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SZABOLCS.
tu r la lm u  lio lila p .

Megjelenik minden vasárnapon.

Iá I a  <1 ó • t ii I a  J d o n o » í « „ s  a a  l> o  I c a m e g; y  c i I n p k I n <1 ó - t  n r  h u I « t . “

. Mindéi, egy*i beikutái után klncetár-

' A* eh.fizetők, a hirdetések meg- ' 
izakiaánáJ, 207,-nyi kedvezmény

ben részesülnek. i

Előfizetési felhivás

1875-ik évi folyam áru.
A „Szabolcs** az uj évvel 4-ik 

évi folyamába lép! Három éves pá
lyafutása elég kezességet és biztosí
tékot nyújt jövője iránt.

Menyei érdekeinket, különösen 
azt, mely a megye szellemi fejlődé
sével és f e lv i r á g z á s á v a l  egy és 
ugyanaz: a n é  p n e v e 1 é s ü g y é t, 
lehető legszélesebben és melegebben 
karolta fel lapunk; igyekeztünk, hogy 
a szépirodalmi rész is változatos és 
gyönyörködtető legyen; felvettünk 
s megvitattunk szokszor nemcsak 
megyei, de országos uj és üdvös esz
méket is, szóval mindent elkövetünk, 
hogy lapunkat a közérdekűség szín
vonalán tartsuk.

Erezve, hogy lelkiismeretes mun
kálkodásunk után méltók vagyunk a 
közönség pártfogására, tekintve min- 
denfe’ett azon érdeklődést, mely- 
szeriut különösen az utólsó évnegyed 
második telében, előfizetőink száma 
50-nel szaporodott: határoztuk,hogy 
lapunkat jövő évben is felfogjuk tar
tani.

Tisztelettel ajánljuk azt továbbra 
is a t. előfizetők pártfogásába!

KIőIIzHéfri n r n k  iie  e d d ig ie k .
fbgész évre 4 ftt, 
fél évre *2 fit, 
évnegyedre 1 frt.

Az előfizetési pénzek postai utal
ványok mellett a szokott helyre kül
dendők.

Tisztelettel
a: igazgatósig.

beúnyncveldéink hivatása.
I.

H» » társadalmi éleiben kCrilltckin 
tünk, tapasztaljuk, hogy sokan vannak

T Á R C Z A .

K|i)’ család lártcnrlc.
(tirgfcvei knrrjj* i

III. Rótt.
„A regénye* hely."

A tiszteletes asszony cselhez folyamodott, 
kereste, kereste a kulcsokat, de nem t alatta 
azokat sehol, pedig tudta jól. hogy hol vannak. 
Már eltelt egy félóra! A jegyié kijött türel
méből!

.Ha kulcsokat nem találok kénytelen le
szek a zárat baltával szétfeszíteni! Alt, úgy 
gondul-in. hogy csak találok a háznál s az ajtó 
felé iadult. F. pereiben szekér zörgés hallat
szott az udviron!

Most már csakugyan a tisztelete* jött 
meg. gondolák mindnyájan, a harmadik remény 
sugár a gyötrődő tiszteletes asszony arczári, 
vájjon nem ezután fog e következni a legke- 
gyetleoebb csalódás?!

A jegyzőnek gunymosoly vonult el ar- 
czán. ó már tudta mifog most mindjárt bekö
vetkezni.

A beüt levők a jegyző kivételével mind 
az udvatra siettek, hol épen most állott meg 
ft kocsis. A szekeren senki! Minden oldalról

oly elégületlen egyének, kik anyagi és 
szellemi helyzetükön fölül magasabb ál
lásiaknak , gazdagabbnak, okosabbnak 
és jobbaknak kívánnak tartatni, mint a 
u.ilyenek.

A fényűzés ma már oly fokon áll, 
hogy a r uha , az életrend, az állást 
és méltóságot alig tudja megkülönböz
tetni. Az élvvágy e veszedelmes nyava
lya, oly annyira elhatalmasodott, hogy 
az erkölcsi törvény hatását kezdi veszí
teni, kétes jellemű egyének főszerep
lőkké tolják tel magokat a társadalomban, 
könnyelmű ifjonezok, kicsapongó életűek 
erkölcsbirókká lépnek fel, szóval a hiú
ság és érzékiség lett uralkodóvá a szelle
midé g és becsületesség fölött.

Kik orvosolhatják lég biztosabban az 
ily társadalmi bajokat ?

Bizonyosan első sorban azon nemes- 
lelkű anyák, kiknek élő erkölcsisége fel
éleszti, meggyujtja gyermekeikben az er
kölcsi élet fáklyáját, hogy egy szebb, jobb 
és hazufiusb nemzedéket nevelhessenek ; 
másodízben azon iskolák és leánynevel- 
dék, melyek a nevelés-oktatás elvei sze
rint tervezve vannak, s azokban házias és 
hazafias szellemben valódi szív és észkép
zés gyakoroltatik.

A jó nevelés áldását, csak az anyák 
rendeltetésszerű képzése 1 ózza meg.

A női erényekben tündöklő hajadon 
által sokat lehet kivinni, ki a társadalom 
bu illemet hoz b e , bájos jelenlétével, 
édes szavával a férfiakat nemes tettekre 
buzdítja.

Epén azért leány ne veidéi nknek első 
feladata a szív- és kedélyképzés legyen.

A teremtő a nőnek az észt szivébe 
rejtő, hogy szeretet uralkodjék tettei felett. 
A szív gyengéd érzése és a lélek jó indu
lata a szeretet áldott légkörében tényé 
szik. A szivjóság. szelídség, szerénység, 
nyájasság és jótékonyság ád a nőnek va
lódi méltóságot; inig a szerénytelenség, 
közönyösség, részvétlenség és könnyelmű
ség rost ajánló levele a leánynak. A ki 
romlatlan nyílt kedélylyel. jó szívvel és 
tu inivágygyal búcsúzik el a neveidétől, 
azon leány igazán jól nevelt. Mert a tiszta 
kedély és szivjóság megmenti őt jellemi 
sülyedéstől az élet viharai között, a tudni- 
vágy pedig folytonos okulásra és munkás
ságra buzdít,a. A kedély és szív képzése 
már a zsenge-korban veszi kezdetét, mi
ért is lőleg a szülők feladata ; később a 
tudományban oktatásnál a romlatlan fia

tal kedély további irányzása a leányne- 
veldék köréhez tartozik. A nők, a gondvi
selés rende szerint arra utalvák, hogy 
bizonyos természetüknek megfelelő sili- 
kebb életkörben rendező és vezető, nem 
pedig tágakb viszonyok közt uralgó mi
nőségben hassanak, bizonyos neme az en
gedékenységnek e természetes viszonyok
nak következménye.

Szükséges tehát, hogy a leány nevel
jék a szemériuetességre, mint a szerény
ség alapjára intés és példa áltil töreked
jenek hatni.

Törekedni kell a leányokat megelé
gedésre szoktatni, minthogy az élet szá
mos nélkülözése a nőnemre nehezedik. 
Tanuljanak idejekorán kevéssel beérni, 
takarékoskodni, gazdálkodni, ruhájokat, 
pénzüket megkímélni , hogy jövőben a 
mit a férj munkálkodva és gondteljesen 
megszerzett, könnyelmű módon el ne pa
zarolják.

Pazar István.

KÖZÜGYEK.

A népnevelés ügye
Szíl>olcsiuegvében és a Hajdúkerü

letben.
— A népneveiéi ügye barátaira nézve 

igen érdekes iuu Jelent meg s legközelebbi na
pokban, melyet röviden ismertetni az ügy iránti 
érdekeltségünknél fogva el nem mulaszthatunk.

K írni Kiss József e:abolc*megyei és haj 
duker. kir. tanfelügyelőnek elnöki  j e l en 
tése  az érdeklett kerületekben levő népisko
lák 1873-ik évi tanügyi állapotáról.

Tanfelügyelő előre bocsátván elnöki jelen
tésében a népnevelés nagy fontos-ágát, és ala
pos érvekkel indokolván annak egyesekre szint
úgy. mint édes hazánk felvirágzására kihat* 
nagy horderejét: kimutatja azon nagy haladást, 
mely e tér n 5 év alatt az 1888. XXXVIII. 
tórvényezikk foganatosítása óta az ü felügye
lete alatti kerületekben történt.

Jelesen 1. a szabol cs megyei  t anke
r ü l e t e t  illetőleg:

az 1869-ik évben 1873-ik évben. 
Iskolák száma 285. 409.
Tanítók száma 321. 428.
Tankötelesek 47352. 39823.
(Azért apadt le a tankötelesek száma, mert 5 

év alatt T3Tü gyermek balt el himlőben; 
Ukolala járt 18604. 23686.
Ismétlőiskolába 00. 3477.
Iskolába nem

járt 28748. 12660.
Iskolai kiadások 652*3 frt. 114147 frt.

Kszerint az 1869-ik évben iskolázott: a 
47352 tanköteles 39®,-a =  18604. az 1873-ik 
év végén pedig a 30823 tanköteles 68*,-a =  
27163.

