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Előfizet**! á ra k  :
l Egész é v r e .....................................4 frt.
I Felévre ..................................  2 frt.
| N e g v e t lé v r f l .....................................I frt.

» Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
I részét tsrayaz” küldemények intézetniük:

A ref. lelkész! lak.
ir Bérmentetlen levelek csak iámért kezek 

n bűi fogadtatnak el.
2  A kéziratok nem adatnak vissza, 
f K iadó-h ivata l.
iá hová az előfizetéai pénzek, a lapba szórt 
jf hirdetések éa felszólamlások küldendők :
4 Xat;yter ISII. hi. a.

« O M N >

ZABOM
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 .

Hirdető*! dijak :
Minden ft hasábos petit-sor egyszeri hir-!

detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. 
Terjedelmes hirdetések többszöri beik-' 
tatása, kedvezőbb föltételek alatt i 

közölhető.
4  Minden egyes beiktatás után kinestárT 
A illeték 80 kr.

A, A nyílt • térben minden három lia»áUs£ 
#  líarniond-sor dija 20 kr.

Az előfizetők, a hirdetések meg- 
4  szabásánál, 20vnyi kedvezmény- 
f  ben részesülnek,
fc -  *=a>EKj a to»<E-w<a aw»<g >-sr<-« -si

Kiadó-tulajdonos : a „azaboloomegyel lapkiadó-társulat.11

/ ^ e ű t t R o s r B E í f
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A felső- és alsós/,afioltsi ref. egyházmegyék tör
ténelmének megírásáról.

Midőn e czim alatt, a megnevezett egyházmegyék 
történelmének megírását jelen c/ikkben indítványozni
szándékozom: lá t s z ó la g  felekezeti kérdést hozok sző- . . , ... . . — _ . .
oyegre; 8 vetek fel .  lap hasábjain. De a «óba hozott, értelmen,nyel közvetlenül megyénkre iiesve? ezt is 

I tárgy csakis l á t s z ó la g  felekezeti, uen. v a ló s á g g a l  ? » 'h- "le8>’enk történelme írójának leend feladata rész

Egyházmegyénkben az én igen szerény történelmi 
ismeretem szerint egyházi zsinatok nem tartattak. De 
a Bocskai, Hetiden. llákóczy által, az egyház s vallás 
védelme és a lelkiismereti szabadságért vívott harezok 
hullámaikat megyénkre is vetették. Hogy mi részben s

létezni s megfejteni.
(L) Mi » legnagyobb hatalom afültl
A z „egyetértés*  !

(Vége köv.)is egyszersmind. Mert a protestantizmus elvének fcjlö 
dése nemcsak egy felekezetet, hanem az egész társa
dalmat illeti és érdekli; hogy az egész emberiséget bele 
ne szőjem e szűk térre — megyénkre — szorítkozni 

H a az em beri erő m egközelítheti a  szándékozó csikkbe.
„n iiu d e ilh tttó a iíiro t*  valam iben, m i le h e t az, , . mármost kissé tovább kell mennem az
* 7  . . ... . indokolásban.
m elyben az em ber az  eg ek ig  m agaslik , m ely a mi a protestantizmust általában illeti: én úgy
csodálat UH ered m én y ek e t hozhat létre ? | vettem ki a tanulmányo/.gatásom segédeszközeiül válasz-

A z * rv té r t »8- ’ tolt kőuyvekből, hogy a protestautismus, habár feleke-
' „ e u y e  i e. . zeti jelleg alatt is. de mindig a hun.au -  az egész j JJk  dísze, a viharok daczos hőse,

„m in - emberiséget boldogító elvekért: szabadság, felvilágoso- férgeknek korhadó tanyájává válik.

A holttestek elhamvasztasa.
Különös az és az emberi szemnek kellemetlenü 

feltűnő, mennyire elváltozik alakjában a szerves test, 
ha a/.t egyszer az élet elhugyta. A királynői rózsát, le- 
szakasztVun. hiába tűzöd a leghájosb királynő kebelé
re, mihamar szemétre való lommá hervad ott. Az er-

cser, kivágatván. 
Minél tökéletesb

e g y e té r té s - !
Igen  az  „egyetértés*  az  em ber

denhutósága** ! <lás, haladás, tokélesedés, egyenlőség, testvériségért vi- pe,|jg a szerves lény, unnál undorítóbbá torzul el,
Léi/-v ó riá s  ’ B iri a  í rv e á so k  e m é s z tő ' VOtt ArFf ’ ,oKy* k'Ve m,ve- küzdött? mostan élet kialvása utáu. A mi pedig az embert, a legtoké-Litíg) o rm a  . n ír j  a  g y g aso K  em észtő  „em felelek, mert az mar messze vinne czélomtol. Elég |ete#b azerves lényt illeti, az már borzasztó. Az életé-

erejével, ha egyedül allasz, te rv e id e t a lig  le- az hozza, hogy a protestautismus eraberisegi. általános ben kedves, imádott egyén, kin a lángolva bámuló 
tes ith e ted  ! M egdönt az  élet, elnyom  a  vi
lág! Az egyes erő m ag áb an  véve m indig 
g y en g e , m ig  az  egyesite tt e rő :  „hatalom * !

A fen tebb  k ife jte tt elm életet a  v ilág
tö rténelem ben  m ég  eg y e tlen  esem ény sem  
ig azo lta  oly begyözöleg , m int az első piiii- 
k ö st ünnepe.

V aunak  ennek tö b b  rag y o g d  példái a 
v ilág tö rténe lem ben  az  ig az  ! A „ th erm o p y - 
la t i  hősöket* a  „szigetvári vé rtan u k a t*  sat. 
sok  ezredévek  u n é sz tő  hullám ai sem  fog
h a tjá k  eltem etn i !

A zonban o tt  a fegyvererő  vívta ki az 
ö rökd icsőség  hervadhatta?) koszorú ját ! O k 
m eg h a ltak  fegyverre l kezükben  a  csa tam e- 
zöii, hogy éljenek.

A z első p iinköst hősei e llenben fegy
vertelen  kezekkel álltak szem be az  ellensé
g es v ilággal. A néhány igény te len  férfiú az
isteni lelkesedés szent hevületével, küzdö tt rali merem, mert lehet moudani: a kútfők
» világ hata lm asaival ! . . .  Ks g y ő ző it!  m eg - ‘“ '""jLyénl. p„lgiri |1„lltlksl történelmének már van 
a lap itá  a  keresz tyén  eg y h áza t ! Mi m ivelte jró,a, ki müvén egy idő óta dolgozik is. mint c lap 
ez t ? Az „egyetértés*  „ e g v a k a ra t- . utján a múlt évben értesültem.

’ . . . . • Nem tudom uiiuó iránvhan es elvek szerint dol-
llcinzefliliknek m ostam  gOSj|c a 9Z,.r/0; de ezt nem is keresem s nem is kér- 

sz é tszak g á to ltság áb a ll dezésképen hozom fel Hanem a polgári és egyházi tör-
a/.l inon.lj.ik sokan , —  cso .lás h a ta lo m ra  *«“•''"> k“*«. *k»rok -«? k>« i-irl,u.amot vonni; nv.gy , . 1  . . .  ha ugv tetszik hasonlítást tenni. En úgy gondolom,
volna szükségé  hogy  a  bajok  sokasagail hogy a polgári-politikai történelem inkább a népek kiil-
seg itv e  legyen  !........ 8okail h an g o z ta tják  só életének, harczainak, foglalásainak, fegyelmi, újabb

t i »"• , | .i ... . . . .  i, r időben állami törvényeinek megírásával, a formával fog
tisztéivé S tiszti Ictlennl a „m ag y aro k  I. te- jJk||loajit a z  egyháztörténelem inkább a népek belső

elet-elvet. nem valami szakadási, s chisinatikus s jmsz- 8Zem örökké tapadva szeretne maradni, kit leheletünk- 
tan dogmái külömbózetet emelt érvény re. kel lelkűnkbe fogadni vágynánk: a halálban rémitő,

lla ide írom meg. init dr Heiszler József mondott álmainkban, magányunkban borzongatva kisél tő ször- 
a reformatio érdemeiről, amit alig lesz képes tag.nlui, nyeteggé válik. Hát aztán, mig az igen mesterségesen, 
ki hazai történelmünket s nemzetünk közelebbi múltját többíéle elemekből összeszerkesztett testgépezet vég- 
ismert, hogy tudniillik a reformatio: „a nemzet njel- kt e|ern}-ed, íeloazlik, porrá válik: mily ! hosszú sora
vet az isteni tisztelet nyelvéve tette. Az isteni tiszte- a borzalmasságoknak irtóztatja az. élőket
lettel együtt járó egyházi irodalom s kozszóuoklatul Igen; mert az vm\tcr feIol azt mondhatni — és
lett magúnak a nemzeti irodalomnak dajkaja, s a nyelv- fa |óban úgy is van, hogy az ember szellem. 
ben és irodalomban a nemzet szellemi életének hosszú Test a(|atott a klekre. hogy láthatói t# helyet fog-
idön keresztül egyetlen vára- s „hogy a reformatio ha- laihasson. Es e test nehéz körülmények közt fejlődik 
rom első tizede lefolyása alatt 24 sajtót teremtett* es ki a piC7Í csirából, süt sokszor útközben törik meg. 
.iskolákat nyitott miudott, a hova elhatott.” lEgyh. |.;z a eszközül szolgál nekünk arra. hogy ismere- 
tőrt. kézikönyv, dr. Heiszler József, Sárospatak l8n.I. t,.ket szerezvén, alkalmazhassuk azokat az életben, ja- 
II k. 93—94 1.): akk<»r nydváuraló lesz az eltognlatlau 9ára, hasznára másoknak és dicsőségére az éltető szel- 
olvasó el<»tt, hogy protestáns s közinivelödési ügyről lemnek. — és eszközül szolgál hogy gyönyörküdtethes- 
he: zélni. vagy irni, kivált a múltra nézve, ugyanígy 8jjI|k niásokat s örömöket élvezhessünk mjnmagunk. 
dolog; főként ha „a sajté horderejűt felfogni tudjuk" Azonban előbb utóbb jön idő, hogy ezen eszköz
mint az idézett történész megjegyzi. A közmivelödés- alkalmatlanná válik, nyűgévé, terhévé a léleknek; bé
ről szölani pedig már keretébe tartozik s illik la- (egségek sanyargatják meg a testet, elkoptatja a ha 
púnknak. |aj á  kor, midöii örömek helyett fájdalmat, szenvedést

