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Megjelenik minden vasárnapon.
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! Az clofizptölc, a hirdetések meg- 
szállásánál, 20V,,-uyi kedvezmény* 

ben részt dűlnek.

Előfizetési felhívás

I875 ik évi I oly urnára.
A „Szabolcs" az nj évvel 4-ik 

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

Megyei érdekeinket, különösen 
ezI. mely a megye szellemi fejlődé
sével és f e l v 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 ügyét ,  
lehető legszélesebben és melegebben 
karolta fel lapunk: igyekeztünk, hogy 
a szépirodalmi rész is változatos és 
gyönyörködtető legyen; felvettünk 
s megvitattunk sokszor nemcsak 
megyei, de országos uj és üdvös esz
méket is, szóval mindent elkövetünk, 
hogy lapunkat a közérdekűség szín
vonalán tartsuk.

Érezve, hogy lelkiismeretes mun
kálkodásunk után méltók vagyunk a 
közönség pártfogására, tekintve min
den felett azon érdeklődést, mely- 
szerint különösen az utólsó évnegyed 
második leiében, előfizetőink száma 
50-nel szaporodott: határoztuk,hogy 
lapunkat jövő évben is felfogjuk tar
tani.

Tisztelettel ajánljuk azt továbbra 
is a t. előfizetők pártfogásába!

i : ió f izH é* i  á r a k  az e d d ig ie k .
Egész évre 4 fit, 
fél évre *2 frt, 
évnegyedre 1 frt.

A* előfizetési j»éu/.ek postai utal
ványók mellett a szokott helyre kül
dendők.

Tisztelettel
az igazgatóság.

'1

Leány ncveldéink hivatása.
ii.

Napjainkban nagyon is szükségünk van 
rendszeresen vezényelt háztartásra. Mi fensé
ges kép, egy valódi jól nevelt hölgy vagy csa
ládanya, ki sarögni, forogni, rendet tartani a 
hatni tud háztartása bármely rétegében; kit a 
szelídség tisztel és pzeret, mert unnden dolog
ban xzelidea kelló utasítást tud nekik adni, 
ki végzett teendői után képes keileaidusan mu
lattatni vendégeit, lelkeaedni minden népért a 
vitatkozni minden jóról és hasznosról. Csak az 
ilyen takarékot, növelt gazdálkodó nó mellett 
boldogulhat valódilag a munkás férj. — indít
sák a leány neveldék a ne vendé keket korán 
rétzvé re, könyórületre és jótékonyságra, gy» 
korolják éa erősítsék az erényekben, hogy szó
ban és cselekedetben romlatlan szivüek le
gyenek.

Ellenben ki kell iitani a leányok szóéból 
a hiúságot, pazarlást, makacsságot, könyörte
lenséget és főleg a henyeséget; mert ezen 
élónli növények korán gyökeret vernek • a 
gyenge csemetéket gyakorta idő előtt eiber- 
vasxtják. K külfény az életnek dísze ugyan, 
de megrontója it lehet, azért valódi értékére 
kell szállítani ét a leányok tevékenységét a 
természetre és a házi élet szükségeire szüksé 
gM irányozni. Kgy jól szervezett iskolánál, ne- 
yeldéDél virágos és konyhakertnek nem szabad

hiányoznia, hol a leányok a virágtenyésztést és 
konyhanörény termelésben gyakorlati Útmuta
tást nyerjenek.

A tantárgyak előadásánál a leányok Íté
letét kell képezni, beható magyarázatok és írás
beli dolgozatok által. A nagyobb növendékek
nek lélekemelő szellemi tápot kell nyújtani az 
által, hogy a jelesb hazai remekírók műveivei 
megismertetjük. Ezek mellett szemtigyre kell 
venni a leányok ízlését az öltözetben és a ké
zimunkák szinvegy öleiének összeállításában; to 
rabbá a művészetet és szépészetet, mint a tu- 
lajdouképeni magasabb oktatásnak zárkövét ki
fejteid. A művészet, mint a rajz, festészet, 
ének, zongora is csak akkor ajánlható, ha a 
leány valamelyikre félreibuierhetlen képességgel 
és tartós hajlammal bír. A testi fejlődés elő
mozdításának tekintetéből ros/al&ndó a mérté
ket haladó foglalkozás kézi muukávai; annál 
ajánlatosabb a gyakori tevékenység a virágos 
kertben és a szabadban könnyű, illemet nem 
sértő tornajáték.

Ila eképen a helyes uevelési tényezőket 
leányneveldénkben irányadóul választjuk, ha a 
tantárgyak kiszemelése és előadására nézve a 
kor követelményei azerint, helyes utón hala
dunk, és a valódi czélt szemmel tartjuk: mi 
szerint a leányok értelmes és müveit honle
ányokká, tanulni vágyó, szerény, előzékeny, de 
takarékos háziasszonyokká, lelkiismeretes és 
erőteljes nőkké képezzük; akkor Icánynevel- 
dtiak magasztos hivatása el van érve, akkor a 
polgári és családi életben nem a fényűzés, — 
hiúság, hanem a jólét és valódi boldogság fog 
honolni, és akkor alapját rakjuk le egy erő
teljes és szellemileg érettebb nemzedéknek. 
Hogy Nyíregyházán, a hol jelenleg két leány- 
nevelde létezik, melyik felöl tueg e kettő közöl 
le inkább hivatásának, sónak megítélését oly 
pártatlan szakértő fértiakra bízom, kik már a 
nevelészet terén valódi érdemeket és jó sikert 
vívtak ki, és tapasztalásból tudják a módját, 
milyennek kell, és milyennek nem kell lennie 
a leányncveldéknek.

Egyes oly egyének dicsérő soraira, a 
kik csak most kapkodnak a módszertan után. 
fellengö szavakkal hirdetve azt, and már évek 
óta régibb neveldéknél a. kai mar tátik ; vagy 
maga* rangú egyének ajánlataira, a kik a ne
veléssel minden körülményeivel nem elég is
meretesek, úgy hiszem az értelmes szülék neui 
sokat hajtanak és ha igen. akkor nem helye
sen teszik. Most, mivel a város a fiúnevelődről 
lehetőleg gondoskodott és minthogy elkerülhetet
len szükséges városunkban egypolg leányneveidé
nek felállítása, é* minthogy egy teljesen nj nevei
dének felállitáaát a város jelen zilált anyagi 
állása nem engedi; ennélfogva kötelessége lesz 
egyelőre a városnak azon leányneveidét párt
fogolni és segélyezni, mely úgy a városi szak
értő tanügyek élén álló férfiak, mint a megyei 
tanfelügyelő által legczélszerübbnek. s a neve- 
lészet igényei szerint legrendezettebbnek, szó
val hivatásszerűnek fog kimoudatni.

B a z á r  I s t v á n .

KÖ2ÜCYEK.
Tisztelt Szerkesztő ur!

Azon gondolkoztam sokáig, mi volna oko
sabb dolog, irni-e vagy nem ind'/ Ha az em
ber lélekorvender.trtó dolgokat közölhetne, ak
kor csak megjárná az Írás. De hát az örven
dezés nem a magyar ember dolga. Ez régi, 
nagyon régi időktől fogva, ha vigad is, sir. 
.Múltadban nincs öröm, Jóvodben nincs re
mény!" Előtte, megette sötét, vigasztalan min
den. Megette a sok íáyiol, nielylyel emlékeit 
eltakarja, hogy legalább ne lássa a szent ro
mokat. Előtte a sok felleg, fohászát, nyűgeiét 
maga ele lehelli . . . s egy nemzet nyögése, 
íájdalomlehellete elsötétíti előtte a láthatárt. 
Örökös zaklatás, örökös küzdés a győzelem re
ménye nélkül. Pogány napjaiban küzdött a lég
iién úszó ármánynyai, ma már neki búsulva 
küzd osztályos atyatiaival, a kik, merő atya-

fiságból kiforgatni szeretnék helyéből. Gau- 
dia unt misens socios habuisse malorum.

A minap is megyei gyűlésünk volt, azaz, 
csak bizottmúnyi gyűlés; mert hiszen a megyé
nek még megvan ugyan a régi neve, de lénye
géből, politikai jogaiból nem maradt semmi. 
Nem mnnicipium többé, nem parlamentalis is
kola, nem az országos szabadság ötvenkét sán- 
cza, melyeket egyenként kelle az ellenségnek 
elfoglalni. A megyéket eltemették, és pedig 
énekszó nélkül. Meg is elégedhetett az élettel 
a megye. Majdnem kilencz századig élt, s Eu
rópában ennyi időig élni. nagy szerencse. A 
megyék vén mogorva bástyák voltak a feuda- 
lismus korából s odamerevbltek az úgynevezett 
haladás útjában, t. i. a felül ről  j ö t t  ha
l adás  út jába,  s e felülről jött haladás mind
untalan megbotlott a mohos kövekbe, a mi 
•zerfelett kényelmetlen dolog lehetett. Tehát 
ne beszéljünk a megyéről: „De mortuis aut 
bene, aut nihil.- Hogy az meghalt, mutatja 
már azon körülmény is, hogy mint a hulláknál 
szokás. széthullniuk egyes részeik.

A bizottmány asztalára került tárgyak 
közül (leiratok, Vendeletek, ordonanceok) a mi 
közönségünket főleg a nyírvizek kérdése érdekli.

Országvilág tudja, hogy a Nyírnek (mint 
a Xyirfalombok jellemző) még bora sem bir 
exportjel lemmel, s most n nyiti urakat azon 
vállalkozási szellem lepte meg. hogy vizöket 
teszik export-tárgygyá azon kiilönséggel, hogy 
ók nem bepecsételt palaczkokban. mint a ke
serű „Deák"-vizet szokás, óhajtják eszközölni 
a szállítást, hanem egészen eredeti ázsiai alak
ban. Csinos árkot akarnak ásatni, a úgy önteni 
azután a tiszai vidékre sziksavas vizeiket. Hadd 
boldoguljanak ezen vidék lakói is. s ne panasz
kodjanak, hogy nincs elegendő viz.uk. Azután 
úgy gondolkoztak azon urak. hogy .varietas 
deiecut* a tiszaviz mellé jó egy kis keserű 
au is.

Azonban a tiszai vidék igen szépen meg
köszönte ezen őszinte atyafiságoa érzelem-áram
latot, és nem instált belőle semmit, jól tudván, 
hogy a nyiiviz semmire sem alkalmatos, csu
pán a choleraterjesztésre. . I’robatum est". A 
múlt cbolera-badjáratkor ott fogott leginkább a 
cholera. bel láp- és nyírvizet ittak, ellenben a 
tiszaviz-ivásnál aránytalanul csekélyebb mérvű 
volt a halálozás.

l'e voltak a tiszai vidéknek más okai is, 
hogy t. i. nem instált egy cseppet sem a nyíri 
urak barátságos ajándékából. Azt mondottak, 
hogy ók milliókba kerülő töltéssel szólították 
le földjeikről a Tiszát, lm tnár most vidéküket 
a nyírvíznek megnyitják, eben gubát cserélnek, 
és csak oly medenezét csira Ittk millióikkal, 
mely a nyírvizek gyorsaid) leoudését gátolná 
a Tiszába, s megyéiket termés és adóképte- 
leuné tenné; már pedig egy vidék földjének 
adoképtelenné tevése államgazdászati absurdi- 
tás magában, s ezt ha a Tiszavwlék eltűrné is. 
az állam nem szívelheti el. Neki adó kell.