A népiskolákat illetőleg tehát 5 é v a l a t t  
következő haladás történt:

1. Az i skolák  s zá ma  szaporodot t
124-el.

2. L'j i skola é p í t t e t e t t  Cl.
3. Átalakíttatott 29.
4. Kijavíttatott 69.
5. F e l s z e r e l t e t e t t  409; ezek közt 

belv.  hitv. 181.
6. Az iskolai oszt á lyok száma sza

porodot t  212-vel.
7. Iskolai tantermek száma szaporodott

150 el.
8. A tényleg  i skolába  j á rók  szá

ma s zapor odo t t  8559-el.
9. F e l á l l i t t a t o t t  80 ismétlő is

kola. melyekben tanult 3477.
10. Imi, olvasni nem tudott f e l n ő t t  

o k t a t t a  t o t t  5764.
11. IparostanoQcz és segéd taníttatott 793.
12. Tan i t ók  száma s za po r o d o t t  

12l-el.
13. Képezdei póttaofolyamban tanult 387

tanító.
14. A t an i t ók  fizetése em elte

t e t t  46857 Ittál.
15. Az ismétlő iskolákban tanításért áset- 

tetik a községek által 1596 frt
11. Hajd ukerüle t i  tankerületit

i l l e től eg:
1869-ik évben. 1873-bai.

Iskolák számai 23. 65.
Tanitók száma 58. 70.
Tankötelesek száma 13294. 11668.
(5 év alatt 1626 gyermek balt el himlőben.) 

Iskolába járt 4483. 6933.
Ismétlő iskolába 00. 1799.
Iskolába nem járt 8811. 2936.
Iskolai kiadások 15819 frt. 31271 frt.

Kszerint az 1869-ik évben iskolázott 1329* 
tanköteles 33® , a =  4463, az 1873-ik év ré
gén pedig: 11668 tinkötelea 74%-a =  8732.

F.s igy a népiskolák részére 5 é r a l a t t  
következő haladás történt:

1. Az i skolák száma s zap o r o d o t t
38-al.

2. l'j iskola építtetett 6.
3. Kijavíttatott 5.
4 F e l s z e r e l t e t e t t  65; ezek közt

he Ír. hi t r .  42.
5. Iskolai oszt á lyok száma szapo

rodot t  48-al.
6. Tantermek száma 27-el.
7. Tényleg isko l ába  j á r t ak  száma 

növekede t t  4249-el.
8. T íz i smét lő  i s kola  á l l i t t a t r á o  

lel. ezekben tanult 1799.
9. írni, olvasni nem tudott f e l nő t t  t a 

n í t t a t o t t  978.
10. Iparostanonci taníttatott 245.
11. Tan i t ók  s záma szaporodott

12-vel.
12. Képezdei póttanfolyambantanait 59 ta

nító.
13. Tan i t ók  f i z e t é se  e me l t e t e t t  

13384 Írttal.

ez a kérdés intéztetett a kocsishoz: Hát a tisz
teletei urék hol maradtak?"

A kocsis röviden előadta az egész ese
ményt!

.llogv X—hez közel, egy nagy ház e’.ibe 
kisérték, ott elvitték :i tiszteletes urat és Ele 
mér urfit. azután ft még várt ott két nap. 
gondolta, majd csak Kibocsátják a tiszteletes 
uramékat, tn ndennap el ment négyszer, ötször 
ahoz a nagy házhoz, de nem bocsátották be. 
már a lovak majd meghaltak ében, hát kény
telen voltam haza jönni.-

A tFztelete> asszony kétségbeesése az 
őrjöngésig fokozódott, nem volt többé az előbbi 
gyenge no! Szilárd léptekkel lépett a szobába, 
oda dobta a kulcsokat a jegyző lábaihoz! „tes
sék rizitálni !“

Aztán azon fájdalom hangján, mely nem 
csüggeszt el többé, de mint egy delejfolyatn, 
villanyos croteljt kölcsönöz még a gyönge nők
nek is. mely a szolid galambot néha az orosz
lán bátorságával ruházza fel, oda állt a jegyző 
ele s monda

.I ram! Én eddig csak imádkozni tudtam! 
Ha az isten csapással látogatott . . . imádkoz
tam! . , Évek hoszu soráig kértem nz Istent, 
adjon nekem egy leány gyermeket! Az Isten 
meghallgatá kérésemet, boldoggá, oly boldoggá 
tett. minőről nem is álmodtam, de egy év múl
va visszavette őt! . . .  én akkor is imádkoz
tam! L>c most azt az embert, bár ki legyen

az. ki engem férjemtől, e gyermekeket apjok- 
töi meg akarja fosztani — megátkozom: Ne 
legyen annak nyugta se éjjel, sem nappal, ül
dözze a lelkiösmerct 1 Sárga legyen neki 
napsugár! mérget szívjon a virágból, gyötrel
met igyék poharából! Ez az én első átkom 
hiszem, hogy utólsó is. ez teljesülni fog."

A tiszteletes asszony e -zavak után lan
kaiban hanyatlott a székre, az ura épen éjfélt 
ütött, a borzadály jeges kerülete tölté el a je
len levők tagjait, csak a jegyző nem látszott 
megijedni bár a figyelmes szem felfedezhetett 
homlokán egy hirtelen átiüpfiló árnyat, de az- 
táu ismét elébbi fásult visszataszító volt 
arcza.

A tisztelt jegyző urnák különben egyéb 
nemes tulajdonaihoz tartozott az istentagadás 
is. ezért bár némileg öt is meghatotta az átok 
épen az éjféli órában, mindamellett nem sokat 
adott az egészre, .hallott ő már asszonyi 
átkot eleget!"

Hidegen felvette a kulcsokat s a könyv
tár felé indult!

„Megálljunk uram!" Szólalt meg Kolozsvár}’. 
— .lássuk van-e a/, urnák erre engedélye, 
vagy felhatalmazása V*

A jegyzó kivett zsebéből egy iratot, mely
ben arra intetik, hogy miután Tornai lelkész 
erősen bevádoltatott fiával együtt, most vizsgá
lati fogságban van. siessen azért rögtön, mi- 
helycst e rendeletet kapja, a lelkész lakra s

ott minden botrány nélkül csendesen kutasson 
fel mindent s rögtön tudósítást küldjön t  do
log miben létéről, slb.

Nem lehetett többé mit tenni, engedelmes-
kednie kelettl

Mig a jegyző a könvtár átvizsgálásával 
foglalkozott Kolozsváry eílenörködése mellett,
a tiszteletes asszony az Íróasztalhoz ment, 
kinyitotta annak hirtelenül egy titkos fiókját s 
íme legfelül ott volt csakugyan a forradalmi 
hircs beszéd, hirtelen kikapta onnan, a neszre a 
jegyző visszafordult, s egyenesen a hazinofelé 
tartott, s kérdezte mit csinált ott az asztalnál, 
mig a lelkésznc feleb t helyett lesujtólag végig 
mérte a jegyzőt s ez utóbbi egy izemlész kap
zsiságával kezdett hányni vetni az iró asztal 
irományai között: addig Kolozsvárénak is si 
került egy kis gyűjtemény könyvet kivenni a 
többi könyv közül s kabátja zsebébe rejteni, 
melyet m;ir rég szorongva nézetű E könyv 
forradalmi költeményeket tartalmazott; a töb
bek közt benne volt az is. melynek refrainje 
ez: , Akaszszátok fel a királyokat.® Petőfitől.

Most már kereshetett a domine.
Reggel fele volt az idő, midőn a kutatás

nak vége lett. — A jegyző csnggetegen, s 
rnszul palástolt leverttséggel, mint a vadász, 
ki a legszebb vadat elszalasztott* s üres tás
kával megy haza, — hidegen búcsúzott s tá
vozott.

Kevés idő múlva a Kolozsváry uram csa-



a
Kelifi tájékozás szett pontjából szükséges

nek látjuk itt felemlíteni a lakosok számát az 
1873 ik érről, mely is az elnöki jelentés sze
rint :

I. Szabolcsmegyében: 259,774.
11. Hajdúkerületben: 63373.
Kimutatja torábbá tanfelügyelő azon ál

dozatokat, melreket egyfelől a kormány, más
felől a tankertietek, illetőleg vallásfelekezetek 

: ö ér alatt tettek a népnevelés ügyében, u. m.: 
} I. A közoktatási magv. kir. minisztérium

adott készpénzben 45853 frt, ezenkívül tanesz- 
, közökben 3319 példányt.

II. A szabolcsmcgyei összes vallásfeleke
zetek Unitók fizetésére’s egyeb iskolai költ- 

I aégekre kiadtak 5 év alatt f é l m i l l i ó  irtot, 
; a hajdúkerület pedig részére 200,000 frtot.

