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Kiadó-tulajdonos : a „szataolosmegyel lapkiadó-társulat/ 1

E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

„SZABOLCS"
július — deczemberi folyamára.

Mimién hosszasabb bevezetés es indokolás nélkül vagyunk bátrak bekopoktat- 
ni a t. ez. olvasó közönséghez, azon szerény figyelmeztetéssel, hogy a félév lejárván, mél- 
tóztassanak féléves és cvnegyedes előfizetőink m egújítani előfizetéseiket!

Örömmel tölt el azon morális és anyagi tám ogatás egyaránt, melyben nap nap 
után részesülünk a tisztelt közönség részéről, m it m ásnak bizonynyal nem tulajdonítha
tunk m int annak, hogy feladatunkat minden tőlünk kitelhető módon igyekeztünk és igyek
szünk m egfejteni! Örömmel tölt el az, hogy bár lapunkat soha és semmi esetben nem 
törekedtünk senkire is erőszakolni, előfizetőink száma még is folyvást emelkedés félben 
van, mi pedig a mostani nyom asztó anyagi viszonyok között m indenesetre figyelemre 
méltó körülmény.

Tehetséges és szorgalm as m unkatársaink kellőleg biztosítják továbbra is lapunk 
szellemi érdekességét, sőt örömmel jelezhetjük, hogy ez a jövő félévben még emelkedni 
fog amennyiben országos lórii m unkatársakat sikerült újabban is lapunk számára 
m egnyerni.

Állandó levelezőink nemcsak m egyénkből, de az ország több helyeiről is van
nak, m indam ellett valamint eddig, ugv ezután is megyei s városi érdekeinkre fektetjük 
a fősulyt. Kerülői leszünk minden botránynak, mely nem javít, de elkeserít és végletek
re vezet, ellenben határozottan igyekszünk m egtisztítani társadalm i életünket minden 
visszaéléstől és ferde kinövéstől.

Biztosíthatjuk előfizetőinket, hogy semmi undorító polémiába nem engedjük 
m agunkat ezutsnra belevonatni, ellenben minden nemesen hangoztatott ellenvélemény 
ellen felemeljük a kesztyűt becsületes tárgyilagossággal.

Még most sem vagyunk ugyan m entek az oldalról jövő gyanúsításoktól és rá
galm aktól, azonban azokra nem figyelünk, m int a melyeknek nyilai ártalom  nélkül bul
lának le s pattannak vissza egyenes lelkiiségünk s becsületességünk pajzsáról.

A halva született becstelenkedéseket hagyjuk végsőt vonaglani a porban, mely
ből feljebb nem emelkedhetnek.

Valam int eddig nem, — ngy ezután se igyekszünk másokat m agunk felemelé
sével megalázni s porba tiprani! Mi még azt az elvet valljuk: légy becsületes s élj hiva
tásodnak s a jutalm at edébb utóbb megnyerendőd.

Reméljük, sőt hisszük, hogy ez elveknek még vannak megyénkben számos ba
rátai, s inig ezek lesznek, midig lapunk életét sem feltjük.

Lapunk ezutánrn is hasonló alakban fog megjelenni azzal a  különbséggel, hogy 
a tartalom ra nézve még nagyobb gondot igyekszünk fordítani, mely igyekezet, remél
jük sikert urutund, lei régibb és ujauiuiii nyert jeles m unkatársainkra tekintünk.

Kiőfizetési díj mint eddig egész évre —
Félévre —  —  —
Kvnegyedre —  — —
Az előfizetési pénzek a kiadói hivatalhoz rziinezendők.

Nyíregyháza június 25-én. 1874.
A lapkiadó társulat.
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Nyiregyhű&a, június 2>S.
Haladunk, h a lad u n k !... Ki merné állí

tani nz ellenkezőt?
Városunkban ez idő szerint van két lap, 

maholnap lesz két folyóirat (orvosi) s a har
madik csak idő kérdés, mely megoldásra 
vár, de már valóban tervbe vétetett.

V a u k é t  o l v a s ó  e g y l e t ,  melyek 
mindegyike elég jó lábon áll és jóhirnek ö r
vend, van közeliinkben fürdő, mely külföl
di utazók véleménye szerint is helyzete s ter
mészetes fekvése m iatt egyáltalában nem 
válik szégyenére N yíregyházának; alakuló
ban van egy g ö z f i i d ő i  társulat is. A vá
ros mellett eső „Széchenyi ligeten- restaura- 
tiót terveztek, majd talán valam ikor létesül
ni fog! (talán a  X X -dik század utó felében!

Szerk.) Oh de még mennyi v a n  a  mi tulaj- 
d o n k é p e n  n i n c s ? ! !

ím e  a  m ié n k n é l so k k a l k is e b b  v á ro so k  
k é p e s e k  a lk o tn i  és  f e l t a r t a n i  l ö v ö l d é t !  
N y íre g y h á z a  e r re  ú g y szó lv án  n em  is g o n d o lt.

Igen szép számmal vannak pedig itt 
lelkes minden szépért, jóért, nemesért bűz 
gó ifjak és férfiak, s a lövöldének eszméjét 
mégis mélyen engdik szunnyadni, talán ezt 
is majd a jövő században fogják felkölteni, 
pedig én teljesen hiszem, hogy ebben csak 
erélyes kezdeményezőre volna szükség s n 
többi magától menne. M egvagyok győződve, 
hogy a város, más városok példáját követve 
örömest adna annak helyiséget; felépítésére 
és keresztül vitelére pedig nz ügybuzgóság 
és erős akarat elégséges lenne.

Lövöldét felfogásom szerint legczélsze- 
riibb lenne felállítani a „Széchényi ligeten,- 
mely a város központjához közel is esik, a 
mellett lombos fák által környeztetik, és ha 
a  város által czélba vett r e s t a u r a t i o  vég
re testet öltene m ag ára : ez m agára a város
ra nézve anyagi szempontból is kívánatos 
lenne.

Ajánljuk a közügyekért lelkesülő kö
zönségnek ez eszmét, vajha ne ej tét né k az. 
el, mint igen sok más üdvös gondolat; m int 
például a t ű z o l t ó  e g y l e t  g o n d o l a t a ,  
mely ellen folyvást azt hozzák fel, hogy N yír
egyházán nincs arra  szükség!

Ne adja Isten, hogy keserűen kelljen 
egykor megfizetnünk e halogatás árát! V a
lóban Szerencsen szerencsétlenségben, hogy 
az eddigi tüzesetek legtöbbnyire csendes 
időben pusztítottak, de ha oly iszonyú csa
pás következnék, mint a milyen S.-A.-Uj- 
helyt sujtá, azt hiszem, hogy mindenek be
látnák ennek szükségességét, mint a  maguk 
kárán okulva belátták S.-A.-Uj hely ben.

Ha már olyanokról irok, melyek ez idő 
szerint körünkben nem léteznek, de a me
lyeknek létezése óhajtandó volna; meg kell 
még emlékeznem ezalknlommal egy dologról.

Folyvást újabb és újabb panaszok me
rülnek tel a helybeli mészárszékekre vonat
kozólag! J ó  borsos'áron mérik a húst, 8 ha 
m egnyerjük azt, hogy fris húst kapunk ak 
kor bizon abban sincs sok köszönet!

Nein volna-e üdvös más városok pél
dájára h ú s  v á g a t ó  t á r s u l a t o k a t  alakí
tani, mint p. o. M áramaros-Szigeten csele
ked tek? Minden társulati tag  befizetne egy 
bizonyos összeget, például 10 forintot, s inig 
ez összegből tartana, addig az illetők arány
lag ingyen kapnák a húst.; Ez által, mig egy 
részről olcsóbban ju tnánk jó fris egészséges 
húshoz, más részről nemes versenyre buzdíta
nák a helybeli m észárosokat is.

Mindezen általam elősorolt eszmék 
méltók arra, hogy felettök gondolkozzunk, 
ha szükséges eszmét 'cseréljünk, nyilvánosan, 
vagy magán utón. Vegyük fel, tűzzük ki a 
haladás zászlaját minden irányban.

—es —r.

KÖZÜGYÉK.

Az izraeliták gyermekeinek iskolázásáról me
gyénkben.