Még van egy más. fontos indokom is! eszközöl a léleknek, szóval levetni való öltöny.
Magyarország egyetemes történelmét, valamint az Nem lenne-e rendén az. hogy eme* elnyűtt, vagy

egyetemes magyar prot. egyház törtéuelinét is, csak jjg előtt leszakadt öltöny ne legyen botránkoztatására 
Akkor lehet híven, igazán, részletesen s terjedelmes* n I veszélyért másoknak, kik utánuunk életben ma
in ogir ni, ha majd az egyes  polgári és egyházi megyék lradtsk r* 

gyes részek történelme, az egyetemesre nézve bát-

H azánkim k 
gyás/.ns im pjatbnn

nőt*! Miért nem tenz csudát! Iiiözeiiő „min 
dciiható* !

Feleded-e honfi, l»ojry neked ia vauké-

Eldugjuk ugyan mi ezt a föld gyomrába, hogy 
megírva ! ?^gezzt. vele olt a természet a maga bontó eljárását.

De hiába ék<sitettűk fel szép ruhával, hiába raktuk 
körül ékes virágokkal: a drága, czifra koporsóban 
a lu d n i mondottnak, ki életében a mi életünk gyö
nyörűsége. mindene volt. a térítőn mutatott fakó, be
esett stb arcza tolakodik elő minduntalan, eltelejthet- 
lenül képzeletünkbe

..Belátok én koporsód fejtekébe!“ 
f.s kegyeletesen őrizzük drága kedveseinknek test- 

maradványát a sírban; diszbokrokkal. csinos jelvények
kel ékesitgetjük azok sírjának halmát. Azonban foly 
az idő, hullauak az emberek, és kevés lesz az elhull- 
taknak a kiszabott darab föld. A behorpadt, jeltelenné 
vált sírokat (mert az idő hosszabb a hálánál a fájda
lomnál) felforgatjuk, mivel a jog még a halottat is túl
éli, a kötelesség pedig az élők nyakáról le nem sza
kad, helyet kell adni az újabb testeknek. Ekkor aztán

életét, elvi küzdelmeit, a gondolat fejlődését, r.iivelö- 
dés-történelmet ád mintegy, haaxabad e kifejezést hasz
nálnom. __ _

Szerintem tehát ref. e megyénk történelmének hiába volt minden ragaszkodás a halotthoz, szétszór- 
Scdbei) ejcy l)Hj;y fiatalom  : „az  egy e té rtés  megírásánál is a mivelódés történelmi szempont lennejjoJt az elmohosodott sírok porait és maradványait és 
iiviii(li>nh»tö<4áir>i* ? F.7 Mfiritlictiie m ost : :***n» előtt tartandó; mivel maga a reformatio eszméje, gyakran utón. útfélen gázoljuk a megvetett csontokat. mmauillM lOM ga r r,z st giURUie n u rn  me|yMk MWÖtte e nil egyházunk is, mint az emberi- ^  Csodálatos, hogy majd 2000 éven át fentudja ma-
«eg y e té rté s  a  k^zuuv, a  KuzboUlogság cr- 8pg nen,/etünk: úgy közelebbről megyénk történél- gát tartani a halottaknak ilyen eltakarítási szokása, 
dekébell ! L egyen , óh legyen  azért ez am a mében is fordulópontot képvisel közmivelödési tekintet- Azt csak az ezzel epviittjáró kényelem és olcsóság, 
S .u..rUl»lc t.tpl v ,17 H ' hen- a nlar ém.t. tt ok..knál fogva, .  ini.eló-; ními , ,„ „ g  V.IIA.O. fogalmak áa a ludomáDjnak k«-
dZeiltleleK m ely OetOItue az  e^esz  liaz . déstörténelmi mozzanatokon kívül, melyekhez lehet sza- sőre maradt kifejlődése képesek megmagyarázni. Pe- 

N ém uljon  el mindéi) m ellékes érd ek  ! ,mtani: az egyházi, valláserkölcsi élet fejlődését, az jjg majdnem az egész föld kerekségén, vad népcso* 
É ljen  csak  euy, é» en trión K árpátuktrtl Adri- i.koUi ttgjr goadozáaát a ennek i. lejleaztéaét, igen ki- portok es virágai nemzetek között, dvearedaken keress- 

. . i vánutos volna előadni, a mennyire ki lehet kutatni, tül. dívott egy más szokás, melyszérint az elok halot-
áljf: „eg y e te rte s  A haza  üzent lievebeil I hogy az egyes községek: mikor, mimódon s ki által taik iránti végtisztesség-tételöket gyakorolták. Ez pe- 

U irv állunk hoirv már csak  ejzy lépés jutottak a ref. vallás birtokába; hogyan s mikor ala- rfjg volt a h a lo ttn a k  tűz á l ta l  való elham - 
, * J . , . , J „ - kitoltak ref egyházközséget s természetesen azonnal, v asz tá sa . és a megtakarított hamvaknak, edényben

m utatkozik  a  halaiig ; a  „ ketüc^beeseü t*8 jgpn bamur iskolát?! Mert „az iskola a reforma- itt-ott díszes emléképiiletekbe. a kegyelet és hü emlé-
eillick kapuja borzasz tó , inillt D ante Írja a I tionak második magyarországi gyermeke* mint dr. Heis-' kezet számára történt elhelyezése. Csak a hiúk és földi 

. I L„r*..lá-Al -x 'fnlirva* to«rvi>- l«*r ur oly szépen kifejezé: s tegyük hozzá az iskola- nagyok, kik hitvány testök számára is halhatatlansá-pokol kapu járó l, e s  van rá felírva. ? te|Cye aUpjtág J ref‘rnmtio„ík egyik fő érdeme; mi,ha mól-1 got követeltek, tőnek néhol kivételt. Pedig ez a földi
p tek  tánylást és elismerést — sok ember szerint — nem is, hiábavalóskodás ne továbbjm, — midőn látjuk, hogy

isten, aki véghetetlen teremtő bölcsessége szerint, any- 
nyira takarékoskodván munkában és anyagban, úgy in
tézkedett. hocy maga tartsa fen magát a teremtettség 
önmagából. Es ezért a térben mozgékony élet meg
szűnte után, eredeti elemeire változik a test, hogy ab
ból uj meg uj alakulatok keljenek elő. Látjuk, hogy 
erőnek és életnek uralkodása a fő dolog a természet-

tek  le m inden rem énységrő l ti, kik átlépt* 
i t t “ ! N u nyissuk fel ez titkos k a p u t ! C sak Se u,egemliW,t mégis falén csak érdemel?! Nagyon 
efO’ e lh a tirz ó  lépés kell, hogy  megiiieiieklU- un c u li ,Ul tnikénl ,  mikor lépt<k ,  ref. ,a iu ,ra , 
jiltik ! N yújtsuk  kezünket eg y e té rté sre  a  eltol ismét Viss/a egy, vagy más felekozethei?! 
h aza  szent o ltára  felett, —  s leszáll hazánk  
so k a t szen v ed e tt hazánkra
szent lelke.

h .d i t o i r a á í r  *1 Klosdj, s  nemlet bejfisstelét.il s  megy# • egyes kétségeinek 
U U lU U g a itg  történetét, s  benne előfordult hereiek iriuhelvét; s  kö*.

.égek, vsroeok sl.kulárt.; l.nys n ránk, uősségok mnltiit. |ben; a test csak külső, láthatóvá tevője azoknak Krér



Utíiu \ o.nz ol seuiuii, csak átulukul; nem semmisítheti 
meg a lényeget sem tűz, sem födi, som víz

Hanem annak meggondolása a un fő gondunk, 
hogy mindezt a természet bizton, de h o s s z a d a lm a s  
u tó n — ám b á r  c s a k ú g y  au  az e lé g e té s  u tjá n  — 
hajtja végre. De aztán az ö uagymérvűfgazdászatában 
nem szokott ügyelni arra, ha vájjon e lassú eljárás 
közben történő fejlemények az élő Péter vagy Pál be
cses egészségére és életére — miután ők mindenüvé 
odaütik orrukat — kártékonyán nem hatandauak-eV 

Az emberiségnek ezen régibb időbeli temetkezési 
gyakorlatát — a h o l t  e l é g e t é s é t  — újabb időben 
ismét életbe hozni akarják a tudósok. Ezen eszmének 
pengetői, sőt már tényleg alkalmazásba vevői is, leg
inkább Olasz és Németországban vannak. Nem küloucz- 
kódés, hanem, emberszeretet az emberi egészségre 
nézve uagyfontosságu kártékony behatások meggondo
lása hozta őket ezen elhatározásra. Tapasztalták ugyanis, 
hogy egy parti temető alatt levő kútnak vizét a sírok
ban korhadó testek, melyeken átszivárgóit a talaj nedve, 
annyira megtertöztették, miszerint azon kút vizéből 
ivó lakosokat halálos járvány lepte meg. És eme kút 
vizéhen a tudomány csakugyan szemmel láthatólag ki
mutatta a szervi fertőzőié nyékét. A talajvíz nagyszere
pét már ma kipuhatolták a természetbúvárok ; a hagy- 
máz- és kolerajárványok azzal hozatnak viszonyba.

