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Kiadó-tulajc I o x i o b  : a „szabolosmegyel laplciadó-társulat.“

Egyedül vagyunk-c llát?
Ti lánglclkü idealistái a világnak, kik 

felemeltétek egyszer vagy m áskor a sza
badság, egyenlőség, testvériség lobogóját, 
aludjatok mélyen ott a siri ágyon, s ál
modjatok egy szebb jövő felöl. Ks ha még 
egy-két clőharczos élne am a korból, ti 
őszbeborult reszkető ö reg ek , menjetek ti 
is a sírba, álmodni szebb álm okat lelketek 
drága eszméinek diadala fe lö l!...

Hiszen csak egy álom volt az! egy 
kiszakusxtott jelenet az égből, midőn ez 
eszmék egy pillanat varázshatalm a alatt 
diadalra em elkedtek! Nem illett az a föld
hez! J ó  is hogy megváltozott.

A vagy tán nem is égi jelenet volt 
az, hanem  csak a töm egnek balgatag  ré
szegsége! mely aztán úgy véletlenségből a 
nagyokra is e lragad t, s most annál kese
rűbb utána a kiábrándulás?!

Avagy talán az sem ! hanem pusztán 
a hajós te elme, ki a háborgó hullámokat 
a hajó terhével engeszteli?! S most, midőn 
a tenger felületén ismét fásult csend ural
kodik. felkötjük az üvegharangot s kiha- 
lás/.szuk a mélyről ismét engesztelő áldo
zatul szórt javainkat?!

K kérdések közül m elyikre felelhetünk 
igennel ?!

Bár mennyire szeretnénk is igazat 
adui azoknak, kik amaz örök emlékű illő
ket az önzetlenség tiszta világításában tün
tetik fel, nem tehetjük azt, m ert az idő, a 
kor, melyben é lünk , egészen ellenkezőről 
győz meg b en n ü n k et!...

Az ősöktől nyert kiitvabőr hova-in
kább nagyobb szerepet kezd játszani is
mét! A társadalom  megsüvegeli a silányt, 
ha büszkén utal arm álisára! Síit m ég a 
baráti körök sem lehetnek m entek eféle 
pötf’esz kedések tő i! — Maga az alkotm ány 
szelleme ott bolyong a m últnak sírjain s 
felforgatja azokat, mint egy bizonyos állat, 
hogy a csontokon rágódhassák. — A vá
laszfalakat. m elyeket nagy iigygyel-bajjal 
ledöntött a kor szellem e, épitgeti ismét. 
Nemesi diplom ákat osztogat, m egkülönböz
tetéseket tesz, hogy egyik em ber többet 
nyomjon a másiknál egy — kutyabörre l!... 
Erősen fonja a ezopfokat, melyeket össze
perzselt a szeretet és egyenlőség napja.

Hova tértünk azon szellemtől, mely a 
negyvenes évek utófelében átlengette a vi
lágot, kem ényen megrázván és legnagyobb 
részt porba döntvén a középkori fogalmak 
lovag várait ?!

A keresztyénség, melynek alapján ál
lunk, mely lég  kimoudá az egyenlőség 
eszméjét, a refonnáczió, melv ezen eszmé
ket elébb vitte, felállítván ama dicső tant, 
hogy az em ber élő személyes jog, a világ
hírre em elkedett humanisztikus irók; a tö 
kéletesedés után minden igaz szívbe oltott 
v<így, egyaránt utalnak bennünket arra, 
l'Ogy ne a m últ balgatag  czirádáin függ
jenek szemeink, melyek határozottan visz- 
sznintegetnek a inuknak tem etőjébe, de

nézzük a  jövőt, és lelkesüljünk annak k i
tűzött czéljáért!

Lehetetlenség nem idéznem itt a hal
hatatlan Göthe szavait, melyeket a nagy 
Laboulay is felhasznál az „ Ejszakamerikai 
egyesült államok tö rténete“ ezimü m unká
jában, melyek ezt tartalm azzák : „Mily bol
dog vagy te Am erika! Neked nincsenek 
lovagváraid, moliosult euilekeid, s oly fa
kult kincseid, melyek a m últba varázsol
ják népednek álmos tekintetét! Te bátran 
haladhatsz elő kitűzött czélod után! Tied 
a jö v ő !- . . ..

Sokszor m egvitatták már c kérdést 
nagy lelkek, lángszellem ek, számtalanszor 
feltüntetek nevetséges világításban azokat, 
kik őseik érdemeit a  m agok érdeméül tu 
lajdonítják; úgy hogy valóban csodálandó, 
miért van mégis e hanyatlás az emberi 
szellem fejlődésének történetében?!

Ha bebizonyította volna az emberiség 
tö rténete , hogy csak azok használtak va
lamit az em beriségnek, kik őseiktől nyert 
kutyabörrel dicsekedhetnek, s ha azok kö
zül is nem váltak volna ki nemesen tisz
teletreméltó a lakok , kik sziveikben hor
dák a nemes-levelet : akkor teljesen iga
zat adnék a múlt dicsőítésében és azok 
czafraugjainak szemléletében sóbálványává 
változott a lakoknak, de m iután tudvalevő 
dolog, hogy bizony az nem volt semmi 
talizmán vagy mentöszer uz erkölcstelen
ségbe, hazafiatlanságba lett sülyedés ellen; 
miután azoknak sorából csak úgy kikerül
tek  a hnzaárulók és a szolgaság nyomo
rult zászlóvivői : lehetetlen lel nem sóhaj
tanunk a korszellem visszahanvatlása felett, 
mely az érdemet most is múlt sírjaiban' 
k e res i! . . .

Távol legyen, hogy én a m últnak é r
demeit tagadni akarnám, elismerem, s buz
dításul emelem ki annak lelkesítő példáit 
és emlékeit, de az ösiség érdemeinek ön 
m agunkra rókázását nevetségesnek tartom.

Próbáljuk egy ki>sé bonczolni a  kér
d é s t! .. .

Már akár a biblia terem tés történetét, 
akár a Darwin theoriáját fogadjuk el : egy
aránt be kell látnunk, hegy elvégre is min
den em ber egy képen vette eredetét! Első 
esetben azt kellene bebizonyítanunk, hogy 
vájjon Isten terem tett-e m indjárt kutyákért 
Ad ám mellé!? Másik esetben az a kérdés 
a határozó, hogy ama csimpánz majom, 
melynek utódai vagyunk, m egajándékozta-e 
egyik vagy másik gyerm ekét egy babér
levéllel?

H a egyik sem történt? A kkor m ind
nyájan egyforma nemesek, vagy ha úgy 
tetszik, parasztok vagyunk, de akár igy, 
akár úgy, ösiség Un két mindnyájan csak- 
ugyan vagy Ádámboz, vagy az  emberiség 
ősapjához, a majomhoz vihetjük v issza!.... 
Mert azt a m egkülönböztetést aligha tette a 
terem tő egyik vagy másik terem tm énye 
szépségéért, hogy ő t valamely óriási virág 
kelyhében fogam ztatta volna, eltérve a te r
mészet rendes törvényétől.

Azonban bárhogy és bármiként indul
jon újabban a világ, bármily m értékben te
gyen is ráklépéseket : én mindig többre fo
gom becsülni azon nemes-levelet, mit Isten 
a szívbe ir, m int azt, m elyet em ber ad, ki a 
szívbe és vesékbe be nem pillanthat.

Lehet, hogy a nagy többség ellenkező
leg érez, tudom azt is, hogy sokan vannak, 
kik e többséghez csatlakoznak, én azonban 
azt fogom mondani mindenkor a többség 
után indulóhoz a  kö ltővel:

„Kövesd, ha tetszik! fin azonban 
Nem követem, bár elveszek!...*

—cs — n.

KÖZÜGYEK.

N a n y -K á llo n  IV . re á l-o s z tá fy .
Képzeljük, hány olvasó fogja eleve m on

dani : „elég le t t  volna m aga a czin i, a czikk- 
irással m ár k á r  is volt fáradni,8 de bocsánatot 
k é rü n k ; először m e rt nagyon Í9 könnyen m eg
á llap íto tt czim ünk k issé ünös term észeténél fogva 
csak az alany t engedi szemlélni, s az á llítm ányt 
m ég, mi a m ondat lelke, re jtve  ta r to g a tja ;  m á
sodszor. m ert ily rövidke czikkirásba épen nem 
fáradunk bele, só t igazat szólva, a  napiteendok 
igen is hom ogén sorozatába ném ely váratlan  s 
kedvesen m eglepő érdekeltségű heterogén elem 
beillesztése fö lö ttébb  élvezetes táp láló  éleményo 
le lkűnknek ; ám bár az is igaz, h o g y h a  a  czikk 
nem vonzó, nem érdeke? és nem gyönyörköd- 
tetó , mi velünk épen úgy m egtörténhetik , m int 
m ár sok m ással, a k k o r bizony szegény Írója 
csakugyan hiába fá rad o tt, s nem  le tt  egyéb, 
m int az elvtelen unalm as est vagy az o lykor 
szintén borús kedélyű A urora keresetlen  szö
vetségese.