J e l ig e :  „Azt akarom, hogy az embernek min
den egyes sajátsága a műveltséget ta
núsítsa és a haladás biztosítója legyen.“ 

0  au va in .
.H ugó V. p o lg á r i  h ábo ru“ jában.

(Folytatás)
Tehát tudományra, műveltségre var szüksége zsi

dó és magyar polgártársainknak egyformán, hogy mint 
egy hazának — most már egyenlő fiai — egymást no 
csak eltűrjék; hanem meg is szeressék s becsüljék, a 
műveltségre nézve, pedig az idézett bölcsész-iró szerint 
az erkölcsi és értelmi haladás igen tontos, ez felöleli 
nz egész szellemi fejlődést."

A magyarok művelődéséről s ennek eszközeiről, 
iskoláikról mint már említve volt, Írtam a múlt évben. 
Most csak a zsidók erkölcsi és értelmi haladásáról, 
művelődéséről akarok egyet-mást elmondani s éren mű
velődés eszközeiről, nz erkölcsi és értelmi haladás fak
torairól az ő iskoláikról. Itt már valami örvendetes 
dolgot nem beszélhetek, ha csak igazat akarok mou-



ti.1111; mi szokásommá vjiJt már még akkor is, midőn 
jól sejtem, hogy mégha ragusznak érte.

Ki kell ugyanis jelentenem, hogy ama kevés liij- 
ián 20,000 zsidónak, mint felekezctuok, rendes, nyilvá
nos a törvény kívánalmainak megfelelő iskolája minél 
kevesebb van. Tudomásom szerint alig van b iskolája 
az gém nyilvános, hanem csak magán-intézet Ezeken- 
kivül azon intézetek, melyekben az izraeliták gyerme
kei taníttatnak, neveltetnek, zugiskolák. Mit tartson 
ezekről az olvasó kitűnik majd az alábbiakból.

Már most kürvonalozzuk az izraeliták helyzetét 
és mondjuk ki világosan e helyzettel szemben a tör
vény jogos kívánalmait.

Az izraeliták oly igen elszórtan élnek a 978,472 
hóidra terjedő Szabolcs megye* területén levő mintegy 
152 város és községben, hogy csak is két város van 
olyan, hol ezeron léiül laknak ; alig van tiz. kisebb vá
ros és község, hol 400-CÜ0 ig laknak A többiek egy
két százanként, s 3 lélektől fel 100-ig, hol kevesebben 
vannak elszórva

Igen természetes, hogy ilyen állapot mellett a 
zsidóság, mint felekezet, iskolát, mely a törvény kívá
nalmainak, csak némi részben is megfelelhetne nem 
tarüiat fönn: és nem is tart Ámde ebből nem követ
kezik az, hogy tehát e felekezet mind az idők végéig 
megtartsa elszigetelt állását; és ne tanulja meg a most 
élő nemzedék, mivel tartozik azon nemzetnek és azon 
bála iránt, mely őt emancipálta, polgárjoggal megaján
dékozta.

Nem nftéle, némelyek által fájdalom! szokásba 
vett jogcsonkitás, vagy talán jobban mondva, jog meg
szorítás kívánása ez. Legkevésbé vegye pedig az olva
só a polgárjogi közösség liánytorgatásáuak, a mit mon
dók. Mert hiszen én épen az egyéni jogok elismerése 
s e jognak niiuden egyes emberre való kiterjesztése 
mellett beszélek, midőn száláni alkalmam van. S mi
óta gondolkozásom e mostani irányt kapta, azóta szen
tül és teljes meggyőződésemből vallom es hirdetem 
Mesteremnek ez igéit s ezeknek valúsulását ma szeret
ném látni, hogy: „Nincsen különbség zsidó vagy pogány 
vagy görög között; hanem az emberek mindnyájan 
egyenlők és szabadok " De midőn az emberek társul
nak, az egyéni jogot alá kell rendelni az egyes egyénekből 
álló társulatok által, a közbéke, közjóiét előmozdítása 
érdekében hozott, közakarattal, küzinegjegyzéssel ho
zott, szabályoknak, törvényeknek L nélkül társulat 
egylet, nemzet, haza nem állhat fenn!

Na de nagy kerülőt is tettem; hát visszatérek 
azonnal tárgyamhoz

Igen! azt mondom, hogy még azért; mert az iz 
raeliták mint felekezet nem tarthatnak fel iskolát, nem 
következik az, hogy polgárjogok s egyéb jogokból fo
lyó kötelességek ismeretére ne taníttassák gyermekei
ket; hanem az következik igenis, hogy bontakozzanak 
ki ok is főként falubei veken lakók elszigetelt helyze
tükből s közeledjenek a haza többi polgáraihoz; és 
például iskola fen tartása végett társak ózzanak azokkal

Legyen akarmint a dolog; csak úgy ne legyen 
mint ódig volt; inért a régiek elmúllak és miudeuek 1 
megújultak, megváltoztak. Nem csak iuán idők; hátiéin 
más emberek és más intézmények kerültek elő az idő 
folyamán.

Klsö kérdés most. hogy miként állott régen s 
nagyi észben áll még most is az izraeliták iskolai ügye ? 
A felölpt egy kissé bosszú lesz.

Eddig úgy iskoláztatták s igy neveltetik még ma 
is. kivált kisebb falukon a zsidók gyermekeiket, hogy 
n hol magában a községben akad tiz, tizenöt iskoláz
ható gyermek ott helyben fogadnak fel fél.- vagy egy

évre, egy iljahh, vag\ idősebb (n milyen kerül) oly 
egyént, Id a Tátin tűiből tud olvasni; a zsidók imádko- 
zási szertartásait ismeri; tud valamennyire írni, szár- 
molui, valami keveset olvasott magyarul is. fis ennek 
neve: tanító Hol az egy faluban lakók kevesen vannak, 
két-búrom falubeli zsidó-szüle áll társaságba és együtt 
fogadnak ilyen tanítót.

Az ily egyének közül, tízből egy lm ismeri a mai 
tanrend- és tanmódszert. Pedig midőn ezt mondom 
inkább szépíteni, mint feketíteném a dolgot. Irvn-olva- 
sás, természetrajz, magyar nyelvtan, földrajz, történet 
stb. ismeretlen minőségek ez ex-tanítók előtt Iskolai 
helyiségül leggyakrabban az illető tanító szobája szol
gál. Láttam ilyet is már. Egyebet nem mondok felöle, 
minthogy a felszerelésről ez intézetnek csatolt helyi
ségek rendezői mit sem tudnak. Ezt hallottam azon 
megyénkben lévő ilyneinii magánintézetek felől is, me
lyeket saját szemeimmel nem láthattam ; hallottam pé
tiig olyan egyénektől a kik teljes hiteltérdemelnek. 
Természetes, hogy mind a tanítók, mindaz iskolai he
lyiségekre nézve, akad talán három kivétel, fin többet 
nem tudok. De ha több volna, annál jobb; én többet 
nem is tudok, nem is hallottam azoktól sem, kiktől e 
tárgyban kérdezősködtem; hanem a nagy részre áll az 
amit leírtam. A ki kételkednék: nézzen és tudakozzon 
utánnnin e tárgyban s állításom igazvoltáról szomorúan 
fog meggyőződni.

