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Megjelenik minden vasárnapon.
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N i n i  r í n i  f i i  j a k :

Az előfizetők, a hirdetések meg
szabásánál, 20*/,-nyi kedvezmény- 

ben részesülnek.

B izalm atlanság
Jelige: „Tegyen tnindegvikünk a mennyit 

tehet honáért, földiéiért! S ki be
csületesebben, elszántabban jár&ndja 
utolsó lehelletéig a liazatisag pályá
ját, az legyt-u győztes diadalmas.” 

(ir. Kzécliénj i I-

„H ová tűntek el a régi szép napok" ?!
Kikoptatott frá z is : mondja rá valaki! 

Elhiszem ; de épen ez mutatja, hogy okunk 
van igy felkiáltani !

Nézzünk a hazai, —  a társadalmi, 
—  a családi élet mezejére, mindenütt 
letarolt pusztaság tárul elénk.

Az em beriség kedélye megüszült, el- 
aggott, de ezen öregség nem ama tisz
teletet parancsoló őszkor, melyre, nemé
vel egy szent pietásnak, szoktunk telte
kinteni. K z az öregség hasonlít egy ron 
esőit agg feldúlt vonásaihoz, melyeken 
szelid, nyájas derű helyett zavar, eh-gü- 
letleiiség, nyugtalanság honol. —  Azon 
ideges kapkodás, m ely egyik pillanatban 
magához öleli az élveket, a másikban már 
savanyú arczczal taszítja el magától 
ugyanazokat.

Most ősz van! Utánna tél követke
z ik ! Lesz-e utánna majd egy életet le
helő uj tavasz?

A hoszu évek viharai alatt kóróvá 
fonnyadt remény tagadókig felel!

A  nieghasonlott kebelnek nincs hite 
nincs rem énye egy job b  élet felöl! Ke
m énye: a kétségbeesés és az ön gyil
kosság !

S  valóban, mintha nem akarnák be 
várni h természetes h alá lt: rémesen kezd 
jü k  emelgetni az öngyilok iszonyú fegy
verét! .............

De ne beszéljünk ily általánosság 
bán, térjünk a részletekliez, hogy igazol
hassuk fentebb kifejtett keserű állitá 
saiukat.

Napjainkban a legszentebb kegyeidet 
parancsoló erények semmiknek nyilvá
níttatnak és kigunyoltatnak.

A „haza" neve, mely egykor oly v a 
rázs erővel bírt a honfiak előtt, hogy ez 
egyetlen szóra m illiók tudtak örülni, lel
kesülni és —  meghalni. Mely, mint vn- 
r.ízsigézet szegezte székeikbe a római 
aggastyánokat, bevárni törhctlen m éltó
sággal a halálos csapást: mely Mohácsot, 
egy nemzet job b  részének örnkenilekezetii 
temetőjéül szentelte fel ; mely egykor h 
sajó-völgy ét és e honnak minden egyes 
porszemét honfivérei szcnteléfel az utó
dok drága ö rö k jéü l; mely két ellenséges 
világhatalom szövetséges hullámverései
nek erőteljes szikh, t tudott elébe sí Ili tani. 
az volt egyko r a  haza szent neve! E gy 
kor oly kegy elettel viseltetett e nép, o 
magyar a haza iránt, hogy csak félelem
mel merte azt ajkára emelni, mint Izrael 
népe a Jehovát. I iszta volt, ott ragyogván 
eszményi fenségében érintetlenül, mint 
egy száz gondolat a népek e lőtt; most 
a keserű jelen kicserélte c szent képet, e 
magasztos eszmét ama Seneca-féle g y a 
korlatias, bölcsességgel „O tt van a haza a 
holjól m egy dolgun k."!

Ne várd többé, hogy e szóval eső 
dókat m iveljcn a némtet, eltörpült, lesli- 
lyedt, elaggott, elvesztette emlékezetét a 
múltról, bilincsbe verte jelenét amaz 
iszonyú zsarnok az „ Ö n z é s " !  Jobb jö 
vőt nem mer remélni, mert érzi, h ogy 
érdemeden reá.

S gondolnád, hogy a fásultság télien 
nyugalma szállt reá, am az érzéketlen sem
mit nem tevés, m ely a  bénult lelkű öre
geket jellem zi V!

N tm !
Sőt inkább nagyon is iparkodik, 

mint a  fösvény üreg, k i érzi, hogy nem

sok idő van már hátra a kincsek szer
zésére.

Mód nélkül iparkodik —  k i k i m  a- 
g á n a k .

A haza neve is hangzik, de ez csak 
ezég! csak takaró, mely alól, h a jó i tekin
tesz, kicsüng az önhaszonlesés ördögi ló
lába.

Vásárt űznek a nemzet tagjai !
K i vannak rakva a portékák: a gaz 

dagság, becsület, rang, méltóság, és tisz- , 
tcltetés

Mindenki ezek közül akar magának 
valamit megvenni, de tiszta lélekkel senki 
sem vásárolhatja meg. rendesen el kell 
adni valamit a létekből, az elvből, m eg
győződésből és jellemből is. hogy egyiket, 
v agy másikat m egszerezheti.

De a  vásár természetesen titkosan 
foly. Játszó kártyáit mindenki gondosan 
eltakarja a másik elől. A nyíltság és 
őszinteség lejárta magát, kiment a divat
ból. Mindenkinek von titkolni valója, 
ugyanazért a  bizalom halálos ágyán vo
naglik.

S az igazság?! Ez nincs meg kornnk 
szótárában, az az e l s ő  betll elkallóit az 
évek forgó viszontagságai között! Fel se 
tűnik, mindössze is csak egy kis ártat
lan „ id o m  k o p á s ” s igy lett bevezetve , 
korunk szótárába!

Vannak ugyan még olyan régi d i
vata emberek, k ik  sehogy se tudnak ki- ( 
békidni ezzel az idomkopott njszóval! 
Nem hangzik az m ég se olyan jói a fül
nek! „H ngyján", felel reá a modern czi 
vilizátió, —  „ezek az ósdink semmi ujji 
tá.st nem tűrhetnek".

Vannak olyanok is. kik még emle
getik. napról napra ajkaikon hordozzák e 
szót, de hogy ha megkérdezed tőlök. hogy 
mi e szó értelme tulajdonképen, mert 
életük és tetteik meghazudtolják szavai 
kát. K észen van a bölcs felelet: „A z igaz 
ság relativ fogalom, egészen egyéni gon 
dolkodásomhoz, érzelmeimhez, vágyaim 
hoz mérem azt. Igen helyesen! Bravó 
X lX -ik  század magasztos bülcsesége.

Hanem aztán nem csodálkozhatunk, 
ha ily elvek és irányok mellett nőttün no 
a zavar, haldoklik a  jó rend és békeség. 
ha egym ásnak esnek az emberek, mint a 
sárkányfogakból kikelt vitézek, v így mint 
az állatok a  préda felett.

Ne csodálkozzunk, ha romokban lát 
ju k  heverni az erény, igazság, becsület 
templomait, ha azokba pénzváltók és g á 
lám bkufárok ütötték fel a szta lu k at; ne 
fájjon .akkora harapás, mi lyet em bertár
sad ejtett becsületeden, ha a barátság 
édes szavaiban alattomos tör és gyilok  
lulánkj* sebzi m eg szivedet; ne fájjon, ha- 
nincs nép e hazában, kit embernek n e 
vezhetnél a szó nemesebb értelmében : s 
ne irtózzál em beriség a petróleum iszonyú 
pusztításaitól, a communismus rémeszmé
jétől ; mert nem szabad kifelejteni a  szá
mításból, hogy ez általános önzés korá
ban, e cbaotikua zavargásban, m ég egye
sek felemelkednek, igen nagy rész ott 
alant nyög égető sebeiben, tűr meg nem 
kiálthat, de száma lolyvást szaporodik! 
Megdobban koronként, mint a láva fo
lyam lent a  tllzokádó gyom rában, úgy 
hogy megrendül bele a föld! Jaj lia majd 
e keserű lávafolyam  kitör, ja j ha e csep 
penként tengerré gyűlő nyom or egykor 
egy  óriásit r iv a l: „e lég!"

Miért nem szül a  mi korunk egy 
lánglelkü prófétát, olyat,kinek szavai, mér 
sékletre, igazságra, szeretetre Immunis 
másra, haza fiságra tudná egy pillanat alatt 
oktatni az emberiséget, n kinek volna 
egyetlen varázs szava olyan, hogy attól le
hullna az emberi leiekről a salak, olyan, a

melytől az emberi szó kivethetné az önzés 
és bűn halottait ? ! ! !

De ha ez nincs, m unkálkodjunk mi 
magunk lelkiismeretesen az igazság, be
csület és liazafiság terjesztésén, ne egy
mást bántsuk, (le egym ást ölelve üldözzük 
a bűnt, az erkölcstelenséget, a eorruptiót.

Hallgassuk meg a nagy m agyarnak, 
a ki m ég él, e szavait: „eg ye tértés"!

E s hallgassuk meg u másik nagy ma
gyarnak, a ki már meghalt, e szavait : „ l e
gyen m indegyikünk am ennyit tehet honá
ért. s ki becsületesebben, elszántabban jú- 
randj i utolsó lehelletéig a hnzatiság pá
lyáját, az legyen győztes, diadalm as"!

Csák Jenő.

Felhívás, az összes m agyar sajtóhoz!
Egy , /  irtzdgot VjtJgirói egy4ttífr f ‘ ü-yébm.

Az egyesülés, társulás koiát éljük! S hogy 
az egyesületi, társulati szollom oly nagy mérvet 
öltött széles e müveit világon, azt leginkább a 
sajtónak köszönhetjük: ez hinté el az eszmét, 
érlelte meg a gondolatot/ vitatta meg a terveket, 
s most már a bölcsesség fői fiaitól le az ipar lég- 1 
alantabb ágaiglan. mindenki siet egyesülni s ez 
által tapasztalatait öregbíteni, a tökéletesedés 
kitűzött czélját kölcsönös támogatás utján elérni. 
Azonban magok a sajtó közegei hasonlítottak 
a haranghoz, mely összegyűjti ugyan a népet, de 
maga nem megy be a templomba; a sajtó csak 
szót szólott, de példaadással nem járt elöl.

E példát megadni, szerintem, a sajtónak kö- 1 
telessége!

Egy ilyen „Országos 1’jsúgirói egyesület* 
aláírttása iránt felkölteni a sajtó figyelmét, neta
lán érdekeltségét tűzte e czikk feladatául.

Sok oldala van a dolognak, sok ellenvetést 
is lobot felhozni: de szerintem szükségességét is 
igen sok ok bizonyitja.

I.egeisülien is tudom. Imgy a felületes gon
dolkodás igy támadja meg ez ügyet. ..Minek az V" 
..Mi teendője lehetne ilves-féle egyesületnek?”

A helyett azonban, hogy t. bb ilynemű el
lenvetéseket hoznék fel, elmondom a magam él 
veit. a melyek miatt szükségét látnám én egy 
..országos újságírói egyesület" létesítésének.

