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Előfizetést árak : ff
L E ré n  é v r e ................................ 4 frt.

I Szerkesztői iroda, hová a lap _szellemi ff 
p részét tárgyasé küldeiiu’iiyoU intézendők : f> 
 ̂ .1 ref. lelkészt lak.

J Bérmentetlen levelek csuk ismert kezek 'J 
bői fogadtatnak el.

A kéziratok nem adatnak vissza.

Innt^
K iado-liivatn l.

ii hová az előfizetési pénzek, a lapba szánt ^  
f  hirdetések és felszólamlások küldendők 

N a g y té r  136. s í .  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 .

sS** *XE- -o <f
I  Hirdrfpil dlj:ak i
K-Minden 5 hasábos petit - sor ej 
^  elütésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. <•' 
t  Terjedelmes hirdetések többszöri beik-y| 
wtatási * ’ 11 1 ■ •-** *'kedvezőbb föltételek alatt esz-íj 

közölhető,
iV Minden egyes beiktatás után kincstári 
Z  illeték 30 kr. |

V nyílt-térben minden három hasábosji 
*  ' garinoitd-sor dija 20 kr. ^

É Az előfizetők, a hirdetések meg-^ 
^ szab ásán á l, ‘20*i-nyi kedveznióny-jf 
'* ben részesülnek. j*
4 - p r *' '9*

Kiadó-tulajdonos : a „szabolcsmegyei laplcladó-t^rsulat.(<

\'A idő |H‘IIZ.
Mi az, mely ha egyszer eltűnt, nem 

kozhatja vissza többé senki?
Az idő.
H a anyagi javainkban kárt szenvedünk, 

sőt ha m indenünket elvesztenek is, mint 
ama kereskedő, kinek összes kincseit elta
karja a tenger hulláma, m ég nem eshetünk 
kétségbe, a szorgalm as igyekezet, vagy a 
véletlen segíthet rajtunk, s még gazdagab
bak lehetünk m int valaha.

Ha hosszú évek, vagy évtizedek verej- 
tékes munkái tanulm ányai között egy nagy
szerű m üvet állítunk k is a z e g y  véletlen pil
lanatban megsem m isül: u g y  tehetünk, mint 
Köbért Ainsworth a  X V IlI-d ik  század ün
nepelt író ja , ki éveken keresztül dolgozott 
egy latin nagy szótáron, mely idő alatt oly 
keveset volt neje társasagában, hogy ez, mi
dőn a nagy inti m ajdnem  készen volt a/.t a 
tűzbe vetette; és ö vajon kétségbe eset-e ? 
N em ! Ú jra kezdé Írni a könyvet, melyet hi
hetetlen munkával végre befejezett.

Ha egészségünket elvesztettük segítsé
günkre jön a tudom ány, vagy a természet, 
éghajlat s egészségesebbek lehetünk mint 
valaha.

Azonban ha az idő elrepült felettünk, 
azt nem hozhatja vissza többé sen k i! Az idő 
oly pénz, mely csak fogamzása pillanatában 
vihető forgalom ba, a másik pillanatban 
m ar ócska és hitvány cserép darab  leend 
szamodra, melyen nem szerezhetsz semmit.

Szóval az egyszer henyén átrepülni en
gedett időket és pillanatokat nem pótolhat
ja  vissza többé semmi. „Kiveszett tegnap va
lahol napkelet és napest közt két arany óra, 
mindegyik ki volt rakva hatvan gyémánt 
pcrczczel. Ju ta lom  nem igértetik mert azok 
elvesztek örökreu (l loracc Maunus.) Gyönyö
rű képe ezen mondás a hasztalanul elvesz
tegetett időnek.

De ugyan mit ak a r m ár ebből kihozni 
ez a nyughatatlan vérii újságíró? Hiszen ha 
az idő pénz, miért nem váltja fel azt apró
pénzre az állam , hogy kifizethetné függő 
status adósságait; a tönkre ju to tt kereske
dők, a bukáshoz közel álló bankok stb.

Nem akarunk ily nagy dolgokkal fog
lalkozni, bar hiszen m egm ondhatnók, hogy 
az állam is azért oly szegény, m ert nem vál
totta  időről időre fel apró pénzre; nem fo
gadta meg W . K. (iladstone-nak következő 
m ondatát: „a takarékosság nz időben n a 
gyon jól és nagy uzsorával tizet vissza a 
későbbi években, ugy hogy m eghaladja a 
legvérm esebb rem ényeket, és hogy annak 
elfecsérlése összesorvaszt értelmi és erkölcsi 
tekintetben egyaránt, legsötétebb számítá
sainkon felül.u

Nem! mondom én nem akarok most 
ily mély dolgokról beszélni, közelebb jőve 
m agunkhoz a társadalm i élet egy pár ferde 
kinövése ellen irányozom metsző késemet, 
bár tartok tőle, hogy e ferde hajtások már 
sokkal erősebbek, hogy sem azokat küuyen 
lemetszeni lehetne.

Korunk több ferde szokásai között kü

lönösen az ugy nevezett m agasabb szabású 
nőnevelés esik e tekintetben a legnagyobb 
m egrovás alá. Hogy nevelik most a nőket ? 
Némi legszükségesebb tudni valók jól roszul 
való betanuitatasa után nics többé gond 
semmire! A pipere és henyeség, hiú ábrán
dozás, boldog semmit nem tevés: ezek nőink 
legnagyobb részének minden napi foglala
tossága. Hány hatvan gyém ánt perczczel 
k irakott arany órát veszítenek ezek el min
den uapkelet és napnyugot között, m elye
ket nem találhat meg számokra többé senki. 
8  mit várhat az ilyen nőktől a későbbi élet 
a család a háztartás gondja, jövője? Kgy 
szánalomra méltó felfordult világot, honnan 
a szánandó, minden nagyobb dolgokra kép
telen ifjak származnak és veszik eredőtöket. 
Már pedig lm egy nő a tétlen henyeség pár
náján szánalomra méltó: mit m ondjunk azon 
ifjúról, vagy férfiról, ki a boldog semmit 
nem tevéshez szoktatva mar gyerm ek korá
ban, valóságos burján gyanánt nő fel?

Az ilyen e^y kiküszöbölésre méltó lie- 
nyéje a társadalom nak! A méhek e tek in te t- 
ben okosabbak mint az em berek! Ok spár- 
tui szigorral tudják kimondani hasznavehe
tetlen tag ja ik ra  a halál-ítél etet !

Kzek nem csak m agoknak ártanak ! 
Ártanak igen sokat azoknak is, kiknek mind
untalan utjokha esnek, s mozdulatlanságok 
által elrabolják a drága időt a tevékenyek
től. Ok minduntalan a tolvajlás bűnébe es
nek, elrabolván a legdrágább pénzt az időt, 
mert akár egy tallért lopjon valaki tőlem 
akar azon fél órát, melyen azt kereshetem  
ez tulajdon képen egyre m egy mondja Dr. 
Mathews.

Minduntalan panaszkodunk, hogy el
m aradtunk a  világtól, mi ennek legfőbb oka, 
az hogy nem használtuk fel a drága időt 
mint más nemzetek, s ifjúinknak legnagyobb 
része ina sem teszi azt kellő erélylyel és ki
tartással. Ezért vagyunk szegények nagy 
férfiakban, lángelmékben, ezért van időről 
időre oly kevés nemzetünkből, ki valóban a 
kor csúcsára léphetne.

Valódi nagyságra esak folytonos lelki
ismeretes m unka után emelkedhetik az em
ber nz időnek minden perezét fel kell hasz
nálni, lm azt akarjuk, hogy semmit el ne 
veszítsünk. — Bámulatos mily eredm énye
ket m utathatnak fel azok, kiknek számára 
az ajtó  m ögötti óra soha se perczegett 
rostul.

„A philadelphiai pénzverdében van 
egy sajátságoson alkotott padlózat, mely
nek az a czélja, hogy n munkánál szét 
repkedő és végre földre hulló porszem e
ket felfogja, nieggyüjtsc és m egmentse. 
Esteliden a port össeeseprik és a ranyakat 
olvasztanak abból is.

Tanuljátok meg ebből az idő neme
sebb gazdászatát; szedegesd fel nz időnek 
arany porát. Kuporgnád össze tízszeres 
gonddal a  lét azon forgácsait és hulladé
kait, n napok azon m aradékait, nz órák 
azon m orzsáit, melyek oly értéktelenek 
egyenként, de oly értékesek,lm  összegyiijt-

vék, m elyeket a legtöbb ember kisöpör az 
élet szemét dobjára, és időben gazdag lesz, 
s reá fogsz é rn i, minden időbe | kerülő 
óhajod teljesítésére. Biztos lehetsz benne, 
hogy gondos böngészkedéseid élted vé
gén nagyszerű és szilárd időtöm eget fognak 
képezni és végre szellemi szerzemények
ben gazdagabban fogsz m eghalni, gazda
gabban jó cselekedetek jutalm ának ara tá 
sában mint sok ezeren (D r, Mathews Vilmos.)
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N y í r f á i n  in b ö k .
XVI.

