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heti részesülnek.

Kliacló-tulo.1 donos : a „szabolosmegyei laplciadó-társulat.41

Az állam és az agyén.
I.

Mielőtt az államról és egyénről szóla
nák, illetőleg ezek egymáshozi viszonyának 
tüzetes fejtegetéséhez fognék; szükséges
nek vélek nehány szót bevezetésül előrebo
csátani.

Tudom, hogy sokak előtt szembe fog 
tűnni e jelen ezikksorozat czime; hallani 
vélem az arra teendő megjegyzéseket, hogy 
t. i. miért nem foglalkozik a „Szabolcs"1 
kizárólag megyei és helyi érdekű ügyek 
fejtegetésével? s miért beszél mindig a tár
sadalmi s az államtudományok köréből és 
az országos kérdésekről? Tudom, hogy so
kan igy fognak nyilatkozni; mert már több
ször hallottam hasonló megjegyzéseket.

Tisztelem én amaz urak véleményét s 
nem épen helytelen megjegyzéseit; részben 
igazat is adok nekik.

Ha azonban, tekintetbe vesszük azt, 
hogy ma mindennel inkább foglalkoznak az 
olvasni szerető honpolgárok, mint a helyi 
érdekekkel; ha megfigyeljük, mikép a poli
tika annyira hasunkba és vérünkbe olvadt, 
hogy minden helyi kérdésből po l i t i ka i  
t ö k é t  és p á r t k é r d é s t  csinálunk; ha to
vábbá nem tévesztjük szem elöl, hogy a 
„Szabolcs"  olvasóinak egy része olya
nokból áll, akiknek, a társadalomról, az ál
lamról, ezekben az egyénről s ezek egymás 
ellenébeni jogaikról és kötelességeikről még 
csak fogalommal sem birnak, holott az or
szág törvényei szerént jogukban s a társa
dalmi érdckegységnél fogva pedig kötelessé
gükben áll, csakúgy előmozdítani a haza, az 
állam jólétét, betölteni honpolgári tisztüket 
és teljesíteni az állam fennállását biztosító 
kötelességeket, mint a legtudományosabban 
müveit egyénnek : lehetetlen nem méltá
nyolni azon törekvést, melyszerént a helyi 
lap az alkotmányos jogcselekményekre jogo
sult, kevésbbe iskolázott olvasók kedvéért, a 
a napi események mellett, néha-néha oly dol
gokat is szellőztessen, oly fogalmakat is kö
zöljön, amelyek ismerése és tudása nélkül, a 
legcsekelyebb község- vagy állampolgári 
kötelességet sem lehet okszerűen és öntuda
tosan teljesíteni.

Kérdem továbbá : n szabolcsi ember 
kivid esik talán a társadalmon és az orszá
gon s mint ilyent az országos dolgok nem 
érdeklik t

Bocsátani iák meg amaz, etekintetben 
velem egyet nem értő urak, ha kimondom, 
hogy : vagy nem fogták fel helyesen a vi
déki, illetőleg helyi lapok feladatát, vagy, 
amit egyátalában nem tudok magammal el
hitetni, nem őszinte barátai az emberiségnek.

Kérdem végre : van-e és ha volna, ki
nek engedőimével — kiváltságuk a fővárosi 
lapoknak arra, hogy az országos ügyekkel 
kizárólag csakis ők foglalkozzanak? Ily jo
guk bizony nyal nincs és meg vagyok győ
ződve, hogy nem is akarnak ilyet maguknak
tulajdonítani.

Hála égnek, elmúltak az idők, amidőn 
a tudomány-, az állam- és társadalmi ügyek

vezetési joga, csakis az egyház és az úgyne
vezett kiváltságos osztály tulajdona volt.

Az olvasás, a tudás és ismeretkör ma 
életszükség, levegő, mely nélkül lehetetlen 
rendeltetésszerüleg mozogni a társadalom
ban. Akik ezt a nagytömegtől elzárni akar-j 
nák, épen oly jogtalan cselekményt követ
nének el, mint azok, akik tulajdonunka* ;de- 
genitik el.

Es honnan merítené a kevésbbe művelt 
iparos polgár az egyéni és honpolgári köteles
ségeit szabályozó ismereteket, ha némából a 
lapból, mely hozzá legközelebb esik, ha nem 
a helyi lapból? A fővárosi lapok, tisztelet a 
kivételeknek, oly — tarka magyarsággal 
vannak Írva, hogy gymnasiumot nem vég
zett egyénnek lehetetlen megérteni. Ez állí
tás mellett tanúskodik a mai ujdonsági rovat 
egyik pontja is.

Köztudomású tény, hogy az emberiség 
I ősjogainak az egyéni, személyes szabadság
nak kivívásában, az embernek mint jogsze- 
mélynek a hoszu gyámság alóli felszabadí
tásában s ezek által az állami és társadalmi 
élet átalakításában a s a j t ó  fontos szere
pet vitt.

Szent kötelessége tehát a sajtónak to
vábbra is biztosítani a sikert, mely köteles
ségének csak úgy felel meg, ha az egyén és 
állam jólétét, szabadságát és hatalmát bizto
sitó eszközökre rámutat; ha a népet minden 
fontosabb állami átalakulásra figyelmessé 
teszi s kezeibe adja az Ariadne fonalat, mely
nek segélyével lépteit, cselekvéseit irányozza; 
ha megismerteti azon eszmékkel és fogal
makkal, melyek okvetlen szükségesek a 
nagy czél, t. i. a közös haza, az állam sor
sának intézéséhez.

E rövid bevezetés után, lássuk tehát az 
államnak és egyénnek egymás irányábani 
jogait és kötelességeit; nézzük, miként ala
kult az egyénekből a társadalom, a társada
lomból az állam; mit kell szem előtt tartani 
az államnak, hogy az egyén az államban 
minél boldogabb és m ege léged ette bb, s mit 
az egyénnek, hogy az állam minél hatalma-; 
sabb és függetlenebb legyen ?

EGYLETEK és TÁRSULATOK.

A Jlisknlczon székelő „Felsőmairyarorszapi 
első • kihií zasit»-ceylet.“

Ez a maga nőmében első egylet megalakult 
1869-ben. mely év végével 386 tag mellett, a kiadások 
levonásával maradt vagyona »08G frt 13 kr. A követ
kező 1870-ik évet 884 tag mellett bezárta 19889 frt 
69 kr vagyonnal; az 1871-diki pedig 4872 tag mellett 
128237 frt 29 kr. vagyonnal.

Áll a „ k ic s in y e k 4 és „nagyok" külön szer
vezett és vezetett egyletéből, ezek ismét több osztá
lyokból; amabba születéstől 10-dik korévig leány-, 14-ik 
korévig pedig figyermekek vétetuek fel, emebbe a mon
dott koréveken felüliek.

A kicsinyek egyletében 1872-ik jan. 1 -töl egye
lőre öt osztály nyittatott meg 1050 taggal. Egy-egy 

! osztályban lehet biztosítani 400 írtra, s igy az öt osz
tályban 2000 írtra, sőt aki egyszerre 3, 4 vagy 5 osz
tályba biztosittatik, ugyanazon osztályokba még egy
szer felvetettetvén, lehet biztosítani 2400—4000 írtig.

A nagyok egyleténél 1872. jan. 1-töl tiz osztály 
nyittatott meg, egy-egy osztályba felvétetik 1250 tag, 
s minden egyes osztályban lehet biztosítani 300 írtra, 
s igy 3000 írtig. Aki egyszerre 10 osztályban biztosítja 
magát, a 10 osztály közül egy, kettő, három sat. vagy 
mindnyájába még egyszer felvetettetvén, lehet biztosí
tani egész 6000 írtig.

Nem csak a két egylet, de azokuak minden egyes 
osztályai külön vezettetnek és számadásaik külön vi
tetnek.