Ily iskolákban mert csak ezt a nevet adom nekik, 
a gúnyneveket nctu szeretem nyilvánosan használni — 
ily ex-tnnitók magyar érzelmű zsidó polgárokat nem) 
nevelnek, nem nevelhetnek. Ez napnál világosabb igaz
ság. Tellát a hazának nem hasznára; de inkább kárá
ra s a nemzet ügyének hátrányára vannak. Szellemi 
fejlesztésről, képzésről, miután az erre megkívánt s 
nélkülÖ7.hetlen segédeszközöket nem használják, szó 
sincs. Minthogy az értelmet nem fejlesztik, kárára van
nak a zsidó gyermekben, az e m b e rn e k  s közvetve 
az emberiségnek ; s ennek haladását gátolják.Minthogy 
az imádkozáshoz szükséges kellékek, czeremóniúk elsa
játítása, megszokása még egyáltalában nem tesz sem 
vallásossá, sem erkölcsössé: ennélfogva a vallás-erköl
csi életre nézve is meddő marad minden működésűk. 
Szóval: az emberben sem az erkölcsi, sem az értelmi 
részt nem gyarapítják; pedig e kettőre kell törekedni 
minden nevelő intézetben, minden tanítónak; mivel: 
„Az erkölcsi és értelmi haladás igen fontos a inivelö- 
dés fogalmára nézve s felöleli az egész szellemi fejlő
dést. Ilogy kötelességeinket teljesíteni akarjuk : ez az 
erkölcsi rész; hogy tudjuk mint kell azokat teljesíteni: 
ez az értelmi rész “

A mit tesznek s tanítanak, az abból áll, hogy a 
czeremóuiák elsajátításán kívül, megtóinik a növendék 
fejét az ex-t.mitók, n Talmudkól, holmi messiatikus áb
rándokkal. Tanítják ábrándozni okét egy hatalmas 
zsidó ország felállításáról, alapításáról. (Hogy liolV ezt 
nem tudtam ki. Talán csak nem ezen a földön; „a me
lyen most a magyarok laknakV mely nagy bővében van 
érezeknek, halaknak.41) Mert a zsidóság nagy része — 
tisztelet a felvilágosult kivételeknek — a Jnlivn cultus- 
Iimii még ma is választott népnek képzeli, tartja ma
gát. S ha meglakik is velünk egy földön: nem e haza 
felvirulásán csiigg lelke; hanem a régen várt messiás 
eljövetelével, egy a választott nép fogalmának megfe
lelő boldog izrael országa után eped. Egész lényével 
a múlton fiigg tnkintoté. Figyelmét oda fordítják; a 
múlton tanítják okét élűi — az ex tanítók magán is
koláiról vsm szó; — arra tanítják, hogy azt és annak 
intézményeit tisztelje. Erre nézve is megmondta pedig 
Huckle, hogy: „a múlt idők túlzott tisztelete minden

értelemmel ellenkezik és csak költői érzelgős és áia- 
dozás valami távoli és ismeretlen útin." A legrosszabb 
esetben is van rá példa, hogy a zugiskolákban is taní
tanak valami kevés Írást és olvasást, de egyebet a több
sége ez. iskola vezéreinek nem tanít tudom.

Tényeket köztudomású dolgokat soroltam fel az 
olvasó előtt, azon bitben vagyok. S midőn előadtam, 
hogy a legtöbb zsidó iskolában mit és miként taníta
nak: megfeleltem urna régebben saját magam által 
feltett kérdésre, hogy mit tartson az olvasó a zsidó 
iskolákról. Tehát tovább. Még pedig előre, a jövőro 
tekintsünk inár most.

(Vége köv)

N y  i r f a  l o  in b  o  k .

XVIII.
(Újdonság, ódon-.tg. Észrevételek. A m odor Mi a divat Rúgen 
szigetén V Panirtn > t Komp. Jellemvonások. Egy gunpli és n i

orukuluin. Kérdés és felelet. M entségünk tévéd* esetére.)

—  Ide idő hölgyeim, szépeim, angyalaim ! újdon
ságot mondunk, nagy és rendkívüli újdonságot.

— Halljuk bátyit, halljuk I
—  De titoktartást kérünk.
—  Mindenesetre (talán).
—  Tehát. . tehát Pa méla nagysám férjhez sze

retne m enni... Nos, ugy-o ezt még csak nem is ál
modták ?

—  Hisz ez nem újság fin régen hallottam.
—  fin is ...  én is . . .  én is .. .
—  Hogy? H allották? Hegen hallották? Mindnyá

jan hallották? Még nmgácska is iczi-piczi Piroska az
zal az ártatlan virágarczczal? Hiszen kérem akkor ke
gyetek valóságos te le g ra f ...  Hunéin azt várják többé, 
hogy mi eloltok valaha valamit ú jság o lu n k ... Egyéb- 
iránit ha kegyetek tudják is. de nem tudja u publikum, 
tehát most már nem magácskáknnk (nem, csak azért 
sem) hanem a mi jó  közönségünknek pletykáljuk el 
ujdouságuiikat. . I rak és delnők! tisztelt előfizető és 
olóiicmfizetö olvasói a „S za b o lcs á n a k . . .  hallják tolunk 
n hihetlen újdonságot, mely fontosabb a magyar bank- 
kérdésnél. érdekesebb a franczia és spanyol köztársa
ságok vajúdásánál, jelentékenyebb n uniiLzter-krizisné!, 
a  nyirvizi csatornánál és a m átészalkai itjitó gyógyfor
rásn ál... Pa méla nagysám férjhez szeretne m enni...

—  Hiszen nincs most farsang! jegyzi meg ello- 
i.linkbe n Simplicius uram.

—  Persze hogy n iu cs... de hát kell alioz farsang, 
ha valaki „törik-szakad* férjhez szeretne menni? (Oh 
Simplicius. óh Írástudatlan Írástudó!)

De hát, ha férjhez szeretne menni, e részben 
tökéletesen igaza van. —  suttog felénk egy hang, —  
ha nem oldódunk madame Dunualudé.

—  Oh igen! régen tudjuk a hölgyről, hogy „k i
keletkor virítani k én y te le n "... hanem azért azt mond
juk. hogy a modor, az az átkozott modor, melyet Pá
ni-la nagyfára praktizál, aligha illeszthető a nőiség és 
illem arnuykerctébo. .. Olvastuk valahol, hogy Rugón 
szigetén a férjhez menendő hölgy kék kötőt függeszt 
ablakára, s ha az halad el az ablak előtt, a kit sze
ret, a kötőt lerán tja ... no de „a inounyi ház annyi 
szokás" s a  jelezett menyasszony hatnám-műtét teljesen 
szabatos lehet „ o tt* ...  hanem bizony „itt"  több ezen- 
deséget. önuralmat és fenséget akarunk látni azokban 
a kedves alakokban, kikről a költő zeng: „m agyar 
hölgynek születtél, áldd érte végzeted.." s ezért nem lehet 
el nem ítélnünk a kihívó. a uöiséget mélyen sértő mo
dort. melyet itt-ott (bár hála Hadúrnak ! csak igen igen

A ..Szabolcs1 tárczája.

Búcsú N y íre g y h á z itó l.
Mint hajós, ki óceánunk 
Partjait elhagyta
5 n fcses/i'-Iycs hulláin, örvény 
Imi) oly og a látta:
Kelve léptem at határod 
Mircgyliáza váró*
8 szivem ugjr fáj, hogy távozni 
Itt kell hngyiii már most.

Tiszta szív és hú barátiig.
Mely rokon szivet vár,
Mely nem ing meg, sora viharja 
Támadjon reá bár.
Szerzett itt sok hol Jog prr-eet 
Koldog órát nékem! 
ti mi kar hogy elrepültek 
Mint felhő az égen!" 

háltam inég itt élni égni 
Hm lé nyességben 
Azt a tüzet, azt a lángot 
Híreknek ■nválicn 
K tüzet a sialiadságot.
Mely csak szellőt v..rii».
Hogy ropogva a \ilig o t  
A földet bejárja 

K» nyomán a tiszta földön 
Kelne uj virulni.
•Meiyre .ózta harmatgyöngyüt 
.Maga Isten hullat.
Megtisztulva szenjr, salaktól 
A haza a nemzet 
JSoldogságot súgna ennek 
Egy mennyei zengzet 

8 mit láttam még oh ne kérdjed 
Erre gyenge toliam
6  e drága gondolatnál 
Szivem félve dohban ! . . .
K é| ábrándos szem világa 
Két szép fényes álom.
Oh ezt mélyen és örökre 
Kebelembe zárom.

M U T A T V Á N Y
dr Matliews Vilmos „H ogyan  boldogulunk?** t-zimu a müveit 

vilighan r.agy svnsatiot keltett müvéből.

É le tp á ly a  v á la s z tá s a .
(Vége.)