Elsőben is maga a nemzeti nyelv ügye az. 
melyet legnagyobb részt a napi vagy heti sajtó 
javíthat, vagy ronthat. — A hirln|K>k azok. me
lyek közkézen forognak, melyeket a műveltség
nek középes fokán álló egyének tekintély gyanánt 
tartanak, s a nyelvvel kisé komolyabban foglal
kozó előtt ferde érveik mellett döntő igazságul 
állítanak fel. meit. — úgymond — tu nyomva 
van! Így maga a sajtó, melynek szerintem a hasz
nos ismeretek, politikai hírek stb. terjesztése 
mellett lényeges feladata volna a nemzeti nyelv 
tisztítása s a helyes, megvitatott s elfogadott szá
llá! vök szerinti irá  nyadá sa. — sokszor többet 
átt e tekintetben mint basznál: nem egyszer la- 
tinizálásra, s gevmanizúlásra basználtatik aka
ratlanul épen maga a magyar nyelv. E tekintet
ben tehát kölcsön ellenórködésre lenne szük
ség! Ez volna egyik igen lényeges fe l
ad a ta  ezen egyesületnek . Gondoskodott 
ugyan a közszükségérzete a baj orvoslása felöl, 
midőn a .magyar nyelvőr” megszületett, de ez 
'C felelhet meg teljesen aczélnak már sziikkerete 
miatt se. valamint azért som, hogy (igen helye
sen) az elfelejtett nyelvkincsek napfényre hozata
lával foglalkozik inkább, s alig egy lapocskát 
szentel koronként ily nemű kérdések eligazítá
sára, s akkor is legfeljebb a „lloir-nal, „Pesti- 
napló ‘-val etc. foglalkozik.

De ha e fentebbi egy magasabb czél. mely 
kellő figyelmet érdemel, van egy másik, mely 
már a köznapi kérdések körül forog inkább, mind 
a mellett ha messzebb tekintünk, egy categoriába 
kell tennünk legalább is amazzal.

Általánosan tudott tényt mondok ki akkor, 
midőn ny ilvánítom, hogy a hírlapirodalom foly
vást nagyobb és nagyobb tért foglal; ez igen ör
vendetes jelenség, ha pusztán úgy fogjuk fel a 
sajtót, mint n hogy lenni kellene eszmei fenségé
lten ; értve a szalmásig, felvilágosodás, tökélete
sedés, tudomány terjesztését. -  Azonban a s;\jtó 
mai terjedése nem pusztán ezek körül forog. Ma 
a hírlapirodalom, különösen a vidéken, nagyrészt 
k e n y é r - k e i e s e t , ipa r á g 1 S terjedése a 
kényéi irigységet a legnagyobb mértékben honija 
azét szárnyain; és egy növelt iparos sokkal jobb 
e tekintetben, mint maga a sajtó, melynek az ön
zetlenséget. tiszta erkölcsöt kellene terjeszteni.

Ha két iparos összeveszett egymással az 
áruló búdéban kenyér irigység miatt, ez nem hat

ki a közerkölcsiség rontására széles körben, meg 
marad 5—tí ember titkának, nem törődik vele
senki!

I>c ha két újságíró összeveszett, az százak 
és ezrek tudomására jut, azon százak és ezrek 
botránkoznak meg; az érzékenyebb szivüek meg
vetik a sajtót s inkább nem olvasnak, mintsem a 
sajtó alásülyedése felett bosszankodniok kelljen.

A tárgyilagos viták és eszmeharezok ellen 
akarok-e szólani? Ó nem, ennek szükségességét 
őrültség volna tagadni. De csak az ellen szólok 
én. midőn a kenyéririgység szenvedélyes gyűlö
letet kelt az ellenfelek között, s többé nem elv, 
vagy eszmeharcz áll elő, hanem személyharcz. 
hol a diihösségig fokozott szenvedély egymásnak 
becsületében, jellemében gázol, mely előtt nincs 
többé semmi szent, mely benyúl magánéletek 
titkaiba, s elvégre is iszonyú következményeket 
von maga után.

Megtörténik, hogy két ellenség áll egymás
sal szemben, s mind kettő lelép a kíméletről s a 
mivolt embert megillető térről, egymáshoz ha
sonló aljas fegyvereket vesznek elő, hagyján! 
Egyik vagy másik majd csak felülkerül; de az is 
akar hányszor megesik, hogy a küzdő felek kü
lönböző jellomüek. Egyik a sajtót le nem ala- 
csonyitja. nem akarván, hogy az mérgező hatást 
gyakoroljon az olvasó közönségre, de jellemével 
sem fér össze, hegy megvetendő fegyvert hasz
náljon, igy a harcz mindenkor a vakmerő részére 
dől i*l s az érzékenyebb jellem húzza a rövidek- 
bet! — Az efféle elkeseredett lnirczok elintézése, 
kiegyenlítése lenne ezen tervezett egyesületnek 
marik igen lényeges feladata.

Van még egy figyelemre méltó körülmény, 
melyet ez alkalommal fel kell eiulitenem.

Fájdalmasan kellett a legifjabb időben ta
pasztalnunk. hogy a humanismus. testvér szere
tet harezosai (mert én minden hírlapírónak, az 
összes sajtónak ezt tartom lényegével azonos fel
adatául) annyira mennek az eszmeharc/, miatt 
kifejlett gyűlöletből, hogy egymásnak becsületére 
s életére törnek, s azt, mit elvben, irodalombul) 
elitéinek, melyért másokat megrónak: a p á r b a j t, 
életűk példáival szentesítik. Óriás következetlen
ség ! Mai nap már a katonai pályán is, hol pedig 
a lovagiasságnak kitűnő előny tulajdonittatik, hc- 
csiiletbíróságok állíttatnak fel. — A törvény el
itéli. a nemesebb emberi értelem elkárhoztatja, 
az igaz test vér szeretet kizárja a párbajt: és a 
humanismus. testvér szeretet képviselői az új
ságírók . ha pennával nem tudják egymást le
verni. cl akarják némituui örökre karddal, vagy 
pisztolvlval. s hogy ez minő példákat terem: mu
tatja a következés, s mint a fentebbi dolognál, 
úgy itt is a közerkölcsiség vallja a legnagyobb 
káii.

E három főbb vonásban foglaltam össze ez 
alkalommal idevonatkozó nézeteimet.

Most a kivitelre nézve is koczkáztatok egy
pár szót.

Mindenek előtt szükséges volne. — ha ez 
igénytelen szó meghallgattütnék. — egy orszá
gos újságírói gyűlést hirdetni; e gyűlésen az esz
mék és elvek megvitattatnának melyeknek kör
vonalai között az egylet alapszabályait kidolgozná 
egy erre kinevezett küldöttség, mely elfogadás 
végett ismét a nagy gyűlés elé terjesztetnék. — 
E gyűlések lehetőleg a központon lennének meg
tart andók p. o. Debreczeuben.

Szükségkép alakítandó volna egy állandó 
kö/|vonti választmány, melynek székhelye lenne 
Pest. mely időről időre minden hatáskörébe vágó 
dolgok, becsület kérdések felett intézkednék.

Nagy gyűlések évenként legfeljebb egyszer 
tartatnának.

íme enyiből áll igénytelen vélekedésein e 
tekintetben. Meg vagyok győződve, hogy a napi 
sajtó, akar pártolólag, akar roszalólag, de bizony
nyal figyelmére méltaUndja ez eszmét. ítészem
ről a jó szót meghallgatom, sőt örömmel veszem.

Isten velünk.
Lukács Odón.

V álá s i
nagyságos Kiss József tanfelügyelő u r :  

..fe le le té re /*
Midőn e lap hasábjain, e nyár folytán, azon 

ezikkeimet közétettem, melyekre nsgos Kiss 
József tanfelügyelő ur: „feleletet" írni kegyes
kedett : a feleletet ilyen polémiára okot adó 
ezikkben. teljességgel nem váltam. Mert ha én a 
megyei népnevelés ügyének egyik vagy másik 
tényezőjéről, zugiskolák, taníto-egyletekről sat. 
szólok, ezt azért teszem, hogy a Közérdekcltsé- 
get a nemes ügy iránt ébren tartsam, vagy ha 
módját ejthetném, fokozzam; s a társadalom 
figyelmét o komoly tárgyra irányozzam. Azt aka
rom ezzel tuvudani, hogy szándékom sokkal tUi-

K Ö Z Ü G Y E K .



tább. indokaim sokkal nemesebbek is sokkalta- 
kább az ügy iránti szeretettel vannak merítve, 
minthogy egyes személyekre való tekintetek 
valaki ellen „elrejtett vádoló támadások", még 
ha az a valaki magas állású személyiség lenne is. 
vezérelnék tollúmat. Mert van annyi szabadsá
gom. függetlenségem és bátorságom, hogy ha 
személyekkel, egyesekkel volna dolgom, nyiít le
velet intéznék hozzájok. így nem adtam arra 
okot. hogy nagyságos Kiss József tanfelügyelő ur, 
mint iskolai felügyelőt vádaskodásokkal illessen s 
vólt tanítónk hanyagsága miatt magamat és a 
községet, melyben hivataloskodom. pellengérre 
állítson; vagyis e szóváltásra az alkalmat nem 
kei estem, hanem mint e lapnak munkatársa, a 
munkakörömbe eső ügyekről, személyekre való 
tekintet nélkül, Írtam;' sürgettem annak előállí
tását. a mit szükségesnek láttam; a hiányokra, 
hibákra s tévedésekre az illetők, azok közt a 
tanfelügyelő urnák is. ügyeimét alkalmilag fel
hívtam. S ha volt említés téve czikkeimben sze
mélyekről, mindig csak ez utóbbi értelemben volt.

Hogyha a tanfelügyelő ur meg nem áll
hatta. hogy feleletet ne írjon s vádakkal ne for
duljon ellenem, talán azért, mert egyéb okot nem 
látok, hogy a megyei népnevelés ügyhöz én is 
merészlek szólani s e téren a hiányokra ujjal mu
tatni, vagy legalább azokat jelezni. — köteles
séggé vált részemről vele szóbaállani. S én ezt 
ezennel megteszem: ámbár nem valami jó kedv
vel és nem is nagy örömmel. Megteszem: részint 
azért, hogy a félreértéseket tisztázzam ; hogy a 
személyemre, községünkre szórt vádakat, ha
nyagságot sat. elutasítsam, s a roszakaratu, hi
bás és igazságtalan értesítés helyett, az olvasót 
híven értesítsem némely dolgok felől; részint 
H/ért. hogy elmondjak egyet-mást K. J. urnák, 
s némely eljárása felett nézetemet szabadon, 
őszintén, függetlenül nyilvánítsam. Másrészt nem 
örömest, tartózkodva vettem fel a tollat: mivel 
tekintélyes állású s Hálámnál idősebb férfiúval 
szállók síkra: mai társadalmi fogalmaink pedig , 
elítélik az embert, kivált ha ifjabb, mihelyt lát
ják. hogy ez a tekintélyek bálványai előtt térdet, 
fejet néni bajt: azaz, társadalmunk előítéletek, 
öröklött hibás nézetek, téves fogalmakkal nyű
gözte le magát. S szomorú dolog, hogy úgy van, 
de úgy van. hogy: nem azt nézik első sorban 
„mit* mond valakiigaz-é. jú-é, czélszerü-é az, 
a mit mond? hanem azt nézik fájdalom „ki* 
mond valamit ? öreg-é, ifju-é ? tekintélyes vagy 
alacsony állásu-é ? És a minő szemmel néznek, 
olyan után ítélnek is. Ezek után jönnek még a 
hivatali, születési és más előjogok, melyek nem
csak a küzdést, hanem az igazság győzelemre 
juttatását is nehézzé teszik. l>eaz előítéletek s 
téves társadalmi nézetek békóit is törni, zúzni s 
azoknak nyűgeit tépni, szakgatni kell nyíltan, 
nem himezve-hámozva. példálódzva s kerülgetve. 
Mert ha amolyan érdekek vezérelnék lépteinket, 
tetteinket, akkor a fejlődés, haladás, tökéletese
dés üres szó, kegyes óhajtás s ábránd maradna 
örökre.

