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Kiadó-tulaj donos : a „azabolosmegyel lapkiadó-társulat.Ualudjuuli!
A „ S z a b o l c s 11 czidei 26-ikszámában 

megjelent „Kis-Várda e's vide'keről11 irt le
vél, igen sokat mond arra nézve, hogy gon
dolkozóba essünk fölötte; hogy körül néz
zünk saját tűzhelyünknél. A  többi közt ama 
levél a „ K i s v á r d a i  n é p n e v e l é s i  ogy -  
le t “ -röl is szól, amelyet, mint a levél derék 
Írója Görömbey Péter mondja, nem pártol
nak eléggé.

Nem ismerem ama népnevelési egylet 
alapszabályait; tehát nem Ítélhetek róla. Nem 
mondok azonban sokat, ha állítom, hogy a 
részvétlenséget valószínűleg az alapszabályok 
hiányos volta idézi elő.

Szomorú dolog, hogy mi Nyíregyhá
zán, népnevelési egyletről csak most hal
lunk. Ha elgondoljuk, mily kevés kell az ily 
egylet alakításához; mily kevés kell ahoz, 
hogy az ily egylet pártoltassék : alig tudjuk 
felfogni, miért nincs nálunk már rég ily 
egylet ?

Ha az ember túl lép e haza határain, 
nem messze, csak Bécsbe : mennyi mindent 
talál, amely az emberiség művelődését oly 
nagy mévben előmozdítja? Ott csak akarnia 
kell valakinek s az akarat megvalósul. Ná
lunk hiúban minden akarat; mindenütt hiány
zik a gyúanyag, — a részvét és lelkesedés!

Nevetséges ugy-e, Bécset Nyíregyhá
zával hasonlítani össze? De én még tovább 
megyek. Nézzük Frnnczinországot, Hollan
diát és Belgiumot, hol az úgynevezett „con- 
fercnce“ -ok oktatják a népet Belgiumban 
minden kis város egy-egy egyetem. Vagy 
menjünk Poroszországba, ahol oly hatalma
san megmutatták a világnak, mit tesz a né
pet n e v e l n i ;  és hogy nem uj e phrásis, 
amit már 90 év óta hangoztatnak.

Hogy tehát ne tűnjék fel, oly iszouyu- 
sdgnak azon eljárásom, miként Nyíregyhá
zát Frnnczinországgnl, Hollandiával s Belgi
ummal hasonlítom össze (de csak nevelés 
dolgában), vegyük Hollandiát. Amint mon
dám, itt minden kis város egy-egy egyetem. 
Ne gondolják a t  olvasók, hogy e kisváro
sok nagyobbak volnának Nyíregyházánál; 
ellenkezőleg : egyik-egyik felényi lakossal 
sem bir, mint Nyíregyháza. Hanem volt e 
kisvúroskákbau egy-két orvos, néhány ügy
véd, mérnök, tanár, gyógyszerész stb. akik 
arra a gondolatra jöttek, hogy jó volna oly 
egyletet alakítani, amelynek czélja legyen : 
e g y m á s t  m 1 v e 1 n i.

Vájjon clérték-e ama derék férfiak czél- 
jukat és miként? Az orvos beszélt oly beteg
ségekről, melyek naponkint előfordulnak; az 
ügyvéd nemzetgazdászatról, jogi tárgyakról, 
az államszervezetről, a mérnök a földmérés
ről, a tanár a természettudományról, min
denki által felfogható modorban s könnyen 
megérthető nyelven. Az iparosok és keres
kedők még ekkor hallgattak; azt hívén, hogy 
csak ezeknek áll jogukban beszélni.

Ma már ez mind másként van. Az ipa
ros és kereskedő épen oly értekezést tart 
mesterségéről és üzletéről, mint az orvos és 
ügyvéd saját szak-ismereteiről. Igen gyak

ran megtörténik, hogy az ily városból sze
degetik elő az embereket, ha az államban 
oly fontos kérdés merül fel, melyről szakvé
lemény szükségeltetik. Ott van például most, 
a bécsi közkiallitáson működő jury tagjai
nak névsora; nem jól esik-e lelkűnknek, mi
dőn a grófok, bárók és tudósok közt, — egy 
szegedi k ö t é l g y á r t ó  nevét is ott látjuk? !j

És ki hinné? Hollandiában épen úgy 
v á l l a t  v o n t a k  az ily egyletekre kezdetben, 
mint nálunk. Csak hogy a hollandiaiakban 
volt akarat erős és szilárd.

Miért ne tehetnénk mi is hasonlóan?
Ila  ina Rotterdam egyik főterén meg

állunk, a hollandi büszkén mutat egy keres
kedő szobrára, aki hazája és a nép javáért 
élt, és akinek nemzete igy rója le háláját!

Hallunk mi ilyesmiről?
Azt hiszi tahin valaki, hogy boszorkány

ság van a dologban? Korántsem.
Berlinben, —  mellesleg legyen mond

va, —  az egyetem esti 7 órakor tömve van; 
szabó, csizmadia, sütő, szappanos, lakatos, 
kereskedő, —  mind sietnek hallgatni az esti 
előadást, mely a munkás kérdést taglalja. 
Ne bigyjiik, hogy ez mindjárt kezdetben 
igy volt. Lassan, fokozatosan emelkedtek 
odáig, hol jelenleg állanak. Ma nincs tudo
mányos előadás, melyen 500— G00 iparos 
ne volna jelen.

De térjünk Nyíregyházára.
Öröm fogja el mindenkinek szivét, ha 

látja, mint munkálkodik itt a nép; mily jó 
zan közéletet és takarékos háztartást visz. 
De fájdalom fogja cl másrészről, midőn lát
ja, hogy e nép nem is gondol arra : miért 
dolgozik tulajdonképen? hogy vannak kér
dések és dolgok, melyekről fogalma sincs, 
és amelyek nem is érdeklik; mert nem hall 
róluk.

Mily könnyű volna pedig ezen, a tudo
mány, irodalom, és modern kérdések iránti 
közönyösséget megtörni! Városunkban any- 
nyi eszes orvos, ügyvéd, mérnök, gyógysze
rész, tanár, kereskedősat. van, —  hogy csak 
jelt kellene adni és a m ű v e l ő d é s i  egylet 
életbe lépne. Ha minden szak hozna, ha csak 
pár porszemet is a művelődéshez, néhány év 
alatt kifejlődnének az elvetett magvak.

Vagy azt hiszi valaki, miszerént a sza
bó, midőn az első kabátot vnrrjn, tudja hogy 
munkája után még nagy vagyonra tesz szert? 
Vagy a kezdő költő, akire ismerősei gunv- 
mosolylyal néznek, tudja talán, hogy évtize
dek múlva, tisztelet és csodálat tárgya lé
éiül? Bizonynyal egyik sem tudhatja! A 
legcsekélyebb kövecskét sem szabad elvet
ni; a legkisebb ember is tehet hasznos szol
gálatot az emberiségnek.

Nem lenne-e édes jutalom azoknak, 
akik e fontos ügyet inegkezdendik, lm évti
zedek múlva, egészen uj nemzedéket látná
nak maguk előtt, mely tisztelettel említené j 
azon nemesek neveit, akik nem vették ne
vetségesnek a dolgot és nem latolgatták fa
radságukat ?

Nem csak a késő nemzedék, maguk az 
előadást tartók is sok hasznot mentenének

eme nemes foglalkozásból; amennyiben mo"- 
rális kényszer által lennének kötelezve, ma
gukat egyik vagy másik tudományágban 
tökéletesíteni. Már Seneca megmoudá : „Mit 
érne a tudomány, ha azt nem közölhetnők 
mással11 ?

Fel tehát a haladás zászlójával! Előre! 
A felvilágosodtság és műveltség az, amik az 
embert e m b e r r é  teszik.

(Sí. M.)

KÖZŰGYEK.

Még egy szó a nyíregyházi vendéglő kérdéséhez.
A „Szabolcs" ezidei 25-ödik számában, „A  ven

déglő kérdéséhez- czim alatt, egy közlemény jelent 
meg, mely egy vendéglő mielőbbi felépítését sürgeti 
úgy a város, mint a vidéki nagy közönség érdekében.

Nem akarom tüzetesen fejtegetni, e lap szűk ke
retébe különben sem igen voubató eme kérdés fontos
ságát ; tudja és érzi azt minden egyes polgára a vá
rosnak ; nemkülönben küzóhajként viszhangzik a vidé
ken mindenütt hogy : vajha fólépittetnék már valahára 
a tervben levő vendéglő is, melyet a város elobala- 
dása égetően szükségei.