(A szabad sajt ' áldásai < veszélyen kinövései. A* esküdtszékek 
valaha és ma. Honfiul köttUsség E*>y „li*_Tun<lu a minisztérium* 
han. Mentő szózat. .Jellem szilárdság. I jabb szempontok az é r
dem méltánylására. Milyen nép kell hogy Legyünk ? Üdvözlő hangok.)

A szabad sajtó tagadhatatlanul nagy hatalom s 
üdvös hatása minden kétségen felöl áll, midőn a tör
vényes rendet és intézkedő hatalmat védi és támogat
ja; — midőn élethiven közölvén X. <5 ex ellent iája ma
gas röptű szónoklatát, melyben az egyházat oly hősi
kig védi az ádam kárhozatos túlkapásai ellen ; regis- 
trnlván Y. ö nagyméltóságn talpraesett élezeit, melyek
kel a földosztókat, konok tigriseket és gonosz lélektől 
megszállott sznbadonczoknt oly élesen és még is oly 
linóm modorban ostorozza; vagy (}. és Pu városok 
egyesult főispánjának hét vármegyére szóló diszebéd- 
jeit tüzetesen ismertetvén, — teljesen meggyőzt a 
vidéki elv társakat a hegeli elv igazságáról : ..minden 
ofry van jól, a hogy van1- «s hogy mennyire tévelygő 
juhok azok, kik a létező helyzettel nincsenek meg
elégedve.

Hanem fájlalom! n szabad sajtó veszélyes kinö
véseket is mutat lel e nyugtalan, forrongó és fékezhet- 
len világban. Gyakran nem hogy építene, do sőt rom
bol; néni hogy támogatná a feuálló hatalmat, hanem 
még tűz aknákat is ás alá, hogy azt porba dönthesse... 
a mint ezt a modern hírlapirodalom félre ismerhetle- 
nül igazolja.

Ott vaunak ugyan nz ily nemű vakmerő támadá
sok fékezésére s megtorlására az esküdtszékek, melyek 
valamint egy hirhedett nagyinquisitor az egyszerű 
száuitetelt: kétszer kettő négy, egyenesen a szenthá
romság tagadásává minősítette, — hasonló ügyesség
gé] nem egyszer alaposan kimutatták a  vádlottnak 
hogy az a mit irt. írni akart. írhatott volna vagy írni 
akarhatott volna, valódi lazítás, közcsendháboritns stb. 
stb. ergo halált érdemlő bűntény, és így még köszön
je meg hogy egy két évi fogságot kap kegyelem utján 
... azonban ezen üdvös intézmény is , hajdani hírében 
fogyatkozott immár* sőt újabban a kassai és pozsonyi 
botrányos felmentések hangosan és íiieggyózőleg hir
detik tarthatatlanságát

Innen folyólug már, adJig is inig az esküdtszéki 
eljárás érdemlett nyugalomba nem tétetik, minden lo
jális állampolgárnak kötelessége teljes fegyverzetben 
kűzdhoniokra szállá ni a méltatlanul gyanúsított, sárral 
dobált és kigunyolt igaz-ág. jó rendes hivatalos tekin
tély érdekében, és e honfiúi kötelességnek akarunk 
megfelelni jelen sorainkban .. szállj reánk és gyulasss 
égi lángot, teremts fenkölt lelkesedést keblünkben fé
nyes szelleme a .. .  ,Ifirmondó“-nak!

Múlt napokban liázsártos újságírók nagy zajt 
ütöttek a miatt, hogy a magyar minisztérium valame
lyik osztályában bizonyos Kabinok nevű hivatalnok 
már 2*» (olvasd huszonhat) éve szolgál hazánkban, és 
.... és még sem tud magyarul!

Furcsa!
Hiszen kérem ! őrülhetnének, hogy „csak* egyet 

fedeztek tel ebből a fajtából... képzeljük pedig mily 
erősen kutattak 1 Aztán lia többet is találtak volna, 
veszélybe forogna ez által a haza sorsa? De sőt — 
erős líitünk szerint — sokat nyerne s nem megveten
dő előnyökben részesülne.

Tudjuk jolesiil, hogy napjainkban a szédelgés 
nem csak a pénzvilágban, hanem n jellemre é« elvhti- 
ségre vonatkozólag is ..uralkodó planéta.1 Hányán vau
nak, kik n mérleg egyik tányérából a másikba ugrot
tak á t .. .  bányán, kik már kétszer, háromszor (a jó ég 
tudná! hányszor!) köpenyt fordítottak .. hányán kik a 
„sem ide sem oda* elvet követve Mohamed líopoisója- 
ként ég és föld között libegnek.... bányán kik nz áp
rilisi <s illetőleg nz idén a májusi) időjárás példányá
ra, deák-pártiak félig; reform pút fink ',-ben; vacsora 
pártiak %-ban; öreg tigrisek ' , é baii; tinta! tigrisek



1/i4 b«iü. leguiárgesebb tigii */k, beu; Sennyei ke
resztes vitézei '/1M-b»n , miniszterségre aspirálók, és a 
zavarosban halászók — egészben 1... Hősünk nem is
merte és nem ismeri a szédelgést, mint a szikla a há
borgó tengerben megállóit és megáll rendületlenül e 
zűrzavaros idők viharos forrongásában . .. emeljetek 
előtte kalapot, tanuljatok töl© elvhüséget, jellemszi
lárdságot ti kettős nyelvűek, ti kétkulcsosok, ti kö
penyforgatók! . . , , ,

Azonban nem csak politikai téren, hanem a köz
művelődés, nemzetgazdászat és egészség szempontjá
ból is nagy nyereményünk u kérdéses egyéuiség — 
Fájdalom! a szepesség annyira * elfajult, elniivelődütt4* 
(nem követik a szászokat a hálátlanok!) hogy náluk 
többé el netn sajátíthatják fiaink a német nyelvet, s 
így szánandó barbár nép maradnánk, míg hősünknél 
(ná a lévén szálláson és koszton) úgy a német mint a 
szí ál v nyelvbe alaposan beokulhatnak; s lehet belőlük 
kreishauptman Mislenichben, Kureauchef Hotzcnben. 
O b e r a u f ie h e r  Mariampolbau Schuliuspector Cattaróban . . .  
vagy ha nem is: olvashatják az .  Augsburger Allge- 
meiue“ épületes czikkeit, „Floh* és BKikeriki" szellem- 
dús ötleteit minden esetre pedig nem kell tolmács
ra költekezniük, midőn a  felföldi atyafiakat aratókul 
felfogadják, vagy a tizedes emberséges vasas némete
ket és becsületes cserepárokat szállásol be hozzájuk. 
Ezenkívül tanulhattak nála zenét (oh az nz isteni 
zene!) mértékletességet (többet ér ez száz doktornál 
és száz patikánál!) meggyőződhettek, hogy mennyivel 
táplálóbb eledel a burgonya a ludzsiros pirításnál, a 
spinát a töltött káposztánál, a „koutramarsch44 a pör
költ húsnál, a „kruppa4* a  nyulpecseuyénél, a béka-
ezomb a sódaros tésztánál stb. stb.......  le a kalappal
urak! e részben is hősünk országos érdemei előtt, — 
mondanunk sem lóvén szükséges, hogy ha netalán néni 
az ő házánál helyeztük el fiainkat, ez saját hibánk és 
bűnös mulasztásunk, de egyátalában nem övé.

Egyébiránt ha szinte ily kitűnő előnyöket nem is 
nynjtaua fajunknak jelezett hősünk és kebelbarátunk 
magyartalansága, kérdjük, ha illik-e alkotmányos idő
ben az ö egyéni szabadságát korlátozni s reá erőha
talommal varrni nyelvünket? Pfui Teuxel! Talán azért 
hogy nagyokat nevessünk rajta, midőn a szókat po
gány hangoztatással ejti ki (mint bizonyos fő ur haj
dan a nemességet) vagy pedig hogy úgy járjon, mint 
& szegény német őrmester, ki sárgadinyére állítván, 
midőn azt előbb szépen, azután pedig katonásan, kard
csörtetve és sappermeutezve szorgalmazta, végre oda
vitték nek i... Sarkadinét, egy hetven éves fogatlan 
vén szipirtyót? Nem uraim! ha apáink nem követelték, 
hogy a nemzetiségek a mi nyeltünket tanulják meg. 
ha nem ők tanulták meg azokét, ne legyünk mi sem 
apáinknál okosabbak, sőt örüljünk, ha azoknak is, kik 
nem tudnak magyarul, magyar kenyeret adhatunk. Ga
vallér nép voltunk mindig, maradjunk ezután is gava- 
lérok! Mi legalább azok vagyunk, s hősünktől üdvözlő 
ime sorainkkal veszünk búcsút:

Hír 6a, nagy Habinak, kit ifen t Kepomuk hona szüle,
S hőn nerei ott Bach apánk telepített e haza földén,
Téged aa ördög adott almblerfaj itid  gyanúsit. üt,
Mert Tuhuturr. nyelvén nem tudás széliére beszélni.
Ámde mi, kik magasabb szempontból nézve Ítélünk.
„Hoch lebe“ -t zengünk s nyújtunk számodra borostyánt!

—* —y.

VIDÉKI LEVELEZESEK.
Kis-Várda, juniu* 7.