Efféle ok miatt is tehát (a minő akárhol is elő
fordulhat), de más okoknál fogva is, minők a rothadó 
testeknek levegőrontó kigőzölgése, teritöu és sírban, — 
továbbá az élőknek szükséges termőföld haszontalan 
feláldozása, — valamint a mód nélkül drága, erőkö- 
déssel járó czifra temetkezések és a halottaknak ki 
áhavaló, költséges, gyakran az árvák testétől megta
gadott öltönyökkel s egyébre okosabban felhasználható 
koporsóanyagokkalvaló felszerelése, — végre a halott- 
s/állitások alkalmatlanságai: valóban nem méltatlan 
tárgya a meggondolásnak s egyszersmiud alkalma né
mely előítéletek levctkezéséuek 8 régi szokásról való 
lemondásnak — vájjon nem volna-e czélszerübb ha- 
lottninknak valami más módon, péld. e l é g e t é s  által, 
adni meg az utolsó tisztességet?

Az elégetés különféle módjait ajánlották és meg 
is próbálták már. Sőt nagy pályakérdésül van kitűzve, 
hatalmas nemzet által, a hulla-elégetés legczélszerübb 
módjának feltalálása, — hogy az olcsón, hirtelen és 
sértő feltűnés nélkül történhessék meg. Egy mérnök ha
zánkfia is foglalkozik ez eszmével, és közlött terve vi- 
lágszerü férfiak által méltánylással fogadtatott. Az ő 
terve szerint díszes, ünnepélyes alakú kápolna lenne 
építendő a temetkezési helyen, hová a halottak beté
tetnének; annak hátához pedig lenne építendő az égető 
katlan, melyben — távol miuden feltűnő zajtól látvá
nyosságtói és oly jelenettől mi a szivet bántaná, pár 
óra alatt, csekély mennyiségű hamuvá esnék össze a 
holttest a nélkül, hogy levegőnek, vagy a föld vizének 
vagy pedig közretleu az élők egészségének ártalmas 
váladék vagv gőz fejlődnék ki belőle.

A h u l la - e lé g e té s  a  mozgalmat uj kor egyik 
fölvetett fejtörési vállalata levéu. — és a halottak 
iránti eddigi eljárásainknak többnemü czéltalauságát. 
helytelenségét és közegészségi tekintetben is hátrányos 
voltát sem tagadhatván: minden esetre méltó tárgynak 
látszik, hogy e lapokou is szóba hozassák.

Szabó Dávid tr.

Az orgona mint hangszer*)
(Történelmi szempontból.)

Kinek alkalma volt már valamely nagyobbtzerü 
orgonát közelebbről megtekinteni, annak bonyolato*

•) A ZsaasknvMky testvérpár áltál uj a libán kiadott „Orgona is
kola* caitnü miiből k ösli: F. J.

benső szerkezetét látva, könnyen rájöhet, hogy e hang
szer úgy a mint jelenleg kiállíttatni szokott, nem egy
szerre ; hanem csak idők folytán fejlett ki s emelke
dett tökélyének mai fokára. Bizonyára több ezer évre 
volt szükség, mig az egy ügy fi pásztorsip, — _ minőt 
még most is eleget láthatni, — magát lassaukiut or- 
gouává nőhette ki. Fokonkénti fejtésének adatait egész
ben nem őrizte meg a törtéuet, mivel oly igényteleu 
volt kezdete, 8 oly csekély rajta az időnkénti újítás és 
tökélyesités, hogy annak följegyzését az utókor szá
mára akkor érdemesnek sem tartották. Azomhan Dá
vid zsoltáraiban többször találjuk az orgonát fölemlít
ve, s ámbár ennek a mai orgonákkal való rokonságát 
a mostani írók nem hajlandók elfogudni: uiég is sz 
Ágoston és sz. Jeromos tanúsága szerint Krisztus sz. 
u. a 4 ik században a jeruzsálemi templomban két or- 
goua találtatott. Az utóbbi sz atya oda nyilatkozik ; 
hogy a 400-ik évben ott tulált orgona hangját egész 
az olajfák hegyére lehetett hallani Tertulian egyházi 
irő a 2-ik században víz orgonákról tesz említést, 
s lelkesedéssel festi azok bonyolatos és művészi szer
kezetét. többszörös sipsorait, változó hangszinezeteit.

Kómában állítólag sz. Vitaliauus pápa 672: ben 
hozta volna he az orgonákat, hogy a sülyedő egyházi 
éueket némileg gyámolitsa. Midőn 100 év múlva Pi
pin frank király a római éneket birodalmába bevitte, 
eunek támogatására szükségelt orgouáért az akkori bi- | 
zauci császárhoz 6-ik Coustantiuhoz fordult, ki az 
ólom sípokból összeállított hangszert, egy követség kí
séretében ajándékképeu küldé a frank királynak, mely 
azonnal a cotnpiegnei sz. Kornél egyházba helyezte
tett el, nem sokára e minta szerint nyert Aachen, s 
utánna München orgonát, s ettől fogva oly sebesen! 
terjedt el Németországban az orgona : hogy a német 
orgona építészek, még külországból is nyertek meg- j 
bízásokat orgonákra, miként ez Vili-ik János pápá
nak Anno freitingeni püspökhöz intézett iratából ki
tűnik. melyben ót a sz. atya egy orgonának, 6 uéuiet 
orgona mesternek Kómába küldésére felszólítja.

Hogy az orgonák, ha bár az akkori írók hang-1 
juk szépségét leimen magasztalják, még igen tökélet
lenek valának, szerkezetük leírása bizonyítja; rende
sen 9— lő billentyűvel voltak ellátva, melyek széles
sége 3 hüvelyk hossza 1 öl vala, s ököllel kellett egy 
lábnyi mélységre lenyomni. Az egész billentyűzet l 1/, 
öluyi tért foglal el. 950-ben állíttatott Yinchet tőrben 
Angolországban egy orgona 400 síppal. 10 billeutyüre, 
melyen 2 orgouász játszott, s 26 fúvóját 70 erőteljes 
férfi nyomta. A 11— 12-ik században a billentyűzet 
2*/* nyolezadra menő terjedelmet nyert. A 13-ik szá
zadban fordulnak elő legelőször fizetett orgonaszók; 
ebben, és a 14-ik században a billentyűk kissebbitése, 
s ujjak általi játszásra alkalmassá tétele képezte az 
orgona építészet kiváló elohaladását. sót már az egy
szerű C lejtőbe némely lclhaugok is közheszurattak. s 
a két billentyüzetü orgonák, valamint a sok apró fú
vók helyett kevesebb, de nagyobbaknak alkalmazása 
is e század elohaladásának vívmányai.

Nugy lendületet nyert az orgona építészet a pe
dálé feltalálása által, mely a 15-ik században Yeleu- 
ezébeu élt Murád Bernliardiiak tulaj donit tátik. E ta- 
tulálmáuy, mely az orgonáuák tekiutélyt és méltósá
got kölcsönzött; gyorsan terjedt mindenfelé, jótékony 
befolyást gyakorolva az ergona építészet előbbvite- 
lére A billentyűzet elefántcsonttal és ébeufával diszit- 
tetett. 4 8-ig szélesbittetett. maradván mind a pedál, 
mind a mannáiban az. alsó ás, dis. fis kihagytával a 
tört nyolezad; a sípok kiállítására is kellő gond fór-1 
ditta to tt; most a fémek kozzül a cin és ólom bizo
nyos keveréke bizonyult legczélszerübbnek

Hogy hazánkba mikor hozatott be az első orgo
na, még nem tudhatjuk, azonhau annyi áll, hogy Pé
csett I34ü-ben már orgouás kattanok létezett, s a 15-ik

században Mátyás királynak visegrádi kápolnájában 
egy ezüst sípokra készült orgonája volt, az orgonistá
kat sem fizethették rosszul ; ha úgy au e században a 
pécsi székesegyház orgonistája Huendler, Yid püspök
nek 99 arany forintot kölcsönözhetett 1U. kamatra.

A 16-ik században az orgona gyászos korsza
kát élte, mennyiben az egyház szakadás által, Scheicz, 
Fraucziaország, Németország, Anglia és Svédország 
igen sok templomaiban a képek, oltárok és feszüle
tekkel az orgona is a szentek szentélyéből kihánya
tott és felégettetett, a művészet pótolhat lan kárára, s 
több protestáns felekezetnél az egyházból mind e mai 
napig számkivetésben maradt.

A 17-ik századbau a gépezet egyszerusittetett, 
uj sipnemek találtattak fel, mint: trombita, saliciónál, 
viola di gamba, voxaugelica, melyeknél a főfigyelem 
mindig a szelíd bájos zeugzésre volt fordítva.

Minthogy az orgoua oly fontos szerepet visz a 
templomban, s külseje által is tekintélyes helyet fog
lal el, homlokzatának különböző diszmetszetek, és ara
nyozások, valamint szobrászati alakzatok által igye
keztek féuyt kölcsönözui. Ez iránynak is meg volt a 
maga tulhatása, mennyiben az orgonára egy sereg fö
lösleget is alkalmaztak; például: trombitát, emelő és 
letevő, dobotverő angyalokat, forgó napot, csengetyü- 
ket, minőkben az olasz és lengyel mai napig is gyö

nyörködik, szárnyaikkal csapkodó sasokat, sut némely 
változatok a madaruk csiripelése, és a kakuk egyhan
gú kiáll tusa, s azok utánzására készíttettek. Ily gyer
mekes s e mellett költséges, s az isteni tiszteletet há
borgató ékítményekkel már a 18-ik század végén fel
hagytak.

