. Védő ügyvédek Dr. 
Heumann és Sütő József urak. Az eredményt annak 
idejében közieudjük.

=  A h.-szt-iiiihályi postahivatal folyó lió 0-én 
a szokásos okoknál fogva ideiglenesen beszüntetett. — 
B -S/t- Mihály és T.-Iiüd ideiglenesen a tiszaioki pos
tahivatal kézbesítési köréhez osztatott.

Színházi tudósítás  Károlyi Lajos színtársulata 
máj. 9-én kezdette meg városunkban előadásait „Mira- 
beau ifjúságával. E darab előadásánál Abonyi (Mirabeau) 
játszván n czimszerepet: úgy helyes felfogása, mint 
ügyesen alkalmazott declamátiója által köztetszést ví
vott ki Abonyiné Kovács Ella (Monier asszony) szin
tén igen szép tehetséggel rendelkezik c valóban nehéz 
szerepet mi mién pontján helyesen togta fel; az érzel
mek gyakori változása az imádott iáuak életéért reme
gő női szív  jó akaratú tettetései, midőn lemond szerel
méről, hogy öt megmenthesse egész az utolsó pontig 

| midőn érette eletet is feláldozza, mindezen ellentétes 
situátiok játékában helyes és t«! .ló kifejezést nyertek. 
0  egé-»z leikével játszik, kedv hivatás és tehetség 
nála nem hiányzanak. — Kovács (lirugniere) játéka 
szintén beillett a keretbe. — Máj. 10-én a „Czigány* 
került színre Itt nem tagadhatjuk, hogy Károlyié (Zsi
ga czigány) volt a dicsőség oroszlánrészé. Már maga 
a maszkíroz** mutatta az első kilépésnél, hogy ez ne
ki kedvencz szerepe. Magokat a játszótársakat is gyak
ran niegnevetteté eredeti előadásával. Peti (Abonyi) 
nem saját légkörében mozgott e szereji különben is 
háiátlau. Abonyiné (Rózsi) igyekezett szintén átérezni 
szerepét s helyesen is alakított mindazon pontig, hol 
végre az őrület után visszanyeri lelkének épségét, e 
pontnál azonban, melynek hü visszatükröztetése külön
ben is a legnehezebb feladatok egyike, nem volt elő
adása eléggé liü s a szerep természetének megfelelő.

k Az g a z d a s Ag i  r o v a t .

Néhány szó a járnins ökrök tavaszi takarmánya-
z á s a  é r d e k é b e n .

Ki ne ismerné s erezné gazdáink közül, kiválóan 
mai uapság, a mostoha időjárás miatt a takarmány- 
hiányt es szükséget, különösen oly gazdálkodásokban, 
hol „anyajuh*-tenyésztés is űzetik? Ily gazdaságokban 

|érezhető leginkább tavaszszal a takarmány szüksége; 
uiégiukább érezhető pedig az a mostani időjárás kö
zepeit; mert a midőn egyrészről, hogy a juhászat b:i 
helyezett töke kamatokkal együtt el ne veszszen, anya
juhainknak kénytelenek vagyunk folytonosan a legtáp- 
lálobb s igv a legjobb takarmányt adui. még azou 
esetben is. lia azt igavanó marháinktól kell megvon
nunk; akkor, a midőn a járatos ökrök jó vagy rósz, 
munkaképes vagy képtelen állapota, szinten igen fon
tos tényező, kiilőuösen bel terjese bb gazdászntnál.