Azonban lép jünk közelebb a  hom lokzathoz 
s tá rgya ljuk  ügyünket az őt m egillető valódi 
benső kom olysággal, ha valam ikép az im ént elő
so ro lt czikkigények. illetőleg olvasói követeim  - 
nvek legalább egyike —  vagy m ásikát k ie légit- 
hetnök.

Midőn a  nagykállói m. k ir. állam i re á lta 
noda Szabolcsmegye tek in te te s  taka rékpénz tá r- 
egyletének te ttleges és áldozatos érdeklődése s 
kezdem ényezése következtében Tokaji Nagy L a 
jos, k ir  tanácsos, kereskedelm i váltótörvény sz* ki 
b iró  s tb . stb. ö nagysága, m in t a hazafiul eré- 
nyekben alig  m egközelíthető , kétségbevonhatla- 
nul te rje d t tudom ányköru  s nem  ernyedó buz
galom  eszinevezér hód itó  ékesszólásoktól ra 
gyogó zószlója a la tt  a  m egye és városi közön
ségtől a láírások u tján  g y ű jtö tt m integy 21 *,0*'0  
os/.tr. fo rin to t tevő értéknek  a  tudom ány olt - 
rá ra  szen t lmzafisággal tö r tén t le té te le  —  ill 
főleg fö lajánlására a  m agas korm ány á lta l IS7U. 
ok tó b er l-só jén  végleges m egalap ítást igazolólag 
m eg n y itta to tt; sokan azon téves hitben  é ltünk, 
hogy a  tak a rék p én z tá r s a m egye m agasabb é r
telm iségi! cu ltus közönsége a m egnyitás á lta l 
m inden e részbeni adót lefizetettnek vélve, len
dületbe hozo tt kedvem  . ügyét további szabad 
önm ozgásnak engedendi át, s valóban m indnyá
jan csalód tunk  : m ert in tézetünk  m inden egyes 
kezdeményező a lap ító jának  úgy szivéhez n ő tt. 
és leikébe m élyedt, m in t ú jszü lö tt csecsemő nz 
édesanyának, ki együ tt s ir ezzel és eg y ü tt m o
solyog, ennek arezhavátó l fázik s ennek szivlie- 

I vén m elegszik. Folyvást és folyvást éber figyelő 
m inden é rk eze tt ifjú  tanodái p o lgá rt öröm m el 
üdvözöl s m inden k im arad o tt tanu ló t m njdhogy 
m eg nem s ira t;  a k itűnők  és szegényebb sorsú 
jó  tanulóim  k m űiden évben a ranyokat oszt ki. 
majd e lhagyato tt szegény árvákat élelmez, majd



torony-huraugocskat ajándékoz, szóval keresve 
keresi az a lkalm at, hogy jó t  tehessen velünk. 
Legközelebb lefolyt zárvizsgálataink alkalm ával 
is 20 db. aranyból álló részleges jutnlom dijban 
részeltető ifjúságunkat, s m inthogy értesítve- 
nyűnk provinciális nyom atása kissé elfoglalva 
ta rto tt, még nem is érkeztünk  nyilvánosan m eg
köszönni a  legutóbbi jóté tem ényt, midőn m ár e 
sorokat kell Írnunk, főrészben ismét csak azért, 
m ert egy nagyobb, m ég nem is rem élle tt valódi 
áldás ránkszállásának m egint nagy tényezője 
volt. Jó  in tézet, jó  édesanyád vau , te  nem fél
hetsz életküzdelm októl !

IV. O s z t á ly u n k
íbko/.atszt rinti fölállítására rendesen m ár a most 
befejezett tanév kezdetén k e rü lt volna a sor, 
melyet intézeti h. igazgató m últ évi 60. hz. föl- 
terjesztésével kérvényezett is: a nagym éltóságu 
vallás- és közoktatási m. kir. m inisztérium  1873. 
jun. 26. 13846. sz. leiratából é rtheto leg  azonban 
e kérvény akkori viszonyaink és körülm ényeink 
ügyeimen kivid nem hagvhatása m ellett még 
nem volt teljesíthető.

Idézett m iniszteri le ira t csak a m éltó  k ö 
rülm ényeket vette m éltó figyelem be; jótevőink  
;irezulata m ár is redókbe szedődött, szemeik éle- 
sebb lá tásra  helyezkedtek, a  szív erősebben v e rt 
s végre a karok  oly féltékenyen zárták  m agok
ba a m ár serdülő ko rban  élő, egykor kis cse
csemőt, m in tha  valaki legalább is elrabolni jó n e : 
a szülői órállás teh á t e rő sb itte te tt s az eszme- 
vezér ism ét zászlója u tán  nyú lt, valószínűleg 
azon elvnél fogva, hogy a serdülő k o rt eshető 
ségek esetére mégis az é le t terheivel könnyebb 
m egküzdhetés tek in te téből férfiúi k o rra  szükség 
fölápolni.

lékkor, jö tt] létre am a m ár magánvéve is 
ritka  m übecsü , gazdag tudom ányisnr re tek e t s 
kétségbevonliatlan tapaszta latokat tanúsító  vezéri 
to lla l-^szerkeszte tt. a kezdeményezés idejében 
intézkedő iskolabizottság nevezetes „Emlékirata® 
m elyet Szabolcsraegye közönsége is egészen ma
gáénak ism e rt, s m elyet a  nagykállói ni. kir. 
állami alreáltanoda rendszeres graduálása  érde- 
mében ugyancsak a megye legkitűnőbb notabi- 
litilsai személyesen és kü ldö tt-eg ileg  közvetlenül 
Tréfort Ágoston közoktatási m iniszter u r  ó ex- 
cellentiája jogteljesen rendelkező kezeibe te t
tek  le.

Es a  m iniszter ur, á tha tva  a tudom ányos 
m űveltség ily r itk a  s ha tá rta lan  párto lásátó l, 
áthatva aj annyi hón dobogó s k io ltha tlan  sze
re te t- és szenvedéllyel ragaszkodó hazafiui sziv- 
gyujtó  m elegétől, á tha tva  városunk s a megyei 
vidék buzgó előnyom ulása s jó a k a ra ta  feltörek
vésétől. á th a tv a  végre az „Em lékirat* m egszo 
k o tt kegyekkel m éltányolt érveitől : folyó hó 
2-án k<*ít s 9-én vett 21,251. sz. legkegyesebb 
rendeletével m ár m eghagyja az igazgatóságnak, 
m iként a IV. osztály m egnyilhatására vonatko
zólag minden szfik>éges e lőm unkálatokat hala
déktalanul teljesítsen: s ezzel ó exeellentiája is

m ét fényes tanúságát adá azon legm agasabb 
honfiúi érzelm eknek, m elyekkel bennünket a kül
föld ré g ta rtó  am bitiója- s egyedáruságától em an
cipálni vágyva alkotm ányos m agyar hazánkban 
a elassieitás m éltó rcspoctálása m elle tt a való- 
szerű tudom ányokat is beültetni, m eghonosítani 
s terjeszteni a legnem esebb szándék- s legön
zetlenebb atyáskodássul törekszik . Sokáig ta rtsa  
m eg a jó  ég m agát s é rzelm eit; az érdem ko
szorúban o tt leszünk mi is legszebb virágunkkal!

Most m ár k im ondhatjuk a  eziniünk által 
eddig re jtve  ta r to g a to tt állítm ányt, illetőleg k i
egészíthetjük  az egész m ondato t következőké
pen : Nagy-Kállón 187■*/r,-ik tanévre  IV. re á l
osztály lesz.

Jelcsbjeink. tehetősbjeink  s a magas ko r
mány te h á t m indent m egte ttek  közvetlen ja
vunkra, m inek következtében a  továbbhaladás 
és fokozatos fölebbléphetés k izáró lag  a  párto ló  
közönségtől függ  : vigyázzunk u g y an azé rt. ne
hogy az eszm ét azok hagyják árván, kik  annak 
é le te t ad tak , s az a lkotm ányt azok ejtsék rom 
ba, kik azt fö lépítek  vagy legalább az életadás 
és fölépítés segélői voltak !