A befizetés következő :
A kicsinyek egyleténél 400 frt biztosítási díjra 

a 0—1 korév közt levő, fizet beiratási díjul 3 irtot, 
az alaptőkéhez egyszer mindenkorra 2 frt 50 krt, a 
tartaléktőkéhez évenként 2 irtot, a. hat év múlva be
következő minden házassági eset után 10 krt, a  mikor 
az évi 2 frt megszűnik. E befizetés, a beiratási dij 
kivételével, aszerént amint valaki a beiratáskor több 
korévet számlál fokozatosan emelkedik, úgy hogy pél
dául a 9— 10 korév közt levő leánykáknál, a legna
gyobb befizetés tészeu az alaptőkéhez egyszer .minden
korra 20 frt 50 krt, a tartaléktőkéhez éveukiut 6 ftot, 
a bekövetkezendő házassági esetek után 30 krt — A 
13—14 korév közt beirt fiuknál, az alaptőkéhez való 
befizetés 28 frt 50 kr, a többi úgy mint 9— 10 kor
éves leánykáknál. Ez összegek 800 írtra kétszeresen, 
1200 ftra háromszorosan s úgy tovább fizetendők. 
Megjegyzendő hogy a 0 —1 korév közt biztosított, 
bármeddig marad az egyletben, az egyes házassági 
esetek után 10, a 9—10 korév közt levő leányka, és 
13—14 korév közt levő fiú 30 krnál többet soha fi
zetni nem fog.

A nagyok egyleténél a legalacsonyabb befizetés 
300 írtra a 10—11 korév közt belépő leány és 14— 
15 korév közt levő fiúgyermekeknél : beiratási dij 3 
frt. az alaptőkéhez egyszer mindenkorra 1 frt 50 kr, 
tartaléktökéhez évenként 50 kr; házasságok utáni dij 
egy pár évig havonként 1 frt 10 kr; házassági esetek 
bekövetkeztével, minden egyes házassági eset után 11 
krt A dij a korévekkel itt is fokozatosan emelkedik, 
s legmagasabb a 16—17 korév közt levő lányoknál és
20— 21 korév közt levő ifjaknál; az alaptőkéhez egy- 
szermindenkorra 30 frt 50 kr, s minden házassági 
esetnél 31 kr. Az e koróvekeu felüliek is csak annyit 
fizetnek.

Beléphetnek az egyletbe nem csak hajadonok és 
ifjak, hanem özvegyek is. A beiratás napjától egy évig 
nem szabad házasságot kötni; aki azt megteszi a dijat 
elveszti, s csak befizetett pénzének 4/5 részét kapja 
vissza. Az egy éven túl házasuló még két évig fizet 8 
akkor megkapja a biztosított dijat, házasulásakor 
szükség esetére kölcsönt eszközöl ki számára. A há
rom éven túl házasulok azonnal megkapják a dijat.

Az egyletadta kedvezmények :
1. Ha a részvényes tag elhal, a befizetgetett 

pénz a befizetőnek vagy az örökösnek visszatérittetik.
2. Ha a befizető fél elhal, s nincs aki az árván 

maradt elhagyatottért fizethetne, az egylet fizet he
lyette, s annak idejében a befizetett pénzt betartja.

3. Ha a biztosított nagykorú, házasság kötése 
után 3 éven innen elhal, a felmaradt részvényköny
vecskéi utáu járó dij, az illetékeket poutosau fizető 
örökösöknek annak idejében kifizettetik.

4. Az alaptőkéhez egyelőre csak 2 frt 50 kr fi
zetendő készpénzben, a többi 6°/0-tóli kamatra meg
tartható.

5. Ezen egyletbe felvett tagok a legrosszabb 
esetben, a 15 éven alul felvett nők 20, a 19 éven alul 
felvett fiuk 24 éves korukig, a 15 éven felül felvett 
nők, és a 19 éven felül felvett fiuk 5 évig fognak fi
zetni, s megkapják a dijat a 20-dik évig felvett nők 
ha nem is férjesültek 25 éves korban, a 24-dik évig 
felvett fiuk ha nem is nősültek 29 éves korban, a 20 
éven felül felvett nők s a 24 éven felül felvett finemüek 
házasulás nélkül is megkapják a dijat 5 évig teljesített 
fizetgetés után.

Az egylet által nyújtott biztosíték :
.1. Erkölcsi, mely abból áll, hogy az egylet a 

miskolezi ev. ág. hitv. egyház közvetlen felügyelete 
alatt áll, ez választja 3 évenként az elnököt, pénztár
nokot, jegyzőt és kezelő választmányt, s mint erkölcsi 
örök testület, soha nem fogja a kezelést oly egyénekre 
bízni, kik biztosítékot nyújtani nem képesek, sem meg
engedni, hogy bárminemű az egylet jó hitele vagy 
jövőjére nézve hátrányos intézkedések tétethessenek, 
— hogy az egylet vagyona ne legyen jó helyen elhe
lyezve, hogy az, eredetileg szép átalánosan jótékony 
czéljától valaha eltérhessen.

2. Anyagi. Az egylet alaptőkét, gyűjt azon lehető 
ugyan, de a jelenre nézve épen nem, a jövőre nézve 
pedig alig csak valószínű esetre is, ha a kilépő tagok, 
belepek által nem pótoltathatnának, hogy az utolsó 
kilépők is dijaikat megkaphassák. Az egylet két évi 
fennállása óta gyűjtött 102939 frt 04 kr alap- és 
10234 frt 28 kr tartaléktőkét, ez utóbbinak czélja lé
vén a részvényesek javára ezélzó kedvezmények esz
közlése.

3. Kezelési. A pónztárnok naponkint bezárja 
számadásait, az elnök jelenlétében. A pénztári s/áma- 
dások havonkint, aztán a félév elteltével. s végi • az 
év végével, a számvevőszék által tételröl-tételre lelül- 
vizsgáltatnak.



Az egylet m m csuk a biztosítottaknak úd, leg
rosszabb esetben 1 írtra 2-töt, közép esetben 3-mat, 
s legjobb esetben l et, mely arány a tagok szaporul
tával még kedvezőbbé válliatik; de alapszabályainak 
értelmében, a feumaradt tiszta jövedelmet köznevelési 
jótékony czólokra osztja el A múlt 1871. év végével 
kiosztott ily czólokra. minden vallásfelekezeti tekintet 
mellőzésével, 4ü05 írt 64 krt, mely összegből minthogy 
Nyíregyházán közel 800 tagja vau. az itteni ev. sze
gény iskolás gyermekek t ölsegélésére adott 100, a 
nyíregyházi árvaháznak 50 irtot.

Az egylet mostani elnöke, a kihúzásitó egylet 
eszméjének alakitója, és szerencsés kereszt ül vivője 
Z e le n k a  P á l  miskolczi ev. lelkész, nemcsak becsü
letességéről, de e szakbani képzettségéről, nem külön
ben fáradbatlan munkásságáról úgy Miskolczon, mint a 
hazában ismert egyéniség. A kezelő választmányban 
és számvevőszékben képviselve van minden valláslele* 
kezet, az utóbbiban a vidékiek is Az egyletnek meg
bízottjai a vidéken, — mert csupán haszonért működő 
ügynököket nem ismer s nem alkalmaz — nagyohhára 
evangélikus és református lelkészek, plébánosok, rab 
bik és tanítók, kik nem annyira a különben i.-s csekély 
anyagi haszonért, de ügybuzgalomból es híveik jav.i.^k 
előmozdítása czéljából az egylet ügye köriig fáradozunk. 
Ilyenek vannak : Nyíregyházán, Kassán, Kecskeméten, 
Irsán, Losonczon s más helyeken. A nyíregyházi meg
bízott jelenleg alulírott, aki Nyíregyházáról es S/almles- 
megyéből a belépni akarókat felvi szi, es bárkinek 
szó vagy írásbeli tudakozódásra felvilágosítással és uta
sítással szívesen szolgál, s kinél a befizetések is telje- 
sitendők.