Fölösleges hangsúlyoznom azon előnyöket és köz
vetlen hasznokat, melyek egy, a czélnak, nemkülönben 
úgy a város, mint a kor kívánalmainak is minden te
kintetben megfelelő szálloda fölépítése által, a város 
és az egyes polgárokra báromlanáuak. Mindezen elő
nyöket s a halaszthatlau fölépítés elmaradása esetében 
beadandó szégyenletes helyzetet a jelzett közlemény elég
gé tárgyalta. Ahoz tehát nem szólok ; amenyibeu azonban 
végzetes helyzetem, csekélységemet o nemes város köz
ügyeinek élére á llíto tta : hivatalos és polgári elutasit- 
hatlan kötelességemnek ismerem, a hivatkozott hírlapi 
közlemény alapján, ismét előtérbe állítani a vendég 
fogadó „lenni vagy nem lenni" életkérdését. Minél
fogva közvetlen a nemes város összes polgárságához, köz
vetve pedig a város képviseletéhez intézem jelen em
lékeztető felhívásomat; a polgársághoz azért, hogy 
o fontos kérdést, saját érdekében, egymásközt meg
vitatván, napi kérdésül, a közóhajtások rovatába so
rozza s annak elmulasztását a közvélemény itélőszéke 
elé állítsa; a képviselethez azért, hogy megértvén a 
közóhajt és szükséget, igyekezzék eme kérdés végleges 
eldöntéséhez befolyásának egész súlyával járulni.

Minthogy pedig a múlt képviselet által, a vendég
lői helyiségül kijelölt úgynevezett „Korona-épület- ez- 
időszerént közbörtön helyiségül szolgál; következéskép 
az újból építendő szállodának helyiség jelenleg kije
lölve nincs : mindenekelőtt igyekezzék a képviselet, az 
uj szálloda helyiségéül egy más telket választani s ekép 
e fontos és korszerű kérdés végeldöutését megkezdeni; 
önként következvén, hogy a képviselet a legközelebb 
tartandó képviseleti gyűlés elé, az uj helyiséget illető
leg, már kész megállapodással fogna fellépni.

Krasznay liábor 
polgármester.

F e l h í v á s .

A s z a b o lc s m e g y e i  és h a jd u k e r ü le t i  t a n k e 
r ü le t e k  ö s z s z e s  n é p ta n ít ó ih o z .

A uagyméltóságu közoktatásügyi m. k. miniszté
rium által elrendelt képezdei tanfolyam, o folyó évbea 
Nyíregyházán az ágostai hitvallású gymnázium tanter
meiben fog megtartatni; augustus 4-dik napjáu kezdő
dik és 5— 6 hétig tart. A póttauitáson jelen leendő ta
nító urak GO kr. napidijat lógnak kapni az állam pénz
tárából, s azon kívül Nyíregyház városa lelkes elüljá- 
rói a tanító urakat ingyen szállással látják el, s a 
mellett lehető legjutányosabb élelmeztetésükröl is gon
doskodni fognak.

Folyó évi ápril 11-én kelt 974G. számú minisz
teri rendelet alapján, póttanfolyamra oly tanítók vé
tetnek fel, akik még póttanitáson épen nem, vagy csak 
egyszer voltak. A képezdei tanfolyamokon kétszer vagy 
többször is jelen volt tanító urak közül, csak azok 
fognak felvétetni, akiknek a harmadszori tanításra is 
szükségük van.

A póttanitáson megjelenendő tanító urak f. e. 
juliusbó 16-ig jelentéseiket hozzám Debreczenbe küld
jék bo. Hiszem, reményiem és elvárom, hogy azon 
tisztelt tanító urak, akik még képezdei tanfolyamon 
nem voltak, valamint szintén azok is, akik már abban 
résztvettek. de a tanításhoz megkivantató ismereteket 
nagyobb mérvben akarják megszerezni, az egyes tan
tárgyak előadási módszerét, pedig alaposan sajátjokká



teum. örömmel és miuél nagyobb számaiul igyekeznek 
felhasználni a jó  alkalmai öntökéletesítésük és a tau- 
ügy érdekében.

Akik a szabolcsuiegyci és hajdukerületi tauito 
urak küzül az állam altul segélyezett debreczeni tor
nászat! uitézetbeu folyó évi uugusztus és szeptember 
bóuapokbau a tornászukban magukat kiképezni akarják, 
szándékukról i. é. juliushó I f i i g  tudósitsauak.

Ez alkalommal arról is értesítem a tisztelt tanító 
urakat, miszerént a nagymélt. kereskedelmi m. kir. | 
minisztérium reudelete folytán, Lukácsy Sándor ur 
.Fateuyésztés* czimü munkájából Szabolcsmegye és a 
Hajdúkerület mindegyik községében egy tanító számára 
egy példány fog azon feltétel alatt küldetni, hogy ne
vezett könyvet azon községben levő tanitótársaival 
együtt közösen fogják használni s annak útmutatása 
szerént járjanak el iskoláikban.

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy Sza- 
bolcsmegye és a Hajdúkerület tisztelt tanítóit vallás
felekezeti különbség nélkül összesen, a két testvér 
tankerület mindeuikében külön-külöu létesítendő átalá- 
uos, felekezeti je lleg  nélküli tanító-egylet alakítására, 
illetőleg az abba való lépésre felkérjem.

Taukerületeinkben levő 7 nagyobb felekezeti és 
az 1870 év óta Alsó-Szabólcsban és a Hajdúkerület- j 
beu működő helv. bitv. tanitó-egyletek kebeléből ala
kult tiszalöki és vámos pércsi fiók-egyletek, a löldesi, 
(hajdúkerületből) szoboszlai, és kis-várdai tanitó-egy-* 1 
leti könyvtárakkal együtt, mindenesetre előhaladúsnak 
tekinthető a tanügyre nézve, melynek azonban több 
szellemi és erkölcsi eredménye lenne, ha a tisztelt 
tanitó-egyletek működése tágabb körre hiható, nagyobb 
munkásságban és tevékenységben nyilvánulna. S enuek 
létre jöhetését és kiicjlését nagy mérvben akadályozza 
a tanítói testületnek több kissebb körre való oszlása 
anélkül, bogy egy bizonyos központban egyesülnének, 
és az ott szabatosan meghatározott intézkedések sze
rént történnék az egyes járási körök működése.

A jelzett bajokat és hiányokat, az „18ö8-ik 
XXXVILL törvónyezik 147. §-a alapján, községi nép-, 
felső nép- és polgári iskolai tanító testületekké alaku
lásáról és működéséről szóló 1872. évi szeptember hó 
2-án kiadott közoktatásügyi m. kir. miniszteri szabály- 
rendelet értelme, s szelleme szerént jó l szervezett és 
rendezett, úgy egyes mint összes tagjaiban egyaránt 
munkás és tevékeny, felekezeti je lleg nélküli tanító- 
egylet képes orvosolni. Ez egyletnek fentebb nevezett 
törvényezikk, és miniszteri szabályrendelet 5. §-a sze
rént, .rendes tagjai lehetnek a tankerületbeli feleke
zeti népoktatási intézetek önként ajánlkozó minden 
tanítói, tanárai és tanítónői, kik közül több buzgó és 
ezen ügyet melegen szerető lelkes tanítók lesznek ren
des tagjaivá, mint azt nekem múlt 1872. évi Nagy- 
Kállóban tartott póttanfolyam ideje alatt, e tárgyban 
velük tartott értekezéseim alkalmával határozottan 
megígérték; s enuek folytán az idő és körülmények 
figyelembe vétele mellett, az egylet megalakítása álta
lam a folyó évi póttanitás idejére tűzetett ki.A megalakulandó lelekezeti je lleg  nélküli átalános 
tanítói testület czélja és feladata leend, az iskolai ne
velés, élet és ügy fejlesztése, a képzettség és erkölcsi 
önérzet emelése, a szépészeti érzelemnek nagyobb 
mérvben való felköltése, s az iskolában a szelidebb 
és az eddigieknél humánusabb eljárásnak és fegyelme
zésnek meghonosítása, a tanitók sorsának javítása, az 
egylet életét ismeretessé tevő és fentartó minél nagyobb 
mérvű munkásság kifejtése. Hogy ez elérethessék, oda 
kell hatni, bogy a neveiét és oktatás előmozdítására, 
továbbá a tanítói testület körében meglevő, és általuk 
legjobban ismert tanügyi hiányoknak orvoslására irány
zott tanácskozásokban, szó- és írásbeli értekezésekben, 
a testület minden tagja örömmel és valódi ügyszere
tettel vegyen részt. Eböl azután önként fog későbben 
következni az, hogy az egylet komolyabb gondolkozásu

és a dolognak lényegével tüzetesebben löglulkozni sze
rető tagjai életrevaló, turtalmas és egészséges eszmé
ket fognak vinni magukkal a tanácskozási terembe, a 
különféle nézetek és eszmék tisztázása, kifejtése, s azok
nak az életbeu való érvényesítése végett. A tankerüle
tek összes tanítóinak együttes működése, folytonos te- 
vóke-.ysége és munkássága pedig, előbbre viendi a tan
ügyet, az egyesek kiképzését, tauitóiuk sorsának javí
tását a nép miveltségével együtt.