Z áradékul nem  szabad egészen m egfelejt
keznünk sajá t m agunkról som, de ez m ár csak 
ugyan rövid lesz.

In tézetünk állami ezége m ind a  jó l válasz
to t t  tanerők, m ind minden egyéb szükséges sze
relvényekről eléggé kezeskedik ; e ljárásunk  s 
bánásm ódunk a faumanismus elvén alapszik; azon 
állítólagos panasz ellenébe, hogy a  tanulókat 
szállás- és élelmezésre befogadni nem vagyunk 
képesek, nyíltan síkra szádunk, de kérjük  egy
szersm ind, hogy ez érdem ben az igazgatóság 
eleve tudako ltassék  m eg: m inden k íván t felvilá
gosításokkal, sőt tavak  s idei é rtesít vényünk kel 
szünidők a la tt is szívesen szo lgálunk , szóval 
minden vo lt és leendő ifjú  polgárunknak bárm i 
tek in te tben  és barm ikor ak á r  szó-, ak ár Írásbeli 
m egkeresésekre szives és készséges szolgálatára 
á llunk.

Kelt N agy-Kallón, a  m. k ir. állami re á lta 
nodában, aug. 11. 1874.

tóixparik Janói
k. h. igazgat..

A megyei árváiig}’.

A közigazgatás:.:tk leglényegesebb, legfontosabb 
ága az &rvnügy kezelés, mely nemcsak szakavatottsá- 
g<»t. de pontosságot, szigorú lelkiismeretességet köve
tel, ée alig van hivatás, melynél a felelősség súlya auy- 
nyira nehezednék a kezelő személyzet vállnira mint az 
árvaügyeknél; egy napi halasztás, egy okmány figyel
men kívül hagyása, egy betűnek elnézése, sokszor ki- 

i  pótolhatatlan károkat okoz az árvánuk; és a mily meg
nyugtató egy családapára né/ve azon tudat, hogy tör
ténhető halála esetére, becsületes, szorgalmas kezekbe 
jut árváinak sorsa, azoknak örökségük nem fog clba- 
rácsollatui : épen oly mérvben aggasztó, ha attól kell 
tartania, hogy egy életen szereptől gyűjtött vagyon, a 
a pontatlanság, vagy lelkiismeretlen kezelés által szét 
fog tnállani. & az örökségből osztályrészt vesznek azok 
is, kiknek arra nem volt joguk.

Megyénkből az nr%uugyek kezelést* iránti hiza- 
, loui, meglehetősen meg lett rendítve a közel múltban 
n mennyiben egyik megyei gyűlésünkön a szorgalom 
hiány, a in.i-.ikon a lelkiismeretlen kezelés lön consta- 
tiruzva. Nem szándékom birúlgatni, hogy e vádak meny
nyiben voltak alaposak, vagy jogosultak; som az nem 
szándékom, hogy a kivételt képező egyesek szorgal
mának és becsület ességé ii e k ügyvédjévé toljam fel ma
gamat; vagy bovégzett tények elbírálásába bocsátkoz
zam : de azon érdekeltségnél fogva, melylyel az árvák 
sorsa iránt, minden honpolgárnak viseltetni kell, feljo
gosítottnak éreztem magaiuat arra, miszerint közelebb
ről betekintsek ezer. iigy kezelésébe, s a netalán ta
pasztalt hiányok orvoslásáért a nyilvánosság terén fel
szólalják. vagy ellenkező e ötben, a megreudült biza
lom helyreállítását munkáljam.

Elismerésemet és kös/önctemct kell nyilvánítanom 
helyettesített árvaszéki elnök Fintor József ur irányá
ban, aki szives készséggel nyújtott nekem segédkezet, 
az általam kért adatok összeállításúra, s egy alkotmá
nyos tisztviselőhöz illő kuzlékenységgel adott felvilágo
sítást. s engedett a hivatalos jegyzőkönyvekbe tekin
tenem; s csakis ezen szives segédkéz nyújtás mellett 
lehettem képes arra, hogy az árvaszéki ügyvitelre néz
ve o sorokat bözrcbocsntlmssani.

!Ih vakuii' !y tisztviselői kar működését elbírálni 
akarjuk, ez csuk az átlőtt körülmények figyelembevé
tele mellett történhetik; ismeretével kell bírnunk, 
elintézést igénylő ügyek tömegének, a működő személy

izet számának és munkaerejének minőségével és nieny- 
nyiség ve! Imgr mcgtuérlpgelhcs'ük a viszonyt a mely
ben áll a rouiikíilialmaz, a munkás erőkhöz arányitva. 
IIu már ezen irányelvek szem előtt tartásával tekint
e k  meg a megyei árvaügy kezelést, az első forrásból 
merített adatok nyomán, a következő kimutatást álla
píthatjuk : ugyanis, h nsid 'ii az 1872-ik évben, január 
f-tol aug 12-ig 1030, 1873-ik évben ja.ii. 1-től aug.
12-ig 27l!i ügydarab érkezett az árvatörvénjszékhez, 
lí-74-ik évben aug. 3 3-ig beérkezett összesen 3454 db. 
tehát az 1872-nel több 1804 darabbal. Ha pedig az 
cg- -/: éveket vesszük 1872-ben beadatot összesen 2961 
ügydarab. 1875-hau 4035, most ha 1874-re az eddigi 
arányt vesszük figyelembe beadathntik az eddigi 34 >4 
darabon felül 12UÜ, és így 1874-re összesen 4654 db; 
teliát az 1873-ban beadott 4035 darabot, az idei be- 
adváuyok száma felülhaladja CüO—619 darabbal. Ennyi 
a munka, annyi a letárgyalhat váró ügydarabok száma.

Most nézzük a munkaerőt, nézzük a valódi mun
kát! Ha a közelebbi gyűlés alkalmával történt árva- 
széki elnöki helyettesítés ideje óta t. i. folyó év má
jus elejétől vizsgálják az árvaszék működését, a követ
kező adatoknak jutunk tudomására : Májás havában 
tartatott b rendes és 1 rendkívüli ülés, a 0 rendes 
ülésben lefárgyaltatott 233, a rendkívüliben 2, és i_rv 
összesen 235 ugydnrnb Június hóban 8 rendes és 4 
rendkívüli ülésben letargyaltatott 485 darab. Július hó
ban hét rendes és három rendkívüli ülésben letirgyal- 
tatott összesen 579 darab. Augusztus 12-ig négy ren
des és egy rendkívüli ülésben összes-n 1557 db. Oly 
összeg mely képes legtul/ottahb követelésekix k is 
megfelelni, mert voltak ülések, mint a június 24-iki a 
mikor 129. a juliui 11-iki amikor 122 és a julius 15 iki 
a mikor 94 db. tárgyaltatott le. tartván az ülések reg
geli 7 — 8 órátóli délutáni ti—7 óráig, s csak is siy 
crőmegfeszitéssel, csakis kitartó szorgalommal történ- 
hetedt meg az. hogy egyetlen referens képes volt egy 
uh s alkalmával 40—55 darabot letárgyaltatni; csakis 
úgy történhetett ez eredmény, liogy az elnök és jegyző 
is mint referensek számos ügydarabokkal állottak elő, 
és saját hivatali körük betöltése mellett, c téren is időt 
vehettek maguknak az ügy clébbvitelének munkálódá- 
sában.

De a midőn örömmel constatiroztam e páratlan 
szorgalmat és buzgó igyekezetét, lehetetlen volt meg 
neui győződni a felöl, miszerint e buzgalomnak, ily * 111

A ..Szabolcs" tárczája.
Egy c-alád története.

i Folytatás i
II. Keiz : A liivatlan vendég.

Midőn tóztelctcs Tornai uram családostól a tisz 
tartói lak felé közelgetett. már akkor az udvaron sok 
kocsi volt. s egyre-másra érkeztek a fogatok; a mag
tár melletti százados tölgy üde árnyékában több kö
zeli földbirtokos rengés volt összegyűlve, kik beszél
gettek, de a szoká-os vidámság és élénkség nélkül — 
Lchangolt-águk oka a magas vendég jelenléte volt, ki 
csak most végz. egyedül nagyúri r* ggelijét.

A tisztelete* leiéi k közeledett s szívélyes kéz- 
sz őri tusok után bclcvcgylilt a társaságba.