Legtöbbet köszönhetünk az orgona építészet fej
lesztése, s tudományos megállapítása érdekében Bedos 

I de (.'elles franczia benedek rendű szerzetesnek, ki a 
múlt században élt, s minden idők legnagyobb építé
szének tartatik, nemcsak; hanem ezen művészetről, 
első adott ki nagyszerű elméleti s gyakorlati számos 

I rajztáblával ellátott müvet, de világhírű munkája rop
pant költséges volta miatt kellő elterjedést nem nyert. 
Őt követték Hacnel, Sóidéi, Töpler, Kiittezing, Sattler, 
Müller s több mások, kiknek köszönjük ; hogy az or
gona építése mindig terjedtebb körben lön ismertté, • 
mintegy uépszerüsittetett.

Síig a múlt században a mellék, kitöltő és ke
vert hangok valának tuluyouiók az orgouúkuál, újab
ban nagyobb fontosság az alaphangokra helyeztetik, 
hogy az orgonának fönséget és méltóságot kölcsönöz
zenek. s kivaló gondot fordítanak a gyöngéd zeugzésü, 
különböző jellemű, úgynevezett dis változatok előállí
tására, ini által a legkellemesebb hangszin vegyületek 
hozhatók létre Különben a gép ruütan fejlése az or
gona építészetben is naponkint uj felfedezésekkel és 
czélszerii javításokkal lepi meg a vizsgálót, s midőn a 
tudomány és művészet ez által az orgonát tökéletesíti, 
lerója egyúttal adóját a Mindenhatónak, kinek szent 
házában van leginkább helye az orgonának, a hang

szerek e méltóságteljes királynéjának.
Fekete János.

I ly  Í r  f a l o m  b ö k .
XIV.

lElO- kedven vendég, kit régen vártunk. Egy másik vendég kit 
»oh» nem várunk. Váratlan vendég elmaradhatna. Kivált most, 
most! Igen de „Astaróth éhezik !* Hat a rom ért, sport ét eou- 
liuak emberei A hatvanén években es most. Az igazság szózat*)

A sovány szelek és aszályos napok után megér
kezett valalmra a kedves a várva várt vendég az az 
áldásárasztó csendes meleg eső, mely az alföldi ember
ként többet ér Bécs városánál... jöttével éled. ujul, 
feldiszlik a sanyarú időjárásban meghervadt elsatnyult 
növényzet, a gyepszőnyeg a lombfüzér üdébb, a virág

A ..Szabolcs" tárczája.
Jurány i Hugó emlékezete.

(Vége.)
De. úgy látsz.k. magvolt felőle írva a sorsnak 

könyvében, hogy életének hajóját a kitűzött irányból 
egy-«gy váratlan kedvezotleu ellen-szél minduutalan 
leírásodon a s elterelje; néhány rövid, de siker dus év 
után legalább megválni látjuk őt kedveticz kisdedeitől 
sőt. mint egy 3 évvel ezelőtt szülő városától is, midőn 
ugyanis Testre tette át lakását £  lépésének okát egyedül 
anyja s testvérei iránti gyöngéd szeretetéuek kell tulaj 
donituuunk. Midőn ugyanis édes anyja s nővére, kik 
annak előtte nála itt Nyiregyházáu lak tana k. Testen 
lakozó öcscséhez költöztek át, nem tudott ellenállani 
a vágynak, mely öt megszokott kedves családi köre 
után vonzá. Megszokott jelenség oly egyéneknél, kik a 
családi élet iránt jellemükben gyökeredző mély érzék
kel bírnak, hogy ha ők magok családot nem alapíthat
nak (Hugónkat, a feltehetőleg leggyöngédebb leendett 
férjet s atyát, kit különben egész lénye erre utalt vol
na ettől valószínűleg csak is betegeskedése tartóztatta 
vissza nem akarván, mint pllemes férfi, a betegápoló 
szomorú szerepére kárhoztatni azt, kinek éltét öröm
telivé tenni lett volna hivatása,) megszokott jelenség 
mondom az oly egyéneknél, hogy a szülői családtól 
még azon korban sem bírnak megválni, melyben másokat 
az önálló életkör alapítása utáuui vágy ezen kötelék- 
bőli hivatásra szükségszerűen utal

Midőn azonban a múlt év elején szülő városának 
közbizalma őt a főjegyzői székre emelé, akkor a pol
gári kötelesség parancsoló szava előtt minden egyéb 
tekinteteknek el kelle némuluiok s ö visszatért ide, 
nogy minden erejét és tehetségét e város javának 
szentelje, s a mit magában eként feltett, annak valósi 
tá-ához komolyan hozzá is látott. Tette ezt. amennyire 
gyakori betegeskedése engedé, hivatalos körében, de 
tette azonkívül is, mint a helybeli polgári egyletnek, 
a polgárság művelődése eme gyupontjának. melynek 
mar alapításánál is ö volt az egyik legbuzgóbb ténye-1 
zö a legutolsó tiszt újításkor egyhaugulav elválasztott j

, elnöke s mint a város legnépszerűbb s ennélfogva 
; legbefolyásosabb embere. Népszerűsége mellett tanús
kodik azon körülmény is, hogy a helybeli evg. egyház 
öt. a nem családos embert, a mi ott majdnem párját 
ritkító kivételes eset. a múlt év tavaszán az egyházi 
tanácsba is heválasztá. a folyó évi január 27-én meg
ejtett megye bizottmányt pótképviselői választások al
kalmával pedig a helybeli 4-dik választó kerületben 
majdnem egyhangúlag Ion niegyehizottniáuyi tagul szin
tén megválasztva. Azonban nem volt alkalma magát a 
megye közönsége előtt csak egyszer is bemutatni Meg- 
gátolá öt ebben múlt ápril hő 24-én éjjeli 11 V, órakor 
szivtáguiásban bekövetkezett hirtelen s váratlan halála.

A mit több évekkel ezelőtt a szintén szobájába 
elhalt Madách Imrére, az ember tragédiájának merész , 
szárnyalást) költőjére egyik ólet írója mondott, hogy t  

I i. szive, mely annyi magasztos eszmének és nemes ér
zelemnek életett adott, néki halált hozott" elmondható 
bátran Hugónkra is

Érzelm es volt e szív, mely számos szép költői 
eszmének adott életet. Az elhunyt testvér öcscsének 
bírjuk ígéretét, hogy költeményeiből egy szemelvényt e i 
lapok utján melyek tőle már eddig is közöltek egyes 
sikerült dolgozatokat, a közönség számára is hozzá | 
férhetövé teeudi Múzsája, mely majd a csendes tűnődés í 
sima tükorü taván látszék andalogva evezni, majd még 
egyik későbbi keletű költeményében is, játszi pajzán- j 
sággal enyelgett csapongva, sőt a magnsh röptű szár- j 
nyalásban is nem minden szerencse nélkül próbálta 
meg itt ott erejét, méltán szépreményekre jogosított, i 
s hogy a nyilvánosság színpadán nem lépett inkább | 
előtérbe sőt csak ritkán nyúlva a lanthoz, majdnem 
teljesen félre vonult, ennek okát részint Hugónk sze-1 
rénységében, részint egy, kitűzött irányában sokszo- i 
rosan megszakított életpályának a kedélyre okvet
len gyakarolni kellett öszhang-zavaró visszahatásában 
kell keresnünk.

N em es volt e szív, melynek, miként a tenger, 
hullámai a fenekeo fekvő kagylót, akként rejté a sze
rénység s igénytelenség burka benső értékét. De ba- 
rátjai előtt megnyílt e szív, s a mily merev, kevéssza- j 
vu kimért volt ott, hol magát egészen bizalmas 
körben nem érezé, oly közlékeny, oly annyira

csupa szív és melegség volt ott, hol meghitt 
barátok körében találá magút, a barátságról általán 
magasztos, eszményi fogalmakkal bírt. Volt reá eset, 
hogy egy-egy olyanban, kivel igy szivét megosztá csa
lódott,—az ily csalódás végtelenül keserűen esett neki, 
tudok egy esetet, hogy egy régi barátja részéről, kivel, 
mint végi őséggel küzdővel ő a maga is szegény eper
jesi tanuló, liuzamosb ideig megosztá magának is elég 
szűkén kunért kenyerét, de ki azóta, a képző művé
szetek egy bizonyos ágában szélesebb körre kiterjedő 
elismerést vívott ki, hosszú évek múltán történt vélet- 
leu találkozás alkalmával nem várt hidegséget tapasz
talt. Az eset mélyen sebzé öt, de—s ez nemes szivének 
egy fényes ismérve, nem volt képes megingatui a ba
rátságról alkotott emelkedett fogalmait.

Mélyen érző szive s olvadó kedélye mellett arzél 
szilárd jellemű férfiú volt ott, hol elvekről, meggyőző
désről volt szó. Barátaiért kész lett voiua talán meg
halni, de e téren baráti tekinteteket, pajtásságot, tran- 
sactiót nem ismert, s e tekintetben reá is lehetett al
kalmazni Horác ismeretes szavait.

JuMurn *«• tenacem prop<>aiti virum.
>e<- cÍTÍum arbor práva jubentiam  
Mim- vulta* instantis tjrranni 
Mente <juaőt snlida

Nagy és sok oldalú a veszteség mely bennünket 
halálában ért s evek fognak elmúlni míg a hézag, 
mely utána maradt, betöltve lesz.

Legyen könnyű porainak a fold. s virasszon sírja 
felett a kegyeletes emlékezet

Farbaki József.

E gy rég i Könyv,
(Adatok a Rákócziik • Bethlenek történetéhez.)

