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bűi fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza. «  

K iadó-h ivata l.
4  hová az előfizetési pénzek, a lapha szn iit^
A hirdetések és lelszólumlások küldendők v
r  X a g y tér  13f». sz. a.
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Vegyes tartalmú heti lap.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

Hirdetési dijak :
Minden & hasábos petit-sor egyszeri hir-Vj 

detésnél T> kr. többszörinél 4 kr. ra 
Terjedelmes hirdetések többszöri beik-ljl 
tatása, kedvezőbb föltételek alatt * 

közölhető.
Minden egyes beiktatás után k incstár^  

illeték 30 kr.

X nyílt - térben minden bárom hasábos^
garnmnd-sor dija 20 kr.

Az előfizetők, a hirdetések meg-], 
szabásánál, 20^-nyi kedvezmény-?! 

b e n  részesülitek.

Ivlado-tulajclonos : ix „szabolcsmogyel lapkia<ló>tá,rsulat.u

Valami a liirlapirodaloiiiról.
A lapirodalom ,m ely hazánkban a negy

venes években alig egy két hetilapra szorít
kozott napjainkban meglehetősen kibontó, 
szárnyait.

A sajtó  minden irányban hatalm asan 
működik, különösen pedig .a  lapirodaloin az, 
mely terjedésében nem ismer határt. \  idő
kén egy városban két, bárom sőt négy lap 
is van (például hozom fel városunkat, hol 
eddig már három újság van, a negyedik pe
dig keletkezőiéiben.)

Minden bizonnyal örvendetes tény ez» 
olyan, mely közmivelődésiink tekinteteben 
nagy bordereivel b ir; azonban van még is 
olyan dolog, mely káros befolyással van a 
közönzég erkölcsére általában a hazai zilált
ságot, szétszórtságot mozdítja elő.

És ennek vádja leginkább a fővárosi 
lapirodalmat illeti. Lássuk csak mit csele- 
kesznek ők?  Nincs olyan kezdeményezés 
politikai tek in tetben , melyet a másik párt 

I közlönye ne igyekeznék rósz sziliben tiin-

I tetni fel, bántani, ócsárolni, kigunyohii; az 
egyéneket, kik m ellette küzdenek a legczu- 
darabbul sértegetni, jó bazatiságuk, nemes 
szándékukat kétségbe vonni, * z most az **r- 
dem és általános fe lad a t!—  Most midőn a 
legnagyobb szükség lenne az összetartásra. 

Hozzuk^ fel példa?gyanánt a legköze- 
I lebbi politikai szédelgést ! Ugyan mi- 
I hez tartsa  m ár m agát a becsületes honpol- 
I g á r? O r s z á g o s  e l l e n z é k i  g y ű l é s t  hir

detnek Pestre, hol az e l l e n z é k  tömörülése 
czéloztatik, s noha a korm ánypárt nagy ré
sze tartlm tlannak véli már állását, neki esik

I az „ Ellenőr *" et Comp és minden fegyveré
vel a  gúnynak rágalom nak küzd ellene. De 

[ felhozni, felsorolni azon veszélyes üzelmeket,
' m elyektől n fővárosi lapirodalom  mainapság 

valósággal hemzseg nem akarom , lapunk 
szűk kerete sem engedné m eg; elég az hozzá, 
hogy kiuiondhutluii sokat ártanak a nem*

I zeti közszellemnek, az összetartásnak, örö
kös gyanúsítással terhelvén ott fent egymást, 
súlyos sokszor nem létező csak képzelt vá
dakat dobván nyilvánosan egymás szemébe, 
m egingatják sőt megsemmisítik a jó  akara
tokba vetett hitet, s ha igy ta rt sokáig a  vi- 

I déken fogják hova elébb sürgetni ezen m eg
bom lott, zilált, összezavart tehetetlen ország- 

i gyűlés hazahívását, feloszlatását.
Valóban csodálatos, hogy ők a nagyok, 

kik az ország közvéleményét óhajtják ve
zetni, kormányozni, m eg nem gondolják, hogy 
mit cselekeszuek! Tudniok kell, hogy lapja
ikat nem csak n fővárosban olvassák, s nem 
csak oly egyének, kik egyik vagy másik ka
rikatúrán, ismerve a hely/.ctjelentöségét leg
feljebb egy jó t nevetnek, de itt a vidéken 
igen sokan m ajdnem  m indent készpénzgya- 
nánt vesznek, elszörnyüködnek a felett, hogy
ha csakugyan oly mélyre ható fekélyek kez.- 
denek dúlni az ország testén, m int ahogy 
egyik, másik lap rajzolja, miért nem gondos
kodnak azoknak ellenszeréről?

Valóban a gyanú, a  bizalm atlanság az

országyülés jelen szomorú képe, iránt a vi
déken hova inkább kezd általánosabb lenni! 
Tudva azt. hogy az ország, a  nemzet oly ál
talános bajokkal küzd oly általános veszélyek
től fenyegettetik, m elyeknek m egakadályo
zását csak a legnagyobb egyetértés össze
tartás eszközölhetné; nem lehet nem kárhoz
tatni a mindenféle pártárnyalatok közlönye
inek m agatartását, mely az egymás el
len agy argó párttöredékeket nem hogy ösz- 
s/.eegyeztetni akarná, sőt inkább folytono
san szítja a tiizet. Hogy hova fog ez vezetni, 
nem nehéz belátni. A nép szegényedik, az 
adó növekszik, az ipar pang, a földmivelő- 
ket az elemi csapás háborgatja , mindenki 
panaszszal fordul egymáshoz, a panasz az
tán m egtenni az elkeseredést, az elkesere
désből fog következni a kétségbeesés. A két
ségbeesett aztán a legutolsó mentőeszközt is 
m egragadja! És mi leend e z ? ! .. .  J ó  lesz 
egy kicsit gondolkodni felőle. Nem egymás 
bántalmazása, lerántása, de a közbaj gyógy
szerének m egvitatása és feltalálása, a külön
böző p.írtáruyalatok kibékitése volna felfo
gásom szerint a fővárosi sajtó feladata,hogy 
aztán a nagy veszélynek egyesült erővel óll- 
batnánk szem be; ez volna a kötelesség,nem  
pedig az, hogy siessünk egym ást a veszélybe 
dönteni.

E nnyit a fővárosi napi sajtóról!
Hát a vidék!
A vidéki lapok keletkezésének mint em

lítem most van legnagyobb divatja, a  mily 
derék s örvendetes jelenség ez, époly sok rósz 
hatása is van más részről. Ivi a vidéki lapok 
fontosságát érti, az tudja, hogy az a társa
dalom értelmi és erkölcsi Művelődésére vau 
szánva. De tájdalom ez az, melylvel nem so
kan törődnek.

Egy újság vezetőjének a legtehetsége
sebb em bernek kellene lenni, s ebből folyó 
jövedelmének pedig olyannak, amely képessé 
tegye őt éj) olyan tehetséges dolgozótársak 
m egnyerésére, m int ő maga. De vegyük az 
ú jságokat ugv a mint vannak, és az oly em 
ber akinek szivén fekszik öninivelődése hasz
nára fordíthatja azokat, ha a legjobbakat vá
lasztja. Zárja ki házából azokat a melyek al
jasok, ártalm asok, épen mint kizárná a ra
gályt (m ondja Channing). Ragaszkodjék 
azokhoz, melyek az igazságot a nagy elvekhez 
való szilárd ragaszkodást tűzték zászlójukra, 
s ezekhez m indvégig hűséggel megállanak.

Ha egyik másik vidéki lapot kezünkbe 
vesszük m egbotránkozással kell látnunk, 
hogy azoknak hirdetési hasábjain igen sok 
hely van szánva a szabadalm azott orvossá
goknak, s ha elgondoljuk, hogy egy mun
kás em bernek egészsége teszi egész szeren
cséjét, elbusulunk, mily sokat tesznek arra, 
hogy oly szerek használására csábítják őt, 
amelyek inkább aláássák, m int helyreállítják 
szervezetét.

Igaz, hogy ez a lapnak egyik jövede
lemforrását képezi, de szerintem  veszclyt- 
hozó, s a vidéki lajtokban nem adnék azok
nak helyet, mert olvasó közönsége, nem olv

jártas az ily dolgokban, mint a fővárosi la 
pok olvasói.

A lapokról m ég sokat lehetne szólanuk 
Máskor többet. — cs. — r.

A felső- és alsószabelesi ref. egyházmegyék tör
ténelmének megírásáról.

(Vége.)

Más egyházm egyékben már régeu fáradnak az il
lető e. megye történelmének előállítása érdekében. Ná
lunk még egy küvics sem vettetett a  másikhoz e mun
kálat megkezdésére nézve. S az én tudtommal legalább, 
ez az első tollvonás e tárgyban. Úgy hogy ha e czikk- 
uek valami sikere és igy némi csekély érdeme egyál- 
taljában le h e t: az, az lesz, hogy a  sokszor emlegetett 
s tervezett műnek felállítása végett az alapba leszúrta 
az ásót, körvonalazta az alapot, a  talajt, és elkezdte 
a/t az alapgödröt vájni, melybe amaz e. történ, mű 
állítva leend.