Kevés idő múlva a nevelő (egy jeles képzettségű 
menekült) és u már általunk ismert félszemü szépség 
a nevclonc egész tisztelettel jöttek meghivni a tisztelt 
közönséget a vizsgára, hol már a gyermekek egy tágas 
szobában nagy szorongások között várták a nap kimé
in *dét A vizsgára a magas vendég is meg lett híva. 
s már ott praeaideált a főhelyen

A vizsga meglep * volt, az ügyes menekült kitűnő 
sikert mutatott fel A nevelőné is remekelt a leány
gyermekekkel. Egy-egy folyékonyabb feleletet maga a 
magas vendég is kegyeskedett meg„hrávóz"ni.

Következett végül a szavalás. Győző épen „Konf ut 
szavalta

I őzzel és lelkesedéssel mondta a darabot, azon
ban midőn ama szavakra jött a sor : „/si gmond király! 
zsarnok király", a magas vendég nemével a feszélyez 
megütközésnek kérdező a gyönyörködő házinütól :

„Was isi das? I"
Mire a házinő sietett megmagyarázni, hogy az 

annyit jelent, hogy „Éljen a király!"'
Mire a magas vendég megnyugodva tovább hall

gatott.
Tár órai kérdezgetés és feli-let után a vizsga be*

fejeztetett, s a rekkenő melegsége szobai levegő után 
a közönség a kert la* sietett szabad levegőt szívandó.

A kertben áll egy százados vén diófa óriási torzs- 
zsel. roppant terjedelmű lombozattal, egyik oldalán 
apróbb cserjék zöldéinek, másik oldalán Inc; ülőpad 
kínálkozik, előtte kedves virágoskert az ülőpaddal azera
bén, a virágos kert szélén van egy lúgos befutva vad- 
komlóval, szőlővet yigével é- felfutó rózsával vegyest. 
E kertben, o hü* lúgosban találjuk Elemért, kit vizsga 
végeztével a nevelői,é lefoglalt, s miután az egész tár
saság o czélt tűzte ki : ok ketten előre siett. k

Egymással szemben ülnek, a ne velúr, é halkan, de 
szenvedélyesen beszél valamit. Elemér el-elpirul. s most 
maga elé bámul, majd tétova tekint. — Lépjünk kö
zelebb. hátba valamit meghallhatunk.

A nevelöné egy virágcsokor! nyújt Elemérnek, * 
j elb núllhathin mosolylyal kéri: „fogadja el!*

Elemér pirulva ve«zi át.
„De tegye, kéiera. kalapja mellé, oly jól állana 

•űinek széj» kék -.■• űrihez egy hokretás kalap, mert 
• >n igazán cly szép Gu. oly szép, lássa én szerelmes 
tudnék lenni magába."

„Engedjen meg kisasszony!" szól zavarodtan Ele
mér, „én azt nem logom kalapom mellé tenni, látja, 
ott gyász van. látja e magyar czimort tölgyfa lóvéién? 
tudja-e mit jelent az V Egy nemzet bukását, egy nem
zet fájdalmát, a g... znak emlékezetet. Azonban elfo
gadom e virágot, illetlenség volna tennem az ellenke
zőt Ellestem ide tárczámbu."

. De oly hidegen beszél ön. miut valami öreg ur. 
nem jól iliik még önhöz a  komolyság, mosolyogjon rám 1, 
igy ni!" szólott m*'c< /Írogatva Elemér r c

E pénzben félbeszakadt a társalgás, a vendégek 
a kertbe érkeztek, elől jött a háziasszony növendegei- 
vei és a magas vendéggel. Elemér a lúgos hátsó olda
lún kilépett s más utón sietett a vendégek elé, midőn 
Elemér vagy 8 —10 lépésre volt a vendégek előtt, a 
magas ur hirtelen cl*apadt, erős fejgörcsöket kapott, 
inasát kiáltó, meghajtván magát, visszatért a házhoz, 
fogatni rendelt, a a házinö minden szives marasztalta 
daczára elutazott.

\  vendégek eleinte megütközéssel tabilgaták a 
„nagvui" elutazásának okát, aztán belenyugodtak örö
mest távozásába, hogy szabadabban beszélhetnek s mu
lathatnak.

A tiszt* letes urat azonban valami kimagyarázhat- 
! n sötét el*.érzet lepte meg. sehogy se tudott felvi
dulni, egyetlen pattogó adomával se mulattatta akkor 
evfo a vendégkoszorút, a jelenvoltak nagy szomorú
ságára

Azonban annál nagyobb volt az általános kedv, 
egyik szobában az üreg urak poharaztnk és dikezióztak. 
A másik szobában az ifjúság járta a kállai kettőst.

Elemérrel két-/' r is Winutattatták kiváló tánrz- 
müvészetét, magasztaláéiból alig tudtak kitérni. De 
legjobban lát szott .libán gyönyörködni a nevelöné, ki 
egész feltünőséggel tapsolt kis kezeivel, s midőn a má
sodik mutatványnak is vége volt, oda lépett hozzá, s 
hangosan kóré fel. hogy kívánjon tőle bármi jutalmat, 
ő mindent ad, ami birtokában van.

Elemér szerénykedett, bopv hiszen o azért sem
mire nem érdemes! Azonban kezdte magát találni an
nak társaságában.

E. és fforiska gyermeteg pajzáns-íggal mulattat
ták egymást, inig Jenő és lloncza csak távolról tekint- 
gettek egymásra.

Igv ment végbe a mulatság, melynek csak a haj
nali szürkület vetett véget

111. Egy félszrm hatalma.
Néhány nap múlva a falusi mulatság után egy 

szép nyári estén nyájas és derült beszélgetés közben 
együtt találjuk a tiszteletes Tornai uram családját. A 
hangulat szokatlanul vidám, a tiszteletes kifogyhatatlan 
humorral élezel, mely elnirszikrák felett oly édes ben- 
KÖségteljes nevetés csengi be koronként a falusias al
kony csendességét, ott van a jó öreg tanító bác«i. a 
kedves koma és barát Komáromi urambátyám kedves 
családjával és még egy alak. kit eddig még nem volt 
alkalmunk bemutatni, és ez Pukovics Art húr a helybeli 
jegyző, nem tudni honnan került, egyszer csak becsep
pentették, s oda ültették a falu nyakára „sine nobis



mérv Leni kitin tilsa physirai lehetetlenség, iiki t Ilii meg- 
történik egyes e-etekban h rendkívüli eronu-gfeszitéH, 
<>/ folytonosan igénybe véve, természeti törvény szerint 
el fog lankadni, meg fog gyengülni. Ily erőinegfcszi- 
téssel a kimutatott adatok nyomán, talán arra a ineg- 
győződéire juthatunk, miszerint a legnagyobb munkát 
a legnagyobb munkaerővel viszonyítván, el lehet vé
gezni, i> a negyedfél lió alatt 1Ö57 ügy darabbal meg
birkózó árvaszék, az egész évre rcméuylhetö 4000 da
rabbal is meg fog küzdeni; — — — de ha tekin
tetbe vesszük n hátrányok nagy számát, tekintetbe vesz
tü k  azt, miszerint, minden tisztviselő kötelezve van 
ugyan a munkára, de nem arra, hogy éjei nyugalmát 
is feláldozza az erejét meghaladó munka elvégezésére; 
nzon meggyőzőéire kell jutnunk, hogy a megyénkben 
alkalmazott erő elégtelen az árvaügyek pontos és gyors 
kezelésére; s megyénk szűkkeblű volt akkor, midőn 
ezen árvaügyi tiszti személyzet számának megállapítá
sánál saját kárára fösvénykedett.

Nyíregyházán két árvaszóki tanácsos intézi a 
25000 lakossal biró árvaügyeit, tessék arányba tenni 
a beadott iigydarabok számát s megállapítani, hogy 
egy 265000 lélekkel biró megyében, ineunyivol nagyobb 
teher sulyosodik 3 ülnök vállaírat V vagy nézzük meg 
a Szabolcsénál területre és lakosai számára nézve ha
sonló megyéket, a 1 Ifi J  nifld. területi és 30201)0 lé
lekkel hiro Teniosmcgyébcn 5 árvaszéki ülnök műkö
dik; a 118 □  ultid területi Toron tál megyében 4 ül
nök van alkalmazva; és ha a 29 0  nifld területtel, 
91)000 lakossal biró ('snnádtnegyé bon egy elnök, és két 
üluok végezi az árvaszéki teendőket vájjon, a 115 0  
xnrtdnyi és 265000lelket számláló Szabolcsban az egyet
len ülnökkel több árvatörvényszéki személyzet elegendő 
lehet-e hivatásköre betöltésére? Szatmármegye 106 0  
nifld. területével, s 238000 lakoséival közel Szabolcs- 
megyéhez; igaez. hogy az olnéik mellett itt is c-snk hét 
rom ülnök működik, de a megyei 9 járásban alkalma
zott 4 kerületi gyám. nagy mértékben megkönynyiti a 
megyei árvatőrvényszék muakáját .ímeuiiyibeii a kisebb 
ügyeket bevégezve szokta beterjeszteni.