Azon körülmény, hogy többen, azok közt 
a tanfelügyelő ur is, figyelemmel kisérik műkö
désemet. arról győz meg. hogy folytassam, a mit 
elkezdtem; mert nem süket füleknek beszélek és 
szavaim nem kárhoztatvák a _kiáltó-szó“ szere
pére. hanem viszhangra találnak. Ezért leenil 
mostani válaszom kissé terjedelmesebb, részlete
sebb. mint máskülönben lett volna; és azért, 
mert bizonyos, a népnevelés terén elfogadott el
veknek tisztázásáról lészen szó.

Most már elkezdem izekre szedni > alkat
részeire bontani a tanfelügyelő ur „feleletét*, 
hogy komolyan, a személyeskedés sallangjai uélkbl. 
tárgyilagosan szólhassak hozzá. Igenis'. izekre kel- 
lend azt szedni: mivel sok csinja-binja van. Sokat 
akar mondani, hogy magát tisztázza és hogy

T  Á  H  C  Z  A .
Hogyan is származtak az 

idegen telepek ?
(.Elbeszélés.)

II.
Alig viradt, midőn már útban voltak Sárköz 

felé a fnldesurhoz. tisztelete9 urain, a biró, meg 
egy esküdt ember, s dél volt midőn szerencsésen 
még is érkeztek.

A nagy fogadóban megszállva, tiszteletes 
Pankotav Imre uram előkereste hoszszu fekete 
papi dolmányát s bő redős palástját s ezeket ma
gára öltve, a mint illett fekete csákós kalpaggal 
fején, megindult küldött társaival együtt a bárói 
kastély felé.

A kapuban egy harisnya és csattos czi- 
pőkbe, s paszomántős vörös frakkba bujtatott. 
— hoszszu ezopfos egyéniség állotta utjokat. — 
nagy ezüstös gombu botjával, i háromszögű 
kalapjával eltakarva tenyérnyi fülét, hegyes vö
rös orra alatt hoszszan keresztbe mélyedő szá
jából bocsátott is ki. magyar füleknek éppen nem 
kellemes sváb hangokat: de a melyeket bizony a 
jöttek meg nem értettek; mert bár tiszteletes 
Pankotav Imre uram járt is ifjú korában a hol
landi és aémetoi szögi akadémiákon. 9 talán még 
zsidóul és arabsul is értett; de a hős Hermán 
nemzetének nyelvét nem ért reá megtanulni, lé
vén Európa öszszes miveit embereinek érintkező 
közös nyelve a latin.

\  égre is a hegyes orrú kapus lármájára 
sarkantyú* egyéniség került elő valahonnan, 

fekete forgós magas csákóját, zsinórral czifrán 
kihányt s pitykés dolmányát s fél vállra vetett 
Mentéjét, tarsolyát s görbe kardját látva huszár 

gondolná az ember, ha egyenesen választott, 
hoszszu ozopfba font s elől kemény hurkákba 
fuvart haja, s bajusz tálán ajkai tétovába nem 
fúrnák az embert. — És még is huszár volt I

.enpemetaz olvasó előtt befeketítsen, elhallgat-
Itasson. Kiveszőin tehát « c/ikkn k tárgyilagos 
| részeit s azokat személyeskedésül menteti elvi 
fontosságra emelem s úgy adok reájok választ.

Válaszom általános és részletes mellék- 
czimek alatt két részitől fog állató.

A miket ált alános ságban megjegyezni fogok 
a „feleletre", azok im itt következnek.

Először is a közvélemény nevében való 
felszólalásaimra azt kérdi a tant. 111: ..amink 
megbízásából szólok-é. vagy a nélkül'-- Nem tu
dom uram. hogy minő fogalma van a közvéle
ményről. de küldéséitől n/t látom, miként öli 
szerint akkor szólhatnék it megyei közvéleiném 
nevében jogosan, ha a főispántól kezdve le a kis- 
biróig és h.irangozóig minden egyes embernek 
kikérném e vágj ama tárgyra vonatkozó vélemé
nyét. A közvélemény hatalmára nézve pedig én 
egy nagy szellem müvéből azt tanultain, hogy az 
nem függ egyes ember életétől, hanem nagv és 
általános elvek uralma alatt áll. 1 Angi. miv. tört. 
Buckle II. J. lll-dik II. 135 1.)

Folytatom a megjegyzések sorát. az. általá
nosságnál maradva. Hogy a statistikai adatok 
összeállítása és kinyomatása. felszólalásom előtt 
elhatároztatott a megyei i>k. tanács által: ezt 
csak a feleletből tudtam meg bizonyosan. E 
pontra az az észrevételem, hogy jó lelnie máskor 
az ily felszólalások megelőzése végett az isk. 
tanács határozatait, a gyűlések jegyzőkönyveit, 
legalább kivonatban közölni n megyei közönség
gel! Hadd látnánk és hadd olvasnánk ! mert hát 
igen sok embert, az. egész társadalmat érdekli 
ez az ügy és ennek menete. A megyei lapok szer
kesztői. azt hiszem, hogy szívesen közlőnek az 
ilyesmit.

A zugiskoluk bezárására nézve azt mon
dom: jó, hogy azokban a tanítás eltiltatott: de 
itt nem szakad vége a dolognak ; mert a bezárása 
ez iskoláknak a legkönnyebb dolog; hanem fő 
dolog mindenek felett az uj. a törvény kívánal
mainak megfelelő iskolának megnyitása: vagv 
legalább az arról való gondoskodás, hogy a zug- 
iskolákból kitiltott gyermekek járnak-.1 más is
kolákba.'! Erről szeretnék már én ogy tudósí
tást olvasni mielőbb! Ha már itt vagyok, ide Írom 
azt is. hogy az izr. tanfelügyelöségiöl megyénk
ben, most vettem első tudomást; s talán sokan 
eveznek e részlten egy hajóban velem. Én e tu
datlanságomat bevallani nem szégyenleni: mert 
ama nevezett izrael. tant. mükodé-éiu-k nyomaira 
eddig nem akadtam, több évi figyeléseim daczáia 
sem. — Na. de csakhogy ezt is tudom!

Továbbá azon közlésre. Iiogv az alséfe/a- 
bólcsi és hajdukeiületi ref. felek.vet kebelében a 
tanítói egyletek derekasan működnek, azt mon
dom : jól van, hál’ Istennek. Éljenek és működje
nek soká! De megint arra valók a megyei lapok, 
hogy az ily közérdekű szellemi mozgalmakról a 
megye inás részén laké. közönséget értesítsék. 
Mién nem küldik azon működő egyletek meg a 
szerkesztőknek az erről való tudósítást?! Hiszen 
az ilyekkel megyénk jó hírét csak emelhetnénk!
S mi. többiek a nemes példákon lelkesülnénk és 
hasonló tettekre buzdittatnánk: inéit tanf. ni 
mint paedagog jól tudja azt bizonyosan, hogy az 
élő jó példának véghetlen nagy jelentősége, be
folyása van. Azt meg kár mondani ott a magas 
pólezon. hogy hát én járjak utána s szedjem .»/- 
sze ezen adatokat! mert hát nekem nem adatik 
utazási átalány, különben uram járok én ám a/ 
ilyen adatok után; olvasok is. utazom i> olykor- 
olykor, bár nem ..állainköltségeir de hát közvet
len tapasztalásból csaknem lehetetlen mindent 
tudni. Erre valók volnának az egyleti é* ma- gyű
lési, vagy gyűlésen kívüli eljárásokról közlendő 
tudósítások.

Még a felelet ezen pontjához van egy sza
vam. Alsószabölcs és a hajdúkerületben a refor-

nafusolon ki\til többféle felekezetek vannak: 
felső-Szabolcsban hasonlóképpen; ezeknek 1 
van ? ezeknek egyáltalában nincs - ngv tudom 

egyletük; van névleg tankerületi fcleke/eli 
jellegtiélküli egylet is ; hát ezeknek a működésé
ről miért nem emlékezett Ún meg oly részle
tesen? Mert ezek máig is még csak névleg létez
nek. És igy nekem .hallgatólagosan — kény
telen igazat adni. Azt a kis részi elősorolja a 
felelet, a hol mozognak, ébredeznek; de a nagy 
részről, a hol alusznak, bölcsen hallgat. Eszébe 
jut biz itt az embernek ama pap válasza, ki a 
férjére perlekedő, panaszkodó asz.szonvra ilye
ténképpen förmedt rá : ne az urad hibáját mond 
fiam. hanem a magadét !•• S én ismét azt kérdem, 
mivel még mindig van okom kérdeni általánosság
ban : mikor ébrednek már névleges tanitói-egylé
teink a munkára? mikor?!.........

Az általam, a múlt évben, beküldött statis
tikai adatokra szükségtelen volt kitérni: de hát 
itt is. megint hogy magát tisztázza s engemet 
feketíthessen, valamit kellett iáin mondató; hát 
beszél, azaz. hogy fizet ekképpen a szívességből, 
készséggel és jó lélekkel ezen ügyben telt mun
kámért. Szép fizetés! Ebben igazán nincsen kö
szönet. Szívességből tett munkáért s jó akaratú 
megjegyzésekéit igy fizetni, ilyen szemrehányá
sokat tenni alapos ok nélkül: hálátlan rágnak i- 
bélyegezhető eljárás. — Azt mondja egyik sza
vával. hogy tanácsomra neki szüksége nincs; de 
későbben másik szavával megint elismeri, hogy 
tanácsra, mint mindenkinek, neki is szüksége vau 
s azt elfogadja tőlem is. Mi tű rés-tagadás, biz az 
feltér mint nekem: úgy önnek is urain! Mert pél
dául szívességből tett munkáért szemrehányást 
tenni, nagyon de nagyon ..tanácstalan" eljárásra 
mutat. Máskülönben ezt az egész statist. adatokra 
vonatkozó dolgot kár volt kettőnk vitájába ke
verni; mivel kettőnkön kívül egy harmadik sze
mély is érdekelve van. Tehát hagyjuk máskorra!

