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Előfizetési árak :

1  Egén é v r e ........................... 4 frt.
m Félévre ................................2 frt. í
jj. N e g y e d é v re ...........................1 frt. ,||

w Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
1 részét tárgyszó küldemények intézendók:
A Szt.-Mihály i u trza Sütő-ház.

1f Bérinentetlen levelek csak ismert kezek £ 
bői fogadtatnak el. "

»  A kéziratok nem adatnak vissza.

«  Kiadó-hivatal,
whová az előfizetési pénzek, a lapba szánt 
Á hirdetések és felszólamlások küldendők : 
f  Nagytér 136. »z . a.

| OOCV< EX-5K* r> m *»m  - i j

Kiadó

Vegyes tartalmú heti lap.

M egjelenik  minden vasárnapon.

w «im o w  ■ t  > a * 
Hirdetési d ijak  : í

Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri hír--* 
detésnél 5 kr. töhhszörinél 4 kr. 

t  Terjedelmes hirdetések többszöri beik-.. 
S  tatasa, kedvezőbb föltételek alatt tsz-2

közölhető. J
Minden egyes beiktatás után kincstárig 

illeték So kr. <9

Ji A nyílt-térben minden három hasábo«|> 
ijf garinond-sor dija 20 kr. lú

ti Az előfizetők, a hirdetések, nieg-& 
^szabásánál, 20r,-nyi kedvezmény-ff 
t  ben részesülnek. jj

tulaj donos „szaboloam egyel lapk iadó-társu lat/*

A megyei népiskolaügy,
f e le k e z e t i  s z e m p o n tb ó l;  k ü lö n ö s  
t e k in t e t t e l  a rom. és gö r. kath . is k o 

lák ra .

Hazánkban népnevelésről csak az 1868. 
X X X V III. t. ez. törvénybe iktatása óta be
szélnek átalánosságban.

Azelőtt az oktatás ügye az egyes fele
kezetek kezében volt. Ezekre bízta az állam 
a népnevelést. Miként teljesítették a feleke
zetek e tisztet, hogyan s mennyiben feleltek 
meg a bennük helyezett bizalomnak? bizo
nyítsák és bizonyítják is a statisztikai ada
tok. Eli ezúttal a felekezetek között párhu
zamot vonni etekiutetben nem akarok; de 
annyit mégis csak fel kell itt hozni, hogy a 
protestánsok megyei és kerületi gyűléseiken 
sokszor tették tanácskozásuk tárgyává az 
iskola kérdését; sőt gyűlésen kívül is sokat 
fáradoztak a nép nevelése s oktatása érde
kében. Nemcsak: hanem a reformátusoknak 
egyetemes tanügyi bizottmányuk volt, mely 
az alsó- és főiskolai nevelés előmozdítását 
ismerte feladatálak. S igy ez a felekezet 
már a 38. t. ez. izületése előtt is egyeteme
sen, országosan felkarolta a népiskolák ügyét. 
Igv jártak el e dologban az ág. hitvallást 
követők is. Ez a két vallásfelekezet nyilvá
nosan, hírlapokban is fejtegette e kérdést; 
s ez az egész tárgy az utolsó évtizedekben 
napi, heti, s szaklapokban annyira megvi- 
tattatott s felderittetett az olvasó közönség 
előtt, e két hitfelekezet részéről, hogy aki 
akarta, megismerhette annak állását. És a 
többi hitlclekczctek? Azoktól a 38. t  ez. 
szentesítéséig hírlapokban nem sokat olvas
tunk —  iskolai dolgot