Mindezen adatok nyomán tehát, megyénk közön 
ségének oda kell működni, hogy az árvaszéki munka
erőt arányba hozza azon munkával, melyet ott ponto
san és lelki«mercten végezni kell. s ennek létesítésé* 
ind, figyelembe kell vennie úgy a helyi múltak tapasz 
tatásait, mint más megyék eljárását.

A közelebbi bizottmány! ülés van hivatva arra, 
hogy az árvaszéki elnök megválasztása alkalmából oly 
••gyónt állítson ezen ügy élére, aki szorgalma, becsü
letessége és pontosságánál fogva erre hivatva van, a 
nevet nem kall kimondanom! ismerni fogja ezt me
gyénknek mindazon fia, aki ez árvák sorsa iránt ér- 
d'kkel viseltetik Jeleznem kell még azt. hogy a föis- 
páni elismerést érdemlő tapintattal elnökül helyette
sített kitűnő szorgalmú és becsületességü Fintor Jó
zsef ur ülnöki helyének betöltésére ideiglenesén kine
vezett Járiny Béla ur o minőségében a legnagyobb 
szorgalmat fejtette ki s a rendes ülnökök által nem 
engedte m&gá háttérbe szorittatni. s ha szabad a tár
gyalási napló titkait elárulnom, volt olyan iilés, mely
ben nevezett h. iiluők ur 50 s több darabot is refe
rált a mi elegendő, még akkor is, ha az iigydiirnbo- 
kat nem azoknak számától, hanem terjedelmektől szá
mítjuk is

Midőn «* tudósításom mellett, azon Ígéretet ten
ném. hogy közeli alkalommal nz árva pénztárróli ada
tokat óhajtom a megvet közönség tudomására juttatni: 
ez allcalomtnitii tudósításomat berekeszteni.

Kelt N.-Kálié, aug 13. 1874

(■yóugyöii) Sámuel.

de uobii4, s azóta ott él és — uralkodnék, ha épen 
volna hozzá cdég vágott dohánya. Apró, tétovázó, szürke 
szemei ravaszságot s alattomosságot árulnak cl, inig 
felették a szögletes homlok butaságot mutat; a rezsi 
beesettek, szakálla s bajusza tű-kés «, össze-visszaku- 
szált, mintha erős forgószél kavarja össze a gabonát, 
•■gész areza a már tehe tetlen élvvigyat foje/i ki. mint
egy kiegészítvén ezt meggörbült, reszkető vékony ujjai.

Az egész társaságban egyedül ez komoly es hzó- 
t.ilan. koronként úgy tetszik, mintha n kapu felé vetné 
tekintetét, m intha valamire várna.

A ti-zteletcs épen a lelt gráfról bőszéi, s magya
ráz gat ja a villanyosság törvényeit, állítja, hogy alig 
pgy félóra alatt az egész föld kerekségén lehet általa 
tudatni gondolatainkat, vannak kétkedők, kik ezt nem 
tudják lelfogni, do azért elhiszik, tudván, hogy ő még 
tréfából sem szokott hazudni soha.

Majd átmegy a beszélgetés fonala a múlt napok
ban tartott vizsgára és mulatságra, a magas vendégre, 
ki ott egyszerre ros/.ul lett s távozott

„Lgvan mondja meg nótárius uram,* szólal meg 
a tanító, „mit kereshetett magánál az a nagy urasig, 
inért láttam, hogy miután az udvsu hói távozott, kocsisa 
megadott a község háza előtt, talán bizony valami nagy 
hivatalba akarja tenni?!"

K kérdés után mindenki figyel más arczczal fordult 
a jegyző felé, n tiszteletes nrcza elborult! Oh ha tud
ták volna, mi történt ott akkor, ha tudták volna előre, 
ini fog bekövetkezni a jövő perezben, mennyi kony. 
mennyi keserűség színhelye lesz az a hely, hol csak , 
imént oly meghitten, oly vidáman társalogtak?!

A jegyző fészkelődön, netnével a zavarodásnak 
mozgatta száját a feleletre, midőn a kapu előtt 8 lovas 
csendőr és két kocsi állapodott meg, egyik nyitott volt, 
a másik fedett. Mindenki tudta ebben nz időben, hogy 
* fekete fedett jármű lialotthordó kocsi, mely az állmn- 
•irokba, a sötét börtönökbe szokta horduni a nemzet 
•*° lialottnit. A másik kocsin egy egyenruhás ur üli

(Folyt, kovák.)

N yíl*  f a  1 a  in Imi k.
XXII.

(Tévéd az ember. A toant. leközöljük  a tá’Hnnagot. Szálljunk a 
lőldre. !><• ne esőink A székeknek mint kell kimulniokV Váloga
tó i vendég vagyunk Tiz órakor. Tizenegykor. A bús magvarok.

Nagy kérdés. Hálássá lialiu t éneke, egy kis m ó d o síta n ál)

No do tévedtünk, és (szokásunk ellenére) beválva 
gyarlóságunkat: örülünk, hogy tévedtünk, linó hang 
emelkedik (halljuk, halljuk!) beszél a nagy hazafiról, 
a legnagyobb magyarról, a világrázó tettekről, melyek 
pályáját jelezik s végül poharat emel hosszú életéért 
... s a társaság tagjai egytől egyig fellelkesülten él- 
jent harsognak, meg a zenekar is cserben hagyja az 
eddig folytonosan nyakgatott kalamajkát s lólzeudül a 
megható, a magasztos dal : „a mennyi eső hull iája, 
annyi áldás szálljon rá ja ... eljen a nemzeti"

Bravó, bravissimo!
Legyenek üdvözölve önök derék polgártársak! kik 

‘itt létökkel hangosan tolmácsolják, hogy bár bölcs Ham
letként tagadliutlauul „rothadás van Dáuiában" de azért 
nem hiányzanak buzgó hazafiak, kik a közöny, hivatal- 
haj húszas, luainmonimádás és világpolgárság divatot ta 
nait nem követve, tudunk es akarnak áldozui a kegye
let és bonszerelem fényes oltárán — legyenek üdvö
zölve kegyetek is lelkes honleányok, kikrn-k köszönhet
jük, hogy nem maradtunk egészen árvaságban, hogy 
szemcsillagaik bűvös lénye egy jobb jövő mosolygó alak
jait láttatja lelkűnkkel... uj nemzedéket, bolcsebbet, 
erősebbet, jobbat mint n mostani, - - uj korszakot, 
mely az emberiségnek rózsát terem tövis nélkül, fényt, 
melynek nincs árnya, éveket, melyeknek nincs (a mo
dern fogalmak szerinti) története, — tüneményes idő
ket, midőn a mi szegény, a balsorstól és öufiaitól cgy- 
iráut üldözött magyar uépürik dicsőséggel emelkedik 
fel a közművelődés és polgárőreinek áltál a boldog
ság tündökletes magaslatára, tcstvérileg üdvözölve mint 
„kiiuu hatalmas, benn virágzó és szabiul' a földkerek
ség miveit és nagy nemzeteitől...