Fentebbiekben előadott ezéluak és feladatnak tel
jesítését és elérhetését hangsúlyozza s tűzi ki föteen- 
dőjéül az e tárgyban kiadott közoktatásügyi miniszte
ri szabályrendelet is, uz egyes tankerületekben alakí
tandó átalános tanítói egyleteknek, melyektől távol kell

egyszer u községek elüljárói altul átalános gyűjtést ren
delni e l ; s enuek pontos végrehajtását és a reá való 
felügyeletet, a megyei közigazgatási tek. szolgubiró 
urakra bízni, kik azt a tanügy érdekében örömest meg
tennék. — A községi hatóságok által gyűjtés végett ki- 
küldendő megbízottak az ogyes lakosoktól, mint akik 
készpénzt nem adhatnak, a jótékony —  s épen egyo- 
neseu az ő javokra irányzott —  czólra fogadnának el 
életműim termékeket, sót annak adakozására hívnák 
fel és buzdítanák őket. (Ilyen községi hatóságok által 
intézet gyűjtések az 50-es évek elején a leégett loson- 
cziak javára és más jótékony czélokra számos község
ben tétettek.) S az ily módon begyülendő termesztmó- 
uyek előre történendő kihirdetés után adatnának el a

lenni a felekezoticsségnek, nehogy homályt hagyjon ma- község házánál; az egyes szolgabirói járásokból eként 
ga után. mint lebcllet a tükör felületén. E  testületnek begyült összegeket adnák át a szolgabiró uraknak, kik 
tagjai lehetnek mindazon más állású lelkes és buzgó azt tőkésítés végett takarékpénztárakban helyeznék el; 
hazafiak, akik a népoktatás ügye és a tanítók sorsa a letett összeghez csatoltatnának a tek. megyei iskola- 
iránt érdeklődéssel s szeretettel viseltetnek; söttazügy tanács tagjai és más ügybarátok által ezen czélragyüj- 
érdekében felettébb kívánatos, bogy ily tagok az intelli- teudo készpénzbeli kegyes adományok, melyek lapok 
gentiával együtt minél nagyobb számmal csatlakozza- utján nyilvánosan nyugtatványoztatnánalc. —  Hiszem és 
uak az egylethez. reményiem, bogy Szabolcsmegye lelkes intelligentiája

Szabolcsmegye összes tisztelt tanítóit bizodalom- j és vagyonosabb egyházi hivatalnokai, az idők mostoha
mai kérem fel, hogy a szabolcsmegyei tankerületben sága és az ily jótékony czélu adakozások általi igény- 
létesitendő felekezeti je lleg  nélküli tanitó-egyletuek f. é. bevétel daczára is, tőlük kitelhetőleg örömmel áldozand- 
augusztus hó 27-én Nyíregyházán a városház nagytér- ják filléreiket a közoktatásügy oltárára, tudva azt hogy 
mébeu tartandó alkuló gyülét-éro megjelenni, s addig is ! megyénkben, az iskolai ügyet az intelligentia anyagi és 
a testületbe belépendök f. é. augusztus hó 20-áig en- erkölcsi támogatása, s annak élére állása nélkül előbb- 
gem szándékukról értesíteni szíveskedjenek, a  hajdú- re vinni nem lehet.
kerületi tanító urakat, a vezetésem alatt tartandó pót-1 Az 18fi8. XXXV III. törvényezikk 4. 6-a módot és 
tanítás bevégzése után, szeptemberben fogom összehív- eszközt nyújt a megyénkben ezrekre menő fölöttébb szé
ni a II.-Böszörményben tartandó alakuló gyűlésre. Erő gúny gyermekek iskoláztatbatására nézve, az iskolamu- 
sen hiszem és reményiem, hogy a tisztelt tanítói kar lasxtásokért beszedendő büntetés pénzek által, melye- 
lelkesedése, ügyszeretete, egyetértése és jóakarata fog két véleményem szerint, ugyancsak a törvény szellemé- 
engetn támogatni az iskolai ügyet és népünk közmi- j  nek megfeleíöleg, iskolai czélokra kell^ fordítani, s az- 
veltségének előbbre vitelére irányzott ezen törekvésem- által a büntetést más tekintetben áldásossá tenni, és 
ben, mely nem csak az egyes, hanem az összes bitfe- 'a  legnemesebb ügynek előbbre vitelo által haszuosita- 
lekezeteknek. vagyis az ezek összegéből képződött ál- ni. — Ez is a tekintetes megyei bizottmányi közgyü- 
lamnak fogja szellemi, és közvetve anyagi jólétét is .lés hatályos közreműködése, illetőleg egyenes elreude- 
elomozditani. ! lése folytán történhetik meg legczélszerübben oly mó-

Kelt Debreczenbcn, 1873. junius hóban. dón, bogy az igen tisztelt bizottmányi közgyűlés szigo-
Kiss József i ru felelelösség terhe alatt méltóztatnék kötelességévé 

ixabolctmegyei va hajdú- > tenni a községi elöljáróknak és a megyei közigazgatá- 
eruei n e ugye o tisztviselőknek az iskolai mulasztásokért beszedett 

pénznek a szolgabirák kezébe leendő átszolgáltatását, s 
a beszedett pénznek, a tanfelügyelőnek teendő előleget 

A szabolcsm egyei tankerü le t 1872-ik é v i  tanügy i bejelentés és annak helyben hagyása mellett, takarék- 
á llapo tá ró l szó ló  e ln ö k i je len tés . pénztárba való letételét. S az erről, valamint szintén az

Tál*,altatón a lEabolcunc^H iskolatanácsnak 1873-ik évi felr- adakozások utján begyülendő, és tőkésítés végett letett 
6- é« 7-én tartott évnegyede* ülésében. • összegekről szóló betéti könyvecskéknek kinél leendő

.p . . elhelyezése, evidentiáhan tartása, és a róla vezetendő
( o j ta as.) számadás feletti intézkedés a megyei iskolatanács

Elődöm lelkes felhívása folytán 1871. évben e ezé l-' tiszte leend. 
ra rendezett gyűjtés, a mélyen tisztelt megye iskolata- Szegény gyermekek tanittathatására, kegyes ada- 
nács erélyes támogatása és lelkes közreműködése mel- kozások után begyülendő adományokból s az iskolai 
lett mintegy 200 irtot eredményezett, mely összeg azon mulasztásokért beszedendő takarékpénztárakban tőkési- 
időben a hitfelckezetck számaránya szerint osztatott tett pénzösszegeknek kamatait, nézetem szerint, az 
ki az egyházi főhatóságok között, melyek a kézbesített egyes községek elüljárói által ajánlott, s a tanfelügye- 
pénzt szegényebb hitsorsosaik segélyezésére fordították lóhoz segélyezés végett idejekorán beterjesztett szegény 
lelkiismeretesen. — Szabolcsmegyei szegény gyermek gyermekeknek ruhával való ellátbatása tekintetéből, 
iskoláztatására már a múltban sikerrel megkezdett gyüj- évenkint mindenkor az őszi évszak elején lenne leg- 
tésnek jelen és jövő évekre való folytatása iránti in- czélszerübb a községek elüljárói által rendes okrná- 
tézkedés megtételét tisztelettel kérem. —  E tárgyra nyokkal ellátott számadás feltétele mellett, kiosztatni. —  
vonatkozólag legyen szabad nekem azt nyilváníthatni, S az egészről évenkint egyszer az iskolatanács a me- 
miszerint ez ügyet én az 1871-ik évinél nagyobb siker gyei bizottmányi közgyűlésnek beszámolna, mely lapok 
és a czólnak megfelelőbb eredmény elérhetése végett, utján is közzéteeudo lenne.
a tekintetes megyei bizottmányi közgyűlés elé óbajta- a z  iskoláztatást tankerülctünkben nagy mérvbei 
uam, a tisztelt iskolatanács által azon kérelemmel át- akadályoztató bajokon, társadalmi utón csakis az álta- 
tetetni : tekintve a minél nagyobb mérvű iskolázta- lám fentebb előadott eszközök által lehetne segíteni, 
tas fontosságát, s az elérni óhajtott ezél nemes voltát, s általuk évenként biztosabb és nagyobb eredményt el- 
meltóztatnék a megyei bizottmányi közgyűlés e szent érhetni, melyeket midőn egyrészről tanácskozás és ha- 
ügyet magáévá tenni s ennek lehető legsikeresebbé té- tározatbozatal tárgyául vau szerencsém kitűzni, más
tele tekintetéből, a megye összes községeiben aratás részről bátor vagyok azokat az igen tisztelt iskolata- 
utan augusztus és szeptember hónapokban évenként nács pártfogásába és jóakaratába melegen ajánlani.