T. Szerkesztő ur! Kis Yárda város elöljárósága 
az eleve „Értesítéssel44 közlött majálisát, c f évi május 
hó 25-én csakugyan megtartotta. Ha valakinek a jelen 
voltak közül valami észrevétele volt, az csak is nz idő 
kellemetlen voltára vonatkozhatott. — mert egésznap. 
s különösen délután, késő estig, oly kellemetlen hideg 
éjszaki szói fújt, — hogy a jelen volt. s valóban dí
szes közönség a legnagyobb áldozatot hozta, midőn 
esteli 9 óráig jelenlétével a szegények javára rendezett 
ünnepélyt emelő.

A „Szabolcs44 tárczája. 
M U T A T V Á N Y

dr. Milhrwi Vilmos „Hogyan boldogulunk r.-imu * művelt 
v ilag l«n  nsgy **-n*»tiot keltett müvélxd.

Életpálya választása.
Majdnem felesleges mondani, hogy az, ki boldo

gulni akar az életben, legelőször is jól megválassza pá
lyáját. Azon sok ezer közül, kik folytonosan az élet 
színpadára lépnek, csak kevesen kerülhetik cl a pálya- 
választás szükségét; és még kevesebben vannak, kik. 
ha ismernék h tétleuseg nyomorait, melyek tízszer 
élénkebbek és számosabbak, mint a legmunkásabb mes
terségé, — megkívánnák ama kikerülést. — A legbol
dogabb élet az, melyben a rendes munka rendesen 
váltakozik a szórakozással. — Annyira szükséges a 
munka valamely neme a lét türhetóvé tételére, hogy 
azon emberek, kik megkísértik munka nélkül élni, al
kalmilag kénytelenek maguknak munkát t e r e m te n i :  
szórakozásaikból munkát csinálnak, és merő tenni vágy
ból a legnohezebb és kimerítőbb időtöltést viszik vég
hez. Hogy az unalom nyomoraitól meneküljenek, a lég- 
szánaodóbb eszközökhöz folyamodnak, hogy elhitessék 
magukkal, mikép elfoglal vak. Még mulatságaik is sza
bályzatokkal terhelték túl, és élvezeteik, melyek fel
adatokká változtatnak át, formálisakká és nehezekké 
vannak téve. A legjelrntéktclenebb dolgok úgy vétet
nek, mintha a legkomolyabb fontosságúak volnának; 
és az illem szabályai mintegy fontos törvényekké lesz
nek. s követésük áldozattal és fáradsággal jár. A .sza
bad ember* ekkép át van alakítva, hasztalan gondok 
és kicsinyes .bogarak* felelős bizományosává, s ha el
jön a nyugalom órája, bizonyos megkönnyebbültséggel, 
mely egyébiránt különbözik a munkásétól, gondolja: 
»Legyen a nap bármi terhes és hosszú, végre mégis 
estére harangoznak*.

A mulatság részletes leírásába nem bocsátkozLa- 
j tóm, — azt teuni más, — avatóttabb tol van hivatva 
én csupán az elöljáróság kötelességét teljositeni, midőn 
u bevétel és kiadásról nyilvánosan számolok.

Mielőtt azonban ezt tenném, fájdalommal kell 
megemlítenem, hogy épen azok, kiknek a siker biztosí
tásához leginkább kellett járulniok, — egy kettő ki
vételével, visszavonultak, — értem a kisvnrdai polgá
rokat, kik vajh mi kevés jelét adták, s adják minden 
jó eszme iránti rokouszenvüknek mai napig is! a vá
ros felvirágzása, jövője felett e miatt méltán kétségbe 
lehet esni; sőt szomorú, de való az, hogy ha egy életre 
való eszme, mely a város haladásában egy lépést jelez
ne, — bátorkodik egyik vagy másik jóravaló ember 
agyában megfogan)zani, az ellen nyilvánosan protestál
nak, kikelnek indítványozója ellen, kigunyolják szemé
be, s hajlandók megkövezni, mint hajdan a pogáuyok 
megkövezték a hittérítőket! Az egoizmus legnagyobb 
mértékben neveli itt telítetlen pókhasát, a közügy 
iránti vonzalom helyét a léha közönyösség Jakja, egye
dül csak, ha a lelkét testet gyilkoló spiritust kell ki
fizetni. ott megnyitja erszényét. s utolsó forintját is 
odaadja a korcsmárosuak, ki tanácsadója, hitelezője és 
barátja, s rendesen koldusbotra-juttatója egy személyben 
Kérdhetné, s jogosan, bárki is, hogy mi oka ezen lé- 
lektompitó szokásnak, ezen hátra maradásnak? Köny- 
nyii a felelet, a neveletlenség; népiskoláink a legs/.o- 
tnorubb állapotban vannak, — ide nem értve a köz
birtokosság által feltartott 2. osztályú elemi iskolát, 
melynek nt. L. L. ur oly kitüuö, szakavatott és lelki
ismeretes tanítója, hogy csak is örülnünk lehet, hu 
előtte elismerésünknek adhatunk hálás kifejezést; sem 
a törvény kellékeinek meglelelő iskolaépületek, sem 
rendes tanítók nincsenek; különösen, ki a rom. kath 
iskolába belép el kell szomorodnia az ott szemlélteken 
a gyermekek sötét, egészségtelen szobában egy gyer
mek által, ki maga is iskolába járó, taníttatnak, taní
tó nincs april elejétől óta. — És ez jó némelyekuek, 
a községi iskola eszniéj.4 ellen azért mai nap is folya 
keserű liarcz, — egy rész a felckczetességet, más rész 
anyagi érdekeit látja sértve a törvény rendelte iskolák 
felállítása által. Valóban, szomorú ország vagyunk, hol 
egy város a 19-dik század vége felé, a népnevelés 
szent eszméjét, ily hitvány, s most már végkép meg 
avasodott mellékéidekek miatt kész elejteni!

Tisztelet a kivételnek, vaunak Kis-Várdán önzet
lenül érző, áldozatkész s a uépnevelés ügyét szivükön 
viselő polgárok is; kik jeles tanfelügyelőnk közbenjá
rása által, képesek nz iskola ügynek lendületet szerez
ni, sót a községi iskolát hova-hamarább megnyitni; s 
hiszem, hogy Kis-Várda sok „non possunuis44 apostola, 
a buta maradiság álmából felébred, s a  ..jóravaló. min
den nemesért hevülö magyar ember4* nevet megfogja 
érdemelni benne minden polgár, mert most bátran ki
mondom, nagy része csak bitorolja azt.

Iie talán nagyon is elmaradtam tárgyamtól, a ma
jális bevétele és kiadásairól kell a közönségnek szám
adást adnom, az tehát következőleg áll:
Összes b e v é te l ...................................  204 írt 90 kr.
Kiadás .............................................  98 ., 54 „

Tiszta maradvány: loti irt 
A kiadás részletezése pedig következő:

1 Zenészeknek alku szerint . . .  50 frt
2. Tánczterem építésére . . . .  41 ,. 7
3. Nyomtatványok postai szétküldéssel 1 1 „ 4
4 Lámpa, petróleum ....................  10 „ 4
5 Kölcsön gyékényekért . . . .  2 -
6. Napszámosok, s fuvarosoknak 5

kr.
kr

62 „ 
:>4',krTétién: 123 trt 

Ezen kiadásból a helybeli zenészek Kacsári Jó
zsef vezetése mellett, a részükre kifizetett 50 toriutból 
nagylelkűen visszafizettek 25 Irtot, igy lett a  kiadás 
9b trt 54'/■ kr. fogadják ezen nemes tettükért a sze
gények nevelten az eliiljáróság meleg köszönetét.

Még hátra volna azon tisztelt vendégek ueveit 
közölnöm, kik a jövedelmet fdülfizctéseikkel gazdugi- 
ták, azonban azt két okból nem teszem, egyik az, hogy

soknak talán szerénységét sérteném, másik pedig sa
já t fogalmamon alapszik, t. i. „ne tudja a balkéz, mit 
cselekszik ii jo b b ;“ az alamizsna annál kedvesebb a 
jutalmazó előtt, miuél szerényebb körben vált azzá; 
adójának emléke azonban, a szegények szivében élni fog.

Isten önnel szerkesztő u r , kérem szíveskedjék 
közlésemnek becses lapjában mielőbb helyt adni.

G o le s  Lázár, 
h. főbíró.

G y u l a h á z a ,  juniu* 8.