Hu valaki szereti hazáját, m egyéjét: kétszeresen 
fogja azt szeretui úgy tartom, ha történelmét, a véres 
haiczok, küzdelmek helyét ismeri, hol az ősök vére s 
verejtéke porba hullott és pedig nem hiába hullott, és 
ahol azok hamvai és csontjai hevernek, pihennek a 
nagy munka után. Viszont: ha valaki vallását egyhá
zát, ennek elveit tiszteli, becsüli, szereti s követi, és 
ezen elveknek a múltban s jelenben, sőt talán a  jövő
ben is  a kó/.mivelödés előmozdítása tekintetében némi 
érdemet tulajdonit, és ha ezen elvek elterjedésétől a 
vallásos-erkölcsi élet terén vár. remél valami ered
ményt megyéjében, a  m aga körében külüuösen: kétsze
resen fogja ezen elveket becsülni, önmagában hússá 
és vérré változtatni, s környezetének gondolkozásába 
átültetni, lm ez elveknek majd negyedfélszázados küz
delmeit megyéjének területén is ismeri.

Miután igy vélekedem : azt is hiszem, hogy a me
gye lakossága mivelódését. értelmi fejlődését s haladá
sát feltüntető ref. e. megyei történelmet, a megye min
den lakosa, valláskülönbség nélkül, élvezettel olvas
gatná. Hogy e czélt is elérhesse az iró; a  múlt idők 
eseményeit, a zaklatásokat, melyeket netalán, vallása 
miatt, megyénk lakosainak is szenveduiök kellett, le
hetőleg táigyilugosau volna szükséges előadni. Tör
téneti hűséggel írn i: de a  régi keserűségek, méltatlan
kodások, bántalmazások miatt az alanyi érzésnek ki- 
fakadást, kitörést nem engedui* igy nyeri meg a  mű 
az általános elterjedést S igy eszközlendi szerző azt, 
a mit a  korszellem ma már m egkíván, hogy a  múltra 
fátyolt téríttet s a  vallás miatti viszályokat feledtetvén: 
az olvasókat, mint e m b e r e k e t ,  vallásunk alapelve 
szerint, .m in t egy atyának gyerm ekeit- egymással meg- 
békélteti s a  testveri szeretet érzetével egymáshoz fű
ződni segíti.

Kzeken felül óhajtanám, mint czikkem czimjében 
is jeleztem  már, hogy a felső és aUószabolcsi e. me
gyék történelme együttesen irassék meg; mivel a  me
gye különben is csak cgyházilag van —  eddig legalább —  
külön választva. A hajdúkerület is olyannyira bo van 
ékelve Szabolcsm egyébe, hogy egyházi tekintetben tör
ténelmeket együtt bátran meg lehetne Írni; a nélkül 
azonbau, hogy a megyeiek, a hajdúk küzdelmeiből s 
az ezek árán nyert jogokból, akar a múltra vagy j e 
lenre. akár a jövőre nézve részt követelnének, minda
mellett. hogy történelmük egymáséval mintegy összee
sik Úgy szóval én igen szeretném, ha a  szomszédos, 
sót többet mondok testvér s névleg is majdnem egy 
egyházmegyék történelm e együtt adatnék; ha t. i. az 
alsószabolcsiak is igy éreznének s gondolnának és ezen 
tervezet ellen kifogásuk nem lenne

Tudom, hogy az ezen tárgyra vonatkozó törté
nelmi adatokat sokan nálamnál jobhan ismerik a  pol
gári és egyházi megyék s egyes családok levéltári ad a
tai után; mert én történész nem vagyok. S épen mi
vel én és velem együtt mások is, keveset tudunk e 
tárgyról, azért óhajtanánk az e. megye történelmének 
megírását így aztán mi is s az utósó iskolás fiú i* 
megismerkedhetnék vallásának és egyházának m últjá
val, é9 eldödeinek a vallásért, egyháxügyéért, s a le l
kiismereti szabadságért vívott liarczaival. H átha még 
azt is elérnénk ez által, hogy mostanában kicsibe vett, 
majd azt mondtam, hogy lenézett, vallásos elvek el- 
lianyagolt egyházi ügyek iránt a lelkesedés, buzgóság 
feléhrosztetnok! Mert biz, mi tűrés-tagadás: erre is 
nagy szükség volnál f t ,

Okmányul, kút fonó sül szolgálnának: a polgári es 
két egyházi megye levéltárában található s ezen ügyre 
vonatkozó irományok; s ha a  m e g y e i lelkes s jó  rész
ben protestáns főúri családok megnyitnák családi le 
véltáraikat szerző előtt, a min én nem kételkedem e- 

I családi levéltárak adatai. Továbbá az egyes községek 
lelkészei szívesen, örömest közöljék  a közs'*gök törté-



iietn s fejlődésére vouatkozó s általuk megszerezheti), 
kikutatható útbaigazító rajzokat, atomiakat, melyek 
egyházuk múltjára némi világot vethetnének.

Most áll még előttünk egy fontos kérdés- ki le
gyen a szerző?

Kimondom erre nézve is véleményemet nyíltan, 
ősziutéu, remles szokásom szerint; anélkül azonban, 
hogy az elhallgatottaknak akár történelmi ismereteiket, 
akár mfibirói képességüket kétségbe vonnám, vagy kis- 
Hebbiteni is volna szándékomban Ilyesmire nem gon
dolok

Mondom még egyszer, hogy a nélkül hogy a két 
e. megye általam nngyr&becsült jeleseinek érdeméből 
levonni s hozzáteszem inár most: a nélkül, hogy az 
általam javaslatba liozaudó szerzőnek, kinek nevét mind
járt ki is írom, szerénységét sérteni akarnám: ón az 
említett két e. megye történelmének megírására Dr. 
Heiszler József urat, jelenleg dombrádi lelkészt, egy
kori tanáromat, általában nagy hirü és közkedvcsségü 
egybáztörténelem tanárát a sárospataki főiskolának, ki 
ugyanott és akkor egyetemes „egy ház történelmi kézi
könyvet irt s adott ki, óhajtanám felkérni. U előtte 
a kútfők, s az egész tér, némileg e tervezendő iuure 
nézve is, ismerősek s igy bátrabban, szabadabban mo
zoghat, mint a ki az e nemű munkával még oly tüze
tesen nem foglalkozott.

Bárcsak viszhang nélkül ne hangzanának el — 
más indítványozók példája szerint — az én indítványt 
tartalmazó kiáltó szavaim 1

Bárcsak e. megyénk is kiadná történetének meg
írásában. az egyetemes magyar protestaus egyház tör
ténelmének előállításához tőle is méltán megkívánt 
részt, hogy igy eme nagy mű minélelöbb összeáll ittat- 
nék! Ássuk, vájjuk legalább az alapot; dolgozzék, ki 
mit tehet Az egyesült erő gyorsan s hihetetlennek lát
szó eredményeket szokott telmutatni.

t^Arömbei P éter .

V IDÉKI LEVELEZÉSEK.
D o n i l í r á d ,  m ájus  1$.

Tisztelt szerkesztő ur! Szeretnék önnek valami 
jó újságot írni, de hát azt most csinálják a delegatiok- 
ban, meg az ország házában. Az nem a mi dolgunk. 
A mi dolgunk nagyon egyszerű: tűrni és fizetni. A tü
relem rózsát terem, a fizetés adósságot, ha nincs mi
ből fizetni. Maradunk a túráméi, a másiknál úgy is 
elmarasztalnak.

Gyermekeinket (elírják közös hadsergi zsoldosok
nak. A magyar született katona, az igaz. de nem szü
letett zsoldos. Szép volna, ha már az mondatnék: „A 
katona született polgár; mert született hazafi.“ Hogy 
gyermekeinket elviszik katonának idővel leharczolni a 
kabinetek háborúit, ez régi dolog, szót sem érdemel, 
de ma már lovainkat is besorozzák. Ez egészen uj in
tézkedés. Hajdan, ha a vitéz hadseregnek lóra volt 
szüksége, megvették, kifizették és elvitték, ma humá
nusabb időket élünk, ma csak besorolják, elviszik fel
használják, azután ha nincs több szükség rá, visszaad
ják emberségesen t. i. tartás végett, rásütik az állam 
bélyegét, hogy ha kedve volna valakinek adótörlés vé
gett jószágát eladni, no legyen kedve megvenni sen
kinek, s az élő ló legyen holt tőkéje a szegény gazdának.

Ezen intézkedés nem csak uj, hanem méltányos 
is. Mert ha fiainkat besorozzák, felhasználják, s ha 
nyomorékká téve életben marad, hazaküldik rongyos 
köpenveggel, sárga medáliával koldulni az egész ország- 
bau, hiszen ki is győzné egy nagy háború rokkantjait 
menházakkal ellátni, ha mar fiainkkal ez történhetik, 
miért lennének lovaink is különbek gyermekeinknél.

de ha lovaink piaczi értékét tönkre teszik akkor mikor 
az adó, kivált az árteres vidékükén, hol savauuai dud- 
va terem a vetés helyén a vad állatok számára, újból 
emeltetni s/.áudékoltutik, az már kissé kellemetlen do
log marad.