Bab! fiúálljunk ula kissé a magas légkörből s 
telepedjünk le egy asztal mellett liiáfia! a lelkesedés 
igen szép dolog, hanem hát az a hatalmas és telhe
tetlen zsarnok, melyet gyomornak nevezünk, elleusége 
minden illusiónak s szigorú parancsára ur és szegény, 
boldog és boldogtalan, bankár es poéta, kalmár es új
sága o mcghódolui kénytelen. Kérjünk tehát étlapot s 
keressünk rajta valami, tározónk szerény tartalmát kri- 
dával ut-ia sújtó gyomorvigusztnlót

No ini volt ez? csekélység... a mögöttünk levő 
asztalnál letört egy nszkoros szék a rajta levő szu- 
nyog termetű egyen alatt,... szomszédja hasát fogva 
kaczag u mulat.-ágos eseten... zsupsz! most meg az o 
széké mondja lel a szolgálatot... bányát vágódik... 
nyekkenő), kaczagás, káromkodás valami mahtiosus 
ember m *g azt kiáltja : no még egyszer! l.’nyje amicc 
pmezer! heh okosan tette, hogy elparittyázta azt a kor
hadt széket, hanem mégis okosabban taenilett, ha az 
uunepély előtt mustrálja ki az ily rozzant ülőkéket — 
vagy talán a Sóstó-társukat deliberúlta azt, hogy min
den széknek így' kell pályáját bevégeznie, mit? No de 
hozza már azt az étlapot.’... .Most már maga is oda 
maradt! Hejh másik! Johann. Cári Louis vagy hogy 
hívják, hát nincs itt étlap? Kihunyta valaki? No úgy 
is jó ... hát mijük tan? NIi a gereben? osztorázi roj- 
télyos? 1-inm-k valami jónak kell lennie, mert mi ugyan 
hírét tem halottuk. tehát .. no hozzon. — Finom sze
let? .vllunk éhbe. azaz hogy semimkepen nem ullunk, 
hiszen azt mondja itt a koma, hogy u azt hozatott s 
ecce neiu vastagabb az egy osztrák négykrajezárosnál, 
az igaz, hogy a korületo van olyan nagy, mint egy sö
rös pohár teteje, súlya körülbelül 5 —6 lat (az ára al
kalmion ut nem oly szerény) pedig jó étvágyunk m l 
lett aligha be nem járnaö—•> adag. Mijök van még? 
Kolbász ugorka? De már ez jő le-z. haliéin apropos! 
friss-e a kolbász? Friss, de nem kolbász. De hát in.? 
Kolbászos ugorka? A patvar meg Szarvas (iábor érti 
a maga kificzamodolt nyelvét! Adja csuk másik Sic! 
azt az útlapot! H;n, hm ... az uz osztorázi rostélyos 
tulajdonképeii eszterházi, a mi kulbászos ugorkáuk pe
dig volta képen : beafstcak — kovászos ugorkával... 
Nagyot nőijön atnice! De hozza hát már, vagy bozzen 
akármit, nem bánjuk l.a csicsóka, spinűt, baricska, kor
mos hal, osztriga vagy hering les* is, c»ak h gyen va
lami. mert rettenetes, világ nem látott módon ehetnénk, 
.. ham m a kenyér termetesebb legyen, hiszen az imént 

láttuk, hogy egy könnyű szellő két darabot lefújt a tá
nyérról ...

Nini. kit látunk a Tiszabát sáros-poros székvá
rosából! Széliünk az urnák egy ital nedűvel. .

— Elébb eszem valamit. Ihnczér! hozzon egy 
adag rostélyost

— Azzal nein szolgálhatunk
— No hát anitzlit, vagy bcafsU-akot
— Kérem a  sincs . el lóg jö tt minden
— Hiszen még csak kilenc/, óra. . de szalámi, 

sajt csak les/
— Kérem nincs egyéb vujuál
— Az igaz. hogy soha nem szerettem, de mit 

tegyek, mikor farkas étvágyam van...

— Pinczer! hozzon egy csésze feketét!
(a bizony nekünk is jó lesz ezután a minősíthet- 

len pogány ital után, mert különben tnég disentériába 
í fogunk esni)

— Nem szolgálhatok nagyságos asszon vöm!
— Miért ?
— Bocsánatot kérek, a kávé elfogyott.
— Kifogyott? Vendéglőben? fis most, mikor alig 

múlt tizenegy óra!

Bizony bizony tisztelt úrnő! elfogy már itt nem
sokára minden de minden. Imo már a lámpák is kez
dik egyenként megtagadni az engedelmességet... csak 
m ir legalább a  rendezőség (lm ugyan volt) ezek helyett

;tz átkozott muslicák é- vacsora vesztő ójh-pék helyet 
rendelt volna ide egy mázsa farevet vagy néhány száz 
a/cntjáuos bogarat, hogy no kellene ebben nz egyip
tomi sötétségben hu-tor-.gnunk .. De miért is kustor- 
gunk... hiszen már o-.-lik a társaság Csalódás az élet, 
— sóhajt fel mólét tünk egy távozó delnő s szavait mi 
is teljes készséggel iilái-.j'ik e nagy reményű estére vo
natkozólag. — Menjünk I .-iza mi is barátim! álmodni 
e hirhedett grönlandi kéjutazósról... Azt mondjátok, 
sötét van? Sötótebli vau itt! Hideg vau? Jtt még hi
degebb van. Még az a czimbnlmos is hiábun produ
kálja magát zsebkendővel leteritett hangszerén... azok 
a bús magyarok ott, a másik tisztulnál még csak bele 
sem kurjantanak (mint. jó vérű fiatalok szokták) abba 
a gyújtó hatású dallamba... „sik, puszta, kietlen az 
őszi határ

Vájjon igy üljük-e meg Lajos estét mostanhoz
esztendőre?

„Ezeket irin i
ÓCPÚIlum p’aitjún
(Szókolt neve : S«
Mi l.oroii Írnának
Il.-tv.•net és liirrr
E«rayok-Mi:<iz felett

— z -  J.

r.iDONs Agok .
Az ipar- es kereskedelem ügyi m iniszté

rium által f. augusztus hómipbaii rendezett debreczoui 
gazdá-zati tanfolyamra a Kzaholcsmegyei tankerületied 
Szabó István tisza-ladányi ref. és Lipták Imre szent- 
mi helyi róni. kath.: a hajdúkerületből Sólyom Antal 
h.-böszörményi ref tanítók küldettek bnllgatás végett 
a tuiifcliigyelőség által, l ’gyancsak Félegyházán a lold- 
mivelés-, ipar- és kereskedelmi inagy. kir. minisztérium 
által f. augusztus hó folyama alatt rendezett kertész- 
gazdászati tanfolyamra a szabolcsmegyei tankcrületből 
Kozma Mihály kótaji gör. kath. és a hajdúkerületből 
Brascsnjkó Antal h-böszörményi gör. kath. tanítók ne
veztettek ki általam. Kiss József tanfelügyelő.

X  A helybeli izr. I elemi osztályban szep
tember 3-án d. e. 9 órakor kezdetnek meg e nyilvános 
vizsgák. A népuevelés szent ügye iránt érdeklődök fel
hivat mik a részvételre.

(y ) Azon Ni agy kai lóra nézve örvendetes hírt 
vagyunk szerencsések közölhetni, biztos értesülés után, 
miszerint a n in közoktatásügyi minisztérium elhatá
rozta sí nagykállói reáliskolában a negyedik osztály 
felállítását és pedig ezen osztály niár a közelebbi is
kolai év kezdetével meg lóg nyittatni. Sietünk tudósí
tani nz érdeklett szüléket, hogy magokat o tekintet
ben tájékozhassák.

(!) A Szabolcs megyei gazdasági lók iá llitás
megtartatott f. bő 17-én Nyíregyházán. A föjuUlmnt 
Marsaiké Géza kiállított jószága nyerte. Többiről a 
jövő számban.

(y ) Nagy kallóban f. hó 10—12-én jegyzői
vizsga tartatott, mely alkalommal heten vizsgáltattak 
meg u m. Székely Demeter debreczeni adótiszt. J á 
vor Károly Nyíregyházáról, Harsányi Miklós CsegérOi, 
Vass Károly Vencsellóröl. Erdélyi Sándor Ramocsahá- 
zárói. Faragó Közlő K«>; os- Ladányitól, Andó Sámuel 
Tokajból. A kellő szigorral tartott vizsgát mindnyájan 
jo eredményűivel állották ki. s öten egyhangúlag, kel
ten szavazattöb-éggel Ítéltettek képeseknek.