Il i valamikor, úgy bizonyára ma jutott a juLte
nyészt*» gazda oda, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt 
(őszi legelő sem lévén) juhait korán kellett kész ta
karmánynyal tartani; tavaszszal ismét a mostoha idő
járás miatt csak nagyon későn lehetett a  legelő silány
sága miatt kijáratni s e közben is kész takurináuynyal 
valának kénytelenek azokat tengetni stb., tehát ily s 
más számos, hosszadalmasság nélkül, elő nem sorol
ható korúi menyeknél fogva jut igen sok gazda részint 
előre látva, részint észrevétlenül azon helyzetbe, hogy 
különösen ma már a takarmánynak vetett rozs (értek 
belterjes gazdálkodást) s luc/erua „zölden* takarmá
nyozására van utalva akkor, a  midőn — a  kedvezőtlen 
időjárás miatt ugyannvira gyengék — miszerint azt 
kell belátnia a gazdának, hogy zöld rozs- és luczerna- 
val igen drágán takarinányozná jármos ökreit, mást 
pedig, török- s polyvánál egyebet nincs mit adnia iga
vonó m irháinak, ami magában véve, oizony-bizony na
gyon silány takarmány, s ily takarmányozás mellett 
aligha lesz képes a gazda, részint a még végzendő ta 
vaszi vetéseket befejezni, részint pedig az őszieknek 
(repeze. búza, stl>.) megfelelő előmunkálatokat eszkö
zölni; bízón pedig, ha aratni akarunk, mindenekelőtt 
trágyáznunk, szántanunk, vetnünk kell, s amit m?rt 
ki-ki belát, mit tesznek gazdáink, hogy igavonó mar
háikat munkaképes állapotban tartván, czelt érhesse
nek? Mint alkalmam volt tapasztalni, vágják re n d re , 
h o ld  s z á m ra  a zöld takarmányt, oly silány állapotá
ban, amint a/, van, alig gondolván azzal, hogy mind
ezekkel csinyán bánva, s valami mis, okszerű takar
mányozási rendszert behozva, mennyit lehetne megta
karítani. ami mily jő lenne száraz, szükségkép téli ta 
karmányozásra.

Hogy iménti megjegyzésemre vonatkozólag, bizo
nyára önkéoytelenül az*, kérdési a szives olvas *. Imgy 
hát vájjon miféle takarmányozási rendszert hozhutuáuk



In•' llo^y régi példabeszéddel élve) a farkas is
li'akjék, a bárány is megmaradjon, azt igcu .jól tu

dom. s igy neiu is maradhatok adós a felelettel, és 
pedig — minthogy tisztán tóreket etetni nem tanácsos 
— a zöld takarmánynyal is gazdálkodnunk kell. hogy 
abból a lehető legtöbbet megtakarítsunk, s mindazon
által igavonó marháinkat is meglehetősen munkaképes 
állapotban lenni tudjuk; mindezeknek megteleloleg. né
zetem szerint neiu cselekedhetünk helyesebben, mintha 
azt te8zszük, hogy jármos Ökreinkkel 1 i l l e s z t e t t  ta
karmányt etetünk; és pedig egy 8—9 máz-- > ökörre 
naponta számítván 24 1Í zöld luczernát (v. 2 0 ',  rt zöld 
rozsot), 36 ft torok-polyvát és 2 lat konyhasót (vízben 
feloldva), ezen takarmány-mennyiséget egy, arra alkal
mas, úgynevezett lülesztö ládába, vékony rétegenként 
üsszerázatjuk, a sós rizzel meglocsoltatjuk, s igy mint
egy 36, a körülményekhez képest 48 órai e r j e d é s  
után takarmányozásra használhatjuk.

Tapasztalás után mondhatom, hogy az igy elké
szített takarmányt igen jóízűen megeszik jármos ök
reink. mert nz erjedés által a törek-polyva a luczer-

u ától kétségbe vuuli.it lan ni izltte^ebbé tétetik, miáltal 
egyrészről az állati emésztő szervek unnak (t. i. a ta
karmány) jobban megemésztésén; ösztönoztetnek, más
részről az i/letes takarmány által eszközölt kellemes 
érzés ingerlőiéi* hat. azon mirigyek tevékenységére, me
lyek az emésztési nedve,.*t elválasztják

A midőn tehát a lentebb érintett takarmányozási 
rendszer megkísérlését a t. gazd közönség szives ügyei
mébe ajánlanám — maradtam stb.

S e ra k  G éza.

Vasúti közlekedések.
A „tis/.avidéki* vasutvonatok indulása, Nyíregy

házáról: Miskolc/. Kassa leié ;> óra 30 pénzkor d. u- 
és 7 óra 4 8 perez kor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óra 4;> perezkor d. e. és 7 ór- 
18 perezkor este. Nyíregyházáról indul I ngvar felé 8 
óra 2t» perezkor reggel, (szeredétII, szombaton 6
óra 17 perezkor este; érkezik 6 óra ó perezkor 
este es (szercdúii szombaton) 10 óra 17 perez
kor d. e.

