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ElAflzetMI árak :
4 frt. 
2 frt. 
1 frt.

» Szcrkeiztöi iroda, hová a lap szellemi 
lf részét tárgyazó küldemények intézendök: 4 

Szt.-Mihályi utrza Sütö-húz. áj
"  Bérmentetlen levelek csak ismert kezek ¥  

bői fogadtatnak el.
A kéziratok nem adatnak vissza. 8

Kiadó-hivatal, J
^ [előfizetési pénzek, a lapba szánt $  

HirdetCsÍK és felszólamlások küldendők : 
Nagytér 136. sz. a. ^

SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.M e g je l e n i k  m in d e n  v a s á r n a p o n .

i  Hirdetési dijak :
w Minden 5 hasábos petit-srr egyszeri hir-* 
f* detesnél 5 kr. többszörin '! 4 kr.
V Terjedelmes hirdetések többszöri beik-] 
Itatása, kedvezőbb föltételek alatt ew-2 

közölhető.

k Minden egyes beiktatás után kincstár^ 
illeték 30 kr.

nyílt-térben minden három hasábos! 
garmond-sor dija 20 kr. *i A z  előfizetők, a hirdetések meg-Y |  szabásánál, 2 0 %-nyi kedvezmény-^ ben részesülnek.

Kiadó-tulaj donoi „azabolosmegyel lapkiadó-társulat.11

Emeljük a niuukás-osztályt.
(L .) Állami és társadalmi életünkben 

nincs meg a kellő, a megkívántaié egyen
súly ; enélkül pedig nem létezhetik nyu
godtság a kedélyekben, vagyis nincs átalá- 
nos megelégedés.

Mérlietlen tenger azon okok összesége, 
melyek a társadalmi megelégedést, mondhat
nám boldogságot akadályozzák. Mellőzve ez
úttal azoknak nagyszámát, csak egyről szó
lok, mely benőnket sok oldalról, mondhatni 
közvetlen érdekel, s ez : a munkás-osztály 
alantisága vagy helyesebben szólva, alásü- 
Ivedése és pedig leginkább erkölcsi és szel
lemi tekintetben.

Kell-e feltárnom a tisztelt olvasók előtt 
azon szomorú képet, mely etekintetben kü
lönösen hazánkban szemeink elé tárul?

A  földmives úgy, mint az iparos, kéz
műves-osztály, tisztelet a kivételnek, any- 
nyira alásülyedett állapotban van, hogy az 
eniberszerető szív  valóban szánakozva olva
dó/. fölötte. A minden jobb érzést méltán 
fellázító beszédek s tettek, melyek közöttük 
napirenden vannak, mutatják mily sok szá
zados bűnöket s mulasztásokat tetéz közöt
tük korunk ferde műveltségi iránya, emellett 
kilevén belőlük aludva a szellemi fejlődés 
utánni nemesebb vágy : maga az ipa*- és 
mesterség is pang és igen nehezen haladhat, 
emelkedhetik. Pedig hazai állapotainkat te
kintve, ebben is nagyon hátravagyunk ma
radva.

Mi a mi építészetünk például a külföl
dihez viszonyítva? Mit látunk hazánkban 
valami emberi kéz-alkotta nagyot, ami a 
kedélyt emelné és nemesítené? Eltudva egy 
pár mohos omladék várat a sziklák tetején, 
nem igen sokat.

Ne ringassuk magunkat azon kedvezői 
véleményben, hogy vannak az újabb korból 
nekünk is fényes palotáink; mert ha szépek 
is azok : de nem önálló irány termékei.

Nem czélom itt a viszonyitgatás, s azt 
hiszem, hogy fölösleges okokat hordanom 
fel annak bebizonyítására, hogy a munkás- 
osztály távol van azon műveltségi foktól, 
melyet okvetlen el kellene foglalnia, hogyha 
magasztos hivatását híven betölteni akarná; 
valamint afelől is inog vagyok győződve, 
hogy minden jo b b  szív  és elme leikéből 
óhajtja a munkás-osztály emelésének szük
ségességét.

Midőn én e kérdéssel foglalkozom, tá
vol van tőlem, hogy én őket, valamely köz
napi értelemben vett kiváltságos osztály Bor
sosaivá akarnám tenni; m ert h is z en  én 
a m unkát, a b e c s ü le te s ,  le lk i i s m e 
re te s  m u n k át m in d en  ő s ö k tő l  ö r ö k 
lö t t  s p u sztá n  a z ő sök  é rd e m é tő l 
d e d u c a lt  m é ltó s á g n á l,  r a n g n á l f e l 
je b b v a ló n a k  te k in te k . Más oldalról 
azt sem akarom, hogy ők mindenáron azon 
igyekezzenek s azért fejh'szszek lelki tehet
segeiket, hogy az által magas állam-, vagy 
társadalmi hivatalokat szerezzenek; mert 
hiszen Chauuing Ellesy Vilmos szavai sze
rént: -A  h iv a ta l  nem  m é ltó s á g ! A

le ]g s e le jte s e b b  em b e rek , naiv ács 
b en n ü k  sem m i e lv  h ű ség , de n a g y  
m é rv b e n  m e g v a n  a v á l t o z ó  v é le m é 
n y e k  ir á n t i 8 z o lg a le lk ü s é g ,  f o ly 
vá s t h iv a ta lb a n  ta lá lh a tó k .*1

Van-o továbbá megvetendöbb annál, 
midőn az értetlen emberek politicával fog
lalkoznak ?

Nem mondom, hogy nem szükséges 
egy értelmes iparosra nézve nz, hogy hazá
jának helyzetét ismerje; de hogy avatatla-

be vagy vegye rendelkezés alá a kormány? Nem czél- szerübb lett volna-e, m agtárakat állitani; felírni a kormányhoz az adóvégrehajtás megszüntetése iránt? Bizonynyal ezt kellett volna tennie a bizottmánynak, ha a bajon segíteni kívánt. Gyors és gyökeres intézkedésre, orvosságra van itt szükség, nem pedig oly közvetítőre, amelyet az időjárás egymaga képes beállítani s az egész munkaszerzési műveletet megsemmisíteni.A megyei közkorház létesítésével m egbízott küldöttség jelentése előterjesztetvén, h a tá ro za to tt:Az eljáró küldöttség azon intézkedése, hogy az pitkuzés közben szükségesnek felismert pótépitkezé-n u l  a k a r já k  l e b o n y o l í t a n i  a  p o li t i k á n a k  e z e r -  seket, a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében b o g u  s z á la it  o l y a n o k , a k i k n e k  m á s  h iv a t á s  foganatosította, a kifejtett indokoknál fogva, jóvá La- v a n  k im é r v e  : lm  n e m  b o s z a n t ó  is , l e g a l á b b ' 6 -vatlli , s a küldöttségnek a kórház létesítése körüli . . működéséért elismerés nyilvánit&tik. A szintén beter-n e v e t s é g e s . *. . . °  ‘  .  . . . ,  jesztett korházi szabályzat tervezete elfogadtatván, aM in d e z e k  t e h á t  n e m  t a r t o z n a k  a  mun- m kjr beiagyroiuiszteriumho* bemutatni rendeltetik. k a s - o s z t :d y  e m e lé s é h e z ;  s ő t  v o lt a k e p e n  fe r d e  \  kórházi tisztviselők létszáma és fizetése következői r á n y t  a d n a k  a n n a k . lég állapíttatott m eg: igazgató főorvos 1 2 0 0  frt., se-A  m u n k á s - o s z t á ly  e m e lé s é r e  nézve lég- gédorvos 80u frt, —  gondnok 800 frt., két férfi, két h a t h a t ó s a b b  e m e lt y ű  a  s z e lle m i  fe jle s z t é s . nu ápoló, két őr összesen 432 frt fizetéssel. A korháziA z  e m b e r i  l é n y n e k  e g y e t l e n  e m e -  «»»»>»•. mely » k ö r ^ y t o t ó a g
- , i i • t i  felügyeleti jogot gyakorolja, knzfelkiattassat inegva-le le k  em e lese . lile "  "  Jlé s e  van , és ez  : a 

vonatkozólag ismét Channing szavait kell 
idéznem.