Ily áldozatkészség eszközlé azon örvende
tes haladást, melyszerint a tiszta magyarajku 
Hajdúkerület Szabolcsmegyérel együtt kivétet- 

. betett azon szomorú helyzetből, melyben nép-
* iskolai és közértelmi miveltségi állapotát te- 
1 kintre, az 1868 ki XXXYIlI ik törvényczikk ta-
! lálta
. Majd a népnerelés fejlődésének s haladd 

iának fényoidalai mellett feltünteti tanfelügyelő 
' az árnyoldalakat is, kimutatván egyenkmt a 
; hiányokat a népnerelés terén; jelesen szüksé- 
- geitetik még

I. Szabolcsmegyében 89 iskola 104 tani-
í tórái.

1L A Hajdúkerületben 53 iskola ugyan-
* annyi tatitóval; kimutatja továbbá községen- 
. ként s vallásfelekezetek szerint, hol vannak jo.

rósz és tarthatatlan rósz iskolai épületek, hol 
j rannak az i>kolék taneszközökkel egészben. 
' részben felszerelve; kiterjeszti figyelmét a ta 

nyai  i sko lákra  is, a már meglevőkre, és 
még hiányzókra; kiemeli főleg mint egyik lég 

J főbb szüksége a t an í tók  f i z e t é s ének  fel- 
< emelését .
i Végül több reudbeli táblás kimuta- 
! tást csatol a tanfelügyelő elnöki jelentésé- 
’ bez, melyek egy tekiotetre kimutatják közsé- 
. génként és vallásfelekezetek szerint a haladást 
i is hiányt, — a népiskolák anyagi és szel- 
i leim állapotát. Szóval ezen 9 ívre terjedő el 

nők jelentés oly gonddal és szakavatottrággal 
i »an ősazeállitra, hogy méltán fejelhetjük ki 
| tanfelügyelő irányában őszinte elismerésünket,
' annyival inkább, mert ezen elnöki jelentős au- 
1 nak világos bizonysága, hogy Szabolcsmegyében 
' éa a Hajdúkerületben a népneveiéi örvendetes 

elóbaiadása részben tanfelügyelő erdetue, ki 
egész odaadással 9 lelkiismeretes buzgósággal 
igyekszik hivatalának megfelelni, s kinek híva-

* Uloskodása ideje alatt a felügyelete körebe 
eső kél kerületben 13052-vel ke vés bede t  tí az írni, olvasni ,  számolni  nem tudó 
f e l nő t t e k  száma.

Ajánljuk ezen müvet minden nevelési ügy- 
barátnak.

Különös örömünkre szolgál, hogy a nevelés
ügy terén épen 8zabolcsmegye és a Hajdúkerület 
tanfelügyelője az a ki ily kimentő munkálat ké
szítésével első lépett a nyilvánosság színpadára.

Fogadja őszinte üdvözletünket!

A fővárosból
Budapest, deczember 8.

r („Kornélia " Szinnou légy f» vonásban. Irta T-ldy 
laivtn Elótaör adatott a u< mzttl ázinháábán dec* *«io- 

ber 7-én.)
Szokatlan nagy közönség gyűlt ma este 

egvbe a nemzeti színházban. Feszülten várták 
sokan előadását azon darabnak, melytől néhány 
asigoru moral.sta azt hirdette, hogy az erköl- 
csisoget sér ti s a nemzeti színpadon kozrneg- 
botránkozást lóg szülni. A mai előadás xnegha- 

, zudt. Ua a hu erkóicaoruket. Igaz ugyan, hogy
' a második felvonás alkalmival volt egy kis

pisszegés, sót egy-két fütyentést is lehetett 
1 hallani: mindezt azonban teljesen megsemnn- 

aitik azon dús tetszem nyilatkozatok, melyekben 
a közönség hatalmas többsége az uj darabot ré- 

f azesité.

ládja is távoiott a házból, de nem egyedül, 
mig a dolog jobbra vagy halra eldőlne, meg
hívták a magukkal vitték a tiszteletemét s 
gyermekeit is •• •

De micsoda czélja és kilátása lehetett e 
j buta, de különben alattomos és ravasz jegy

zőnek, hogy a becsületes köztiszteletben álló 
lelkészt és annak családját ily kellemetlenül, 
aggasztó helyzetbe sodorja, holott e családnál 
majdnem mindennapos volt, s a családtagok 
bár nem rokonazenvból. de mert a családfő 
úgy kívánta, k. llő tisztelettel viseltettek iránta, 
számtalanszor evett éa ivott a lelkész asztalá
nál. sokszor hónapokon keresztül, mintha ál
landó kosztol lett volna V! Mert hogy ö volt a 
kellemetlen helyzet elöidözöje. azt már min
denki sejtette, csak jelek és bizonyítékok hi
ányzottak ; ö azonban, ha itt. vagy ott társa
ságban e tény felmerült, úgy viselte magát, 
mintha sajnálkoznék az egész esemény felett.

* Aligha dolgozott nála más. mint az. hogy 
hűséges szolgálatokat akart tenni, talán hogy 
magasabb hivatalba juthasson, talán érdeme
ket akait szerezni egy zsiros konczra.'!

Ezen feltevésünk világosabban is fel fog 
derülni.

...........Mint említők, a jegyző csüggete-
gen tért haza. komoron, csak úgy ruhástól ve- 

1 tette magit divánjára, de álom sehogy sem

Kornélia egy kitünően nevelt, erényes, 
iószivü nemes angyali lény, kinek szive lángra 
lobban egyike iránt azon két fővárosi gavallér
nak ki ót kocsija feldülésekor támadt kelle
metlenségeiből lovagiasan kisegíti, Ürügyet ke
resve a két fővárosi fiatal ember — Temesi 
és Dunay — Kornélia gyámauyjának házába 
tér be. hol meg nem tudván egyezni a felett, 
hogy kié legyen a szép leány, sorsot húznak
— mely 'leütésinek kedvez. — Temeti, mint
hogy minden más utat a leány birtokába jut
hatni lehetetlennek talál, megkéri s meg is 
nyeri Kornélia kezet. De már a megkérés al
kalmával is vad szenvedélye rohamában oly 
módon csókolja Temesi menyasszonyát meg, 
hogy ez szemérme megsértett önérzetében pa
naszolja azt gyámanyjanak el.

Kornélia férje, — Temesi, — lassan-las- 
snn régi könnyelmű életebe sülyed vissza. Egy 
este alkalmával nejét a redoutebol barátja kí
séretében haza küldi, ö maga pedig régi kollé
gák viszontlátásának ürügye alau továbbra is 
ott marad. Kornélia — Dunay által kísérve
— álarezozottan visszamegy a redouteba é9 
ime férjét itt a legkicsapongóbb s legalja
sabb társaságban, elvetemült ledér nők körében 
találja. E pereztöl fogva az eddig lángolón sze
rető Kornélia megveti s megutálja aljas férjet. 
Síivé fájdalmát azonban a nemes lény vigyázva 
titkolja a világgal szemben és boldog megelé
gedettséget színlel mindenki előtt; csupán 
egy hu barátját Dunay Zoltánt — avatja 
be boldogtalansága titkaiba. Később azon
ban e baráti vonzalma Dunay iránt szen
vedélyes szerelemmé fejlődik: do ekkor lelke 
nincs még annyira feldúlva, hogy magáról egé
szen megfeledkeznék: küzdve ugyan, de mégis 
erőt vesz szenvedély éti, lemond szerelméről. 
Midőn pedig véletlenül még azon viszonyra is 
rájön, mely férje s szobaleánya közt van, elba- 
tá ózza, hogy férjét,örök re itt hagyva, vissza 
utazik beteg anyjához. E kétségbeeső állapot
úak közepette egy táviratot kap, mely anyja 
halálát hozza hitül. — Most tehát már itt sem 
kereshet menedéket . ..

Az utolsó felvonás iSorrentóban játszik, 
itt a tengerparton, félre vonulva a világ zajá
tól. éli törvénytelen szerelmét Kornélia Dunay* 
val. Ide siet temesy. hogy buszút álljon Du
náin a férj megsértett becsülete miatt. Korné
lia azonban — megmentendő kedvesét — Te
mesy életének fegyverrel véget vet. Midőn pe
dig a haldokló e szótbörgé: . gyi lkos, - Kor
néliában felébredt a lelki furdalás és a ten
gerbe ugrik. M. M.

A nagyváradi jogakadémia ünnepélyes 
megnyitása.

— A „Sxabolci1 tudósítása. —
Nagy-Várad, deca. 3. *

(Déri hó 2-án 1, » óraknr az if
júság a plebáuiai templomban az i«teni 
szolgálatot hallgatja, ezt követi dr. Horá- 
ívi Lijus megnyit" beszéde, dr. Bosóki 
Alajos a nagy v j<«akadr oia rövid törté
netesek vázlatát f«-i egeii Dr. Síjük Ár
pád ünnepi brazeJet tart Dr. korty az 
akadom, tanári kara altat kiturfc-t palya- 
dijakat hirdeti. FetkoszOntö bosod Tury 
IgnAcz 4 ev. joghallgatót"!, végül az épü
let megtekintése : diazehed.l

Ez volt programmj i az ünnepélyes meg
nyitásnak. a mit is, mint lelkiismeretes tudósitó 
szükségesnek tártuk dióhéjba vont közleményein 
elején közölni.