A „Szabolcs" tárczája.

A nóem ancipatió  k érdése a  közelm ú ltban .
(Irt* Oolenicb Karoly.i

(Vége.)

V.
Vau az emberi tehetségeknek egy különös neme, 

midőn a szellem elvontan tekintve mindentől, puszta 
képzelődésekbe merül, s oly csudás dolgokat lát maga 
előtt egész elevenen, hogy ü azokat valódi dolgoknak 
hiszi. Ilyenkor egészen elmellőztetik a való v ilág ; a 
képzelem az  ̂ismert dolgokat határozott erővel vissza 
varázsolja; és a  felizgatott agyrendszer ébrenlét alatt 
is oly eleven képzeteket gerjeszt, bogy azok az illető
nek valókká lesznek. Az ember éber álomba esik ; 
nem figyel az érzéki világ szemléleteire , csak mint az 
álomban a képzelődő erő, ébred föl, mely át szökell 
mindenen, át az ész korlátain, át a jelenen

Mig az öntudatos ébrenlét az ész által kalauzolva, 
szilárd állásponttal b ir ; addig a képzelgőnek minden 
képei merészek.

Valamint a költészet a képzeletűmet játszik, 
s csak is ez teremti amazt e lő ; épen igy teremtettek 
meg maguknak a nők egy képzeleti világot. Részeg
ség nélkül ébren álmodtak; megtestesítek még a sem
mit is, szabad nyilatkozást engedtek maguknak, amint 
szeszélyeik kívánták; a legmerészebb rópülésekct tet
ték meg, s az önlelkökbefestett képeket minden ere
detiség nélkül adták vissza. Hasonlók voltak a költő
höz, azon különbséggel, bogy mig az utóbbi ügyel az 
a* eredetiség, világosság és érthetőségre; addig ama
zok átfutották minden korláton, s nem ismerve abból 
semmit amiért rajongtak, semmi lett a következtetés is.

Maga rendon, ki pártolója volt azon quietismus- 
nak. melyet követni példányul állítottak föl, igy nyi
latkozik ezeu időbeli lélekállapotokról: Butlan és gon- 
Ulau rajonkodások ezek, melyekre csak a képzelkedö 
faszuk lelkek alkalmatosak '

Az igaz és hamis csudáién vegyítve benne; tisz

ta szerctetet kíván, mely félelem és remény nélkül az 
ég és pokol iránt, hidegvérű ön megtagadással küzd 
egyedül az istenhez, mivel e/t akarja. Molinos Mihály 
spanyol pap pedig, „(juida spintuala- czimü könyvében 
azt mondja róluk ok az Ménben egészen elmerült 
lelkek. minden más gondolatok és érzésektől menttek, 
nem háborgattathatnak semmi más külső hatalomtól; 
egyedül az Isten kozellétét érzik teljes gyönyörűséggel.

Ezek után hölgyeim matathatunk példát is, az 
ez időbeli egyénekből. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy valamennyi nő nem tartozott ezen kategóriába ; 
de kisebb-nagyobb mértékben oly kegyesek s ábrán* 
dozók voltak, minőt ez időben hídban keresnénk.

Az első, kit megemlí t hetünk Bonfier .Mária, de 
la Motbe Guyon madame. Ö a sok szemlélődések után 
azt tartá magáról, bogy oly nagy kegyelemmel van' 
megáldva az istentől, bogy a szó teljes értelmében ki 
kell gombolkoznia, különben megfulad, s akor azokra 
kik ot ezen munkájában segítik száljának át e kegyel
mek. Vegyük jól figyelembe az Abelita felckezetet. 
melynek tagjai, bogy általuk az eredeti bűn tovább 
ne Urjedjejen, nem házasodtak sth.

Szóval, kötetekre tudnám felhalmozni azon adato
kat, melyek mind azt bizonyítják, bogy a nőnem majd
nem egészen a franczia forradalomig nagyon bátra 
maradt. A nőnem, kiváltképen kegyesnek volt ne
velve csak. az alsó nép iszonyúan bátra maradt.

A nép, mely az ily életiskolából kikerült, iszonyú 
torzalak volt. Rousseau elijedt tőlük, midőn Chambe- 
ryben értekezése folyamán felkiált „Jertek nz erdőbe, 
s legyetek emberek, mag-lokra hagyatva éljetek mint 
az állatok.

Azonban volt egy kaszt, mely folyton művelődött, 
s egyszerre kitűzte elveit a franczia forradalomban: 
Szabadság, Egyenlőség. Testvériség' De ezen eszmék 
megértéséhez nem az akkori nép kellett volna : hanem 
oly nép mint jelenleg a mienk. Dobni eszméket n nép
nek. melyet tisztán felfogni képtelen, őrültség Vérke- 
resztség kellett. A nép fél re magyarázta az elveket; az 
egyenlőséget koininunismusra. a szabadságot, hogy ő 
független.

fis romba dőlt egyszerre minden. A guillotine

középkori vértócsák között állott. Elhult fél Európa ; 
kihallt vele a régi mag. s amint hullott az áldozatok 
mennyisége, s a büszhödt hullák gőzei, mint óriási füst
csomók szétfoszladoztak, egy szép látvány tűnt föl.
I j  arezokat láttunk. Egy Amerikát s ingadozni a zsar
nokok trónjait.

Az eszme tehát mégis testesité magát. Lehellete 
lezuzott koronát, lerázta a szolga ruhát, le a demagó
gok daczos homlokáról a vészthozó fóllegett, s alko
tott, népképviseletet, néphatalmat. a szabadság de
rengő fényét, uj nőket is az uj társadalomban. De 
minden véráldozat nélkül is megtörtént volna úgy, ha 
nem rögtönözve dobták volna oda a magas eszméket 
egy műveletlen népnek. 11a nem engedték volna azt, 
bogy mig az emberiség egy része magasra halad a 
tudományban, addig a másik része folytonosan a régi
nél marad.

íme úgy hiszem, elég ezen egy példa is hölgye
imnek, bogy abból meggyőződjenek, miszerént eszmét 
dobni azoknak, kik azt elég tisztán még nem bírják 
felfogni, csak zavart s nem üdvöt eredményeznek.

így vagyunk mi az emancipátio kérdésével it. 
Néhány magas szellemű, néhány ábrándozó hölgy meg
akarja rögtön változtatni a társadalmat, s nem gon
dolja meg, hogy a nők legtöbb része félremagyarázza 
ezeu elveket; sót maguk a vezéruök is átcsapnak a 
tulságba. Nem gondolja meg azt, bogy nőink szellemi 
látköre még nem oly magas, hogy azon elveket volna 
képes tisztán felfogni, inoly fölött Stuart Mill is egész 
életén át töri bölcs fejét

Mintha csak látnám. bogy állíttatom a vádlottak 
padjára a szép Lacombe Rosa á lta l, ki női forrada
lomra buzdít már is s Georges Olyinpo által, ki ma
gas rajongásban hadat kér a férfiak ellen.

Kinn zúg a szél A természet, mintha csak visz- 
sza felelne szavaimra,s mintha ö is haragudnék; meg- 
meg rázza haragjában az ablakokat, fin kályhám előtt 
ülök, s amint elnézem a tűzszikrnk játékát, úgy tet
szik, mintha láthatatlan szellemárnyak női érzelmekről, 
szerelemről, hűségről énekelnének, s én is előszedem 
emlékeimet s hozzá fűzöm az övékhez.



13. Tanítóink anyagi uehéz helyzetének javítása i nyomoruknak megszüntetése az államnak egyik leg- 
■zeutebb és mulaszthatatlau kötelessége.

14. Az iskolák szellemi állapotának emelésére tan- 
kerületünkben következő felekezeti tanító egyletek mű
ködnek, nevezetesen:

római katolikusoknál ..................................3
helvét h itva llásunknál.......................................3
ágostai hitvallásuknál . . . . . . . .  1

Fel kell még állítani megyénkben egy átalános 
felekezeti jellegnélküli tanitó egyletet, melynek létesí
tését ez év folytán meg fogom kísérteni, s hiszem és 
reményiem, hogy sikerülni fog.