Van a dologban azonban két jó. Jön t. i. mint 
mai uap szokás, az udóhajtó és foglaló. Első dolga be 
nézni az istállóba, t. i. hogy vau-e még ott valami lá
bas marha, s meglátja a lovon az állam bélyegét ki
fordul onnan, s ott hagyja a lovat. Ez tehát állam-biz- 
tositás a lovak számára. A másik az, hogy miután a 
szép 15—lü markos csikót senkinek sincs kedve többé 
megvenni, mórt bajos dolog más számára vásárolni, 
eszókbe jut a gazdáknak, apróbb fajú lovakat tenyész
teni, vagy gyenge korukban befogni, s igy megmutató, 
hogy igy ha rósz is, legalább az övék maradjon, s ne 
legyen holt cupitalis, a mely másunk szolgál, inig el 
nem lövik, ükkor azután kifizetik, s a gazda megszaba
dul az idegen ló tartásától. Ez uj áll&iugazdászati és 
lótenyésztési intézkedés, de a mint moudám, ajsok rósz 
mellett vau jó oldala is.

Ad rocem „úrtér.** Azt rebesgetik, hogy a minap 
Nyíregyházán a tiszaszabályozó társulat az ártéri föl
deket már előbb holdanként GO krral megterhelvén 
elhatározta, hogy az az idén tekintet nélkül behajtas- 
sék. Ez furcsa humánus eljárás lesz. Lesz látványosság 
elég ismét. Ismét láthatjuk az adóhajtót hosszú, ostor
ral a kimenő csorda elé állani, és visszahajtani; mert 
hiszen o azokat elhajtani akarja. A megmentett ártér 
nem termett mást, mint iszonyatos adót, de két év óta 
vető magot sem. S mikor határozták az adó emeléstV 
Akkor a mikor a határban a kifagyott repezéket ki- 
száutották és más őszi vetéseket is; mert azok is ki- 
fagytak, s vettek kölcsönpénzt, hogy vehessenek uj ve
tő magot, vagy marháikat pazarolták cl gúny pénzen 

, e ez ólra.
Ezen szép kilátásokhoz a jövőbe csatlakozott azu

tán más. mert a rósz is párosával jár, nem csak a 
'tinúnez és foglaló. Mi ezt is megszoktuk évek óta. 
Május 1 >-án szombaton délután három óratáj bán neki 
borul keservesen és elkezd dörögni, jött azután jeges, 
utóbb havas esős zivatar, ez azután tartott egész éjjen 
át. meg a másik és kővetkező napon. A gulyát és mé
nest ott találta a mezőn, s verte egész éjen át. Reg
gel azután vasárnap lett. Harangoztak a templomban, 
de nem ment seuki oda. Az eső szakadt, a szél ordí
tott. a nép pedig kiment a viz borította lápokra, össze
keresni jószágát, vagy megolvasui, hány darab fekszik 
dögölve. Nagyon szomorú nap volt ez A merre ment 
uz egészségét koczkáztató ember mindenütt elhullott 
/illatokkal találkozott előbb juhokkal majd malaczok- 
kal. végre nagyobb állatok hulláival. Némely szép lo
vak és csikók gazdáik szemük láttára rogytak össze a 
zsombékos láp vizébe. Itt ott a tömérdek hullákkal bo
rított tisztáson, vagy u nádas vízben látni összegéin be- 
redve még néhány élő állatot is. Derék szolgabiránk 
t Butus Sámuel ur, ki akkor érkezvén meg, a zivatar 
d a c z á r a  h iránk k al V ajda  J á n o ssa l, k im a r  uz előtt két
szer fordult meg a vész helyén, ki ment a helyszínére 
s nagy erőfeszítéssel megmentett a vizekből öt darab 
csikót, haza jővén kidoboltatta. hogy mindenki, a ki 
egy lovat vagy csikót megment 2 uj irtot kap. Ily utón 
lett még az nap estvéig 25 darab megmentve, de az 
elhullottakat derék szolgabiránknak sem sikerült meg
eleveníteni, ezeknek száma eddigeté mintegy száz da
rab, tevén ezen értékes szép állatoknak árát egyre 
másra csak ötven forintra, a helység ezen éjszaka 
őüOO írt kart szenvedett.

Most már elszoniorodott gazdáink a nyuzással 
foglalkoznak sokan e sötét munka alatt keserűen mor
mogják: „Ma neked, holnap nekem* Hiszen majd eljö

az adóhajtó megint. Tavaly nagyon megszeretett min
ket Retten is jöttek, s megülték helységünket egy ál
ló holnapig. Jajh. Nem tudtunk fizetni. Nem termet 
vető magunk sem elég—  de az neki mindegy... Mit 
fogunk enni a télen, ha elvetjük a kevés magot. Neki 
uz is mindegy, ha egymást esszük is meg... a jószág
nak nincsen ára, senki se in veszi... Neki ismét nz is 
mindegy. De llát jö tt a rósz aratásra még is egy kis 
segedelem... a eholeru, s a ki meghalt, beadta adó
könyvét... A ki elkerülte a halált, az lássa, mint fog 
kiegyezni az adóhajtóval. Az ellen nein segít sem uz 
ópium, sem a hideg vizes borongatás... nem semmi.

.\ zivatarnak azonban, hogy igu/.ságosuk legyünk 
volt egy jó oldala is t. i. épen teljes zúgása alatt ér
kezik a foglaló biztos a helységbe, foglalni szándéko
zott. Theinisz ezen görög istenség bízta meg őket, s 
miután már a régiek bekötötték ezen istenségnek sze
mét, azt sem láthatta, hogy most zivatar vau készülő
be, s kiküldötte hű áldozúrait Ezek el is jöttek Domb- 
rádig, de a zivatar a szegény áldozatnak respiriumot 
rendelt uehány napra... inig a hitelező ismét azt mond
ja : Én nem várakozom tovább, a pénznek joga vau 
gyümölcséhez.

Csudálatos fa az a pénz... valóságos Upás/.-fa. 
Az oda került hullák, csontok halmaza mutatja, hogy 
valóságos méregfu és halált terem.

Az országos törvény elismeri, hogy joga vau a 
fának is megteremni a maga gyümölcseit. A/, uzsora 
szabadot dolog lett.

Voltak oly emberek is, a kik azt kérdezték egy
mástól: vájjon kér. állam, kér. társadalom vagyunk-e V

Minő különös kérdés a XIX. század második fe
lében Úgy látszik, hogy némely embernek beiuohoso- 
dik n-jévcl együtt emlékező és retlectáló tehetsége is. 
Hí»/cm a modern természet tudomány „Schwartz auf 
Weiss" megmutatta, a ki nem hiszi hát olvassa Dar- 
vint. hogy az emberfaj csak egy os majom fuj gyönyörű 
kifejlésuek indult válfaja. Valamint pedig u majmok
nak kér. elvet és morált prédikálni még Szent Antal
nak sem jutott eszébe, ő csupán a halaknak beszélt, 
úgy megfoghatatlan dolog azt ezen uj dicső majom 
válfajon megkísérteni!

Meghajtunk az idő hatalma, szelleme s a termé
szet-tudomány bölcsessége előtt, hanem ezen liypo- 
tliesisekeu épült és magát exact gyanánt hányó vető 
bölcseség ellen bátruk vagyunk még is azon egyszerű 
kérdést koczkáztatui ; hogy vájjon mi igénye lehet 
ezen nemes majoinválfajnak. melyet a szakismeretien 
régiek felületesen „embernek*4 neveznek el, mi ig é n y e  
le h e t  a s z e m é ly e s  s z a b a d s á g h o z  és s z e m é 
ly e s  jo g h o z ?  Ha egyénei neiu vallás-erkölcsi a l a 
nyok. miként követelhetik a fonállá hatalommal szem
közt, hogy jo g a la n y u l  elismertessenek? Minő ala
pon követelhetnek oly hangosan a rendőri állam he
lyett (mely őket jobban megilleti) jo g -á l la m o t?  
Hiszen kaczugányos őseik a derék l’aviáuok és Órán- 
gutángok erről soha mit sem tudtak.

Különben az uzsora szabadságát illetőleg még 
a/nu észrevételt is hullottuk hangoztatni. In így habár 
a pénz szabadtennése természeténél fogva jogos, de 
fcU/abuditása akkor történt, mikor az ország és egye
sek általános pénzzavarban szenvedtek: tehát tényleg 
nem volt más, mint az általános nyomornak fokozása 
nddteté-te a szenvedő emberiségnek a szívtelenségnek 
lábaihoz; mert hogy a pénzembernél szívtelenebb vál
faj nincs a társadalombaii. az minden kétségen felül áll.

Továbbá még azt is hallottuk hangoztatni, hogy 
mind az ó, mind az uj szövetségi szentirás tiltja, kár
hoztat ja az uzsorát, a szentirás kér. államban oly is
teni okmány, mely még a törvényhozókat is lelkiisme- 
retileg kötelezi... és ime azon urak még is ineg&za-

A ..Szabolcs" tárczája.
Orbán is elmúlt. . . .

(Hideg májú* utolján.|
„Orbán” is elmúlt a „mogorva*
Még is hideg, fagy átél süvölt.
< sínkét fog »■ embernek orra.
Pedig meleg kabátot ölt.