(Folyt, köv.j

VIDÉKI ÉL E T  
Utóiiangok

a t. dn d a i je g y z ő v á la s z tá s h o z .
M olt n l'.ijiiuk t< nijil) im i >an s Lelve

K mondatot nem valami ó-kori bölcs hagya
tékával öröklők.— a nép ajkán forog ez napja
inkban. de helyességét mégis csak kivételesen 
fogadjuk el; mert a mily szerencsétlenség volt 
egykor a hat álmát kizárólag az egyház szolgáinak 
engedni át. épen oly igazságtalanság volna jelen
ben a polgárt, mivel esetleg papi pályát válasz
tott. a közjog gyakorlatairól kiküszöbölnünk. Van 
azonban a ké-idésnek egy más oldala i-. A poli
tika különösen hazánkban, oly magas hullámzásba 
hozza a szenvedélyeket, hogy a pártban/ dühe 
minden bármi csekély közügy elintézése körül is 
megújul, emelkedik. Ha már most ezen sokszor 
dicstelen, néha szennyes eszközökkel folytatott 
küzdelem élén a „béke és szeretet" tanának hir
detőjét, a papot látjuk s az ily szereppel együtt 
járó erkölcsi, vagy épen testi bántalnmztatásáiiak 
tanúi vagyunk. ily esetben magunk is elfogad
juk: papnak templomban a helye!

És ily jelenet botrányát értük meg szept
ember l-jéli t. Dada községházainál a jegyzővá
lasztás tartania alatt. - áldozata, ha úgy tetszik 
hőse Kőiméi József plébános ur volt. Mióta ezen 
k ü lö n le g e s  tu la jd o n o k b a n  gazdag leiki- 
pás/tor községünkbe került, a polkái ok egyel ér-j 
lése. békéje mindinkább fogyatkozik, a botrányok 
napirenden vannak. S ezeket a tisztelendő ur 
szeretni látszik, vagy legalább kedve telik bennük.

\  megye alisjiánjálmz intézett nyílt kérdé
sünkben érintők már azon kivételes helyzetet, 
melybe t. Dada községe jutott s ezúttal arra

szorítkozunk, hogy a Kókay Benjámin volt dadai
jegyző választásának megsemmisítését rendelő 
megyei határozat törvényességét kétségbe von
juk. F. tekintetben Kölniéi uuul egyetértünk, 
liánéin midőn a sérelmes határozat felebbezé.'e 
helyett, a szabály-zenien eloké-zilett ujválns/iás 
alkalmával, mint a ..község meghízottá" loho!?) 
az eljáró s/olgahirót arra hívja fel: adjon taná
csot. miként lehetne a vála-ztást lueghiiisitani. 
s midőn ezen rzélját el nem érheté. a tömeget 
maga s kedveltjci által rúgásra és kitörésre ös/.- 
tonzé . .  . ekkor mi is, sót ha az olvasót végzete 
a helyszínére vezényli s látja vaU tisztelendő 
urat az ellenpárt szavazóit elővezető kortessel 
ölremeuni . . . .  a fejlemények következtében 
pandúrok által a teremből 1 iki.sértetni . . . .  majd 
ismét czimborája, l'olonka Albert urammal az 
utczán viselt dolgaik miatt <la i apo pamlurokkal 
elévezettetni........ s rögtönös elzúratását kilá
tásba helyezve a szolga bitó által ismételten nyil
vánosan megdorgáltatni, úgy hisszük,az olvasó 
is elfogadja a népszólain igazságát: papnak tem
plomban a helye!

Di* ha t. K. ur magatartását botrányosnak 
találok, hasonlóan megengedhet lennek tartjuk 
hogy választás közben, holmi niratorok szónok
latot indítsanak s I.iiky Márton most már jegyző 
urat azért ajánlgnssák mivel református Szé
kely urat pedig mivel görög katli. azért ellenez
zék. - mert természetes előttünk, lm két teljesen 
ismeretlen egyén közül ki ki saját hitfelét v.i 
Iss/tja. de nyilvános szónoklatot tartani a vallás 
•'időkében. visszaeső a vallásgviilolct mere
délyén !

Mit mondjunk továbbá azon izet len s/óve- 
gy lilékről, mely a 72-ki ti>/tujitást a dadái jegy
zőválasztással e/élzatosau párlm/amo/vu a hiva
talosan működő .-/.olgahirn személyét sem kiniéb*.
állítván, hogy Onody Géza szolgnbiró u i 1 szóval 
lett akkorán ti'/:v is e lő ré  válás t i

Talán fülébe ment már ekkor a curator- 
sxónoknak. hogy I. Kazlát a dadai a. j.boz vissza 
kebelezi étik s a  reménynek azon fakó bugára, 
miszerint nevezett örökség miatt hivataláról le- 
nond s helyettesítés, vagy választás követkéz 
vén. valamely kedvező véletlen . . . .  Igen.** szürke-
fakó remény sugái . előnyé zef t I de ...........
roham egy bm stUefa - embei foéraete eüen 
ez még segíthet.

Hosz taktika: vaktöltéssel (hazugsággal) lö- 
völdözni. az ellen léget! Ó n o d i  G e 1 a u 1 
egy ha n g n la g  l e t t  hát na jelölt k )zül -zol 
gabiróvá m e g v á la s z tv a , . tényt elf.rditni 
nem lehel.vulauiiiit azt sem. hogy vetélv tá rsa , 
ki ót ez alkaloiuinal hasonlatba vonta. Hos.s / n 
1 a 1 a - s y L .1 8 z 1 ó 111 p e d 1 g, minden
-inis.soli' darzára „u ielit s--en maradt.

Több dadai polgár.

Nagyvilági h írek.
Spanyolország. \ nemzeti Iiíid.>ere« az Unó 

portján némi sikert aratott laiaaraa tábornok az 
e>/.iki hadsereg iwrancanoka, kinek föhadi szál 
Iá-a l.ogronoban van. már egvido óta készülete
ket tett (Juandia megtámadásihoz: azonban a 
támadás nem ki>z.detett meg. mert I.asémának 
nem volt elegendő ereje: a kiszolgált katonákat 
elliocsátották és ujonc/ok helyettesítették okot. 
Kiknek először volt puska a ke/nkben. I:l-iki 
madridi távirat >ze.int az . aki liad-eieg átkelt 
az l.bi(*n. A cailisták val.i'/ii,ideg uiko/et nélkül
visszavonultak l 'a n ic  ri ida leh* a vitorlái 01 s/ág- 
uton. A csapatok erre (^nandiába bevonultak. \ 
karlisták elb'iiállásuélkuli visszavonulása a  Don 
Tarles táborában áralkudéi egyenetlenség és el
bátortalanodás jele.

Németország V  A1 nini-eset megvilágítva

Hódi uraim! a szép királynő bársony sima 
ajkainak látása nem csak a burkus kiraknak 
üzentetett az udvarias magyarral hadat, hanem 
a bajusznak és szakáinak is! — S ha bár Nagv 
Fridiiktől a magy ar vitézség, a vér és életáldozat 
nem tudta is viszsza venni az elfoglalt fél Silé- 
ziát: de a szegény magyar baj úszót s szakáit, s 
a fourak s papok közül’a magyar nyelvet sikerült 
még is kiirtania!

Tehát jött a huszár, s egy pár szedte vette 
kiszaladt bajusztól fosztott ajkain, de melynek 
helyét azért sokszor meg meg püdörgette. Meg
látván azonban tiszteletes uram komoly alakját, 
s hallván miként rimánkodik a bebocsáttatásért 
a s/ógletes fejii Czerberusnak. gyorsított léptek
kel. s nyájasabbra vont pofával közeltett n jöttek 
felé. s katonásan üdvözölvén megkérdező*:

— Megkövetem alássan. mi járatban volná
nak kegyelmetek ?

A lelkész előadta, hogy ok a 1 segöldi job
bágyok küldöttei s a nagyságos báróval óhajta
nának beszélni: de ez a sváb utjokat állja.

— Mát hiszen vitéz tiszteletes uram most az 
egyszer nagyon roszkor jöttek, mert a nagyságos 
bárónak vendége van. valami igen kedves bi- 
rátja. egy német offiezér, éppen olyan mintegy 
péklegény, csak a gyolcs kötény hiányzik előle, a 
hajából is csak úgy hull a liszt. Most ezzel olvas
gatnak valami diákos nyelven a kerti kársak 
alatt, a az ebédet is ide s tova fölszolgálják ne
kik. azután tneg aludni fognak egyet, estére pe
dig kilovagolnak, s ilyenkor még a prefektus ur 
sein beszélhet a nagyságos báró generális urnl. 
Hanem még is mondok valamit: majd úgy este 
felé. midőn szűnik a meleg, jöjjenek el az istállók 
felé: mert mielőtt a nagyságos generális meg az 
offiezér kilovagolnának, n nagyságos báró lejön 
vendégével és sorba nézik a vezetékeket, s a 
melyik paripa ott megtetszik, azt kell a lova z- 
mestemek megnyergeltetni. Ekkor leginkább 
beszélhetnek vele.

A tanács követve lón. A jöttek viszszttér- 
tek a fogadóba, s estére a báró pompás istállójá

hoz értek. Csak hogy el nem késtek. A báró egy 
huszárjához hasonló huszáros, csakhogy paszo- 
mántokkal rakott öltönyben, hajporozott ezopfos 
fején fehér kócsagom nyusztkalpaggul már ott 
volt, s egy arany paszaiminttnl terhelt alsó szög
letein hátra kapcsolt kék kabátos, czoinbig éró 
sárga bársom mellénybe, ugyan ilyen térdig éró 
bugyogóha, s szárain fehér selyem harisnyába 
burkolt, rengeteg hajporral elárasztott savó 
szemű bórihorgns egyéniséggel beszélgetett, még 
pedig a mint tornákhoz illett, franczia nyelven, 
mig a lovászok egy holló fekete és egy nlmás- 
sziirke paripát nyergeitek számukra, huszárunk 
pedig már katonásan állott paripája mellett az 
indulásra várra.

Nem volt veszteni való idő. Előléptek. Biró 
utam és esküdt társa elkezdték a szokott kölié- 
cselést. Mire a báró villogó fekete szemeit felé- 
jók forditá.

— Hát kendtok kicsodák s mit akarnak ? 
rivalt reájok.

— Alázatosan szupplikálok nagyságos báró és 
generális uram nagyságodnak, én a ('segöldi re- 
forniata szent ekklé/.sia prédikátora vagyok s 
alázatos szegény szolgája nagyságodnak, ezek a 
becsületes emberek pedig, nagyságod csegöldi 
jobbágyai - szólt a pap az utóbbiakra mutatva, 
mire uzok igyekeztek a báró kezeit elkapdosni. 
hogy hódolatukat egy ogy hangos kézé sókban 
nyilvánítsák.