(!) B enedek A ladár a legújabb lyra legtermé
kenyebb költőié ismét cgv nj kötet költeménjuyel fogja 
meglepni a világot A „Budapesti szemle" ugrat) nem 
bairy májusi számában semmi érdemet ezen fiatal ter
mékeny költőn; miiulnii.ellet bár iga/, hogy sok szal
ma súg van versei között, mégis vannak benne jó mag
vak is. Ha be kell ismerni, hogy egy nagy része kői - 
töményeinek múló érdekű, de nem lehet tagadnunk, 
hogy már eddig i-» vaunak maradandó tollvonásai

(y.) NiauykaIIóban f, lin 10-re  v irradókig , az 
Ottani levélhordó Búrra Mihály elfogatottt. mivel a 
a postai exj»editor ur által azon nem becsületes tetten 
kapatolt. miszerint a hivatalos pénzt saját zsebéi),> 
óhajtotta eltulajdonítani. Az expeditor ur mint hali
juk, már régen vette észre, hogy a pénztárból most 
egy, majd két frt, majd több is hiányzik, s hó vég* - 
vei, sokszor megtörtént, hogy majdnem egész fizeté
sét, az elsikkasztott pénzek megtérítésére kellett for
dítania. Most tehát, mivel nevezett levélhordóra gya
núja volt, ügyesen kiszámított le-t vetett az atyafi 
után. a ki épen érnek volt a postára rendelve! épen 
azon perezben ragadván nyakon a sikkasztót, midőn 
nz ezpeditor ur zsebéből kicsempészett kulcscsal n 
pénzes fiókot kinyitotta, erre dulakodás kezdődött di
li zajra segítség érkezvén, a tolvaj elfogatott s átada
tott az igazságszolgáltatásnak. Az expeditor ur egy re 
volvert alkalmazott a pénzes fiókba, a melynek a 1. 
nyitás alkalmával el kellett Aolna siilni, hogy a tolvaj 
í n  jűlintintában hirt adjon, csattant is, de el nem Miit. 
Bizony, szomorú újdonságok az ilyenek, kedvezőtlen 
világítást vetvén népünk erkölcsi elfajulására.

t  Ism ét egy nevezetes ha lo ttja  volt váro
su n k n ak ! Id Kömives Károly hosszas szenvedés után 
folyó hó 16-án virndúra jobblétre s/.enderiilt. Született 
o Üjfejórtón, Iskoláit Karnison. Debreczenben és ro 
zsomban végezte: mint okleveles ügyvéd 1840-ben lé
pett nyilvános pályára. 1848-ban mint nős és már csa
ládos ember a nemzetőrök közzé lépett és azok között 
kapitányságig emelkedett Forradalom után ügyvédi pá
lyáját tovább folytató A ref. egyháznak nem csak lel
kes tagja, ham ni elökrlo hivatalviselője is volt. A leg
utóbbi fi év alatt városunknak — mint köztisztelet
ben álló igazságos főbírája ^szorgalmasan és lelkiisme
retes hűséggel működött () volt városunknak utolsó 
főbírája A korszellemtől soha sem maradt el. lelkesült 
a szabad eszmékért úgy a politikai élet. mint a vallás 
terén. Figyelmét nem kerülték el a magasabb tudomá
nyok újabb !iio?^alm(ii se in, h azokra mondott ítéleté- 
ben lelki mélységet és tiszta ítéletet tanúsított. Baráti



Körben elmés és vidám, magán életében gondolkodó 
es eszmélkedö volt. Temetése nagyszámú részvevő kö
zönség jelenléte mellett folyó hó 17-én d. u. 5 órakor 
ment végbe, u ref egyház szertartása szerint. Kopor
sója felett Lukács Ödön helybeli lelkész beszélt. — A 
gyászjelentés a következő: „Ilj. Kőmives Károly és neje 
C'hrist Ernestine, Kőmives liéla köz- és váltó-ügyvéd, 
Kőmives Sándor, Kounves Ödön és Kőmives Ilona test
vérek, továbbá Nugy Péter, Krajuyák György és neje 
Kőmives Eulália fájdalmas szívvel jelentik felejt hi tetlen 
édesatyjuk, sógoruk, illetőleg testvére: néhai id . Kö- 
mives K ároly hitc-i Ügyvédnek f. év és hó 16-án, élte 
62-ik évéhen, ugyszélhiiilésben történt gyászos kimul- 
tát. Hűlt tetemei folyó hó 17-én d u. 5 órakor fognak 
a ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra té
tetni. Bőké lengjen porai felett!J

-+- A városi füi>páiiságok végre valahára el
töröltetnek; csak jövő évig tart a piinkösti királyság.

=  Lapunk egyik állandó m u n k a tá rs a , a 
„Xyirfalombok'* kedélyes írója —z —y a szobráuezi 
fürdőben időzik, körül belül e hó 25-én érkezend haza. 
Ili tehát a pXyirfalombok* édes suttogásai kissé szü
netelnek. elnézheti a tisztelt olvasó közönség.

— R ablótám adás Debreezenben. Egy idős, és 
az olajütöben lakó embert l li-á n  este 'J óra tájban a 
czegléil-utczai temetőn keresztül hazafelé tartván —

a sirdombok közül hirtelen egy közös hudserogbeli ka
tona hátulról megtámabott, majd sikerülvén a katoná
nak öt a földhöz vágni, azután a nyakára hágott, s a 
zsebében levő 160 irtot tevő pénzét eképen tőle elra
bolta s amint jött, olytnlanul eltűnt. A megrabolt sze
gény ember a vakmerő katona káromkodó szavaiból 
észrevette, hogy az nem magyar, hanem oláh szárma
zású, és igy a Pavillon-laktnuyábau elhelyezett 51-dik 
gyalogezredbeli katona volt.

— A Mansberger-fclo miskolezi színtársulat 
még e hét folytán kezelőnői meg előadásainak soroza
tát. l'gy halljuk, hogy a bérlet várakozáson felül sike
rült; csak aztán az előadandó színdarabok megválasz
tásában legyen gondja az igazgatóságnak arra , hogy 
irodalmunk uj termékei közziil a kor színvonalán meg
állható darabok kerüljenek sziure.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

V asúti közlekedések.
A „tiszavidéki* vasútvonalok indulása, Nyíregy

házáról : MLkolcz. Kassa leié 5 óra 30 perczkor d u. 
és 7 óra 4S perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óra -lő perczkor d. e. és 7 óra

18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szcrcdáii, szom baton 6 
óra  47 perczkor este ; érkezik <» óra ő perczkor 
este és (s/.ercrian szom baton) 10 ó ra  17 percz
k o r  d. e.

Ü zleti é rte sítés .
A ny íregyház i tiam  én y csarnoknál aug. hó 14-én 

bej egy zet t t érm én  y á ra  k .

P i a c z i á r K ereskedési á r
ÍOO kuliullolkezdvoRozs 00—00 fontol 

78—80 „
3 r>n— 3 r.o 
0 00—0.00

70—80
Bura 0.00—G 50 , vámmázsa szer. 5.25—5 40
Árpa 2.00—2-75 0.00—0.00

Tengeri
1 > 0 — 1.85 
3 .9 0 —4.00 ó termés,

Kölea
tiszta fehér 

Káposztarepcze

4.10—4.20 
5.60—5.80 
0  00—0 00 8.00—8.75

Lenmag 0.00—(M»U 8.50—8 0O
Gomlforka 0.00—0 00 6 50—6 50
Kendermag 0.00—0 00 5.00—6.00
Mi!: 9 50—10.0 8.00—1 5 0
Niijiraforgóolaj 16.00—17.00
Szesz 30 t<>lcii m«ey. ifoze 25 24

Felelős szerkesztő: L ukács Ödön.

H I R D E T É S E  Id.
Haszonbérlet.

A pthrügyi határban levő mintegy 
1000 holdat tevő nagyobb részt szántó és 
kaszáié) főidből álló tagos birtokom. — mely 
a tokaji indó háztól egy órányi távolságra 
van. az IS7ő-dik évi Szent-György naptól 
fogva töl»b évre bérho adandó.

A feltételek iránt értekezhetni t. Czu- 
kor József ur ügyvédemmel Nyíregyházán.

I’a tay  Alidra*.

K ülönleges hatása  (18—8)

az Anatherin-száj víznek,
m«-lvet dr. Popp J . ti. r.«. kir. mlr. fogon k *.»it 15■'a liri., fi 
idv» ür Ja ne II G y u la  gynkorló fogorvostól. Hemlul vén vette
tik a l»co«i klioka'ian valamint dr. Opdcer tanár, ro tor mag «•* 
ktr szász udvari tanácsos dr. Klcntzinsky, dr. lirantz, dr. Ih-ller 
stb. orvos urak slt.-il

szer fokép a fogak kiti-ztitasara szolgál. Vegyészeti 
tulajdonságánál fogva feloldja a fogak közt és a fognkon a nyálk tt

Hu*/.nahta leginkább étkez. * után ajánlható,mert a foguk 
közt visszamaradó liu-re»z.T-kek rothadásba nienvcu át, így r. fo
gak állagút megtámadva, a (•zajban búd - tokiéi* t. t gc-j -ztenek.

M*g azon esetben i-, La a borko n. ,r k-rakc-tUulcin van, 
használbató •  szer, mert a !n -pk”m< nyke«l. s ellen működik Mert, 
ha csak a fog egy ki* r. • • is letörik, akkor az igv m-gsertett 
fog csonttanba cs:k és okvetlen elpusztulván, a többi (g .ssséges  
fogakat i* megrontja.