Virága focik a mezőnek.
Msder ériek nem lelkesít.
Füvében a didergő földnek 
A fúrj takarja pelyhesit.

Aptó bogárkák tünnnügése,
Nem dongja ac est alkonyat !. . .
A gerlék tárol bua nyögés- 
Hozzánk mi végre nem foly á t? ! ...

Miért a tél tavas/ közepén??...
A balga ember felkiált!
Ne zúgolódj: hisz olyan épen 
A te rm észe t m int a világ!

Luk Aris Ödön.

Szépészeti tanulmány a .muhi-pusztai csatáról .*
(hpisod a szerzőnek iV-ik Béla ctimu nagyobb epoasból. — Lásd 

•  „Szabolcs” 14, 16, lG-ik számait )
Korunkban a nagyközönségnek mely a költészet

tel érdemlegesen nem foglalkozik, nincs többé helyes 
érzéke a hexameterekben irt versek különösebben na
gyobb. terjedelmesebb ily alakú hoskölteniények iránt: 
■s ez nem is nagyon csodálandó!... A régi classikai 
••kóla ragyogó teremtőd, hőseit, lángszeilemeit napja
ikban alig olvassa valaki, s ha igen, az csak egy-két 
oltcszettel foglalkozó, ki tanulmányozni szeret és óhajt, 
ogy-két univerzális műveltségre törekvő, ki tudósaid) 
•rökben forogván, olvas, hogy tudjon, isme. hedni akar, 
*gy járatlannak ne tartassák; na meg főképen a kri- 

• <tt» és aesthetikus, kinek ?z léteiével azonos feladata 
** ok« »rra indított, hogy vissza térjünk meg

rmer a lapunk tározójában közlótt „Muhi pusztai 
ita'-hoz.

Költészetünkben uz e s z u ié n y is é g  elve a negy
venes évek elején kivívta diadalát, vagy is elérte klas
szikái tetőlését a szépirodalom, azóta uj eszméknek és 
elveknek hódol az iro és olvaso közönség egyaránt, 

j \  órosinarty Mihály halhatatlan eposzai ma már leg
nagyobb részt a könyvtárakat ékesítik. A hexameterek 
nehézkes, de ragyogó kifejezéseihez melyek nemzeti 
nyelvünk erőteljes kifejlődését unnyira elősegítek 
néni vonzódik az olvasó közönség, egy Petőfi, Arany 
stb. után.

S/.ép ragyogó kor volt pedig ez nemzeti iro
dalmunkban; midiin t. i. tartalom és alak a legmé
lyebb concrét egységbe voltak egymásba áttéve, mit 
eszménynek ideálnak neveztünk. Ezen korra követke
zett az úgynevezett ro  ni a n t i ci s in u s kora, mely lé*

I nyegesen megkülonboztctendö a tulajdouképeni érte
lemben vett regényirodalomtól. Mübólcsészctileg a ro- 
inantieismu- alatt értjük azon müalakitást, midőn n 
tartalom túl no az alakon, midőn többet fejez ki ma
ga a sző, mint tulaidoukéju-ni értelme; midőn a kife
jezéshez gondolat járul a mint egy olvastatni enged a 
sorok között, eszmékre figyelmeztet, melyek a szavak
ban voltaképp!! kifejezve nincsenek.

Ilyen például Shakcspearenál midőn a gyermekeitől 
megfosztott anyának szájába ezen szavakat adja: ..ne
ki nincsenek gyermekei“ ilyen Hóméinál, midőn He
lénának szépségéről azt mondja, m é ltó  v o lt,  hogy 
a t r ó j a i a k  an n y i e s z t e n d e ig  h a r c z o I j a n a k  
é r e t t e .

Ez ujabb iránynak, mely ma költészetünket fog
lalkoztatja. hódol u mai olvasó közönség, ugyanazért 
ha régibb iskola szülöttjével találkozunk itt és amott 
nem sokan törődünk vele, mint könnyelmű linzi asszony 
vendégség után érkezett vendégével.

Ezek közzé tartozik ama mii is, mely jelenleg ta
nulmányunk tárgyát k* j>ezi

Azonban az ítésznek, ha méltóan akar ítélni a 
művész felett be kell élni magát annak világába. „AVer 
den Dicbter will verstehen, inuss in Dichters Lande 
gebén* (Goethe).

Azonban a költőnek nem csak o r s z á g a  van ha
nem v i lá g a  is monda Erdélyi, hol a képzeteknek sa
já t neve, koré és színezete tündérkedik lelke előtt. — 
Igyekezzünk azért betekinteni a kezünk alatti mü köl
tőjének világába, hogy ót felfoghassuk.

E töredék költőjének világán első tekintetre be
látsz ik a pályáját dicsőén megfutott klasikui kor. Mű
ié eltudva azon élvezetet, melyet egy-két avatottnak 
nyújt tagadhatatlanul mütörtéuelnii becscsel bir. Kor- 
társai kik a nyelv s nemzeti irodalom hőseiül nőtték 
ki magukat már rég nyugodnak. Ö szerény leikével 
engedte végig haladni az időket a nagy küzdelmeket 
a nélkül, hogy belevegyült volna, de nem munka nél
kül. nem a nélkül, hogy velők ne erezett volna, de 
munkáját elrejtő gondosan, mint a vadméh szorgal- 
masan é* művészileg alkotott sejtjeit, uz erdők isme
ri tlcn homályába De mit nem kutat ki a  vizsga szem, 
a meleg költői kedély volt a kalauz, mely vezérelt s 
a goudosau, erővel, költői hivatással alkotott müvek 
fel lettek fedezve, igy sikeriilt e lapok szerkesztőjé
nek néhány töredéket e lapok számúra közvetítés ut
ján megnyerhetni.

De lássuk közelebbről « töredéket.
Első tekintetre feltűnő e gyászos eredményű csa

ta leírásában a költőnek gondos felfogása és a legkis
e b b  részletekre i» ki terjeszkedő figyelnie, mely az 
egésznek inkább hátrányára válik ugyan, mint elő
nyére. a mennyiben az aprólékosságig vitt pár bar- 
cznk festése, nem engedi az egyes nagyobb események 
kellő kidomboritását. azonban ha figyelembe vesszük 

. Vörösmartynak is „Zalán futását* ebben is gyakrau az 
unalomig folyvást apróbb részletekkel találkozunk.

Töredékből az egész mü belső összhangjára és 
szellemi öszszefügyé-éré ítéletet nem hozhatni ugyan, 
mind a mellett lehetetlen nem utalnunk azon gyönyö
rű leírásra, mellyel a Szirom és Kalló közötti harezot 
festi, különben nz egyes episódok találó festésével, inár 
a „Beaztereczi vándorláp*-han is találkozunk.

Különösen Sziromnak leírása az egyik legszebb 
része e költeménynek; mely is igv hangzik:
„Nyalka Szirom pedig un j", Itrnnsii- vállsin «■!<>
Hó s*i nevel - /ö lt  ragyogó kaftányban. arannyal 
Szegve, virág hímzett sállal, mely a kn-miri béresen, 
llaiigarugtön • ruta zöld ágacskáin legelészett 
Itak szőnzallaibót. pnk hálójára hasonlón,
K«»zult üs ö .e in  hollótól! színű jiajiakkal,
Mely hcgyílien gyors Ima nyárjának l>-ngoti tollát,
Vérbiborot pirosán, hosszan, távolra kitűnőn.
Jön «z« p szürke hamar paripán: a sál-öv arannyal 
Vert lugatu gyilkol mutogat, míg tobhra k ile a n  lal>



váz tik  az uzsorát. Isten tiltja, a lelki ismeret kárhoz
tatja, és ina még is a törvény szent aegise alatt azon 
iszonyatos szörny, mely épen a sorscsapott emberek vérét 
szürcsöli ki kíméletlenül... ezen uj Scliilock a szivé
ben lelkében megrendült bíró kezéből követeli „Az 
egy font húst az áldozat testéből.-

Ezen észrevételre kész a felelet „Az országos 
törvény senkit sem kényszerit arra. hogy éljen az uzso
ra szabadságával. Neki az elvvel volt dolga, hogy t. i 
a pénz is legyen szabad (habár a föld még nem is 
egészen az!!) Ha valakinek lelkiismeretűvel ellenkezik 
o joggal élni. no éljen vele... s ha netalán nem volna 
lelki ismerete, vagy épen olyan lelkiismerete volna 
mely még a hajótörést szenvedők roncsaira, úszó mál
háikra is kész kiterjeszteni kezét, az nem fog uj dol
got tenni, az csupán a régi Jus littorale„Strandrecht* 
kedvezményeit élvezi Különben a  lelkiismeret egészen 
magán természetű dolog mindenkinek belső házi kér
dése. oda az állam benyúlni óvakodik, t. i. már most. 
Idáig sokszor megtette azt is.