Legyen még szabad azt is megjegyeznem, hogy 
ez egylet, a többi, utánna annak mintájára ugyan, de 
nem oly alapon megindult részben már megbukott, 
részben pedig a bukáshoz közeledő s egyedül csakis 
nyereszkedésen alapuló, egyletektől sokban eltér, biz
tosabb alapon áll, versenytársaitól mit sem tart. most 
is nem remélt pártolásnak örvend, s mindezeknél fogva 
a hazai közönség pártfogására a legnagyobb mérték
ben érdemes. Itartholoiuaeidesz Károly

nyíregyházi ev. lelkész.

Alapszabály tervezet a községek rendezéséhez.
(Vége.)

H a r m a d ik  f e je z e t .
A községi elöljáróság és szolgaszem élyzet fizetése.

Miután az ll)71-ik évi 18. t. ez. 66-ik $;-a a fize
tésre nézve határoz, azonban ki nem zárja a képviselő- 
testületnek e tárgybani intézkedési jogát : ennélfogva 
e fejezetnél csak elveket lehet megállapítani, fenhagy- 
ván az intézkedést azokra, kik arra hivatva vaunak, — 
mely alkalommal nem tartóztathatjuk magunkat azon 
tiszteletteljes észrevételtől, hogy az ingyen teljesített 
munkában nincs köszönet, és azt a mai korszakban 
alig lehet kívánni. Javaslatunk következő :

1. Községi biró fizetése kis községekben GO—80 
írt. nagy községekben 1000—1500 lélek száma után 
100 írt, 1500—2000 szám után 150 írt, 2000-3000 
szám után 200 frt, 300 túl 250 írt.

2. Községi jegyző fizetésére nézve mint érdekelt 
felek nem nyilatkozhatunk, azt úgy is részben az 1871-ik 
évi 18-ik t. ez. G7. íj-a határozza meg. részben pedig 
a tekintetes megyei bizottmány bölcs belátása az igaz
ság és méltányosság szerént fogja meghatározni.

3. Pénztárnok fizetése, miután javaslatunk I. fe
jezetében iktatott ajánlatuuk szerént pénztárnok csakis 
3000 lelket elérő vagy azt haladó községekben volna 
költségkímélés tekintetéből választandó. 3000—4000 lé- 
lekszám után 200 frt, 4000—6000 szánt után 300 fr.

4. Törvénybiró és esküdtek, véleményünk szerént 
csakis a  valóban eltöltött napokért volnának napidija- 
zandók, naponkint 1 írtta l; ha pedig valamely végre
hajtásnál közreműködnek, a végrehajtást szenvedő fél 
tartoznék őket napidijazni.

5. Segédjegyzői fizetés 200 írttól 300 írtig állapít
ható meg : ellátásukról maguk tartoznak gondoskodni.

6. Hivatalos szolga fizetése 100— 150 írtban álla
pítható meg.

7. Belrendőr, miután az csakis a nyughatatlan kó

dúk miatt szükséges, a községtől csak 20—40 Irtot, 
minden bcfogatástól azonban az illető által fizetendő 
1 Ltot kapna.

8. A közgyámra nézve óhajtjuk az eddigi szokás
ban volt fizetést megtartani, azon változtatással, hogy 
a mostani körülmények és pénzviszonyok tekintetbe, 
vétele után az árvák pénze jövőre 7°/0-li kamatra he
lyeztetnék el, és abból a gyám nem a 6-ik, hanem a 
7-dik részét a tiszta jövedelemnek húzná fizetésként, 
ott hol maga nem képes az Írásbeli teendők és számadás 
készítésére és vitelére, a jegyzővel közöseu.

N e g y e d ik  f e j e z e t  
A községi háztartás szükségei.

A községben előforduló oly számos teendők pon- 
11os és helyes vezetéséhez, melyekből ott, hol a képvi- 
: selőtestiilet és elöljárósági tagok között Írásbeli teen
dők vezetésére alkalmas (‘gyének nincsenek, a legna
gyobb osztályrész a jegyzőnek jut, szükséges volna :

1. Hogy a jegyző egy külön, egyedül saját ren
delkezésére álló irodával bírjon.

2 llogy az irodához szükséges nyomtatványok j 
I ára, a községi pénztárból fedeztessék.

3. Hogy a jegyző részére irodai általány czim 
í alatt világításra és Írószerekre bizonyos összeg állapit-
j fusdk ni' g és pedig 1000—1200 lélek számig 40—50. 
frt, 1200 - 1500 számig 50— GO fi t, 1500—2000 számig 
liO—80 frt. 2000 -3000 számig 80—120 frt, stb.

4. A biró és kö égj jegyző részére az eddig szo
kásban volt fuvar kiszolgáltatása és napidijazás meg-

I szüntetendő, és helyébe az eddigi számadásokból 3—5 
I utolsó évi arány szerint, személyes járandóság, ^úti- cs 
napdij4 átalány czim alatt, a képviselőtestület meg- 

; hallgatása után állapítandó meg.

Ö tö d ik  f e je z e t .

A képviselőtestület gyűlésének házszabályai.
Az 1871-ik évi 18-dik t. ez. 57. §-a értelmében 

a biró vagy helyettese által megnyitott gyűlésben a 
képviselők a jegyzőnél történt bejegyzés után, a tárgy
sorozatban feltüntetett, vagy későbben hozzá igtatott 
tárgyhoz sorrend szerint hozzá szólnak s pedig minden 
tárgyhoz csak egyszer, — kivéve a bírót és jegyzőt 
úgy is mint előadót, kik valahányszor felszólalnak ki- 
hallgatandók. továbbá az indítványozót, kit a vita be
rekesztése után a szó megillet. — Ezen intézkedés a 
rendet állapítja meg és a képviselőtestület gyűlésein a 
tárgyak oly rendben fognak letárgyaltatni, a mint azt 
az ügy fontossága kívánja, s sok czélszerü indítvány 
a zavar és rendetlen vita miatt nem fog elesni.

Mielőtt szerény javaslatunk befejezéséhez jutnánk, 
szükségesnek véljük megemlíteni, hogy különösen az 
adoszedésre, községi bíráskodásra, és az árvaügyre kü- 
lön-kiilön meghatározott napok kitűzését, s azon napo
kon hivatalos órák tartását látjuk szükségesnek: mert 
a nép majd mindennap szokott különböző ügyekben a 
jegyzöhez fordulni Ha tehát ez továbbra is igy ma
radna, — a hatósági rendeleteknek, különösen az adó- 
munkálatokra vonatkozólag, minők összeírások, kiveté
sek és más fontosabb munkálatok — megfelelni nem 
lesz képes, az alioz megkívántaié nyugalomban foly
tonosan l.ábo.iktatván. — A hét többi napjai a ható
ságoktól jött rendcletek végrehajtására, * írásbeli teen- 
dök teljesítésére s részben privát ügyek végzésére szón- 
telendók — Vasár- és ünnepnapokon iűvataloskodás- 
nak helye vallási szempontból s .n lehet; azonban a 
nép érdeke tekintetéből megengedhető, hogy különösen 
a nyári mezei munka időszakában a jegyző azt némi 
hivatalos teendők teljesítésére, mint például kézbesíté
sek eszközlfeaére vagy marhás-levelek kiadására, felhasz
nálhassa.