Tisztelt szerkesztő ur! Ünnepet ülünk. A jó gyu
laháziakat is felkereste végre az uj próféta, hirdetvén 
azon igéket, melyek igy kezdődnek, hogy: „ad meg a 
császárnak a mi n császáré stb.“ Az uj próféta utón 
útfélen hirdeti ezen igéket, de nem talál hívőre. Mit 
tegyen? Erőszakhoz kell folyamodnia, s betörve a jám
bor ember hajlékába, kiragadja istálójából egyetlen 
barmát, a mely a betegnek gyógyírt, az egészségesnek 
púdig tápot nyújtott, clliordju dunnáját, párnáját stb. 
sőt ez sem elég! Lefoglalja a földben rejlő magot, a 
melyből áldást remélt a földmives s ime átokká válik. 
A zokogok a sáppadt arezok egymást űzik, még van 
mit enn i... vájjon lesz-c holnap?... A fuluházn vásár
térré alakult, búgó barmok nyerítő lovak vannak ott 
összefűzve, várva eladásukra, a mely által be lesz bi
zonyítva, hogy: vannak emberek a kik nem érdemlik 
a napsugárt, kik készek megvenni a nyomorultak egyet
len jószágát potom árért. Egy sötét felleget látunk 
közeledni, a mely mindég gyorsabban jó , a nép zug 
a tengerhabja, a mely eddig oly csendes volt, emelke
d ik ! ...  Annak háborgása pedig iszonyú! Mondják hogy 
vannak kik két sót három évi adóval is tartoznak az 
illetők szeretik azt a nép bűnének keresztelni, pedig 
ez ép mellettük bizonyít, azaz: szegénységük mellett. 
Szabad, független, boldog volt e nép egykor, s most 
nyomom ajkán a sötét átok vészfelböjccsügg... Isten
nél a kegyelem! Istennél van a büntetés is! A múlt 
liő végén tű/, ütött ki úgy reggel 3 óra felé falunkban 
szerencse volt, hogy az azelőtti nap s azon éjjel foly
vást dühöngő szélvész ekkorára már lecsöndesült s igy 
habár a kigyuladt ház leégett is, a többi épületek meg
menekültek. A ház biztosítva volt A szerencsétlenséget 
különféle kép magyarázzák, a zsidóbérlö a szolgálóra 
vallott, ki jelenleg várdában van, várva elitéltetcsét 
vagy felmentését. Tisztelettel

Pataky Árpád.

tJDONSÁGOK.
(!) Az lH7!i-dik évről elmaradt katonakötele- 

sek felül vizsgálatára kinevezett mozgósított felülvizs
gáló bizottság c hó 16-an érkezend meg Nyiregyházá- 
ra. A bizottság 5 tagból állami u. m. két foorvos, két 
ezredes és Hernárd Lujos h. m. miniszteri osztálytaná
csos. A felülvizsgálat 17-én kezdetik meg.

Verttel Oláh Károly a tokaj-roádi választó- 
kerület országos képviselője meghalt f. hó 1-cn Iluila- 
pesten. Temetés© alkalmából Keinecsén is gyász kö
nyörgés tartatott. A kemecsei egyház hálás szívvel fog 
soká emlékezni róla, ki vallása iránti szeretetét ott is 
kimutatta. A jeles férfiú csak 42 évet élt — Béke 
poraira.

X  A Franklin  társu la t újabban a következő 
olcsó és hasznos könyveket küldte be szerkesztőségünk
höz: (1) .Méter-mérték ismertetése és az uj mértékek
kel való számolási mód.* Tanodat használatra készí
tette Dr. Lutter Nándor ára 40 kr. Miután hazánk 
törvényhozása a magyar korona országaiba a meter 
mértéket Imzta be, a számtan tanításában is szükség- 
kép módosításoknak kell bcjöuui. Ajáuljuk e könyvet 
úgy a tanintézetek, mint egyesek figyelmébe, e könyv
ből nz uj rendszerrel teljesen megismerkedhetni. (2) 
.Franczia nyelvtan iskolák és magántanulók számára44 
szer/.© Sclmiedland Frigyes E nyelvtan egészen saját 
rendszert követ, ugyanis az egyszerűekről megy át a

Igaz. hogy akadnak egyesek, kik megölik magu
kat túlságos munkával; de azok száma vajh mi cse
kély azokéhoz képest, kiket a mértéktelcnség ol meg ; 
és túlságos tevékenység okozta halál többet ér, miut 
a rozsda általi elpusztulás. A lélek kimerülhet a mun
kában, de a tétlenség folytán elpusztul, lfurton, midőn 
amaz eredeti régi munkájában,* a bukóiság okait lei
számlálná, azokat kettőre hozza vissza: magányra és 
tétlenségre. — Midőn Charles Lmnh elhatározta, hogy 
felhagy az emésztő munkával, nem hitte, hogy két ev 
múlva azt fogja találni, miszerint a szünetelés igen 
szép öltöny ugyan ránézésre de nagyon kellemetlen a 
viselésre. S hogy eliez képest a leggépicsehb íróasztali 
munka is áldás álultönyben. s hogy a tétlen lelek ön
magát emészti, mi Icgcgészségteleiiebb eledel Egy 
niainzi érsek mondását nem á rt itt ismételni. .Az em
beri s z ív  olyan, mint egy malomkő. Ha búzát tesznek 
alá, lisztté őrli azt. s ha a nélkül hagyjuk, önmagát 
ernyeszti el.“ — Folton észlelései szerint az unalom 
több játékost teremtett, mint a pénzvágy, több korbelyt, 
mint a szőni), s több öngyilkost mint a kétségbeeső 
— Mulcy Ismail, a híres zsarnok, seregeit békében min
dig valamely hasznos munkával foglnlkodtatú. nehogy 
a .tétlenség férge által felemésxtcssenek*. — Caylus, 
frariczia gróf, inüfarágással ölte idejét, .faragok," úgy
mond. .nehogy felkössem magamat*.

Ilorár, íróknak tanácsot ndvan választandó tá r
gyakra nézve, azt mondja, hogy olyant válasszanak 
mcíy erejükhöz való, és hogy jól meggondolják, mit bír
nak el vállaik. Egyenlő lényeges minden világi sikerre 
nézve, hogy valaki oly hivatást válaszszon, melyre ké
pességei alkalmasak A nélkül, hogy épen Ilazlitt-et 
követnék, ki azt tanácsolja, hogy ha egy fiú jlt*in sze
reti a nyelveket de jól tánczol, legjobb minden további 
iskoláztatással felhagyni és n fiút ballct-mestcrlu-z kül
deni, — azt tartjuk, hogy valakire nézve nz a legjobb

•  A un tora) OÍ MeUucbolj — P.

pálya, mely az illető hajlamaival egyez és társadalmi 
állásához való. Nincs tán gyakoribb oka az életpályák 
sikertelenségének, mint nz elhibázott választás Egy if
jú számára, kiből kitűnő gépész lehetett volna, becs
vágyó szülők által az orvosi pálya választatik. E sze
rint a fiú a megfelelő iskolába küldetik, kinoztatva 
mindenféle nem neki való tudományokkal, mig végre 
oklevelet nyerve, megtelepedik és elkezdi az embere
ket gyilkolni tudományosan, — Voltaire szenut — sze
reket, melyekről keveset tud, testekbe öntve, melyeket 
még kevésbé i-mer, — mig képtelensége napvilágra 
jo. s éhen Imi. Mas esetben a fiút uiegeskettctik a róf- 
fel. holott védheszédek és keresetek vaunak írva ar- 
czának minden vonására és uutidon lépten nyomon je
leit adja szörszálbasogatási, vitutkozási, szónoklati, 
gyors tájékozási s számtalan egyéb tehetségeknek, ine- 
lyeknélfogva szembetűnően az ügyvédi pályára látszik 
rendelve lenni. S számtalan ilyen.

Semmiféle hivatásban sein oly nagy a bukás ará
nya a sikerhez, miut a kereskedőkében. A kik fárnd- 
ságot vettek magukuak az amerikai nagyylib városok
ban erről adatokat gyűjteni, kiszámították, hogy száz 
kereskedő kozni csupán három gyarapodik. A többiek 
vagy szószerint buknak, vagy kedvetlenül visszavonul 
nak. Miért vau ez? Azért-e, mert váratlan szerencsét 
lenség által lesújt attak, minden előrelátásuk dácsára * 
mert nem becsületesek, s sokáig csalván másokat, utol
jára maguk csalntnak inog? mert sok fényes nj©reme 
nyék után egyszerre mindent koczkáztatnak és mindent 
vesztenek ? mert egyes kisebb nyereségek után nagyob
bakra számítanak, márvány-palotákat építenek, angol 
lovakat hajtanak és meggondolás nélkül költenek es
télyekre és pezsgőre? azért-e, mert Scliylock két siá- 
zalékja felemészti, vagy mindenféle mesés bolond vál
lalatok végett? Nem; ez okok csupán csak eredmé
nyei egy gyökeresebb oknak, t. i hogy kereskedők let
tek, kereskedői agy nélkül. — Általában nincs apa ki 
fiát a zenésieti pályára készítteti, mielőtt meggyőző-



nehezebbekre, tanitváu előszót a segédigét, a négy ige 
ragozást és a rendetlen igéket s csak azutáu a szóíu- 
zóst, a mii mint ebből láthatni gyakorlati irányit ára 
80 kr. (3) „Milliomod élete" irta Aldor Imre. K mii 
érdekes leírásánál fogva szintén melegen ajánlható 
éra 40 kr. (4) „Egy kétemeletes ház Testen" Jósika 
Miklóstól Jósika müvei sokkul ismeretesebbek, úgy az 
Ítészét, mint a nngyközöuség előtt, hogy sem azok bár
melyikét ismertetnünk kellene, e miinél azért csak azt 
említjük fel. hogy ára csak 50 kr. (5) „Milyeneka fér
fink?" Jókaitól, szintóu nem szükség ajánlani, ajánlja 
a név és a inti magát; ára 40 kr. Bizonyára kedvező 
figyelmet s nagy elismerést érdemel e társulat egyrész
ről azért, hogy kiadandó müveit megválogatja, másrész
ről, hogy n lehető olcsó ár által nagy terjedést bizto
sítván a legjobb könyveknek ez által a közmivelödést 
nem kis részben előmozdítja.