De hát a társadalom hajótörést szenvedői hová 
meneküljenek? A parton ott várják a Karács-éhes ka
lózok az uzsorások uj czime alatt, a hullámok között 
ott várja az elmerülés. Meneküljön az uj kor mén he
lyébe: a humauismus révébe. A humauismus a mai kor 
vezérelve, miután a  keresztyén elvet elavultnak tartja. 
De hát mutassátok meg, h<d lakik a humauismus ;t 
Jöldöu? A társadalom melyik osztálya képviseli? Hol 
van mentő réve V Az uj Schilok iszonyatos alak ja áll 
az üldözött elé mindeuütt „Egy font búst a testedből 
és uiegmeutlek* De azt az egy font búst szived tájé
káról vághatja ki... Menj. maradj a hullámok között, 
ha szerencsétlen vagy. A társadalom páriája lettél, ha 
szerencsétlen vagy... Nincs becsületed*, mert nincs 
pénzed... Nincs hiteled; mert nincs pénzed... Nincs 
jogod az emberek részvétéhez; mert nem biztos visz- 
szafizetési képességed. Ne hivatkozz emberi orczádra, 
ha nincs pénzed... maradj a hullámok között... „Egy 
font búst testedből4*— kiált utálnia az uj Scliilock — 
és megmentlek...*

Vannak itt ott még olyanok is, kik azt a régi 
Evangéliumot tartva kezükben, azt kiáltják a vergődő 
után: „Ne félj csak h id j... Nem csak a hullám vau 

i alattad, s a háborgó ég feletted, hanem az is. ki pa
rancsolhat a baboknak és a szeleknek... Ne félj bíz
zál Istenben. Isten a mi erős várunk.

De most irtózatos hahota támad e szózat halla
tára a partokon... „íme még vannak — kiáltják — 
özönvíz előtti Pleshiosanrosai is a társadalomnak.., 
az ó világ kövületei megszólalnak a XIX. század má
sodik felében... No majd meglátjuk minő uj hypotlie- 
ca az a h it... vájjon beváltja-e a Rothscliild ház ezen 
alap utalványait? Lássuk, vájjon jól tarthatja <■ pusz
tai mannával e jámbor ember éhe* gyermekeit?

E hangok a mai társadalom hangjai A huinanis- 
mus századának ismert hangjai

Két hang hallatszik napjainkban: Kaczaj és nyö
gés! de hogy ki kaczag utoljára? Azt még nem tud
hatjuk.

Apáink úgy tartották: „hogy a bagoly i» bíró :i 
maga házában14 Ennél fogva azt is hitték, hogy a vi
lágházban a világház uráé lesz az utoLó szó... Ma 
azt hiszik, hogy a pénz egyedid a határozó hatalom, 
és a világ összeomlás katasztrófájában a pénzcsörgés 
lesz az utolsó hang... az arany mindem

Ha szerkesztő ur azt hiszi, hogy az talán még 
scin úgy le*/.. * hogy a társadalomnak más útra kell 
térni előbb utóbb: így azt fogja mondani, am it sokan 
szeretnének Imim de kevésnek van ereje bátorsága 
hozzá.

D r. I le isz le r  József.

Hoti/u d o tá l forgat. ■ vele vért ont életet olt e l :
Balja pedig ragyogó re* pajzsnak alatta feszül meg,
S oldalt fiimr köveaen ragyogó, sarló alakn kard.

Szép és erőteljes nyelvezettel festi továbbá a 
harezot a két bős között külöuüseu a következő né
hány sor emelkedett :

„A távolra |>iros toll Mini* után rohan ám ott 
Fürge Szirom csavarog s lel>og<» lábakkal odabb áll:
Mint ha hiines rétm-k sokszínű virágai közt a 
Szellő futva czikáa. Káli * nyomain van azonban,
Nem hederitve reá, mi halálos vés* nyeli jobban.
Végre lihegte be a , be nem érhetvén, buzogányát 
Megcsóválja, suhintja, repül az az illő 
Nyakszirtébe, a a hót vérpirral festi zekéjén.
Szédül, felbukik s a port markolja, kapulja.
Szive törött Kalló pedig a hörgőnek arzélját 
Markából kivéve, s dörgvén: .1 lírányi tor ez ma!“
Elveszi elrablóit díszét vasa éle — fejestül.

A mi általán véve a nyelvezetet illeti sok helyen 
igen szép uz, s az akkori nagy költőkkel kiállja a ver
senyt; hásonlatai, melyek a liönkölteményekböl ki ina- 
radbatlanok legtöbb helyen találók emelkedettek ; mi
dőn a tatár sereg vad csatájáról szól imigyen:
„ . . . .  ( ’aatázva imitten
Oly rohanással, mintha hegyek szakadoznak a Tátra 
F en ségébő l................ •

Vagy Hátúról:
.................Kiőre

„Kergeti a kunokat Batu menydörgése-: „Csatára.*1
Sőt maga is mint a szélvész tépte boridat
Tornyos torlati közt csattogva csikáz el a villám stb.“

Vagy végre midőn a vitéz Ugolinról így ii :
....................Mintha kuvast sereg
Összevesz a prédán és marakodva körömmel agyarral 
Szakgatjak egymást, a a csavargó farkas elő jő 
S közbe csap, ők fámát vonván, sundörgctiek arrább 
Í g y  T'goltn leverő jobbjával a mint ide tor ront,
Bősz Peta nagyságát remegé s hátrál* előle."

Többeket idézhetnénk meg az ily hasonlatokból, 
de felesleges lévén végül csak azt jegyezzük meg: 
Vajha minél többet adhassunk át a költő régi müvei 
közül az irodalomnak

ttzellemi.

ÚJDONSÁGOK.
X  Szomorú áldozata a gyermeki kegyeletien- 

segítek. Egy €5 éves aggastyán (T. Gy.) városunk la 
kosa, — nejét már előbb elvesztvén, — leánygyermeke 
által aggkorát és gyengeségét nem illető munkára kény- 
szerittetett, több ideig majd ellentmondva, majd hall
gatag komorsággal tiirte ezen emborietleu eljárást, inig 
végre számot vetve o világ hiábavalóságával kiment 
egy szép hajnalon neje sírjához, ott kikesergé magút 
s neje sírjánál, egy saját kezeivel ültetett tára felakasz
totta magát. Az o nemű apagyilkosságra még nincs 
törvény.

(!) M ájus 27-én a  gyerm ek m ajális csakugyan 
megtartatott. Daczára az egész nap dühöngő hideg 

í északi szélnek nagyközönség vett részt a gyermek ün
nepélyen, hol aztán a gyermekek kedvéért az ifjak és 
öregek is mulattak. Többféle folyt a mulatság, itt a 
vidor gondtalan gyermekek, amott az iparos ifjak, 
másutt ismét a földészek tánczoltak. A vendéglő előtt 
mint rendesen a miívelt osztály ifjúi és hölgyei tán-' 
czoltak, a mostani divat szerint leginkább idegen tall
ózókat. Az ebéd igen czii’ra volt, de a kiszolgálás da
czára a sok kelnernek igen silány. Az asztalion már 
a káposzta körül jártak, midőn még az utolján levest 
se kaptak, úgy hogy többen eltávoztak az asztal uiol- i 
löl. A majális az első egyesült majális, hol minden fe
lekezetijei! gyermekek ez idő szerint együtt örültek a ! 
tavaszi ünnepélynek a legnagyobb egyetértésben folyt 
le. Egy kis feltűnést okozott eleintén. hogy a r. kutli. 
és g. káth. lelkészek hiányzottak a közebédtől, de az
tán értesültünk, hogy a tisztelt lelkész urak hivatalos 
teendőik által el voltak foglalva. Haleset is történt, 
ugyanis egv polgár az erdőn keresztül hajtani akarván, 
az ellenálló kerülőt legázolta, az illető tettes neve tu
datván. hisszük, hogy elveszi büntetését.

(x) X ikids/k i M átyás polgártársunk családját 
ismét nagy veszteség érte Még nincs egy éve hogy je
les tehetségű, képzett fiát Andort eltemette, most ujnb- 
hau máj. 26-án aiig egy heti kínos szenvedés után, vi
ruló hajadon leányát a nemeslelkü, mélyen érző Erzsiké 
kisasszonvt kellő örók nyugalomra kikisérnie Nyíregy
háza közönsége nagy számmal gyűlt össze a temeté
sen, hol Farbaki József ag. hitv lelkész mondott szív 
rehata beszédet. A íelejtheHen halottat 12 helybeli il- 
ju vitte ki egész a temetükertig. IIol is Bartholonmei- 
desz J. helybeli ág liitv. lelkész és főesperest érzékeny 
hangokban búcsúzott el a kedves leánytól. Legyen ál
ma édes a  kedves halottnak. A vesztük szive sebét pe
dig kötözze be a hit és idő.