Ezen, az élettapasztalásból merített javaslatunk 
némileg bureaucraticus rendszerűek látszik; de annak 
mi sem barátjai. -om okai nem vagyunk. és kénytele
nek voltunk javaslatunkat aként alkalmazni, amint azt 
a jelenlegi kor igénye, s országos intézményeink köve
telik; mi csak azok tekintetbe vétele után bátorkodunk 

i ezen szerény javaslatunkat ajánlani, és készek vagyunk, 
hogy ha a tekintetes bizottmány kívánja, megbízott
jaink által azon elvek magyará/ását egy kiküldendö

albizottság előtt szóval is megadni, melyek bennünket 
e munka készítése alkalmával vezéreltek ; nem idegen
kedünk attól sem, ha a tekintetes bizottmány akként 
intézkednék, hogy ezen javaslatunk tárgyalásához egy 
néhány községi biró is meghivassék.

Szabad legyen befejezésül azon reményünknek 
kifejezést adni, hogy ha a községek rendezésével a 
törvény értelmében alakult községi képviselőtestület 
a községi bíróval elén, — azon társadalmi testületnek, 
melynek ssolgálatára hivatvák, jólétét, elöhaladását s 
felvirágzását szivén hordja, s e törekvésében jegyzője 
által támogatta tik, — s ha épen ezen czélból szer
kesztett jelen emlékiratunkat a tekintetes megyei bi
zottmány az átalános községi szabályrendelet alkotá
sánál figyelembe venni méltóztatik, hiszszük, hogy el 
lesz érve a czél, melyet a törvényhozás az 1871. évi 
18-ik t. ez alkotásával elérni kívánt.

Igj- használhatnánk hazánknak, községünknek és 
egyeseknek.

ÚJDONSÁGOK.
-  A nyir-bopdáuyi kerület, az 1869/72-iki or- 

szággyiilésrc e hó ló-én választotta 3-ik képviselőjét, 
id. Elek Gábor személyében. Az első képviselő So- 
nmssy Ignácz, a második gr. Vay Ádám volt. Mint 
linójuk az uj képviselő már elutazott Pestre, hogy he
lyét a baloldalon elfoglalja.

(II—s.) A helybeli kir járásbíróság multhó 
végén terjeszt'* fel. a iiatósága területén fenállott egyes 

: bíróságoktól illetékességi köréhez á tte tt, hátralékos 
ügyekről szóló ntnézetcs kimutatást Nevezett járásbí
róság átvett összesen 1804 darab hátralékos ügyet; ér
kezett pedig hozzá, alig pár havi működés alatt, több 
mint 1600 ügydarah. A mindig jobban élénkülő ügy

forgalom mellett, merő képtelenség, hogy három bírói 
; tag a rájuk utalt ily nagymérvű munkának kellőleg 
i megfelelhessen. Bizton reméljük, hogy az igazságügyi 
minisztérium, a legközelebb czélbavett bírósági személy- 
zetszaporitásnál, járásbíróságunkat kiváló gondjai közé 
sorozandja.

f  Virányi István nyíregyháza varos egyik je 
les polgára, volt honvéd tábori orvos, kitűnő ember
barát és sokat szenvedett honfi, hosszú és laussu szen- 
evdés után, folyó hó 20-án délelőtt 10 órakor jobblétre 
szeuderült. Béke hamvaira!

(K—cs.) Kis-Várdán „ Felső-szabolcsi kereske
delmi és ipar bank" czimen, 50 alapitó tag társulása 
és 1000 darab 100 frtos névértékű részvény kibocsá
tása mellett, u.jabb pénzintézet van alakulóban. Az 
aláírások Kis-Vardán Stohlberger Ignácznál, vidéken 
id. Szabó Lászlóuál bármikor eszközölhetök. Befizetés 
egyelőre csak 4%*

(M—n.) A nyíregyház-ungvári vasútvonalon,
az e ls ő  m o z d o n y  folyóhő 12-én délelőtt robogott, 
illetőleg indult ki Nyíregyházától Kemecséig. Nagyon 

i természetes, hogy c mozdony még most csak az építési 
anyagokat szállítja; minthogy a kiépítési határidő folyó 
évi június 27-ikéu já r  le. Mint halljuk az első próba- 
menetnél a mozdony kerekei csaknem egészen alásii- 
Kerítek a sínekkel együtt.

(T—r.) Egy véres hulla találtatott az ujfejér- 
lói országúton, nem messze Káliétól folyó hó 20-án. 
A hulla Káliéba szállíttatott, hol felbontatván, kiderült,

, hogy a halált egy a jobb fül alatt behatott golyó 
okozta, mit kétségkívül gonosz akaratú egyén hajtott 
végre A szerencsétlen alig 20 éves ifjú neve Tamasy 
Gyula gépész Fejértóról, ki pályáján már eddig * is 
igen szép eredményeket mutatott fel. Szomorú dolog, 
ha még fényes nappal is ily megtámadtatásoknak és 
orgyilkosságoknak van az ember kitéve.

(—y—r.—) F o ly ta tó lagos k im u ta tá sa  a sza- 
bolcsmegyei „ h o n v é d -e g y le t*  által eszközölt se
gélyezéseknek (lásd a „Szabolcs* 4. 5. 7-ik számait). 
Tényleg segélyben részesültek Záhorszky Ede Nyíregy
házán keresztül utazott beteg főhadnagy 15 fii;; B - 

j Újvárosból Horányi József 10 frt; Halacsek Ferencz 
20 frt; Csegéből, Kovács József 20 frt; Mihályikból Ke- 
uieri Ferencz 10 frt; Sípos Ferencz 10 frt; Szabó Pé
ter 10 frt; Bnlkányból, Veres János 10 frt, Kis Péter 
20 f r t : Nv.-Adőnyból, Lukács Péter 20 f r t ; Szakolyból 
Pásztor Mihály 10 frt. Összesen 155 frt.j

A „Szabolcs41 táro/.ája.
Ti az öröm........

Ti az öröm és élvek uzsorásil 
Kik jártok-keltek, éltek magatok 
Ti önző lelkek! akik másért élni,
Mással örülni nem tanultatok !
Kik szakgatjátek az öröm virágit 
És ezer élv közt jártok egyedül :
Ti nem tudjátok, mi az élet kedve;
Rátok valódi fény soh'ttetn derül

Vagy élv-e hát és boldogság-e, amit 
Pénzen szereztek, az a vigalom ?
Mámorba fulva, bortól ittasulva,
Rágódni egy-két hitvány bordalon.
Elűzni borral vad tivornya közben 
Az untató és unott pereseket;
Festett arák bérlett karján pihenve........
Ki tud becsülni ilyen élveket? 1

Szabadságról beszéltek ? szép szabadság,
Hol a szenvedély béköz bennetek'!
Ez a vad zsarnok, mely bilincsbe fűzve 
Magával hordja árva lelhetek'.
Együtt rohantok éktelen mélységbe,
Hol kincs ragyog, s késztet tiltott gyümölcs!
V igyázz ! . . .  nmnz kezed közt már cserép lesz; 
Emez inegniérgez: csak belőle költs.

Oh! mily különbség rezgő lámpa mellett,
HŐ nő ölén élvezni a jelent 1 ...
Ha jó  az alkony . , .  álmodozva ébren,
A lélek, mint a tó liattyuja. reng,

Szelíd hullámok ringatják enyelgve: 
Forró sóhajtás hajtja ég felé;
Himes tavaszt sző a szerelem ujja,
8 virág* s< t hint lábaink elé

S amely szokottá válna tán enélkül :
A csók zamatja s az ölelkezés 1 
Csak újabb kéj, ujahh gyönyörre In fel, 
Oly édes e szelíd engesztelői.

Éh általadva egymásnak magunkat;
Az ajk csókjában mennyi bizalom !
Mennyi öröm egy megértett mosolyban; 
Mennyi vigság egy ábrándos dalon ! V 
Amely még lialkal ajkainkról clvs.ll : 
Szivünk, agvunk mámortól ittasul.
Edén, mennyország, üdv, kéj egyesülve. 
Szivünk virányit! tniml összpontosul.