A fuj; <k szép «’« természi-tts szín t visszaadj. . mert min
den idegen mázt vegyileg szét hont . megsemmisít

Igen hasznosnak bizonyul tifogak tásztantariaszban. Ere
deti fényüket és ragyogásukat visszadja, a t*orkő-lerakodást meg
gátolja • - inindeii bűzös szag ellen megvédi.

Azon faidalmskat, melyeket n r  odvas és romlott fogak 
okoznak, nemcsak enyhíti, hanem a baj tóval- haraj.odzasai .* 
meggátolja

llstaiyosnak bizonyul az Anatlierin-szajviz a foghus rotha- 
d-isánul. valamint biztos és sikeres enyhítő szer az odvas ! gak 
fajdalmai ellen. < sáros fogfaj Isin.akna! Az Anatherin-szájvíz köny- 
nyen és anélkül, hogy valami hátránytól félni kellene, enyhíti a 
fájdalmakat n legrövidebb id - alatt.

Mindenekfel'-tt meghce-ülhotlen az Anatherin-szálvíz a le- 
kellőt j*> il ntának futár? .**1 an «•* a bűz- - < g  eltávolításában; 
* elegendő ka sípjában n<-hányszor l.i hlitjúk s/..nkat e vuztl

> >m ajánlható eléggé a tnplóa foghus ellen. Ha az Ana- 
tlierí* szájvíz mintegy négy hétig atasitáa szerint ha*zriHltalik, 
akkor a I «-teg foghus halavanyaága eltűnik éa kellem-s rózsaszín
nek ad helyet.

Nem kev.'d.é kitúr, n- k bizonya! az Anatheriu-szájvíz a 
a mozgó fogak elu n Ez oly l-aj melyben a gúntökórosok, vala
mint cirek emlrerek szenvednek.

Biztos sz.-r az nnatherin szájvíz : a koenyen vérző foghus 
ellen. Ennek oka a fog-d nvnek gyengeségében rejlik Ez eset
kén cr. « f. gzef- «z . ..m ert ez a i.•ghnit edzi. miáltal r.•
miikódésre ébreszti azt — Ara 1 frt 4<> kr.

Anatherin fogpep.
I>r. I’opp J . G. es. !:ir. fogorvostól Bécsien.

Ezen vegyu'n k a lein letet tisztán éa i.dén tartja, e* arra 
szolgál, hogy » f..gakn-ik csillogó fehér kinéz *t k--l.sr.noz. 
ezek mmláMt niejaknii ily.-zza . a foghmt erő* hí tar 

Dr. Popp  J .
uövény-fogpora

olykép tisztítja » fogat. h< gi mindennapi használata áltál az oh 
kellemetlen fogkö eltá' 
kiototében ny-r — E;-

»sik . • finomság te-

Ház-hérbeadiís!
A P rlá n azk y - féle nönövelde a 

Iluiay Mihály-féle 100(1. szám ú em e
letes házba té te tik  ú t folvá évi Szt- 
Mihály-napjától, enn i fogva Pa- 
lánszkyék háza Szent-M ihály-naptól 
bérbe kivehető. É rtékelhetni a tu la j
donosokkal. (0 i .

Árverési hirdetés.

A n y íre g y h á z i k ir. já rá sb író sá g  ré szé rő l 
ezennel k ö zh írré  té te tik , m iszerin t s2i,:í/ , s- j psz. 
végzése  fo ly tán  néhai M aurery  L ajos  h a g y a 
ték áh o z  ta rto zó  ingóságok  , u m. kocsik  . lo 
vak , láb a s  jó szág  és b ú to rz a t e h írv e rd é se  c l- 
rendv lte tvón , liatáridó'iil 1874-ik au g u sz tu s  Itó 
l 'J -é n  d u. 3 é,r.íj;t a  h e ly sz ín é re  K irá ly te - 
tek re  tű z e te tt  ki

Mire venni szándékozók  azon  figyelm ez- 
te t is se i tncgliivaliiak , hogy  a fen ti ingóságok  
:* le g tö b b e t ígé rő n ek  csak is  k észpénz  iizetés 
m e lle tt fognak  e ladatn i.

J \e lr N yiregy liazán , a u g . 14-én, 1874
(°— I) Dudinszky Gyula,

kir. uljárásbiró.

2 ( 1 0 0  i t e z e
jó tiszta kerti bor
eladó  O rosz-u tczán  az  .">(»7-ik szánn i 
h ázn á l, c seber szám ra  lO fr tjá v a l;  — 
ú g y sz in tén  u g y a n o tt

60 db vasas gönczi hordó
frt 80 kr.,

( 3 - 2 )
F ried m a n n  H e rm á n

tulajdonos.

ü  á c z  S á n d o r  nyugalmazott király, 
adószedő tudatja a  t. ez. közönséggel, 

hogy gyengélkedő egészsége miatt az e lapuk 
24-, 25- és 2ü-ik számaiban közölt ajánlatától 
egyszer mindenkorra visszalép. (U—1)

e la d ó , d a ra b ja  so rjába  
v á lasz tv a  2 fo rin t

Ad K. 1957.
1874.

Árverési hirdetés.
A  város tulajdonához tartozó 8 bokor 

malom, városháza ala tti 4 bolt, serhúzutezai 
korcsmáltatasi jo g ,  ujteleki korcsma folyó 
év augusztus 27-éu délelőtti e'sdélutáni órák
ban a városházánál tartandó  árverésen 3 évre 
bérbe adandó lévén erről a  bérleni kívánók 
értesittetnek.

Kelt Nyíregyházán 1874, aug. 18-án.
Kras/nuy Ka bor.

polgármester.

i fogít-hén-cK
--------- —.. . .  . r ,. ..... . -  :.m tV.i kr n. c

Kapható: Xjir- i. Il rtn!an P, flinflol L Ti*ri-I.-.'k-,n
Valkó E.. Ni náx : t i nr S., Iladhéxna Brikv J., Ni K lóűao 
Hre«<U K ( Szatlimárun E ihIk-T J .  *-* M. i c r  (i . X>*-I.r. / n i  . n 
ilr Rntschnek Tamásay H . Hóztás K. Mihály araknál.

Eladó nád.
N agym élt gi ó f L ó n y a y  M< n y 

ílé rt Hzaholc-niegyei dom bníd i n»a- 
jo rjáb an  7 0 , 0 0 0  kéve k itű n ő , nein 
c sak  fedélzésre, de m iiv ak o la tra  (atue- 
c a tu r)  is a lk a lm as  nád e ladó . — A 
venni szándékozók  R évész  Im re  is 
pánhoz l>oiubr.ulra (posta - állom ás) 
fo rdu ljanak  ( 2 - 1 )  ,

Makk-eladás.
A gróf Scliönborn b.-regmegyei 

inunkricsi és szt-nl-iniklósi uradul- 
niailioz tartozó  erdőségekben ter
mett tölgy- és bUkinakk folyó évi 
szeptem ber hó 7-én reggeli 9 óra
kor az igazgatósig  irodai helyisé
geiben Munkácson, nyilvános árve
rés utján, fog bérbe adatni. írásbeli 
bepecsételt s 10%  bánatpénzzel el
látott ajánlatok is elfogadtatnak.

Munkácson, augusztus lió 11-e’n 
1874. <2—i)

r K H K K H  I f f l X K K X K K K K K K ? :

Hirdetés.
Móchúg A ndrásnak  a  K ngydcb- 

reczen i-u tcz  n . az evang. leinplom  
közeiében  f-kvö  1538-ik szán n háza, 
m ely  3 s zo b ib ó l, 2 k o n y h áb ó l, 2 k a 
m aráb ó l ét* eg y  k öp innzébö l álló  
épü le t kedvező fe lté te lek  m elle tt 
s z a b id  kézből eladó. V enni szán d é
kozó  é n e k e lh e tik  a Huzatén*n K o
v á cs  G yörgy in?  asszo n y n ál a 320-ik 
szúrnia húznál. (2 2)

Eladó cséplőgép.
Vass Beniamin tarczali lakosnak Xyir- 

egyliázán Debroszki József ur udvarában 
egy igen j<» karban lev ő 4 lóerővel járó, hor
dozható egyszerű szerkezetű, szalma-rázó- 
val és rostával ellátott cséplögépje van, mely 
úgy eladásra, m int részben dolgozásra ajánl- 
taltik. Eladási ára 700 frt. É rtekezhetni a 
tulajdonossal ugyanott (0— 1)

N yíregyháza, 1874 Nyomatott Dobay Sándornál.
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