(Vége köv.)

ÚJDONSÁGOK.

=  A nyíregyháza város képviseleti gyűlé
séből közelebb közlött czikküukből, egy fontos tárgy 
kimaradván, sietünk azt olvasóink tudomására hozni. 
Polgármester ur az említett, vagyis a julius 14-diki 
képviseleti gyűlésben fölhozta, miként a városház ud- 
▼arán levő földszinti épület, melynek egyrésze most őr
mesteri lakul, másrósze istálóul szolgál, oly romlott és 
desolalt állapotban van, miként félő, hogy az rövid 
időn összeroskad, mely esetben a város lovaiban is kár 
történhetik. A szakértőktől nyert értesülés alapján, in
dítványozta tehát, hogy miután azt már kijavítani lehe
tetlen ; a felelősséget pedig jelen körülmények közt el 
nem vállalhatja: építtessék újból amaz épület. Klöadja 
továbbá polgármester, hogy : miután pedig a kir. pónz- 
ügyigazgatóság által nem csak levélileg, hanem szemé
lyesen is felhivatott arra, hogy a helybeli m. kir. adó
hivatalnak a város házánál eszközölne helyiséget, az épí
tést emeletre gondolná eszközlendönek, ami már csak 
azért sem lenne költségesebb, mivel a földszinti épület
nek csak úgy kell fedél és alap, mint az emeletesnek. 
Nézete szerént, az emeletre hozandó adóhivatali helyi
ség bérlete teljesen fedezné azon összeg 10°/o-já t,1 
amenyibe az kerülne. A képviselet az indítványt rész
ben helyesnek találván, megbízta polgármestert, hogy 
az e vonatkozatu tervet és költségvetést adja be, meg
kísértvén azonban egyelőre, a netalán eszközölhető czél- 
szerü kiigazítást.

(sz.) A kolerától Nyíregyházán uincs mit tar- 
taui. A város-orvosi jelentés szerént, eddig csupán egy 
bártfavidéki kepés esett a kolera áldozatául, aki igen 
természetesen már magával hozta a halál magvát. Áta- 
lábau nagyobb az ijedelem, mint a valóság; és ez a 
legnagyobb baj. Újabban az orvostudományuak rendőri 
ága. nagy súlyt fektetvén a járványos betegségek meg
előzésére, egyesek és a hatóság legokosabben tesz
nek, ha e járvány kitörését lehetőleg meggátolják; vagy 
a már tért foglalt kór tovább terjedését korlátolják. 
Ezek pedig csak ugv érhetők el, ha amaz óvó rend
szabályok, melyek jelenleg már nyomtatványban forog
nak a nép kezén, szigorúan megtartatnak. A hatósági 
helyes olöintózkedések, úgy a helyi kedvező egészségi 
viszonyok, nem különben élöfákkal keretezett széles ut- 
ezéink és térés udvaraink, városunkból nagymérvben 
távol tarthatják a vidéken szórványosan uralgó kórt 
E tekiutetben tehát ny ugodtan lehetüuk; de nem egy
szersmind tétlenül. Az emberi élet e veszélyes ellen
sége, Európa csaknem minden országában föllépett. 
Angliában a lapok vezérczikkekct közölnek s jó  eleve 
figyelmeztetik a közönséget a continenscn csavargó ellen
ségre, mely igen könnyen átcsaphat szigetországukba 
is. Egyik lap azt ajánlja, hogy a közönség minden oly 
víznek ivásától tartózkodjék, amely nem szénen szüre
telt á t : állítván, hogy a kolera terjedéso főleg az ivó
víz romlotsúgának tulajdonítható, amennyiben ez ter
jeszti tovább a iniasmúkat. Az angol lapok ez eljá
rását csak helyeselhetjük. Miért titkolni a létező, vagy 
létezhető bajt a közönség előtt, melyet ha a vész ké
születlenül ta lá l: óriási leend a veszteség? 11a tehát 
eme kellemetlen vendégtől óvakodni akaruuk, most még 
a betegség csak szórványos, kell elkövetni minden le
hetőt annak kikerülése vagy erótlenitése végett.

<ss) A nyíregyházi varosháza épület műsza
ki felülvizsgálata még mindig tart. A vizsgáló bizott
ságból kiszivárgó hírek szerént, a puszta megnyugvá
son kívül, aligha lesz több látható eredménye e felül
vizsgálatnak is , minthogy azonban a képviselet csakis 
megnyugvás-szerzés tekintetéből kívánta a műszaki fe
lülvizsgálat eszközlését •. a czél valószínűleg el lesi érve.

(sz.» Városunk körültekintő polgármesteré
nek, a vízállások lecsnpulása, kátyúk töltésezése s az 
utczák rendezése körüli eljárását már nem egyszer je 
leztük . sót a közönségből is történt már köszönet-nyil
vánítás e tekintetben. Nem akarjuk tehát a többszöri 
felemlitések által a t. polgármester ur szerénységét 
megsérteni. Nem hagyhatjuk azonban fölemlités és meg
rovás nélkül a polgárság részéről nyilvánuló azon vét
kes hanyagságot, melyszerént a közmunkatartozás lero
vására. a büntetés alkalmazása mellett is alig lehet ösz
tönözni: holott az említett munkálatok, a város köz- 
egézségi viszonyaira, a legjótékonyabb befolyással van
nak, mely körülmény ma. midőn a kolerajárváuy föllé
pését mindennap várhatjuk, megköszönhetlcn valami, 
init a polgárságnak önként kellene támogatni.

*#* László  Józsefné nrvelönö, addig is mig 
szeptember 1-én megnyitná az általa alapítandó pol
gári leánynüveldét, a szünidő tartama alatt f. é. julius 
hó 28-ától kezdve,  ̂elfogad leánygyermekeket kívánat 
szerént, bármi tantárgyra. Lakása a város legmegfele
lőbb részén, a pazonyi utczában. Dráskóczi Sámuel ur 
lmzábau leend. A szünidői tanfolyamra leendő bejelen
téseket e lap szerkesztője készséggel elfogad

í r  W ild n e r  A la jo s  helybeli zenetanárnak, f. ó 
juniushó 28-án tartott vizsgájáról lehetetlen meg nem 
emlékeznünk, habár kissé elkésetten is. A terein, hol a 
vizsga tartatott, vnlódi arstlietikni i/lóssel s a zene 
"kori istenéhez, Apollóhoz méltóan volt feldíszítve. A 
növendékek a zenének úgy elméleti mint gyakorlati ré
széből merített isméieteiknek, kitűnő tanujeleit mutat

tak tol feleleteikben es játékukban A szép számú kö
zönség részéről nyilváuult gyakori tapsok, csak meg
erősítik ez állításunkat. Adja a gondviselés, hogy e ze- 
zeue-iskola idővel akadémiává nőjje ki magát Nyíregy
házán Ajánljuk ez intézetet az illető szülők szives fi
gyelmébe és pártolásába. Nem ártana gyűjtéseket ren
dezni és jutalmakat tüzűi ki a kitűnőid) növendékek 
részére, ami a zene iránti érdeklődést és szorgalmat 
csak fokozná a tanulókban.

(!) A  h e lyb e li „D a lá r -e g y le t"  f. évi juliushó 
20-án reg. !i órakor a városháza nagy termében tiszt
újító közgyűlést tart, melyre az egylet összes működő 
és pártoló tagjai tisztelettel megliivatnak. Nyíregyhá
zán, 1873. julius 8-án megbízásból Jurányi Hugó egy
leti titkár.

(sz) A  debrecxeiii pénzügy igazgatóság terü
letén, az 1873-ik évre felállított „jövedelmi adó felszó- 
lamlási bizottmány,* üléseit folyóhó 7-én Debreczen- 
ben (Péterfia uteza 411 sz a.) megkezdé. Ez ülésekben 
a multévről elintézetlenül maradt ügydarnbokat a folyó 
évi felszólamlást kérvényekkel együtt, szintén tárgya
lás alá veendi. E tárgyalások folyamáról az illetők oly 
hozzá adással értesittetnek, miszerint a községek sor
rendje a pénzügy igazgatóságánál vagy a felszólalnia- 
si bizottmánynál megtekinthető.

X  B e rc ze le il a múlt héten több fiatal ember a 
kaszálásban elfáradván, a Tiszába mentek fürödni. 
Egyszerre egyik ifjú, aki szerencsétlenségére nem tu
dott úszni, merülni kezd s előbb mintsem társai segé
lyére siettek volna, az ár által elsodortatott s ment- 
hellénül elveszett. A szülök által elkészített koporsó 
s egyébh temetési szükségletek, m«g mai napig várnak 
az eltűnt ifjú hullájára Vajha az ifjúi vigyázatlanság 
ez áldozata, intő például tekintetnék!