He a nviii n ak azt felelték és most 
pártkulonbség nélkül, hogy mit nekik az 
ál lam,  ha az. i isnsnak praejudicál .  Ok 
onnan Árpád és Zabold] vezérek koraitól a ti
szai rétségre öntöttek vizeiket, s most sem 
rselekesznek másként.

Szép dolog. h% az ember kitűnő emléke
zetével bír múltjának. Csakhogy ami elmúlt, az 
már nem a nm ük, Inába sáporitunk utána. Azon
ban Szabolcs megye egykor országos mnnicipium 
is volt. s politikai jogokat gyakorolt. Miért nem 
teszi hát ezt most is. Vagy elveket eltemetni 
lehet, csak a vizet nem ? Az igaz. ez felemeli 
még a koporsókat is. 162.V Hamburgban oly 
áradás volt, hogy a koporsók úsztak a Briket
tekben. A vizet nem lehet eltemetni . . .  de 
levezetni egészen a Tiszáig lehetne! Az igaz. 
csakhogy elsőben megvásárolni kellene a földe
ket, hol az árkot keresztül vezetnék. Azutáu 
fizetni kellene nz árok kétajtósért. . . Végre 
fizetni kelle egy 200.1M) frtos tiltoért: meit a 
mi tiszai töltésünkre holmi kontár munkát áili 
tani a vidék veszélyeztetésére nem engedőnk 
meg. l'toljára fizetni kellene magáért a töltés 
átvágásáért; — mert annak felhordásáért mi 
fizettünk.

Fizetni bajos dolog, azt mindannyi*n böl
csen tudjuk, azért a nyíri urak jobb és balol
dal fuMot csináltak a miniszteri leirat ellen: 
m eit hiszen a jobboldalnak is csak addig jó a 
miniszter, ha érdekéiket legyezi, azutan nem 
keli neki sem. s most válivonva opponáltak, s 
nagyon szivökre vették, nogy őket a miniszter 
kormánybiztossal is fenyegeti.

A kormánybiztos oly vendég, kit a jobb
oldali urak csak akkor látnak szívesen, ha a 
baloldaliak nyakára vethetik.

Hogy a nviri urak nagyon alkalmatlan
nak találják poevinyoi sziksavas vizeiket, azt

minden halandó érzi, s hogy szívesen felmon
danák azoknak a régi usus-s zent  e s i t e t t e  
szál lást ,  még azt is képesek vagyunk az 
us us daczára felfogni. De hogy c kellemetlen 
laktársukat csupán a határig szándékoznak 
burczoltatni, azután lássa a derék szomszéd, 
mitévő legyen vele, ezt már nagyon is primitív 
ázsiai gondolkozásnak tartjuk, s az újabb tár
sadalmi jogokkul ellenkezőnek, Bar miként 
törjük fejünket, ezen gondolkozásban nem fe
dezhetünk fel semmi humanismust. semmi atya- 
fiságos szeretetet. Így csak ellenséggel szokás; 
elbánni. Kiönteni őket, mint az ürgékét tábo- ■ 
fáikból, ez a stratégia remeke. így cseleked-. 
tek az áldott középkorban Sz. Lajos táborával) 
a derék Mamelukkok a Nílus völgyében. Ilihe-: 
főleg ilyen keresztes fajnak tartanak minket is.) 
Igaz, hogy van keresztünk elég. és pedig fekete, 
ni minket az időjárás, ha ez belefárad, jön azt 
árvíz, ha ez is kimerül, jön az á r t é r  adó
hajtó.  . . Ez nem fárad el, nem merül ki, 
még 16 évig . . .  de kimerülünk mi, s égé-; 
szén paradicsomi  á l l apo t r a  j u t unk  
még Ki év lefolyása e lőt t  is. Ezen bol-: 
dogságunkut veUe tekintetbe hihetőleg a nyír-, 
párt egyik szónoka, midőn azon önelhatározá-. 
sáliak adott kifejezést, hogy nincs szándékok a. 
Tiszatársulattól bá r om szor megvenni saját 
földjeiket. Ez nagyon helyes. Beismerjük . . de; 
hogy azután földzsir pusz'titú sziksavas posvá
nyáikat épen azoknak nyakába akarják önteni, 
a kik s z e r i n t ü k  is há r oms zo r  veszik 
meg földjeiket a társulattól, ez olv dolog, a 
mire nevet a ntai társadalom szótárában aligha 
találunk . . . s e  tárgyban a chinai bölcs man
darinoknak is csak a Hoang-Csing-Kong tör
vénykönyvnek e ze r n y o l ez s zá z  hatvan- 
h e t e d i k  kötetében lehet nemi n vontukra- 
találni.

Miután már szót ejtettem a keresztről,’ 
nem az érdemkeresztről, hauem a feketéről, 
elmondom, hogy nálunk már a harmadik hó
napja exequálják az adót, ártért sat.

A foglalást követi az elhajtás minden kí
mélet vagy a törvényre tekintet nélkül.

Az adóhajtó felül áll a törvényen — 
vagy ta) áa kívül?

A ki a köztörvényeket megveti, arczul üti, 
az kívül  he l yez i  ma g i t  a tő rvényen ,  
az nyilvános bűn csak úgy, mint más törvény
telen erőszaktétel a Hortobágyon vagy a Ba
konyban. vagy akárhol. A tö rvénynek  nem. 
szabad tűrni  megsér tői t .

E tárgynál egyszerűen tényekre hivatko
zom Dombrád községében.

Bállá Antal beteg emberről az adóhajtó 
lehúzta egyetlen takaróját, saját bundáját. A 
szükséges ruhát a törvény biztosítja . . .  de az 
adóhajtó előtt a törvény semmi!

Ágoston Gáborné szegény Özvegy asz- 
szonynak. ötren éves, elvitte szükséges ágyne-. 
műjét. . .  A törvény azt is biztosította, de el
vitte az adóluijtó.

Cserest Györgyről, ki beteg volt, egyet
len dunyháját húzta le télnek idején. Ezt a 
törvény nem engedi meg. de mit gondol avval 
az julóhajto. Szerinte a ki nem tud fizetni, 
haljon meg, az haszontalan tagja nz államnak.

Gombos Ferencitől egye t l en  fejős te
henét vitte e l .. A has/onmarhát elvinni tiltja' 
a törvény de az adőhajtótöbb a törvénynél 
u mai Magyarországban.

Ágoston Jánosnak két lova volt csupán..., 
az egyiket elvitte nz adóhajtó. A szükséges 
igásmarhát biztosítja a törvény, — de az adó
hajtó előtt nincs biztosság.

llarsánvi Józsefnek elhajtotta egyetlen 
ba<zonmarháját. A szegény ember ne egvék... 
csak fizessen. Ez a polgár kötelessége.

Révész Lajosnak nem volt több két lová
nál.. .  elhajtotta mind a kettőt a miután neve
zett Révész Lajos és neje nem tárták magokat 
képeseknek az ekét bűzni: mert kis fiók még 
nem bírta tartani az eke-zarvát, eiadta tehát 
földjét, hogy kiváltsa lovát, most legalább szánt
hat másnak.

Mindezeket a helység házában ittam ösz-i 
szc az elöljárók bevallása után, s most n nvil*
vánosság elé bocsátom, hogy e vandalizmus ki 
ne kerülhesse a törvény hivatalos öleinek 
sen» figyelmet, sem közbenjárását. Kell,  
hogy a n ép t anu l j on  b ízni  a t ö rvény
be, ha azt  t i s z t e l t e t  ni akar juk,  s ha 
mar többé abba sem bizhatik, nincs számára 
más hátra, mint a ké t s é g b e e s é s . . .  ez pe
dig nagyon rósz barát, cs épen annyira vesze
delmes.

Elzck a napi uj-ágok szerkesztő ur, s 
ha többet kíván, nézzen el Temesvárrá. Ott, 
úgy hírlik, felállították az első magyar Guiloto-, 
net, pompás veres asztalokra, melyek között 
másfél mázsás nyakvágó kés csillog. Gondos-



*  kculva v an  a p a t i e n s e  k l e g n a g y o b b  
k é n y e l m e  f e l ő l  is. A levágott lö egyálta
lában nem szenved semmi sérülést; mert a 
mint levágat ik, azonnal fürészpovral tölt kosár 
fogadja. Valóban kedves egy intézmény, nem 
moss/-1 Aradtól. A h e l y i s é g  jól van választ- 
va. Kár, hogy nem okt 6-án tétetett a/ első 
próba. .

De hát mindez csak hír. I tt nem akarom 
hinni, hogy e hy d r á t ,  melyet uijöngö nép- 
szenvedély' gondolt ki. a \ 1 \  szád végén ná
luk is megismertessék.

A modern műveltség, melyre oly büszkék 
sokan (én nem.) nem tűrheti, ha elvéhez hű. 
a halálbüntetést. Kz a legnagyobb barbárságok 
egyike. Sem az állam, sem a társadalom, sem 
a társadalmat tevő tagok nem bit nak  ab- 
sul i i t  é l e t  jo g g a l. Mit gyakorol tehát az 
állam olv jogot, m e 1 y e t ne k i  s e n k i  s o h a  
n e m a d h a t o t t  á t '.M i t  vág  be a z I s 
te n  k i z á r ó  j o g á b a n ,  ha  az  I s t e u t  
ti  sz t e l t e t n i  k í v á n j  a?

A bűnös ember neui más. mint e r k ö l 
cs i  b e t e g  — a betegeket nem megölni, ha
nem gyógyítani szokás a müveit embereknek . 
a vadak ölnek. A g u i 1 o t i □ e e l van  i t é 1- 
v e  a t ö r t é n e l e m  á l t a l ,  csak oly gyaláza
tos intézmény, mint a magyar akasztóin. 
Meddig fognak égni e szeny foltok a társadalom 
homlokán ?

Igaz, hogy hajdan a legolcsóbb nevt-les 
volt, sőt bevégzése a nevelésnek. A bűnös hir
telen lemondott minden bűnös vágyairól. Nem 
kelle ide semmi költséges iskoláztatás. A bakó 
egy maga elvégzett néhány perc/ alatt min
dent, a mit a philedclphiai fegy intézmény csak 
hosszú évek során teljesíthetett, valamint az 
iskolai nevelés is. . . . .

Most. midiin a katonaság le:,tartásain Iá '1 
millió is kevés már. s a népnevelési nz állam 
nem veheti kezei közé; mert a katonaság fel
eszi pénzét tehát olcsóbb expediens lehet a 
makidéi a költséges iskoláztatás helyett.

Mindegy, akármit mondjanak, én nem 
vagyok barátja a hala büntetésnek. A halálbün
tetés rost példa; m e r t  j o g  bi t  ó r i á s ,  s a 
bitorlást az erősebb gyakorolja. De hogy ki les/ 
holnap erősebb, a/1 n „ma* nem tudhatja:!