Igaz, a mint előbb mondók, hogy az ember haj
lamai nem mindig szembetűnök az. ifjúságban. Még a 
lángeszik sem lépnek úgy a világba, hogy a körülmé
nyekből a kiváló adományokat meg lehetne jósolni. 
Kevés milliomos van, ki „ezüst kanállal a szájában* 
jött a világra; kevés bniezos, ki Owen (ileiuloveire! 
dicsedhetik, liogy születésekor „az ég homloka bős/, 
alakokkal volt te le"; kévés lovász, k:, midőn kérdef- 
tetik, tud e lovagolni. Mark Mcddle-lcl felelhet, hogy 
lóháton született. A képtelenség valamely foglalkozásra 
sem nyilvánul mindig oly félreisinerhetleniil, mint Jolin 
Adatna") esetében, kit apja (czinész), saját mestersé
gére kezdett tanítani. Beszélik, hogy szüle egy napon 
valami borokét adott neki, hogy azokat egy minta sze
rint kivágja, mely mintában egy háromszogletcs lyuk 
volt, melynélfogva az szegre volt akasztható; és a gye
rek a mintát pontosan követte, a bároniszögletes lyuk
kal együtt! Az is igaz. hogy a hinság itt könnyen el- 
liolonditja az embereket; hogy a fiatalság igen haj
landó tehetségeit túlbecsülni Hány ember tartja ma
gát költőnek, kit a pegazus megingott, vagy mi tán 
még rosszabb, ki középszerű verseket ir; vagy nem 
hitte-e Fiaton, hogy rMacbcth*-et játszani van hivatva, 
s nem tervezte-e Douglas .leíróid egy természettudo
mányi munka megírását ? Nem képzelte e Dávid, a fes
tesz, hogy államim fiúnak van „kivágva.* Nem kezdett-e 
Jonquil, ki oly felségesen festett virágokat és gyümöl
csöket, óriási vásznakatr S mennyi eset még ilyen! 
Kétségkívül, történnek ilyen és meg kiáltóbb tévedé
sek; azonban a levonások után megmarad azon álla* 
Kínos igazság, hogy az emberek egyes hivatások be
töltésére vannak teremtve, és nagyon balga dolog azo
kat másoknak rovására elhanyagolni. Némely buknak 
a szerszám illik kezükbe, mások épen úgy illenek az. 
üzletbe. Tudományos foglalkozásoktól némelyek idegen
kednek, kik minden könyv felett ásítanak a nevelő rán-' 
ez.olt homloka daczárn; inig mások, kiknek semmi haj

taniuk a gasz.dászatboz, üzérkedéshez, vagy kézi mun
kához, egészen felélednek valamely történelmi könyv 
felett; \ugy éber figyelemmel kísérik a nagyító üveg 
felfedezéseit. Még ahol a természet jelei homályosak 
is, nein tanácsos azokat elhanyagolni; hanem a szülő 
köteles -  ge. hosszasan és türelmesen figyelni, inig bi
zonyosságot nem lát. Egy vegyész ügyességével kell 
minden szellemi próba-elemeket alkalmazni, mig azok 
kimerítve nincsenek; — — — — olykor a lélek kor
látozatlan kereséseire ügyelve, olykor a világ tárházát 
hozva eléjük, hogy válaszsznnak. Biilwernck „Caxtou“-ja 
ad egy jő tanácsot erre nézve. Mialatt a regény első 
alakja báliak tanulmányait intézi, eszébe jut, hogy va
lamely göiüg íré* azt mondta, mikép valaki megakar- 
ván kímélni ír.éheit a távoli virágok utáni röpködésből, 
megnyílta szárnyaikat és eléjük helyezte a  legkitűnőbb 
válogatott virágokat. Doa szegény méhek nem készítet
tek mézet; * igy elliatroásá, hogy az ö fiatal Pisislra- 
tus-n maga keresse mézét

Szerencsére, n így lángelmével biró embereknél a 
lélek hajlama oly őrös, hogy ninc> haralinában semmi 
bolondos szülőnek azt ellenezni! Már jóval férfikoruk 
előtt leikeiket folyvást egy tárgy kisérti, mint Miitíü- 
dcs szelleme az atheuci államleitiut, nem hagyta okét 
aludni! Ezek egy bizonyos pályát választatlak, nem 
azért, mert azt lii«zik a legjobbnak, mert az Ígér leg
több dicsőséget, pénzt vagy boldogságot, de mert nem 
tehetnek máskép, s ugyanazon okból inellette maiad
nak míg élnek. Annyit iu<Inak. hogy szeretik hivatásukat 
és igy annak adják egész leiköket. Le Joliot ezeknek 
géiiiusát lánczolui cg.í időre hálátlan szolgai foglalko
zásokhoz; de végre tikövetkezik az idő, talán minden 
üzemi vagy lázadás nélkül, midőn nem fog többé tűrni; 
midőn liajlliatlauul megtagadva a kötelek további ve- 
ré-ót, szobrot farag vagy képet fest vagy „fenséges ri- 
uiekct épit", és előáll egy Apollo, egy Madonna, vagy 
egy Dívnia Comedia. a szerint, a mnit a sors vagy u 
sugallat inté/i Ott volt Hogarlh, ott volt Corrcggio; 
mi képesíti o nagy művészeket a z o n  tökély elnyerésére, 
mely az emberiséget meglepé és elragadá? Sóin egy 
anya helyeslő mosolya, sem egy apa ránczolt homloka, 
sem a tanítók segítsége, som a világ elhamarkodott tap
sa i; hanem az élénk villanyosán átható elvezet, mely
ével az egyik valamely groteszk eseményt vagy kifeje
zést ragadott meg vagy a „lélek azon elragadtsága, 
mely a másiknak szemében ült. midőn egy angyalt raj
zolt le az égt ől *Illír* ( . j i l r s ) Valószínűleg az K Á rlnóku.



szórványosan) nyilvánulni látunk és Paméla et Komp. 
cicg alatt eredeti torz alakjában ezennel megörökítünk.

* * *
Paméla nagvsám rendületlen híve a népdalnak 

ez a szemem ez a kerek, a hányat lát annyit szeret" 
juh Áithurt, holnap Tiborc/ot, holnapután Gasztout; — 
Oszkárt feledi Nácziért, Nlezit Kleméiért, Kleméi t fel
áldozza Alfrédért s Alfrédnek fittyet hány Bendegúz 
kedvéért... miért nem? rettentő unalmas valami azaz 
Örökös egyhangúság... „gegessen und vergesseu" mond
ja a német sógor nagy bölcsen s hasonló szellemben 
a magyar példabeszéd: „gombház, ha leszakad, lesz 
más 1“

Paméla nagysám olyan mint a bátor és hős had
vezér, ki soha sem várja be a támadást, hanem maga 
intéz merész rohamot az ellentáborra, hogy mielébb 
elmondhassa Caesarral: jöttem, láttam, győztem... 
vagy mint a tapasztalt madarász, ki gondosan, ügye
sen rakja ki lépvesszőit, hogy tetszelgés és knezérság, 
a kóny és mosoly enyvcvel, most ájtatos hölgy, majd 
(miut a  körülmények és egyének szük*egelik) minden 
napra foghasson magának egy egy udvariét. . .  ha mást 
nem, legalább egy irósvnjszivü „gimplit* . . .

Paméla nngysámrúl aligha mondhatnák azt, mit 
cgv kiilföldi.utazó mondott a magyar hölgyekről: „mind
egyik olyan, miut egy királynő"... ha csak a nagylel
kűség szempontjából nem, melyet a virágcsokrok, haj
fürtök, arczképek. légyottok s más rokonuemü emlé
kek osztogatásában szokott tanúsítani, niég pedig a/. 
In ternationale és a morruon-tanelveiuek alkalma/ irtával.

Paméla nagytanait a higgadt élethö'.cseség az 
őszinte jóakarat gyakran figyelmezteti a modor kirívó 
fonákságára, a női méltóság varázsnimbU'/áiiuk meg
őrzésére. .. hanem aztán ilyenkor kellene öt látni es 
hallani fel zaj gó szenvedélyeinek idcmtalan bakugrása
iban!... Azt vélik önök, hogy ilyenkor a tisztelt hősnő 
„félig virág, felig tövis1* V Oh nem! Tehát olyan, mint 
„a borssal vagy paprikával behintett rózsa. . . .  nem le
het hozzá közelitiiünk a nélkül hogy ne tuszkoljunk" V 
Vagv talán szakasztott mása annak a nőném asszony
nak, kit Kisfaludi K. rajzol: „dörüg-morog, ireg-forog. 
nyelve pereg, miut a kerek, pitteg-pattog, esitteg »sat- 
tog. szót nem enged, inig elreked■* ? Jó is volna! Kép
zeljék önök a földrengés muráját, a lőportoronv fel- 
robbanását. Kotopaxi kitörését tercetthe foglalva, hoz
zá még szórórosta zuhogásút, a gólya kelepelé-ét, a 
Sebes Körös moraját, a záporzuzást és a m icska/eno 
zárhangjait, s fogalmuk léc ml a jelenet pokoli synplio- 
n iájáról... jó ég! irgalma/, füleinknek és oltalmazz 
minden hivő lelket jó tanácsok osztásától !