(1) A „tizaholt'Kinegyel és hajdúkerület! fele- 
kelet nélküli tanító-egylet** gyűlése nem julius 
7-cu mint múlt számunkban jelezve volt, hanem folyó 
évi augusztus 4-én fog Nyíregyházán megtartatni, mely
re az érdeklettek s a tanügybarátok az elnökség ne
vében tisztelettel meghivatnak, Egyszersniint örömmel 
hozzuk tudomásra, hogy buzgó tanfelügyelőnk az egy
let pénzalapjának gyarapítására már eddig elölegeseu 
is 110 irtot gyűjtött.

„% Mint biztos kutfomisból értesültünk fo
lyó hó 9-én és 10-éu oly iszonyatos tűzvész pusztított 
S.-A.-Ujhelyben, hogy minden féle közlekedés még a 
hivatalos is lehetetlenné vált. Ottani tudósitónktól bő
vebb értesítést várunk.

(B ckfildetc tt.) Még messze vagyunk  a vege-
tarlánismiis'.ól, legalább kevés ember adja rá a fejét 
a d u d v a  é t e l r e  a hús tökéletes kizárásával; ugyan
azért még mindig érdekel bennünket a hús. E sorok 
Írója minden nap hordát húst s a mostani szűk világ
ban is mindig készpénzzel fizet, s daczára annak, foly
vást rósz, — s mióta ezen meleg id«>k járnak nap 
napután vereshust kap a mészárszékből. Nem volna e 
jó koronként ottan rendőri szemlét tartani? Az embe
ri egészséget nem csak a levegő, trágyadombok s ür- 
szekek kigőzölgése stb. na nem legnagyobb részben az 
is szokta megroutaui a mit megeszik. Az állott bús 
azért kutyának nem embernek való lévén, még egyszer 
figyelmeztetjük a rendőrséget! (Közöljük e czikkecs- 
két mert valóban szükségét látjuk annak, — magunk 
is tapasztalván az abban foglalt igazságot, azouban 
izéi hoz vezetöbbuek találjuk e sérelem orvoslása végett 
a corpus-delictivel azonnal a rendőrséghez menni, igy 
a rósz húst mérő mészáros azonnal tetten kapntbatik. 
inig ha először az ujságbau ütünk lárm át: dobbal nem 
fogunk verebet. Szerk )

(x) A ref. u j tem plom  építésének folytatásához 
ismét hozzá fogtak, egyelőre a külső és belső vakolat
lan részek he mázolása, a külső és belső meszelés és 
festés munkálata lett előirányozva. A további építke
zés a vállalkozók és egyház között folyamatban levő 
per éld ülésétől lett feltételezve.

V  A szerdai zene-estély Róz&akerti vendéglő
jében Jupiter pluvius irigysége dácsára szépen sikerült 
Városunk kedves asszonyai és leányai közül is többen 
jelelitek meg, a mi nem csak nagy örömöt okozott a 
férfiaknak, de az estély neinesb jellegére is bizonyára 
befolyást gyakorolt. Kár volt. hogy a szabadban tentelt 
asztalokkal fedd alá kellett menekülni az cső miatt. 
A konyha jó volt, a kiszolgálni pontos és gyors, az 
árak mérsékelek A czigányok kedvvel játszottak. 
Gyulának különben azt sugjuk fülébe, hogy ha férfiak 
társaságában játszik: ám szivarozzék annyit és akkor, 
a mint és a mikor neki tetszik; de ha ily hölgy tá r
saság előtt szerencsés játszhatni — szünet közt szíva- 
rozhatik — de nem játszás kozbeu, mert ezt egyelőre 
másnak mint tnegfeledkezétuek nem nevezhetjük.

4$ A volt epreskrrt melletti ut a homok 
hordás korlátlan szabadsága miatt oly elhanyagolt á l
lapotban van, mely nagyobb szerencsétlenségre szol
gaihat okul. Jobbra-balra tátongó mélység ijesztget 
embert és állatot, s az illetők ncin gondolnak arra.

dött volna róla, hogy van-e zenészeti hallása Ite az 
apák százai és ezrei kereskedőket csinálnak fiaikból, 
kiknek nincs több képességük az üzlethez, mint a ze
néhez annak, ki uem képes a „C" és „fis" közti kü- 
lömbséget észrevenni.

MimlenekfcK'tt pedig, azon fogalom, hogy a „há
rom fekete grácia". Törvény, Physica és Thcologia. 
kell hogy imádtussék az „un emberek" jelöltjei által, 
kivetlietleu kárt tett a társadalomban Elrontott az 
akárhány jó ácsot, igazságtalanságot követett el a pö
rölyön, a hajón, a boltban és a mezon. Ennek ered
ménye az, hogy a világ tele van oly emberekkel, kik 
megutálva saját hivatásukat, inkább gyötigeségeik után 
mint erejük után élnek és reménytelen alárendelt "égre 
vannak kárhoztatva. — Egy frauezia ga/dászati iró 
megjegyzi, hogy lehetetlen hasznosan megjavítani va
lamely talajt az által, hogy annak természetét igyek
szünk megváltoztatni. Az egyedüli helyes eljárás abban 
áll, hogy a művelés alkalmaztassák a talaj minőségé
hez így van ez az erkölcsi és szellemi tulajdonságok
kal is. Intések, elhatározás, sokat tehet arra nézve, 
hogy valaki hajlamai ellen kezdjen valami pályához; 
de egy komoly esély tönkre teheti az egész mestersé
get jelleg-átalakítást a az illető épen akkor nem tud 
tovább haladni, mikor legszükségesebb lenne.

Nagyon igaz és bátorító ama jelszó, hogy : „Vá- 
W^ink képességeinknek olöérzetci* és megdönthetien 
igazság, hogy a legtöbb siker ott van, hol a hajlam 
saerint volt a hivatás választva. Magában azon tény, 
Jiogj valakinek hajlama van valamihez, már biztosité- 
*» annak, hogy azt hiven követni fogja. A vonzalom 
itt biztosit a legbuzgóbb szorgalomról, mint természe
te* dologról. Nincs intésekre szüksége a kis Ildiidéi
nek vagy a gyerek Bachnak, hogy a zenét tanulják, 
niidon az egyik titokban éjfélkor is odalopód/.ik a zon
gorához s a másik gyertya hiányában holdvilágnál 
egész bangjegyfüzeteket másol. — Nem kell ostor West- 
n®k. a gyerekfestönek. midőn egy pndlásszobában kez-

hogy táblával jelöljék ki h hordási helyeket.Pedig erre 
az útra a felvégnek szüksége van úgy hogy ezt a vá
rosnak később nagy költséggel is helyre kell állíttatnia. 
Tehát nézzünk szélyel.

4 $  V asárnap és üniiepiiaponkiiit a Sóstón 
oly gyülevész nép szokott megfordulni, mely estefelé, 
mikor pedig legélvezetesebb a levegő — leányos anyák
ra a sétát lehetetlenné teszi. Egyetlen fürdőnkben ne 
engedjük a prostitutiot, — a nagyvárosi civilisatio 
ezen átkát — lábra kapni ! Felhívjuk a kapitány ur 
figyelmét arra hogy ily napokon értelmesebb közegre 
bízza a rendőri szolgálatot, a kit azután az illetők el
leni szigorú föllépésre is kellőleg utasítson.

~  S /atniáriiiegyébeii, mint értesülünk, az ínség 
napról napra fokozódik, az őszi vetést részint az erős tél, 
részint a kedvezőtlen tavaszi időjárás semmivé tette. A 
legmagasabb napszám 8 kr.. Sokan ingyen is örömest 
ajánlkoznak napi munkára csakhogy valamit enni kap
janak. Szabó lesmegy ében az őszi vetemények általán 
véve középszerűeknek mondhatók, mig helylyel-közzel 
a legszebb termés mutatkozik. Ha még valami csapás 
nem jő: úgy a Nyírség megél a maga termeléséből, 
még eladója is lesz. A tavaszi időjárás kivált az észa
kibb vidéken a legkedvezőbb, cső van elég miért a ta 
vaszi vetemények is bö termést látszanak Ígérni- A ga- 
bona-léltk ára alább szállott.

— Vásári tudósítás. Pótvásáruukjun. 8-án meg
tartatott. Nem volt ez ugyan a legnépesebb sokadul- 
mák közül való, de nem volt néptclcu se. A gabona 9 
írton kináltatutt. Szarvasmarhák meglehetős számmal 
voltak, de vevők kevesen. Sertés igen kevés, az is nagy 
részt eladatott magas ár mellett. A ruha, csizma bör- 
iiemüek között úgyszólván semmi forgalom, a  legna
gyobb élénkség mutatkozott a  tebernák és laczikony- 
hák körül. Úgy látszik ételre és italra még mindig vau 
a szabolcsi magyarnak pénze. A vásár már 3 óra tá j
ban tetemesen oszlaui kezdett.