Képviseleti gyűlés Nyíregyháza máj. 28 1874. 
A jegyzőkönyvek hitelesítése után sorrend szerint ta 
nácskozás alá vétetett a gazdasági és jogügyi szakosz
tály jelentése a kir kissebb haszonvételek malmok és 
boltok bérbeadásának tárgyában, mely né ni módosítások
kal helyben hagyatván, az árverés jui 1-. 2-, :5-án le
endő foganatosításával polgármester elnöklete alatt, 
tiszti ügyé-/., főjegyző, Risdorfer János. Bodnár István, 
ifj. Torok l‘éter, Haas Mór, NikeUzki Mátyás, Sütő Jó
zsef. Kerekréti Miklós, Matbaeúles iJuaztáv é- id. Lenes 
János bízattak meg. A megürült főjegyzői állomás be
töltése következvén, polgármester felolvassa azon há
rom egyén nevét, kiket 10 — 10 képviseleti tag ajánlott 
a törvény éneimében. Ezek Sári Pál, Palánszky Sámuel 
és Czupra Endre valónak. A szavazatok felbontására 
elnökül Hartiiolomaeides János, tagokul Simon Endre, 
Mathaeides Gusztáv, Farbaki József, Kovács Gergely, 
Kerekréti Miklós és Lukács Ödön bízattak meg. He
gy iilt összesen 140 szavazat ebből Sári Pálra 85, Pa- 
lánszki Sámuelre 27, Czupra Endrére 23 szavazat esett, 
5 szavazatlap üres volt. így Sári Pál városi főjegyző
nek megválasztatott. Az irnoki állomásra közfelkiáltás
sal Kovács Henjáiuin választatott meg. A Sári Pál meg
választatása által megürült árvaszéki iilnökség válasz
tás általi betöltése juu. 2-ikára tűzetett ki.

(Sz ) A Franklin társulat ujabbau a következő 
könyveket kiildé hozzánk: „Gyakorlati Útmutatás az 
eperfa és selyem hernyó tenyésztésére-. „Világtörténe
lem- irt Vasvári Benő 1. kötet ára 60 kr „Hogyan 
boldogulunk !* irta dr. Matheas Vilmos két kötet, ára 
1 frt. „Német nyelvtan" közép, reál, s polgári iskolák 
stb. számára, irta Gráf Jakab Budapest. Nezér csilla
gok vagyis velős mondatok és költői gondolatok honi 
és külföldi remekírók müveiből. Általában e müvek úgy 
hasznosság, mint olcsóság tekintetében figyelmet érde
melnek. Különösen ez utóbbi („Vezér csillagok-) ki
tűnő belbecscsel bir. Alig van nevezetesebb viszony 
mondja a  szerző könyvének előszavában, melyre az e 
műbe felvett remek eszméi és mondatai a lángeszű Írók
nak világot és fényt ne árasztanának. Ajáaljuk e mü
veket az olvasó közönség figyelmébe.

(ö) J u rá n y i Hugó élet Írásába több sajtóhiba 
csúszott be véletlenségböl, melyeket azonban, minthogy 
nem anny ira értelemzavarók feleslegesnek tartunk ki
igazítani ez egyet kivéve: „Madách s z o b á b a n  halt 
meg* helyett „Madách s z ív b a jb a n *  sat olvasandó.

(—) Folyóba 29-én a g. kath. torony ablaká
tól az ács, eltörvén alatta a lábtó annak darabjával 
együtt leesett, de oly szerencsésen, hogy semmi nagyobb 
baja nem történt, a lábtó ugyanis nai,\km
esvén a földre befuródott a földbe, az ács pedig rajta 
függve maradt.

+  A máj. 27-én tartott majálison 160 sze
gényebb sorsú és árva gyermek kapott ebédet a kö
nyörületes szivek részvéte folytán, e tekintetben leg
többet lehet köszönni városi főkapitányunknak, ki az 
ebédhez szükséges pénznek legnagyobb részét maga 
szolgáltatta az általa megítélt és behajtott büntetési 
pénzekből.

A nyíregyházi ref. uj templom javara 
történt adakozások folytatólagos sorozata : Valter 
Ferencz ur és neje Jeszerniczky Luiza úrnő halászi 
birtokos 5 frt, Vaday György ur 10 frt. Özvegy Hatzel 
Antali)ó úrnő 100 frt. Özvegy Jármy Menybertué úrnő 
200 frt, Néhai Tóth János ur és neje Lövey Horbála 
úrnő 100 frt, Csengery Sámuelné úrnő 100 frt, May 
Adolf ur 100 Irt, Harzó János ur 10 frt, Korcsolay 
Károly ur részlete 2 frt, Molárovics Mariska k. a.

által készített kisoi .'.olt párnáéit b ijö tlH  lit, A tisztel 
Lukács Ödön úrtól kisorsolt tujtékpipa behozott 45 
Irtot, Krajnyák Györgyuó úrnő a szószék és urusztul- 
hoz gyűjtögetett 28 frt 50 krt, ld. Szabó György ur 
templom építéshez 3 fit, If. Szabó György ur temp. épi- 

I téshez 1 frt, Özvegy Csernák Mihályué uruö részlete 
2 frt, Szabó István ur 2 frt, Kovács Györgyuó úrnő
1 frt. Herecz Mihály ur l frt, llolek Jáuosné szül. Fü- 
löp Zsu/.sánna uruö 20 frt, Mikeczné úrnő 1 db. ezüst 
koronázási emlékpénz 40 kr, Szulóczi Gábor ur 40 kr, 
Követési Daucs Györgyuó urnö l frt, A csizmadia ezéh 
50 frt, Goldberger Ernáiméi ur 5 frt, 1873 mártius 15. 
behozott 20 irtot, Szentes egyház 15 frt, Határi Mi
hály ur 5 frt, Kiss Jánosué uruö 5 frt, Vancsodi Pál 
ur 5 frt, Itaksáuyi Sándor ur 5 frt, Fábjáu Zsuzsanna 
uruö 5 frt, Jáuőszky András ur 20 frt, Herenczi 
György ur 5 frt 20 kr, Özvegy Seres Jánosué uruö
2 frt, Fitkonidesz Endrénó úrnő 10 frt, If. Dudiuszky 
István ur */4 frtos ezüst pénz 25 kr, Diecz Lajos ur 
és neje 50 frt, Hekény Henedek ur 1 frt, Mendek Jó
zsef ur 10 frt, Adamkovics Józsefné uruő 4 frt, Fejér 
Imre ur sorsjegyekért felülfizett tt 7 írt, 50 kr, Vilik- 
ler József ur doct. Meskó ur által 15 frt, Deák József 
ur 20 frt, A varga ezéh 20 frt, Mráz Dániel ur és 
neje 40 frt, A „szabolcsi hitelbank14 13 frt 55 kr, IIo- 
rovicz Jakab ur 2 frt. A „nyíregyházi takarékpénz
tár* 50 frt, Tóth Háláit ur részlete 3 frt, Diri Károly 
ur 10 frt, Nagy Mdiály ur Debreczenből 5 frt, Suták Lajos 
ur 10 írt. Hiulák János ura Lipták János hagyatékából 100 
írt. szinte u tisz. Kerékgyártó ezébtöl 10 frt, Palánszky 
Sámuel urnö a szószék és urasztalra gyűjtögetés utján be
adott 55 Irt, Szénfy Gyula ur a május 2- án előadott 
cuucertból 34 frt, 4 t kr, Négyesy Abrakain ur 6 frt. 
Valaki 5 frt, < Dzszesen ÍjOGtí frt 21 kr. — Az előbbi 
évekheu történt adakozásokból: lSG3-ik évben Markő 
András ur 10 frt. Gúnya János ur 10 frt, 1865-beu 
Néhai Czahuch Sámuel ur hagyománya 60 frt, 1867-ben 
A nyíregyházai takarékpénztár 150 frt, Kitka Anna 
Kosa Jáuosné urnö 10 frt, Duu Katalin hagyománya 
20 frt, lőliü-ben Suták-féle hagyaték 212 frt, 71 kr, 
1870-beu .Molitorisz Rozália k. a. 20 frt, 1871-ben Il
lés István nr adománya 5 frt. Nagy Istvánné urnö 
adománya 5 irt, lludics Andrásne szül. Czirbisz Zsu
zsanna urnö 50 frt, 1872-ben Kovács l'ál ur hagya
tékából 20 frt, Fcldheiui Ignác/, ur adománya 5 frt. 
Az előbbivel összesen 6233 frt, 92 kr, Nyíregyháza, 
april. 12. 1874.

"V Lapunk által az óv elején anuyira han
goztatott és ajánlott népirodabui vállalat csakugyan 
megszületett, de nem itt, hanem Arad vidékén. Az 
„Arádvi.léki tanító-egylet44 egy helyesen okadatolt fel
hívást küldött szét * tekintetben, melyhez a népiro- 
lalom egy uj közlönye is van mellékelve. „Elvitte az 

ördög, vagy a p-uzásók szerencsétlen története* czim 
inéi: irta Piros Pista; ára egy félives számnak 3, egész 
íves számnak 5 kr. Sok sikert kívánunk e nemes tö
rekvés, ioz .

Q  Ö röm m el tu d a tju k  lapuuk tisztelt olvasói
val. hogy a inait éri kolerajárványban érdemeket szer
zett hazafiak közt megyénkben Garami Jakub és Szabó 
Dávid urakat királyi kitüntetés élte. Az első — mint 
a lapokban olvassuk — arany érdemkereszttel, az utóbbi 
koronás arany érdomkereszttel diszittetett fel.