A báró elkapta kezeit s rajok kiáltott:
- Takarodjatok hátrább. Azok hátrább 

vonultak. Mondja kend hát — szólt n paphoz 
miért jöttek ?

A csegöldi borokét úgy értettük a nagy
ságod ispánjától, — becsű szerint el akarná nagy
ságod vonni csegöldi jobbágyaitól Azért instál- 
tiánk alázatosan nagyságod előtt, hogy minek 
utálnia a berek porondját 0 kigyelmök elei plán
tálták be és a Szamos hordta nekik, s minek 
utántia innen is megkapja nagyságod a kilencze- 
det. hagyná meg a kezükön nagy rágod.

— Könyörgünk alázatosan mi is — kezűé a

két jobbágy: de nem végezhető: mert a báró ra
jok kiáltott:

Muiekutánna. anuakutánna. könyörgés 
ide. könyörgés oda. A lold az enyim. tietek a fa, 
bccsáiát megkapjátok, s most pakoljatok.

De alázatosan kőnyomom nagyságodnak 
. . . .  kezdi* ismét tiszteletes Dankotai uram.

Hát kendet ki hizta meg prökátomak tisz
teletes uránt ?! llát az a tiszte a becsületen pré
dikátornak, hogy a jobbágy népet a földes ura 
ellen lazítsa? mond a Kiró.

Nem lázzitottam én nagyságos uram. de sót 
inkább azt hirdetem, hogy minden teremtett lé
lek a felsőbb ha tál másságnak engedelmeskedjék, 
most is én tanácsoltam, hogy » könyörgés útját 
válaszszák nagyságod kegyes színe előtt.

Hát inig mi féle utat tudna kend?
Ha nagyságod kérdez, éu felelni tartozom 

a törvényutját nagyságos uram!
Igen! Talán még a hatalmaskodás útját is?
Isten őrizzen nagyságos uram; én a béke 

és a törvény terén állok.
— Hát ha en meg azt kérdeni kendtől: miféle 

törvénynél fogva van kenteknek lihenini exer- 
citiuma areligio dolgában Csegöldön?

— A bécsi, linczi és a inkolsbuigipaczifica- 
tiók s az országos articulusoknál fogva nagysá
gos iiiam.

— Tu ja kend azt; salvo jure dominorum 
terrestrium. ha olyan nagy törvénytudó! Tudja 
kend, hogy mint földesül én s/.ahoin a törvényt, 
s úgy lázit sa kend ellenem a jobbágyimat, hogy 
hátán szabom meg a/ artiku'.ust, s a pacz.iiicatiót 
lialioiu 11c kövesse! Hallottam már. hogy milyen 
lá/zitó.

Nagyságos háló én nemes ember vagyok!
— Vigye el hát kend a kutya hőiét még szé

pen van.
Ti'/teletcs Pánkot ny lnn e uram is felcsapta 

levett kalpagját, s kopott palástjába burkolózva 
két társa után, kik lassan l;i"iui megszöktek a 
haragos báró elöl, eltávozott 

(Folyt, köv.)



íiiaig sínes. írják, liopy :i keleseit okiratok kö/l I Olaszországban e<rv kom asszony táis.i 1 
leirfulitor alili az. luclv Tllierr- iilejolmi ;>./ j Lili "k ■ illa t vili Vê l»\ in: •. \c"ie \ «• i • •! i -
akkori ti>zuiiynknl világítja meg. s a/oii agmein 
lomunk ;ul kifejez* t. Imgy ro-taurntio eseten a 
franc zi a királysággal, könnyen Németország ellen 
szövetkezhetnék Oroszéi'/ág. melynek harálsá- 
v.ilmn Ainini nem igen bi/.ik. A legújabb hi- 
rek egy ólmául megmósitik, Imgy Amiiiiot k«»r- 
lui/.bn 'szállítják. <le most még a városi fogházban 
vall. Berlini esti lapok állítják, hogy Amim gróf 
polgári pert indít a lefoglalt iratok tulajdonjoga 
iránt.

Lindán Pált, a ..G.gem\:ut -/.erlo^/tujei 
istelikároinláshaii való részvétéiért két heti fog - 
ságra ítélte a berlini kamarai törvényszék: az 
••Isii bíróság egy havira Ítélte, liáné az, hogy 
Sokon- Jánosnak „Briele eines Llysioneiv rzimil 
munkáját kiadta közlönyében. \ «;«l»»jo l'riinker 
ügyvéd semmiség! panaszt nyújtott be az ítélet 
ellen.

Bryan Wallaca Proctor a lég vénebb angol 
költő,líyron egykori iskolatársa, meghalt London
ban 84 éves korában. Jtarry l.'oiuevall név 
alatt irt.

Az angol tudományos körökben uj rxpedi-
tiut telveznek az. északi sarkhoz s az el«*kesziile
tekkel Osboni llerard tengernagy van megbizva.

A Times of India • leírja, lrngy a K»zép- 
ázsiában utazott Berzenc/cy Lászlót hogyan lóg
ták be kétszer, előbb mint angol, azután mint 
orosz kémet, s hogyan szabadult ki a bajokból; ö 
az angolokat arra figyelmezteti most. hogy Omsz- 
ország Középá/siával elbánva, végre i' Angliával 
akar meginérkö/.ni Indiában. de a bombayi - li
mes" szerint az angolok nem félnek, tudva hogy 
e tekintetben nincs veszély.

il L.i A khinai nőkről, sliangailnm indult 
meg egy ..( éléstial Empire" nevű lap. mely ér
dekes adatokat közöl a mennyei birodalom höl
gyeinek életéből. Kurópában. ngymond. - e te
kintetben roszul vannak ér'terülve. A szegényes 
kunyhók asszonyairól azt hiszik, hogy valódidé
bei hordó állatok, kik sok ütlegel, de kevés őri 
inét kapnak, sokat dolgoznak, keveset alusznak, 
éheznek és fáznak. Igaz. hogy nem is élnek ke
gyelemben és jóllétben. Be hát az európai szegény 
linknek jobban megy-e a dolgukV A khinai a /- 
szuny legalább olcsóbban szerzi be elelmi szereit 
s nincs anny i gyermeke, sem iszákos férjé. A khi
nni nép igen józan életű. Búrt nem iszik. fény ii/e- 
egy pipa dohány Icifinak és ; oiiek egy iránt. A 
mit keresnek nem italra, de ruhára és táplálékra 
költik. Ly aztán ninrs i' annyi családi czivako- 
«i.<-. mint Európa kunyhóiban. A khinai nép ha
gyományos kötelezettsége: tartani az öreg szü
lékét és rokonokat, a mi ugyan költ seggel jár. de 
a kit ma terhel, néhány é vtized múlva viszont 
előnyben részefiti. klímában vau ugyan elég sze
génység. de nincs oly kirívó nyomor, mint Angliá
ban. s habár a férfiak bizonyos körülmények közt 
meg is ülhetik nejeiket, mindamellett jói liánnak 
velük. A gazdag m>k sem oly lelketlen gépek, mint 
Kurópában hi-zik. elzárva a külvilágtól. A khinai 
regények hősnői egész másként vannak festve : 
tudnak még költemény eket is inti s idéznek t'oii- 
fuciiishól. A legtöbb vagyonos kiállni lányt leg
alább olvasni tanítják, noha néhány százbetilt 
rendesen elégnek tartanak neki. Be hímezni mind 
tudnak. A khinai nők kölcsönösen látogatják egy
mást. Midőn h családi kor összegyűl s ;i férfiak 
olvasnak, a nők édes hiszékeny seugel hallgatják 
a „Vörös kamara alniár-nak egy-egy kedvelt fe
jezetét. elhisznek minden szót. s oly gyönyör
ködve vándorolnak a költészet ösvényein, mint az 
európai gyeimekek. mikor az „Kzerogy éjszaka" 
rsudás történeteit hallgatják.

Fővárosi és vidéki rövid hírek.
A ..Budapesti szemle legközelebb megje

lenő füzete gr. Lónyny Menyhérttől fog közölni 
egy terjedelmesebb ismertetést, 11 ilbn érnék 
loldkörtili utazását tárgy azó c/ikkérol.

Az északi expeditio tagjai l'ayer es Ké
pes f. hú l'J-kén este ti órakor tartanak fel
olvasást a ledoute nagy termébon és |»edig dr 
Kepes Gyula az expeditió és különösen annak 
visszavonulása történetéről magyarít : l'ayer 
Hvilla pétiig a sarkvidéken fölfedezett száraz
földről németül.

Sajat talalmanyu uj szerkezetű vasúti ki
térő. L kitérők a sluek változtatását eszközük, 
miáltal a pálya munkálatai kevesebb költségbe 
kerülnek. Feltalálója l'olil Ottó. ki a magyar 
mérnök és építész egylet szombati ülésén be 
is mutatta a/t. L találmány az osztrák észak- 
nyugati vaspályán s több német pályán már 
&ikaliua/.u'hun van.

Az országgyűlés összeülese alkalmával
a közigazgatás reformja tárgyában három ja
vaslat fog előterjesztetni, u. ni. a városi főis
pánok megszüntetése a kisebb városok beke
belezésére, s a háziadó behozataláról szóló 
törvényjavaslatok. A városi főispánok jan. el
sejével szándékoltatnak megszüntetni, a kisebb 
városok bekebelezése jul. 1-éii menne végbe.

Nevezetes irodalmi vállalatot indít meg 
Háth Mór; Hoekham .Nemzetközi tudományos 
kény tűni-fiuk magyar kiadását. L könyvtár kii- 
lönbféle nemzetek nagy tudósainak munkáiliól 
áll. Tyudall a vízről és alakjairól, Seb mid a 
leszármazási tanról és Barvinizmusról, Ham 
a lelek es testről, Bagebot a nemzetek ere
detéről adtak belé munkákat. Ily könyvtár 
meghonosítása ép oly nagv hasznára lesz u 
művelt közönségnek, mint érdeme n kiadónak. 
Háth Mór továbbá kiadja Gregorovics „Borgia 
Lucrerzia'-ját is Márkus .Miklós fordításában 
stb. —

A pesti fenvito törvényszék előtt egy 
Wirawa lerencz nevii cseh s/áininzásu volt 
I,Bhti posta tiszt ügye forog, ki a postáról f. év 
elolt J218 fitnyi pénzes levelekkel megszökött.

ezében elfogták, s mintán ott ;i íá-zabott bün
tetést ( I lm) kiállottn. u pesti bűnért is kérdőre 
vonatott.

A termeszettudoniányi társulat két pálya 
kérdésére (1-ször „A foly.iiiiir.tk bmicz- és 
élettani viszonyai1* II. kultiroltnövényeinek be
tegségei stln a beküldés határ ideje f. hódi én 
jár le.

Angol felolvasásokat tart n „Hungária" 
termében Beaumont ur a legkitűnőbb angol 
küllők müveiből f. hó ló-kén Shakespeare 
„Machhetjét4 fogja isméitetni.