X  Ország sót v ilágszerte  nagy feltűnést oko
zott azon kauuibalisiuus, melyet ama nagykunsági uü 
Jámbor Szabina múlt évben elkövetett, ki férjét agyon 
ütvén, anuak hulláját megfőzte s megsütötte. Ez iszo
nyú nőre az első bíróság halált moudott, s a királyi, 
törvényszék az első bíróság ítéletét helyben hagyta. 
Hasonló Ítélet sujtá Búró Áron püspökladányi lökött 
is, ki boldog állapotban levő nejét agyonütötte s hid- 
lás alá szegezte. Nevezett bűnösök a karczagi kir. tör
vényszék börtönében vannak fogva.

* Érdekes könyvészeti adatok. Az „irodalmi 
értesítő" Írja : Magyarországon mintegy 400 év alatt 
66000 kötet jelent meg; magyarul (1866-ig)40137; la
tinul 10000; németül 15000; görögül 100; törökül 5; 
finnül 2 ; francziául 800; angolul 200; olaszul 100; spa
nyolul 0; portugállal 2; szláv nyelveken 100; svédül 3. 
A magyarnyelvű könyvek száma 1801 — 18G<i-ig mint
egy 37214 kötetre rúg.

— A nagy-kallói dalárda folyó év júniusi3-án 
a megyebon létező tűz károsultak javára az Elisyutn- 
kertben zártkörű tánczvigalmat reudezett eredményéről 
jövöszáinhan.

(!) (Ileküldetett.) Előfizetési felhívás a „Ter
mészet-gyógyász czimü, l '  n ge r 1 e i ile r J ó n á s  által 
■zerkezendo s kiadandó gyógyászati lapra Melegen ajául- 
juk ezen előfizetési felhívást u közönség figyelmébe, 
l'ugerleider az egyedüli s első úttörő a nyilvánosság 
terén e tekintetben. Jő névvel bíró egyének a haza 
több részeiből ígérték vállalatának szellemi támogatá
sát, meg vagyunk győződve, hogy a nemes vállalat nem 
fog megtörni az anyagi szükkchliiségen. A lap megfog 
jelenni már jul 1-én s a/utáu minden hónapban 2-er 
u. m. 1-én és 15-én. Előfizetési ár egész évre 4 félévre 
2 frt. Az előfizetési pénzek Nyíregyházára Ungerleider 
Jónáshoz küldendők.

K ( Ileküldetett.) A Nádudvari alsójáras
ügyes csendbiztosa ismét jelét adta tevékenységének, 
mert alig egy pár hét előtt 9. Szolnokból megszökött 
elitéit fegycncz kozzál azon egyet, ki magát turkevi 
születésű Szilágyi Jánosnak vullja, Szóvá tón a cserép 
égetóbeu elfogta junius 8-án; daczára annak, hogy az

deményez s a családi macska bundájából rabol magá
nak anyagot ecseteihez. — Másrészt, egy évig osko
láim, vagy gyalulni vagy vásznat mérni, és azt találui. 
hogy a hivatás el van hibázva, nagyon elbátortalanító 
akárkire nézve, ha nem valami kiválóan szívós legény. 
Ily felfedezés a gyengék valóját felforgatja és kétség- 
beesésbe dönti a közönséges lelkeket. Kétszeresen meg
próbálja az embert e felfedezés, ha a hiba baráti ta 
nács ellenére követtetett el, vagy lia egy pillanatnyi 
szeszély kifolyása volt

Pedig mily csekélységek határoznak gyakran egy 
ifjú hivatása felett, akár midőn azt választja, melyre 
a természet rendelő, akár midőn azt, melyre a legki
sebb képessége sincs! meginondatott fajunk felól, hogy 
„egy toll képezi gyakran nem csak tetszésül!k tárgyát, 
de életünk forduló pontját is; az emberi történelem 
szalmaszálak jegyzékéből áll." A korai benyomások 
ereje, melyek a hivatás választását döntik el, gyakran 
nagy és parancsoló. így I). Hume-nak ifjú korában 
azon feladat jutott, hogy védje a hitetlenség ügyét; ez 
alkalommal annyira erőt vettek rajta u szkepszist sub- 
tilis szophizroii, hogy egész életében azok vezették vé
leményét. — Voltaire-ról meg azt mondják, hogy ötéves 
korában megtanult egy szkeptikus költeményt, melynek 
benyomását reá sóba sem simította el az idő. — A 
gyermek Napóleon bábu-hadseregei és játékágyúi s a 
császár későbbi hadjáratai közt szoros összefüggés volt;

| Nelsonnak miniatűré hajója, melyen gyermekkorában a 
tavon vitorlázott, és a nilusi és trafalgári diadalok 
közt; Burás meséi és azok közt.melyeket gyermekkori 
vén társalkodómba beszélt a fiúnak; George Lnw-nak 
egy ifjúkori olvasmánya egy fiúról, ki szerencséjét ke
resni ment a messze világba, és a későbbi milliomos 
és gőzhajókirály George Law-nak sikerei közt.

(Folyt, következik)

illető töltött fegyverrel állott ellent, s a bátor oncnd 
biztosra rá is lőtt, azouban szerencsén: u fegyver csü
törtököt mondott.

— (Bek ii Idetett.) A nyíregyházai „Posta-szak- 
köuyvtár-egylet" t. Dobay Sándor nyonidntulnjdouos ur
nák, az egylet alapszabályainak 3U0 példánybani nyo- 
inatásáért, mint önkényt felajánlott nemeslelkíi áldo
zat készségéért, ezennel köszönetét nyilvánítja. Nyír
egyháza, 1874. junius hó 6-án. Kardosa Kálmán, az 
egylet elnöke. Bevelaqua Rudolf, egyleti jegyző.

— r ta s itu s  égési sebek gyógykezelésére. íz • 
zó érez, forró folyadék, lőpor vagy tűz által okozott 
égési sebeknél, melyek csak a bort veressé teszik, vagy 
hólyagokkal borítják cl, nagyon czélszerü az égett ré
szeket gyapottal beborítani. A fájdalmak enyhítését 
megkísérelhetni ezenkívül ólomviz, reszelt friss löld- 
vagy hideg viz borogatással is. — Ha a  bőr lehámlik, 
jó a sehet olaj, lenolaj, tojás széke vagy sótlau vajjal 
beönteni és olajba mártott puha vászon vagy gyapot 
lappal beborítani, mely azután több Ízben olajjal meg- 
öntendö, a nélkül azonban, hogy n sebről lcvétetuck. 
— Szenvedett bőrre legjobb a hideg viz borogatás. — 
Mész-égéseknél a sebre tapadt meszet nem vízzel, ha
noin olajos gyapottal kell lemosni vagy púba száraz 
ruhával letörölni s azután hideg borogatást használni.— 
Ha a szemekbe esett mészdarnb, úgy azonnal olajat 
kell a szempillák közé önteni, és a nicszdarabkát, gya
pot segélyével a pillák felnyitása mellett eltávolitaui 
s azutáu hideg borogatást alkalmazni. — Vitriol, lúg 
vagy egyéb ilyes által megégetett részeket jó hamu, 
fürészpor, föld- vagy gyapottal letisztítani, erre azután 
sok vízzel lemosva, olajba mártott gyapottal beköten
dők. — Lőpor lobbanás által keletkezett égési sebek
nél a lőpor szemek tűvel kiszudendők.

(sz) A boldog ifjii korbó l. Ezelőtt 8 évvel 
épen ma 8 esztendeje S.-Patakon egy boldog, kevés 
tagból álló baráti kör gyűlt össze a kör egyik tagjá
nál, ki akkor a s.-pataki iskola se  ni ó ra  volt. Bol
dog, s az illetőkre nézve örök emlékezetű nap volt 
azl Hegyallja arnnyuedve pezsgett a pohárban ifjúi 
tűz, szeretet és lelkesedés, a baráti szivekben élez, 
tréfa, dévajság, pohárköszüntések és — verselések kö
zött villámszárnyakoo repült az idő, s midőn a kedv 
majdnem tetőpontját érte el. egyiknek a többek kö
zött egy sötét pont merült fel lelkében: a jövő.,. S 
kérdésbe tette, vájjon hova vet bennünket idővel a 
végzet? Erre a másik vig cziinbora indítványozó, hogy 
a fent irt naphoz 8 évre azok, kik e társaságból élet
ben maradunk találkozunk közülünk annál, ki anyagi
lag legjobb helyzetben lesz, s egyszersmind családi 
élettel dicsekcdhcteud. Az inditváuy elfogadtatott. A 
szerződés irásilag is megerösittetelt Azonban nem 
láthattuk előre, hogy a baráti kör némely tagjai, idő
vel tanárok is lehetnek, igy e hó 14-én az összejőve- 
tol lehetetlenné vált, miért is hárman, kik e vidéken 
lakunk iuditványozók. hogy augusztus 10-éu tartsuk 
meg ez összejövetelt a Nyíregyháza melletti „Sóstó" für
dőben. ez indítvány már a 4 dik tag által is elfogad
tatott, még csak az ötödik nyilatkozata várntik. — E 
baráti kör tagjai : Tóth Gábor bogdánvi ref. lelkész, 
Fejér Barna helybeli kir járásbiró, Búsa Elek szente
si tanár, s. h ügyvéd, Kiss Áron N -körösi képezdei 
igazgató tanár és Lukács Ödön nyíregyházai ref. lel
kész. Ez ünnepélyes összejövetelre minden jó ismerő
sünket, barátainkat ezennel szives rokonszenvvel meg
hívunk.