Üzleti értesítés
A nyíregyházi terinényesarnoknál máj. hó lG-áti 

bejegyzett term ényárak.

P i a c z i á r
K e r e s k e d é s i  á r
100 köböltőlkezdve

1 iuzh 00—OU fontos 4.75—4.P5
78—80 0.00—0.00 . 6.00—5.26
79—80

Haza „ 6.60—7.00 vámmázaa szer. 7.15—7.30
Árpa 3.15—3 20 8.60—3.70
Z:»l) 2 25—2.50
Tengeri 4 V 5 -4  30 ó termés,
Köles 1 10—4 20
Hah, tiszta fehér . 6.50—6.75
Káposztarepcze 0 IMI—1) i)<) 8.00—8.75
Ken tusig 0.00—(1.00 8.50—8 Oo
(iomborka 0.00—0 0 0 6 . - 6  5000
Kendermag 0.00—0 oo 5 .5 0 -0  00
Mák 9.50—10.0 8.00— 1.050
Napraforgóolaj 10.00— 17.24
Szesz 30 fokú inagy. itcae 26

Feleld* szerkesztő : Lukács Ödön.

H I  3F t D  E T E S E  K L .

4  V I I I ’,6 V I I 4 / .É
1874-dik évi fürdő idényére különösen felhívjuk a t. közön* 
ség ti gyeim ét azon okhói, mivel részint az időjárás (mely ez 
idén kevés esőzéssel járt), részint pedig a társulat idevágó in
tézkedései (lecsapold* sat.) következtében, a viz oly töményi- 
tetten l ú g o s  (erős) lett, m int ez m ár évek óta nem volt. Igen 
természetes, hogy a fürdőnek gyógyhatású is ez által tetem e
sen növekedett. A sóstó nagy sikerrel hnsznúltatik gfirvclves, 
LSU/.OS és kösz vén vés Sajóknál.

A vendég lő  a  leg jobb  h írn é v n e k  ö rv en d ő  M arossi v e n d ég 
lősnek  vau á tad v a .

A sóstói társulat igazgatósága.

g ts t to a n m m o o B o m
5$ Mindenféle téli bélelt ruhát 

nyaralásra elfogadok,
ifj. Patai*y Síimnél.

Epreskerti utcza 709-dik v a g y a  
X  Pazonyi-usczán 807-ik szánul házban.

A CZUGOS-KERTBEN
m á ju s  h a v á b a n

II teljes öl jóminőségu bükkfa . . . . 10 fr.
1 teljes ól kitűnő miuoségü bükkfa . . 11 fr.

1 bécsi mázsa bükkfa-szén . . .  1 fr. 60 kr.
■ (4—1) M arsaiké Károly.

Á rverési h irde tm ény .
A ny.regyliázi királyi törvényszék telekkönyvi osz- 

1 lyu részéről kö/hirré tétetik mikent Kovács Pálnak 
K iss D áu ie .l és neje elleni végrehajtási ügyében 
utóbbitól végrehajtás alá vont s a nyíregyházi 977 
számú tjkvbe A -+- 1 sorszám alatt bevezettet ingatlan 
a i. 1871 évi június hó 1-én és szükség esetéheti az 
1*74 évi július 1-én napján délelőtt 10 órakor ezen 
k»r. t'zék hita’alos helyiségében tartandó nyilvános ár
verésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni 

Feltételek • Kikiáltási ár 1500 írt. 
liánom pénz 170 irt.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 részletben, és pétiig rész 

a leütéstől 20 i ap 1 40 nap 1 , rész GO nap alatt 
esedékes C*u kamatokkal

Ktnn jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhe
lyén vagy ennek közelében nem laknak ezennel felszó- 
bttatnak. hogy a vételár felosztása alkalmával leendő 
képviseltetésük végett a hatóság székhelyén megbízot
ti* rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 

•lentsék be. ellenkezőleg a hivataltól kinevezett gondnok 
• Ital fognak képviseltetni.

Egyideiileg felhivatuak mindazok is kik a lefog
lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesit- 
beini vélnek, igénykereseteiket u hirdetmény közzété
teléről; utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ha
b ír külön értesítést nem vettek is. nyújtsák be, külön
ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt « nyíregyházi kir tszék tkvi osztályának 
1374 múrtius hó 28*áa tartott üléséből.