V  A  N y íregyh á za  és Pazony közt fekvő úgy
nevezett „é lő ié t* mellet, az országúton oly veszélyes 
feneketlen kátyú tátoi g.liogy alig van nap, melyben egy, 
vagy több kocsi fel ne dűljön, a rajta ülök életének 
veszélyeztetésével. Az ismerősök és elövigyázók órákat 
kénytelenek kerülni «• veszélyes ut miatt. Ajánljuk ez 
utvoualt az illető szolgabiróság figyelmébe.

(S G y ) Pátrohu községben  a ko lera  já rvá n y  
néhány hétig erősen pusztított. A járás orvosa addig. J 
mig a helység kiküldött orvost nyerhetett, majd min
den nap meglátogatta és gyógyszerekkel ellátta a köz
séget. Szóval, nem volt a helység elhagyatottan ; volt 
óvszer, volt jó  tanács. De azért az egyes betegek a 
legnagyobb elhagyatottságbau nyomorogtak egy ideig; 
mert a szülő gyermekét, a gyermek szüleit, a szom
széd szomszédját hagyta kínlódni és elveszni a vak 
rémület első napjaiban. A helybeli lelkész Horváth Jó
zsef, és a tanitó Varga Autal urak azonban, értesülve 
az ijedtség szülte elhagyatottság szomorú következmé
nyeiről, rögtön megjelentek az elhagyott betegeknél ; 
vigasztalták, jótanácsot, gyógyszert osztogattak; a lég- 
közelebbiek által irtózva került kiulódókaft ápolták 
dörzsölték gyakrau saját kimerülésükig. Szóval meg
tettek mindent, amit a keresztyényi és felebaráti sze
retet parancsol. Önfeláldozó segítségüknek érezhették 
is erkölcsi jutalmát; mert Thass és Pátroha betegei
nél. Pátroháu a hallottak száma aránylag sokkal ke
vesebb volt. Nem tudom, a hős harezost, vagy a ragá
lyos beteg hős ápolóját becsüljük-e nagyobbra? Adjon 
az Isten minden helyiségnek oly derék férfiakat, mint 
Horvát József és \arga Antal urak.

—  (T a n ü g y i ada tok .) A nyíregyházi ág. ötosz- 
tályu gyinnasiutn növendékeinek száma folyó 1873-ban 
138 volt. Ebből ágostai hitvallású G2, relorm. 22, rom. 
cftth. lő. gör cath 2, raózes vallásit 37. nyirgyházi 
illetőségű 115. vidéki 23

X  A  h e lyb e li gym násiutuban a jövő tanév f. 
é. szeptouiberhó 4-én veszi kezdetét. A beiratások 
szeptember I-én esxközölhctök Palánszky Sámuel igaz
gató urnái. A javító és fölvételi vizsgák szeptemberit 
2-án és 3-án lógnak taitatai.

(T .) A  n y íre g yh á z i re f. tem plom  építési alap 
javára rendezett concert alkalmával, a belépti jegyek 
nagyrészben a közönség kezénél maradván vissza: tisz
telettel jelbivatnak az illetők, hogy szíveskedjenek a 
náluk maradt és még ép állapotban levő belépti je 
gyeket ifjú Török Péter ur kereskedésében átadni 
annyivalinkább. minthogy ama jegyek nem az egyház, 
hanem a helybeli dalárda tulajdonai.

t  E gy  fiatal tevék en y  élettel ismét kevesebb. 
Megyénk derék főorvosát dr. Szabó Dávidot ismét 
mély gyász érte. l ’olyó hó ít-edikéu temették el Elek 
nevű fiát Budán, életének 30-ik évében. A boldogult 
a budai kir. törvényszéknél jegyző volt. Áldás hamvaira.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Kozvizagai jelentés.
A nagy-kallói m. kir. állami alreáltanoda folyó 

évi zárvissgálatai, melyekre egyszersmind jelen közzé
tétel által, minden t. ez szülő s minden érdeklődő ügy
barát a legteljesebb tiszteletül hivatik meg, következő 
rendbeu fognak megtartatni : julius 19-én reggeli 8— 12 
óráig magyar- és nómetnyelvból a III. osztályban, dél
után ugyané tantárgyakból 2 órától 5-ig az I. osztály
ban; julius 21>én reggeli 8 órától 11-ig szám- ésmer- 

: tanból a 11. osztályban, délután 2 órától 5-ig termé
szettanból a 111. osztályban ; julius 22-én reggeli 8 órá
tól 12-ig szám- és mértanból az I. osztályban, délután 
2 órától 4-ig földrajz és természetrajzból a II. osztály
ban; julius 23-án reggeli 8 órától 12-ig szám- és mér
tanból a 111. osztályban, délután 2 órától 4-ig magyar 
és németnyelvból a H. osztályban; julius 25-én reggeli 
8 ólától 12-ig vegy- és épitészettanból a III. osztályban, 

I délután 2 órától 4-ig természettanból a II. osztályban; 
julius 2tí-nn reggeli 8 órától 12-ig földrajz és könyv
vitelből a III. osztályban, délután 2 órától 5-ig föld
rajz és természetrajzból az I. osztályban; julius 28-án 
reggeli 8 órától 12-ig magánvizsgálatok, délután 6 órá
tól 8-ig testgynkorlnt.

A mértani, építészeti és szabadkézi rnjzdolgoza- 
tok s minden s/épirási mutatványok, a t ez. közönség

nagyobb Kényelmére, egészen külöu, a föntebb jelzett 
vizsgálati órák alatt, mindig nyitva álló teremben lesz
nek elhelyezve.

Kelt a nagy-kállói in. kir. állami alreáltnnodában, 
julius 10-én 1873.

Az igazgatódat;.

Felelet a nyíregyházi répáié bérlők elleti inté
zett támadásra.

A .Szabolcs* 2ü-odik számában a nyíregyházi 
regale bérlők elleni panaszos közleményt, miután eb
ben, mint városi főorvos, érdekelve vagyok, nem hagy
hatom szó nélkül.

A panaszos felszólalás nem beszélt ugyan világo
san arról, hogy mi bántja tulajdonképen, csak átalán 
figyelmeztetik az illető panaszlók a t. szerkesztőséget 
a rra : hogy tegyen valamit ama lelketlen visszaélések 
ellen, amiket az itteni korcsmajog-bérlők az italok, s 
különösen a bor körül elkövetnek.

A panaszlók azon szándékából azonban, miszerént 
a pesti m. kir. tud. egyetemről szakértőt szándékoz
nak hozatni a borok megvizsgálására, miután a vá
rosi főorvos és a rendőrség semmit sem látszanak tö
rődni e különben nem csekély fontosságú dolgokkal, 
azt következtethetem alaposan, hogy az átalános vá
dak az italok s különösen a borok minőségére, tehát 
ezek rosszaságára vonatkoznak.

Hivatalos állásomnál fogva, melyen közel 30 éve 
van szerencsém működni, számtalanszor teljesítem az 
italok 8 különösen a bor körüli vizsgálatot. Tettem 
ezt azon időben is midőn még tömeges bérbeadási 
rendszer volt szokásban, s midőn valamennyi korcsma 
egy kézben volt összpontosulva. Tettem és teszem most, 
amár több év óta életbe lépett, versenyen alapuló 
részletenkénti bérrendszer mellett ia.

L  különböző rednszerek alatt szerzett tapaszta
lásom folytán, részrehajlatlanul és határozottan állít
hatom, hogy amily alaposak voltak a közönség pana
szai a regale bérlő ellen a régi rendszer idejében, a 
borok minőségét és választékosságát ille tő leg : oly lég
ből kapottak és alaptalanok azok most.

Akkor, midőn valamennyi korcsma egy bérlő ke
zében v o lt : boraink rósz bire hét vármegyében isme
retes volt. Jellemző a vitéz Simonyi ezredes szóhagyo
mánya, ki azt állitá, hogy oly rósz húst, mint Had- 
házou sehol sem evett, s oly rósz bort, mint Nyíregy
házán sehol sem ivott.

Merésznek fog talán tetszeni, de én nem habo
zom kifejezni azon meggyőződésemet, hogy a mostani 
bérrendszer mellett, a város közönsége teljesen bizto
sítva van a regale bérlők visszaélései ellen. Biztosit 
benőnket ez ellen a haszonbérlők saját érdeke, mely- 
azt parancsolja nekik, hogy a nem csekély bérleti ősz- 
szeg előteremtése s a lehető legnagyobb nyeremény 
elérése tekintetéből minél több italt árusítsanak e l ; 
mit csak úgy érhetnek el, ha jó  minőségűt tartanak.