„Az anyag a szellemért, a test a leie
kért teremtetett A  lélek ciélja ennek a bús
ból és csontból, idegekből és izmokból álló 
élő organismusnak; és e csodálatraméltó te
remtés nem csupán a test táplálására és ru- 
házására teremtetett; hanem mindenekelőtt 
avégre, hogy főlébreszsze, táplálja és emelje 
a lelket; hogy legyen az értelem iskolája, a 
gondolkodás és képzelődés dajkája, a cse
lekvő erők mezeje s a társadalmi egyesülés

lasztattak: dr. Bleuer Miklós, gr. Degenfeld Imre, Gencsy Károly, Gyöngyössy Sámuel, Kállay András, Kállay Ottó, Karczub András, Kauzsay Károly, Liptay Károly, Nagy Ján os, Szoboszlay József és Zoltán János. Megbizatott a  választmány, hogy az igazgató főorvos és segédorvosnak meghívása iránt, a novemberhói közgyűlés elé javaslatot terjesszen; a  gondnok megválasztását kellő időben eszközölje s átalában (mindazon szükséges elöintézkedéseket megtegye, amelyek a kórháznak a jövő 1874-ik évi januárhó 1-vel leendő megnyitását biztosítják.Olvastatott a nagy-kállói kir. reáltanoda alapítására alakult iskola bizottság megkeresése, melyben a ragy-kálb'i kir. alreáltanodának főreáltanodává emelése tárgyában, a vallás és közoktatási minisztériumhoz intézett emlékiratát bemutatja, s annak felteijesz-kapcsa __ _____
Miáltal válhatik pedig azzá? K czélra tését kéri 

minő intézkedések szükségeltetnek i  Ez az, Hazafiui örömérzettel kiséri megye közönsége
amit jövőre elmondok.(Folyt. köv. a nagy-kállói kir. alreáltanoda alapítására alakult iskola bizottságot azou téren, melyen a kezdeményezése folytán létesült nagy-kállói kir. alreáltanodának főreáltanodává emeltetését eszközölni, eként a  tudományos képezést s ez álta l a haza és közvetlenül a me- | gye felvirágzását előmozdítani törekszik. Az újabb kori történelem tanúsítja, miszerént az az idő, midőn egy 

1 ország hatalma azou határig terjedett, ameddig győztes fegyverét körül hordozá, leáldozott s korunkban a j nemzeti nagyság aszerént ismertetik el, a mily széles
KÖZÜGYEK.

Szabolfsmegye rendkívüli bizottmány! gyűlé
séből.
N.-Kalló októberhó l i .  1873.T á r g y s o r o z a t :  _1.. A kolerajárvány folytán k á r ,é g é i,t  igé„ j l ü ' körben képe. valamely állam tudományc, fejlettségét vagyontalan árvák iránti gondoekodáa. * ennek vívmánya, terjedtem . F .jo  ..ív v e l kell b e ..-A folyó év, ro ,,te rm e , .  egyéb r,apások m ig r é n t  h « A o k ,vetkeztében fenyegető ínség körüli előgondoskodas.3 , A megyei közkorház megnyitását tárgyazó intézkedés.4. A nagykállói magy. kir. reáldanoda alapítására alakított iskolaküldöttség kérelmi emlék irata.

A kolerádnak érdekében eddig tett alispáni intézkedés átalános helyesléssel fogadtatván, a hatósági

! civilisatió végeröde, e hivatásának betöltésében századokon át legjobb erőit a  harcz terén áldozni kényszerült, tudományos fejlődésében Európa nyugati államait el nem érheté.Pedig a nemzet, mely e téren idegen erőkre utalva van; miként főleg közlekedési s gyáriparunk körében sajnosán észleljük, valóban önálló s más nemzetektől független nem lehet. F. meggyőződéstől vezéreltetve szent kötelességét teljesiti e megye közönsége, midőnközegek az árvák pontos összeírásának tovább fo lyta-'az iskola bizottság azon kérelmét, hogy a nagy-kállóitusára utasittattak világos kitételével annak, hogy me- melyik község hány árvát képes maga eltartani s jö vőjéről gondoskodni ?A rosztermós és egyéb csapások következtében fenyegető ínség enyhitése c o ljá b ó l határoztatott, hogy a tokaj-kolozsvári ut kiépítése iránt kerestessék meg az illető minisztérium; úgyszintén lépések teendők nz iránt, hogy a tiszaszabályozúsnál munka eszközöltessék a népnek.Azt kérdjük e határozatnál, hát gondoskodás-e e z? Van-o ezáltal segítve a  bajo n? Nem inkább az iránt kotlett volna felírni a kormányhoz, hogy a termelők eladásra szánt gabonájuk egyrészét vásárolja

királyi alreáltanoda teljes rendszerű föreáltanodává emeltessék, s ekóp ezen 115 □  mértföld területen fekvő s 165584 lakossal biró s az országos iskolaügy költségeihez adója arányában jelentékeny összeggel járuló törvényhatóság területén egy, mindeddig nélkülözött közép tauoda létesittessék, saját légben- söbb óhajának kifejezésével is támogatni s a vallás és közoktatásügyi m. kir. ministernek, mint a hazai tudományosság legfőbb őrének, méltányló figyelmébe ajánlani elhatározza. ^



A felsöszabolcsi ref. egyházmegye népoktatás-
ügye-Azon időt éljük ma már, midőn a népek és nemzetek élete és jóléte azok műveltségétől vau föltételezve. Egy nemzet jövőjének, életrevalóságának legiga- zabb mérlege az, hogy a közmiveltség mily mérvben van elterjedve, s liogy a népoktatás ügye iránti érdeklődés mennyire lett átaláuossáV Ha tehát azt akarjuk, hogy m i, mint magyar nemzet megálljuk helyünket, akkor minden tőlünk telhető erővel s minden kigondolható eszközökkel terjesztenünk kell a műveltséget. S  minthogy a nemzet-testet az u. u. köznép képviseli: ennek a köznépnek nevelésére, oktatására kell fö-fő- sulyj fektetnünk, különösen jelenlegi elmaradott helyzetünkben.Íme t. olvasó, ily elvek, ily nézetek vezérelnek engem. De azt hiszem, hogy ez elvek e lapok müveit olvasó közönségével is közösek; mert hiszen e sarkigazságok a világ fejlődése, elöhaladásából mindennap olvashatók. S  azon hit, sőt többet mondok, azon meggyőződés él keblemben, hogy csak ama világpolgárias érzelmű emberek fognák kicsinyelni felszólalásomat, kik előtt e haza függetlensége, vagy szolgasága, nemzetünknek élete, vagy halála közönyös dolog. De az is hitem, hogy ilyen a „Szabolcs" olvasói közt nem található.Ez a Int és meggyőződés bátorít már arra, hogy a népnevedről a közoktatásról 6 a müveltségterjesztő közegeiről, az iskolákról ha szerit tehetem szólljak. Ezért ragadok meg minden előjövő alkalmat, mely megyénkben tárgyamra vonatkozólag előadja magát Ezért tettem ismertetésein tárgyává a Kozma József esperes ur által, a felsüszabolcsi ref. egyházmegyében létező népiskolák állapotáról készített kimutatást is.Nem kevesebbről van szó e kimutatás ismertetésénél, mint 93 hitközségben a népnevelés ügyének á llapotáról, az ezt előmozdító intézkedések, rendeletek foganatosításáról s a közműveltség terjedése és akadályairól. Midőn pedig egy megye ló i  községe közül. 93-ról foly a beszéd, úgy hiszem ez a figyelmet igen megérdemli.Még egy körülményt kell felemlitenem, amely nem egyenesen ugyan, de közvetve szorosan ez ügyre vonatkozik; ismertetésem főtárgyát, a felsüszabolcsi népiskolai nevelés-ügyét érdekli. Emlékeztetem ugyanis a t  olvasót arra , hogy midőn ez év elején, ugyancsak ezen lap hasábjain, jelen czikkben már sokszor nevezett ügy érdekében, elég bátor valók szót emelni: akkor két dolgot sürgettem különösen. Az egyik az volt, hogy: szerveztessék egyházmegyénkben egy oly testület, mely kizárólag csak az egyházincgycheli iskolaügy intézésével foglalkozzék. Másik v o lt: egy statisztikai táblázat készítésének sürgetése.Amaz elöbire nézve a f. évi mart. 25 s tö b b , napjain K.-Yárdán tartott egyházmegyei gyűlés je g y zőkönyvének 98. szám határozatával: „Esperes ur fel- hivatik, hogy a közelebbi gyűlésre, az egyházmegye, népiskolai választmány elnökére adandó szavazásra körlevél által az egyházakat szólítsa fel".A közelebbi gyűlés (Nyíregyháza 1873. jun 11) jegyzőkönyvének 6 6  pontja pedig hivatkozva az 1860-évi marcz. hóban Nyir-Bátorban tartott gyűlés j .  k 8 . pontjá ra  azt tartja, h o gy: az 5 tagból álló isk. választmány maga válassza elnökét. E  választás a legközelebb tartandó őszi gyűlésen leend eszközlendő. S  így lett ez egyházmegyében egy, az iskolaügygyel foglalkozó, 5 tagból álló hivatalos testületA másik dolog a statisztikai táblázat elkészítse, már meg is történt. E  kimutatás ismertetéséhez kerítettem én ily nagy feneket; de ez az ügy állásának teljes megismerése s az olvasó tájékozása végett elke- rülhetlenül szükséges v o lt Most hadd következzék az az ismertetés!A „kim utatás", a látogatási jegyzetekből, körlátogatói jelentésekből s a bekért statisztikai adatokból van összeállítva. Mind megannyi különféleképpen szerkesztett források. így e nagybecsű dolgozat azon előnyt adja az összállitó esperes urnák, hogy a szerkesztésért a  dicsőség s elismerés őt illeti, míg az adatok hitelessége s pontosságáért a  felelősség a források beküldőin fekszik, akik azonhan hivatalos állásuknál fogva, e kimutatás adatainak hitelessége s alapossága igazolva van.