Én részemről a temesvári újságot nem 
akarom hinni Nagyon rósz vendég megi*e- 
lyegzett vendég Nevél is ti kellett volna 
feledni, vagy feledtetni regen. Nem tanár* •> 
a rémekkel játszani. Inkább adalék kegyeb ni 
a legnagyobb bűnösnek, mit sem az igazság a 
hóhérra szoruljon, s oly emlékeket vonjon fel. 
a melyekért ináig pirul arcra a józan emberi
ségnek. Az igazság, mely a vérszomjas hóhér
nak nyújt kezet, még v a  is Themis pogány 
állapotában szemed, azaz, vak.

Örvendeni foguk, ha az fog kisülni, hogy 
az egész nyaktiló-história csak hírlapi kacsa.

I»r. l l c i s z l c r  J ó z s e f .

Felelet* ) az ..egy ezó- ra. melyet a ..Köz 
löny" szerény napszámosa Lukács Ödön 

országos újságírói egyesület c z im ü  
czikke ellen intéz

Motto:
.Adtál aram <**ít. ele

ItcBue kowuaeU" 
Közmondás.

F. napokban kezembe altatIt Jókainak a 
„Szerelem iH.londjai*1 c/imii regénye. Mindjárt 
az első kötetnek úgy a v.-ik lapja körül leír 
Jókai egy megyei gyűlést, a melyen indává 
nvoztafott. hogy miután a* egész ti-ztiku b* 
köszönt, azt a zászlót, a mely a megyeház < r- 
kélvén lobogott, ünnepélyesen vigyék ki a te
metőbe s azt az ott eltemetett honvédek sír
jára tűzzék ki K.zen indítvány beható tárgya
iig után elfogadtatott és az ünnep Ív - menet 
iránt mindjárt meg is tétetett nz intézkedés 

Még csak nz. volt bátra, hogy ki leoven 
az az egyén, a ki ezen komoly alkalomhoz 
képest beszéljen a honvédek sírjánál.'! a gyű
lésen sok szép készültségi! szónokot lehetett 
hallani, a kik az ügy komolyság it tekintve, 
holvea érvekkel támogatták állításaikat, 
ezek közül lehetett volna is választani; igen 
de ez alkalommal a derék főispánnak nagyra 
nőtt tia is jelen volt a gyűlésen, a ki a kar
ból a sok szép szónoklatot csak végig Imii 
gáttá, de semmit nem szólt. A megye notabi- 
litásai akként gondolkoztak, hogy Kieincr -  
igy hívták a főispán hát — bölcs ember lehet, 
mért semmit som szól; válaaxaznk meg hát öt 
szónoknak, ráestek aztán Kleméire, hogy ,i 
honvédek sírjánál szónokoljon. Hiába szabad
kozott, hcpí ó nem tud hozzá, neki semmi ta
lentuma ahhoz, nem hagytak neki békét. Lit
ván Kleniér. hogy itt nincs szabadulás, hogy 
már csakugyan szólani kell valamit, elővette a 
közelében levő bátorsággerjo>/tőf. abból meg
lehetősen. azaz csak szokás szerint beszirán. 
„úgy. hogy mire a helyszínére értek, készen 
volt a szónoklattal s következőleg szólt

„Ti derék honvédek. A kiket én nem 
ismertem soha. a kiknek volt hazájuk, a mig 
éltek ! s hogy meghaltatok, megint van hazá
tok. és igy különb emberek vagytok mint mi. 
Kijöttünk megmondani nektek, hogy még nincs 
itt a feltámadás napja. Áthattok békével. Ad
dig is elhoztuk ezt a zászlót, mely nektek egy 
életbe került; nekünk pedig került hét forint

) Kozoljnk e cíikk<*t. habár saját személyünket 
érdekli i*. Némely eresebb helyet kihagyunk ngyaa 
abbét. mert mi n vitában is Kern e)»tt kívánjuk tar
tani az — illemet. m> g akkor i«, midőn ellenfelünk il- 
ktttebn fegyverről burául. Swrk.

s huszonöt krba nyelestül, s most nem tud -1
juk hová tenni.**

Kz is „egy szét* u komoly tárgy lelett, 
de liogv milyen szó. azt magyarázni felesleges.

Nem tudom, vájjon a ..Közlöny- szerény 
napszámosának is ily közérdckcltség folytán 
kellett-e szólani a Lukács (Időit által megpen
dített eszméhez, mint Kleméinek. nem 
tudom, oly behatóan készült-e a tárgyhoz >zó- 
lani - mint Kleméi / azt sem tudom — 
mert nem láttam, hogy oly kéz/elfoghatólag 
kosodon és bátorodott-e meg mint Kleniér ; 

mimlc/t nem tudom c* semmi köröm nz cloz- 
ivehliez. én az emhnényhól ítélve, arra a 

tapasztalatra jöttem, hogy ha a „Közlöny" sze- 
y napszáimisa nem szól olyun tárgyhoz, a 

melyhez nem ért. ugy — sub vosa mondva -  
bölcs maradt volna.

Az „egy s/ó komoly átolvasása után arra 
a nieggvüzodésiv jöttem, hogy a „Közlöny*' sze
rény napszámosa nem az igazságnak -  nem a 

gvhoz komoly an hozzászólásnak és nem a fér
fias eljárásnak az embere, liánom a rágalmazás
nak, a kém ei irigységnek és a folytonos piszko- 
!ódásnak ügyes és tapasztalt mestevo.

Kzen nieresz állitásaimat kővetkezőkben 
igazolom.

Ha én a „Közlöny11 szerény napszámosa 
i agyok. sokkal szerényebben járok el, mint ön . 
nevezetesen, nem azt nézem, hogy ki ii valamit, 
hanem azt. hogy mit ir; és ha aztáu a tárgy, az 
; -/un életrevaló és hasznos, i.kkor azt elfogu
lom, ha ősziével eb im vannak iá azokat kéizzo- 
toszem és komoly íoitiassággal megvitatom. Ha 
a tárgy nem életrevaló, akkor azt döntő el vekkel 
megseimuisiteiii. 11a pedig a tárgynak se mel
lette. >o ellene szólni nőm tudok, akkor hallga
tok. önre nézve ez lett volna a legelőmé-dib. 
Valamely igazság nem azért igazság, mert azt oz 

v amaz ivó mondta, hanoin i*<-rt,!nort a meg
győződéssel és a jé/:inoki‘>>ágg;d a legjobban 

'gegyezik, Lukács ódon senkit s igy önt sem 
kényszeríti arra. hogy az ö eszméjét elfogadja. 0  

t egészen az emberi szabad akaratra é> a jó
zan észre bízza.

Látja szerény napszámos ur. ön nem igy 
jár el. ön a tárgynál jó formán semmit nem szol.

etu rágalmazza és piszkolja Lukácsot.— A 
tárgyról csak annyit mond. hogy nőm lát j.i an
nak som szükségességét, som rzéls/erftségét. - 
llát a/. okadatolás hot maradt uram? vagy ennek 
szükségességei nincsenek az ön rúpiájában ?

A mi ezután jön. az mind rágalom és 
piszkot odéts.

Azt mondja ön. hogy l.. »» a „Szabolcs* 
Hi-ik számában a vidéki sejté*, vagy i- a vi
déki újság szerkesztők iiovoIh -u  oly szerényte-í 
len hangon szól a ío v ú io m  sajtóról, tehát az 
ait intéző országos tekintélyekrwl és ujsúgiró 
tehetségekről, a mely hang inig egy oldalról, 
minden szoré-ny emberi no itau uiegbotránkoz- 
tat. másrészről a vidéki sajtót a legnevetsége
sebb színben tünteti fel az olvas < világ előtt, 
l.n azt a czikket olvastam és nem találom, 
hogy szerénytelen hangon volna Írva, sót haj
landó vagyok n/t hinni, hogy a/t u czikknt oii 
nem is olvasta el saját testi szemeivel, bánéin 
ön azt oly emberrel olvastatta, aki csak is 
szerénytelen hangon szokott olvasni. Azt sem 
tolulom % neiu is latom, hogy énióu kivid mái 
más embert is megbotránkoztatott volna az a 
czikk. ön pedig, miolta csak Lukács szerkesztő, 
mindig meg van bntránkozvn s igy a megbot
ránkozás önnek nem is két ülhetett most som 
nagy fáradtságaim.

Nagvon kár volt önnek kitenni a lapba 
a/t. hogy Lukács 10 hónapos -'cikes/tó. mert 
most már azt is tudja mindenki, hogy ön 10 
hónap é*tn van megbotránkozva. Ón meg bot- 
ránk'V/va lévon 1 miatt, nagyon termesze:-!* 
hogy nem os/tlmfja az <• v-.leuiényét, annyival 
is inkább, hogy némelyiket tatán fel se tudja 
érni észszol, a mint a s/é»han forgó rzikkné! 
is látszik.

Különben öntől az nagyon szép dolog, 
hogy ön a fővárosi és vidéki '•ajtó mellett f* l - 
kötötte a kardot és mint vétó lépett fel: de az 
kissé genant dolog, hogy még a csatát el s»m 
kezdte jő formán és már beszalad a piszkos 
mocsárba, megfeledkezve a kardról, sárral do
bál az „elienféi4 táborára

f.n különben azt hiszem, hogy hu az a 
váro-i é» vidéki -ajté. annyira su t ve érezte 
volna magát, mint a begy on azt ráfogja, erős 
meggyőződésem, hogy nz kilépett volna a síkra 
és ivein elégedett volna meg oly vezérrel, mint 
ön. a ki már S.-A -l'jhelybol is csatát vesztve 
szaladt egész Ny irfcyházára, mindenütt 
előre.

Itt következik azon passus, a hol a. Köz
löny ■* szerény napszámosa, szerénytelenül jár 
el. az olvadó közönséggel szemközt és a hol a 
napszámos ur rágalmaz, s valóilant mond.