A  most is s már fentebb is nevezett t. 
ez. azonban e kérdésre nézve fordulópontot, 
sőt korszakot jelez. A z  á lla m  belátván azt, 
mikép „ e r e je  az is k o lá k b a n  van ,* 
kezdte, de csak kezdte figyelmét ez ügyre 
fordítani. A népnevelési törvény kimondta 
(145. §.), hogy ezentúl : „Minden hitfeleke
zeti tanintézet az állam főfelügyelete alatt 
áll.* Meghatározta a tananyag, vagyis a ta
nítandó tárgyak minimumát (115. §.) min
den iskolára nézve egyformán. A  kerületi 
tanfelügyelő által a kormány minden, a ke
rületben levő iskolákra felügyel (1285.); s 
ha a felekezetek iskolái ezen t.czikkben elő
adott kivánalmaknak meg nem felelnek, 
meg nem felelhetnek : „a kormány közös 
községi iskola felállítását rendelheti el“ (155.) 
Ezen intézkedések azouban, csaknem átalá- 
ban véve, egyedül a papirt —  terhelik.

De a felekezetek egyaránt megrémül
tek a közös községi iskolák felállításától. 
Egyik a kormányban nem bízott. Iskolájá
ban vallását, egyházát, autonómiáját féltette. 
8 lehet mondani, hogy volt is oka. Szomorú 
múlt, keserű tapasztalat szolgáltatta az 
okot. Másik azért irtózott a közös iskolától,*; 
mert félt, hogy ubbuu majd „ eretnek“ ta
nokat fognak tanítani és hirdetni. így  tör
tént, hogy u közös iskolák ellen egyformán 
b egyszerre síkra léptek. Volt gáncs, zaj. ' i-

ta több az elégnél, és sokszor elkeseredéssel 
is folyt a liarcz. Az ügy azonban minden
esetre nyert; és ez elfeledtetheti s feledtesse 
is a küzdőkkel a vett sebeket.

Féltették hát s féltik még ma is a fele
kezetek iskoláikat. Pedig nincs miért? és 
nincs is kitől? Mert hiszen kormányunk 
pénzügyi tekintetben sokkal szerencsétle
nebb állapotban van, minthogy a hiányzó 
iskolákat előteremteni s a rosszakat jó  kar
ba helyezni képes volna. Nálunk a közokta
tásra nincs, nem jut pénz. S hiába mondaná 
az „ország bölcse“ is, nem egy idegen Perr 
Vilmos, hogy : „A  pénz, mit a népnevelés
től takarítunk meg, elveszett pénz4*; nem 
hajtanának szavára, mert hiába! nincs pénz. 
Ahol pedig nincs, ott Isten sem vesz, pél
dabeszéd szerént. Az 5°,V e t iskolai czélra 
bevenni nem lehet; mert már most sem bír
juk fizetni adónkat. Es, ha „zálogolni megy 
a biró“ , sok helyen az utolsó véka búzát 
rakja szekérre*4. Sok háznál még azt se; 
mert már az utolsó véka is elfogyott, a mi
lyen kevés termett ez idén. Hacsak a tanul
mányi és egyházi javak czélba vett elkülö
nítése áltul nem nyer majd a kormány va
lamit, másképen alig lendíthet úgy ez ügyön, 
hogy köszönet legyen benne. De hát ez is 
mikor lesz? az Isten tudja. Nem is támasz
kodik erre mostanában a közokt. ügyi mi
niszter sem; sőt e f. 1873. február 22-kén 
kelt és valamennyi hitfelekezet egyházi fő
hatóságaihoz irt körrendeletében világosan 
kijelenté, miként »S'.e-ágában sincs hábor
gatni, vagy épen közös iskolákká alakítani 
a felekezeti népiskolákat; de természetesen 
azt megkívánja, hogy azok a törvény kívá
nalmainak megfeleljenek. Ezen körlevélben 
rövidre vonva a 38. t. csikket leírta; minő 
kellékekkel kell bírni egy jó iskolának, elö- 
száinlálta.