Hanem úgy látjuk szemeiből ifjú levente! hogy
ant a jelezett delnő erősen érdekli, hogy szeretne is 
közelebbről megismerkedni személy leiratával és kö
rülményeivel... Kegyen! Kérdezzen ön un telelni fo
gunk lelkiismeretesen (egyetmá-t elhallgatva).

Fiatal-e az a delnő V
— Már hogy ne volna! (Mútéfnlváu született, ott 

pedig az „auyakönyv" tűzvész martalék.i lön, s igy 
nem félünk, hogy hazugságban maradunk !)

— Szép-e V
— Szép-e - Teri ligetiét, mily kérdés! Nem szép 

uram, hanem hajoló.ragyogó szépség... (bár arról nem 
állunk jót, hogy rózsa arcza. hattyunyaka, szilf-ternie- 
te, gyöngysorfoga. dús hajzata mind a természet hami
sítatlan kegyailonuinyn... noha azt sem merészeljük 
állítani, hogy mindezek a művészet zálogházából köl
csönzött „máramarosi gyémántok*... sőt ha biztos tu-

Ncin rekeszthetjiik be szemlélődéseinket, anélkül, 
hogy meg ne emlékezzünk, az egyszer megfontolás után 
választott mesterséghez való ragaszkodás fontosságá
ról A csüggedő* óráiban, vagy valamely c-alódás fáj
dalma alatt, a fiatal ember hajlandó hinni, hogy vala
mely más hivatásban sikeresebb lehetett voltai Oly 
könnyű, inig valamit a távolból nézünk, csak a fényes 
oldalt látni, oly könnyű álmodozni a szándék határo
zottságáról és szívósságától, melyekkel haladna, és a 
képzclcmbcn felszállni annak l- gkápiáztatóoh tisztes
ségeihez, minden vet élv tárjak daczára, hogy nem meg
lepő. ha némelyek elhagyják megkezdett pályájukat 
olyanokért, melyekre kevesebb képes-égők De ha tel- 
goiidoljuk, hogy az eiul-oi ugyanaz marad, bármi legyen 
foglalkozása, hogy állásának puszta változtatása neiu 
alakítja át szellemét, következtetnünk kell. hogy n leg
több esetben, nem fog nyerni a csere által.

Természetesen, mint már megmutatok, az ember 
oly szörnyen tévedhet hivatásának választásában, hogy 
azt elhagyni és njia választani, szükség Ismét, szazak 
nem lelik maguk.it helyükön külső befolyások, korai 
társulások, szabik meggondolatlan választása, vagy gyer
mekes szeszély következtében. l)c a fiatal ember na
gyon lassú legyen abban, hogy ilyet elliigvjen, fokép 
már sok becses tapasztalat megszerzése után, é* nj 
foglalkozást csak akkor tanácsos megkísértenie, lm a 
legelszántabb kísértések ismétlése is sikertelen maradna. 
Senki sem fog szívből és erélyesen dolgozni, lm foly
vást azon eszme kísérti, hogy más hivatásnak jobban 
tudna megfelelni. Semnn esetre sem bizonyos, hogy . z 
illető választása jobb lett volna-e, mint a szülőé. Soha 
sem vétettek-e észre egy élcselméjü iró állal említett
*zon tényt, hogy egy „álarezos mulatságban, hol az 
illetők azon jellemeket vették föl, melyeket szentnek 
mily rosszul adják azokat gyakran V* ltjaink nagy hi
bája az ingadozás; és inig egyik ragaszkodik azon hi
vatáshoz. melyet el kellene hagyma, tizen elhagyjuk 
aion hivatást, moly mellett marndtiiok kellene. Minél 
jobb a hivatás, annál valószínűbb, hogy ezt tegyék; 
mert mindazon nemei a foglalkozásnak, melyeknek leg
biztosabb a sikere, melyek az idő folytán Jcgjobhuu 
fizetnek, kezdetben a legkevésbé kecsegtetők. Az is meg
magyarázható, ha valaki akadályokra bukkan útjában, 
hogy azt .képzelje, a többi utak egészen simák. Azon
ban semmire sem lehet menni a szándék szívóssága 
nélkül: ne adja fel tehát senki megfontolás után va

llomásunk volna is o részben, ismert lovagiasságunk
nál fogva hallgatnánk.)

--  Fis hangja V
Mint a csalogányé. Mulibrán eltörpülne mel

lette, Catalani, Patti Sarolta hozzá mérve olyanok mint 
a fény-bogár csilláma a nap vakító ragyogása mellett 
(A világ ugyan azt beszéli, hogy hangja a páváéhoz 
húz, do hát ez rágalom is lehet).

— Gazdag?
— Meghiszem ! mint egy keletindiai nábóh-lcány. 

Van sok tokéje (az udvaron... vinezfa) értékpapír
jai (leszámítolási ezédulák) és vagy 5(J0 köblös földje 
a holdhall).

— Megyek, rohanok, repülök, elvenném, ha „hét 
fejű sárkány* volna is csak gazdag legyen. Hanem 
apropóéi hol lakik?

— De már azt nem mondjuk meg__ „keressé
tek és megtaláljátok*...

*
*  *

Azt kérdezik már most kegyetek, hogy vájjon si
kerül-e Paméliu nugysáimiak említett „törik-szukad" 
óhajtása V::. Kétkedünk, miután valamiut a hajdani 
diák tudott az építészetből annyit, hogy „a kandalló 
nem füstöl soha, ha nem raknak tüzet belé* — úgy 
mi is megtanultuk a uenizetgazdászoktól az elvet, hogy 
Iliinél nagy obb n kínálat annál lanyhább az üzlet s cse
kélyebb az árfolyam. — Azt is megtanultuk az élet
ből, hogy a hiú könnyelmű és kaczór hölgyeket bá
mulják, dicsőítik, bálványozzák, és.... és a „faképnél* 
hagyják. Valószínűleg tehát Paméla nagy-ómnak is ez 
lecud sorsa, jövője—  De hát ha tévedünk, hát ha 
jóslatunk nem teljesüléről, hátha ilju leventénk a/«'ti 
meg is hódította az „erény Gibraltárját* 7.... Nem 
lehetetlen, hanem részünkről épen nem fogjuk irigyel
ni a „boldog térj* családéletét.,, tévedésünket pedig 
mentse ki azon egyszerű körülmény, hogy mint egy 
tudós férfiú mentegeted/ik : „wirhab-*n veder bitz, noch 
Sti nme im llatlie dér fiótter* ... — x —jr.

T n u ü g y .
A nyíregyházi ág. h. ov. egyház népiskoláinak 

vizsgái a lefolyt két utolsó hétben tartattak meg a temp
lomban. és pedig a 10 tanyai iskola viz-gái t. hó 15— 
17-éu, a  12 városi iskoláé pedig 21—24-éu lia tekin
tetbe vesszük hogy a tanítói kar u kezdet s egy töret
len pálya nehézségeivel küzdött, a mennyiben a minis- 
teiiali* tanterv ez évbeli volt tanodáinkba először be
hozva, lehetetlen kiváló elismerésünket megvonnunk azon 
könnyedségért, uielylyel a városi tanítók úgyszólván ki
vétel nélkül, * az adott viszonyok között az igények
nek természetszerűleg csak kevésbé szigorú mértékével 
bírálható tanyaiaknak is tetemes aránya, magukat ezen 
iij helyzetbe beletalálták s azon szorgalomért, nielylyel 
e nehézségekkel megkuzdőttek. A magyar nyelvben is 
dicséretes eredmény éretett el Csak elvre uraim ez utón, 
városunknak mindnyájunk által óhajtott felvbagózása, 
csak a minden rétegekbe leh-slö művelődéssel haladhat 
párhuzam1)* lépésben, s ennek önök első sorban apos
tolai, tanító urak! A tanulók kózutt !!»!» db. iskolai s 
más tanulságos illetőleg vallásos tartalmú tankönyv osz
tatott ki jutalom gyanánt, a tanyai tanítók közül pe
dig Yalent Pál mand a bokor beli 20 és Kúhiáu Márton 
tulyanbokorbcli 50 frt ösztöndíjban részesültek.