A „Szabolcs" tárczája.

É r o I d a I o n.
(Feketehegy sxejit. 28. 1673.) 

Buun, mint az őszi tájkék 
Mely körültem elterül,
Yagy mint omló rom, a melyen 
As enyészet képe ül:
Állok itt e kia pataknál,
Mely csevegve zug tova.
A napelszállt, rám borult at 
Ősznek hűvös alkonya.

Merre, merre oly kaczagva
5 mért oly vígan kis patak ?
Hitt’ lehullva a virágok,
Kik teneked nyiltanak !
Kik nevetve ébredének 
A tavasz lágy hajnalán,
8 édes álmot álmodoztak 
Habjaid vidor dalán?!

£rtem! értem!.. Ott maradt még 
Híved, a kia nelelejts!.*
Van okod, hogy ifjú kedvvel,
Vig kaczajjal tova lejt*;
6  adá az első csókot 
Hogy eljött a kikelet.;
8 partodon híven bevárja 
A halált, a zord telet.

A mi illetti atillában e muukálatot, el lehet róla mondani, hogy hü, tiszta, világos képét mutatja a ref.' népiskolaügy állásának a felsüszabolcsi e. megyében.I Röviden, többnyire 3— 4 sorban egy egész község iskolai ügyét elénk tárja. S ez a műnek és az összeállítónak nagyelőnye, illettöleg érdeme,Átalános hiány az egészben az, hogy az estveli és ismétlő iskolákról csak kevés helyen van említés, legtöbb helyt azonban ezekről szó sincs. Pedig, ha az estveli és ismétlő iskolák becsét és nagy horderejét meggondoljuk, az ezekről való hallgatást nagy hiánynyak kell tartanunk. Ezen estveli és ismétlő iskolák fontossága e lapok hasábjain is eléggé meg volt már más ízben beszélve; magam is irtani e tárgyról a múlt év utolján; ezzel tehát nem is szaporítom a szót.Ismertetésem átalános részéhez adom még azon megjegyzést, hogy a községek nevei „a  b 0 “ rendben vannak üsszcirva. Most már áttérek a részletezésre.Miután a község nevét megemlítő, nyomban utána következik, hogy :a) k ü l s ő l e g  az iskola elég száraz helyen épült, elég tágas, egészséges, világos-é V ésb) b e l s ő l e g  ki van-e deszkázva, el van-e székekkel lá tv a ? az ülőhelyek alkalmasak-e V taneszközökkel fel van-e szerelve V stb. És ez igy megy Á-tól Y -ig  minden egyes községen keresztül.Azután meg van említve, miszeréut iskolai választmány van-e a községben s teljesiti-e kötelességét? szorgalniaztatuak-e a szülök gyermekek iskoláztatására? stb.Most következik a tanító neve, képessége és szorgalma 8 hogy miuörendszert követ a tanításban, s minő a siker? Ezekkel együtt jár természetesen az elismerés, dicséret, vagy — a megrovás, kinek-kim-k érdeme szeréut, amint illik. Itt van megmondva úgy hozzávetőlegesen, körülbelül a tanító fizetésének mennyisége is.Majd a tankötelesek számának felmutatatása következik, a fi- és nö-neinen külön-külön. Hány fi. hány! uö já r  valósággal, s hány nem ? Némely községnél, minti már irám, meg van említve, hogy tartatik-e esteli iskola ? hát az ismétlő iskolázás folyamatban van-e V Kel van és igen helyesen tüntetve még az is : hol és mi a hiány VLáthatja ezekből az olvasó, hogy e kimutatás a lehetőségig részletes és kimerítő. És igy igazolva van, mit fentebb mondtam, hogy ezen dolgozat hű és világos képét mutatja az iskolaügy állásának a felsőszabolcsi egyházmegyében. Égy szóval : mondhatom, hogy aki ezen ügygyei foglalkozni szeret, nem győz elég dicséretet mondani e kimutatás összeállítójának.A részletezésnél is vau egy hibáztató megjegyzésem. Én hibának tartom e műben a tauitók fizetésének felemlitését igy, amint itt találom, ludokolom is egyenesen állításomat.E  kimutatásban a tanítók fizetése mindenütt pénzértékre van véve; ez az, ami szerénteni nem jó, nem helyes.A fizetés ugyauis á l l : főid, keresztes élet. szemes élet, gahna, tengeri, -pénz, csirke s más czikkekböl. Hogy csak többet ne említsek : a föld, fa. széria, szalma becse és értéke megyénkben is a vidékek szerént különböző; ennélfogva ugyanannyi fold, fa, széna stb. nem annyit ér egyik vidéken, mint a másikon s nem is lehet annyiba számitaui igazságosan.Ezzel leginkább a v á l t o z n i  akarók szedik rá könnyen magukat, vagy többnek, ami kellemes, vagy kevesebbnek találván a fizetési alapot, mint inennyinek számítva volt; ami kissé kellemetlen meglepetés. Jobb leendett, ha ez a rovat egészen kimarad. H a pedig minden áron be kellett a tanítói fizetést is hozni, akkor logczélszerübb lett volna közölni a díjlevél rövid kivonatát Egy ily maradandó becsű munkálatnál, mint e kimutatás, ez sem lett volna fölösleges.Magára a  kimutatásra ennyit.A un már most az egyes községekben a népnevelésügy állását i lle t i:Erre nézve azt kell mondanunk' hogy néhány községet kivéve — a mai idő, kívánalmainak nem felel meg az iskolázás. Legtöbb községben úgy látszik, hogy a müveit osztály, az értelmiség mi gondot sem tordit községében az iskolaügyre; hanem odahizzák a lelkész és tanítóra egészen e d o lg o t; ezt a nehéz s terhes ügyet, melylyel mai napig még az egész társada-
Hüvös ó-zizel óva fagytól 
Kis virágtok' felszedem;
8 ablakomba bonlom <>ket 
Ilünn ápolva hitvesem!..
Szél, vihar zajong gyakorta.
Hánat sir a vész ölen,
Összetörve hit keresztje,
Klfonnyadva a remény:..

De bár mindent elsodorjon 
A vihar, mi kellemes 
( sak te légy hünn oldalamnál 
8 kék szemeddel rám nevess!
Mint patak nevetve játszik 
Tartott rétnek oldalún:
Felmoaolygok dalra kelve 
Szelíd szemed sugarán.

I.ukára Ödön.