=  A m ájus 16—18-iki havas esőzés áldozatai. 
Ez idő szerint megyénk különböző vidékeiről külön
böző adataink vaunak: a b-rczcli gulyából megölt a 
zivatar 30 db. kissebb-uagyobb m arhát; a dombrádi 
ménesből elhullott vagy 60 db. ló és csikó. Ugyan itt 
volt olyan eset is, hogy egy szegényebb sorsú ember 
három lovát szombaton máj 16-án kivitte a legelőre, 
hogy vasárnap ott beverje ki magát és hétfőn — nem 
volt mit befogni. Miud a három ló megdöglött. Két 
hezdédi birtokos juhnyájából elesett körülbelül 80—90 
db. juh. Az cszeuyi határban legelő dámóci gulyából 
13 apróbb-nagyobb hűlt e l; az ugyanott legelő cper- 
jeskci marha-falkából egy esett. A czigándi gulyából 
lia Intelt adhatunk a különben jó forrásból vett hírek
nek ll>0—120 lett volna az áldozat. A Tisza, Latorcza 
és Szörnye folyók partjain elterülő legelőket nagy rész
be a ellepte elborította a viz. A szarvasmarba így sok 
helyt a  legelőről jászolra szorult. Szilva és meggy a 
Tisza ineutén igen kevés lesz a dér miatt. Sokan 
rá jöttek az alant fekvésű földeken arra is, hogy az 
elvetett krumpli, paszulv s más ily magvak a májusi 
esőzések és hideg miatt elrothadtak. Valóban: „meg
nehezült az idő viharos járása felettünk!*

A heregmegyeí híres Szernye-mocsár le- 
rsapolása. A munkács-beregszászi országúitól nyu
gatra eső szernye-mocsár lecsapolására az illető érde
kelt birtokosok engedélyt nyertek. A mocsár vizét a 
Latorczára levezető csatorna F.szeny, szabolcsmegyei 
község határán is keresztül menne; ennélfogva máj.
15-én. nevezett község határában Bereg- és Szabolcs- 
megyék alispánjainak elnöklete alatt egy küldöttség 
már a csatorna útjába eső földek kisajátítása ügyé
ben munkálkodott: illetőleg egyezség eszközlését kí
sértette meg az illető földtulajdonosokkal. Megtörtént- 
e az egyeszség? nem tudjuk. De ha nem történt, vagy 
nem is történhetik: becslés által lóg a szükséges föld
vonal kisajátittatni ; liánéin a Szernye-mocsár leesa- 
polásának meg kell történni: legalább az érdekeltek 
így vélekednek.

A KÖZÖNSÉG ROVATA

Nyilvános liála h köszönet.
Alulírottak, bánatba merült családunk nevében is, 

— nem mulaszthatjuk el, hogy osztatlan hálaköszöne- 
tiinket ne nyilvánítsuk Nyíregyháza tisztelt közönségé
nek felejthetlen Erzsi leányunk temetése alkalmából 
irántunk os/.tálykülönbség nélkül tanúsított azon meleg 

, érdeklődéséért, melyszerint oly nagy számú összejöve
telével adott kifejezést mély gyászunk iránti részvété
nek, s igyekezett ezáltal sújtott szivünk fájdalmát eny
híteni. Fogadják mégegyszer egyenként és egyetemben 
öröklő bálánk s köszönetünk kifejezését.

Nviregvháza máj. 29 1874.
Ntkelszki Mátyás és űrje.



Hálás küizüiiuteiiii't nyilváuil »m. nagytisz. Uar- 
tl.ulüiiiiiiMiltsz János főespous t-s tiszt. 1 arlmky József 
helybeli evaug. lelkész uraknak lü frtiivi adoniáuyu- 
kért, mely általuk „bizonyos szomorú alkalmi papi el
járás- cziméu a nőegylet árvaháza javára ajanlta- 
tott fel.

k ii l i i l i fz  O ttilla
a nofgylüt pénztárnoka.

S Z Í N É S Z E  T
— Hétfőn máj. 25. „L o n d o n i k o ld u s o k ; - 

dráma ö felvonásban, Lenioiutól ; fordította Egressy. E 
sziámii legérdekesebb alakjai: Squers iskolamester t Ba
log), Smyke (Abonyiné), Nveleby Miklós (Ahouyi) és 
John Hrowodi (Károlyi). Ezek közt leginkább kitűnt 
az iskolamester, aki a régi iskolamesterek egy, élethii 
példányát állitá elénk, és a kivitelben páratlan ügyes
séggel személyesítő; niellette kitűnik még John Bro- 
wodi, a mészáros nyers modorúval és őszinte igaz ba
rátságával. A többi szereplők alig érdemlik az emlí
tést, amennyiben szerepoemtudásuk miatt játékuk is 
igen sok kívánni valót hagyott fenn. Közönség megle
hetősen szép számmal.

— Kedden, május 26. „ F a lu s ia k "  czimü víg
játék Szigethytöl volt hirdetve; azonban színházláto
gatók hiányában az előadás elmaradt. Ez leginkább a 
másnapra határozott és meg is tartott majálisnak tu 
lajdonítható.

— Csütörtökön, máj. 28. „Erdő szépe vagy ne
mes és polgár- dráma felvonásban. Nagyszámú közön
ség előtt. Az „Erdő szépét- Abonyiné személyesítő, a 
ki ügyes feltalálása a darab szellemének komoly átér- 
zése által, a drámában szükséges életteljességuek s 
életre hatóságnak kitűnően megfelelt. f) az előadásban 
valóban komoly gondot lordit a nyelvezetre s azt szé
pei! választékosán tudja használni és mégis fesztelen

né s könnyeddé is tenni. Ahouyiiól -  ki Morei György 
vashánior tulajdonost személyesítő hasonlókig kell nyi
latkoznunk, erőteljes szép és könnyű előadása a kö
zönség közkedvességóvel találkozott. Kovács (Oui t ’lia- 
tel Albin maniuis) szinte birt azon kellékekkel, melyek 
ily fontos és nehéz szerep előadásához megkívántai
nak Kumivesné (Luiza) komikus arcz és szemjátéka, 
mit szerepe utolján észre is vett, nem illet be a drá
mai komoly előadás keretébe, azonban meglátszott az 
hogy ö s a többi szereplők, szerepük átsajátitásám 
nagy gondot lorditottak, s innen mondható az egész 
drámai előadás szépnek és sikerültnek.

— Szombaton május 30-án -Abonyi Gyula 
jutalom játékául adatott az „Arany paraszt- sziumii 
négy szakaszban. A színház zsúfolásig volt telve kö
zönséggel, a közönség pedig telve volt elismeréssel s 
kedves megelégedéssel Abonyiné (Yroni) mint mindig, 
úgy most is helyesen oldd meg szerepét; utálnia má
sodik helyen méltán említhetjük Abonyit, ki (Sólyom 
Tónit) személyesítő; ő az alakításban, a magyarnyelv 
zamatos használatában s az érzelmek hu és eredeti 
tolmácsolásában tiiut ki ezúttal is. Ivdmivesné (Afra) 
játéka, melybe oly ügyesen beletalálta m agát: a kö
zönség közelismerésével találkozott. Kovács (Farkas) 
komoly szerepét elég hűséggel adta. I.atabárnak (Hel 
korul nagy hátrányára van a hibás orgánum. Az egész 
előadás kitiinőleg sikerült.

S z e r k  e s z tö i  l e  v é l t  á  s k  a .

— A -Sóhaj- s/.erzójeliek. A küldeményt t i i- il- lme-s.á; • 
miatt ez időszerűit nem atllnciuk, különben is némi igazítást i g e  - 
nyel. Ha m egengedi inagan levélben nyilatkozzék, s így a j> .vő 
számban.

— S z . urnák. A küldeményt eddig helyien ke m iatt nem 
adhattuk, még azonban most sem késett minthogy megyei g yű
lésről szól. Kgy levelezési ia|»on lessék nyilatkozni sajtó  alu 
bocsáthatóin-e. mimlóssze czimén kell változtatni.

Üzleti értesítés
A nyíregyházi terniéuycstiriioknól máj. hó 30-án 

bejegyzett térm ényárak.

P iacz i d r K eresk ed ési á r
100 küllőit, dkezdve

Kozm 00— 00 fontos 4.75—4 .P5
78—80 „ 
7ü—8«> „

Ü.OOr-O.OO . . 6.00—5.25

Htizn „ Ö.50—7.00 vámniiizsa szer. 7.15—7 anÁrpa 8.15—3.20 8.00—3.70
Zab 2.25—3.50 ,
T engeri 4.^5 —4.30 ó term és,
Köles 4.10—4.20
Hab, tisz ta  feliér . 5.50—5.75
Kúposztarepczo 0 .00— 0 oo 8.00—8.75
Lenmag O.oo—0.00 8.50—800
Gomborka 0.00—0  (Ml ti 5ooo
Komié műig 0.00—0  00 5.50—6.00
Mák
N apraforgóolaj

9.50—10,0 8.00— 1.(15* 
JC.OO— 17.24

Szesz 80 fokú mogy. it-cze 28

V asuti közlekedések.