Az utosztalyu gyinniiRiuin nyilvános vizsgái f. hó 
25-én tartattak meg. szintén a templomban, és pedig 
délelőtt a/. 1. II-ik. délután pedig a 111 IV. és Y-ik Osz
tályé igen szép közön* *g jelenlétében s annyival dicsé-

lasítőlt foglalkozását, hacsak a visszalépést ajánló ér
vek nem sokkal súlyosabbak a folytatást ajánlóknál.

Yégre, azt mondanék minden fiatal embernek, hogy 
bármely pályára lépett legyen i* őrizkedjék tőle hogy 
megvetést g/.cnv elegjen az iránt. Ne dicsekedjék senki 
azon magaslatokkal, melyeket nagyratoro szelleme el
érhetett volna. Ii:t nem bekóztatolt volna a földhöz; 
azon ragyogó dolgokkal, melyeket véghez vihetett volna, 
ha nem lett volna elzárva, korátozvu és visszatartva 
alacsony és szűk hatáskörben. Az ily beszédek igen 
szépen hangzanak és tcltchetó, hogy azok. kik hallják, 
vajmi nagyratöio nemes szellem jelének fogják vonni, 
mely nagyobb dolgokra kép' *, mint miliőket alkalma 
vau leimutat ni. A/onban alig lehet ungyobb hibát el
követni. A mit valaki ily szellemben mond, igaz lehet; 
de a világ, mely a sikert tartja az. érdem igazi pró
baköven! es úgy vélekedik, hogy kilenezvenkileiicz em
ber a száz közül előbb utóbb igazi helye színvonalára 
talál, a hiúságnak lógja azt tulajdonítani. A közvéle
mény szerint mindig megtalálja az igazi tehetség azon 
utat. melyen érvényre emelkedve ismeretessé lesz; és 
mindenütt, hol a lángelme eme kiváltsága nincs meg, 
az egye* ember t- het-egei iránt elkövetett ign/*igtu-< 
lanság, az idő folytával, alig lesi észrevehetővé. Ha hi
vatása valakinek alacsony*, nemesítse meg azt azon mo
dor által, melyben kötelességeit teljesíti, és ki fogja 
vívni a tiszteletet mindazoktól, kiknek kedvező véle
ménye ér valamit. Azon napok rég elmúltak, midőn va
lakinek le kellett cstiggeszteuie fejét, mivel hasznos 
foglalkozását az emberek kicsiny eitek. Lord Tomiséiul, 
ki a répát honosító meg Kinő pában, ezért gúnynevet- 
kapottá/ udvar ele/e-ki dóitól; de ma alig van valaki, 
ki In* nem látná, hogy több jót tett ezáltal hazájával, 
mint a h-h.-i udvaronc/ok egész serege. Nem a hivatás 
vagy állás nemesíti az. embert, hanem az. ember emeli 
a hivatást Kbben az élet olyan, mint a s/inpad. Min
den színész m in játs/hátik fiiszerepet, még ha minde
gyik képes volna is reá; de a játék soha sem sikerül 
jobban, es soha sem arat annyi tapsot, mint midőn a 
l' llemek le a legkcvésl e lényegesekig, oly egy énekkel 
vannak betöltve, kik sokkal nagyobb képességgel bír
nak, mint uieiinyit mutatniuk kell.

retesobb sikerrel, mivel a négy tanár az ót«*d.kn» L :«1- 
adutát is végző minden reductiv nélkül .* az ezen lei
évben működött 4 nemes tanár közül is csak bálom 
három jelent meg a vizsgán, a 4-ik Kürtössy József, 
feküdt azalatt némán a ravatalon, tantárgyaiból Lili- 
lor Sámuel helybeli segédlelkész kérdező ki a tanítvá
nyokat a tartá meg már előbb a szigorlatokat is, oly 
otthonossággal, miutlia csak maga adta volt volna ne
kik az illető e tárgyakat elő, — Ezen alkalomra, mi
ntán az ösztöndíj alapítványokból a fcnálló szabály ren
deletek értelmében csak helybeli származású cvung. 
vállású gyermekek részesülhetnek, magán adakozásuk 
gyüjtettak oly czélból, hogy nem helybeli szúrniHZÚsu 
s más vallÚBU szorgalmas és kitűnő tanulók is ju ta l
maztathassa nak. Ezen adakozások a következők: N’i- 
kelszky Mátyás, Martinyi József Beucs László, Mikelszky 
Sámuel, Jánószky Andii *, Klek Ferencz, Juug Adolf, 
Uloch U. Piihinszky Sámuel, Dr. Kovács Sándor, Ko- 
iács Gciö, Dr. Sziklássy. Kurdoss Kálmán. Nádassy 
Lajos, C/.iucz .Sámuel, Muthaeide* Gusztáv, liihjáii Sá
muel, Mesko Pál, Sáry Puliié, Polliik Alajosné, Groak 
/siginondné, Korusteiu N.-né. Sir Iguáczné, N’ikelszky 
Lajos, Kerekréti Miklós, Üartko György, Kohut I...nó, 
Hantiéi Lajos, Sack Mór, Kiár áron, Haas Mór. Fur- 
haky József, 1 — 1 irt, Kacska Sámuel, Oltványi Endre, 
Kiscli Antal. Pazar István, Lcffier Sámuel, Hurai Mi
hály egyciikiut 50 kit. Összesen 38 frt.

Kiosztattak pedig összen a következő ösztöndijak :
Az I-sö osztályban: Mráz Gyula és Gyuris István 

egyenként 5 frt, Ihrányi Mihály, Hoitinan Mór, Sztat- 
kevics .-idolf 2—2 forint.

A II-;k osztályban: Riszdorfer János és Iienc/.ur 
Bálint 5—5 frt. Fazekas Ferencz, Petrisin János, Szik
lást Géza. F'cuerlicht Salamon 2—2 fit.

A 111-ik osztályban Noszák Pál 10 frt, IJajnalfy 
János. Kovács Kálmáu 5—5 frt, Szexty Lajos 4 Irt, 
Sugár Ignúcz 2 frt

\  lY-ik osztályban: Cscmák Sámuel és Karlovszky 
Géza 10— 10 frt, Mráz János G Irt, Oláh Iguácz 4 frt, 
Ilartsteiu Ignúcz, Gansl Albert 2—2 irt.

Az Y-ik osztályban: Nikelszky Jenő 10 frt.
Összesen: 104 forint.
Azonkívül a Bartholomaeidos fócsperes ur által 

2 legjobb rajzolónak felajánlott 1 — 1 ezüst frtost Szó- 
c*y Lajos 111. osztálybeli és Oláh Ignácz IV-ik osztály
beli tanulók nyerték el.

A mily örvendetes volt az egész vizsga folyamata, 
oly érzékenyen megható volt a vége. Palánszky Sámuel 
az ujonan szerzett gyniunsiumnnk első s 13 éveken át 
annyi érdemeket szerzett tanára, lei gyengélkedése foly
tán orvosi tanács következtében a tanári pályáról vég- 
képen lelép, búcsúzott itt kedves tanintézetétől s fo
gadó az iskolai elöljáróság elismerő búcsú-szavait és 
jó kivánatait s aztán a tanév szomorú berekesztéséül 
lm* szívvel vonult a tanuló ifjúság tanárainak vezetése 
alatt az oly váratlanul elhalt Kürtössy tanár hálához, 
hogy annak temetésén a kegyelet adóját bemutassa, 
kinek élete s működéséről különben e lapok külön czikk- 
ben is meg fognak emlékezni. Danófl.