Nézzük a/t mondja a napszámos ur „Lu
kács Ódon irálya, nyelvezete. szóIAiőm1. oly 
szánalomra méltó, hogy még bírálatra is alig 
érdemes A ki nem hiszi, olvassa meg csak az 
„Ujság-irői egyesület'  tárgyában irt czikkeit; 
meg fog győződni állításom igazságáról.- Meg 
fog engedni nnp-zámos ur. ha mi itt a vidéken 
magunk ítéljük meg azt. hogy milyen nyelve, 
irálya és szófiizése van Lukácsnak. Önnek e 
részben nem hiszünk, s ön előttünk nem te
kintély, hogy mi az ön ítéletét elfogadjuk. 
Csak ön szerint oly igen gyarló és szánalomra 
méltó az a Lukács nyelvezete és irálya, de j 
szerintünk nem. Nézze meg Cm a budapesti 
szemlének egyik májusi lapját, ott egy kise na
gyobb tekintély mondja ki Lukács felett az 
ítéletet, nem olyan, mint ön. nézze és olvassa 
el Lukács miiveit s hallga -a előadását, per
sze akkor, mikor nem le-z ön majd megbotrán- 
kozva, és ugy mondjon L. felett ítéletet. Lu-1

kacs müvét és előadását az egész tiszántúli ges és dobzódó szegény leszen“ t. i. szellemi 
«im«>iinten(ienli» lruiolvliimW Ítélte n iiuniszen- lég és anyagilag.supeiintendeiilia legjobbnak ítélte a papiszen 
teleskor, hu nem hiszi, kérdezze ön meg ma
gától a suporintcudciistöl. Kérdezze meg ön, 
mi volt Lukács a sárospataki iskolában, mint
szón-ik és költii -

K.s cin o.y igen gyarló nyelvű, irályn és 
szófiizésiiiK'k t.ilúja L.-ot. Különös, hogy ön 
csak is az újság írói egyesület c/ikkeihen ta
lálja Lukácsot oly gyarlónak és épen most az 
év utolján, mikor a lapokra nemsokára elő kell 
tizetni. I ram. értjük mi a stiiistik.it. Tudunk 
mi ítélni; nem kérünk az ön ráfogásaiból.

Hogy önben a rágalmazás, a piszkolódás 
és a roszakaiat dolgozik, világosan kitetszik 
abbéd, hogy a mit Lukács helyesen és a nyelv
tannak mc-felelöleg ir, ön azt is képes elfer
díteni és [erdőségeit a Lukács helyes nyelv
tani írása ellenében hamisan érvényesíteni. Ne
vezete on azt mondja ön. „azt a lapszerkesz
tőt. a ki a mondatot kötszóval kezdi: a ki 
gondolkozás helyett „gondolkodást1* használ; a 
ki a kötszót összezavarja » módhatározóval, 
a ki a mondatról s annak tagjairól fogalommal 
nem bírván, egy mouüatből többet és több mon
datból agyét állít össze stb. stb. nem foga’,Illa
tom el zászlóvivőül az újságírói pályán.* . .

Nézzük a megrovásokat egyen kint. Lukács 
ihin lehet újságíró, íiu t a in.oldatot köts/ov;.! 
kezdi; ha ezen tétel ál!, al.k r Jókai sem lehet 
újságíró, mert íi is a mondatot kötszóval kezdi, 
p. o. „És mégis mozog a föld* szerintem ez 
is egy mondat s k ;szóval kezdődik. Ismét el
múlt. egy év, ez is mondat, sziute kötszóval 
kezdődik.

Én hiszem, hogy Jókai és Lukács azért 
kezdik néha a mondatot kötszóval, mert ok 
tudják ezen nyelvtani szabályt, hogy: „a fő
névhez jár a névelő és név utó. az igéhez és 
melléknévhez a határozó, a mondatokhoz a 
kötszó* de hogy önnek ezen szabály helyett 
tatán korpát tetszik tartani a két válla közt 
levő patinába, airól sem Jókai, sem Lukács 
nem tehet.

J. Lukács nem való újság írónak, mert 
gondolkozás helyett, gondolkodást használ. Sze
rencsétlen egy kiigaz.táv -  Nyissa fel ön a 
Hegedűs nyelvtanát — nézze meg a . ;. §-ot, a 
hol 3-s/or képezünk igéket Léktől, ezen i 
P ik pontjában kulik, kodik, kulik képzőkkel 
képezzük az igéket p. o. gondolkodik és nem 
gondolkozik. Azután nézze meg on ugyan en
nek a nyelvtannak I U ik t á t  c< megtalálja, 
hogy ezen ikesigébeii, hogy gondolkodik a fő 
ez. hogy g o n d o l  kod-  s ebitől jön a gondol
kodás c* nem gondolkozás. Nézze meg ön dr. 
Kcck Józsel logikájának l*Jií, U Í. sült. jj-ü . 
mindenütt gondolkodást és nem gondolkozást 
basznál.

3.. Lukács „a kötözőt övszezavarja a 
módhatározóval:- ha/ugsáe. én tigyelctnmel át
néztem azokat a czikkoket. a melyekre ön
hivatkozik, s nem tál.dóm sehol. Jobban nézze 
nieg. különben ha ön tudn.i a köt szókat t - a 
módliatározókat, a/t is tudná, hogy azokat ösz- 
szeteveszteni nem lehet.

4 ., I.nkáe* nein való újságírónak, mert ó 
„egv inomiatb.il tiibWt. és több mondatbéd egyet 
.díit ö>szo" Hat ön még azt sem tudja, hogy 
ezen eljárást azért tanítják az. iskolában a 
gyermekeknek, liocv a/t az életben ugv hasz
nálják: Hím -a «*”>• mag'. i ön nagvo:*. No meg- 
inngyalázom én önnek, ilyen formán: írja fel 
mi a táblára ezt a mondától, hegy r. kteia >-s 
a fal fehér: no ez egy mondat; már iifst csi
náljon ebből a mondáiból t<dd»et. ily formán: 
1. A kréta feliéi „* A fal i- fehér. ugyan 
már iöbb mondat : már most ismét több mon
datból csináljon egyet. A kréta - s a fal fehér. 
No u ti már Ha nem hiszi, hogy ezt igy ta
nítják. m ‘ jen e! ön Nyíregyházán a 4-ik elemi 
osztályba, meg lóg győződni, hogy ha nem lesz 
megbotránkozva.

Vannak meg önnek t«dd» ily szerencsét- 
h n t tHTectarái ia. i m lyi kk ön I ■ 
bály.szerű nyelvtanát éa nyelvlnavnáláaát >/ ;-
b.dytalaiml. megbotránkozva — lo /akarntulng 
el akarja pi-z!;o!:ii ; he kívánja, felelek mind
egyikre. majd a folytatásban, de most ezeknek 
is a magyarázati hosszúra nyúlván, a többit 
engedem virítani, hogy on gyönyörködjék 
bennük.

No uram. ha ön ily fogalmakkal ily érvek
kel és ily nyelvtani rnrrectnrával Nyíregyhá
zán ujságiró, akkor Tob sván legalább is király 
lehet.

Ln olyan nyelvtan kezelőt, illetőleg oy 
nyelvmestert mint ön. zsúpból is csinálok. Mi
ért nem tette ki innak a nyelvtannak a rzi- 
mét a mely szerint ön. Lukácsot kiigazította, 
legalább én is hadd láttam volna valamit, hol 
kapható az Nyiregyházán? Kandiba? zöldágon 
vagy az újvilágban ? nagyon jó nyelvtan az. 
épen önnek való.

lv_*y kérésem, illetőleg egy tanácsom van 
méz önhöz és aztán bezárom a feleletem azon 
részét, a mely az ön .egy szó- folyt, köv.-ig 
terjed. I. Ha ön a Lukács esimélyét nem he
lyesli találjon ön jobbat, s ha az én felelete
met megrzáfolja.én is megadom magain: de 
arra kérem, hogy ne piszkolódjék; mi férfiak 
vagyunk, szóljunk és vitatkozzunk férfiasat!, 
inéit a rágalmazás és a piszkolódás nem a ne
velt férfiakhoz illik. Látja önbe nagy hiba a/, 
hogy nem bírja legyőzni magába a kenyér 
irigységet, a rágalmazást, és a pL/.kolódást. 
Látja, pedig ön ezen fertelme* tulajdonokat 
mind abból n veszett gramntikiból tanulta : 
hagyja el ön art a grimmtikát. higvje. el hogy 
nem lesz oly sokszor megbotránkoztatva, te
rven ön is ugy mint „Linnét*- tett később. 
„Ne legyen egész életén keresztül, azok közül 
való kik. bortól megrészegednek, m$rt a része-

/. e m p 1 é n i.

Nagyvilági hirek.
— Wagnor R. és [ászt Kerenez. mint a 

„Í r. Blatt- után a „K. L. * közli Mécsbe van
nak. egy nagy általános orcheste.-hangversenyt 
rendezni. A programúiban a „Nibelungok gyii- 
riiji“-ból, s a „(íöttér dáiitineiiungu-bol terje
delmes részek vannak felvéve.

— Nilsson asszony mint a „N. Kr. Tr.- 
párisi levelez..j«* iija. eTogmlta a bécsi komi- 
kai dalszínház ajánlatát rs nemsokára Mécsbe 
megy vendégszerepelni.

. T  Rűmatjan a Pantheon lépcsőzetének 
ásatásánál szép falkcjiekre es doiubor müvekro 
találtak. — A szerb kormány a felirati vitá
ban csak 3 Bzónyi többséget kapván, beadta 
lemondását s a fejedelem Xumich volt belügvért 
bízta meg uj kabinet alakításával. — Marillo 
egyik legszebb képét sz. Antalt két angol el
lopta Szevilla egyik templomából, kivágva azt 
a rámából, a rendőrség azonban aképetvissza- 
kerithetni reméli.

Orosz tisztek, kik jelen voltuk a
biucki és brandeis táborozásnál a „Itudi Iiiva- 
lidbair igen dicséioleg imák az osztrákma- 
gyaili adcsaj at »k fölszerelésérö'. gyakorlottságá
ról ; csak a tüzérségre jegyzik meg azt, hogy 
a legújabb reformokat nem igen alkalmaztuk 
még f fi gyvernembon.

Fővárosi és vidéki hirek.
Az akadémiai körben szombaton este, 

mintegy *Jo uvelvtii(io> és mi gyűlt össze Szar
vas (íuImi* meghívására, hogy azon kérdés le
iéit tanácskozzanak, mikép lehet m* a magyar- 
nyelvet a hibák és idegen szavaktól megtisztí
tani. A jelenvoltak közös elhatározásából fol- 
'/"litás inté/tetik a magyar-nyelv barátaihoz, 
hogy hassanak kii/r.* a magyar-nyelv tisztításá
nak munkájában: a hibás és idegen szókat 
küldjék he a magyar-nyelvőr utján, hogy azo
kat a minden szombaton est ve összegyűlendő 
értekezlet migvarosokkal cserélje fül. Kz- 
utáu egyes hibák és idegen szavak kerültek 
szőnyegre. A „rakpart* hibás, magyar-nyelv 
törvényszékbe üik.-zo elnevezése helyett a „part1* 
fogadtatott el. s összetétele lesz Kudolf-part 
stb A betel helyett <a helytelen szálloda mel
lőzésével, fogadó, „raktár* helyett, a régi „tár
ház* magyar s/o elevenittetett fel.

Reich János bécsi származású !:• éves 
ifjú emtier Ijkéren szabadon sétálgat, ininllu 
nem ö lőtte volna meg Kakas Kálmánt, Kakas 
János uradalmi főmérnök tiál. Iteicli-ot, ki rósz 
előélete miatt semmire sem ment, a szigorú 
njkéji tiszttartó kezeire bízták. A fiatal Ka- 
ka-ia irigykedett, mert ar. kasznár lett. ebe* 
járult, hogy Ueich sikkasztásra akarván Csábí
tani Kakast, ez följelentette a tiszttartónak. 
Kakas nov. 17-én elment Keichhoz a kölcsön 
adott könyvekért, de mivel ez nem tudta visz- 
szaadui. Kakas osszeszidta. Ueich puskát ra
gadt s Kakas czomhját kereszt Állotté. K seb 
következtében nov. *Jl-iri meg is halt, Ueich 
pedig szabadon jár s azt mondja: „Szeretné 
látni, mikor fog a nt be magyar rendőrség!” 
> • p dolog ez is ha Isteniül van!— Az is!van- 
terl szili!:.i/at a „Mefoim* szerint valószínűleg 
Mannsberger miskolczi színigazgató fogja kib< - 
rolni.