A szem mosulvg; a kéz nyugodni nem tud; 
Forrón szer?tm még ez is tanit.
S ainig ki • szív egymás mellett pihen meg 
Ez az árnyékben nyugtalankodik....
Vagy elmerengünk, hogy miké p is volt az, 
Midőn szerelmünk szép virága n ő tt;. .. 
Vagy eltekintve kétes messzeségbe,
Zöld színnel festjük a titko>. jövőt.

Minden oly édes, olyan boldogító,
Hogy kibeszélni azt nem is lehet;
Vagy ki volna képes híven ecsetelni 
A szivárványban játszó színeket?
Vagy a sugárt, lm harmatgyöngyben fürdik 
Virág-kelylieknek l<ársony kebe lén?!...
A fény vnkit, az érzelem túl ömlik . . .
Hang nincsen ekor, csak mély erzemény.

S ha néha felhő (egy kis félreértés)
Takarja el a fényt szivünk lelett :
Csak perozig tart az, óh! a szeictő szív 
Csekély sérelmet oly hamar feled.

És bár szobánk szűk. . .  az egész világnak 
Öröme, kéje mind együtt van itt;
Minden derű, minden mosolygó napfény,
Mely virágot csal, éltet, gazdagít. .  .
És nem irigylünk fényes palotákat,
Hideg csillogást, úgy e kedvesem?!
Nincs ott szegénység, hol a legnagyobb kincs 
A s z ív  virágos kincse : s z e r e le m !

Lukácsi Ödön.

Tárcza-czikk összefüggés nélkül.
A inai progtammos világban sokan még talán azt. 

is tervetlenségnek és épen oly mértékben szédelgésnek 
fognák tartani, ha valaki tárcza-czikkiráshoz mer kez
deni anélkül, hogy határozott pontokban előre körvo- 
nalozná mit. kiről és hogyan akar Írni. Ez pedig nem 
alaptalan föltevés még ha elismerjük is, hogy egy tár- 
cza-czikkecske sokkal értéktelenebb valami, kivált ha 
egynéhány sajtóhiba is romlására siet, minthogy unal
munkban — két rósz között a kisebbet választván — 
elolvassuk.

Tudvalevő dolog, hogy az emberek mivel sem haj
landóbbak nagyságukat a feltűnés okáért szembeállítani, 
mint a  csekélységekkel; és semmitsem vesznek kércl- 
hetlenebb kritizálás alá. mint azokat a csekélységeket, 
melyek véletlenül nagyobbaknak bizonyulnak be, mint 
az ő képzelt nagyságuk.

Nagynak lenni szép dolog; de az csak akor nem 
gyűlöletes másokban, ha benőnket valamivel nagyobb
nak tartanak, vagy mi merhetjük tartani magunkat —



(B—ó.) Egy nyíregyházi adófizető polgár azt 
a kérdést intézto a napokban szerkesztőségünkhöz, lm 
van-e tudomásunk arról, hogy a magyar kir. adóhiva
tali pénztárak a fizetéseket e z ü s t-p é n z b e n  nem kö
telesek elfogadni? Mi megvalljuk. hogy nem ismerünk 
ily szabályrendeletet. Felkérjük tehát a nyíregyházi adó
hivatalt, szíveskedjék etárgyban a kétségeket eloszlatni, 
h egyúttal az egyes, adófizető polgárok s a kir. adóhi
vatalok közti, könnyen fölmerülhető ily természetű kel
lemetlenségeknek, egy beküldendő nyilatkozattal ele
iét venni

(Sz— ő. A Pesten megjelenő „Szabadság",
m in t n é p z á s z ló j a  ezidei 10-ik számában közölt 
( j l  é v i o r s z á g g y ű lé s "  czimii czikket olvasva le* 

Letétien fel nem sóhajtanunk s azt a kérdést nem in- 
jjünk ne/nesak eme lap szerkesztőségéhez, hanem áta- 
lában a  mai lapirodalom bajnokaihoz, hogy : mit 
akarnak a magyar nyelvvel, az irodalommal és a ma
gyar olvasó közönséggel? Az idézett lap, mint min
denki előtt tudva van, egyenesen a magyar nép szá
mára szerkesztetik; és e lap, alig hinné az ember, 
esak ngv hemzseg a sok l a t i n ,  n é m e t  és f r a n c z ia  
szavaktól. E lap a 48-as elveket tűzvén zászlójára, 
igen természetes, hogy azt, az őrs/ággyülésen jelenben 
is baloldali elveket valló egyén által képviselt Nyíregy
házán, többen o lv a s s á k . Csak o lv a s s á k ,  mondjuk, 
dé nem értik : nem érthetik a sok idegen szavak miatt. 
Már több ízben felszólittattunk, hogy Írnánk enm lap 
eltévesztett iránya ellen; de szándékosat} hallgattunk 
eddig. Most azonban, saját szemeinkkel olvasván ;i 
fenn hivatkozott czikket : lehetetlen hangot Jiem adni 
ama panasznak, mely épen oly igaz, mint jogosult 
Ugyan melyik ip a ro s ,  vagy fö ld  mi vés, avagy k e 
r e s k e d ő  érti meg az oly czikket, melyben organismus, 
meehnnismns, administrationalis, omnipotentia, Kreis- 
hauptiuann, virilitas, eentralisationális, depravatio, cor- 
rúptio, aspiráns, in extremis, emolumentumai, Coup d’ 
Etet k, reducaltassék. reglementirozni, calaraitás, fac- 
tio sat. szavak egymást felváltva fordulnak elő. s ily 
mondatokkal igyekszik felvilágosítani a népet, az 
egyik, vagy másik párt titkos műveleteiről, mint például 
ez : „Ami a vesztegetéstöli szent borzalom affectatio- 
já t illeti : quis tulerit Grachos de seditione quaeren- 
tes?1* Valójában ez már nem hiba az illető lap részé
ről; hanem vétek és bűn. Akinek van füle a hallásra : 
h a l l j a !

S Z Í N H Á Z .
Szombaton, februárhó 24-én, r E gy n ő i M o n té  

C b r is to ,"  sziumü 5 felvonásban, irta Megerle Teréz, 
fordította Follinusué. H e lo i s e t  Pártényiné kitünően 
személyesité; a törvényszék előtti jelenetében játéka 
csaknem a tetőpontot érte. Sághyué M a rit  helyesen 
választott színekkel ecsetelte ugyan; de sziik hang
köre miatt nem elég változatosan fejezte ki érzelmeit 
Ságliy M a rs a n  alakjában a becsületes embert meg
nyerő hűséggel állította elő. P ú r t é n y in á l  nagy hiba, 
hogy alakjainak jellemét nem tanulmányozza : nála a 
fő az, hogy nevettessen, ami nem mindig biztosítja 
a sikert.

Szombaton, márcziushó 2-án K á r o ly i  L a jo s  
igazgatói jutalmául: „ P a r is  r o m ja i" ,  színmű 3 sza
kaszban, irta Lukácsy Sándor. A scenirozásokon na
gyon meglátszik, hogy ügyes kezek intézték; a hatás- 
vadászat azonban sokat levon a különben is igen gyenge 
műből.

V asárnap , márcziushó 3-án, „N-ro 28," életképj 
3 felvonásban, irta B e rg , fordította Beődy (iábor.

Hét ion, márcziushó 4-én, „M á ria  T lie re z ia ,"  
színmű 3 szakaszban, irta Féld. fordította Fésűs György. 
A darab gyengeségét az előadók helyes játéka nagy
ban fedezte Közönség szép számmal.

Szerdán, márcziushó fi-án, „It o t h s c h i 1 d h á z 
itk a ."  színmű 4 szakaszban.

('siiturtök, márcziushó 7-én, „ D o c to r  I*ipi t é r “* 
bohózat 3 szakaszban, magyarította Baranyai Péter.