Munkácsy tiszteletere a képzőművészeti 
társulat egy vacsorát adott okt, Ll-ikán a 
r IIungária“ szálloda dísztermében. A résztve
vők lo-cn voltak, köztük Hulszkv Ferenc/, 
Tinin. Keleti. Iláth főpolgármester. Tűit tábor
nok. Gyulay Pál, Lendvay. Barabás sat. Az ün
nepelt művésznek jelen volt igen kedves neje 
is. A pohár köszöntések nem hiányzottak.

Zendülés tört ki Verőcze megve egyik 
községében Belobrodobau. Községi földek «it- 
adásairól volt szó, de a lakosság erre annyira 
felháborodott, hogy fegyvert fogott, s a községi 
elöljáróságot kiűzte, Azonban l.-zékiül miha
mar egy gyalog ezred indult ki a zavar leescn- 
desitésére.

Az aradi gyásznap alkalmából Garibaldi
következő táviratot küldte KTivacsy ezredeshez : 
„Emlékemben veszek részt a 1.5 vértanú gyász 
ünnepélyén, személyesen óhajtottam volna jelen 
lenni, de betegségem akadályoz. Köszönöm szi
ves meghívásukat. Garibaldi."

I n g in c g y é li e ii /.avatkán a községi 
iskolaszék újonnan megalakulván, a tagok közzé 
egy nő is be lön választva Mészáré- Koller 
Amália urhölgy személyében. A z u n g v á r i 
gyuinasiumbau a tanulok száma annyira növe
kedett ez éviién, hogy az eddigi egy parallel 
osztályon felül még kettőnek felállítását látták 
szükségesnek. — N a g y s / c r ii é s z a k  i- 
f é a y i ö 1 emlékezik az „l'ng". mely múlt he
ten ( sötörtökön este 7 óira tájban nagy fény- 
nyél mutatkozott. .. N eni li i á b a íi i r e s 
ii e v e z c t c s a liba.**! . . .  Nemcsak a 
capitoliuiu szent madarai többé, hanem igaz
ság kis/olyáltatói is. mint a -Gyöngyös* írja. 
ottani két polgárnak elveszett n -ií libája, ezek i 
közül egyik fel duezent a városháza udvarára 
teleltetett. A üdék nem tudván megegyezni, a; 
1 bakra bízatott az igazság kiszolgáltatás s azok j 
szépen fel is keresték az édes otthont. A ' 
in ü l t  n a p o k  h a n. mint a „Gyöngyös* j 
Írja. I.e>ed községben egy testiéi bátyját ka-1 
szávai agyonszurta. - L o 1 y ** hó ö-en Treit- 
csénben a pueliói járásban S/rnyie községben 
tűz ütvén ki. 1" ház és II csűr esett a lán
gok mai tolókéivá: a kár 18,<*0O írtra becsülte
tett, azt mondják, hogy egy s/.abadságos katona 
gyújtotta fel a községet. (' s a n á *1 m e- 
gy c  a trencsinmegyei tót kolera áivák közül 
ŐT gyermeket helyezett el tis/ta magvarcsalá- 
doknál. A megye kormányzósága az illető jói - 
tevőktől kötelező okiratot vett. melyben az il
letők kötelezik magukat, hogy ez árvákból a 
hazának, a társadalomnak hasznos jói polgáru
kat nevelnek. A d e b r e c z e n i t «> i >- 
k o 1 á b a ii ót t. II -én tartották székfoglalói 
beszédüket Naiiy Ibii és Géi**ssi Kálmán újon
nan választott tanárok, amaz a természettudo
mányok. emez az irodalom tanárául választa
tott meg. — A g a z d a s á g i tanintézetnek 
a mezőről Bebreczen városba leendő áttétele 
biztos kilátásba van helyezve. Gércssi Kálmán 
újonnan választott mági ái m elv és irodalom ta
nára nov. hó elején rendkívüli előadásukat fog 
tailnni. megkezdendi ezt Shakespeare drámái
nak aesthetikai tárgyalásával. 1. gv m u n
k á c s i  bodnánnester. egy hodmirlegényt, mi
vel az nála do'gozni nem akart, vandal kegyet
lenséggel agyonvert. — \ h.-gy a r m a t i 
izraeliták polgári iskolára maguk közt gyűjtést 
eszközölnek, s mint halljuk szép eredményűvel. 
— A k e l e t i  in a i h a v é - z /alá megye 
területén kiütött s a szigorít intézkedések da
czára mindinkább terjed. — A szaki y József a 
„Szellemi omuibus" s több más un szerzője 
77 éves korában Egerben meghalt.

ÚJDONSÁGOK.
• Képviseleti gyűlés tartatott Nyíregy

házán 1. hó Itt-káii következő tárgyak felett ;
11 Polgármesteri jelentés a „kölcsön* tárgyá
ban. 2) Az evarg. egyház kérelme az alapít
ványi kamat felemelése iránt. :s> Yidliczkay 
József, llisdorfer János és Nikelszki Mátyás 
áltál a múlt képviseletben tett indítványok s 
több más tárgyak, mikről helyszűke miatt_csak 
jövő számunkban.

V  A polgármesteri évi jelentés az 1873- 
dik év folyamáról elhagyta a sajtot. All össze
sen XI. fejezetből: jelesül h Jelentés a hiva
tali restauratio ügyében. Ii) A közigazgatás 
ügyében. ;») A városi házipénztár kezelése. 4> 
A város adóügyeinek ellátása, ón Katonaiul- 
tási ügyek eNátása. ül Katonaallitási ügyek 
ellátása. 7) Közegészségi ügyek ellátása. 
Építkezési, szabályozási és közmunkáiig) ek el
látása. !*i Árvaügyek ellátása. l"i Szegényflgy 
ellátása. 11) Iskolai és nevelési ügyek. — Idő 
rövidsége miatt csak jövő számunkban fogjuk 
tüzetesen ismertetni: valamint

— Joszka János es Zajacz József képvi
seleti tagoknak a képviselethez benyújtott s az 
által kinyoinatni rendelt indítványokhoz is. 
akkor szólandnnk, melyek a c/élbavett nagy 
kölcsön mikénti törlesztésére nézve adnak ja
vaslatot.

i*l. i N. Kallóban f. hó 10-órc virradóra a 
patikának utczúra néző, vasrostélyos ablakát, nagy

munkával, valami jó madarak, felbontván, (sze-
lintók l a napi tiszte'- -éj-es bevételt — és ki tudja 
in* m i t i  i akarták rabolni. M». a ház erős 
tégla épület és a megyeház s lumvédlaktanya kö- 
zelélM'ii fekszik. Mí g csak az ahlak belső üveg
tábláit kellett betörni, hogy a már megcsinált 
nyílt résen behatolhassanak. Hanem ennek csőr- 

lésére a bent alvók felébredvén, a merény 
télbe maradt. Valóban igen abnormis élet e fővá
rosban a mienk. Az ollódé gaz látogatók szívesen 
vennék, ha mélyen aludnék keresztül az egész 
éjszakát, s ok akadálytalanul gazdálkodhatnának 
vagyonúnkban. Ellenben némely szerelmes ifjak, 
kiknek sziveik éi/elemben siistorogtiak nálunk, 
mint a tiliszteusok ga Ima vet őse, nemcsak hogy 
magok viras/tanuk. de nem hagynak aludni a , 
nyugalmas keblű polgároknak sem : midőn -éjfél
ben hajnal előtt-- járják a búcsút, 2 — M czigány j 
kintornája mellett, az utczákon, Bulcineájuk ab
lakai felé, melyek előtt aztán ezen keserves ze
neművészetei kikitörö lelke- kurjant ássál és ér- 
zelgö bogicsélésekkel gyarapítják. Be hol van luít 

etléle anomáliák kiegyenlítése végett az elöl
járóság V t sak nappali hetvenkedésre és éjjeli 
boldog /u.-zogiisra helvcztük-e okét fölinkbe, 

t. -séges fizetéssel támogatva hatalmi állásuk-

ruljanak el, ha bírják.
Nyűgöt műveltségével kezd beköl

tözni hazánkba, shazánkuak még sok eredetiség
gel biró részébe Szabolcsi ánnegyébe is, ny íl

óik.sí rothadása. A fondorkodásuak aléle 
aljas neme még itt nem igen volt honos, mint 

min** alávaló módon akarják tönkre tenni 
egy becsületes ifjú igyekező családapának Mi-j Napraforgó* oUy 
koia

készlett és a mellett olcsó naptárt nyújtani;
az „ o r s z á g o s  p r o t. á r v a h á z a t “ a 
legszélesebb körökkel megismertetni, — és ezen 
áldással működő intézetnek uj jövedelemfor
rást n it ni. Ezen naptárakból hozzám eláruitás 
végett küldöttek. Egynek ára csak 30 krajezár. 
Minden háznál szükség van egy naptárra, s en
nek a többiek felett előnye az, hogy nem egye
lek zsebjébe hajt hasznot, de egy nemes intéz
mény előbb mozdítására íordittatik jövedelme. 
Ki venni akar belőle, az forduljon alulírotthoz 
helyben. Lukács (időn.

KÖZGAZDASÁG.
í a le t i  é r te s íté s .

A nyíregyházi terménycsarnoknál okt. hó 10-én 
bejegyzett terményárak.

óla Károly gúvai ideiglenes jegyzőnek jó hír-: 
evét *’•- oaládját. A jegyzői állomás neve-

PJarzi «
A’treakeHéai ér.
100 kubóltöl kezűvé

Rozs (Hl— (KJ l'ulllOS 3.25—3.30
80—80 0.00—0.00 ;!.30 -3.35

línza •1.30— 1,00
88 -80 V, ., 0.00—0.00 4.00—4.(55

Árpa 2.45-2.ÜU
Zab 1.(55-1.70
1 nigeri 3 80—3 9*i
Köles 0.00—0.00
Rali. tiszt;* fi'her B.ft0—0.00
Kiikkituv (1.00—0.00
Kápi'S/.tarepiv.e . 0.00—0.00
I.enmag 0.00-0.00
(romlHirka . 0.00 -00)
Ki-mliTiiiag . 0.00-0 00
Mák . o.oo—o.oo
Napraforgó olaj . 0 00-000 10.'Szesz , itrze 20