A inultlió végén könyvtáramban kutatva egy ó, 
régi kötésű könyv akadt kezembe, a hajdan szokásos 
— vagy úgynevezett -  kutyabőrbe kötve. Vastag, ke
mény tábláján itt-ott meglátszik a zsarnok egerek ku
tatási vágya A becses mű négy részből áll Az első 
részben: „Néhai Nagy K á k o c z i G y ö rg y n e k 1) Er-

1) Meghalt Fejénramtt 1648-ben. Életének RS-ik. fejedelemségé
nek 18-ik évében. P A.



• illatosabb, n madárdal zeugzetesohh :i lég mintha va
lami édes iljitó áiubratüszert árasztana szét, s a nép, 
melyet eddig egy újabb csapásos esztendő sötét rém
látásai üldöztek éjjel és nappal, most a jobb jövő re
ményében feledi a jelen súlyos mostohaságát s örömre 1 
gvuladva gondol a nyár és ősz dús kincseket ígérő | 
boségszarvára

Hanem persze a gondviselés (márt. i. a „földi") 
nem azért gondviselés, hogy ne intézkedjék örömeink 
lehető ellensúlyozásáról. Hogyne! hiszen az öröm (fő 

j lég ha — mint most — nagy és váratlan» ártalmas 
! hatású, szülőanyja az elbizakodottságnak, köszivüség- 

nek, függeni nem akarásnak, sőt gyakran a testszer
vezet elbénulását idézi elő vagy pláne rögtöni halált 
is okozhat. Kell azért, hogy mint uféle ideges emberek 
ottan ottan apró cseprö töszurásokhan, lncskákhau, 
bátdüffökben és üstökrántásokban részesüljünk a neve
zett gondviselés kegyéből, csak is ez utón illenek ülhet
vén komolyabb bajoktól és nagyobb szerencsétlenségtől

K magas világuézletuek köszönhetjük aztán, hogy 
a minapi áldásos esőzéssel egyidejűleg, másik vendég 
is köszöntött, be hoz./.ánk. természetesen nem oly ál- 
dáshozó mint az. első, a mennyiben iiatásában úgy vi- 
szonyük az ég élt* tó harmatához, mint a kő a kenyér- 
in'/.. n kígyó a balhoz, az ostor az. áldáshoz... lévén 
az ö feladata az adó, ártéri tartozások és kincstári il
letékek kérlelbetlen behajtása.

Ki volt. ki nem volt e vendég? nem kérdés (az 
egyénnel semmi dolgunk, s legfeljebb akkor lesz. ba 
túllépi hatáskörét) Imuem annyi igaz, hogy megjele
nése nagyon váratlan volt. s épen úgy elmaradhatott 
volna mint ez az. otrombán dudáló szél májusból, a 
kegyenczek és éiődik a magas állásunktól, vagy a tra
fik. lotterai, állandó katonaság áruyfoltjai az alkotmá
nyosság fényes ke rété Imi 1

Adólnijtás .. most!
Most, midőn oly időben élünk, mely a told ter

mését illetőleg legalább is méltó párdarabja az 1863-ik 
ínséges évnek

Most. midőn az iszonyú péuzválság következté- 
benoda jutottunk, hogy minta.Hon“ f. évi 105. számában 
olvas>uk ..nálunk 5— (i forinton adnak el egy hold föl
det. 2 0 0  “/„-O S  hetáblázások történnék ingatlanokra, és 
csak a fővárosban I0oo munkás tengődik munka nél
kül. s így nemcsak hitel- és pénzválsággal, de üzleti, 
forgalmi és ingatlausági válsággal is vau dolgunk"

Most. midőn egy képviselőnek (Solyinosi B » az 
országházbau tett azon íeljaidulására. hogy ..a hazát 
véginség. 8 a nemzetnek ipurral. kereskedéssel, mező
gazdasággal foglalkozó összes osztályait elpusztulás fe
nyegeti" — maga a pénzügy ér nem bir egyebet vála
szolni, mint azt. hogy az „kelleténél feketébben festett 
képe a helyzetnek".

Most. midón megkellene nyitnia az államnak az 
országos éléstárakat s a boldog évek megtakarított fe
leslegét kiosztania a szükölködökuek. — ha ugyan a 
haza bölcsei godoskodtak volna (mint József hajdan 
Egyiptomban) a kétes jövő siralmas napjairól.

Most. midőn — hogv magunkról is beszéljünk — 
sápadt, el kényszer* dett. félmeztelen alakok holyonga- 
nak házanként, és a kiktől alainizsuát kérnek, azok is 
éheznek. Kanyarognak

Most. midőn csak megyénk területén is annyi füs
tölgő üszköt beoltani, annyi végi na ég re ju to tt családot 
vigasztalni, annyi elhagyatott árváról gondoskodni vau 
hivatva sőt erkölcsileg kötelezve e megye közönsége.

Most. midőn e vidéken legtöbb község határában 
vizár alatt állanak a földek, melyektől kenyerét várta 
a tulajdonos, s Helyekért mégis úgy országos mint ár
téri adót fizetni lévén köteles, most érti meg. mily 
nagy igazság rejlik a hajdani tót diák ama paradoxo
nul mutatkozó állitásábau : „nem aduáiu száz forintért, 
hogy semmim nincs ..**

dély Országának Fejedelmének. Magyar Ország sok Ké
szeinek Urának és Székelyek Ispánuyámtk. 1646-beu, 
az első Ilonák vagy Januariusnak 10-ik uapjáii Es ez
után tsak hamar, uz ó Naga igen nagyreményű kedves 
Fiának, kit az egész igaz Magyar Ila/a fiók megnyu
godtak. é t igen meg- vidultak vala, néhai R á k ó c z i 
Z sig m o u d iiak * ) 1052 ben. a Negyedik Hónuk vagy 
Aprilisnek 38-ik napján Ennek felette az előtt 1648- 
ben. Harmadik Ilonák, vagy Martiusnnk 29 dik uapján, 
ritka pélilüju kegyes és istenfélő néhai Öreg Gróf Bot
ién Istvánnak Gyula-Fejérvari múlandó Friss Hazuktól 
a sírban nug-inditáskor Siratta s' Sirattatta Medgyesi 
Pál * Váradon Nyomatott Szenc/i Áhroham által M D 
Lili E könyvet Fényes és Meltóaágos Fejedelemnek.
R á k ó c z i  G y ö rg y n e k  ajánlja a szerző. Van benne
3 prvedicació ókori modorban Írva. A második rész3): 
„Temetési pompa. Mely az Tekintetes Es Nagyságos 
Néhai üroff l k t a r i  B e th le n  l i t e r n e k 4! , Há
nyad és Maramaros Varmegyéknek örökös Fö Ispannyá- 
nak ló tó esztendőben. Kis Asszony-havának harmadik 
napján Bánban meghidogodett testének Liszkafalváról 
N yi r-B á to rh u n  temetésének helyere való megindi- 
tásától togva. az földben el-takarittatásáig celehrálta- 
to tt“. Itt következik két madár-lud alakú a — nyak
tól lógva egy uyil köti őket össze. Váradon Nyomtatta
tott Szenet! kertész Ábrahátn által. M. DC. XLVI. esz- 
temlolien. vau benne: egy magyar es egy latin pracdi- 
cació, továbbá: I) S z u th m á r i  L M ik ló sn a k  Lip- 
to Var-Megyében L u s s in á n  tartott beszéde, az el
hunyt felett die 24 Anno ló4ó. — 2) Sáros Vármegyé
ben Sz. Mihályon, An. 1646 octoh Se Ivei B a lo g  
I s tv á n  Huszti lelkitanitó beszéde. — 3) Ugyan ettől 
Szántón Sz. Mihály havának 31 ik napján An Ió46 
mondott praedicaciója. — 4 Szathroari Lázár Miklós
nak „ez szomorú utazásának utolsó napján Nyir Egy
házán tött Praedicaciója" Nov. An 1046 — 5) Dob- 
r a y  B á l in t  Kcsedi Predicatör „a* n. Ikt gr Bethlen

2) Nőfii vevőn •  rwh király leányát Henriét- Friderikát ki netn- 
aokám etután elhunyt Patakon A vigSHttalhntliin ifjú 2fl-ik 
ővőbvn st in tőn követő etelid nejét. I* A.

•) K rés* kulonoaen Srsholcvmegyét érdekli. P A.
4) Fis s tudó* gr. Bethlen litvánnak ő» t'aáky ('hrótiiiunak P. A.

„Ha hu ha... nevessünk rajta!'*
Mindegy... „Notli briclit Kisen** A pénz nélkülöz- 

hetlen az államháztartáshoz, tollát fizess jámbor hon
polgár I és mivel nem tudsz íizetui, tehát pótold meg 
egyenes tartozásodat a kamatokkal, a foglalási végre
hajtási és árverelósi költségekkel... hadd éljenek azok 
is, kik téged hazatiui kötelességed teljesítésére, (illő 
napi és fuvardíjak mellett) szorgalmaznak!

Bölcsen mondjátok uraim I ti kik e szerszám, guz- 
dászáti készlet, dunna és párnahadjáratot rendeztétek, 
de szabad legyen kérdésbe tennünk: ba tauusittok-e 
hasonló nagylelkűséget azok irányában, kik ezrekkel 
vannak adóhátráuyban, kik csak nemrégiben is a Pat
ti féle Int uversenyen egy egyszerű ülőhely árát 10—.íl) 
forinttal fizették, kik egy paripáért, egy agárért egy 

j  színpadi szépségért telt marokkal szórják a százasokat ?
Vagy ta lán ... a már más?
Aztán meg úgy rémlik előttünk, hogy a hatvanas 

évek előtt rendesen akkor szorította a feiiúlló (bizony 
uein atyáskodó) hatalom az adóhátrányosokat. mikor 

I alapjuk és kutforrásuk volt a fizetésre, jelesül a do-1 
I háuyelüleg adásakor, aratás után, dohányheváltás al
kalmával. . M ost?,,. Nem tudjuk micsoda |övedelem- 

! forrás lebeghetett az érdemes intézkedő közeg szemei 
előtt, ha csak azon genialis gondolat nem, hogy velünk 
alaposan megértesse a ..mindent megnyertünk!" jeli
gének hét országra fél világra szóló boldogságát...