S Z Í N É S Z E T
— C sütörtökön junius 4-én adatott a „sátán le

ánya" énekes vígjáték 4 felvonásban irta I'etrovics L. 
Személyek: Báró Tordai iBalogh) Fekete Zsuzsanna 
(Balogbné) Darvas Gyula (Abonyi) Géza (Latabár De
zső) Peréuyi Katalin (Abonyiné) Gubics csavargó (Ko
vács). E darab írója tudatlanságot tanúsít akkor, mi
dőn egy evangélikus pnpjeloltet olyannak fest, ki egé- 
szcu járatlannak mutatja magát az életben; feledvén 
hogy a protestaus lelkészek uein neveltetnek a világ
tól elzárva seminariumokhan (Abonyi) lelkész jelölt 
szintén tévesztett midőn alakjának urthodoxiójút elauy- 
uyira túl szinezé, mindenek lelett pedig hibázott abban 
hogy a fejér táblácskát, melyet az ev. lelkészek csak 
hivatalos öltönyeikhez használnak folyvást, még pedig 
oly nagy alakban viselte. Egyébiránt az előadás elég 
összevágó volt, élénkség, mely kivétel nélkül minden 
egyes személy játékában mutatkozott a közönség figyel
mét vonzá és lekötötte.

— Szombaton junius 6-án „Mari egy anya a 
népből. Dicséróleg kell nyilatkoznunk (Kömivesuéról) 
Mari. Látszik hogy szerepét eléggé tanulmányozta és 
leikébe véste át. általán véve leszámítva koronkénti 
tévesztéseit o e társulat tehetségesebb tagjai közzé 
számítandó Tehetsége és szép alakitó képessége ta 
gadhatatlan. Egy hiányzik nála csak: a psycbologiai 
tanulmány teljessége. (Abonyi) Bertrand. Könnyedjáté
kával színpadi otthonosságával, választékos hanghordo- 
zásával, melyet ez alkalommal is tanúsított még sokra 
viheti Jellem festésében azonban vannak koronként 
indokolatlan ugrások, melyek alkalmasint onnan ered
nek, hogy könnyed modorával igen sokszor a külsőség
re helyezi n fősulyt a bensöseg helyett. — A többi 
szereplők kisebb nagyobb szerencsével működtek, kivé
ve Újhelyi Marit, kiről ez úttal is hallgat az irás.

— Hétfőn junius 8. „Peleskei nótárius" helyett 
közbe jött akadályok miatt „Claude felesége" czimii 
legújabb franozia színmű adatott 3 felvonásban szerző

ije Dumas Sándor. A darab előadásán nagyon észreve
hető volt, liogy a szereplő személyek nem fordíthattak 
elég gondot szerepeik áttanulmányozására. Ezúttal 
csak (Kömivesné) Cesarine és (Kovácsról) Cantegnac 
szólhatunk elismerőleg.

— K edden jnnius 9-én a „Csők4- czimü egy fel- 
vonásos vígjáték adatott. (Rőten után fordította Vízvári) 
Várdi könyvkereskedőt (Abonyi) személyesítő, ki szere
pét, bár eleintén igen merevnek látszott, végre azon
ban neki hevülve, záradékát a leghelyesebben o'.Já meg. 
BorJay kapitány Balogh volt, ki szinte ügyesen é» elég



tnlálóaii adtu rt szigorú eb komoly kapitány ezorepót. 
(Abouyinó) Mari elmésen és elég hűséggel alakított. 
(Teürüknek) Molfi uatfy hátrányára van az, hogy úgy 
komoly mint víg darabokban kihívó alakban és modor
ban adja eló szerepét. A játék sikerültnek mondható. 
Közönség szépszámúiul. Ezen egy felvonásos vígjátékot 
Laborszky Mihály bűvész nagy előadása követé. A tü
relmes sziulapon uagyou sokat ígért az első (?) ma
gyar (!) bűvész (V!); annál kevesebb volt aztán, amit 
produkált. Az efféle vásári bódéba való komédiák, nem 
férnek össze a nemzeti színészet becsületével, ha mind
já rt akad is néhány siheder, aki méltónak tartja 
megtapsolni társadalmi életünknek eme lerde kinövé
seit; azonbau a müveit közönséget félrevezetni nem 
lehet, ezt világosan megmutatta a második előadás.

— C sütörtökön junius li>-éu Ács Irma k.a. első 
felléptével a „Házas élet sótartója41 egy felvonásos víg
játék adatott. Magában a darabban nagyon kevés a 
Itatás és életre valóság. Bármennyire is igyekezett 
Abouyi Fellegi Károly abba életet és hatást lehelni. 
Ács Irma k. a. Ízléstelen, rósz és rikácsoló hangja tel
jesen tönkre tett minden hatást és érdekességet, úgy 
hogy nála többet ért Hatvani is (Fecsegi nagybácsi) a 
kinek pedig alig volt egy pár szó szerepe. Ezt követ
te ismét Laborszky Mihály nagy előadása; ez alkalom
mal még kevésbé elégitette ki a különben is csekély 
számmal jelen volt közönséget.

— Szom baton,ju h  13. B a lo g h  jutalouijátékaul 
adatott: H ra n k o v ic s  G yörgy , Obernyik töredékben 
maradt jeles színmüve. Ez alkalommal a szerepek di* 
•cscröleg voltak elosztva, minélfogva kiki híven betölt
hető hivatását. A jutalmazandó mellett kiválóan meg
említendő Abonyi (Gerö, Hrankovics fia), aki ma mos

ta rileg felelt meg nem épen könnyű szerepének; továb
bá Abonyiuó (István herczeg), Kömivesné (Mara). Teö- 
reök (Murát), Baloghnó (Fruzinn) szintén dicséretet ér
demelnek. A mellékszereplők küzziil neliáuyan, félénk 
s zavart megjelenésük és bátortalanságuk szülte sze- 
repnemtudásuk által többször derültséget idéztek elő 
:i szép számmal egybegyült közönségben.

Szerkesztői lóvéi táska.
— K. J. urnák K.-Varda. A hirdetést beadlak, egyéb 

közleményre már nem i* merülik számítani, mivel n múltkor is 
csak ígéret maradt, ha azonban jön szívesen vesszük.

— 1*. Á. urnák. A történelmi tanulmány nem adható n 
levelet felhasználtak.

— G. Ií. urunk. Hol késel?
— ti. 1*. urnák. Énk-o már?! Tudod mi!
— I*. J. urnák. A költeményre rá kerül a sor.

H V y i l t t é x V )

Ezennel kijelentjük, miszerint a „Szabolcs és haj
dú kerületi közlöny'4 ez idei 28-dik számában, a C se 
v e g é s e k  rovatában ,,Még valami*1 czim alatt közzé
tett czikk félreértésből történt s az egész nem egyéb, 
alaptalan pletykánál, melyet midőn ezennel visszavo
nunk: elösmerjük, hogy a kifejezés nem eléggé komoly, 
de udvariatlan volt, és hogy e visszavonás a közelebbi 
számból feledekenységböl maradt ki.

Nyíregyháza, junius 11 -éu 1874.
A szerkesztőség nevében : 

Kmetliy István.

*) Az ezen rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a Szerk.

Ü zleti é r te s íté s
A nyíregyházi terménycsarnukiiAl juu . lió 13-án 

bejegyzett term ényárak.

Piaoz i á r
Ro.-s 00—00 fontos 4.B0—5.00

78—80 „ o.OO—O.OO
70—80 „

B uta * 0.50—17.00
Árpa . . 3.20—3.50
Zab 2.80 -2 .5 0
T engeri 4 50 -4 .6 5
K-.lcs . 4.10—4.20
Bab, tisz ta  fehér . 6.60—5.80
K iiposztarepczo 0.00—0 00
Lciming 0.00—11.00
(ionihorka 0.00—0 00
Kenilerinug 0.00—0 00
Mák . . D.öO— 10.0
N apraforgóolaj
Szesz 80 fokú m agy. iteze 26

K e re sk e d é si ár
100 kükültulkozilvs

. . 6.00—5.20

vámmuzsa szer. 7.16—7.30 
a.OO— 3.70

ó termés,

8.00—8.75
8.50- 8 00 
0.—G 5000
5.50— 6.00 

8.00—1.050
16.00—17.24

Vasúti közlekedések.
A „tiszavidéki4 vasutvonatok indulása, Nyíregy

házáról: Miskolez Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szeredén, szombaton (1 
óra 47 perczkor este; érkezik G óra 5 perczkor 
este és (szeredán szombaton) 10 óra 17 percz
kor d. e.

Felelős szerkesztő : Lukács Ödön.