Helyreigazító válaszom előre láthatólag aligha 
fogja tisztelt polgártársaimnak kételyeit eloszlatni. 
Gyauitom azt is. hogy sokan a korcsmárosok melletti 
reclamuak fogják felszólalásomat tekinteni. Daczára 
ennek határozottan kijelentem, hogy jelenleg a másod
rendű korcsmákban oly borok találhatók, melyek bár
mely városi közönség vágyait kielégíteni képesek. A 
nagy vendégfogadó pinezéje pedig úgy választékosság 
mint minőség tekintetében a legnagyobb borinyencz 
ízlésének is teljesen megfelelnek.

Nem kecsegtetvén magamat azzal, hogy a borke
zelést a panaszlók megnyugvására megoldanom sike
rült : nem marad egyéb hátra, mint a t. feljnjduló 
urakat a már általuk indítványozott próba-eljárás ki
vitelére felszólítani. Hozassanak a pesti egyetemről 
szakértőt, valoszinüleg vegyészt gondolnak ; mert hisz 
közönséges borszakértőkben nem szűkölködünk. De mi
vel ez legalább 200 frtba fog kerülni, szíveskedjenek 
előbb egy semleges egyén kezeibe a fentebbi összeget 
letenni. Részemről a 200 frt letételére hasonlóul kész 
vagyok. Az elmarasztalt fél fizetendi azután a szakértő 
költségeit. De vigyázzanak, hogy úgy ne járjanak, mint 
egy helybeli polgártársunk, aki mint albérlő, épen az 
önök által feldicsért .Kom ló* korcsmát rósz bora miatt 
a kapitányságnál bepanaszolván, a végrehajtott vegy- 
vizsgálat foly tán az. 19 frtban marasztaltatott el, nem 
csak minden panaszát és vádját vonta vissza], hanem, 
még a saját maga által tett panaszt is kereken meg
tagadta.

Mesko Fal
városi főorvos.

IRODALOM és MŰVÉSZET.
Könyvismertetés

UJ zenemüvek. T ü b o rs zk y  és Parsoh kiadásahau, 
Pesten a következő ajánlható nj zenemüvek je len

tek meg:

Zongorára két kézre : Beethoven, L. Elise. Emlék
lap. 50 kr. Schuberts, Schmerzens u. Hoffuungs Walzer. 
25 kr. I'avarger, U. 18-ik mü Isten veled. 60 kr. Ket- 
terer E. Ezüst halacska. Masurka-Ábránd. 50 kr. Liszt 
Fereucz. Epithalam 1 frt. Richards B. A vándor álma. 
Romancza. 60 kr. Távolban. Nocturno. 50 kr. Smith 8. 
Aeolhárfa. Sálon darab. 90 kr. Tisza Aladár. A fiatal 
színházlátogató. 4-ik füzet Sarolta. Vanda. Báthori 
Mária 80 kr. Gyöngyök a magyar nép dalaiból. 6-ik 
füzet. Édes faluin határa. Ez a falu nagyon he van ke
rítve. Deres u fü. Széna terem a réten. Szülőföldem 
szép határa. Az ón rózsám. Nem engedik. Bimbóból 
lesz a piros rózsa. 80 kr. Népszerű csárdások 3-ik fü
zet. 1 Irt. Weber. C. M Tánczra kérés 80 kr.

T á n c z o k  és  in d u ló k  z o n g o r á r a  2 k é z r e .  
Fahrbacli Fülöp if. Galambbúgás. lengyelke. 50 kr. 
Szabadságon, gyors bolka. 50 kr. Fekete szemek, len
gyelke. 50 kr. Arany diók, keringő 80 kr. 66-iki gyors 
polka 50 kr. Úri estély, rezgő polka. 50 kr. Emléklap 
rezgő polka. (Gizela főherczegnő és Lipót bajor ber- 
ezegnek ajánlva) 50 kr. Tipp, Tipp induló. 50 kr. Ka- 
tcau I. Kin Mann, ein Wort, rezgő polka. 50 kr Eut-



weder oder ! gyűli polka. 5U kr. Pischiuger A. Rózsa. 
Mazur polka. 50 kr. Rienprecht A. Giardiuetto, rezgő 
polka 50 kr. A  vadász szerolrae. Mazur polka. 50 |kr. 
Amoretteu polka (rezgő.) 50 kr. Seifert A. Conierz 
mazur polka. 50 kr. Tisza Aladár. Be futta az utat a 
hó. Csaplárosnó piros virág. Egykor éu rám mosolyog
tál. Páutlikás kalapom. Csárdás. 60 kr. Be szomorú ez 
az élet éu nékem. Csárdás. 60 kr. Csak titokban akar
talak szeretni. Csárdás. 60 kr. Hejre tyú tyú tyú! csár
dás. 60 kr.

Z o n g o r á n  n é g y  k é z r e :  Fiou L. ürand ga- 
lop brilland. 80 kr. A fiatal színházlátogató 4-ik füzet 
1 frt. 20 kr. Gyöngyük a magyar nép dalaiból. 6-ik 
füzet 1 frt. Népszerű csárdások. 3-ik füzet. 1 frt 50 kr.

D a lo k  e g y  én ek  h a n g ra  z o n g o r a  k ís é 
r e t t e l :  Schubert F. Az én tanyám (Aufcnthalt) 50 kr. 
Szuborits Manó Kis gyöngy patak. 50 kr.

C z i t e r a :  Kittel F. Átiratok. 5 u. Bűvös csokor 
négyes. 60 kr.

E zenemüvek megrendelhetők akár o szerkesz
tőség, akár lllincz Gyula helybeli könyvárus utján.

S Z Í N H Á Z .

K edden , juliushó 1-én Boér Emma 3-ik íüllépte- 
ü l: „Hamupipőke*1, vígjáték Benedixtől. A czim szere
pet Boér Emma k. a. elegendő kedvességgel adta. 
Eltried szerepe igen rokonszenves és kedves, épen ezért 
szoretetre méltó is, melyhez nem igen sok művészi 
ccsetvonás kell, hogy tapsokat keltsen. Boér Emma kis
asszonynak szeréntünk, nem sikerült eltalálni a kellő 
színezést; néhol nagyon is bőkezű volt, mit a szcrep- 
lotársak halvány alakjai méginkább fokoztak. Maradan
dó becse nincs ugyan c darabnak; de azért jókezek
ben mindig kedves hatással van a szemlélőre.

Csütörtökön, juliushó 3-án Boer Emma k. a.
5-ik föllépteül: „Falu és város" népszínmű 5 felvonás
ban. Nem helyeselhetjük a t. vendégnő o választását 
nemcsak azért, mórt a darab egészen hidegen hagyja 
a müértő nézőt, hanem azért is, mivel vendég színész
nőtől jogosan többet várhat a közöuség, mint a társu
lat rendes tagjaitól. Boer Emma ma igen sokszor ki
eset szerepéből, majd túlságosabb falusi, majd finomabb

városi volt, rniut az iró intentiója kívánta. Prielleuó, 
Károlyi és Prielle alakjai mindig előtérben állottak.

Szom baton , juliushó 2-án, Boér Emma k. a 
4-ik löllépteül: „A  lowoodi árva", dráma 5 felv. 
Birchpfeiffer Saroltától. Boer Emma k. a. Eyre Jaue- 
ben inkább az eszes árnyalatokat tüntette ki, inig a 
kedélyeseket uem látszott figyelemre méltatni. Midőn 
a túlságosan elhanyagolt gyermeket állította elő, szen
vedélyes elkeseredese gyújtó hatással volt a nézőkre 
s valóságos tapsvihart keltett. Lord Rochesterreli je le 
netei mély tanulmányt árultak el. Komáromi (Iiochester) 
és Pártéuyinó (Rced asszony) szintén jó  alakok voltak. 

| Közönség szép számmal.
Vasárnapon, juliushó 6-án Boer Emma k. a 

'0-dik föllépteül: „Szép Juhász" népszínmű 3 felvonás
ban. Szigligetitől. Boer Emma k. a. eddigi játékreudé- 

! bői úgy látszik, sokoldalúságát akarta kimutatni kö
zönségünknek , arait mi nem helyeselhetünk. Tették 
ezt már előtte kitünőbb színésznők is ; de mind meg
bánta. Ahoz, hogy valaki mindeneste más jellem sze
repekben lépjen fel, magasabb művészet és mesteri 
alakitó erő kívántatik, amivel Boer Emma k. a. még 
nem rendelkezik. Jobb lett volna tehát neki szerepkö
rén belül maradnia. Az előadás különben elég jó  volt.