Hol’s dér Teufel! minő absurd beszédek ezek is 
inét! Reá ue hallgassatok emberek! Halljátok az igaz
ság szózatát, a mint az a uii szerelmes fiunk által nyi
latkozik : „ha mi 1867 óta bőségben úsztunk volna, ma 
már úgy elhízott, bakafántoskodó, préda nemzet vol
nánk hogy okvetlenül el kellene vesznünk A ma
gyar ember könnyen elhízza magát, különösen pedig 
jó termés idején. Akkor nem ismer sem istent sem em
bert. Etele természettel, hevülékeuy fejjel, hirtelen fel
lángoló. pezsgő véralkuttai csak úgy élhet meg valaki 
ha derekas iskoláu megy keresztül", stb. stb (Hírmon
dó 1874. 1 i* sz. 290. lap) Es mindezekből folyólag ta
nuljátok meg. hogy a múlt napokban is nem az eső 
volt áldás, és nem u másik vendég a neiu áldás, ha
nem épen megforitdva...ad majoréin executiouis glóriám!

—* —J-

ÚJDONSÁGOK.
-t- Képviseleti gyűlés Nyíregyházán, májút*

19-éll. 1. Jegyzőkönyv hitelesítése után a minisztérium
nak a jegyző választásra vonatkozó határozata. — mely 
szerint törvény értelmében a választott jegyző holtigla- 
ui hivatalnoknak nyilvánittatik, — olvastatván; a kép
viselet az országgyűlés utjáui orvoslathoz folyamodott. 
2. A királyi kisebb haszon vételek, tekintve a mai penz- 
válságos időket a lehető legrövidebb időre hutároztat- 
tak kiadatni, az etTeletti vélemény adással a gazdasá- 

I gi szakosztály bízatott uieg. 3. A főjegyzői állomás a 
megürült írnoki állomással f hő 28-kán töltetik be vá
lasztás által. 4. A nagy tanyai legelő bérbeadására vo
natkozó szerződés a 4 dik pont kihagyásával megerő- 

1 sittetett. 5 A polgármesteri évi jelentés hosszabb niot 
vevén igénybe rendkívüli gyűlésén tárgyaitatui határoz 
tatott. 0. Benczúr Emilnek azon kérelme, hogy a pró
ba munkálati költség neki téríttetnék mega«on kijelen
téssel, hogy ba kísérlete sikerülne, megadatni rendelte
tett. 7. Az orvosi jelentés tudomásul vétetett. 8. A 
szé n és salétrom térnek a tanács által benyújtott ter
vezete azon kijelentéssel fogndtatik el. hogy az egye- 
telkek után esendő földek, ha az illető tulajdonos a/o 
kát kisajátitam nem akarja bárkinek is eladható lesznek.

(n) A múlt szamunkban jelzett érdekes bün-

Péter Urunknak teste mikor N y i r-Üa t h o r ba u a szá
lláson szekeréről le vétetett s a s i r a t ó  S z é n b e  be
vittetett * va’ó keszéde 2 die, Nov. — 6) Au D. 1646. 
3 Nov. B á t b o rb a n  tött Predicatió H o d a sz i J.Mitlos 
tol, — 7) V e rs e c z i Ferenc/, Saros-l’ataki Predicatör 
beszéde Ny 1 r -B á tb o rb a n  die 4 Nov. Anno. 1646.— 
Praedicació melyet tött C sa l aj i György a méltóságé* 
oregbik R á k ó c z i Györgynek. Erdély Országúnak Fe
jedelmének. egygyik Udvari praedicatoia. a Nyir-Ba- 
t h o r i  templomban a sir felett* au 1646 die 4 Ko- 
veiubr. — Úgy látszik, hogy a boldogult B e th le n  
P é t e r  teste valamenyi birtokara elvitletett. hol aztau 
vagy az udvari lelkész, vagy a helybeli praedicutor tar
to tt búcsúztatót Ha a N y ir -B á th o r i  rét eclez-ia 
oklevelei, es a regi templom síi felirata neuibizouy itaua 
is miszerént Iktán B e th le n  Peter a B a th o r i  temp
lomban nyugszik, — e könyv mindeo kétséget k izár.— 
Van még e kötetben — vagy részbeu — Uodászi Mik
lóstól egy beszéd melyet „Anno Die 1640 29,Novemb- 
ris. Jankaiéival! az udvarházban" tarto tt „Tek es Ngos 
Néhai Albéti Zólyomi Miklós Uramnak egy- ideig sze
relmes életetársáuak, s az után számos esztendők alatt 
hűséges özvegyének, a Tek. és Ngos D a ró c z i  Saphi- 
ának" hült tettemei felett — Következik a harmadik 
rész (megjegyzendő, hogy ezen kötetben foglalt mu- 

1 vek, m ind  külön kötetet képeztek s csupán — véle
ményem szeréut — az illető régi tulajdouos köttető 
egybe, ezt a nyomtatási év is bizonyítja.) — „Egy e
n e s  ö s v én y  A Sz. életre vágyódóknak" Irta a Feje
delem udvari praedicatora Keresztúri Pál. Nyomatott 
Váradon C s e p r e g i  Mihály költségével. M. DC. Lili. E 
müvét a szerző a „Kolozsváron lakó Csepregi Mihály
nak ajánlá. Van benne 22 különféle alkalmakra való 
sz beszéd, melynek utolsóját Rákóczi Zsigmond teste 
felett monda a szerző, F e j é r v á r  Ott. — Végre a ue- 
gyedik rész „ L e lk i l e g e l t e t é s  az az: A Dávid Ki
rály XXIII. Soltárának rövid magyarázattya mellyet fog- 
lalt-hé-1- praedicatióba A Jézus Chrisztus aalázatos 
szolgája Keresztúri Pál". Váradon nyomatott Sz. Ker
tész \broham betűivel. M DC. XXXVIIIII. E becses 
rész ajánlva van: L o r e n t e i  Suhannának Erdély Or
szágának meltóaágos Fejedelmi Asszonyának**.

Említésre méltó az, ekkori időben, a fórén*

Ügy i tárgyalás i^ikUgyan lm yejtrtetl I hó 18 áll A 
tettesek, kik miül jeie/luk nők voltak, 0 egyik nőnek 
sógorát férfiatlauitolták meg oly czélbói hogy a férfi 
vagyonát örökölhessék elítéltettek; még pedig egyik,a 
lotettes 3 a másik :» havi börtönre. Az elsouek itéle 
tét a királyi ügyész fellebbezte.

(x) A felső M/.abelesi ref. egyházmegye f. évi 
számvevő gyűlési t jun. 4-éu K.-Várdán fogja megtar
tani. Melynek egyik érdekes tárgyát fogja képezni a 
lemondás következtében megürült s goudnoki (coadj. 
curalor) állomás választás általi betöltése Jun. 3-kára 
az összes lelkeszi kar meghivatott ugyanoda a lelké
szt eriekeziet alakuló nagygyűlésére. Lapunk szorgal
mas munkatársa Górömbei Péter kész alapszabály ter
vezeti <1 lóg fellepni a gyűlés elölt, mint értesültünk.

0  Áldozó csü tö rtö k ié  viradóra a kólaji r. k. 
lelkész lelkész (Atlas) házát ismeretlen tettesek kiás
ván, a mint hulljuk, lmt oldal szalonnát, nyolezvan it- 
ezo zsírt főzeléke-1 stb eloroztak. Hiába ! Kótaj csak 
KoUj tagadhatatlan, — mondaná valamelyik fűzfapo
étája a Bl)ougu*-uuk Még arra is volt idejük, hogy az 
ellopott borsóval és lencsével a pap házát szabályo
san körül pergettek a seprüzni való kurta kalmárok,— 
a lelkész farkas bundáját sziutéu ellopván, a temlum 
előtt álló crucifixre kötözték fel.

(rj Felhívjuk olvasóink figyelmét a „halottak 
iné gége leséről* mai számunkban közzétett czikkre. Az 
egesz világ több helyein, (országunkban is) alakultak 
e ezéibol egyesületek. Vájjon Nyíregyházán, hol oly 
sok szép eszme fogékony keblekre talált már, nem len
ne-e üdvös dolog a buzdító példákat követni ? 1

(sz) V ásárunk  f. hó 18-ún megtartatott ugyan, 
de igeu siláuy eredménnyel. Alig egy pár szarvasmar
ha adatott el csekély ár mellett. A termény-vásár sem 
ért semmit; vevők és adók kevésszámúiul. Minden bi
zonnyal a rósz idő járás volt ennek oka, mely f. hó
14-éu esőt hozott ugyan, de nem volt benne sok kö
szönet. máj. 17-éu tobbizbeu erősen havazott s oly hi
deg volt. hogy bármely téli nappal versenyzett Nyír
egyházán dér nem volt ugyan, de már & közeleső Oros 
határában, miut szemtanútól hallottuk ez is ismét pusz
tított. Nálunk a nagyhideg a gyengébb növényzetek 
egy részit elsauyarta sőt a gyöngébb fajú szőlők né
melyikének is ártott, amenny iben a lágy után jött haj
tások egy része, a hideg utánni meleg napfényen le- 
száradt. — Bízón elég volna már a csapásos idöböL— 
Bátor kornyékén ugyancsak 16-án olyan bó eset hogy 
a vidék egészen télies szint öltött, a falvakat s mező
ket bú lepel takarta.