A d i v a t .
(Csevegés.)Nem rendelkezik ugyan szuronyokkal, ágyukkal, s inás efélo félelmes eszközükkel, mégis diadalmasan hirdeti : győzök, győzni fogok, győznöm kell! Megindítja a hadjáratot; szerencséje, hogy szőke s barna amazonok vannak táborában! Ki ne adná meg m agát? ki ne bódulna ineg az ilyen ellenségnek?! És győz vér nélkül. D o  félnek ama hatalmasságtól a papák — túr- czái; az u rémük, mely ellen annyit jeréniizálnak a — divat.A divatlapok, mint futárai a bekövetkező hadjáratnak, beszólnak mindenüvé, Oliviától le a termetes konyha hölgyig. Párizstól le Piripócsig.

lom sem volt képes megbirkózni, s a népben az isko-’ lázás iránti közönyt eddig még nem bírta legyőzni. E bajon csak úgy lehet pedig leghamarabb segíteni, luí minden községben a lelkész, tanító és az értelmiség kezet fognak egymással e szent ügy előmozdítása végett.Hazánkban, a nemzetünk történetében örökre dicső emlékű 48 ledöntötte ugyan a válasz falakat, mely a haza polgárait egymástól elfcülönité; a nemes elvető előjogait s odaált a közemberek sorába, hogy testvéri jó  indulatát kimutassa; egyformán szabadok lettek; <le . . . .  még máig sem lettek ngyenlök; a műveltség, ti az igazi, a valódi műveltséggel járó elöuyük ma is elválasztják őket egymástól. Így is lesz ez mindaddig, mig az iskola, az egyenlőség megalkotásának eme nagy- szerű kohója össze nem forraszt béliünket. Aki tehát hazáját és nemzetét szereti, aki amaz eszményi háromság: a szabadság, egyenlőség, testvériség megvalósulását tiszta szívből kívánja, óh ajtja: annak a népnevelés ügyének előmozdítását tule telliotöleg segítem kell.l)e ez nincs igy megyénkben, úgy látszik az előttünk levő kimutatásból. Sót számos olyan község van pegig bizonyosan tudom, mikép mind-ott sok értelmes úri ember lakik, — hol isk. választmány sincs. Yagy talán nem kapták volna ott ineg a 171 sz. esperesti körlevelet, mely ez ügy felvirágoztatását az egyházak elöljárói s mindenkinek úgy lelkére k ö ti? ! vagy lm igen? Egyiket úgy nem merem hinni, mint nem merném a másikat állítani.Nincs sok helyen iskolagondnok sem. A fentebb hivatkozott körlevél pedig ennek választását is rendeli. S  ily rendetlenség még több ezer lelket számláló város helyen is történik llá t  ki törné aztán magát ily helyeken a kényszer-iskolázás behozatalán? Senki! Vagy ott van a pap és t a n í t ó ? ! . .  H át igaz az f Még úgy sincs elég ellenségük az iskolázás szorgalmazása m iatt; járják  el maguk a gyermekeiket nem iskolázó szülőket, hogy több haragost és ellenséget szerezzenek árva fejüknek?Ennek a boldog állapotnak aztán áldott következménye az, hogy az iskolaköteleseknek fele sincs az iskolában; sőt akadt egy pár hely, hol nagyszámot tesz ki az iskolakötelesek neve s u lútogatósúg egy s z á l  gyereket sem talált iskolában.Akad továbbá olyan község is, pedig gazdag község, ahol hosszú székeken, hosszú asztalok mellett ülnek a tauouczok. Egy városról pedig szóról-szóra ez van a kimutatásban kinyomtatva : „Iskolája elszomorító állapotban van." Másik városról e z :  „iskolája tarthatatlanul rósz." Szomorú, igazán szomorú dolog!Tanszerek azonban jó  és rósz iskolában — egy pár kivétellel — vannak mindenütt s a legtöbb helyen liasz- | nálják is a tanító urak. I)e bizony van olyan iskola is, melyben meg vannak ugyan a tanszerek; hanem uz illető tanító azokat nem használja. Hevernek a tanszerek használatlanul; emészti okét a rozsda, szú ét penész.A 107 tanító közül 10 kitűnő, kik névszerént is ki vaunak emelve. A legtöbben középszerű képzettség és szorgalmunk. De van olyan tanító is, ki még most is sylabisáltat, midőn már a póttaufolyamok ideje is múlttá lett.I)e van számos olyan község, hol az iskolázásra gond fordittatik; van iskolatanács, n gyermekek szülei szorgalmnztatuak az iskolakötelesek taníttatására; ba a szükség úgy kívánja, meg is bűntetteinek. És ez meglátszik az eredményen úgy, mint az iskolamulasztók csekély számán. Dicséret és elismerés az ily községek elüljárói és értelm iségének!Hátra van még, hogy a kimutatás szirént a végeredményt feltüntessem; álljon itt erre nézve a kimutatás végső pontja szóról szó ra :„A  felsöszabolcsi egyházmegyében az iskolakötelesek száma 4347 f i ,  3999 leány: (összesen 8346 ismertető) Ezekből iskolázik 2688 fi. 2424 leány ; (összesen 5412.) 12 év előtt elhagyta az iskolát 458 fi, 520 leány; teljesen iskolázatlan 901, fi, 1055 leány. A felsöszabolcsi egyházmegyében van összesen 107 tanító. kik közül 9 különösen leányokat tanit; 2  tanító segédlelkész; 4 tanító lelkész és 3 altanitó. Hogy 10 kitűnő tanító ki van emelve, azt már említettem. Ki vannak még mutatva a  leghanyagabbak is név szerént.A bölcs tlieologok egyébaránt azt m ondják, hogy a ruha czélja csakis annyi, hogy vele magunkat az idő viszontagsága ellen fedezzük, bzerentünk még az nem baj, ha öltözékünket tetszetős alakban igyekszünk kiállítani; a baj csakis azon esetben van, ha a divat erszényünk rovására k ó r r á  változik. Az ízléses öltözék a kevésbé szépet is kecsesebbé teszi; mig a ferde divat a legszebb nőnek is levon bájaiból; régi igazság jde kevesen követik. Divatosan és Ízlésesen öltözködni, | két egészen különálló fogalom. Nem akarok én itt szépészeti tételeket állítani föl az öltözködésről, sem a szabóságba belckontárkodni; csak konstatálom, hogy nem mindig szép az, ami divat.Yoltnk kik lenenn hirdették, hogy a nő úgy szép, ba öltözködésével bájait nem rejti el, ami nagyon tágan értelmezhető fogalom ; mondják hogy azon nő a legszebb, akinek idomai szoborszerüleg élénk világításban állanak. Madatn Lazzai tehát ez elv alapján egész görögösen, karjai és lábaitól derekig fólmetszett ruhában jelent meg egy ünnepélyen; valamennyi férfi 6zem reá tapadt s tetszésmornj követé megjelenését a fér- ifink részéről; de a nők reá rohantak s letépték róla a foszlányokat sőt rózsaszín körmeiket arczától sem kímélték. Azonban mi történik? Ugyan azon nők, akik a madam képén látható emlékeket hngytnk s akik öltözködését frivol s megbotránkoztatónak találták, harmad nap múlva épen úgy öltözködve jelentek meg. H ja ! Tempóra mutantur!Páter Kijek 1684. erősen menydörgött ugyanazon nők ellen, akik templomban vagy nyilvános helyen fe- I detlen kebellel mertek m egjelenni; de ha elvileg elle- j nezte is, mint illett modestus egyliázférfiuhoz, de azért midőn kérdőre vonták, hogy cltörülnó-e e divatot? ki-



Kzck vannak 7-enu. Nem sok 107-ből; de búr enynyi 
som volna! Néhány kivételével u kötelezett tantárgya
kat mindnyájan tanítják.

lm. ez ismertetett kimutatás szerént igy áll a 
nópnevelés-ügy ezen 01,213 lelket számláló 93 hitköz
ségben. Vagyis az iskola alanyát a gyermekeket tekint
ve úgy. hogy a tanköteleseknek cgyharmada körűibe- ! 
lül nem jár iskolába rendesen. Legelső teendő most, j 
hogy ezek is rendesen iskolázzanak. Másik teendő — 
mi esperesti körlevél által már meg rendeltetett, hogy 
az ismétlő iskola minden községben felállittassék. 
Harmadik, hogy a kimutatásban kijelölt helyeken, ősz- 
szesen 10 remle9 és 7 segódtanitóság felállittassék. Ez 
azonban aligha mégtörténik állami intézkedés, illetőleg 
a megyei tanfelügyelő ur közbejötté nélkül.

Ennyi az, amit c kimutatás ismertetésénél elmon
dani jónak és szükségesnek tartottam. — Ezzel tar
toztam ez ügynek, melyről a folyó év elején elég ked
vezőtlenül nyilatkoztam. De akkor a dolog úgy állott; 
tehát úgy kellett. Mert hiába! Olyan iskolába növe
kedtem, melyben megtanultam, hogy csak azt mond
jam, ami igaz. Hogy akkor jobbat, szebbet nem mond
hattam, róla nem tehettem. Most azon szerencsés hely
zetbe jutottam, mikép egy kimutatást mutathattam be 
és ismertethettem meg az olvasó közönséggel, melyben 
a felsőszabolesi ref. egyházmegyében létező népiskolák 
állapota szerbe-számba van véve. Igyekeztem e hely
zetet felhasználni.

l'.s most megválók, egyidőre, e tárgytól, azon 
óhajtással, hogy mire e sorok a „Szabolcsában vilá
got láthatnak e. megyénk minden iskolája telve legyen 
tankötelesekkel. Az olvasó és az érdekelt felekhez is 
van egy szavam.