I* a p p L á s z l ó .  » tkönyvvezető.

Előfizetési fölhívás.
1S74. j a n u á r  i  ón  a j e|üfi«.té*t n y i to ttu k  a

..SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ-
b ú rn a ti l ik  é v fo ly a m á ra ,

■lelj
minden húzás után liavonkint 

2—3-or jelenik tr.eg.
E fiis z iv i e lő fize tés i d i j :

IUnljpcst számára di mentesen a házhoz 
hordva 2 frt.

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

Német-. Olaszország, Dunalejedelemségek, 
Szerbia és Svájc/ számára 2 frt 50 kr. 

t'jonnan jelentkező előfizetőknek a már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak. 
i.nF*Hirdct*.sek olcsón vétetnek föl

A „ s o rs o lá s i  tu d ó s ító ” 
( 1 0 — 7 ) kiad» hivatala

Itii lnpe*'. IxIvHiiv-ntrza !• »r.

Dr. Roftman Lipót
he lybe li o rvos  tu d a tja  az é rd e k le tt 
k özönségge l, In g v  m ájus e lse jé tő l la 
k á sá t a n a g y d eb reczen i u tczáb a  J á -  
n ó szkv  A ndrásnak  Pavlovié*  b o ltjá 
v a l szem ben e ső  h ázáb a  te tte  á t ;  
valam in t tudatja  a/.t is, hogy nap 
jáb an  «l. u* 2—4-ig m indennem ű fug- 
iniitétokct végezemti.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.

A nyíregyházi királyi törvényszék te 
lekkönyvi osztálya részéről hözhirré tétetik 
m iként a néhai M agyar Géza hagyatékához 
tartozó s az Ujfejértó 589 és 1588-ik szánni 
tjkvbeii 7ö8 és 7G9 sz. belsőtelek 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 Ujfejértó községházánál tartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog
nak adatni.

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

lép, a tkvi á tírás, azonban csak a vevési ár 
teljes lefizetésével lóg eszközöltetni.

A vételár fizetendő 3 részletben és pe
dig az l-ső  a leütéskor azonnal, a  2-ik 2 hó 
és a harm adik 4 hónap a la tt fizetendő 6 «/0-os 
kamatokkal.

Kelt a n)ir<‘srjhási kir. t«">nr. tkv. osztályának 1874 aptih 
hó 11-én tartott öléaébóL

P a p p  L á sz ló ,
s. tkvezető.

Haszonbért hirdetmény.
Az egri fökáptalan tu la jd o n áh o z  ta rto zó  s a  sz.- 

ninrgitni puszta b érle tb ő l sa já t g azd á lk o d ására  fe lh a 
gyo tt u. n. T uka, Kis-, és N ag y sz ilá g y , K unszög , v a 
lam in t ezekkel összefekvő  ároktői a lsó ré t , és fásér, a 
gazdászati növelési ág ak n  ak m egfelelő, * az e lső  o sz
tá ly b a  sorozható 3754 12(10□  ö lekkel szám íto tt hold 
földbirtok, f. évi Szent-Mi hálv  n a p tó l tö b b  év ek re  bo- 
csáttatik

E bérletre vállalkozók te ljes b iz to s íték  h ite les  k i
m utatásával ellátott irásbedi a já n la ta ik a t  fo lyó  évi jú 
nius 1-sŐ napjáig a  főkáptalani jó a z ág k o n n á n y z ó sá g -  
nál kéretnek beadatni, a hol a fe lté te lek  is m eg tu d h a tó k . 
Eger, april 15. 1874. Fökáptalani jószágkorn.ányzósáfj

149. sz.

Hirdetmény.
Tokaj városában fekvő úgynevezett „A ranysas41 kincs

tári uradalmi vendéglő tetőzetének helyreállítása végett folyó 
hó 29-én délelőtti 10 órakor alulirt hivatal irodájában árlej
tés fog tartatni.

A felsőbb helyen m egállapított költség 1129 frt 41 k rra  
fog kikiáltatni.

A kijavításra vonatkozó költségvetés alulirt hivatal he- 
lyiségében m egtekinthető.

Tokaj 1874. május 4-én.
(2 — 2) .11. kir. urad. gazd. hivatni.

IBI
N yíregyháza. 18 74 Nyomatott Dobay Sándornál.
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