A ki szerdán reggel Nagy-Várad szűk 
utczáin végig haladt, azt gyaníthatta, hogy ma 
itt vajmi ritka eseménynek kell történnie Ka
tonák _en blanc párádé" cilindere* urak. frakkos 
uracsok, egy-két magyar kabát ihorribile dictut 
ünnepi arezok. a kocsik ide-oda ügetése és 
mindezek felett a hullámzó tömeg. — mely 
egyenesen a plébánia templom felé halad — 
az. mi figyelmünket igénybe veszi. A templomba 
érkezve. Kiinier Henrik apát-kanonok tartja 
fényes segédlet mellett az ünnepélyes „vem 
sancteM. számos notahilitás jelenlétében. — 
Bont 10 órakor indult a menet az egyházból

ott szemére. Felkelt tehát, s ért hetién mono 
ogokat mormogott magában mosdat lan szit
kokkal keverve.

.És még is győznöm kell! Még is? . . . 
De mit tehetek? . . . Lássuk csak!- Ismét 
egy hosszúséta következett! Miközben öszsze- 
veszett tüskés bajuszával, homlokát meginog 
lökte gorombán mutató ujjúval; de egy ked
vére való gondolat csak sehogy se tudott elő 
teremni.

Végre is leült és a következő sorokat
irta:

„Mélyen tisztelt Nagyságos urain!-
Kutatásom sikerhez nem vezetett, mindent 

összevissza hánytam, titkos fiókokat felnéztem, 
de egyetlen betűt sein találtain, mely terhelő 
lehetne: pedig meg vagyok erősen győződve, 
hogy vannak, még pedig számosán ilyenek ! A 
lelkészt csak fogságban keit tartani, majd utána 
látok még. s hacsak lehet felderítek mindent! 
Es ha valamihez juthatok: önfeláldozó hűsége
met magas kegyeibe ajánlom stb."

Ez volt az egyik levél.
A szegletes homlok alig volt képes ennyit 

is hirtelen kiizzadni.
Most ismét felállt székéről. . . Hosszas 

séta következett ismét I A bajusz harc* bekö
vetkezett újra. vegyítve koronkénti csavargá
sokkal. s volt egy szokása még a dotninének. 
midőn mély gondolatokba volt merülve, megállt, 
y-féle lábait térdcsuklóiabn hátra görbitettekezét

az uj ottan épült akadémiához, hol annak dísz
termében a következő notabilitasok foglaltak 
helyet.

Biharmegye főispánja b. Döry József, 
Beöthy alispán, a polgármester, az összes ta
nári kar. a gör katli. püspök helyettese, szá
mos főpap, köztük az izr. hitközség nagytudo- 
mánvu főpapja dr. Uosenberg. a tanfelügyelő 
a közöshadseregbeli tisztikar, élén b. l’ulsz al
tábornagy gyal, a honvéd ti: /.tikár, a debreczeni 
jogakadémia képviselője Kovács jogtanár, a 
tűzoltó-egylet parancsnokai egyenruhában, az 
akadémia polgárok, az. összes értelmiség és a 
városi polgároknak dísze. A zsúfolásig megtelt 
teremben harsány „éljenek- közt a jog- és ál
lamtudományi kar ezidei igazgatója dr. Hoványi 
Lajos ur lépett a katedrára fez keresi párját i, 
hogy az egybegyttlt vendégeket üdvözölje. Ne 
kiváltja tólem senki, hogy e valóban ünnepi, 
megható és nagyszerű beszédet egész terjedel
mében közöljem.

Beszéde közben felolvasta Trefort ömlts. 
és Pauler ömlts. üdvözlő iratait, — kik orszá
gos ügyekkel el vannak foglalva, az ünnepélyre 
meg n ;n jelenhettek. Felolvasta továbbá a deb- 
reczeui testvér akad. üdvözlő iratát. (F.z kép
viselőt is küldött — a többi jogakadémia 
persze aluszik.) Dörgő „éljenek" közt lépett 
le a szószékről az ősz tudós és helyét elfog
lalta dr. Bozóky Alajos ur. Az akadémia ala
pításáról. annak rósz és jó napjairól beszélt: 
elmondó, miszerint az akadémiát b. e. M. Te
rézia alapit á; elmondó, mily nehéz napok vol
tak azok. az itt működő tanárokra nézve, mi
dőn bizonyos utasítások értelmében kellett a 
vizsgálatokat megtartani. — megemlékezett 
azon tudós férfiakról, kik ez akadémiát láto
gatták és végül örömét fejezé ki a felett, hogy 
végre a nagyváradi jogakad. is szép jövőnek 
néz elé. Beszéde általános tetszésben része
sült.

Ezek után dr. Sipos Árpád ur lépett a 
szószékre. A ki megszokta a tanár ur előadá
sait. vagy ot bármely alkalommal hallotta, az 
előre tudta, hogy . .  . c\ nunc.

Csengő hangon tartott beszéde laikust és 
tudóst egyaránt lebilincselt. Pártolóiig szólt a 
felállítandó protestáns egyetemről, sajnálatát 
fejezé ki a felett, hogy a törvényhozás a ta
nárok független állását, mivel sem biztosítja, 
és azon reménynek ad helyet, miszerint ez 
nein soká fog magára váratni. Beszéde harsogó 
éljenekkel fogadtatott. — A lelépot többen 
sietnek üdvözölni.

I)r. Kürthy lép most a szószékre, hogy a jógák, 
tan. kara által kitűzött pályadijakat kihirdesse 
2 50—50 o. é. frtos dijak ezek. Lelkes szavak
ban hívja fel az akad. polgárokat (csakis az 
idevalók pályázhatnak! a versenyre. — Végül 
Tury Ignác* 4 év. joghallgató szólt helylvel- 
kozél túlzott képletekben ugyan — de igazsá
gos vagyok és szónok lármázó hangja daczára 
is meg kell vallanom, hogy szépen, hévvel és 
tűzzel beszélt.

Következett az épület megtekintése: ehez 
sok szó férne. — és azért bal gatok. Az épület 
felszereléséről azonban c«ak dicséroleg kell 
emlékeznem.

Az ünnepélyt a diszebéd zárta be. — 
Miután nem minden halandó oly szerencsés egy 
ebédért 3 fit 50 krt fizethetni, azért megbocsát 
a t. olvasó, ha értől c.-akis a helybeli lapok 
nyomán közölhetek valamit.

A „Nagyvárad- a következőket irja. „Ha 
máskor banquetire mégv a „Sas -ha. lakjál 
előbb jól otthon.' A „Bihar* pedig következőt 
i r : „Komornyik ebédje bár 3 Irt 50 kr. — de 
jó volt.- Tessék okoskodni!

E /el kapcsolatban meg kell eiulitenem 
tuég. miszerint az akadémiai ifjúság ez ünne
pélyt megelőzőleg decz. 1-én egy minden te
kintetben sikerült és fényes „zene-estélyt" 
rendezett.

Egyéb helybeli és vidéki hiteinkről jövő
ben többet.

E rnyei  M ó r.

hasán összekulcsolta, karjait hőnnaljáhan és 
könyökével szárny gyanánt libegtette. mialatt 
apró macska szemeit lefele fordítva, czéltala- 
nul a semmibe nézett I Ez a helyzet volt az, 
melyben legjobban feltudta rsigázni azt a kis 
észbeli tehetségét, mely idomtalan kaponyájéba 
belesült. - -  így állott körülbelül egy fél ne
gyed óráig. Ha valaki e csudálatos helyzeté
ben látja, minden bizony nyal őrültnek hiszi ot.

Végre nagy gyorsasággal rohant iró asz
talához, felragadta ismét a tollat s irta a mint 
következik;

„Kedves barátom'
Eredeti ötletem támadt! Azt hiszem, 

hogy nyomon vagyok! Az irományokat kiku
tatom ! Más heiven nem lehetnek azok. mint 
a templomban. Egyet kell kivinni csak. és ez 
sz. hogy erre felhatalmazást nyerjek, s addig 
a pap haza ne jöjjön! Aztán majd ott is ma
rad talán örökre, barátod sth.-

Az igy elkészített leveleket zsebébe rojté, 
aztán csendesült kedélylyel csak úgy ruhástól 
levetette magát kanapéjára és elaludt.

Epén vasárnap délután volt!
Ki látta már roilv örömteli ünnep ez

falun?
Ti városiak, kikre nézve egy forma a 

hétnek minden napja, mindennap ünnepi disz éa 
hétköznapi lélek; mosolygó arezok, kaján szi-

A debreczeni

nöegyleti á rvah áz  javára
rendezett

EZÜST SORSJÁTÉK
f. 1874. évi deczember 1-én d. u. 3 órakor a 
városháza nagy tanácstermiben megtartatott 

búzásának eredi ténye.