A múltkori, ez ügyben tett felszólalásomért, töb
ben megtámadtak. Nyilvánosan és a hátam megett if
júságomat, őszinteségemet s igazmondásomat hányták- 
vetették szememre Arra kérem hát most az olvasót, 
hogy no keresztlevelemet fürkészsze; hanem beszédem 
komolyságát és alaposságát, és érveim, indokaim sú
lyát mérlegelje.

Es most — inig a megyénkben létező többi fele
kezetek iskolai ügyéhez is szólanék egy közelebbi csik
kemben egy pár szót — addig Isten velünk!

Gürfímbei Péter.

A Tisza szabályozása.
(Különös tekintettel Felső-Szabolcsra, s némi vonatkozással a 
„Szabolcs* 22—25-dik sztmaiben ugyan.-z érdekben megjelent 

„Válasz* rzikksorozatra)

VII.

Sokan a nyílt-csatorna rendszert felettébb elő
nyösnek tartják s az által oly eredményeket vélnek el
érhetni. melyet egy tiltóval kiépített csatorna nem ké
pes nyutáni. Ez valóban csak Ízlés dolga; de a mel
lett semminemű elfogadható technikai érveléssel élni 
nem lehet A nyiltcsatornázási rendszer előnye, viz- 
elvezetéai képesség dolgában, csak képzeleti; de az va
lóban nőm létezik.

Azt tudjuk. Iiogv a nyírvizek, ha azok töltéssel 
kiépített csatornán a Tiszához vezettetnek, s ezen csa
torna ügye itt elzáratik, magasabb vizs/int adnak, mint 
a Tisza itteni legmagasabb vizszine; miután magasabb 
helyekről folynak le. amiből önként következik, hogy 
ha ezen csatorna elegendő tápvizet nyer felülről s viz- 
sziu-emelkedési képessége meghir a Tisza áradásának 
vizszin-emelkedésével, folyása folytonos marad, s az 
elzárás nem leend szükséges. S megfordítva, ha a csa
torna vizszin-emelkedési képessége kisebb, mint a Ti
száé. ez fog abba felfolyni, ameddig a vizsziu-kiegyen- 
lités l»e nem következik Ha pétiig ezen befolyást meg- 
akarjuk szüntetni vagy gátolni, a tiltó kapuit elzárjuk 
s a csatorna vizszine önmagától emelkedni fog; inig 
a Tiszáét túlhaladva, a felnyitott tiltóii ismét folyás
nak indul.

Ez a tiltó-rendszer viz-vezetési képességének rö
vid elmélete. Két vizszin áll szemben egymással, s 
amelyik emelkedési képessége nagyobb, az folyását 
megtartja. A kérdés tehát csak az lehet, vájjon a be
következő Tisza árjáin! birna-e a nyíri csatorna viz-

téröleg s mosolyogva válaszolt: „kérdjék meg c tárgy
ban páter Loiandot a fiatal káplánt* A fedetlen ke- 
bclleli megjelenés, tehát a régibb kortól datálódik.

Miután a fej az arczcza) együtt képezi legbecse
sebb testrészünket. nagyon természetesen az ember 
erre fugondot fordít; szivünk lehet nyugtalan és dúlt, 
de fejünknek, frizuránknak rendben kell lennie, még 
pedig divatszeriien; a divat, ez a szeszélyes, gyermek 
néha csigákba, fürtökbe, néha emeletekre osztva vagy 
búbitaszerülog, máskor szélyclziláltan á la szénássze- 
kér parancsolja a liajremlezést Es a szépnem kényte
lent?) alávetni magát e kis z-nrnoknak.

A fejre jön azután a kalap; először ott trónolt 
a fej tetején, majd lejebb csaknem a nyakig, azután 
húzódott ismét fel a homlok, utóbb hovatovább köze
lebb az orr felé, s midőn már mindenütt lejárta a fe
jet következik, hogy az inas az illető utáu egy tál- 
czán vigye.

De csitt! ez nyílt liadüzenés a hölgyvilágnak; 
holott többé kevesbbé mi férfiak is alá vagyunk vetve 
a divat hatalmának.

A kalapok és kalaposok, szabók még csak élik 
világukat; de a gombkötőket megfojtotta a divat, az 
ö napjuk leáldozott; a sok sujtások. gombok mint fö
löslegesek már; a zsinóros nadrága hazafiak sora nem
csak hogy ritkul, de el is fogyott; a gombkötők pát- 
ronusai kezdenek immáron kiveszni. Szegény hazám! — 
Sóhajt fel egy-egy a modern világgal megbarátkozni 
nem tudó, — már a magyarnak nadrága sincs; az ő 
neve — kiinondhatlan; de meg nem szentségtörés len* 
ne-o nadrágnak nevezni a — bugyogót?! Ez ősi ma
gyar kifejezés „niegnadrágollak* örökre ki van törölve 
a nemzet szótárából s ezzel együtt a nadrágszij, c

színe párhuzamosan emelkedni, illetőleg valamivel ma
gasabb vizszint adni, mely esetben a csatorna folyása 
folytonos lenne mindazon ideig, míg ezen viszony a 
két vizszin közt fennmaradna. Ha pedig ezen viszony 
megfordítva következik be, a szükséghez képest lebo- 
csáttatik a tiltó kapuja, vagy nyitva hagyatván, a viz
szin kiegyenlítéshez a ’lisza vize használtatik fel, mint 
ez a nyílt-csatornánál létezik, s a folyás létesittetik. 
Sőt egy oly tiltón, mely három kapuval nyílással van 
ellátva, ezen vizszin kiegyenlítést, legtöbb esetben, 
magával a csatornavizével is el lehet érni oly formán, 
hogy a kapuk közzül vagy a középső 6 a körülmények
hez képest a két széLö marad nyitva csak.

Ezekből látható, hogy az. ily rendszer mellett ki
épített csatornát, épen úgy lehet tekinteni, mint egy 
nyílt-csatornát.

Vegyük fel azon esetet, ha egy nyilt-csatorna ki
építése fogadtatnék el. s vizsgáljuk meg azon helyze
tet, mely ez utón bekövetkeznék.

Ezen helyzetet tökéletesen úgy tekinthetjük, mintha 
a tiltó kapui nyitva volnának. Ha magasabb vizszin 
van a csatornában, vize befelé fog folyni a Tiszába. 
Hekövetkezvén a Tisza áradása, az visszahatással lesz 
a csatorna folyására s mindazon ideig, mig vizszin- 
cmelkedési képessége meg bir a Tisza áradásával, foly
tonos leend folyása: ha pedig a Tisza fölényt nyer 
vizszin emelkedési képességének sebességén; épen úgy 
mint a nyitott tiltónál, az foly eniere fel s csakis a 
csatornában létre jött vizszin kiegyenlítés után fog 
nicgállani, majd ismét visszahúzódni, s bekövetkezik a 
csatorna vizének folyása

Ez oly egyszerű s világos, miként bővebb magya
rázatot legkevésbé sem igényel. A fo lyási képes
ség viszonyai mindkét rendszernél tökéle
tesen idéntis, sőt kiépítésük is egy és ugyanazon 
elven alapszik ; hogy a csatorna-vonal a Tisza 
legmagasabb vizszin  n i v e a u j á n a k megfe
le lő  tö ltésekke l építtessék ki, il le tő le g  ezt 
legalább 1 5 lábbal uralja.

Hasonlítsuk össze most ezen két rendszert s vizs
gáljuk azokat lényegükben.

A nyilt-csatornának szabad lefolyása van a Ti
szába, s viszont ennek fel a csatornába, mig a tiltó
rendszer mellett ezt tetszés szerént szabályozhatjuk.

Ezen vizszin változatokat a két vizszin emelke
dése vagy apadása idézi elő. Ezt nevezhetjük vizsz in
játéknak, mely nem más mint egyes helyeken a lá t
szólagos fo lyás csa 1 éko nysága : a víz e le
ven lesz; s mely tünemény gyakrau az ig a z i fo
lyással cseréltetvén fel, abból a nyilt-csatorna kiváló 
előnyére hamis eredmény nyeretik.