(D) Lenkey Károly honvéd huszár ezredest
f. hó 20-áu temették el Egerben. Az 1848— 49 iki sza
badságharc/ e vitéz bajnoka emlékére a honvédmen- 

, házon gyászlobogó leng Nevét ismeri a hon Kárpá
toktól Adriáig f. hó 18-án hunyt el; emlékét halhat- 
lauitja lángoló honszeretete

(!) Az országos ellenzék f. hó 17-én tartott 
nagygyűlésen indítványba tétetett Tóvőlgyi Titusz által 
Kosuth Lajosnak vendég gyanánt leendő haza hívása. 
Cgyati e gyúleseu az ellenzék, „függetlenségi párt" ne
vet nyert. Több indítványok is tétettek e gyűlésen 
melyek részben elfogadtattak.

«x) A gyermek majális a rósz idő miatt f. nó 
20-káról május 27-ikére halasztatott. Ugyan ekkorra a 
ref egyház elöljárósága elhatározta az általa vissza
nyert nyereménytárgyukat u majális helyiségén elárve
rezni: e.otlég púnkéit más 1 ük oapjáu is meg fog 
ki'éreltetm azoknak elárusitása E tárgyak kozott van
nak értékesek is. Előre is felhívjuk a közönség figyel
mét e körülményre.

„ * „ A helyben állomásozó gyalog honvéd-
zás/.ló:ilj:it. miut *rte» ihűulc Kassára szándékoznak 
átteni, mint neinelvek állítják azért, hogy a város a 
kaszárnya építésre a szükséges áldozatokat meghozni

düek holtteste felett elmondott élőbeszéd a mely 
cinig) kezdetett: „Úri felsöségel Méltoságos Groff Te
kintetes. Nagyságos. Nemes. Nemzetes Urak és Ur Asz- 
szouyok, Vitézlo serény férjfiak. Isten titkainak sáfáray 
Egyházi szolgák, luinuyájan valakik avagy tsak ez si
ralmas pompa nézésére ide gyűltetek, de kivált-képpen 
stb" Itt eUzáiuláltatik az üdvözölt rokonai, barátai 
kik míg a „serény térjtv* élt nevettek most pedig „si
ránkoznak vala" Nem tehetem, hogy fel ue említsem 
az e könyv be u előforduló első részuek ajánlását melyet 
az illető szerző* * 3), — ajánl R á k ó c z i Györgynek, a 
többi közölt így ir: „Ngd szerelmes édes attya. Nagy
ságodat mind nemzette s mind istenesen nevelve, szin
tén a Fej* d« Imi magasságig; melyben is háttá igaz 
8uccessorul; a im gtirbatlan inéitóságos Rá k ó c z i S ig- 
m ond pétiig. Ngodnak kívánatos egy Testvér ötse, ki
re! egy són, egy kenyerén nevekedett" stb. — E mű, 
iniud íii'torai, miud pedig irodalmi tekintetben igen 
becses; tárgyalja Erdély és hu/ánk akkori viszonynyait, 
(1646—48) nyelvezetét, szokásait, különösen az egyhá
ziakat Nem egy fejedelem, vagy híres befolyású férfit 
jellemez, szinte elöukbe állít. Hiteles iratokat foglal 
magúban R á k ó c z i G y ö rg y  Erdély fejedelme, B et fi
ié n  István. Péter elhaltéról, pontosan kijelöli az évet, 
hónapot, uapot melyen elhunytak; előadván testük ho
va vitelét, a sirjok felett tartott sz. beszédet, a jelen
levők neveit stb.

Ami pedig az irodalom ez idei állását, pártolását 
illeti, az elsőre megfelel maga a könyv, a másodikat 
pedig bizonyítja az. miszerint maga R á k ó c z i G y ö rg y , 
neje L ő re  11 t e i  S u s a n n a  is fogadtak el ajánláso
kat*), kiuyomatván és terjesztvén a hoz zajok be
küldött művet. Nem egy. — akkor élő iró köszönhető 
felléphetésct a fourak irodalompártolásának, kik ozál- 
tál egy jó ügy buzgón niuködö apostolaivá avatták 
fel magukat.

Patak) Árpád.

5) Medgyesi Pál jele* MÓnok é» egyMi«i i
6) Lssd fpiintobti.



vonakodik Báruukép legyeu is a dolog a valók ne- 
gényebb lakossága igen érzékenyen les/. su|tva ezen 
intézkedés által, a nieunvihen eddig a katonáknak gya
korlat idején, csak Nyíregyházáig kellett jöniiiök. Ha 
ügyes bajos dologban j«»nni«ik kellett : akár mikor heti 
vásár alkalmával könnyedesen berándulhattak, most 
azonban Kassáig kell vándorolniuk majd a magok költ
ségén. — Reméljük azonban, hogy ezen a dolgon még 
segíteni lehet, s segitnek is azok, kiket az ügy köze
lebbről érdekel.

— (Bekiildetett.) A jegyzőválasztás határ
ideje közeleg, az aspiránsok agioja folyvást növeke
dik. Ma olyanok hozatnak szóba kiről még tennap sen- 
kiseiu álmodott. Annyi bizonyos, hogy ezen sok candi- 
datus közül csak egy fog inegválasztatni De hogy ki 
legyen ez az egy ez a legnagyobb kérdés V Tegye min
den polgár kezét szivére — vetkezzen le minden 
mellékes tekintetet! Adjuk meg az érdemnek a jutal
mat ! Becsület, tudomány, szorgalom szilárd jellem ! 
Kinek életéből ezen drága kincsek sugárzanak, azé le
gyen a megtiszteltetés koszoruja. — Többen.

A nyíregyházi ref. uj templom javára 
történt adakozások folytatólagos sorozata : Szabó 
Jó/sef ur koronás ezüst túl cs. a. t. tanító Debreczen- 
ben 5 frt, Nádasy Mihály ur 2 db 4 fi tos arany 8 fr. 
81 kr. Deák János ur kisvárdai 5 frt. Nők gyűjtésé
ből (Vad Zsuzsi és Molárovies Mariska k. a j !)0 frt 
58 kr, Tóth Jószef ur biidi jegyző 2 frt, Oláh Ferencz 
ur (Szesztay Sándor által) I frt, Bodnár János ur ügy
véd, 5 írt, Kiska János ur 5 írt, Balogh kisasszonyok 
10 írt. Marsaiké Károly né 5 frt, Bálint Sámuel ur 
Debreezeuból 20 frt, Palánszky Sámuel ur és neje 
Csapó Ida 30 frt. 30. A kovács czéli 10 frt, Klein Ja
kab ur 1 frt. Szabó Sándor ur 50 frt, Tomasovsky B ur 
5 frt. Loewel János ur távirda hiv. főnök 20 frt, sveiczi 
lakos Gredig Lénárt ur 50 frauks vagyis 22 frt, Attd- 
ráscsik József ur 1 frt, Özvegy Nagy í'álné 10 frt. Má
té András ur 10 frt, tíelus Mártonná 12 frt, Karait-

cza) Jú/sefné 5 írt, Révész Bálint püspök ur által 
gyűjtögetés Debreezeuból 150 frt. Csuhán József ur 10 
fit, Nádasy József ur 20 frt, Nagy Károly ur 10 frt, 
dr. Kovács Sáudor ur 5 frt, Hősig F. és Diecz Lajos 
ur t» frt. Nagy Péter ur 50 frt, Krajnyák György ur 
10 frt, Varga János ur 1 frt, Kacska János ur 10 frt, 
Szécsy György ur 2 írt, Fontán János ur eperjesröl 
10 frt, Kovács Gergely ur posta couduktor 5 frt, Lip- 
tay György ur 10 frt, Szokolay Lajos ur 5 frt, Réthy 
Ferencz ur 5 frt. Fejér László ur 20 frt, (Folytatjuk.)

— I'jabb  adakozás a megyei tüzkárosultak ja 
vára Soltész Emília urh. 2 frt, a megyei ínségesek ja 
vára 1 forint.

Sziliházi tudósítás. Lapunk csak egyszer je
lenvén meg beteukéut, ha miuden előadásról lelkiis
meretűi ítéletet akaruárk mondani, több lényeges köz
érdekű közlemények maradnának ki, ugyanazért egy
szer mindenkorra megjegyezzük, hogy csak minden 
második, vagy harmadik előadásnál emlékezünk meg 
H é t f ő n  máj. 18-án adatott „A betyár keudóje- ere
deti népszínmű dalokkal 4 szakaszban. Irta Abouyi 
Lajos. (Rendező: Abonyi.) A pesti színpadon annyi
szor lelkesedve fogadott ezen jeles népszínmű itt uem 
tette meg a kellő, kedves hutást. Minek legfőbb oka 
volt U. M. (Zsófi) Előadásának tulhajtásaí átlépték az 
illemhatárait Kitudva azt. hogy az erőteljes „paszabi- 
csókoktól csak úgy zengett a színház, táuczküzbeu oly 
helyek lettek láthatók, melyeket neui szokás mutogatni 
Ha ez csak egyszer történt volna a veletleuségnek 
tuduók be, azonban háromszor négyszer egymásután?.. 
Neiu csoda lm az egész müveit közönség meghotrán- 
kozott (Hogy minő érdekkel viseltetett a közönség a z 1 
előadás iránt, igazolja az. hogy egy haduagyocska az 
egesz előadás alatt valezert tánczolt a szomszédja tér
dén a mi ugyan nem volt helyén és komoly megrovást 
érdemelne. Ezúttal ennyit) Az ilyen művészet, igen küny- 
nyen sajátságos babérokat teremhet. — A többi sze
replők kisebb nagyobb mértékben helyesen oldák meg