A nyerő sorsjegy A nyerő sorsjegy
sorozata szánta sorozata szama

6 49 8 719
2 57 21 899
2 491 26 593
10 60 26 757

28 81 21 980
11 292 18 753
30 770 6 959
11 955 4 893
17 888 22 841
19 74 11 Ö2i>
1 702 7 234
8 116 27 464

29 328 22 236
11 7.53 1 783
2 409 27 192

27 166 7 84
14 745 4 849
4 347 19 880
9 8 22 629

19 356 14 841
12 826 4 780
28 559 13 545
25 337 1 764
13 585 12 804

1 497 10 686
23 930 22 639
4 4'J 23 924

18 883 23 977
28 585 25 46
13 124 15 181
15 785 12 220
26 243 11 813
11 946 9 243
24 197 11 928
17 863 20 203
30 454 1 664
4 844 20 690
4 486 15 232

25 316 2 78
29 54 23 95

1 866 21 424
3<» 965 28 205
15 879 5 923
15 948 20 857
10 875 12 583
17 45 8 982
14 100 20 463
23 522 27 4'7
2 628 21 . t

15 605 21 773

ÚJDONSÁGOK

**  A ..szabolcsmegyei lap kiadó tá r 
sulat" f. hó 27 ikén gyüleat ta rt. melyre 
a tagok az igazgatóság által ezennel 
meghivatnak.

-+• Gorombei Pétért, lapunk szép tehet
ségű munkatársát, eperjeskei ref. lelkészt ér
zékeny csapás érte. Forrón szeretett nejét, a 
példátlanul hü. önfeláldozó szelíd nót, elvesz
tette f. hó 7-én. A fiú megmaradt, de az anya 
a halál áldozatául esett. A korán elhunyt fe- 
Ipjtbetetlen nő temetései, hu 8-kán délután ment 
vég he Fj'ej'skén. Koporsója felett az udvaion 
Lukács Ütőn nyíregyházai tef. lelkész beszélt, 
a temetőben Porzsolt József tnándoki helyet
tes lelkész. A vidékről szép szánni közönség 
gyűlt össze, a falu lakossága pedig kivétel 
nélkül igazán osztakozott szeretett ifjú lelké
sze mély gyászában, ki ismerte a boldogságot, 
mely az egymást forrott szerető ifjú pár kö
zött létezett, az felfogja a majdnem elviselhe
tetlen csapást, mely a nemes lelkű ifjú lei

vek. „kívül arany, beled hamu,- mint a holt- 
tengervidéki alma. — Üzlet a végtelenségig!. . 
divatban, becsületben, elv- s jellemszilárdság- 
ban. barátságban, irodalombul; — ti kik a 
szerint cserélitek barátaitokat, a mint hitvány, 
szennyes érzelmeitek hozza magával; kik ma 
az erény oltára körül tumjéneztek. holnap ke
zet fogtok az ördöggel, mert azt kívánja ön 
enieltetéstek. Ti, kik nyíltan a szabadelvűek
kel kaczérkodtok. titokban pedig eladjátok eze
ket az ellenfél csillogó aranyáért; — jertek 
falura feliljulni. kedélyt, melegséget, ártatlan
ságot szívni a falusi élet tiszta, egésséges le
vegőjéből ! . . . . — A falu szüzei egyszerű 
bajos öltözetben bosszúra leboc Hatott páros 
pántlikéba funt hajjal, körben karikában járják 
végig a falunak minden utczáit, sajátságos me- 
lodiáju dalt zengve, melynek szövege valami 
értelmetlen bohóság; mindössze is ennyiből áll: 

„llnjlik a meggy fa;
Nagy az árnyéka; . .
Alatta van egy 
Barna menyecske 
A kit szeretsz, kapd be.*

Es mégis hány ártatlan szív tud ezen 
az egyszerű dalon elmulatni évről évre minden 
vasárnap délután! Nem csak. hanem élvezni 
oly ártatlan és zavartalan örömöt, aminöhez 
fogható csak a szűzies szív tiszta templomá
ban pihenhet meg.

(Folytatás,)



készt sujtá. Igaz szívből óhajtjuk : adjon a 
minden jóknak adója neki eiós lelket a vesz
teség ollioidozására. — Meg kell még itt em
lítenünk, hogv a vidékről összegyűlt nehány 
lelkész és tanító oly énekkart hevenyészett, 
melynél liármily gyakorlott s fegyelmezett da
lárda is a ág lett volna képes szebben s sziv- 
reliatóbban énekelni.

(!) A nyíregyházai sóstói gyűlés csak
ugyan inegtariatott I. hó s-án Nyíregyházán a 
városháza kistermében. E gyűlésen elhatá
roztatott a sóstói helyiségen egy nyári kioszk 
építtetése a fürdői vendégek kényelmére, mely 
esős időben nem csuk étkezőül, hanem táncz- 
termül is fog szolgálni, a deszkából készítendő 
épület létesítésére a társulat 500 irtot utal
ványozott ; továbbá elnök bejelentette, hogy 
jövő évn* sóstói vendéglősül NVeinberger Ber- 
nátot. mint legelőnyösebben vállalkozót fo
gadta fel.

A f. hó 9-ere hirdetett Nyíregyháza 
vidéki rét. tanitóegyleti gyűlés megtartatott, 
Gavallér János alelnök elnöklete alatt. Elnököt 
a gyűlésen való megjelenésben hivatalos kö
rülményei gátolván. — A „vértesaljai tanító
éi rV let “ kérelmét a tanítói nyugdíj érdekében 
egyletünk magáévá tette; ezután élőszóval je
les. kimerítő előadást tartott Horváth Gábor 
kallói ref. tanító a niétei rendszeriül. Az ügy
kezelési szabályok még el nem készülvén, fel 
nem olvastattak A gyűlés délutáni 2 órakor 
ért véget. Fájdalommal jelezhetjük, hogy a ta
nító urak kü/.iil ismét nem sokan voltak jelen. 
Reméljük, hogy majd találunk módot, mely 
szerint az anyagi akadályok e tekintetben le
győzhetek legyenek.

X  A nyíregyházai kaszinó-egylet legkö
zelebbi tisztújító gyűlésén ismét Ábrányi Aurél 
választatott elnökké, cgyszeismiml elhatározta
tott. hogy a sz.varárulás billióid s egyéb ki- 
szolgálatok ezután sem házilag fognak kezeltem*, 
de bérbe adatnak.

V  A Nyíregyházán felállítandó népkony
hára újabban adakoztak: a nyíregyházai ka
szinó 30 frtot. Hartholomeidesz Jánosré l véka 
lisztéit s K» font sót, Siska Júlia pedig 2 
véka gabonát és egy isák kiumplit. — 
l'azár islvánné véka kását: a iö-
egylet által adakozási szempontból gviijto 
ivek bocsáttattak ki. Nem hallgathatjuk ciüzv. 
Hvezda Károlynénak azon szives áldozatkész 
ségét sem. hogy főzés végett egy konyhát aján
lott fel. valamint kamarát is a begyülendő élelmi 
szereknek. K nemes eszme felkarolása által a 
nóegylet fényesen bebizonyította azt. hogy fel
fogta magasztos hivatását. Vajha közönségünk 
ne lenne közönyös, s melegen karolná fel ez 
ügyet.

X  A napokban egy ifjú ember Eenhánl 
szűcs segéd agyonlőtte magát. Mesterétől éjjel 
azon ürügy alatt kérte ki fegyverét, hogy a 
bőr szagra összegyűlt kutyákat fogja vele el
riasztani. A fegyvert kivitte. hallottak is puska 
dördülést. de azt gondolták, hogy kút akra 
lőtt : csak reggel ta állók meg a szerencsétlent 
véreben feküdve. Homlokon lőtte magát. Tetté
nek indoka nem tudatik.

t sz. i Hrabovszky Guidó télé ügyre nézve 
a vidéken többféle egymásnak ellentmondó hí
rek keringnek. Vannak, kik állítják, hogy az 
egész e.et nagyítva adat.k elő. s tagadják a 
megye északi részén egy szervezett rablóbanda 
létezését, mások ellenben áditják. h"gy csak- 
ugvan utolsó szóig igaz eset, hogy a Hrabovszky 
által meglőtt két rabló pálezai lakos volt. kik 
csakugyan meghaltak, sót beszélik azt is. hogy 
ugyanezen banda tagjai a pálezai bírónak kar
ját’ ketté vágták. Annyi inai. hogy a rablók 
Üldözésére kiküldött csendbiztos a rablóknak 
még nyomait sem fedezhette fel. Mennyi igaz 
a dologból, talán majd felderíti az idő; azonban 
az ügyben ha semmi igaz nem volna is. kel
lemetlen már magában az. hogy a vidék örö
kös rettegésben tartatik.

(n) Megyei tanfelügyelőnk igen nagy gond
dal. mindenekie kiterjeszkedö figyelemmel ké
szített évi jelentése a nevelésügyről elhagyta a 
sajtot. Königyi rovatunkban bővebben ismer
tetjük.

(—> Múlt heten a demecseri indokainál 
történt vasúti baleset ügyében inár megejtetett 
a vizsgálat. Kisült, hogy a szerencsétlenségnek 
főokozói n pályavonal felvigyázója és a mun
kavezető voltak, a mennyiben az örök által 
figyelmeztette voltak, maguk a munkások is

vonakodtak tovább haladni, azonban a munka
vezető azzal fenyegetőzött, hogyha nem hajta
nak, elereszti őket a munkából. így halljuk, 
hogy az illetők bűneikért legalább is egy évi 
fogságot kapnak.