Nézzünk körül már most a megyénk
ben lévő felekezetek iskolái körül; látszik-e 
valami nyoma, van-e foganatja a sok intéz
kedések és törvényes sürgetéseknek ? Min- 
dcuekelőtt az iskola kényszer van-e alkal
mazva, mint a közokt. törvény 4. §*a ren
deli? Össze vaunak-e Írva a 6 — 12 és 12— 15 
éves iskolakötelesek, mert mint egy ifjú, je
les magyar statisztikus Körösi József irá : 
„A z iskolakényszer, az iskolaköteles gyerme
kek névsorainak ismerete nélkül, nem alkal
mazható.*4

A  ref. iskolákról most nem szólok; 
mert e felekezet iskoláiról már talán kelle
ténél is többet irtunk s beszéltünk e köz
löny hasábjain ezen évben; lm ugyan ily 
tárgyról lehetne kelleténél többet, avagy 
csak eleget is írni és beszélni?! Előbb az 
egyház-megye esperese irta meg, hogy 
1868. óta hány uj iskola épült; hány ujitta- 
tott; hány helyen és mi még a sürgős teen
dő? A közelebb ismertetett s szintén az es
perest által készített „kimutatás*4 pedig rész
letesen megismerteti ez ügyet minden neve
lésbaráttal , ha átnézni nem restclli. Az a 
14,330 evangélikus pedig, kik az 1870-ki 
nép**' íml.ílísknr megyénkben összeirattak,

többnyire Nyíregyházán lakik (12,750)- Ezek 
iskolai ügyét is a „Szabolcsából ismerheti, 
aki csak ismerni akarja; a folytonosan fi
gyelemmel kisérheti az olvasó. A  tankötele
sek iskolába járók száma, iskolai év kez
dete, vége, a vizsgák tartásának ideje és 
azok eredménye többnyire közölve vannak.

De már a rom. katli. iskolákról, kik 
megyénkben 60,737-en vannak —  és a gör. 
katholikusokéról, kik 45,050 lelket számí
tanak, és az izraeliták iskoláiról, akiknek 
száma 10,892-őt*) tesz ki, ezen hitfelekeze- 
tek iskolai ügyeiről sem átalánosan, sem 
részletesen nem hallunk, nem tudunk sem
mit. Ha csak azt nem vesszük együtt másutt 
tudomásul, hogy az izraeliták gyermekei 
többnyire zugiskolákban töltenek a törvény 
által kiszabott tankötelezettségi időből any- 
nyit amennyit; de mindenesetre minélkeve- 
sebbet. Azt pedig nagyon hajlandó vagyok 
hinni, hogy a kerületi tanfelügyelő ur által, 
a múlt évben kimutatott 25,553 iskolába 
nem járó gyermekek közül, esik valami s 
meglehet az is, hogy épen nem kis per
czent, a rom. és gör, catli. és izraeliták gyer
mekeire is. Jó lenne a nyilvánosság elé 
hozni egyet-mást, azt hiszem több nevelés
ügy barát óhaját fejezem ki, e felekezetek 
megyénkben lévő iskoláiról is! ?

A  megyei tani. ur elnöki jeleutéséből 
az igaz, hogy valamit tudhatunk ez isko
lákról is ; de ez a jelentés nagyon átalános- 
ságbun van tartva és részletesen mindössze 
csak 45 iskoláról van benne szó. Pedig me
gyénk 151 községében ugyauannyi iskolá
nak legalább lenni kell. Van is. Több van. 
Mert nem egy hitközség van a f.-szabolcsi 
egyházmegyében is, mely két, sőt 3— 4 is
kolát is tart fenn. A  megnevezett jelentés
ben csak 14 van; és csak 7 gör. kath. és 3 
izraelita iskoláról, ez a 3 is csak zug-iskola, 
van szó. A  többiről, mert csak lenui kell 
még többnek, nincs említés sem itt, sem 
másutt. Én legalább nem olvastam; pedig 
minden a közművelődésre, népnevelésre vo
natkozó közleményt, bárhol találjam is, fi
gyelemmel hisérek és megolvasok.