feladataikat. Buloglmé (özv. O. Nagy István né) kitűnő- 
lég adta a kegyes jószivü nagyuéui szerepét Károlyi 
(O. Nagy Ferencz) színpadi jártasságának és helyes ala
kításának újabban szép jelet tünteté fel. Abonyinak 
(Bandi) előadása kezdetén alakításában némi indoko
latlan ugrások voltak, később azonban az előadás he- 
vébeu feledtető ez ingadozást Abonyiué K Ella (Örzse) 
egy újabb virágot szerzett koszorújába Kőmivesné (Bo
ris), Kovács (Szolgabiró) szintén figyelmet érdemeltek. 
Teüreök (ifj. Ónodi) igyekezett jól játszani, elég szép 
hangjának s jó  színpadi alakjának nagy hátrányára van 
a nehézkesség s szavalatának egyhangúsága, mely min- 
dig ugyan azon kört futja meg. C s ü tö r tö k ö n  máj. 
21-én „A jó hazafiak14. Legújabb vígjáték irta Toldy 
István (Rendező Abonyi). A külöubeii is korszerű du- 
rab szép közönség előtt valóságos elegantiával adatott. 
Ily sikerült, kerekded, összevágó előadásra csak jobb 
vidéki társulataink lehetnek képesek. A főbb szerepvi- 
vök között alig tudunk különbséget tenni. Ha most 
Abonyi (K. A. mérnök) valóban elegáns játékának táp- 
soltunk, a másik pillanatban már elkellet ismernünk, 
hogy Kovács (Domby Adolf) saját légkörében oly ki- 
tüuöleg alakított, mely az egész közönség tetszését tel
jes mértékben kiérdemelte A. K. Fdla (Aranka) a na- 
ívságot mely e szerepnek jellege, néha összetévesztette 
a falusi libácska ügyetlen mozdulataival ; még Kömi- 
vesué (Gabriella), szokásban, viseletben nem bírta kel
lőleg alakítani az úgynevezett magasabb körök ferde 
kinövéseit. Ha a társulat igy fog továbbra is működni 
bátran merünk szép jövőt jósolni a bérletnek.

Helyreigazítás.
A ref. uj templomra tett. adakozásoknak a 16-ik 

számban megkezdett első közlésében előforduló „Se- 
hoctky* név helyett .Lehóczky" olvasandó.

F'elelös szerkesztő : Lukács Ödön.

A WlltmilÁZI SÓSIÓ
1874-dik évi fürdő idényére különösen felhívjuk a t. közön
ség figyelmét azon okból, mivel részint az időjárás (mely ez 
idén kevés esőzéssel járt), részint pedig a társulat idevágó in
tézkedései (lecsapolás sat.) következtében, a  viz oly töményi- 
tetten l ú g o s  (erős) U*tt, mint ez már évek ó ta nem volt. Igen 
természetes, hogy a fürdőnek gvógylm tása is ez által tetem e
sen növekedett. A s<Sstó im^y sikerrel használtatik gftrvélyes, 1 
rsu /d is  é s  kösftvénye*  b á ju k n á l.

A vendéglő a legjobb hírnévnek örvendő Maros*! vendég
lősnek van átadva.

A sóstói társulat igazgatósága.

Dr. Rottman Lipót
helybeli orvon tudatja  az érdek le tt 
közönséggel, hogy májú* elsejétől la 
kását a n a g y debreczeni u tczáb a  Já - 
nÓMzkv Andrásnak Pavlovié* boltjá
val szemben eső  házalta tette á t;  
va lam in t tód a t ja azt í«, hogy nap
jáb an  d. a* 2—4-ig m indennem ű fog- 
m ű té teket végezetül.

Előfizetési fölhívás.
1074. január 1-én aj rlíl»**tést nyitottunk s

..SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ1
harmadik évfolyamára,

mely
minden húzás után havonkint 

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

Budapest számára díjmentesen a házhoz 
hordva 2 frt.

A/, ősz tr-magyar tartományok számára díj
mentesen postán küldve 2 frt 

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

I jomiMit jelentkező előfizetőknek a már
.... .. lent számok még rendelkezésre állnak.
»0Ír Hirdetések olcsón vétetnek löl "•U  

A „sorsolási tudósító**
(10—8) kiadó hivatala

Budapest. halvány-utcza 9 az.

Különleges hatása (ló—1)
az Anntherin-szájv íznek.

melvet dr Popp J. I». es..kir. udv. fogorvos készít Bériben, elő
adva dr Ja  ne 11 G yu la  gyakorló fogorvostól. Keudvl vényeat*- 
tik a Imrai klmkiti an valamint dr Opolcer tanar, rertor mag. éa 
kir szász udvari tanácsos dr Klontxinsky, dr. Brzntz, dr. Ileller 
*tb. orvon urak eltol

Ka* ti varr fokép a Cocák kitisztítására szolgál. Vegyészeti 
tulsjd"ii*agaual Ingva feloldja a fogak közt és a fogakon a nyalka!.

Használati leginkább él kelés után ajánlható, mert a fogak 
közt visszamaradó Lu-rvsze* akék rothadási.* menvén át, íg y  a fo
gak állását megtámadva, a stajliaii leheletét gejesztenek.

Még azon eaetbrn » , ha a borkő mar lerakodásban van, 
haaznalható e saer, mert a mrgkeroénykede* ellen működik Mert. 
ha < sak a fog egy kis része is letörik, skkor sx igv megsértett 
fog inontMul s  esik es okvetlen elpusztulván, a többi egészséges 
tógákul is megrontja.

A fogak szép é« természetes színét vinzaadja, mert min
den idegen mázt vég. deg szétbont és megsemmisít

Igen hasznosnak iizonvul alfogak tisztontartosában. Ere- 
doti fényüket és ragy ga»ukat vi-saadja, a borko-lerakodást meg
gátolja és minden bűzös szag ellen megvédi.

Azon fájdalmakat, melyeket az odvasfj ée romlott fogak 
okoznak, nemcsak enyhíti, hanem a baj tovább harapodaasat «a 
meggá nljá.

Kata yosnak bizonyul az Ana'h-rin-azajvit a foghas rőt ha
dimnál. valamint biztos és sikeres enyhítő szer aa odvas fogak 
tejdalmai ellen. * suzos togf-jdalmaknal Az Anathenn-saajvix konjr- 
■■yen és anélkül, hogy valami hátránytól félni kellene, enyhíti a 
lejdalmakat a legr*ividebb td*. alatt.

Mindeiiekfelett megbecsülhet len az Anatherin-szajvic a le
hellet jó il ati.oak fentartásaban és a büaösség eltávolítás *bau.
• elegendő ha n*|.)ai>«ii néhányszor kiöblítjük szánkat e vízzel

Nem sjealhato eléggé a tapló* foghua ellen, ila  az Anm- 
theri'i szájvíz m.ntegy négy hétig utasítás szerint hasznaltzlik. 
akkor a beteg foglms hálává*.>sága •-Itunik éa kellemes ruzsasziu- 
nek ad helyet.

Nem kevésbé kitűnőnek bizonyul at Anatherin- saájvia a 
a mozgo fogak ellen hat oly Ing iih lyl-en a gnmokorosok, vala
mint örek emberek szenvednek.

Bizton szer az niiatiiemi szájvíz: a köenyen vérző fogkua 
ellen Knnek oka a fogedénynek gyengeségében rejlik Kz eset
ben <-rós fogkefe szükséges, mert ez a foghnst edzi, mialtol uj 
muk«*desre ébreszti a z t: — Ára frt 4o kr.

A n a t K e r l n  f o g p ó p .
I»r. Hopp J. fi. cs. kir. fogorvostól Be* tl*m.

Kzen végvidék a leheletet tisztán é* üdén tartja, és arra 
szolgál, hogy a fogaknak csillogó fehér kinéeéat kölcsönözzön, 
ezek romlását megakadalyózza ea a foghnst erösbitae.

Dr. Popp J.
n ö v e n y - f o s p o r a

olvkép tisztítja a fogat, hogy iiiiiideniiapi bascnalata altol az oly 
kIh-iiietlen fogkő eltavolittatik éa a fogfehérség <•» finomság te- 
kintetélien ny**r. — Egy doboz ara 63 kr o. é.

Kapható Nyír* gyhaznn Bertalan P ,  Tiara-Lökön Vrlkó E ,
* inason Újvára 8.. Madbazon íSzilay J , > .-Kallóban llvezda K . 
Szathmar -n Kinher J. ea Meyer ti , D elirecn tibn  dr Itotoc-hnek 
Tatnassy B„ Rózsás F. és Mihály uralnál.

A CZUGOS-KERTBEN
májas havában

1 teljes öl jómitiőségú bükkfa . . . .  10 fr.
1 teljes Öl kitűnő minőségű bükkfa . . II fr. 
1 bécsi uiá/sa bükkfa-szén . . . 1 fr. G0 kr. 

(4—3) M ar*alkó K ároly.

t p O O O O O O C X X X W X X X X K X tt
(6 — 5)

Mindenféle téli bélelt ruhát 
nyaralásra elfogadok, 

if j. P a ta k ) ' S ám u e l,
F 'preskerti-titeza 709-dik vitjfy a 

Pásonvi-UHCzán 807-ik számú házban.

i X X X X X X X X X K X W t X X X X X R

Lónyay Györgynek
vá*. nam ényi g-azdásásában eladó 
ejfy k itűnő szepdőgü és jámborHágu 
ötödfii aveitzer bika. A venni szán
dékozók, értekezhetnek, akár szóval 
akár levélben a tulajdonossal. La
kása és utólsó- posta V.-Namény.
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