Haszonbéri hirdetmény.
Alólirtiiak Nagy-Halászi m int

egy 2800 holdat tevő birtoka ezen
nel, vagy a jövő 1875-dik év Szt.- 
György napjától számítandó 3 vagy 
6 évre haszonbérbe vehető ; bővebb 
felvilágosítást nyújt Dr. Heuman 
Ignácz ur Nyíregyházán vagy Ivál- 
ló-Semje'nben a lentirt tulajdonos

(3-_3) Kállay Andrásné.

1975. ív. 
1874.

Árverési hirdetés.
Szab és kiv. Nyíregyháza város kir. 

kisebb haszonvételei e folyó évi junius 
3 0 -kán s következő napokon, a városházá
nál délelőtti 9 órakor —  3 évre —  részle
tenként, nyilvános árverés utján haszonbér
be fognak kiadatni.

Az árverési feltételek a polgárm esteri 
hivatalnál m egtekinthetők.

Bérleti hirdetés.
Berczelen m integy 385 holdat 

tevő tagos birtokom  (1200 □  ölével 
számítva) jövő 1875-ik évi január 
1-sütői 3— 6 évre kiadó; értekez
hetni a tulajdonos H einerliug  J á 
nossal Debreczenhen, N.-Czegléd- 
utcza 2581. h. sz. (3—1)

külszíni\ Gábor.
polgármester. Árverési hirdetés.

(2- n

K ülön leges hatása  (18—3)

az Auutheriu-szá j vÍznek.
nielvet dr. l ’opp J . 6 .  cs. kir. udv. fogorvos kő*/it B*<*ln-it, e lő
adva dr Ja ne II G y u la  gyakorló fogorvost "I. Rendel vcn>ez:c- 
tik a bécsi klinkaiian valamint dr. Opolcer t.mrtr, ív  r  m <•» 
kir szász udvari tanácsos dr. Klcntzmsky, dr. I ln n tt , d r. Ilcller 
stb. orvos urak altnl.

Káéit szer fokép a fogak kitisztítására'szolgál. .Vegyészeti 
tulajdonságánál lógva leloldja a lognk közt és a logokon a nj alkat

Használat* leginkább étkezés után ajánlható, mert a fogak 
közt visszamaradó hairéamcakck rothadashn menvénnt, igy a fo
gak állagút megtámadva, a «za|l>aii hűd -  leheletct gcj< cnelc.

Még azon ebeiben is. ha a horko már lerakodásban van, 
használható e szer, mert a megkemén)kedés ellen működik Mert. 
ha csak a fog egy kis része is letörik, akkor wz így megsértett 
fog raontsmha esik és okvetlen elpusztulván, a többi egészséges 
logaknt is inegromja.

A fogak szép és természetes színét visszaadja, mert min
den idegen mázt vegyileg szétbont és megsemmisít.

Igen hasznosnak bizony ni á lfán k  tisztántartásában. Ere
deti fényük* t és ragyogásukat vi-szád ja, n tarkő-lerakodást meg
gátolja és min*len bűzös szag ellen megvédi.

At*»u fájdalmakat, melyeket az odvas és romlott fogak 
okoznak, nemcsak enyhíti, hamm a baj tovább hnrapódeásat .s 
nteggáioljá

Hatályosnak bizonyai nr Anatherin-srajviz a foghns rotha
dásánál. valamint biztos és sikerrs enyhítő aacr az odvas f« gak 
fajdalmai ellen, rsuzos fogfejdalinaknál Az Anatli•nn-szajviz köny- 
nyen és anélkül, hogy valami hátránytól félni kellene, enyhíti a 
fájdalmakat a legrövidebb fclő alatt.

Mindenek felett megheesfillietlen az Atiatberín-aznjriz n le 
hellet jó ihatának fentarW atan és a bürösség eiUvolitssaban; 
• elegendő ha napjálien néhányszor kiöblítjük aránkat c vízzel

•Nem ajánlható clcgg* a taplói loghus ellen. Ha az Ana- 
therl i szájvíz m ntegy négv hétig utasítás szerint liasznnltalik, 
akkor a beteg foghns halaványaága eltűnik ét kellemes rózsn*rin- 
nek ad helyet.

Sem kevésbé kitűnőnek bizonyai az Anetbarin-szájvíz a 
a mozgó fogak ellen. C l oly haj intlytau a gumókén sok, vala
mint őp k embciek szenvedi.-k.

Biztos szer az anatherin szájvíz: n köenyeti vérző foghns 
ellen. Ennek oka a fogedénynek gyengeségében rejtik Ez eset
ben erős lögKefe szükséges mert ez h foghnst edzi. inialtul uj 
működésre ébreszti azt: — Ara 1 frt. 4<i kr.

A n a t l i e r l n  f o g p é p .
D r. Hopp .1. (i. cs. kir. fogorvostól Bércben.

Ezen vegyülök a leheletét tisztán és üdén tartja, éa arra 
srolTal, |l0gy « fogaknak csillogó fehér kinézé»t kölcsönözzön, 
ezek romlását megaka.UIyozza ea a foghnst cröabitae.

Dr. Pnpp J. fi.
n ö v é n y - f o g p o r a

•dvkep tisztítja a fogat, hogy mind••••napi basznúlata a lu l nz oly 
, Heinét len fogkö eltávolít tátik es a fog fehérség és finomság te- 
kiutetcdicn nyer. — Egy doboz „ra «3 kr o. é.

hardinto: Nyíregyházán Bertalan V ,  Timá-Lókftii Valkó E , 
Mimron Ujráry 8., Hadfi*zo* Srilar J ,  .N’.-Kállóbnn Hvezda K . 
Szathniarvn r.inher J. és M v r (.», Ih-hrcczenbcn dr. Kotsdmek I ainassy B., Koz sás F. és Mihály uraknál.

Z x x t '& Z )
Haszonbérlet. ,3“ ‘ l <

Kovács Róza unióin k puszi a-simni mint
egy 100 lioM tngositott — részben szántó, 
részben kaszáló földekből álló — birtoka 
ötök áron gyámhatósági beleegyezés foly
tán eladó, :» venni szándékozók megkere- 
sésoket akár a tulajdonosnöhöz (Pest, stá- 
czió-utc/a 8-ik szám), tikár Korács Kálmán 
gondnokhoz Tisza-Ignron intézhetik

2 b o O o C i E C » C >
Maár Adolfnál

a fazsindely ezre 6 frt o. é.
Egyúttal érto sitto tnek  m indazok, ak ik  u i 

,8 cp p c r i s  Sátori*  ezégnek adósa i, hogy ta r -  1 
tozásaikat folyó hó 2.'»-ikéig okvetlen  befizessek; 
ellenkező esetben ügyvédi közbenjárás v é te tik  
igénybe. (0— 1)

Alulírott k iküldött végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai tekinte
tes kir.törvényszék telekkönyvi osztályának 
1873. novem ber 5-én 4697 .sz. végzése által 
Eik H ennán csődtömegéhez tartozó  összes 
ingatlanok Nyíregyházán július hó 1-jén ,— 
Oroson pedig július hó 2-án a  község liáza- 

1 nál reggeli 10 órakor becsáron alul is ela
datni fogunk.

Kelt Nyíregyházán, 1874. juu. 13.
H orváth M árton ,

kir. végrehajtó.

Tyrimlcn az adóügyre vonatkozó jegyzői 
^*^vagy községi munkálatokat, melyek idő
köz mm köttetvék, s háznál eszközölhetek, 
igen kedvező feltételek mellett elvállal Nyír
egyházán, Sorház-utcza 1136. Iiázszám alatt

K ár/ Sándor.
■ 11 nyugalmazott kir. adószedő.

2GOCOQOOOOÜOOOCOC

BÉCSI YlliÁGiÜÁlJilTÁSI BAZÁR!
25 és 50% gyári áron alul.

1 több i Becsben lé tem kor alkalm am  volt percalin. angol c a r to n , ba tisz t, mo
hair. baregp, gaz ir, stb. szöveteket; rum burgi, hollandi és csim vat vásznakat, 6 és 
24 személyre fehér és színes asztali felszerelések, színes és fekete selym ek noblesse 
taftota, gros de naple és fáitokban ju tányosán bevásárolni.

\  ászon, chiffon, e re tton , és Oxford női és férfi ingeket cachm ir es valódi be- 
szövott longsálnk 10 frtól 100-ig. Végre ajánlom  bám ulatos olcsó árnál kész gyer
mek és férfi ruha táram at. B átorkodom  a  t. ez. közönséget az em líte tt czikkek m eg- 
tekintésciv fölhívni, cs m eg vagyok győződve, hogy ezek gazdag  választékuk vala
m int nagyon olcsó á ra ik  által vevésre huzd itand já’k az illetőket. Bevásárlásnál 25 
li-tig feltuczet vászon kendő. 50 Írtig  egy e re tto n  ruha , 100 írtig  egy m ohair ruha,
300 h’tig  statirung  bevásárlásnál egy selyem ru h a  ráadásul.

Aidéki m egrendelések nagy figyelemmel pontosan  k iszo lgálta tnak  és k ívánsá
goknak meg nem felelő czikkek 8 nap a la tt k icserélte tnek . Mély tisz te le tte l

G-rünv&ld S o m a  Kis-Várdán.

( ^ m c t o o o o o o o o o o o o o o o o t i
ireg y h áza . 1874 N yom ato tt D obay  S án d o rn á l.
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