A főváros taiucsa, Írja a „K. L.“ szom
bat.>n lelogadla n bukovinai H-ik csángó árva 
tini. s a Joscpbinuili csupán budapesti árvák 
s/am.ira van alapítva, o líomloes Lajos óbudai 
igazgatónál helyezte el. továbbá loo forinttal 
járult n bukovinai magyarok egyházi és iskolai 
czeijailioc. I gyanezen tanács elliat.iiozá, hogy 
a ii pszinházi b.zottxíguak 8 évi halasztást en
ged iiiinden kamat nélkül ama (»2.uou fi t leti- 
zelésére. melylyel a mérték hitelesítő hivatal 
telkéért tartozik a városnak.

-  Vidék. A , Marsod” az ottani színház
ról emlékez ven meg, S/elesioi dicséróleg nyi- 
Utkozik; hiában, csak mindenütt hódításukat 
tesz a jesc tehetség. — Méregben Csatudy 
Sándor \  atyai birtokából annyi földterületet 
Íratott át sajat költségén Kossuth nercre, mely 
a vá asztok köré való beiratást s ennek foly
tán luegválasztiiatóaagát biitusitotta. — Mé
reg.szászban múlt hó gs án egy Kozmay Já
nos n'tii család ipa, miután nejét és 11 éves 
leányát baltiv.t. agyonverte, bcretvával torkát 
elmetszé A íérii rögtön, a nő 3 nap inulva 
ha t m<*g a leány még él, de felgyógyulásához 
nincs remény. A férj, mint n vizsgalatból kide
rült, csendes őrültségben szenvedett, s e bor
zasztó tényt részegen követte cl. — Pon
grác* Tivadar városunkban is kedvesen ismert 
lriavédhadnagy, élte legszébb korában elhunyt 
Kassán.Temctéae f. hó (t-án ment végbe Kassán. — 
S t e g e d e u egy Csányi István nevű városi 
hajdú neje korán nienvéu * piaczra, alvó fér* 
jére. kis fiára, és lakójuk két gyermekére zárta 
az ajtót, később, alkalmasint a konyháról tűz 
támadván, min 1 a hajdú, mind a három gyer
mek megfultak az égő szalma nagy füstétől. 
— ( j -Mecsén Petőfi ünnepély tartatott 
műit hó 2\-kén. A tiszta jövedelem: lJö írt. 
a Petőfi szoborra adatott. — Garay-endck 
Fóton. (laray János ismert költő egykor hosz- 
azabb ideig lakott egy fótbi paraszt házában; 
ott irta „Szent Lászlóját" Is. K „Vác* vidéki 
lap- ennél fogva felhívta a fóthiakat, hogy e 
házat emléktáblával kelleue megjelölni. K fel- 
hi'ás nem maradt sikertelen. Az ottani katb. 
lelkész, felkérte nevezett lap szerkesztőjét, 
hogy készíttesse el nz emléktáblát, s ö költ
ségét viselői fogja.



ÚJDONSÁGOK.

• Debreczenből táviratilag értesítenek 
bennünket, hogy Oláh Károlyuak ég a .Deliiv- 

- -/(.ik< s/nWgénck Domokos Kálmán,
llékessv László és Juhász Ignác/ elleni sé- 
,el„,i ügyei pénteken lovagias utoa kicgycu-

líttettek. . , ,, ,A nyíregyházái eilfn/^k ma
:: ómkor kv. .« i űrt »
11Z u l l  eu/.  r k '  J> o I B a ■ o k r/.t'imt'l m
\a tn.rk ^  ^ j(a y |r((j vagy helyesebben ..hírlap
Írói egyesület” hova inkább k«.l

- —! Már n futáron sajtit is közti

délután 
inelv re 

Jlii-

felkaroítutni;
meggy ár;1nini a felül, hogy a/ akarat, kivált h:

mindent létesíthet. — A vidéki sajti 
képviselői közül a „Hereg* uj eziiuet merített 
fel e téren, mely is a f ő v á r o s i  es v i- 
d é k i s a j t ó  közötti viszony szabályozása. 
— Vr is tüzetesen ide vágó eszme. Mennél 
többen szálán k e kérdéshez, annál üdv&sebben 
foghat elkészülni az alapszabály, melynek ter
vezeti1. mint Ígérve lett. rövid időn közzé fog 
tétetni a „Dfbreczen*-ben. Szükséges, hogy 
komolyan es tüzeteseu szóljon hozzá minden 
érdeklődő, mert csak is egy mii,den oldalról 
megvitatott eszme vagy terv fejlődhetik üdvös 
valósággá

%* Szabolcsmeflye f. lm 17-ikén tartott 
rendkívüli bizottsági gyűléséből. A gyűlés n 
központi bizottság megválasztása végett mi
niszteri leirat következtében hivatolt össze.
I .kelik u választási törvények hirdotUittek ki. 
azután n miniszteri leirat olvastatott fel, tnelv- 
iitán s/.avarnts/.edo bizottság alakíttatott km 
ináiiv/ ' alispán elnöklete alatt Ibíz-o tívnia,
l. ászl" Alajos. Vidars Antal. Zo.tún dános 
Komiáthv l’.ilés Ibist hy Barit «lus személyekben. 
A sza'a/at eredménye lett, hogy isimet Mikio>. 
Nag\ dános, tiyuiigyössy >nniiiel. Komjáthy 
l’al Koianvi Niiklo-. Fintor d óz séf, l,ás/lu 
Alajo- • -ál" Illek. Mészáros József. Szentmik 
lüsy 1,. Vidovirli Antal. Klek 11. Székely Be
nedek. Iili>' Kászlú, l«ovey Antal, Szabó László, 
UciMs\. Karoly, /oltan dános. nUlu'sunyi La
jos, Miklós l éuiaz, Lipthay Kduáid. Szabó

uit>ius. \alku dános. I.ovey >álidor. (leii.si
I’,., I’.oiu/s Lajos, Ludiinaiiu, Csapó, Kukái 
] ii'tso. Borbély Gáspár. — megválasztanak!

• /  Felhívjuk olvasóink figyelmet a mai 
számunkban közhitt ép oly jele.-. mint elszo-
m, intő vidéki levőre, mely a l»r. Heiszler Jó
zsef itvato't tollából loly A/ abban/öss/együj 
tölt keserű adatok mélyen meggyőzhetnek 
miudeiikit helyzetűnk aggasztó, sót ketaegbeejto 
voltaiul. — Mnton a/, elvanyári fóldnepének 
leszedik ruháját, elvesük igavonó harmat: ak 
kor valami c-Odá atos mén emberiek kellene 
megjelenni, ki a vég okig elkeseredet népet 
uj adó/ásra volna kepes lelkesíteni. Mevgvu- 
lotték bizony annak idejét utoljái, kivált ha 
még oly kegyes kezek szedik be, mint mai 
uapság az ors/ig legtöbb részén.

(sz.i A ..Debreczen" izeik esz teáét ujev 
tői S z . t in á ri Karoly, nevezett lap teheisé 
gea es szorgalmas lőmunkatársa vesu át. Oláh 
Karolv roll s/trkesztó nx .Kgyetéries* hez 
mén ven tán*/, erkrsr lőnek. A „Behrem*n- több 
uv.'ii kermtfii neacsak éietrevalóoágát ói/" 
nyitotta be. hanem valóban a iegj dih vidéki 
lapok elsői kozott loglalt lu-lyit: jövőjéért 
múltja is kezeskedik, de eleien es a/ uj ster- 
keazio ismeri tettereje mellett mm b.-igyha 
tök figyelői n kívül azon jele*. — re**ben or
szágos — kapalitások, kik e lap mellett jo 
vüre i* csoportosulnak. Midőn e lapnak teljes 
(elvirágzást óhajtunk jövőre is. neu, um.aazt- 
Itatjuk el. hogy . ki ne fejezzük sbLeli meggyő
ződésünket, bőgj e lapnak mind iránya, mind 
berendezése olyan, me.y leije* mértékben meg
érdemli a Közönség pártolását. Hebreczen tős
gyökeres magyar váró*, minden igaz honpol
gárnak. minden valódi magyar embernek köte
lessége a vidékén is pártolni azon lapot, mely 
ai alkotmányos szabadságnak, s a magyar nem
zet megve-ztegethelleti érzelmeinek hu é* igaz 
közlönye.

(ül Ujev közeledtével teremnek az uj la
pok előfizetési felhívásai: örvendetes jelenség 
ez, de csak akkor, ha a keletkező lapok ign- 
zau megértik » (elfogják azon nagy erkölcsi 
felelősséget, mely egy Hírlapra sár, habár az 
vidéki i*. Magyarországon a hírlapirodalom je
lenben azt a kort éri, melyben n gyün.ü.csözés 
uagy terme kény segro utal, azonban ezzel együtt 
jár az, hogy sok legveu kö/.te férges, cs sok 
is lehulljon ,-ret.enul. Nem azért bocsátottuk 
előre ezeket, hogy a Nyíregyházán „Szabolcsi 
lapok*' czim alatt megjelenendő uj lapnak prae- 
judiitlni akarnánk. — Annyi való ugyan, hogy 
a már meglevő hírlappal is szuinra nézve na- 
gyou meg* legeden a aozöuseg egy reszt*, s s 
megindulandó harmadik lapnak legalább kez
detben igen sok akndalylyal kell megküzdenie: 
valamint akkor is csalódik, ha azt hiszi, 
hogy a tehetségesebb niunka*rőket. mint pro- 
gramiujaban elulegcsen iemeli, maga koré eso- 
portoaithalja, mert már azok legnagyobb rész
ben csoportosultak. Mindamellett mi Larot á̂- 
gos jobbot nyújtunk neki eloiegesen is. h is
szük. hogy valamint a vállalat unrésueíkül lé
tesült, úgy önzetlenül fog minden jó és nemes 
eszme mellett buzogni, ekkor pedig egy mezon 
mozgnuk, s mint egy mező munkásai, a jóban 
egymást eegitni fogjuk, felülemelkedve szemé 
lyes tekint* teken.

— Figyelmeztetjük lapunk olvasóit II 
lincx Gyula lieíybeli aönyvkereskedúnek lur- 
detési rovatunkban közzétett hirdetésére. A 
legszebb n leggondosabban válogatott karácso-

felszerelve. Kaphatók ezenfelül n legújabb iro
dalmi termékek disz-kiadásbaii. Azon igyeke
zet és szorgalmúmul párosult müi/lés, mely Ível 
nevezett kereskedő üzletét berendezte úgy, 
hogy minden igényeknek lehetőleg megfelel
jen, teljesen méltóvá teszik ót a közönség szi
ves és figyelmes pártfogására. Lelkiismeretesen 
ajánlhatjuk niimlazoknek, kik a szép könyvek 
iránt előszeretettel viseltetnek.