Szom baton, mart. 9-én, P á r  té n y  in é  T e ré z  
jutalmául: „Az a k a s z t o t t  em b er,"  sziámii 5 fel
vonásban. Az ez estén minden zugában megtölt ház, a leg- 
liangzatosabb bírálatnál s a legmelegebb dicséreteknél 
is hangosabban és forróbban nyilatkozott a jutalmazott

művészies játéka mellett. A közönségnek tolj** .« n i-az.. 
adunk. Pártényiné egyike a vidék legjelesebb drámai 
színésznőinek, ki bőven rendelkezik mindazon kellékek 
kel, melyek bármely vidéki állandó színházhoz iitul 
szolgálhatnak neki. Valóban csudálkozunk, hogy még 
mindig a vándorszínészek közt kell öt szemlélnünk * 
nem akadt meg szeme valamely hazai vidéki állandó 
színház intendánsának e kitűnő színésznőn, kinek ér
demei, a színpad jelenlegi drámai viszonyai közt, elvi- 
tázhatatlanok.

V asárnapon , mart. 10. „Az a k t e 1 e k i b a r 
la n g " , színmű 3 szakaszban, Szigligetitől.

Szerdán, mart. 13-án a 12-ről elmaradt „ J e g y 
g y ű rű "  3 szakaszban! népszínmű Szigeti Józseftől.

Csütörtökön, mart. 14-én : „Egy h o n v é d  c s a 
lád " , népszínmű 3 felvonásban, Haray Viktortól.

Szombaton, mart. 16-án Sághyué és Sághy ju 
talmául : „A s p a n y o l  sz. i n q u is i t io " ,  4 szakasz
ban, történeti szinmű Dalnoki G. Gyulától

V asárnapon, mart. 17-én: „ V a lb u rg  é je" , 
színmű 4 felvonásban, irta Birch-Pfeifer Sarolta

Csütörtökön, mart. 21 -én, Gy ö u gy ö s i u ó M á t- 
r a y  La u r a  asszony első vendógfellépóseül : .L e c o u v -  
r e u r  A d r ie n n é " , dráma 5 felvonásban. Először is 
köszönetét mondunk K á ro ly i  L a jo s  igazgató urnák, 
hogy a tisztelt művésznő meghívása által, alkalmat 
nyújtott Nyíregyháza város művelt közönségének, egy 
valóban műélvezetteljes előadást végignézhetni, mely 
előadásnak fénypontját igen természetes, hogy Gy. 
M á tra v  L a u r a  asszonynak, első helyen művészi já 
téka, azután pedig fény és izlésteljes öltözéke képezte. 
\  olt még a tisztelt veudégniűvosznönek ezeken kívül 
más. szintén elismerésre kötelező érdeme is, mely a 
vele működött női és férfiúi tagoknál tapasztalt helyes 
játék, öltözék és szereptudásban feltűnően nyilatkozott. 
Igaz, hogy Marosfi, Ságliy és Károlyi nem egyszer kö
vettek el nyelvbotlást; node ezt tahin, különösen első
nél, inkább az elfogultság, a máskettőnél pedig a darab 
gyors elővétele okozhatta. Legméltóbb társa azonban 
a tisztelt vendéglőinek mindenesetre P á r t é n y i n é  volt. 
Sághyué úgy a játékban, mint oh özekben szintén ki
emelendő figyelmet és szorgalmat fejtett ki. Bővebb 
bírálatot a hely szűke miatt, ezuttal nem adhatunk.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Bécsi világkiállítás.*)
F elh ívás a  hazai közönséghez, az 1873-ki 

v ilágkiállításban való részvételre.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszté

rium már múlt évi október havában, az 1873-ik év
ben Becsben tartandó kiállítás programmjának közzé
tétele alkalmával, tartalmas szavakban hívta fel a ha
zai közönséget, a kiállításban való minél terjedelme
sebb és méltóbb részvételre.

A világkiállítási ügynek Magyarországban való 
szervezése és vezetésére kinevezett országos bizott- 

| mány az alulirt végrehajtó bizottságra ruházván a 
; szükséges intézkedések megtételét, legelső teendőink 
egyikének tekintjük, hazánk mezőgazdáit, iparosait és 
művészeit, szóval anyagi termelésünk és szellemi mun
kálkodásunk valamennyi tényezőit a magunk részéről 
is egyelőre csak átnlúnosságban, a legnyomatékossab- 
ban felhívni, hogy figyelműket a szóban forgó kiállí
tásra már jelenleg is irányozzák.

Magyarországnak a bécsi kiállításon való minél 
élénkehb részvételét ugy helyesen értelmezett érdeke, 
mint a világ előtti tekintélyének fenntartása egyaránt 
követelik.

Midőn Magyarország az önálló államok közt he
lyet foglal, fel kell mutatnia, mire képes a munka és 
termelés terén, melynek szorgalmas nmeiébe nélkül 
napjainkban egy nemzet sem lehet nagygyá Be kell 
bizonyítania, hogy a nemzeteknek a legnemesebb em
beri czélok iránti békés versenyében nem marad hátra, 
és hogy — hol ez tán a viszonyok nyomása alatt 
'megtörtént volna — erejének teljes megfeszítésével 
iparkodik a műveltség legmagasabb fokán álló nem
zetek magaslatára emelkedni.
*) E közérdekű felhívást sietünk olvasóinkkal közölni. Szerk.

A két utolsó évtized folyamában a nyugat mró- 
{i:n imiuzetck ipari jelentősége által előidézett \ihíg- 

| kiáIlit.isok, nagyrészben kiindulási pontjai és indokai 
voltak azon nagyszerű lendületnek, mely az újabb idő
ben inajdii. m valamennyi nemzetnél, az ipar emelke

désében és gazdagodás növekedésében észlelhető volt.
Minden nemzet megismerte erejét és gyengéjeit 

a különhözö termelési ágakban, diadalokat aratott, uj 
piaczokat hódit »tott, de egyszersmind okulást is merí
tett és ösztönzést talált kitartó erélyes munkálkodásra.

Mindezen kiállítások azonban, valamint székhe- 
lyökre nézve hazánktól igen távol estek, ugy szerve
zetűkben is sokkal inkákh eltértek hazai viszonyaink
tól, semhogy azokon Magyarország összes termelési 
tevékenységének teljes képét feltárhatta volna.

Pedig ily átnlános időnkénti áttekintés szüksé
ges arra, hogy az egyes iparosok és egyéb termelők 
tájékozhassák magukat; mert címeikül hiáuyzik a 
tiszta és kétségbe vonlmtlan megismerés az iránt, hogy’ 
miben vagyuuk leginkább hátra, hol és mi módon kell 
a létező hiányokat helyrehoznunk. De a külföld is 
sok részben kevés nézetekkel bir még Magyarország 
állapotáról, hazai termelésünk nemeiről, minőségéről 
és mennyiségéről.

Minderre az összes eddigi világkiállításoknál sok
kal kedvezőbb alkalmat nyújt a bécsi világkiállítás, 
melyre lajtáutuli szomszédaink minket a többi művelt 
államokkal együtt meghívtak.

Vajha ez alkalomtól egyetlen egy oly hazai té
nyező sem tagadná meg részvétét, aki magát az em
beri munkásság bármely terén, a jelesebbek közzé szá
míthatja. Mert a mezőgazda, az erdész és bányász, 
kik földünk gazdag kincseit kiaknázzák; a kézműves 
és gyáros, kik azokat ezernyi módon átalakítják, és 
értékükben növelik; a művész, aki az anyagnak esz
ményi alakot ad. és ezáltal a nemzet szellemi tőkéjét 
gyarapítja egyaránt hivatvák bizonyságot tenni azon 
tevékenységről, melyből hazánk anyagi és szellemi 

felvirágzásának kell majd kifejlődnie.
A kiállításra, s az abban való részvételre vonat

kozó összes hirdetések és egyéb közlemények az alul
írott végrehajtó bizottság által fognak annak idejében 
köztudomásra hozatui.