Vegyük fel most azon esetet, hogy a csatorna 
töltése a tiszaviz magas állása mellett szakad ki; mi 
következik be? A tisza- és nyir-viz egyformán lóg 
kirohanni a mentesített térre s bekövetkezik a legna
gyobb szerencsétlenség, amely a körülményekhez ké
pest nagyobb mérveket is ölthet. Ila tiltó rendszer 
mellett történik a csatorna kiépítése; nyílásait elzárva, 
csakis a nyírvíz kifolyását kell meggátolnunk s a ve
szély cl lesz bántva, inig nyiltcsatorna-rendszer mel
lett mindkét, s az egyik oly hatalmas víztömeget kell 
megfékeznünk. Vagy ennek beálltával a mentö-hid se
gélyéhez folyamodunk ? Igen de annak alkalmazása 
mindig sok időt igéuyel s szilárd kiépítése szintén 
nagy összegbe kerül; hogy pedig czéljának egészben 
megfeleljen, közvetlen a tiszai töltés mellett kell azt 
létesíteni; nehogy, azt fentebb alkalmazván, alsóbb 
szakadások alkalmával minden előnyét elveszítsük. 
Vagy pedig a tiszai töltéstől folytatólagosan a csatorna 
vonalon a mentő hídig tökéletesen biztos töltések ki
építése lesz szükséges. Mi hisszük, sőt feltételezzük, 
hogy ezen mentö-hid kiépítése a leghelyesebb irány
ban hajtatnék végre, de még akkor sein nyújthatja az 
azon előnyöket, melyeket egy szilárdul épített tiltó 
könnyű s biztos kezelésében találunk tel, csaknem 
egyenlő kiadások mellett.

Hogy pedig ezen szakadások bekövetkezhetnek, 
azt, ismervén azon föld-talajt, melyen a csatorna-vonal 
végig húzódnék *> hol szilárd töltések kiépítése csakis 
nagyobb kiadások mellett lenne elérhető, úgy ide szá
mítván a szelek által hajtott vizliullámokat, mely kü
lönösen a kanyarokat támadná erősen meg, feltételez
hetjük, sőt azt számításunkból, a biztonság szempont

családi fenyitö eszköz uralma is megszűnt. O tem
póra! O morés!

Sok érvelés történt már a divatot illetőleg pro 
et contra; annyi tény, hogy még nem a dús zsinór- 
zatu öltözékben áll a hazatiság, de Euyként, baj az, ha 
divatkórságból dobtuk u lomtárba csak azért, mert ré
giek. Igaz, de mit ér a sujtúsos öltözék is, ha igaz 
honfiúi s z í v  nem feszíti azt.

Annyi tény, hogy ha a kirattázott mellű, vékony 
lábú cyliuderes, zwikkeres ifjúságot összehasonlítjuk a 
délezeg erőteljes 48-iki ifjúsággal s hozzá gondoljuk, 
hogy vannak akik már 20 évvel blasirtak, életuntak 
lesznek; akkor amidőn még mielőtt a tetterős férfikor 
bekövetkeznék : aggodalmunk nem oknélküli, mondá 
előttem egy igen derék egyéniség. En azt hiszem 
idők. s gyakran pcrczek szülik a hősöket s nem áll 
az. hogy a magyar ifjúság csak báhliad lenne. Ne te
gyük okét önmaguk iránt bizalmatlanokká s ne húz
zuk meg a vészharangot.

Különben ha mindaz, amit az ember maga körül 
lát, ball s eszlel, nem tetszenék, akkor örökös elége
detlenségbe!! lennénk a világgal s önmagunkkal; any- 
nvit tenne, mintha azt mondanék a világ kerekének: 
állj s ne tovább. Az pedig mozog tova; elveti a mait 
s holnap másat producál; akármilyet csak hogy pro- 
ducál; igy vagyunk nemcsak öltözékeinkkel de né
mely eszmékkel is, amik ma tapétra kerülnek, ha ide-1 
jük eljött, s holnap már egy másiknak adnak helyet-1

Most miután a „nebántsd* virágot kissé megmu
tattam önöknek, leteszem azt vissza helyére. Hja mert j 
némelyik virág szép, de — szúrós.

Kiss Endre.

ját tekintve, kihagyni; mindig egyenlő lenne az elkö
vetett hibával.

Ezen összehasonlítás nyomán, melyet a két rend
szer lényegére tettünk, mi egész bizalommal a tiltó 
rendszer mellett nyilatkozunk; de eltekintve ezt. még 
más előnyöket is érhetünk el azáltal.

Miután feltételezzük, hogy ezen csatorna-vonal 
mentén elterülő sikföldek egy része öntözhető, vagy 
hogy azokat szabályosan azzá alakítani lehetne; kér
dés, vájjon ezen szempontból a csatorna kiépítése mily 
rendszer mellett lenne kívánatos, s melyik nyújtana 
több előnyt, a teljesen nyilt vagy a tiltóval korlátoz
ható csatorna? E tekintetben is előnyösebb a tiltó
rendszer alkalmazása. A tiltót mindig úgy lehet tekin
teni, mint az alsó vidék öntözésének czéljúból létesí
tett vizduzasztó árgátat, vagyis lezáratván ka
pui, a felülről folyó vizszint a tetszésszerénti magas
ságra, amenyiben a csatornában még folyás van, emel
hetjük fel, s vezetjük el az öntözésre szánt területre. 
Felemlítvén itt egyidejűleg, hogy a csatorna-vonalon 
több ilynemű könnyűszerkezetű (miután a viznyomás 
tetszés szerént szabályozható) zárgátakat lehetne lé
tesíteni s ezen az utón a csatornavonal egész hosszá
ban még kis vízálláskor is öntözni.

Ezen rendszert követik Fehérmegyében a Sárrét 
öntözésénél, ahol a befektetett összeghez aránylag igen 
szép eredményeket érnek el.

Hogy ezen öntözési rendszer életbeléptetése, mely 
nagyobb összeg befektetést nem is igényel, itt is szép 
sikerrel lenne alkalmazható, nagyon valószínűnek tart
juk, sőt hogy a csatorna vizének ezen értékesítése jó
val alább szállítaná az építkezési költségeket, azt egész 
biztonsággal állíthatjuk. Hogy pedig az öntözésnek me
lyik neme lenne legczélszeriibben alkalmazható, köve
tendő, azt csakis helyszíni tanulmányozás folytán lehetne 
meghatározni, valamint azt, hogy az ekként nyert vi
zet miként lehetne a legczélszerübben értékesíteni, a 
legkevesebb °„ elvesztésével — csakis speciális tanul
mányozás után lehet megállapítani.

a  csatornának ezen kiépítése mellett, gondol
kozni lehetne malmok s talán gyárak létesítéséről is? 
Ezen kérdést, azon adatok nyomán, melyek ezideig 
rendelkezésre állanak, eldönteni legkevésbé sem lehet, 
sőt e tekintetben még véleményt sem lehetne adni, 
vájjonkivibető-e az s hasznot hajtó lenne-e? Eh
hez azon vízmennyiség teljes ismerete kívántatik meg, 
mely rendelkezésünkre állana, s mondhatjuk azon víz
mennyiség meghatározása, melyre egyes napokon az 
év minden szakában biztosan számíthatnánk. Hogy pe
dig ezt meghatározhassuk, arra pontos tanulmányozás 
kívántatik.

A tiltó rendszer mellett kiépített csatornánál — 
egyes esetekben — magát a Tisza v;zét is felhasznál
hatnánk öntözésre, sőt az alsó részen az ártéren létező 
mélyebb fekvésű fenekek feliszapolására is.

Midőn a Tisza vizszine magasan áll, a csatorna 
vize pedig mélyen van, miként már megjegyeztük ezen 
helyzetet egészen a körülmények szabályozzák, ha csak 
azt mesterséges utón nem akarjuk létesíteni; mint a 
csatorna felsőbb részén öntözésre felfogott összes 

, vízmennyiséget egészben kinnt hagyni stb. — felnyitjuk 
a kapukat hogy ebbe a Tisza vizét felvezessük, vagy 
helyesebben, nem zárjuk el a tiltó nyilasait, hogy ezen 
magas Tisza vizszin a csatornában is párhuzamosan 
emelkedjék. Ameddig ezen vizszin niveauja a földszi
nti felül emelkedik, azon ponttól lefelé az egész csa
torna vonal hosszában öntözhetünk a Tisza vizével, s 
az a mély fenekekre vezetve, iszapolása folytán elő 
segítjük a fenék talaj emelkedését is.