(!) Időjárásunk a folytonos esőzés miatt 
már csaknem kétségbeejtő. A gazdák ismét! 
.aapásos esztendőtől tartanak. Az utak kiilönó-1 
-*■11 a községekben, csaknem jiilihtntlanok; — 
erről jut őszünkbe, hogy Nyirogyházán ma! 
holnap galamb-postával kell közlekednünk, baj 

:y haladunk. Az utczai átjárók, kivéve egy 
pár helyet, hol még a múlt évben gondoskod
tak a közlekedés lehetőségéről, feneketlen sár
tengerrel vannak borítva; különösen a helvét 
hitvallásunk iskola,a és temploma, annyira el 
van zárva a közlekedéstől, hogy a legjobb 
akarat melleit se lehet a szüléket kényszerí
teni gyermekeik iskolába járatására, mert ki
várni k tétetve a sárba merülés veszélyének. 
Az esős ősz közeledtével a/, egykázuteza kér
vényt nyújtott & városi tanácshoz, melyben te
kintve a város szűk pénzviszonyait, kamat nél
küli kölcsön is lett felajánlva az itt szükséges 
átji.ók elkészíttetésért'; meg nem foghatjuk, 
hogy miért nem tétettek ebben lépések mindez 
ideig, holott ha minden egyebet mellőz is a 
várul, a népnevelési olyannak kell tekintenie, 
melynek eszközlése végett még áldozatoktól 
sem szabad visszariadnia.

(k.) A tolvajlatok, házfeltörések megye 
szerte napi renddé kezdenek válni. — Keine- 
c.'én is a liét*,u több ház és pincze feltörés 
volt, nemkülönben a megye északi részén. 
A levegőben van-e ez. vagy a rendőrség gyenge, 
vagy a szegénység nagy, vagy talán a jó ér
lelésük hányát latiak.' Vagy talán mindezek 
együttesen működnek közre? Kitudja!

* Taborszky es Parsch nemzeti zenemű 
kereskedésében legújabban megjelentek s kap 
hatók: „La voix du ciel" iaz egész ára >" kr.i 
.Angot Marsch polka** l'arhach l uleptol, ára 
r>" kr jezár.

* Országos vasárunk a kellemetlen, sáros 
esesos idő miatt a középszerűségig sem emel- 
ktalett. A sertés vásár, valamim a 1*» é> szar
vasai mlia vásár semmit sem ért. A kövér ser 
lések mind a mellett középszerű áron keltek. 
Vevők és adók csekély számmal voltak. A fa- 
neniüek u. ni. kerekek sat. dac/ára a rolni
nak, nagy mennyi<égl»en s/állittattak haza. Ata- 
kihau a vásár né|it«*len volt. úgy halljuk, hogy 
pötvásárért számb koznak az illetők folyamo<4P*-

\ Taborszki es Parsch netn/cti zeneim 
kere-kedésfben legújabban megjelent 100 gy«- 
korlat k**tkézre zongorára, */erze Kobler Alajo 
Ara I ft 30 kr.

* E. tesites. A nyíregyházi ág. tv. t»intő
kor rendes havi értekezletét f. hő 27-éu *lél- 
elötti M órakor az V VI. elemi tiu-osztály 
tanterinélien fogja megtartani, mely alkalom
mal ismét a inéteruiérték számit ásóból fog 
tartatni előadás, és melyre a t. tagok tiszte
lettel niegliivatnak. Pazar István a nyíregyházi 
ág. ev. tanitókör elnöke.

. Valasz koaoeszólasokra. Midtín a/ uj 
méilék nyilvános és iiejyems tanitá-at ti'/tá* 
városi közönségünk java- s éidekélml megkez
dettem. os/inten megvallva azon nnggyözuilé- 
-cm volt. hogy legjoblian cselek-/em, ha elő 
ada-nm helvét s i*l**jét három egyházunk '/ó- 
-/ékeind tetetem kii/zé. Minthogy azonban az 
eleve hevesnek m tapasztalt érdeklődésből 
aránylagos paedagogiai örömem ki n«’iii követ
kezett. fentebbi meggyőződésem téves voltát 
macnm is beismerem s annak helyrefttesevel 
sietve ismételten s ezennel sajtó utján i- ki- 
jcUmteui, miként előadásaimat a helybeli m. k 
állami reáltanoda I. osztályú t*nterm«ben min
den rsütörtök- és vasánuipon délelőtt 11 órától 
12-ig még folyvást tartom és jó ideig tartan 
'Inni. N -Ká lón, tlecz. 1" 1874. 1’isytelettel
Ivalvévs/kv János kir. reált ami r

(I.) Kózsegkepvisele i gyűlés Nyiregyliá/a. 
decz. I**. Klsóbeu a választási tin-vények felol
vasása után a képviselőválasztásra jogoaiiltak 
összeírását rs/kozlemlo bizottság t gjai. — 
sziimszerint 12-en választattak meg. Kzek í 
kővetkezőn : Itarzó János 7". Török Péter 7.'. 
Matthaeidesz (ius/t.ív 7.%, t engeri Sámuel 7.'. 
Oláh Antal 74, Gyuresán János 74. ilj. Maiim 
Károly 7:í. Sáry Pál, UoHuiaim Adolf es Ilaa- 
Mór 72. 1 lenes János 71. Szekeres Mihály ti.* 
szavazattal nn*gvála»/.lattak. — Ezután a cse 
led félfogadására kinevezett l»izottság vélemé- 
nves jelenítse elfogadtatott. Bodnár Istvánnak 
azon SmUtváoTáva] egyttt, hogy a nemetek ki
hordására alkalmazott kocsis fizetése némileg 
emeltessek. A gazdasági szakosztály visszauta- 
sitamioiiak véli a gytnn. tanári kar ne'élten égj 
mintakortésieti helyiség kieszközbse tárgyában 
benyújtott folyamoviványt, az»>n okon. hogy ezt 
az illető egyházi elöljáróság megkérdezése nél
kül adták be. azonban a képviselet azt véle
ményadás végett ismét a gaziiáazati és név. 
lési szakosztályhoz, utasította. Végre az erdő- 
v.igatás a múlt évi fél részletre nézve e lm 
tároltatott.

(I'r. i A nyíregyházi ág. ev. népiskolák szc- 
génvsorsu tanulóinak •*/. idei t* I beálltával az. 
,.cvli zi él iakolai elnökség többrendbeli ruha
neműt és lábbelit osztatott szét. Minthogy pe
dig az e czélra nlapitntt egyházi tőkék kama 
tni nem voltak elegendők a jelentkező sok sze
gény gyermek ruhaneműinek megszerzésére, 
a hiányok a városi képviselet által ugyancsak 
e czélra megszavazott 100 fit adományból f<- 
ileztettek. FelniházUtott, ráállni lábbelivel

Kiosztatott 32 pár csizma, 10 darab szili és 
!• leányoknak való úgynevezett szerviánka.  
Látni kellett volna azon egyéneknek, a kiknek 
módjukban van jótékonyságot követni el. de 
keblük nem hévül a szegények iránti részvétre, 
mily elégülten, örömsugárzó arczezal és hálás 
szívvel vette valamennyi szegény gyermek a 
neki ajándékozott csizmát vagy felöltönyt; bi
zonynyal könyörületre hajlott volna szive és 
nem tagadja meg a szükölködök iránt a segélyt. 
— I gyalusak az egyházi alapítványuk kama
tainak egyik részéből a szegény tanulóknak be 
szereztettek tankönyvek és tanszerek, ugyanis, 
.30:; darab különféle tanköny v, fej4 darab irka, 
111 koncz papiros. H»i palakőtábla és 200 drb 
palairka. Ezen tankönyvek és tanszerek az 
osztályokban folyó tanév nov. közepén szét
oszlattak.

(I'r.) Zvarinyi János helybeli közkedvelt- 
ségii ég szép késziiitségü fiatal ág. ev. segéd
lelkész. ki csak nemrég jött Nyíregyházán, a 
múlt hetekben Pest megye Csornád nevű va- 

onos községben választatott meg rendes lei
szül. Mint hírlik uj és előnyös állomására a 

karácsonyi ünnepek után fog eltávozni, kísérje 
öt jólét között boldogság és szerencse !

Lapunk közelebbi száma a karácsonyi 
szent ünnepek miatt pár nappal előbb fog 
megjelenni, melynelfogva tisztelettel kérjük 
mind azokat kik lapunk hirdetési rovatát 
igénybe venni óhajtják, kézirataikat mielőbb 
hekiildeni szíveskedjenek. Lapunk rendes 
rovatait hosszú és érdekes czikkeink miatt 
kénytelenek voltunk elhagyni; — azonban mi
iion ezért Itecses elnézést kérünk. ígérjük, hogy 
azt jövőn* helyre pótolni fötőrekvésünk leerní.

u/i s gj évi ajándékokkal ez Uziet dusuu vanI szint Íelöltönynyeí öl mindkét nembeli tanuló.

N y i r f a l o m b o k
iA káv. iuuck vrIimIí angyalok, penou' c**k rn/onyitva. 
M&* fajta emliertooli. I.̂ aloin! . . iuk&lil* rcvnkáluuk
\ <i«'Kvva-,-»k n i!•••• kiv i , . i A V.-rl....sit.. r<aÜti tagrii
N e I. 2. 3 I. A lijju* kaiinil'jbik Az élixli '*o|iort A 
Hullik F,pyn*viill.itii'•uiberkérdÓM'. ni -lyre nincs valatz I

No. de hogy ne rpéskedjenek kegyetek, 
rettenetesen tisztelt kávénének 3 főleg, hogy 
viilamiképeii bennünket is a k dvrncz csemege 
rovatál*a ne sorozzanak udvariatlan igaz mon
dásunkéit. - ezennel ünnepélyesen nyilvánít
juk, hogy kegyetek még valódi angyalok bizo
nyos más miiek mellett, kikről annyi esi klán 
Jós adomát, annyi botlányos, sőt vei lázitó ada
tot jegyzett fel a krónika i gen bizony, a Ti
kászok. düli. iit /ók és szabadon*/ok e leveszett 
malit iája ! mormog páter Knittelius fogcaikor- 
»atva) val •mint a/t sem mellőzzük hallgatás
ai. hogy az enilitettt delieatesse-el nem csak 

kegyetek, hanem sok más Adámutódok és F.va 
asszony unokái is táplálkoznak, fis itt ismét 
kegye- ek re n«*zve előnyös az összehasonlítás, 
mint a kik ugy csemegéznek fel bennünket, hogy 
épségünkben gesztünkben legkisebb rövid
ségét nem szenvedünk (mindössze is nagyokat 
pni-zkolünk a tonna-saucetol és paprikás cha - 
<l**autól, inelylyel becses egyéniségünket felta
lálják» mg mások egyenesen bőrünket húzzák le 
kíméletlenül. pedig bár a régi dalként .ter
mészete n mngvarnnk . . hogy ha vele bánni 
tudnak, az ingét :s od adja* de hát ing és 
bőr teljesseggel min a/on sfogalmak . . .nem 
bizony ! Tehát irgalom tisztelt kávénéiiék! ir- 
galom szegény bűnös fejünknek, különben is 
meglehetosen vén sas vagyunk már mi . . . 
ízetlen, rágó', neh* /. eledel, melyet sem llner- 
hava. sem liulrantnan. sem Jónás bátyánk 
sem Ilyicieiu párthívei ii m kuiiH-ndálnak, ki
vált ilyen s/él>i»ségekre oapongo időjáráskor . . . 
íms! adunk inkább (bár szi;zy«*nszemmel) ma
gunkról, hogy mind a/, mit róluk pbtjká/tunk. 
merő koholmány, portai elmeimraugolas. torony 
ni.igasságii képtelenség, hiszen kegyetek tulaj- 
donkopen nem is léteznek sem városon, sem 
falun. — nem sehol a nagy világon . . .