ÚJDONSÁGOK.
~  A ..Szabóira** múlt évi folyamában kifejezett

azon óhajtásunk, miszerint Wildner Alajos zenetanár 
uyilváuos évi vizsgája alkalmából egyes inupártolók ál
tal ösztöndíjak ajáultatnának fel, a szorgalmasabb ta
nítványok ösztönzésére, már ez évben megtenné gyü
mölcsét, amennyiben tt. Simon Endre esp-plcb. ur 1 
régi ezüst tallért és 1 ezüst ujfrtost; Wildner Alajos 
zeuetanár ur pedig egy finom értékes hegedű-vonót, 1 
ezüst ujforintost és nrczképét aranyozott keretben aján
lották tel Reméljük, hogy c tárgyak még szaporittatui 
fognak a vizsga napjáig

(Szki V ettük a helyben megjelenő „Terme.
tizet gyógyász** cziinii szaklapot a következő tarta
tó mn. a I : Bevezetés. Ajánlat (votivuui). A térmészet gyógy- 
t.-ui éz gyógymód. Kóreset saját naplómból. Gondolat
füzér. Levélszekrény." Melegen ajánljuk e gondosan % 
elég tartalmasán szerkesztett szaklapot minden család 
figyelmébe, ezéija o lapnak a természet gyógyercjével 
megismertetni az olvasó közönséget. Ez elvek és uta
sítások gondos megfigyelése képessé teszi az embert 
arra Imgy maga legyen magának orvosa, mely eszkö
zöltetik a viz okszerű használata és a mértékletesség 
által, melyszeriut kerülni kell mindazt mi az egészsé
get megtámadja s veszélyezteti. Ára n lapnak egész 
cvre 4. télévre 2 frt. Megjelen minden hó 1-én és lö-éu. 
Szerkeszti l’ugerleider Jónás.

I ’j  üstökös. Jövő héten az égboltozatán meg
lehetős nagyságú üstökös lesz látható Ezen üstökös f. 
*ái április 7-éii fedeztetett fel. Mindinkább közeledik 
a naphoz,illetőleg földünkhöz is Juuius végével a hold
tölte miatt szépségéből sokat fog veszíteni, de julius
• 'lejen, különösen holdtölte után, mikor földünktől alig 
8-—12 millió inértlöldnji távolságba jő. annál szebb 
les/ Kár, hogy július 20. körül, midőn legszebb pom
pájában fog tündökölni, miiünk már nem lesz látható.

_J Folyó hó 17-ór«* viradóra a villám Rogdány- 
bán a r. cntli. újonnan épült iskolát megütötte, s az 
épület meg Í9 égett.

(P; A nyíregyházai ág. cv. egyház-tanács
• juiim* hú 21-én tartott gyűlésén, az iskolai elnök- 
>ég j.-h ntést te tt: miszerint Palánszky Sámuel gyma- 
>i:iii11 la . ir  ur, egészségi viszonyúi miatt, 13 évi buzgó 
é* tevékeny tanári működése után állásáról lemondott 
s az iskolai tanács ismételt felhívására és felkérésére 
sem volt hajlandó határozott szándékát megmásítani. 
Az egyház-tanács gyűlés Palánszky Sámuel tanár 
ur tanári állásáról való leköszönését tudomásul Téve. 
s az ernyedetlen Inizgalmu tanár ur crcdtnénydus raii- 
ködésééit jegyzőkönyvileg hálás köszönetét szavazott. 
Mire a leköszönt tanár ur szót emelvén, az egrházta- 
nácsuak az iránta tanúsított bizalmat újra megköszönve 
kijelenté; miszerint a jogi téren is, mint ügyvéd tevé
keny tagja kíván leírni az ág ev. egyháznak s mint 
ilyen az egyház jegyzői tollát továbbra is hajlandó ve
zetni Mely nyilatkozatot az egyhúztanács szívesen fo-



g.-wlva. ti leköszönt lauái unit, mint u ki az ügyvédi 
pályán t. ltodnál' István ügyvéd urnái már évek óta 
mint fogalmazó működött, egyházi ügyészének nevezte 
ki, ügyiratait ezentúl reá bízván.

(!) V ettük a „.Magyar nyelvőr" júniusi (Vl-ik) 
füzetét következő tartalommal : Támad és rokonai 
S te iu e r  Zs. —  Szóegyeztetés. Joanovics Gy.— az „ért” 
név rag. Sonnenfeld Mór. — Dugonics s az al-tiszai 
nyelvjárás. — Nagy Sándor. — Kgy uj magyar granm- 
tika s valami az aiivanyelv ta n í tá s á r ó l .  llnnfalvy Pál.— 
Nyelvtudományi irodalom. Szarvas Gábor. — Adatok 
a nyelvújítás történetéhez. Fisclier Igmicz. — Iker szók. 
Ihász Gábor. — Helyreigazítások. Magyarázatok. Lúg- 
lei' Sándor. Sziits Móric/. 1* János. A szerk. Szabó 
Iguácz — Kérdések és feleletek. — Népnyelv hagyo
mányok. 1) Szólásmódok. Veres Kürtliv. Nagy L. — 
2) Vőfény moudóka. Béler. Vozári. — 3) Babonák. Fe- 
renczi J. — 4) Népmesék YVeisz. Hainary D. — 5) 
Bolond mese. Vozári. — «•! Tájszók. Németh Szabó 
Auguszt lt. Horváth — 7 ) Esztergomi sajátságok. Ko
rész K. — 8) Gyermek játékok Zsilinszky K Ha köss 
I, — t)) Lakodalmi meghívó. Rokoníbldi. — 10) Mys* 
terium töredék. Babits Kálmán. -  II) Vegyesek Fel
méri L. — 1 2 ) Mester műszók. K o v á ch  A. — 13) Hely
nevek. Nagy László. — 14) Kuba nevek. Kovách Al
bert. — 15) Gúny versek. Ifj. Káplúny Józief. — lü) 
Népdalok. K is fa lu d i Nándor.

A KÖZÖSSÉG ROVATA

Értesítés.
A „vasmegyei gazdasági egyesület* által f. évi 

jnlius 2. és 3-ára kitűzött és Sárvárott tartandó arató 
gépverseny, érett gaboua hiánya miatt, julius 8. és 9-én 
fog megtartatni; mely alkalommal Pernolet és Lhuil- 
lier'-féle konkolytisztitó gépek és egyéb rosták lesz
nek közszemlére kiállítva és díjazva.

Szombathely, 1874. junius hó 23-án.
M lrlin e  Jó z se f Sághi M ihály

e. titkár. alelnük.

Felhívás.
Alaotirt a t szabolcsi ref. o. megyei gyűlés által 

niegbizatvúu, Nyíregyháza, Szabolcs, Buba, Veucsellö, 
Gáva, Bérezel, Paszab. Buly, Ibrány, Kótaj, Halász, Iiád, 
Megyer, Beszterecz, Kék, Demecter, Gégény, Székely, 
Haniocsabáza, Ibrony, Tóth, Sényö, Túra, Bogdány, Ke- 
mecse, I'azony, Oros, Ujtejértó, Téglás ref papjainak 
és segédpapjainak oly czéllali összehívásával, hogy a 
vallásosság, erkölcsiség és műveltség előmozdítására 
egyletet alakítsanak, kimondatván elvül, az e. magyei 
közgyűlés által, hogy az egylet tagjaiul ez ügy iránt 
érdeklődő világiak is örömmel fogadtatnak.

Van szerencsém ezennel fenirt egyházközségek 
egyházi és világi tagjait, a Nyíregyházán jövő lió 1 -én 
d. e. 10 órakor a ref. iskolaházban tartandó alakuló 
gyűlésre tisztelettel meghívni.

Kelt Búj, junius 24-011 187-1.
Litkei Péter.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Ü zleti é rte s íté s .
A nyíregyházi tcrm énycsaruoknál jun . hó 27-ön 

bejegyzett term ényárak.

P i a o z i á r K e r e s k e d é s i  á r
100 köböl tó llcezdve

Rozs 00—00 fontot 3 50—3 65
78—60 n 0.00—0.00 . . 3.80—3 85
79—80 .