A „tiszavidéki- vasutvonatok indulása, Nyíregy
házáról : Miskolc/ Kassa leié ö óra 30 pereskor d. u- 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óira 45 perczkor il. e. és 7 ór- 
ls  perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra J<» perczkor reggel, (szeredán , szom baton U 
ó ra  47 perczkor este ; érkezik 6 óra 5 perczkor 
este és (szeredán  szom baton) 10 ó ra  17 perez- 
k o r d. e.

Felelős í-zerkesztö: Lukács Ödön.

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

1 teljes öl júiniuőségu bükkfa . . . .  10 fr.
1 teljes öl kitűnő minőségű bükkfa . . II fr. 
1 bécsi mázsa bükkfa-szén . . .  1 fr. 00 kr.

( 4 - 4 ) Marsnlkö Károly.

XXXXXKKXXXXXXXXXXXXX
( 6— 6)

Mindenféle téli bélelt ruhát 
nyaralásra elfogadok, 

ilj. Patak y Sámuel.
Epreskerti utcza 709-dik vagy a 

Pazonyi-u.scznn 807-ik szánni házban.

Lónyay Györgynek
vél. nainényi ga/alasilgábnu eladó 
egy kitűnő szépségű és jiimborságii 
ötodlii aveitzer bika. A venni szán
dékozók, értekezhetnek, akár szóval 
akár levélben n tulajdonossal. L a
kása és utólsú-posta V.-Xuinénv.

5165. tk. 
1874.

Árverési hirdetmény.

Haszonkén hirdetmény.
Alólirtnuk N a^y-H alászi m int- 

egy 2800 holdat tevő birtoka ezen- ?? 
nel, vagy a jövő 1875-dik ev 8zt.- ^  
G yörgy napjaitól szám ítandó 3 vagy 
G e'vre haszonbérbe vehető; bővebb ^  
telvilágusitást nyújt Dr. Heumnn ^  
Iguácz ur Nyíregyházán vagy Kai- 
ló-Semjénben a leiitirt tulajdonos

(»_,) Kállay Andrásné.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!l H IH E T N E M .
V. b. L*ick Hermán csődválaszt- 

mányának határozata folytán a  tömeg
hez tartozó nyíregyházi ingatlanok f. 
évi j  uni us hó 1-én 8 szükség esetén 
július 1-én a kir. törvényszék helyi
ségében. az orosi ingatlanok pedig jú 
nius 2-án s illetőleg július 2-án Oros 
községházánál nyilvános árverésen el
adatni fognak.

Nyíregyháza. 1874. május 2-;in.
Knuleuder Fülöp.

tómeggondnok.
S i

A nyíregyházi kir. törvényszék tkönv- 
vi osztálya részéről közhírré tétetik miként 
Dr. Sz.ikhísy Mihálynak l ’ozaguy Ferenc* és 
neje elleni végrehajtás alá vont s a nyíregy
házi 2810. sztjkhen foglalt városi ház udvar 
telkével együtt, n f. évi junius 1 1-ik napjá
ra kitűzött második árverésen, n legtöbbet 
Ígérőnek becoáron alól is elfog adatni.

Kelt a nyíregyházi kir. tszek tkvi osz
tályának 1874. május ltí-án  tarto tt illé
séből.

l*o|»|, I,észté,
a teleit könyv vezető.

Dr. Rottman Lipót
helybeli orvos tudatja  az érdek lett 
közönséggel, h -gv májú* elsejétől la 
kását. a nagydebreczeni utczába Já - 
nószkv Andrásnak Pavlovié* boltjá
val szemben eső házába tette á t ;  
valam int tudatja  azt is, hogy nap
jában  d. í r  2— 4-ig m indennem ű lüg- 
m iitéteket végezeml.Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx#

Elő fizetési föl h i vás.
IS 7 l. janu ir  1 -én uj •• nyitottunk «

..SORSOLÁSI TUDÓSÍTÓ-
harmadik évfolyamára,

mely
minden Imzás után havonkint

2—3-or jelenik meg.
Egészévi elölizetési dij:

Budapest számára dij mentest u a h.i/.lioz 
hordva 2 frt.

Az 08/tr.-niagynr tartományok számára díj
mentesen postán küldve 2 frt.

Nme t . üla^zni>,/ág, Ibin dtjedidciiisőg^k , 
Szerbia Svájc/, számára 2 frt fíO kr 

Ljoniian jelentkező előfizetőknek :i már 
megjelent számok még rendelkezésre állnak. 
áWHirdetéflBk olcsón vétetnek föl"*«ü 

A „sorsolási tudósító** 
(10—9) kiadó hivatala

Iiii<lftpc«t. balvány-uteza !». sr.

A nyíregyházi VÁSÁR
június 8-án újra meg fog tartatni.

Különleges hatása (18—2)
az Anatherin-szajvíznek.

nudvi t >lr I'npp J . I.. cs.ikir. udv. fog*»rvot» k. - /it I!.'■« -b.|», elő
adva dr daru  11 G y u la  gyakorló fogorvostól. Kendet véuwata- 
nk i i»'t -i klinkannn valamint tlr. Opolcer tanár, rvetor mag. «•* 
kir szusz tel.art tanácson dr. Kletitzinsky, dr. Hrautz, tlr. Ileller 
síit. orv ős ti1 ak áltál.

tizen szer foké}> a fogak kitisztítására szolgál. Vegyészeti 
tulajdon-..g inül lógva Moldja a fogak kort t . a fogakon a nyalkái.

H:i*znaluta leginkább élkezes után ajánlható, mert a fogak 
kö/l v is>/i maradó husres/e.-skék rothadási*;. inén vén át, Így a fo
gak állagul megtámadva, a 'lajban Iáid"' lehelet< t gerjesztőnek.

Meg azon esetben i-. Iih a borkő már lerakodtélian van. 
In -zn .lt utó *• -zer, mert a ne gk-ménykedés ellen működik Mert. 
Iia csak a fog egy kis n-sz.* ia letörik, nkkor az igr megsértett 
fog oonlszuba esik cs okvetlen elptisztulvan, a többi t g. ^zséges 
tóga kát is m-grontja.

A fogok szép • > természetes színét visszaadja, mert min
den idegen mázt végm lég szétbont és megseminisit.

igen basznosnnk bízómul álfogak tisztantart.- »l»an. Kre- 
deti lényüket . .  ragy . i>uknt vi's/.adja, n l<ork >-lerakodaat meg- 
galo'ja • - minden bu/..s a/ug ellen megv.-di.

Azon fajdalmakiit, melyeket a/ odvasg és romlott fogak 
okoznak, n Hl. - ik cnykiti, hanem a  baj tovább harapódza-at ,s

^  Iliit:, yosnuk 1 i/onyul az Anath“nn-szájvi* a foghus rotha- 
d -auál, valamint bizt •- ,.N sikeres enyhítő szer az odvas f-gak 
: jduhnai ellen, o u íu - iogíajdalmaknal A / Anathenn-szajviz k»ny- 
• p'ii és sri'lkol, bogv valami hatianvtid félni kellene, enyhíti a 
fajdalmaknt a legrövidebb idő ala‘ t.

Mindenek lelett m-'gliecsfilhellen az Anatherin-szájvia a le- 
hellet jó illatának fentartnsáhau ■ - a btiaosség el távolíts salain; 
s elegendő ha napjában m tiaiijszor kióblitjük szánkat c viszel

Netn njánlhato eléggé a taplóé foghus ellen lla az Ana- 
•heri i szujvi/ m iitegy m gy hétig utasít a s szerint hasznaJtalik. 
akkor a I..lé g  foghus halavábvtága •dlunik és kellemet riiiaascin* 
nek ad helyet.

le m  k iié tb i I túui'mek bizonyul a i Anafherm-tzájvii a* 
a i » fogak ellen Ka olv baj niclybe-n a giimokórosok, vala
mint ürek emberek szenvednek.

Hizto* szer az enatherin - zaj v íz : n koetiyen rérao fnglm* 
ellen Iá .ti !. oka a lóg edénynek gyengeségében rejlik Kz • -ét
ben en.s togaefe szükséges.. mert ez a foghust edzi, miáltal u| 
működésre ehresati nzt — Ára I frt í  i kr.

ünatherln fogpép.
D r. I'npp J . ti. * kir. fogorvostól Bécslien.

Hit i  vegyulel. n leheletet tis/.tun és üdén tartja, és arra 
■ 'olgál, hogy n‘ fogaknak csillogó fehér kinézest k-dcsüuuzzon, 
*z« k romlását iin-gaku lalyuaza - s a foghust erósbitse.

Ilr. I'npp .1.
növeny-fogpora

olvkép tis/.titju n fogat, begy mindennapi használata Által az oly 
kellemetlen togko clt volitti.nk ét H logfehérség es tinóm* -  te
kintetében nyer. K-v doboz i.ra (W kr o. é. ,

Knpbttió Jiyír. vluizan IbTtal.m 1*. I iszii-l. ‘kon Árikor..,
.............. I'h írv 8., llHcInazon Szilnv .1, N.-Kállö! un llvczda K ,
Sz ít: in .r * i fi nli.T J. '-s M‘ \ t  (1 . Dehrectenlien ilr. Rotsehnek 
1 .o.i - - v H. Köz sas F. és Mi.'ialy urakn.il.

.iregyhiízn, 1874 N\'>rnntott Ifobav Sámiörnál
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