* Műkedvelői előadás tartatott tegnap 
Nyíregyházán; eloudatott két vígjáték: „A vá
ró t e remben"  és „A köz ügyek-. Ma va
sárnap a „(’zigany*4, Szigligeti népszínműve.

* A múlt hóban Nyírbátorban tartott ref. 
egyházmegyei gyűlésen következő érdekesebb 
határozatok hozattak: — 1. L>r. Heiszler Jó
zsef véglegesen lemondott az egyházmegyei 
ülnökségröl, gyengélkedő egészsége miatt. 2 . 
Megyei iskola tanácsosul Gyöngyösi Sámuel 
választatott meg. 3. Az egyházmegyei ülnökök 
hivatalukról a szabályok értelmében, letelvén a 
3 év, lemondtak, ezután i> évre ejtetnek a vá
lasztások. 4. A györöeskei egyház a bezdédi 
egyházhoz affilialtatott; nem különben a jókéi 
egyház is a papi egyházhoz és a geszterédi a 
b&lkányihoz, mindezen intézkedések megerősí
tés végett az egyházkerületre terjesztetnek, ö. 
A látogatósági körök következőleg osztattak 
be: őri vidékre megy Harsáuyi Sámuel, Jármy 
Elek, jegyző Tóth István: belföldre Kozma 
József esp. Lőréi Antal jegyző. Nemes Meny
hért : Nyíregyháza vidékére Nemes Benjámin. 
Üobozy Ferenez jegyyö, Kosa Imre: Iláthori 
vidékre Gyöngyösi Sámuel, Ijfalusi József 
jegyző Szabó Ferencz.

(cs) Mindenütt lopnak valamit a tolvajok 
még ott is a hol igazan nincs semmi. K lm 
végén éjjel valami szegény legény félék pró
bálták feltörni a heszterczi vár ajtóit a hol 
ez idő szerint az öreg lietka élte özvegyi 
napjait. .Már a vár külső ajtóját In* is törték, 
csak egy ajtó volt még őst romlandó; az öreg 
ur elkezdet gyónni u még őt védő ajtón ke
resztül; ezen szavakkal; „nincs nekem semmim 
és nem is volt, hagyjatok nekem békét; én 
szegény ember vagyok.* a tolvajok meghittek 
az ártatlan öreg urnák, és odább álltak.

— A nyíregyházi pénzintézetek az orszá
gos bank egyesületbe nem léptek be. s az a 
felöl szóló liir tévedésen alapult.

(!i A legközelebbi megye bizottsági gyű
lésen a nyíregyházai képviselők közül lusorsol- 
tuttak: az 1 -só választó kerületben Krelo- 
vánszki Mór, Mcskó Soma, Bisdorfer János, 
/.ajáez József: megmaradtak Bonts László. 
Bence Janó: . Bodnár István. A második kerü
letből: Krasznay Gábor, Kömives Károly, Scback 
Mór, maradtak: Enyingi Lajos, Nádosi Mihály. 
Nikclczki Mátyás, Lukács ódon; a 3-ikbóÍ: 
Policz András, Szabó Dávid, Bartholomeidcsz 
János. Karbaki József; maradtak: Rarzkó Mi
hály, Honiján Soma, Bodó János; 4-ikbol Joszka 
Ján s. Kralovánszki Gyula. Komstein lgnácz: 
maradtak Yidliczkui József, Sári Pál, id. Mail
re r Károly. A választások mind a négy kerü
letben f. hú 22-én fognak megejtetni és pedig 
az első kerület választ a Hudák féle isko
lában, választási elnökök Bodnár István és 
Dénes László. A 2-ik Gerháit-féle b kólában 
választási elnökök: Krasznay Gábor, Mádi Fri
gyes: a 3-ik Nagy Sámuel iskolájában, válasz
tási elnökök: Miklós Ferencz és Sári Pál. A 
4-ik a gimnasiurni épületben, választási elnö
kök: Mntheidesz Gusztáv és Rornstein lgnácz. 
A kisorsoltak a törvény értelmében újra meg
választhatok.

* Felhívás. A nngy. kir. belügyi minisz
ternek 4'.t.ooT. sz. alatt kelt végzése folytán az 
országgvülési képviselöválasztók összeírása és 
.«z ennek alapján összeállítandó névjegyzékek 
elkészítése iránt megalkotandó központi vá
lasztmányok megvalósítása tárgyában f. évi 
decz. 17-én d. e. lo órakor Nagy Kálióban 
rendkívüli közgyűlés fog tartatni, miről a me
gyei bizottmányi tag urakat, ha/.atiui üdvözlet
tel vau szerencsém értesíteni decz. 3. 1874. 
Honis Barnabás alispán.

— Országos vásárunk jövő hétfőn, decz. 
14-én fog megtartatni. Készleteiről jövő szá
munkéhoz tudósit ást.

— A sóstói részvények után ez évre e9Ó 
10 fit. osztalék kifizetés megkezdetett, mire 
az illető részvényeseket figyelmeztetni el nem 
mulasztjuk.

N y ir fa io m b o k .
iA mennyi ház, annyi szokás. A tnadarasi menyeink* 
o* a m*ilr**i indivn A század leghíresebb ínyence. 
Kétfelé publikum. A kiknek nincs roax idő. A nyelv

legjobb — nációira. A fél város bilukrónikája, melyből 
uagyou kévés az igaz. A zúgolódó citoyen, ki igazi tia 

édes apjának. Saphir a kávéni-nékrül.)
Ij Kaiedouiaban. az oczeáni szigeten, hová 

a fogoly couiuiuneisták&t a közöttük a közelebb 
megmenekült ltocbefortot deportáltatta a fran- 
czia köztársasági kormány, — valamint a Ka- 
fáitoknál, Pápuáknál és sok uiás vad néptörzs
nél is mai napig szokásos eledel, sőt valódi 
delicatesse az . . . emberhús.

Nálunk is.
Nem a .mátrai hentesre- gondolunk, ki 

a tatárjárás idejében a hozzá menekült gyer
mekeket és papokat leölvéu, húsokat az éhező 
népnek kimérte. Nem is a nagy kuninadarasi 
esetre czélozunk, hol — mint múlt évben kö
zölték a lapok, — egy nő alvó férjét meggyil
kolván, húsából egy darabot megsütött, és az
zal menyecske leányát, ki masnap megláto
gatta, valamint a törvenyszolgát is (ki szinte 
semmit sem tudott e borzasztó tényről) meg
vendégelte . . . Nem, ennyire vademberek nem 
vagyunk, hogy emberhúst természetben cseme
gézzünk, vagy piano, úgy tegyünk, mint a mátí
rási indián, ki két nejevei együtt keresztyenné 
akarván lenni, midőn a térítő pap által hgiel 
mez tetve ion, hogy addig, míg kétnejüségben 
él, meg nem keresztelhető, szomorúan távo
zott . . . azonban néhány nap múlva visszatéri 
nagy örömmel egyik növel, s midőn a missio- 
narius kerdezte tőle, hogy hát a másik asszonyt 
hova tette? kedélyes vigyorgással válaszolt: 
megettem . . .

Nem! a keleti vasútra mondjuk, ennyire 
vademberek nem vagyuuk, de azért íeutartjuk 
elébbi állításunkat, hogy az emberhús nálunk 
is szokásos eledel, sőt valódi delicatesse, mi
lyet nem árult a nyíregyházai hajdani „Ráh
intesz- (köznapi néven, rseuiegeterem), de még 
a hit bedőlt Ínyenc Brillat-Savarinnek, (ki a 
mint Írva van. valóságos lángelmét fejtett ki 
rz ételek összeállítása körül), kitűnő szakács- 
könyvi* sem produkál.

liánéin hat nekünk fátuiuunk, hogy ha 
valami badarságot állítunk, be is kell azt iga
zodunk. Mennyivel jobb dolguk vau  azoknak, 
kik egyszerűen ráparancsolnak a közönségre: 
higyjed, mert képtelenség! Hjab! A mi publi- 
kumuuk kemény nyakú, hihetetlen nép, 
okoknak hódol, de tekintélynek nem . . . kell 
tehát, hogy merész állításunkat kellőleg indo
koljuk.

Jujujuj' micsoda Ítélet idő lesz most 
mindjárt. Sótét fellegtábor vonul fel a láthatár 
széléről, a villámtíiz száz meg szisz ponton 
kigyulad, u mennydörgés harsonája perczenként 
erősebben riad. a haragos orkántol kergetett 
porfelleg elhomályosítja az alkonyi fényt, elvá
ltja  n szemeket, megziiálja n ha,boglyákat és 
tunikákat . . . pókháló termetű dandyk, darázs 
derekú szépségek, viharedzett kofák és talyi- 
gisok. ni.nd mind sietve menekülnek a zivatar 
elöl . . . milyen jó, hogy ebbe a boltba bebu- 
zúdha'nnk, milyen j> ilyenkor a csendes a 
békés otthon!