H étfő i!, juliushó 7-én Boér Emma k. a. utolsó
előtti föllépteül adatott: „ S tu a r t  M á r ia "  szomo- 
rujáték 5 felvonásban Schillertől. E darab fénypont
ja Máriának Erzsébettel! találkozása a parkban. Boér 
Emma k. a ezt igen jó l tudta s épen ezért minden 
erejét és tehetségét e pontra irányozó és fekteté. E je 
lenet minden esetre kitünően sikerült; habár vélemé
nyünk szerint, midőn a jelenet végén azt mondja Má
ria. hogy ő király, e nyilatkozatnak nagyobb erkölcsi 
méltóságot ad vala magában csak a hang és arczkife- 
jezés, mint az egész testnek, sót meg az újaknak is ma
gasra nyújtása. Ez utóbbi jelzés által, az erkölcsi szép
séget, nagy mérvben csökkenti a túlságos érzókités

nem vehetjük fel. A közöuség elé egyoldalulag világi, 
tott tárgyakat tárui nem lehet.

NyUttér. *)

Müller Lajos táncz-mesternek, a „Szabolcs" f. é. 
27-ik számában közzétett nyilatkozatára válaszolom, 
hogy miután egyrészt a táneztauitás körül évek óta 
gyakorlott durva és illetlen bánásmódja, számos szülé
ket egészen elidegenitett, magunknak végketlen kelle
metlenségeket okozott; sőt intézetünkre is káros befo
lyással vo lt ; miután másrészt, az általam Müller ur
nák tett felmondáskor, és átalában viszonyunk tisztá
zásánál, oly magaviseletét tanúsított, hogy házamból 
egyenesen kitiltani, süt kiutasítani kénytelenittettem: 
ebből látható, hogy nem Müller urf hanem én szüntet
tem be a köztünk volt viszonyt, s ebből támadt, és eb
ből magyarázható Müller urnák nagy ingerültsége, mely- 
lyel eltelve, bebarangolta a várost.

Azonban átalánosan ismeretes lévén egyénisége, 
úgy vagyok meggyőződve, hogy mentségre a közvéle
mény előtt szükségem nincs; mert tudom azt, hogy 
rágalmazásai, melyek ellenében azonban adandó alka
lommal a törvéuy szigorát veeudem igénybe, csakis un
dorral fogadtattak. Ez mellékes érdek lóvén, lényege a 
dolognak az, hogy a n. é. közönséget tiszteletteljesen 
értesítsem, miszerént oly táncztanitóról gondoskodtunk, 
aki nemcsak az intézet javára, de a városra nézve is 
valóban nyereség leend.

Palanszky Sámuel.

Szerkesztő i le  vé l táska.

— K —y A - s  innak K-Semjén. Miután a „Nyílt- 
levél" tárgyát képező lemondás, nem a „Szabolcs" ut
ján adatott önnek tudtára; az arra adandó választ

*) K rovatban költöttekért csak a aajtókatóság irányában vállal 
felelősséget r. Szerk.

Felelős szerkesztő : K . K m e th y  Is tván .

HIRDETÉSEK.

Valid! Borovicska
(kolera ellen sikerrel használtatik)

Posta i u tánvét m e lle tt kapható

M á y e r  Á r m i n n á l
(0- 1)Szepes-Váralján.

E g y  bou teille  (m eszely i á ra : 30 kr. o. é.

Házeladás. ( 3 - 1 )

Nyíregyházán, a Szentmihúlyi - utczá- 

ban fekvő 272. számú ház, mely 4 szobából, 

2 konyhából kamarából, piuczéböl áll, egy 

uagy kerttel és jókarban 'levő ivóvizet tar

talmazó kuttal szabadkézből eladó.

A  föltételek iránt értekezhetni .Vendek Jánosnál (tokaji -utcza, saját háza).

Ujonan érkezett
friss töltésű

Szolyvai savanyú-vizet
a t  ez. közönség figyelmébe ajánlja

Csapkay Jenő.

294. sz.

Hirdetmény.
Toka j városában a föutezán kedvező  helyen 

fek vő  ú gyn eveze tt ,,Fekete sas“ k incstári korcs

maépület. az ita lm érési jo g g a l,  ét* egészen  jó -  

karban le vő  állással együ tt, fo lyó  év i szeptem 
berhó 1 - tő i 1876-ik é v i szep tem berbe 1-ig, azaz 

3 é vre  haszonbérbe fo g  ada tn i, 1873. ju lius 

29-én d é le lő tt 10 ó rak or m egtartandó  2-ik  n y il

vános árverésen.

A  korcsm aépületben  a m érő  szobán és b érlő  

lakszobáin  k ívü l, m ég  n égy  vendégszoba  is van.

A z  árverési fe lté te lek  n lu lirt h ivatalnál, a 

h ivatalos órákban átolvashatok.

A  szóbeli á rverés m egkezdésé ig  szabály

szerűen k iá llíto tt Írásbeli zá rt ajánlatok szintén 

elfogadtatnak . |3— 3)

Tokaj, 1873. jun iushó 22-én.

M. k. urad. gazd. hivatal.

(3 -D  Eladó borok és hordók.
Több  nemű kerti b o roka t ad el a lu lirt, cse

ber szám ra 12 frt, 50 és 14 frt. 50 k rva l ; ú gy 

szintén üres gönczi hordókat vasabroncsai e llá t

va, a harm adévit 2 frt, a tava ly it p ed ig  2 frt. 

25 krva l. É rtekezhetn i O rosz u tcza  567 sz. a- 

Friedman llrrmannal.

Hirdetmény.
A  n y íregyh áz i k ir. tö rvén yszékh ez  ta rtozó  

fogházban e lh e ly e ze tt  fegyen czek  részére  szük

séges ita l-v izn ek  hordása, úgyszin tén  ugyanazon 

fogház udvarán időszakonkén t összegyü jtendő 

szem étnek k iv ite le , a fo lyó  é v  m ásodik  felére> 

szóbeli á rle jtés utján kiadandó lévén  : errő l a 

vá lla lk ozn i szándékozók  o ly  figye lm eztetésse l ér- 

tes ittetn ek , h o gy  ezen  árle jtés f. é. ju liu shó  15-én 

d. e. 9 ó ra k o r  a lu lirt k ir. ü gyészség  hivatalos 

h ely iségében  fo g  m egtartatn i. A  bánat-pénz 30 

fr t ;  a vá lla la t to váb b i fe lté te le i, a lu lirt h iva ta l

nál m egtek in thetők .

K e lt  N y íregyházán , 1873. ju liushó 1-én.

(2— 2) K ir á ly i  ügyészség.

Kolera ellen

hathatós óvszerül
ajánlja most érkezett

vörösbort és borovicskát(3-3) a csemege-terem.
Bérbeadó deczimál-mázsa.

A város tu lajdonához ta rto zó  deczimál-má- 
Bérbeadó ház zsa, m,,b ' je len le g  a szentm ihály i-u tezán  levő

ú gyn eveze tt zsandár-korcsm ában van e lhelyezve, 
N yíregyházán  a  nagy-dobreczen i utczában | fo lyóh ó  17-én délután 4 órakor, a n eveze tt  korcs

m a udvarán, nyilvános árverés utján haszonbérbe 
fo g  adatni.

A  fö lté te lek  m egtudhatók  Bencs Lász ló vá
rosi tanácsnoknál. ( ° — *)

15. 39. szám alatt le vő  ház. f. év i Szent-M ihály 

naptól, bérbevehető. (0 — 11

Értekezhetn i V eszély  Józsefnénél ugyanott.

403.
1873.

Eladó ház és földek.
Néhai K ovács  András egyházinak  180 szám

390. á. tt. 

1873.

96.
1873.

Eladó ház és föld.
Néhai F ilippa i Jánosnak és Csemen M áriá-

Eladó szántóföld.
Takács János id. tanyai szán tó fö ldébő l 40 

katasztr. h o ld  10 és 20 holdként, f. é. juliushó
a la tti háza, k irá ly te lk i, t a n y í ,  éra la tti és pázsi- nak 1337. számú háza, 1 hold  pázsiti fö ld je , f. kata82tr* ho ld  10 68 20 hold,cen*’ L  e * ■T  
t i  szán tó fö ld je i, f. é. augusztushó 2-án délután év i juliushó 23-án. délután 3 órakor. „  város 30 " in ' délu tán  3 ó rak or ' Takács János id. tanya-augusstuahó

r é r ketfóga ^ a t n i ,Zálnn ^ n á l ,  önkéntes á rverés utján e l fo g  adatni.
ján , 3 egym ásután i év re  árverésen  haszonbér* 

bo fo g  adatni. _______________________ (2  — 1)

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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