£ !  >iei termes * * * * * > *  * w « m i* n -
•jn-ár-a van kit ii/ve a jegyző választás, s valami így hiszszük, nem lesz felesleges pár 
világ* sálét S/athnián (iusztáv nyiregyliá/ai adó- (sorban megemlékezni a jelen 1874. évi köztér- 
tiszt nevével, de annak i teiiiit^zeteseii) tudta illésről, mely ha nem is igen jól, de mégis 
nélkül levelet iit t - \  _ ;vai i/i,n'litának. mely-'jobban ütött ki. mint némely közelfekvő uie- 
ben oly dolgokkal vádolj i Md.ólát. melyet az gyekben, honnan ezelőtt pár hóval százaokint 
el néni követett. \ ber-iiletel.en megtámadott jöttek a Tiszán át oly szerencsétlenek, kiket 
ideigl. jegy/i. miliőit *■ levélnd tudomást vett. az éhség s nyomor űzött ki szülőföldökről. — 
Nyiregy házára -ieiett - a levelet meg mu- f̂imlazok azonban, kik aratás előtt bőtermést 
tattá Szailnnárv innak, ki i- rögtön irt egy j*».-oltak — igen csalódtak. Igaz bár. hogy a 
nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az. ki vetések s egyéb termények szépen mulatkoz- 
női ével ijy vi--zaélt gyalázatos, becstelen' tak. de a júniusi bőség az utósó reményt is 
ember Mind a levél, mind a nyilatkozat j kisiité a szivekből. 8 csak egy föld adta meg 
kezeink ko/t van másolatban, s eredetijét is a 10 magot, reményen felül — a homok. A 
lá tiik. téi zi;k ■ miatt azonban szóról szóm szalma kevesebb, mint tavaly volt, hanem 
nem adhatjuk. Az u.v megértésére különben is1 egészségesebb és tettebb. Némely falvak ha- 
elegendn ennyi Mit érdemel azon nyomo- tárain, ugymiat: Baka. Gemzse, Gyulaháza, 
mit. silány lelkű ember, ki (képen akar más K.-Yirda, Anarcs, Kárász, Kék, L.-I.itke stb. 
névó-vel egy embert erkölcsileg és anyagilag a Imza is meglehetősen fizetett, óiig a vize- 

•!iki«> tenni.' Azt majd megfogja határozni nyús helyeken, minő a Tisza mellett Aranyos, 
körülbelül a törvény, miután az illető oly vi- K.-Apáthi stb. a viz pusztította el. fogyások 
gyázíitlau volt. hogy ->aját pecsétnyomójával is voltak, melyek leginkább a késői vetéseket 
nyomta le a levelet s az irás i- körül belöl i>- sújtották. Mándok, Pap környékén, s idébb 
men t* '. Vlljon itt végül Mikola Károlyuak Tasson és Petnebázán is sokat rontott a fagy. 
k* vi'tke/.*i nyilatkozata, melynek közlésére fel- Megjegyzendő azonban, hogy oly helyeken, hol 
keit. Alulírott a leut*Tintett li.nnis leveliién el- a búza kifagyott, a gabonának jósága feltűnően 
lenem szórt vádakat lia/ug i.igalniaknak nyíl- ’ emelkedik. Á mi a többi vetemények termé- 

miiion. - nuiiak iró.iit biv-telen rágalmazó- sét illeti, a következőleg osztályozhatjuk: rep- 
nak jelentem ki. Gáva. okt. 11. 1 "71. Mikola cze meglehetős: burgonya telt ágyak, de igou 
Káioly ideiül, jegyző. apró gyümölcsök, sokan már régen felszedték,

\  Időjárásunk folyvást derült és enyhe-, félve a’ rothadástól: anyaszéna megyénk szára- 
szebh es/m.ipokat íiik.in láttunk. \z i*lö úgy zabb helyein kevés, sarju semmi; a Tisza inel- 

ŷvl* mezei munkára, mint kfdöuösen a szii- lett azonban. — mint mindig, — igen szép, 
rétié kedvez**. Bor ;i kö/éplermé-nél i- keve- kétszer bátran kaszálható. A gyümölcs termés 

ól*. *1-' jó*. Gniuzi liord'ija I" -12 írton kél. kicsivel jobb a tavalyinál, ennek is a fagy át
ól > N.tprolnapra dobpörgest hallhatunk a tott. Alma, köríve, meggy, kajszinbaraczk kö- 

városhá/a u*lva:án. >/emorii jelei ezek Ínséges zépszerüen. öszibaracrk szépen. Szilva, kevés 
korunknak. A hitel vész. a m p szegényedik, még a Tiszaháton is. Dió, annyi, a mit a fagy

A pénzintézetek okaki a nézve csak bizto: 
okozói a bukásnak. Olt pontosan kell fizetni, a 
szegény ember, ha a kitűzött időre pénzt nem 
tini csinálni, oda dobja magát az uzsorának ez 
rozgyomru Mntoclinnk karjai közzé, mely nap

ról napra annyi százezrek, özvegyek és árvák, 
egész családok s/ivnyugalniát emészti fel. Ki
találja meg az A riad ne fonalat korunk ciné 
borzasztó tekervényes tévelydéjéból, melyet szá
zadunk pén/királyai jónak látnak évről évre 
összébb bonyolítani, hojtv ki bele jut. a kime
nekülés riménvéi vesztve meggyilkolja szive 
jobb érzelmeit, elűzze lelkének jobb gondolatait, 
s kitségbeesve térdeljen le az önzés A-tarét 
bálványa előtt V!—  Kemény pánczél lehet az 
a kincs csorg*;se. hogy a szeietetre alkotott 
s/ivhez nem engedi eljutni az éhezők és tönkre
jutottak nyögéseit, kétségbeesett kiáltásait és 

átkait!...
un Hvezda Gusztáv helybeli ifjú ügyvéd 

a napokban fog elutazni Meran-ba. onnan eset
leg beljebb a déli tartományokba roncsolt egész
ségi állapota helyreállítása végett. Hozza Isten 
vissza körünkbe, barátai, szerettei örömére, tel-

meghagyott A dinnye, e megyénkben szorgal
masan müveit gyümölcs sem igen fizetett, rósz 
idők jártak reá. Leszedésekor telve voltak in
dái kötésekkel, mely eknek, hogy belőlük dinnye 
legyen egy uj nyár kellett volna. A jövedelem 
belőle Iliinél kevesebb, 1 ft. 00 kr, 2 fL volt 
záza. Leginkább budapesti és mára marosi ke

reskedők vették. A szóló kezdetben igen gyö
nyörűen mutatkozott, azonban a rósz időjárás 
miatt, a szemek alig nőttek egy borsó nagy
ságúra, s nagyobb részök meg most is éret
len. ez késlelteti a szüretet is Legjobban fi
zetőknek mutatkoznak a következő szőlőhe
gyek : a papi. gyulaházi. kemecsei helységek 
szőlőkertei. Visszapillantva az elmúlt évre. látni 
fogjuk, hogy leginkább az esóbiány. és a ké
sői f.igy okozott legtöbb kárt. A jelen évi ter
més közölt azonban, legsilányabb — a ten
geri. Apró, kis csövek, melyeken alig van egy
két szem. Ára már is emelkedett.

P a taky  Árpád.

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN.
jes egészségben

' Vettük mar regebben \ a n.-kalloi ma
gyar királyi alreáltanoda értesitvényétaz 1*7.t 4. 
mól. Közöljük belőle a következő stat istikai 
adatokat. A három osztályban működött 10 ta
nár. ide értve a felekezeti vallás tanítókat is. 
Az I-so osztályban volt 42 tanuló a rendkívüli 
s magántanulókkal együtt n 11-ik osztályban 
27: — a Hl-ikban 11. összesen 70 tanuló.

Vettük a ..Borászati Lapok-- L'-ik 
számát következő érdekes tartalommal: l. Csu- 
taszúiddá-. 2. A phyloxera ügyében. 3. Levelek 
a londoni bor kiállításról. 4. A szóló niegpusz- 
tulíisa Kiilélyben. •'>. Szölószüret. t>. A tarczali 
in. k. vinc/.cllér képezde progiannnja. 7. Tudó
sítások. >. Vegyesek sat.

X  - Országos protestáns arvaházi nap
tár.*- I sztéléitől hívom fel az. érdeklettek 
figyelmet az „ O r s z á g o s  p r o t e e t á n s 
á r v a Ii á z-* ügyének előmozdítása rzéljából 
kibocsátott naptárak iránt. Az igazgató választ
mány ezen naptár kiadásinál 3 czélt tartott 
maga előtt, ugyanis prot. nép inknek jól szer-

N y í l t t á  r.

Arlejtési hirdetmény.
Melynek alapján felhivatnak mindazok, kik 

a n.-kálién kir. járásbíróság hivatali helyisége és 
fogháza füttetésére szükségéit 221, bécsi öl fa 
szállítására vállalkozni kívánnak, hogy ebeli aján
latukat e kir. járásbíróság hivatalt helyiségen 
1874. évi október hó 27-ik napja d. e. ü órakor 
tartandó árlejtés alkalmával adják elő. kijelentct- 
vén e bíróság részéről, hogy a szállítási szerződés 
azon vállalkozóval fog megköttetni ki a megjelelt 
mennyiségű fát legolcsóbban fogja vállalni, s ki a 
kik;áítási ái 10° „-át a bírósághoz leteendi.

Kelt N.-Kallóban, 1874. évi október 10-én.
Janthó Lajos,  

k. járásba v.
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N y í r e g y h á z  á n.
A „ K o b i l Í c z “ -féle házból a  v á r ó *  I l i n  déli szár

nyába te tte  át a  l e g ú j a b b  d  i v a  t  u , 8 d u s v á l a s  z-  
t é k u  ékszerekkel elláto tt üzletét. U gyano tt elfogad, p o n 
t o s a n  s j u t á n y o s  ár m ellett te ljesít m inden üzle tkörébe 
vágó jav ításokat s igazításokat.

Üzlethelyiség változtatás. IP
f i

I L L I N C Z  G Y U L A I

I V  > '  I  « •  C* g  l a  A  X  .
,  . $
A p a z o n y i u t c z á r ó 1 a v á r o s  li á z déli szárnyába 0

tette át a legszebb ízléssel átalakított könyv-m ü zenemű-, papír-.
írószerek kereskedését; s újonnan berendezett m agyar és német í
kölcsönkönyvtárát.

Minden megrendeléseket eszközöl j u t á n y o s á r o n. — |j| 
íupliató ,. Petőfi Sándor összes költeményei*4 legújabb diszkiadása, ijjKai1 

ára Ifi forint.
(3-3.)

H ir d e tm é n y .
A méltóságos szepesi püspökség és káp

talan közös tulajdonához tartozó (Maszka Ta 
rosában gyakorlati Jó italmérés úri joga 1875-ik 
évi január 1-töl 1877-ik év decxeiuber végéig 
számítandó 3 évre f. év november 9-én I.iszka 
várnában megtartandó nyilvános árverés utján 
haszonbérbe fog adatni. Miről a bérleni szán
dékozók am i értesittetnek, hogy az árverési 
feltételek a liszkai uradalmi tiszttartóságnál 
megtekinthetők (1—3)

Kiadó bükk- tölgymakk.

Haszonbérlet.

Ungmegyei k. szlatinui 1300 holdas 
erdőmben, mely Ungvárhoz egy órá 
nyira fekszik, bő blikk- és tülgymakk 
kiadó. — Értekezhetni velem szóval vagy 
írásban — Ungvárit.

Mocsáry Géza,
569 2—2 (a Haladás szerkesztője)

Vagyonbukott Kobilicz Ottilia és 
Bertalan Pál csődtömegéhez tartozó bú
tor és különböző házieszközökből álló 
összes ingóságok, a csőd választmány ha
tározata folytán, nyilvános árverezésen 
eladatván, ezen folyó hó 21-dik napja d. 
e. 9 órakor, a Kobilicz ( fttilia csődtöme
géhez tartozó kállaiutczai háznál tartandó 
nyilvános árverésre venni szándékozók 
ezennel meghivatnak.