Azonban úgy látszik, nem mindenki osztja 
nézetünket, hiszen íme. több irányból tisztes 
matrónák közelgetnek felénk, s mintha csak 
összebeszéltek volna, miminvdjan ugyanazon 
ház kapuján lépnek be . . . Nem lenne szives 
ön tisztelt Mindentudó ur! megmondani, kik 
légyenek e merész vállalkozók ? Ah! tudjuk 
már . . .  (j. X. X. W. úrnők, nemde? Uzson
nára m“iinck, nemde? madame Kotnyeleshez, 
nemde ? . . . dejszen. ezeknek tincs férgéteg. 
ezeket a csákány eső. a azekerc/ezápor sem 
tat tana vissza, régi. m -g -zokoti cyülbelyökről.

Ott aztán mederednek a pihent nyelvek, 
és ha avatottak nem m >r.danák. alig hinnénk, 
hogy e tinóin szervek mily hatalmas erőt fej 
tenek ki. mily roppant pusztítást visznek vég 
hez az emberek soraiban. Konstatálják jelesül 
hitelesen és egyhangúlag, hogy :

. . .  A. ur, kinek oly szép szemei van
nak. egy magas rangú nő pártfogolásának kö- 
szőnbeti hivatalát, melyhez annyit ért. mini 
bizonyos iskolatanácsotok, tanfelügyelők és 
közoktatási miniszter a tanügyhöz — Japán
ban . . . B. asszonyság betegnek tettette ma
gát s három hétre lürdőbe ment Koritnicira. 
(mintha a Sóstó nem közelebb volna!) pár nap 
múlva leánykori u Ivariója is elül azott a vá
rosból. azt mondván rokonainak, hogy Tátra
id redre megy. pedig nem úgy áll, mert az itt
hon maradt B. ur egy hét múlva levelet kapott

nejétől, melyben írja, hogy egészen jól érzi 
magát, de az orvos azt tanácsolja, hogy hat 
hétig haza ne menjen, aztán a boldogtalan B. 
ur ezt a mesét oly szentül hiszi, mint a quá- 
ker a bibliát, — szegény tatár 1 . . C. ur 
éji zenét akart adni Lilla kisasszonynak, de 
kissé mámoros lévén eltévesztette imádottja ab
lakát, s csak akkor nézett nagyot, mikot a 
serenade végével a várt köszönet helyett, (fa
lán egyébbre is számított), egy torzos fej tu
lajdonosa jól összosz dta, hogy mit alkalmat
lankodik más házánál éjszakáoak idején, mikor 
minden becsületes ember alszik . . .  D. ur- 
hölgy egyszerre bárom fiatal emberrel udvarol- 
tat magának, s mikor kérdezték tőle: miért 
tesi így? azt felelte (a libícska!) azért, bőgj 
lássam, melyik pászol hozzám 1 . . . E. ur 
festi a haját, azért olyan ragyogó fekete, de 
ezt senki nem tudta, még a leendő napa sem, 
pedig az valóságos boszorkány, hanem a mi
nap lakodalomban voltak. E. ur roppantul meg
izzadt, (jól benvelt a bakar borból), egyszer 
csak a hajfesték csorog lefelé az arczájára, 
törölgeti a verejtéket, olyanná lesz, mint az 
ördög, már most mátkája is elvalt tóle ... F. ur el- 
vehette a feleségét, mikor az fiz évvel vénebb nála, 
fogait Heksch rakta be inult évben, az idomoknál is 
több a látszat mint a való, szobalányuk beszélte, 
hogy mikor az ur e pikáns titkokat meg tudta, 
majdnem sóbálvánnyá változott . . . G. ur azt 
hitte, hogy nagyszerű parthiet csinált nösülé- 
sével, pedig az ipa fülig adós, maholnap dobra 
ütik mindenét, megjárja fiam uram, ha ipát 
napút is tartania kell. de úgy kell neki, . volt 
itt a városban sok derék és vagyonos leány, 
tudhatta volna, hogy az ismeretlennél miudig 
jobb u „szomszéd lánya kis hibával** . . . H. 
asszony nem adta leányát Petrence Mukihoz, 
pedig az mi veit. szelíd ifjú ember, igaz, hogy 
már a negyven körül van, de legalább nem oly 
csapodár mint a mostani fiatalság, bezzeg 
árulhatja most a mamzell a petrezselymet, csak 
legalább unokádcaénkkez menne hozzá, mert 
tagadhatlanul gazdag és nem is rut, de hát 
valami patvarista motoszkál a fejében . . .  J 
kisasszony azért oly hűséges templomos, mert 
ülőhelyével vis a vis egy érdekes arczu ifjú 
szokott rendesen megjelenni, arra pedig jó hú
gom „hiába vár»z, hiába jársz, hiába taposod 
» sárt- . . . K urat a gazdaszonya jól elnáa- 
pálta, de érdemli, miért nem házasodik, a pap 
már feladná neki a hitet, mert túl van vagy 
busz évvel a hadkötelezettségen, bár minden 
agglegényt igy pakolna el gazdasszooya . . . .  
L. ur úgy találta, hogy a kouiámasszony arcú 
érdekesebb mint nejéé, most már folytonosan 
áll a háznál a cseutenper, — de minek is 
mennek férjhez a szegenv leányok, holott a 
férfi mind gonosz, és álnok praktikával teljest

— Eh. mire való már az a sok pletyka, 
zúgolódik Fabicsak polgártárs, hát az ember
húsra mikor kerül már a sor?

Ob igazi édes tia az adomabősnek, ki 
először lévén színházban, darabig türelmesen 
hallgatta az előadást, de végre mérgesen ki
áltott fel: mire való már az a sok prézsmitá- 
lás. lássuk a medvét! Hiszen nézze! már iaz- 
szák is az emberhúsra a tüzes mokkanedvet a 
fentisztelt „kávénének* . . . Ezekre gondolt 
Saphir. midőn azt mondta: „nők cs sáskák, 
egyenkint kevés kárt tesznek, de tömegesen 
megesznek mindent, mi eléjők kerül . . .“
_______ __________  *—y.
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Kőnyomata látogatójegyek ÚJÉVIG IOO-a csak I frt.

.A.  <1 • -  R> i a  A

könyv-, kő-mtinvomda s kártyagyári ré s i vénytárs illatnál
megjelent és kapható

1 MÉTER BENDSZERT TÍRGMÖ
n é g y  fali túlilázal.

E táblázatok közül 3 db elkiilönitőleg a hossz-, 
sú ly -  g köb-méreteket mutatja kellő magyarázati szö- 
vcggel; — a negyedik táblázat pedig az á l t a l á n o s  
r o v a t o s  k i s z á m í t á s s a l  foglalkozik.

Főelőnye a táblázatoknak abban áll, hogy hasz
nálatuk sem mi e l ő l e g e s  t a n u l m á n y t  nem igényel 
s bárki is számitgatás nélkül régi mértékeket újban, úja
kat régiben azonnal kifejezni képes.

Á ra  a négy táblázatnak I fr t 60  kr. * ^ j |  

3 - i  A z  i g a z g a t ó s á g .

IIAIIfil
k l i n y v l i e r o s k e e l é s e  N y l r e g y  li ,i / á

Városháza épületben föbejarásnál balra ellő  ajtó.)

Ajánlja a karácsonyi és aj  évi ünnepekre dúsan fel
szerelt raktárát. Kaphatók ifjúsági ajándékok. Remek 
munkák diszkötósben, naptárak magyar és német nyelven, 
albumok, névnapi és uj  évi jegyek. Olajnyomatu képek.

Továbbá ajáuloin a n. é. közönségnek becses fi
gyelmébe vonalzott könyvekből, papír, iró-és rajzszerek
ből, valamint az újonnan megjelent könyvekből dúsan 
felszerelt üzletemet.

Kívánatra áttekintési küldeményeket is tehetek.

Igsn ize p aranyozott újévi Qdvözlű-jegyek 100-a I frt.

Ili. 123*1/71. tk. u .

Árverési hirdetmény.
A íviregybáti királyi töt vények telek- 

ktayvi osztálya ré?z*ról körhirré tétetik, miken* 
Beocxirr Kium.eV Kraluván»z*.i Iámon* elo-ni 
vógrehtjtási ütryébon utóbbitól vé^rehjjm- n a 
vont s » nyíregyházi 971. szánni tibvben sor- 
•iám alatt bevezetett követkiró itaaihnok étt 
íredig a) a 910. n a szátnu taiz b) ar. 1778. 
braz. egy tyilas azöllö az ó kertben, ós c)a8051. 
braz. 4 bőid szántó lóid az 5. szakaszba — va- 
gyoa bukott Kralotáoazki Llazló cső I váiaazmá- 
aya beleegyezése folytán ar. 1874 deczetnber bó 
22. áa szükség esetebeu az 1875. Január hó 25-ik 
napján délelőtt 10 órak >r a kir. tlkv hivatalos 
helyiségében tartandó nyilvános árverésen a lég 
többet igémnek el fognak adatni.

Feltételek: Kikiáltásiéra) házra 70 0 ít. 
b) •  Mólláre 1600 tt és c) a szántóföldre 1200 fi.