Kelt a januárlió 17-én tartott ülésben. Az orszá
gos m. világkiállítási bizottmány végrehajtó bizottság 
nevében

Konzulié* László. Steinacker Ödön,
elnök. titkár.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.
A „R efo rm " f. hó 16-án megjelent 74-ik szá

mában „Vérfagyasztó barbárság" czim alatt közölt 
czikkro köteles égének ismeri alulirt kir. ügyészség a  
tény valódiságával, következőkben ismertetni meg az
olvasó közönséget:

Tény az, hogy Tatár Mihály csavargó és Merendi 
János szabadságos katona, a  Sima puszta egyik tanyá
ján, egy inget a száritó kötélről lelopván, emiatt a 
kiabálásra elörohant kocsis és dohányos által előbb — 
jól elverettek, később a közeli korcsmából, — hova 
megverettetésük után elszaladtak, — összekötözve a 
tanyába visszahurczoltattak s a kutágashoz lánczolva, 
naplementig ott hagyattak. Estve haza jővén a tanya- 
heli gazdák és cselédek, újra jól felborozva, elkezdték 
a két csavargót bottal, vasvillával ütlegelni; majd a  
kúthoz hurczolván hideg vízzel zuhanyozni; végre 
mindezeket meg nem elégelve, bicskákkal szurkálták 
s a midőn már mozdulni sem tudott a két szerencsét
len, a köteléket rólok leoldozták, s ott hagyták.

Reggelre Tatár Mihály halva volt, s hulláját a  
bűntettesek a doroghi határszélen levő homokgödörben 
elásták. Merendi János azonban egy hófúvásba szeren
csésen elrejtőzött, honnan másnap egy arra menő s a 
jajveszékelésre odasietett kerülő által támogattatva, a  
szomszéd tanyára eljutott s ott tartózkodott mindad
dig, mig a pandúrok 4-ed napon előjöttek s őt előbb 
Doroghra, később H.- Böszörménybe Kisérték, onnan 
ide hozatott át, s jelenleg a helybeli kir. tszék fog
háza kórházában orvosi ápolás alatt tartatik.

Ez a közlött büneseménynek az eddigi vizsgálat,

másoknál. Ezért van, hogy napjainkban oly kiterjedt a 
nagy emberek száma és a sok kozott mégsem találunk 
oly nagyokat, akiknek legalább homlokukig föl nem 
bírnánk a gyanúsítás és kicsinylés köveivel dobni, ba
bái azok sokszor épen a saját fejünkre hullanak is vissza.

Az eredménytelen munkától csak c téren nem ri
adnak vissza az emberek; habár a tanulékonyság és 
okulás hiányát mégsem lehet szemükre vetni : mert
mióta ozennear mezején a Bábel-torony építésével 
darezot^ vallottak, még senkinek sem jutott eszébe, 
másik építését megkezdeni Ámbár órezem, hogy e tél 
mint bibliai állítást nem lehet csalhatatlan példák 
felhozni, főleg e hitetlen korban, midőn az emhc 
minden ilyen állítást elég merészek revisio alá vei 
sőt Kómában, — az igaz. hogy öszentségónek az en 
délmevel, — a rom. kath és ref. papok már azt a t 
inat választották vitatkozásuk tárgyául, hogy : vo 
valaha S/.t. Péter Rómában vagy nem?

1 erszo lmgy volt; hiszen Rómában egy temploi 
ni építettek annak az emlékére és ő utána mai na 

, * l'tor utódjainak nevezték a római pápákat r
akor is. midőn Aviguonban székeltek: amiből kitin 
hogy ezt a kérdést nagyon fölösleges volt két kü 
vallásfelekezet papjai között bizonyára elkeseredett 
tatkozas ala bocsátani; mert Diderot szerónt csak ugy 
azon vallás papjai között van meg az a titkos kötél 

gyűlöletük mellett is protegálják egymást n€ 
kulonhozok között. És igy ha ki találják sütni, mis 
rent, őzt Ie ter sohasem volt Rómában, ami különl 
mindegyre megy, öszentségo még csak cl sem átk 
hatja lelkiismeretesen az illetőket, még ha engedői 
/ese mellett o is nem lett volna eretnekké akor, 
dón bebizonyította tovább élésével, miszerént nem i| 
íz, hogy egy pápa sem éli f ni Szt Péter uralkodási ide, 

Erre azt lehetne mondani quod licet Jovi, i

licet ho-, akarom mondaui alteri. És ez igaz; talán 
azért is akarnak oly sokan Jupitereknek tartatni, holott 
feledik, miként Jupiter csak a görögöknek volt istene 
s ember a mai világban azt még akor sem érheti el, 
ha anathemu alatt hirdetteti is magát infallibilisnek.

Most ju t eszembe, hogy nagy böjt van és ebben 
az időben ha nem vétek, legaláb! illetlenség, a rom. 
katholikusok még eddig nem tanított uyolezudik szent
ségéről, a pápáról beszélgetni. Mentségem az igaz le
hetne akár száz ok is, de ilyet nem akarok igénybe 
venni. A mentség olyan, mint a szentelt viz, — víz az 
is; de kcresztelésen kívül senki sem mosdik benne.

Az drága mosdóviz is volna különben naponkint 
s behozatalával legfeljebb azt érnők el, hogy mégtöbb 
embert hallanánk mosdatlan szájjal beszélni; pedig igy 
is van elég !

Némelyek ezt a világ erkölcsi és társadalmi rom
lottságából akarják származtatni; én pedig egyedül az 
ember természetében látom gyökerezni : amit nem sze
retünk, hamar megsokaljuk, s amit szeretünk, még lm 
valóban sok is, kevésnek fogjuk találni. Példa rá, hogy 
senkisem tartja magát túlságos gazdagnak, kivéve azo
kat, akik olyan tudományossággal kérkednek, amivel 
nem bírnak.

Én még senkit sem hallottam így beszélni : be 
jó dolgom van; hanem annál többet igy : be sok a ba
jom: habár kiderült is, hogy minden bajuk a vagyon- 
nali foglalkozásban állott, amire a nemzet bárója régen 
megmondta már, hogy sokkal könnyebb azon gondol
kozni, amink van, mint afelett, ami nincs. Ez alá a the- 
sis alá csak a becsület nem tartozik; mert itt megfor
dítva kell vennünk az egész állítást és őzért van, hogy 
napjainkban olyan sokszor halljuk ezt a bizonyítást : 
b e c s ü l e t e m r e  m o n d o m !

Ezen különben nincs miért ícnakadnunk; mert az

azt is jelentheti, hogy az illetőknek sokkal több becsü
letük van, mintsem fukarkodniok kellene benne: sőt ha 
az ellenkezőt jelentené is, mentségükre szolgálhat a  
férfiaknak az a szomorú életkörülménye, hogy azoknak 
a közpiaczon kell csinálni életük történetét, ahol min
dig több adás-vevés fordul elő, mint a vásártérében kí
vül! — Azért szokták tágabb megbirálás alá venni min
denkor a férfiak tetteit, mint a nőkét, akiknek az a 
kiváló kedvezés jutott a természettől, vagyiukább tá r
sadalmi állásuktól, hogy az ö történetük a legszebb, 
leggazdagabb helyen, saját sziveikben folyik le s irigy 
kezek dobálásaitól inkább meg vannak kímélve, mint 
a férfiak.