Hanem a Gégevágók, Vérlwcsátók, Tün
déi kék. Élődiek. Hullok és más fajta, ember
húsra vadászé* atyafiak, no már ezek valóban 
léteznek és hatalmasai) szerepelnek.

A Gégevágó csalid pláne igen terjedel
me*. — városon és falun, palotákban bérliá- 
zukban és kunyhókban egyiránt otthonos . . . 
öltönye bársony, finom kelme, pukovai posztó 
és daiócz . . . pisztiáng és UMVOiinaise. Wnf- 
steak és túrós galuska, kaszáidé és oláh tokány 
(egyszerű nevén puliszka) kngihopf és burgo
nya. de mindenek felett emberhús, mint ezt 
a hiteles kutfoklml összeállított s ide mellékelt 
családi bár kivonatos — napló igazolja.

. . . Kurucz Jeremiás táhlubirónak kölcsö
nöztem a kisasszony k ha/.asitilsára 700 forin
tot . . .  a váltó lejárt, tehát prolongáltuk . . . 
ismét prolongá ás . . . még egyszer njabli ter
minus . . . a 70o forint szerencsésen kinőtte 
magát egy év alatt 2700 forintra . . . das 
heis speculiren!

. . . Hibák czigánj’ zálogba vetette nálam 
a bmgóját, kapott rá egy forintot; fizet he
tenként tiz krajczár kamatot.

. . . Unsz szegruiy embernek kölcsönöz
tem ö -ft forintot, mindegyik ád betekint T>( 
krajrzár kamatot. — itt is amott is, i»20-as szá
zalék 1

. . . Komám uram felvett tóiéin 40 fo 
rintot, interesben használok tőle évenkint egy 
egv jó k blös földet. Az évi termés megél 
HM—150 forintot testvérek közi is.

. . . Komám asszony zálogban hagyott 
hat vaskos ezüst evő kanalat, adtam rá 10 fo
rint ot, de azon kikötéssel, hogy ha két hónap 
alatt ki nem váltaná, rólam fog maradni örökre 
cs minden ráfizetés nélkül . . .  Itt maradt.

. . . Ffllesdi ő nagyságának adtam .lunlu 
elején 400 forintot, melyért s/.ept, 1. házam
hoz szállítva köteles száz köböl gabonát adni

. gabonája vetőmagnak sem volt elég, tar
tozott a gabona folyó árút azaz. *00 forintot ■ 
fizetni részemre . . . sokáig éljenek a nagy- J 
rágós urak!

Nem undorit-e tisztelt olvasó a vérszag, 
melyet e napló áraszt szét ?

l*edig a Vérbocsátók (nőmén et ómen) i 
szinte ezzel táplálkoznak, és az ö számok is, . 
mint a gonosz lelkeké a bibliában . . . légió. 
Numero 1. például épen nem az ős római elvét 
követi hivatalos működésében „fiat justitia. 
porcát mundus** liánéin ezt : fiat bunknota 
(zsebemben) pereat. a kinek pcnz,e nincs . . . * 
■gyár.z, hogy karmai közé ne kerülj szegény j 
dög, mert okvetlenül felfal szőlőstől — bő

röstől . . . Nro 1. szegény, de nagyon szegény ! 
legény vúlt, midőn a * 4 gazdag árvák gyám
jául kineveztetett . . .  a gyámság ideje kitel
vén, beszámolt pontosan, s megfoghatván! az ' 
árvák szegények lettek, ö pedig nagy ur . . . 
Nro 3. elvállalja a felperesi ügyvédséget A. 
ellen . . .  A. Huzilialnszti urat vallja ügyvédé- 1 
uek . . .  a két becsületes férfi aztán kiegyez- » 
teti barátságosan a perlekedőket, a perköltsé
get. ügyvédi dijakat miudegyik fél busásan fi
zeti, a két nemes keblű emberbarát pedig 
egy üveg egri mellett nagyokat kaczugax egy
ügyű falusi baglyosokon . . . hogyne! hiszen 
ok mindketten ugyanazon boltban knlinirkod- 
nak, egyik a ezég nevét viseli, a másik a meg- j 
nem nevezett, de egyenlő arányban osztozó . 
üzlettárs . . . Nro 4. néhány évvel ezelőtt még 
mint .szerény kérelmező jelent meg bizonyos j 
tekintélyes urilakhan, most mint törvényei tu
lajdonos szívja abban a latakiah illatos füstjét 
. . hjali! az élelmes ember mindig felfelé 
esik. a ki pedig mm életre való, minek annak 
kastély és domínium . . . „veteres nigrate 
coloni !“

No a Tündéi kék nem oly torz arczu 
sziirnyek. mint -• fentebbiek: sót nagyon is nyá
jasok, kedvesek, vonzók (perse jó adag coguetteria, 
valamint a tündér víz, rizspor és egyéb kozmetikus 
szerek segélyével)de azért nem kevésbbé vészé- , 

•k. Olyanok, mint a gyertyaláng, mely az 
esti lepét magához bűvöli fényével, és . . . ) 
tnegpei>el1. olyanok, mint a virág környezett 
forrás, melyből ha Iáit literit a konyclniü utas. • 
Olyanok, mint a délszaki csodás növény, mely 
kedves illatával magához csalja a madárkát s 
midőn kelyhébe szállott, szirmait becsukván 
megfojtja . . A korán éró, korán hulló nem
zedék. a családélet feldúlt szentélye, a nevez- 1 
hetién kórok, az öngyilkosság rohamos fejlődése, * 

igen korunk »• megdöbbentő jelenségei 
hangosan hirdetik veszélyességüket . . „beu 
íugite liinc pueri, írig dús latét angvis in herbai11 «

Már az Elódi csoport szelidebb, játubo- 
rabb. Magas t«gas épületekben, de szlik czel- 
lakban laki , h libavalóságnak nevezi az élét 
örömeit és a földet siralom völgyének, de 
»*ért bizony elvágja addig, a meddir’ megsült ' 
(k vált ha m-tn lájáki nem is vágyakozik itt 
hagyni ezt a gonosz világot, a hol pedig nagy 
számban befészk lhelte magát, ha főleg az az 
áldott féllion ály fedezi üzelmeit, épen ugy 
megfertozteti és kiéli a társadalmat, mint az 
éléstárakat a patkány sereg, vagy Kálin, t 
Herzl érdemes bankigazgató urak a győri és 
szegedi pénzintézeteket.

Hanem bezzeg a Hüllők sem nmgnvero . 
külsővel, sem lekötelező modorral, sem irós- , 
iíjszivüséggel nem gyanúsíthatok, de azért 

n*-7 « pusztulás, melyet az emberek közt ; 
■loidéznea. Azt tudakolja ön domine Fttletlen- 
touik! hogy vajjou kik legyenek ezek : No bi

zony! ön aligha fogja kitalálói a kör négvszö- 
gité'ét! llát azt tudja-e. hogy a lovalis állam- 
polgárnak mi a legelső és legfőbb kötelessége? 
Kzt sem tudja! Tehál mi sem mondjuk meg. 
kik legyenek a kérdéses egyéniségek. — He 
ha azt teszi kérdésbe, hogy az államok miért 
nem gátolják az embereves említett és nem 
említett nemeit . . . e kérdésre megkísértjük 
feleletet adni közelebbi alkalommal, hanem 
aztán ön lesz az oka. ha netalán reánk alkal
mazzák II. Frigyes kedvencz mondatát: „er 
soll nach Spandau gében" . . .

z-y .

Szerkesztői üzenetek.
c*. Nyiregyhása. Ilo/^ad ninizctt levelemre 

slas/l micl<>bl> <-ivárom. Alka!<>iiis/pnil*'g l»*iveli- 
Ix-n. I. Oy. (■* N. 1*. uraknak. ( zkikriket egei* trr- 

ln-n kúzi-li-l'lH v/áiMunk lio/amlj*jc<irlui

íaleli ér Imiién.
A nyíregyházi terménycsarnoknál decz. hó 12-én 

bejegyzett terményárak.
k e i  f M k r i t f M l  n r

l  im r z l  Hf. 100 köböltől ke/.Jve
1>M1* 00—00 fontos 8.40- 8 4V

íü— so .. 0 00—0.00 3.50—3.60
Ilma 0.00—0 00 3.70-4.40

88-81)', .. 0.00—0.00

yy  : :
2.40—2.50
1.75—1.80

l engori 2 40—2 50
KmIi-'s 2.S0-3.00
Hab. tin/.ta felu'-r 0 OO- -a.25
1 lakkón v 0.00—o.0*l
Káposxtarcprzc . 0.UI-O.00
G'nin.iii 4.50 5 00
Komlxirka . 0.00 -0 00
Kende miag . 0 .00-0  00
Mák . o.oo—n oo
Napraforgó ol.*g 1650-1750
Sr.cs* ** ,, ilerc IS'/, 18 17%

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN.
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Városháza épületben föbejarásnál balra első ajtó.)

Ajánlja a  karácsonyi és uj évi ünnepekre dúsan tel- , 
| szerelt raktárát. Kaphatók ifjúsági ajándékok. Kernek | 

munkák disz kötésben, naptárak magyar és német nyelven, 
albumok, névnapi és uj évi jegyek. Olaj nyomatú képek.

Továbbá ajánlom a n. é. közönségnek becses fi- 
í g y e im é b e  vonalzott könyvekből, papír, iró -éa  rnjzszerek- 

ből, valamint az újonnan megjelent könyvekből ilusau 
, felszerelt üzletemet.

Kívánatra áttekintés! küldeményeket is tehetek.

2 - 3
Illincz Gyula.

Különleges Hatása

az Anatherin-szájviznek,
J a  ne 11 Oyul* gyakori.', fogorvostól, 
tuagy. és kir. szisz is.Ivari tanácsos

mely. t dr. I’upp J  (• cs. kir. udv. f.>g»rvos készít Pécsben. előadva 
Rendelv énjeit étik t  bécii klinikáin'', valamint dr. Opalcer tanár, rect- 
dr. Kirtiinsky. dr. Uránt a. dr. Heller atb. orrot urak alul.