Hogy ezen előnyöket a nyilt-csatorna rendszer 
mellett is el lehet érni, azon legkevésbé sem kétke
dünk, de a kétrendszer közötti különbség felette lé- 
nyeges leend akkor midőn a Tisza magas árjának biz
tos korlátozása kívántatik meg.

Az öntözés és iszapolásnak ezen módját alkal
mazni lehetne még abban az esetben is, ha a nyírvíz- 
csatorna vizszine alant is magassabban állana, azon 
különbséggel hogy a Tisza árja a nyírvízzel vegyülten 
folyna ki. de mely igy is előnyös lenne mivel a Tisza 
árja termékenyítő iszapjából bizonyos %-ot vinne 
magával.

(Folyt köv.)

ÚJDONSÁGOK.

#  Nyíregyháza város képviseletének folyó 
hó 17-edikén tartott gyűlésében, a kitűzött 7 tárgy 
közül, csakis az cvang. egyház által az alapítványi tőke 
kamatlábának fölemelése iránt benyújtott [kérvényre 
tett jogügyi szakosztályi javaslat tárgyaltatott. Hosszas 
meddő vita után abban történt megállapodás, hogy 
mielőtt ez ügyben végleges határozat hozatnék hall
gattassák meg a gazdászati és nevelészeti szakosztály 
véleménye is. Ezután a gyűlés félbeszakittatott és 
október 21-ére halasztatott. Az okt. 21-iki gyűlés első 
tárgyul n töldosztás kérdése vétetett fel. A gazdasági 
szakosztály azon javaslata, hogy a kiosztás alá eső 
földek •/, része legelőül tartassák fenn, %‘ része pedig 
szokás szerént osztassák ki, elfogadtatott s a legelő 
hér és kezelés iránti javaslat elkészítésével a szakosz
tály újból megbizatott. A bonvédlovasság elhelyezésére 
szükséges helyiségül, a képviselet hajlandó a scrházépület 
átadására, ha a bérletátalányt s az átalakítási költségek 
10%-ját a kormány megtéríti. E kérdés végrehajtásá
val a tanács bízatott meg. Schcr Frigyes építkezési 
felügyelőnek, a kért 700 frt munka vezetési dij helyett 
200 Írt szavaztatott. Hrabár Manó kérelmével a ren
des perutra utasittatott. A városi kórház ügyében tett 
azon javaslat, melyszerént az, mostani állapotában sze
gények házává, a szentmihalyi utczálmn lévő katonai 
laktanya épület pedig városi kórházzá alakíttassák át, 
elvben elfogadtatott s a kiviteli módozatok körüli ja
vaslat megtételével a tanács megbizatott.

A megyei kolera-árvák javára, mára ter
vezett hangverseny, nyelvek és fülek csend 1 gycKni,



közreműködők hiányában bizonytalan időre elhalászta* tott. Ha városunkban a müveit osztály a jótékonyság mivolete körül igy já r  c l :  bocsássanak meg, de ki kell mon.luuunk, hogy igy nem lehet a közművelődés elö- mozditója. A müveit osztály nemesebbjei.és jobbjai kény- telem k lesznek a polgári elem kezébe tenni le a köz- 
mÜY. lődés zászlóját.

rr A n.-kállói alreáltanodát az illető tanügyi bizottság, miut a megyei bizottmányi gyűlés ro- vatában is olvasható, —  föreáltanodává szándékozik emelni. Az idevonatkozó, emelkedett szellemben tartott emlékirat, a megyei bizottmány által ajánlólag terjesztetett fel a minisztériumhoz. Oly kevés hazáuk- b.Mi az iskola, hogy azok szaporodását, még a  messze jövő koczkáz tatása mellett is örvendetesnek és üdvüs- találjuk. Káliénak és vidékének etekintetben kifejtett lelkes buzgolkodása sok hazai városnak köve- teud-í például szolgálhat.(d ) László Józsefné magánnövelde tulajdonosnö lakását a nagy-orosi utczában fekvő .M arsaik é- féle !iáz udvari osztályúba tette át. Miut halljuk, nevezett lm/tulajdonos udvarát diszkertté fogja átalak ítan i1 jövő tavaszszal, ami a leánynövendékekre nézve igen előnyős leend. Kívánja a nevezett növelde tulajdonosnő tudatni a t. ez. közönséggel, hogy f. é. nov. 1-söjétől kezdve intézetét zongorával és varró géppel is elfogja látni. E ’két fontos ismeretág is tehát teljes kényelemmel sajátítható el a növelde termeiben.(S.) Tiszt. Farbaki József újonnan megválasztott ev. lelkész urnák mához egyhétre lesz ünnepélyes beiktatása az ág. templomban.
(!) Lakács Ödön ref. lelkész barátunk, hála az isteni gondviselésnek, az orvosi tanácsnak s a fürdői időszak kedvező voltának, határozottan javuló egé6z- . ben tért meg körünkbe. Ha a levegő még meg nem h ü l: a hidegvizgyógy teljes diadalával hagyta volna el a aleopathák által nem igen ajánlt gyógyfürdőt Tudatjuk egyszersmind olvasónkkal, hogy a helv. hitv.ertartásu isteni tiszteletek mai naptól kezdve az ev. templomban a szokott mód szerént ismét megkezdetnek.(k) Lukárs Ödönnek tavaly m egjelent „kisebb versei* folytonosan kaphatók Ulincz Gyula könyvkeres- .édesében leszállított áron.
(P—r.) A nyíregyházai ág. ev. egyház-tanárs, f. é. októberhó 1 2 -én tartott gyűlésen, az eltávozott 1 lentisz Endre tanító helyére Kuzmánvi György sziráki ' tnitót, Sofarovszky helyére pedig Gdovin Endre volt helybeli másodorgonistát választotta meg ideiglenes Minőségben. Feltűnő, hogy a 1 0  pályázó egyén közöl,( gy sem részesült, kedvező ajánlatok folytán, az egyház-tanács előtt különös pártfogásban, hihetőleg azért; uiivel mainapság, lakbér illetőség mellett is 500 frt fi- •téses tacitói hivatalra ismert, képzett egyén nem 'artja előnyösnek pályázni, miből önként következik, ogy az ily javadalmakra, nem is igen lehet tanítót válogatni(r. 1) A helybeli Ipar- és kereskedelmi-bank i razgatósága felhivatik, miszerént nyilatkozzék aziránt, hogy miért nem tartotta meg, az e folyó évi januárhó 'J9-edikére hirdetett közgyűlést. E g y  r é s z v é n y e s .
(D) A bfldszent-mihályi országos vásár, a szintén októberhó 2 0 -án tartatott nyíregyházai vásár miatt, f. é. novemberhó 3-adikúra tétetett át.(B —y) Kitűnő burkolathoz való köról értesítenek Lenünket, melyből a már megtörtént próbalerakás után, Miskolczvárosa is tett megrendelést. E  kitűnő köveket Komáromy Ferencz tokaji birtokos bányája szolgáltatja.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Felhívás hazánk hölgyeihez t» a t. közönséghez*)Az országos nőiparegylet föladatai egyikének megvalósítását akarja a napokban megkísérlem. E  müve egy mintaszerű nőipartanoda felállítása lenne.Az intézet tantervét már benyújtottuk a minisz- 
j terirohoz s minden elöleges intézkedést megtettünk) annak megvalósítására.Az egylet tagjainak nagy része alapítványát s a 