Busa „ 6.00—6 50 vámninzsa szer. 7.15—7.30
Árpa . 2.75—2 90 8.60—3.70
Zab 2.45—2.60
Tengeri 4 1 0 -4 .2 0 ú termés,
Köles 4.10—4.20
Hal>. tiszta feliér . 6.60—6.80
Kápoüztarepcze 0.00—0 ig) 8.00—8.75
Lenmag 0.00—0.06 8 .50—8 00
Uoniborka 0.00—0 oo 6.50—0 60
Kemtemiag 0.00—0  00 5.00—6.00
Mák . 9.50— 10.0 8.60—1.50
Napraforgóolaj 16.00— 17.00
Szesz 30 foku inagy. iteze 26 25

Vasúti közlekedések.
A „titzavideki" vasutvonatok indulása, Nyíregy

házáról : Miskolc/. Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Delire- 
ezen felé indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (s/crcdán, szombaton 0 
óra 17 perczkor este*; érkezik C óra 5 perczkor 
este ós (szeredún szombaton) 10 óra 17 percz
kor d. e.

Felelős .szerkesztő: L ukács Ödön.

S z e r k e s z tő i le v é ltá s k a .
— F ....... öuek Kis-Yárda. A közlemény jovu **«.

inunkban jön . Kgy kis elnézést kérünk. Halaszthatlan közlendők 
voltak A tárczút örömmel nyitjuk m eg s tartjuk  fenn az ígért 
közlemény számára.

— P. J. urnák E g e r . Az elzö versre rákerül z sur. Az 
utóbbi nem adható. Tehetség mutatkozik. Kellő szorgalom sokat 
teh e t.

— I . •). u runk . ígéretünknek szoktunk állani.

HIRDBTSiaBK.

Végképeni kiárulás!

Üzletem végképeni beszüntetése végett, 
nz abban találtató mindenféle áruk,  u. in. 
fűszer-, nürnberg i- s rövidáru-czikkek tete
mesen leszállított áron eladatnak ; vagy pe
dig az egész üzlet fölszerel vényeivel együtt 
előnyös föltételek m ellett bárm ikor átvehető.

Nyíregyházán, junius 28. 1874.

Czuker Hermán.

Haszonbérlet. |3—3)

Kovács Róza úrnőnek pusxta-simai mint
egy 100 hold tngositott — részben száutó. 
részben kaszáló földekből álló — birtoka 
örök áron gyámhatósági beleegyezés foly
tán eladó, a venni szándékozók megkere
sésüket akár a tulajdonosnohór. (Pest. stá- 
ezió-uteza 8-ik szám), akár Kovács Kálmán 
gondnokhoz Ti&za-Igaron intézhetik.

C » C i K C » O o C > ö

F é n y e s -Ú tk é n  és K om orén  e g y ü t
te sen  21"* hold tö b b n y ire  s z á n té , ke
v é s  kaszá ló  s füzessel —  ta g o sb ir
to k  b e lső sé g g e l, m alom m al re jjá lé - 
va l, őszi vetéssel, ebes  ta i to z ö  eszc- 
i»yi 160 ho ldny i e rdő lege lüvel. 'To
v áb b á  I loml)r.iil<»n 19.r» liold szá n té , 
k a s z á ié ,  b e lső ség g el, a jövő S zen t- 
O y ö rg v -n a p té l  szám ítva  ö év re  b é rb e  
k iadók .

Értekezhetni e felül S an ta  István  ügy
véd úrral Kisvárdán, vagy a bérbeadóval. — 
Ajánlatok levélileg jul. 10-ig elfogadtatnak.

(3—2) Gcrzon Ödön, bérbeadó.
Pehrecsea. mestor-uteza IMS. «. «.

g io o o o o o n o o o o o o n o tK ZK
Bérleti hirdetés.

Bercxuluii mintegy 385 Imld.it 
tevő tagos birtokom  ( i 200 □  lilével 
»7.éinitva) jövő 1875-ik évi január 
l-sö tö l 3 — C évre k iadé; értekez- 
lietni a tulajdonos Krnirrliiijc Já
nossal Debreczenben, N .-Czegléd- 
utcza 2581. h. sz. (3—2)

S x x x * m o o < N >o o o <K x x x x }

JMTinden az adóügyre vonatkozó jegyzői 
*"vagjr községi munkálatokat, melyek idő
höz nem köttet vek, s háznál eszkö/.ölhetök, 
igen kedvező föltételek mellett elvállal Nyír
egyházán, Sorház-utcza 1 I3C. húzszúui alatt

Rác/. Sándor,
(3—3) nyugalmazott kir. adószedő.

i
Haszonbéri hirdetmény.

S icherina ti K m am iel c ső d tö m eg é 
hez ta r to z ó  s K ótaj k ö zség éb en  jé  
k aiban  levő

szeszgyár
illékony  gőzg ép  és m alom m al e g y ü tt 
1874/ 5-ik évre  k edvező  fe lté te lek  m e l
le t t ,  ső re -h iz la lássa l v ag y  anélkü l, 
h a szo n b érb e  v ehető ; b ő vebb  fe lv ilá 
gosítást f. é. ju liu s  1 5 -iké ig  Írásbe li 
v ag y  szóbeli a já n la to k ra  n y ú j t  

N yiregyliiizún, ju n . 20, 1874.

(3—2)
E n g la n d e r F lllttp ,

tömeggondnok.

■ • - O

A magyar hölgyek számára!
Nélkülözhetct’en minden (‘.saladnál!!

„CORNELIA"
B é c s i  k é p e  a h ö l g y  - d i v a t l a p .

Megjelen minden 14 nap 1 szám, divat és 
kézi munkávnl, egyszersmind 1 nagy szállási min- 
ta-ivvel és bótartalinu tárczaczikkel.
Ara évnegyedenkint bernientes postai kül

dés m ellett
1 ^ “ csak I frt 20 kr.

(egész évre 4 frt 80 kr.)
Lapunk, egy eddig elő nem fordult sikert 

szerzett; az összes hírlapirodalom dicsérve isme
ri el, hogy a „t ornclia“  jelenleg a legjobb 
é* legolcsóbb divatlap.

Kgy pesti lap ekkép ajánlja föl:
Ha nz első számból Ítélhetünk, úgy lelkiis

meretesen kimondhatjuk, hogy e lap a berlini 
„ B a /á r“ -tiál egy hajszállal sem áll hátrább, s 
annak méltó versenytársa leend. Ajánljuk szorgos 
kezű hölgyeinknek a megrendelést.

Előfizetéseket elfogad (3 — 1)

Frisse Ferencz Henrik Bécsben.
„a Cornélia* hivatala.”

N y íreg y h áza . 1874. N y o m ato tt l>obuy S án d o rn á l

Bérbe vagy eladó hó/,.
Ménes L ászlónknak  (ú g y n e v e ze tt 

Á iniresz-féle) l.‘(3-dik szám it h á za  a 
B .Nagy v e n d ég lő * 'v e i szem ben több  
b o lib c ly iség ek k e l S sen t-M iliá ly  n a p 
tó l h a szo n b érb e , v ag y  ö rök  áron  is 
e lad an d ó . É r tek ezh e tn i a tu la jd o n o s
nál.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. fazék tkvi osztálya 

részéröl ezennel közhírré tétetik ,m iként Ko
vács I Viliink, Kiss Dániel elleni végrehajtási 
ügyében utóbbitól végrehajtás alá vont s u 
nyíregyházi 977. sz. tjkben A.+ l .  sorszám 
alatt bevezetett belső telek a f. évi jul. l-sö  
napján ezen kir. t9zék hivatalos helyiségében 
m egtartandó második árverésen a  legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is cl fogunk adatni.

Nyíregyháza, 1874. junius L‘5. tarto tt 
tuiuics üléséből. (0 — 1)

Papp László,
ki s. telekkönyvi ezeto.

É r t e s í t é s .

Tisztelettel tudatom a n. é. közön
séggel. hogy férfi-szabóságom mellett, min - 
d ént éle sipkákat készítek, nemkülönben ko- 
niót-*lpkák béllelését is — mindenki meg
elégedésén*. lehetőleg jutányos áron. Meg
rendeléseket bárhonnan posta utján is el 
fogadok

Gyuris János
azat <i-nif‘ter Nyíregyházán.

Lakásom : az evatig templom köreiében özv. 
Budák Jánosnc házában. (2—1)

K é t b o lt te tszés  sze rin t bo lti szo
b á k k a l o k tó b e r 1-jé to l bérbe k ia 
d ó ; é rtek ezh e tn i ez irá n t  az aló l- 

ir tn n l b á rm ely  időben.
F erd licska  Rudolf.
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