Kién i/er főkéi* a fogak kitisztítására izolg.il Yegyésaeti tulajdonságánál f >gva feloldja ■ f*-gak ko/t 
é» a fogakon a nyilk.it

Ilaazcálata leginkább rtkeiéa ntáa ajánlható, mert a fogak k it  visszamarad., huarészccakék rotha 
dásba menvén át, igj a fogak állagát megtámadva, a az aj bán budivá U belletet gerjeaztenek.

M'g azon eaetben is. ha a borkő már lerakodásban Tan. haunálbato e szer. mert a megk. ménykod. s 
ellen működik Mert. ha csak a fog pgy kia rétié is letörik, akkor az így megsértett fog csonttanba esik es 
okvetlen tlpuaztnlrán. a többi egaaatégea t gakat is megrántja.

A fogak aaep é» lerwcíictrs lainrt risaiaadja. meri miudvn idegen mázt vegyileg sxétl*out és meg-

Igen haatnoanak biaonyul álfogak tiiatántartáaában U rd u i tavakét ci ragvo.áaukat liiaráaifjá. a 
borkő-lerakdáat meggátolja ét minden baaftt szag ellen megteli

Azon fájdalmakat, melyeket az odrai ét romlott fogak okosnak, nemcsak enyhíti, hanem a baj to- 
rább harapodzáatt ii meggátolná.

Haulvctnak biaonyul aa Anatlifrin-saajvia a foghat rotbadátáoál. valamiül bi/toi ét sikeren cnyhitő 
ater as tvlraa fogak fkidtlmai ellen, rsnaoa fogfijdalmáknál Ai Anatherín izájrit köntiyeu éa anélkOl. hogy 
ralaui bátránrtol f.-lni kellene, enyhíti a fájdalmakat a legrövidebb idő alatt.

Mindenek felett megbeciiilhctlen aa Anatheriti-azajeia a lehellet j.» illatának feutartasáhan és a büaóa- 
* 1  eltávolításában: » elégetni'>. ha napikban néhányszor kiöblítjük szánkat e vízzel.

Kern ajánlható eléggé a taplót tőghua ellen. Ha ai Auatherin-tzájvu mintegy négy botig utasiiár 
•ierint bisnmltatik. akkor a beteg foghun bnlnványtaga eltűnik éa kellőmet rózaaaainnek ad helyet.

Nem kevétbé kitűnőnek bizonyul az Anathcrin taájvit a mozg<> fogak ellen. Kz oly baj, melyben a 
gtaökérwok. valamin t öreg emberek ízen vednek

liiatoa ater aa Anathenn aaájríz a könnyen vérző fogbtia e'len Knnek "ka a fogodeuyuck gyengéié 
géhen rejlik. Ka esetlen erői fogkefe izukaégr*. mert ez a foghutt edzi. miáltal uj inuk..'lesre ébreszti azt. — 
á ra  1 ff 4«i kr.

Anntlierlii ib
Dr. Popp J .  f i . ca. kir. fogorroatól Periben.

Kasn vrgyillrk a lebeletet tisatsn éa nőén tartja, r* arra szolgál, hogy a fogaknak csillog.- fel* r ki 
néafct kölmönözzon, ezek romlását akadályozza rs a f-ghust embitae.

Dr. Popp J. 6.
■>ÖMr̂ n>'-ro|£i>n na

olykép físatitja a fogat, hogy mindennapi has/nalata által az oly keHemetlen f-gkó eltávolittatik éa a fog fehér 
•ég éi finomság lek intőt, ben nver. — tg y  d-*l*oz ára b* kr o. o.

Kaphat-■ • Kyiregyháaán Bertalan P.. Ilitiffol I... Tiaz* (.--kon Vili.. K Nánáson I jváry s.. Hadba/os 
bailay J„  N -Kálb-ban Ilvéada K . >iat hínáron Kiuber J. e» Moyor «*, IMircrzenben dr l>-»t«sÍrnek. r.iinas*y 

• B., Rózsái K. ea Mihály uraknál. (IS 10

A feltételek m egtekinthetők alul- 
Írottnál.

Kelt l jfelitriún lí<74. novem. 20Árverési hirdetmény.
A  nyíregyházai kaszinó egylet által 

a  kaszinói három tekeasztal után, vala
mid t m kártya é* dominó-játékból befolyó 

• jövedelem  haszonbérbe adása elrendeltet
vén ; az árverés folyó hó 27-kén d. u. 3 

, órakor fog megtartatni az egylet hely 
; aégeiben. mi azzal tétetik közhírré, hogy 

vállvlkntni kívánók az árverési feltétele* 
j két szintén az egylet h e ly isé g e ié n  előre 
j is  megtekinthetik.

Az fgylfll litkár.
! 0 )

Hirdetmény7.
U jfehértó mező városban, mely 7000 

leiken felüli lakost számlál, s hol állandóul 
beszállásuk katonaság fekszik : a közbir
tokosság tulajdonát térd regule jo g  az 
18 73 dik év ápril 24-én a  követkéz# 3 
évre, vagyis az 1878-ik év ápril 24-ig, az 
18 75 ik év február 1-sö napján Ujfehértó 
városában nyilvános árverésen haszon
bérbe fog adatni.

(3 -4 )

Szunyogby Jónás
földesúri felügyelő

Hirdetés.
Alulírott ■  Pazonyiutczán létező Bod

nár litván  tulajdonát képező

„HABS-hoz44
vendéglőt által vérén s az itt iij»i.n*<ti épí
tett számon vendégszobákat az Ízlés és 
kényelem nek teljesen m egfelelőiig bérén 
dezvén és felszerelvén.

Bátor vagyok ft n. é. helybeli s vi
déki közönség pártfogását, — megelőző, 
pontos és jutányos ár mellett leendő ki- 
szolgálat biztosítása mellett, — kikérni. 

Nyíregyháza, no?, havában 1874.

Gorovy Adolf,
( 3 .4 )  vendéglős.

( ] a  / í E i m   ̂ |

/ ,  könyv, köm ünyom ia s k á r ty a g y á r i  r é s z v é n y tá rs u la t  l '

KÖNYV- KŐ- és MŰNYOMDÁJA j!

.  u - í ju  >aK"a* H*fe.<fráé* if e ú i

U
4 Í
í  £

i k  . f
r * piaez, a  reform, nagy templom mellett. f í

ajánlkozik

mindennemű nyomtatványok
iulímvos áront

gyors és pontos elkészítésére.

PO LLAK
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes irucsarnokában Bécs Mária- 

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

csinben kaphatók
Gyapjuruha-saövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima, csikós vagy koczkás 
még pedig LQitsr, Rips s Diogonalplaid
kelmék, egyszínű és canciroZott srott plald- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
]Vopdpol-flnii«ll
(Watt mól» s legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha bárdiét, cosmanosi perkal. t're- 
too, török piqué hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sinór és flanel harchet, rumburgi. 
h diamii és készitetlen sziléziai fonalvászon. 
házi- s börvászon színes és virágos czicz- 
mouslin és csipke-függönyök, atl.-w-gnidl. 
szivet ágynemű, vászondamaszt-törölközők, 
matrac/ és díván gradl. chiffou * 4 és *\ szór 
les. selyem és kásmér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szintiéi és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak. 

Mind csak
27 k r a j c z a r.
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesíttetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bérmentve.

27 b é r t
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsinben áruitatnak

Gyapju-ruhaszövetek
miig a logtinoiiiabhak és divatosabbak

minden színben, sima. csikós, vagy scot oa- 
ricirt még pedig Lüster, Rips. Oiogonal 
piáid szövet, egy szinti és skót modorú 
plaidkelme, s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

afonlpol-l'lnnrll
(Wattmoh és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos rubabarehet. cosmanosi 
perkai, creton török háló-köntösnek, pique, 
kék, barna és fehér sinór és liánéi harchet. 
rumburgi, hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- s bőrvászon, színes és vi
rágos czicz, mouzlin és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászonda- 
maszt-törülközők, matrac/- és díván grandi, 
chiffou » , s #,4 széles, selyem s kásmér nyak
kendők. bosszú és rövid harisnyák, keztyűk, 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyediil kaphatók a szilául 
hitelűnek ismert legidősb s legelsóbb ala
pított

27 kros
n r u c Ho r n o k b a n

Becsben. Kürlnerstrasse 34.
(Hargerrnitnl-ítelKiudeJ 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen , mustrák ss árjegy

zék ingyen (7— 30)

L
világszerte elismert

kitűnő
z o n g o r á k  ■ -iik ltii-u .

Debreezen. czegledutcza 47  dik sz.

A zongorák u bécsi áron 
állatnak cl.

Csak I  f l ta l  vagy I  ta llérra l lehat nyerni

375,000 ftot vagy tallért
mint Icgmtfasabl* tijireméuyt a hamburgi lefujabh 
péoasorhjatéRDil, mely a magul kormány álul vau cn

fiob-lyexTc a gárnntiroara.

43.000 főnyeremény ta húzás rövid hóne- 
pok múlva megtörténik!!) tartalmai kővetkező 
fonverotuéiiveket: 250.000: 125 000 : 90 000 
60.000: 40.000: 36.000; 30.000; 24,000: 
20.000: 18.000; 15,000; 12.000; 2<)3-ttzor 
2400; 412-ster 1400 stb. ítos nyereményeket.

Mindenki kap l"lem ?gy eredeti cgéaa uor*j«v 
gvet Incm kell oaiz< haaonlitaniiu eltiltott Ígérvényekkel).

A n>■ remények kifizetés* re nrzre m  Állam J,,t All,' és 
küldöm azokat pontosan mindenfele.

Á r  l-i"  ••latAlvn DTcren.etiyek burása előre me» 
állapit"tt terT saerín* törtei ik. K |j  ege«a eredeti sora- 
jegy ar.i i t  tallér »agy 3 ea tel forint o. *-. Kel eregeti 
a. rsj.gv Ara 1 tallér, vagy 1*. forint Mimlea rrmlele* 
azonnal s a legnagyobb pontossággal tc(jeaittetik. Min 
.len tn.lak xodAara yálaaa kulik tik kemeateU levelea. 
Minden részvénye* kap egy hivatalai kimutatást. Kéret- 
uek az illetők fordulni kővetkező ciéglitz .

M. Mlein.lecker,
Bank und Wechaal Geichifl. Hamburg

Uammthors Stréssé No. 3G.

Hirdetmény.
Xébni Ki-istoii Igtiácz árváinak Ke- 

m ccie községében s határában mintegy 
1452 a "i« rész holdat tevő tagos birtoka 
i jövő  1875-dik évi ápril hó 24-töl három 
j évekre közárverés utján Keinccséii a hely
színén, f. 874. évi dec*. Iió 21 kén Krase- 
nay l'éter sz«ilgabiró házánál a legtöbbet 

! ígérőnek haszonbérbe adatik —  a felté- 
| telek addig is alulírottnál Nyíregyházán 
megtekinthetők.

Nyiregyhásán, 874. nov. 12.

Krasznay Gábor,
(3—4) gondnok.

Debreezen, 1874. nyomatott a részv. tára. könyvnyomdájában.
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