i  jövő évi ta g Jija t is kész a több ezer forintnyi tőkét igénylő tanoda felszerelésére átengedni, s magáuosok is ! hajlandóknak n yilatkoztak áldozatokat hozni o czélra.Nem habozunk ezért, nyilvánosan felhívni minden honfit és honleány, hogy ügyünket anyagilag és szellemileg előmozdítani igyekezzenek. Ez ügy nem egyeseké, hanem az egész nemzeté.! Még mielőtt a  tanoda megnyitásának határidejét biztosan kijelölhettük volna, közel száz nő jelentkezett nálunk, hogy magukat e tanoda uővendékm közé beírassák. E  száz nő magukra h ag yato tt, anyagilag kenyérkeresetre kényszeritett nők köréből való, s t izennégyezer ilyen nő van e honban, akik özvegyen vagy árván önkezük m un káján vannak utalva. E  nőket hasztalan igyekszik az áldozatkészség és emberszeretet feutartani; erőtlen az ily nagyszámmal szemk özt; nem koldusbotot, nem kegyelem kenyeret, de eszközt kell nekik adnunk : hogy önmaguk, saját kezük munkája által biztosítsák létüket s szerezzék visz- sza azt az otthont, amit elődeik hibája, vagy a kérlelhetetlen sors elrabolt tőlük.A korszellem dicsőségesen küzd az előítélettel; ma már szabad a nőnek is dolgozni önmagáért. E  korszellemet segítjük mi elő s reményünk v..n, hogy nem csak szabad lesz előttük a tér, de dicsőség is vár azokra, akik eddig inég járatlan ösvényre lépnek.Ezen nagy elvet, a nők munkuképesitéoét akarja kivívni a mi ipartanodánk, s e nagy elv. kell-c ismételnünk ? nemcsak a mi egyletünk elve, de a legnemesebb erkölcsi törvény követelménye.Teljes bizalommal hívjuk fel azért, e haza minden áldozatkész fiát és leányát, hogy ezen maga nemében első és mindenesetre hiányt pótló intézet részére, bármily csekély összeget adományozni s azt egyletünk elnöke Kühnel Ignárznéhoz (Budapest Sán- doruteza 1 0  sz.) minélelöbb beküldeni szíveskedjenek.Ezen tanoda mielőbb megnyitása nemcsak egyes szegény nők érdekében áll, hanem, mint mi önérzettel hisszük, müvelödéstörténelmükben nem jelentéktelen tényező leend.K elt az országos nőiparegylet választmánya 1873. október 1 0 -én tartott ülésének határozata folytán nz egylet nevében : G r. Szapáry Gyuláné, védnöknő. Kühnel Ignáczné elnök. Bőrke Gyuláné, Szegfy Mórné. al- elnökök. Molnár Aladár, Yárady Gábor, másodelnökok György Aladár jegyző.
*) Ajánljuk e fölhívást megyénk müveit hölgyei é« ferfiai meleg

részvétebe. Szerk.

Ü z le t i értes ítés.

A nyíregyházi tcrménycsarnoknál okt. hó 25-én 
bejegyzett terményárak.

P ia o z i ár
í Róza 00—00 fontos 4 00—4 50

78—80 „ 0.00—0.00
79—60 „

0.00—0.00
2.2(1—2.40

Zab 1.40— 1.45
Tengeri 2.40-2 ‘  0
Köles 3.25—:' i  •
Rab, tiszta fehér . 3.75— 4 00

| Káposztarepcze 0.00—0 ‘Ml
Lenmag 0.00—0.00
Gomborka 0.00—ooo
Kendermag 0.00—(t 00
Mák o.oo—i! no
Napraforgóolaj 
Szesz 30 fokú magy. iteze 28

K e re s k e d é s i ár
ÍOO koböltulkezdve

. 4.75—4.90

vámmáza* szer. G.50—7.00

uj tömés,

0.00-0 00

00.00—00.00
27Felelős szerkesztő : K .  K m e t h y  Is tv á n .

N y í l t t á * : . * )A  nyíregyházai m. k. adóhivatalnál van egy Szi- gety nevű hivatalnok, aki annyira nélkülözi a műveltséget, hogy nem utalja az előtte megjelenő nők irányába is az illem korlátáit áthágni. Közelebb a legdurvább kocsishoz sem illő kifejezéssel illettéit engem ez ur csak a z é r t , mert kissé hangosabb szóval védelmeztem igazamat, mint arainő az ö füleinek tetszett. A többi közt azt rnomiá, hogy „talán most szultáni le a hordóról.* Használhat-e köztisztviselő ily kifejezést különösen durva megtámadó hangon nők (irányában , hivatalos szobájában, és foglalkozásában ? ítélje meg a közönség.
Hra**ay Jánosáé.

*) Az e rovatban köz lőttek ért nem vállal felelőséget a Szerk.
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(3-i) Hirdetmény.
A ’sóovári napytekintetii m. k. jószág- 

igazgatóságnak 1873. október 12-én kelt 
3400. számú rendeleté folytán, a tnknji hid- 
és utvámszedési jog a vámpénztárunk! la
kással együtt folyó évi októberlió 29-ke'n 
délelőtt 10 órakor kezdődő nyilvános 3-ik 
árverésen 1873. november 1-től bárom évre 
haszonbérbe fog adatni.

Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt 
ajánlatok a szóbeli árverés meg kezdéséig 
elfogadtatunk.

A  bérleti feltételek a hivatalos órák
ban alulirt hivatalnál olvashatók.

Tokaj, 1873. októberlió 14-én.

M. k. urad. gazd. hivatal.

H I R D E T É S E K .
Hirdetmény.

A magyar éjszakkeleti vasút nyiregy- 
báza-ungvári vonalának kiépítéséből felma
radt különféle szerszámok, fa, vas, kő, tégla 
a a többi anyagnemüek szabadkézből, de 
kézpénz fizetés mellett el fognak adatni.

Ezen eladás hetenként a szerdai, és 
szombati napokon reggeli 9 órától kezdve 
délutáni 1 óráig, kinnt a vasút melletti te
mető szomszédságában lévő raktári főbe-

Szatmári kereskedelmi és iparbank. Eladó házak.A nagydebreczeni - utczában 1529. és 1530. sz. alatti házak, kedvező föltételek mellett, szabadkézből eladók. Értekezhetni a csillag-utczában1425. szám alatti háznál.
Alulirt igazgató tanács a szatmári ke

reskedelmi es iparbank részvényeseit f. évi 
novtruberhó 23-án d. e. 9 órakor az intézet 
helyiségeiben Keresztes András 23. szám 
alatti házában tartandó rendkívüli küzgyü- 
lésre ezennel tisztelettel meghívja.

Éljen a haladat ! !

lyen; más napokon pedig bennt Nyíregy
házán a vasuttársulat irodájában, mely Orosz 
Ferencz ügyvéd ur házánál a görög catho- 
likus papiakkal átellenben van, fog töténni, 
hol is a venni szándékozók t. Ouirini Gusz
táv osztálymérnök urnái jelentsék magukat, 
ki is mindenekről bővebb felvilágosítást 
nyujtand.

Kelt Nyíregyházán, 1873. okt. 10-én.

A felek megbízottjai.

E közgyűlés tárgyid :

1- ör. A  számvizgáló bizottság kiegé
szítése.

2- or. Az alapszabályok némely szaka
szainak szükségessé vált módosítása.

3- or. Az igazgató tanács kiegészitésc 
iránti intézkedés.

A részvényesek figyelmébe hozatik, 
hogy azon részvényesek, akik meghatalma
zottak által kívánják magukat a közgyűlé
sen képviseltetni, a meghatalmazottaknak 
megbizó leveleit a gyűlés megkezdése előtt 
az ügy vezetőségnél tartoznak bemutatni.

Szatmár, 1873. október 15.

(o - t ) Az igazgató tanács.
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Monhli * J°* ’ • találmány a rosszat. Egy 
m C y U I I  felfedez. '  altul átkerült a pet
róleum, áltál történt sok és borzasztó szereu- 
csétlenséget elhárítani, a légszeaz lámpákkal. 
Egy iáiig vetekedik 12 mily gyertyával es órán
ként fél krba kerül . ak. — Ajánlom ennek 
beszerzését minden ( saladnak, vendéglői*, ca- 
tztnóba, hivatalokba, éttermekbe’, boltokba, 
mübelyeklm és minden nyilvános helyre, vá
rosoknál* utrzai kivilágításra; üzletemben erre 
bá- minő megrendelést elfogadok, ahol minták, 
az ár megtudhatók, s egyúttal meggyőződhe
tik minueukt ezen nevezetes találmány nagy- 
szerüsegérúl, mert üzletemlien egy néldany 
Lasznalatbnn van, e lőn y  nélkül renaclmény 
nem fogannt»sitható.

Soltész. Dteez, Gredig éa Tcster uraknál 
aaintén ily lámpák alkalmatvák.

A gaz • anyag fontsaimra nálam leend 
kápható

IQ. Maliror Károly
a légszesa • lámpák • rali.tója 

Nyi re gy hátán.
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Egy júnevelésü fiatal leány,
Aki A háztartásban a mindenféle női munkában kellő 
jártusággal bir, alkalmazást keres valamely úri ház-
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Értekezhetni a .Szabolcs* szerkesztőjénél, rs— 1 A l j e n  a  I x a l a d A a t tNyiregyhásA, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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