Sajátságos, hogy némely nő mégis oly nagy buz
galmat fejt ki a nőemancipntio előmozdítása körül és 
sokan oly nehezen várják elérkeztét, hogy M a jo ro s  
országgyűlési képviselő, után a nők iránti előzékenysé
gemnek fényes tauujelét adandó, már én is elhatároz
tam volna magamban a minisztériumhoz egy határozati 
javaslatot nyújtani tárcza-czikkben: ha időközben nem 
lett volna szerencsém egy okos, szellemdus nő levelé
ből, a nöeinancipatiora vonatkozólag a következőket ki
alva-ni : „Hidd meg ezen egyenjogositást legkevésbé 
sem óhajtóm. — Igen helyes vélemény. — Megvan a 
nőnek saját szép hivatása és attól ne térítse el egy 
gondolat sem; ne csalja ki semmi azon szűk körből, 
mely elég tágas arra, hogy a nőnek lelkét, szivét, eszét 
és minden goudolatát eltöltse, elfoglalja és lekösse.*

Azóta lemondtam erről a szándékomról; sőt any- 
nyira vitt a lemondásokban, hogy még ez összefüggés 
nélküli czikkirásának folytatásáról is lemondok és Ígé
rem, hogy ezt irtain utoljára — összefüggés nélkül

—n.—



l»onczolási jegyzőkön)’- és Mereudi János önvallomása 
altul kétségtelenné tett tényállása; és igy nem áll idé
zett hírlapi csikkben foglalt azon közlemény hogy : 
„a közreműködők 14-cu lettek volna,“ mert összesen 
csak 10-en voltak; nem áll az, hogy „a szerencsétle
nek lábszárbőreiket késsel felhasogatták, a húsról a 
bőrt lenyúzták, s a buraiját darabos sóval megtömték, i 
Tatár Mihály fejebőrét nyúzni kezdték volna; s még 
kevésbé áll az, hogy a 2 csavargót a kutgéin végére 
felkötözték s levegőben függeni hagyták volna.■*

Az elkövetett bűn, daczára azon mentő körül
ménynek, hogy egy nagy pusztán lakó gazdák követ
ték azt el, kik csaknem minden héten kisebb-uagyobb

mérvii lopásnak vaunak kitéve, s hogy ugyanazok ak
kor erősen fel voltak borozva; olyan kiváló íoutosságu. 
hogy annak lehető legsürgősebb s az osztó igazságnak 
megfelelő megtoroltatását ezen kir. ügyészség elsőrendű 
teendői közzé sorolja, s o tekintetben azonnal, mihelyt 
a dolog értésére hozatott, a kellő intézkedést már 
megtette úgy, hogy ez idöszerént a bűn elkövetői már 
vizsgálati fogságban letartóztatva vannak. A rendsze
res vizsgálat kellő erélylyel folytattatok, s bizton vár
ható, hogy 2—3 hét alatt az Ítélet is meg fog hozatni 

Nyíregyháza, márczius 20.
Kir. ügyészség.

Nyilttór.)

Jánószky András
nyíregyházi szabó műhelyében, egy jóházból 
való és illőkoru fin, aki Írni és olvasni meg
lehetősen tud, iuasképen felvétetik. — Az 
illetők értekezhetnek a felvevőnél bármikor.

Felelős szerkesztő : K. Kinethy István.

Kiválasztott raktára a bel- ás külföldi irodalomuak. "5312

Épen most jelentek meg és nálam kaphatók

az 1871-iki
zseb- és 8-rét kiadásban

fűzve és díszkötésben.

Ezenkívül minden, bárki által és bárhol 
hirdetett más müvek is azonnal kaphatók. - -  

Vidéki megrendelések a legnagyobb figyelem
mel teljesittetnek.

Xllincz Gyu'a
(előbb ifj. C'sáthy Károly) 

könyvkereskedő Nyíregyházán
Ö7.v. Polyákné assz. házában.

Minden munkákra újságok és időszaki iratokra megrendelések s ele- 
fizetések a legolcsóbb eredeti árért gyorsan és legpontosabban teljesittetnek. '̂-Tíw r

E iad ó  ház.

Sznrvas-utczán a 115-ik szánni 
ház szabadkézből eladó. — Érte
kezhetni a feltételekről ugyan ott 
a tulajdonosnál.

h l .  ( B o n / , e l  J ó z s e f .  
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(3-2) Hirdetmény.
KBK.Í2BSJfciS

Iskola-utcza l(599-ik számú ház 
szabadkézből örökáron eladó, a felté
telek iránt értekezhetni olulirttal a Ta
karékpénztári helyiségben délelőtt, 
délután pedig ugyanazon szám alatt.

Szepessy Dániel.
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Alulirott több pesti és bécsi Inuikiiité/.eltel ösz- 

szeköttetésbe tevén magát, előnyös föltételek melletti 
jelzálogkölcsön kieszközlésére ajánlkozik.

Különösen megjegyzem, hogv a kölcsön kiesz
közlése |p |p - seiiiíiiiféíe elrileges költséget nem 
igényel. A különböző föltételek nálam bármi
kor megtekinthetők.

(3—2) Fi iéi! Jakab.

Irodám : Nyiregjiuí /án v \ emlég-iitczán. saját házamnál 
142-ik szám alatt

Szarvas-utczán 11-ik sz. a. ház
nál egy utezai s egy udvari tágas, 
külön bejáratit szoba, bútorozva 
vagy anélkül f. évi Szt.-György-nap- 
tól bérbe kiadandó.

Bővebb értesítést ad ugyanott 
h tulajdonosnő.

(3-1)

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. tszek tkönyvi osztálya részéről, ezennel 

közhírré tétetik, miként Kállay Béninek Ki.senlxerger Dávid elleni 
végrehajtási ügyéhen, utóbbitól végrehajtás ala vont, s a Kis- 
Várdai 48. zz. tjkben foglalt ingatlanok^ a folyó 1872-ik évi má
jus hó 14-ik és szükség esetében l«72-ik évi junius hó i7-ik 
napján d. e 10 órakor K.-Várda mezőváros.'! lu.zánál tartandó 
nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérőnek elfogna!; adatni.

Kikiáltási á r s  6. 7. 8. 9. sorsz. alatti külsőségekre nézve 
29630 frt, a 235 részlet szájj alatti belső telekre 30tx)<l irt az 
50 résziét sz. alatti belsőségre nézve szinte 30000 Irt fog 1 nzi. 
— bánom pénz lO száztóli — a vételár egyljarmada a leütéstől 
számítandó 2 ho — a második egyharmada n leütéstől 4 1 . - 
harmadik egyharmad része, a leütéstől számitandó 8 hónán alatt 
lesz esedekes 6 száztóli kamatokkal lefizetendő.

Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkönyvi osztályúnak 1*72 
cvi niarcz. ho 2-án tartott üléaéből.

Eöry Elek
kir. tszéki jegyző

Felhívás!

Hevesmegyében a nagy-iványi ha-l 
Itái'ban 4183 hold legelő és rét, úgy 150' 

hold s/.ántóföld gazdasági épületekkel^ 
|f. évi Sz.-György napjától bérbe adandóP 

■részben vagy egészben; a feltételek iránti 
Ifölvilágitást nyújt szívességből Nyiregy-I 
jházán Buzu-piacz 330. sz. a.

(3—3) Weinberg Mér.

Szabolcsmegyében és ti szabad hajdu városokban lakó T. 
ez urak, kik hajlandók volnának helységi bizonyítvány- és kellő 
biztosítás mellett a Miskolczon székelő

SA.T1IVIPÉK1 KÖLCSÖNÖS

ÉS BIZTOSÍTÓ EGYLETTŐL
ügynökségét elfogadni, szíveskedjenek t. hó végéig vagy szemé
lyesen, vagy bérmentett levéllel alul jegyzett vezér ügynökhöz 
fordulni. Tokaj, 1872-ik évi márcziushóban.

Czukker Farkas
a Sajóvidéki kölcsönös kiliázasitó Egyletnek Szabolcs- 

és alsó Zemplénmegyék vezérügynöke.

Nyíregyháza, 1872. Nyomatott Dobay Sándornál.
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