Bmlay Frrrncz.
(2—2) töiueggondnok.

Árverési hirdetmény.
Meskó Sámuel t-odtömegének alulírott 

gondnoka által ezennel közhiiré tétetik. hoey 
csődválasztmány határozata folytán a csódtö- 
meghez tartozó ingóságok, nevezetesen 7 darab 
fejős tehén borjakkal. 1 ökör. 1 bika. 12 db. 
másfél éves süldő. 2 malacz. 1 egy éves csikó. 
2 két éves csikó stb. több rendbeli gazdasági 
eszközök, u. m. szekerek, ekék. boronák, vető- 
gépek. kapáló-ekék, hombárok, rosta, szecska vágó 
stb. nyilvános árverés utján eladandók, minek a 
városházánál leendő eszközlésére határnapul 
1874. október 24-én d. e. 9 órája, szükségese
tén az ezt követé napok kitüzettek. melyhez a 
venni szándékozók oly megjegyzésnél hivatnak 
meg. hogy ezen ingóságok az árverésen a polg. 
törv. rendtt. 40C. tj-a szerint, szükségeseiében 
becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán. 1874, október 10-

(2- 2)

Mophz A doll.
tömeggondnok.

Vagyonbukott Kobilicz Ottilia csőd 
tömegéhez tartozó kállaiutczai h áz . és 
udvar a csőd választmány határozata foly
tán bérbe adatik.

Ugyanezen csődtömeghez tartozó 
piaczutczai háznál két bolt helyiség szin
tén bérbe adandó.

Bővebb értesítés nyerhető alólirt tö- 
meggondnoknál

Buday Ferenci,
^ —2) tömeggondnok.

Kovács Hóza úrnőnek a simái pusz
tán Nyíregyházától eg\ (irányira levő száz 
1200 □  öles holdat tevő legjobb minő
ségű szántó- és kaszálló földekből álló 
birtoka, három, vagy hat cgyinásntáni 
évekre haszonbérbe kiadandó. — A ki
venni szándékozók értekezhetnek Tisza 
Igaron Kovács Kálmán ügyvéd és gyám
mal, vagy magával a tulajdonosnővel Bu
dapest Staezióutcza 8. szám 1-ső ajt* 
Miskolezy Kovács Bertánál.

(2-3) 1 (2-3)

Hirdetések.
Polgár község határában 8 telek. — 

vagvis »i4ö hold fold legelő és szántó föl
dek az 1875-dik év 1-ső napjától haszon
bérbe kiadandó, Értekezhetni Egerben a 
tulajdonosnőnél.

I Polonkai Ángyéi.

Knhinka István K. rfgfe
%  jf üveg és jtorczelliiii gyári raktára

Debrecenben főpiac/ 1000. */.. a. saját házában 
tisztelettel ajánlja a n. é. közönség becses figyel

i k  lilébe legújabban berendezett

Petroleum 1A lupagyári raktárát
is a legnagyobb választékban a lcgjutáuyosabb 

gyá r i  á rak  mellett.
Árjegyzékek s niintarajznk kívánatra ingyen.

Különleges hatasa
az Anatherin-szájviznek,

■ d p i  űr, 1*0pp .1 t. t i  r f W n  ér .i .i ne 11 Gyula gyakorló i gorroatól
RaMeh é ijn te tik  a bórái klinikában, valamint dr. Opolrur tanár, rertor, nuigj éfl k.r i n a i  udvari H a k M  
dr. Kli-iziiisky. dr. Hrantz. dr. It.ller stb. orvos nrak által.

Ezen szer f -k-p a fogak kitífziitisira  szolgál. Vegyészeti tulajdonságánál fogta feloldja a fogak közt 
éa a fogukon a ut.dkát

Kaa/ca'ata leginkább étkezés után a o lb a t  rneti a fogak közt visszamaradó lnisrészrrskf k rótt* 
dásba menten a». 't> * foguk i’lagit im .’iátuádv.'. ? a/.titem bitd«« Idiellet. t gcrjoszteuck

Meg a/on ts*1*io ti is ka a h<.*k» rair lerakodásban van. b -zilálhat' e szer. mert a megk.-mén?kedv* 
eben működik Miit. la «>ak a t .■ ( ■> k.- r. »/• is letörik, ükkor az igv megsérteti fog . .  .nisznba esik és 
okvetlen elpusztulván, a lobbi egészségei t -gak.it is megrontja.

A f-gak szép és természetes színét visszaadja. mert mind' n idegen mázt vegyileg szétbont é« meg
semmisít.

Igen hasznosnak biz n. :i aitogak lisztantattasában. Eredeti fmvnket és rag)";ásukM visszaadja, a 
Ix rko lerakod ist meggátolja i » mind n bft/.os szag ellen megvédi.

Az»n fájdalmakat, melyeket az odvas és romlott fogak okosnak, nemcsak enyhíti, hanem a luj to
vább harapod rátát is meggátolja

Hatályosnak bizonyul az Anatlierin-szájviz a f-gLnV rothadásánál, valamint biztos és sikeres enyhítő 
szer az odvas fogak ta l i mai eil.-n. csnaos togfa.|daImakn.il. Az Anatherín-seajviz könnyén •-.« anélkül, ángy 
valami hátránytól félni kellene, enyhíti a fájdalmakat a legrövidebb idó alatt.

Mimi ii'kfelctt mogbei sulhetScn ftz Anatlnrn-szájviz a lehellet j"  illatának fc ti tartásában és a bűzös- 
lég eltávolitásábati: « elegendő, ha napjában ndiányszor kiöblítjük s/ankat e vízzel.

Nem ajánlható ob-ggé a tapló* f.vghua ellen. Ha az AnaUicrin-saájvia mintegy négy hé-iig utasitis 
izeriut hasznai Útik. akkor a beteg foghna balaványaága eltnuik é* kelleme* r- zim innók ad 'helvet.

Nem kevésbé kitűnőnek bizonyul az Anatherin szájvíz a mozgo fogak t-llen. Ez oly baj. melyben a 
gflaökóroank, valamint öregemberek szenvednek.

Biztos szer az. Anatherin szájvíz - a könnyen n o  fogbns ellen Ennek oka a fogedénvnek gyengesé- 
gében rejlik. Ez eset en erő* fogkefe szükséges, mert ez a fogkust ed. i mialtld uj mük"d- re ebre /ti azt. - 
Ara 1 ft 40 kf. z t n n l h c r l n

l»r. I'opp  J . («. es. kir. fogorrontól Hé tben

Haszonbért hirdetés.
A kúllósem j';ni httlm érési jog f. évi okt. 

27 -kén 3 évre á tv e rés  utján bérbe adatik  Kál- 
lóseinjénben a község h á z á n á l; az árvereloi 
szándékozók 1 u* „ bánonipénzzel (kőrOlbelól 200 
í r t)  ellátva jelen jenek  meg.

K állay  Emmanuel.
( — 1) közbirtokossági igazgató.

P * lá » n * k jr  S á m u e l
ügyvédi irodáját megnyitotta. — lakását a Kál
lai utcza elején levő 1000. számú llurai-féle 
emeletes Lázba tette át. — Ajánlja a t. ez. 
közönségnek peres és perenkivüii ügyvédi te
endőkben pontos szolgálatát.

Nyíregyházán, 1874. okt. 10. (1—2)

Árverési hirdetés.
A nyíregyházi kir. tvszék tkvi osztálya 

részéről ezennel közhírré tétetik, miként Bur- 
ger Jeremiásnak Schwircz Márton elleni vég* 
rehajtási ügyében, a f. évi 9504. szám a. kelt 
végzéssel elrendelt s a  folyó évi szeptemberit 
2:» ik napjára kitűzött árverés közbejött aka
dályok miatt uicgtsitbató nem lévén, újabb ha
tárnapul folyó 1871. november Ifi és szükség 
esetében folyó 1*74. derzember hó 17-ik nap
jának mindig d. e. 10 órája tüzelik ki, ezen 
kir. tsrék hivatalos helyiségébe.

Árverésre kitétetik a nyíregyházi afii. 
számit tjkben A -4- 1 sorsz a. bevezetett belaö 
telek a rajta fekvő épületekkel.

Kikiáltási ár öltő frt.
Hanoin pénz lo*,0.
Kelt a nyíregyházi kir. tvszék tkkönyvi 

osztályának 1874. s.rept. 29-én tartott üléséből.
Papp László,

(1—3i telekkönyvvezetö.

E«*n vegytilék a bdiclclet tií/t.in fs uden tartja Z-* arra szolgál, hogy a fogaknak csillog . fehfr ki 
néaést kdlrvöDőstoii. ere* romlását akadályozza és • fogbust erösbitse

Dr. Popp J. G.
■ ad am  ^ a i  >  ■ A <»U | > o  a * n

olykép tisztítja a fogat, hogy mindennapi hu/uálata által s* oly kellemetlen fogké cltávolittatik es a fog fehér
ség es finomság tekmteteben nyer. — Egy doboz ára tűt kr. o. é.

Kapható Nyiregyluian Bertalan IV. Ilinflel I . . I is/.v l.okou Valk- E.. Naoa-on Ijvárv S .
Siilav J., N.-Káll"bsn llvrxda K . Ssatbmáror Kmlier J. cl Mcycr t>.. I'cbrci zenben dr. BnUrbnek.
B., hó/sas K. és Mihály uraknál.

Haszonbérlet.
A K á llay  Uhui ur tulajdonát 

képező s az. oroai határban levő 
1 0 0 0  holdnvi tagn* hit tek, mely- 
hői 120 hold kaaz:íl(». 40 hold jó  
luezem á*. 2 2 2  köböl öazi vetés, 
széna, lednek, őszi és tavaszi szalma 
s megfelelő gazdasági épületek tít- 
adásával. D 75. jatt. 1-től haszon* 
bérbe adatik 3, v a g y  G évre. A 
feltételek iránt értekezhetni ( ’/.ti- 
kor József ügyvédnél N y íregy
házán. (2— 3)

Üzlethelyiség
V  Ú  l l o / . l í l t  Ú  !-i.

Hadhs/on 
TamásKv 
i s - 12 i

Van szerencsém a t. ez. helybeli 
és vidéki közönség tudom ására jutatni, 
miszerint üzletemet f. é. október 1 -töl a 
fopiaczon levő Kerdlieska ur házában, 
e 7. e 1 ő 11  J  á r  o  s s v helyiségébe áttet
tem. s egvidej illeg bátorkodom , újonnan 
dúsan felszerelt, lábbeli, kalap, ingek, 
kesztyű, norinbergi. rövid  és diszáru rak
táramat a t. ez. közönség becses figyel
mébe ajánlani.

N yíregyházán 1874. okt hóban.
12— 3) Pollatsek József.

2 Debreczen, 1874. nyomatot u részv. társ. könyvoymdáujában.
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