Bánom pénz kikiáltá.-i ár 10%.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő 3 egyenlő részletben 

— az első részlet a leütéskor, s 2-ik részlet a 
leütéstől 3. bó, a 3-ik részlet a leüléstől tzámi- 
tandé 6 hónap alatt 6% késedelmi kamattal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a biróssg 
székhelyen vagy ruuek közelében nem Irkunk, 
ezennel felaiólittatoak, hogy a vételár fe!o-ziá a 
alkalmával leendő képviaeltetésflk végett a haló
éig székhelyén megbízottat rendeljenek s azok 
Bevét és lakását az eladásig jelentsék be. ellen- 
kzzólag a hivataltól k nevezi tt gondnok álul lóg
nak képviselteim.

EíJidrüleg (elhivatunk mindazok is, kik n 
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt 
érvényesíthetni vélnek, igény kereseteiket a hir
detmény közzétételén.-k u'oUÓ napjától számí
tandó 15 nap alatt habár ktilón értesítést nrtn 
veitek is, o>oltsak be, különben azok n végrehaj
tat* folyamat nem gátolván, egyedül a vételár fe
leslegére lógnak utaaitutni

Kelt a Nyingyházi kir tsz k t'<v. osztályá
nak 1874. november 13 án tartott üléséből.

I’opp l.uJON
3—3 l. tkótn vvezető.

Hirdetés.
Alulírott « Pazonyiutczan létező Bod

nár István tulajdonát képező

Hirdetmény.
Ujfehértó mező városban, m ely 7000 

leiken felllli lakost számlál, s hol állandóul 
beszállásolt katonaság fekszik: a közbir
tokosság tulajdonát tevő regaie jog 
18 75 dik év ápril 24-én a következő 3 
évre, vagyis az 1878-ik év ápril 24 ig, 
1875-ik év február l-sö napján L’jfehérió 
városában nyilvános árverésen haszon
bérbe fog adatni,

A  feltételek megtekinthetők alul
írottnál.

K e lt Ujfehértón 1874. novem. 20

Szunyogby Jónás
földesúri felügyelő

(3 -3 )

u„ H Á R S * l io z
vendéglőt általvevén s az itt újonnan épí
tett számos vendégszobákat az ízlés és 
kényelemnek teljesen megfelelöleg beren
dezvén és felszerelvén.

llátor vagyok a n. é. helybeli s vi
déki közönség párt ogását, —  megelőző, 
pontos és jutányos ár mellett leendő k i
szolgálni biztosítása mellett, —  kikérni. 

Nyíregyháza, nov. havában 1874.

G o r o v v  Adolf,
(3 -3 ) vendéglős.

Illincz Gyula.

Csak I ftta l vagy I ta llérral lehet nyerni,

375,000 ftot vagy tallért
mint legmagasabb nyereményt a hamburgi legújabb 
pénzionjatékoal. mely a magái kormány álul van en

gedélyezve a garautirozva.

43,000 főnyeremény la húzás rövid hóna
pok múlva megtörténik!!) tartalmaz következő 
főnyereményeket: 250.000; 125 000; 90.000; 
60,000; 40.000; 36,000; 30.000; 24,000; 
20.000; 18.000: 15.000: 12.000; 203-szor 
2400; 412-szer 1400 stb. ltos nyereményeket.

Mindenki kap tőlem egy eredeti egész sorsje
gyet (nem kell Aiazehasotiliiani az eltiltott ígérvényekkel). 
A nyeremények kifizetés, re nezve az állam jót áll. és 
küldöm azokat pou'osan mindenfele.

Az 1-so osztályú nyeremények búzása előre meg
állapított terv szerint törtéi ik. Egy eg'-sz eredeti sors
jegy ára 2 tallér vagy 3 és tel forint o. é. Kél eredeti 
sorsjegy ára I tallér, vagy 1 ',  forint Minden rendelés 
azonnal s a legnagyobb pontossággal teljenittetik. Min
den tudakozódásra . .tiasz küldetik bementett levelem 
Minden részvényes kap egy hivatalos kimutatást. Kéret 
nek az illetők fordulni kővetkező ezégbez

M. ^ H n d r c k f T ,
Bank- und Wechsel-Gescháft, Hamburg.

Damtuthors Strasse No. 36.

P O L L A K
újonnan nvitott

27 kros
egyetemes áruceamokában Becs Maria- 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással az áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagyban s ki

csinkén kaphatók
Gyapjuruha-szövetek

mindig a legfinomabbak >;8 divatosabbak 
minden színben, sima. csikós vagy korzkás 
még pedig Liister. Rips s Diogonalplaid
kelmek, egyszínű és rarícirozott snitt phihi- 
kelme: legújabb és legszebb őszi és téli 
M s s r r t  | » « » l f l l  |
(Wattmól) s legújabb nordpo] kelmék, diva
tos ruha barrhet. cosmanosi perkal. Cre- 
too. török piqué hálóköntösnok. kék. barna 
s fehér sinór és flanel barrhet. rtituburgi. 
hollandi éskészitetlen sziléziai fonalvászon. 
házi- s bőrvászon színes és virágos czirz- 
mouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászondamaszt-törölközok. 
matriicz és díván gradl, cbiffbn * 4 és • 4 szé
les. selyem és kásmér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szinnei és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak, 

l l i m l  c s a k
27  k  r ti j c z  á r.
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bénnentve.

C ' a a k .

2 7  b r é r t
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az aruk legjobb minőségéért és 
nagvban és kicsintien áruitatnak
Gyapju-ruhaszövetek,

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagy scot ea- 
rú irt még pedig Lüster. Rtps, Diogonal
piáid szövet, egyszínű és skót modorú 
plaidkelme, s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

\nrd|iiil-t'lniiell
i Walt moll és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos ruhahntchet. cosmanosi 
perkal. creton törí*k háló-köntösnek, pique, 
kék. liarna és fehér sinór és flanel bárdiét, 
rumburgi, hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- s bőrvászon, azines és vi
rágos czicz. mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színe* ágynemű, vászonds- 
inaszt-toiölközók. matrácz-ésdiváo grandi, 
ehiffon %•»% széles, selyem s kásmér nyak
kendők, hosszú és rövid harisnyák, keztyuk. 
vászon- és liatiszt zsebkendők, csipke se- 
lyem és bársony szalagok mindenféle szili
nél és szélességgel, több ezernyi más tár
gyikkal egyesegvedül kaphatók a szilárd 
hitelűnek Miiért legidósb s legelsőbb ala
pított

27 kros
n r  u c h ii r n o  k It a n

Béesben. Kartnerstrasse 34.
(Bikrgerrpital Qehttude. 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák es árjegy

zék ingyen (4—30j

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. tvszék tkönyvi 

osztálya részéröl közhírré tétetik, miként 
»zámueli testvérek bejegyzett kereskedő 
ezégnek Majoros János elleni végrehajtási 
ügyükben, a nuilt évi 4284. sz. a. kelt 
végzéssel elrendelt, de közbejött akadá- 
lyok miatt meg nem tartott árverés m eg. 
tartására határnapul az 1874. decz. Iid 22. 
és sziikségesetében az 1875. jan. hó 22 ik 
napjának d. e. 10 órája tűzetett ki, ezen 
kir. tyszék hivatalos helyiségében.

Á rverésre kitetetik a nyíregyházi 
1 633. sztjkhe bevezetett 1569. sz. ház és 
telek felerésze.

K ikiáltási ár 400 frt.
Dánompénz 40 frt.
A  vételár fele része azonnal, •  másik 

fele része pedig » hó alatt fizetendő 6*/, 
kamatokkal.

A  vevő a birtoknak azonnal birtoka 
és használatába lép.

Kelt a nyíregyházi kir. türvssék tkvi 
osztályának 1874'. nov. 1J Kán tartott 
Üléséből.

(3—3) Papp László
s. t-kőnywexetó.

813 1874.

Árverési hirdetés.
Néhai K rausz Ignácz hagyatékához 

tartozó 638. szánni ház a hagyatékne ter
helő adósságok miatt, f. é. deczember hl} 
19-ik napján d. e. 10 órakor, a  város há
zánál, el fog árvereltetni.

K elt N yíregyházin. 1874-dik évi 
deczembur 4-én tartott árvaszéki ülésben.

( 1 )

Kniethy István,
árvaszéki jegyző'.

Hirdetmény.
Néhai Kriston Ignáoz árváinak Ke- 

niecae községében a határában mintegy 
452 s ívsz holdat tevő tagos birtoka 
jövő’ 1875-dik évi april hé 24-től három 
évekre közárverés utján Kem ccsén u hely
színén, f. 874. évi decz. hé 2 1 -kén Krasz- 
nay Péter szolgabiré házánál a legtöbbet 
ígérőnek haszonbérbe adatik —  a felté
telek addig is alulírottnál N yíregyházán 
megtekinthetők.

N yíregyházán, 874. nov. 12.

Krasznay Gábor,
(3-3) goudnok.

D ebreczen, 1874. nyom atott a részv. társ. könyvnyom dájában.
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