Miuthogy a protestánsok iskolai ügyé
ről maguk a telekezetek elüljárói teszik meg 
a hivatalos kimutatást, azt tartom, hogy igen 
természetes óhajtás az, miként a többi, ille
tőleg a rom. és gör. kath. iskolák felügyelői 
is készítsék el s bocsássák a nyilvánosság 
elé a hitközségeikben létező iskolák miben
létéről való részletes kimutatást úgy, mint 
a ref. részéről ez már megtétetett. Hadd lás
sa és hadd olvassa, aki ez ügyet szereti : 
hol, mi a hiány s hadd lássa a társadalom 
és az állam maga is, hogy megfelelnek-e e 
felekezetek iskolái a törvény kívánalmainak?

Hogy nagy fát mozgatok, azt mondja 
az olvasó. Tudom. De tudom azt is, hogy a 
társadalomnak ezt kérni joga van. Ha a fe
lekezeti iskolák fentartását czélul tűzte ma
ga elé bármely felekezet, mutassa meg, hogy 
nála ez az ügy jó  kezekben vau letéve. Ezt*) M egjegyzem , hogy ezen adatokat az 1870-ik népszámlálási kimutatásból veszem. 0 . P.



máskép alig teheti, mintha iskolái állapotá
ról egy nyilvános kimutatást tesz közzé, hn 
azért megmaradok amellett, hogy : e kimu
tatás elkészítésére a rom. és gör. kath. isko
lák felügyelőit, c szent ügy : a népnevelés, 
illetőleg n közművelődés nevében s érdeké
ben felkérjem.

Nagyon kívánatos dolog, hogy e fele
kezetek részéről is nmtattassék ki megyénk
ben, a ref. példájaként, hogy van-e a rom. 
és gör. katholikusoknál gond az iskolázásra 
és az iskolákra? van-e minden hitközség
nek iskolája s minő külsőleg, belsőleg? Be 
van-e hozva a kényszeriskolázás? Taníttat
nak e a törvényben előirt tantárgyak ? 
Van-e ismétlő és esteli iskola? stb.stb. Mind
ezek nagyon üdvös dolgok s azt hiszem, 
hogy mások is óhajtanának ezekről csak
úgy, mint én, tudomást szerezni.*)

Még csak egy szót. Hogy felekezeti 
szempontból szóltam ez ügyről, azért tele- 
kezetieskedés vádjával ne terheljen az olva
só. Ily formában azért tárgyaltain most ez 
ügyet; mert már előbb a ref. hitfelekezet is
koláiról felekezeti jelleg alatt beszéltem. Én 
ezidőszerént épen azt az elvet vallom, hogy 
nem bánom akárminő jellegű is az iskola, 
csak jó  iskola legyen. De hogy minden is
kola jó iskola legyen megyénkben, azt tel
jes szivből óhajtom. aörftmbei Péter.

A Tisza szabályozása.
< Különös tekintettel Felnő-Sznbolmni, s némi vonatkozássnl a 
„Szabóié*- 22—25-dik axámaibpii ugyamz érdekben megjelent 

„Válasz" rzikksorozatra)V III.Hogy ezen csatorna tónál szállításra előnyösen nem alkalmazható, az önként következik, sót ha tekintetbe vesszük, hogy azon időszakban, ondón a termények (elszállítása kívánatos lenne, a csatornában mindig a legkevesebb viz leend. s az öntözést is háborgatná, vagy egészen lehetlcniteué, — azt nem is véleményezhetjük különösen ily nagy eséssel folyó csatornában, hol a terhet leginkább felfelé kéne vontatni, s a töltések is rongáhÍMiak lennének kitéve.Felemhtendönek tartjuk még itt, vájjon ezen öntözési rendszert nem lehet-o czélszerüen alkalmazni az ártéri főcsatornán is ? Mi ezt lehetőnek czélszorü- nek s könnyen kivihetőnek tartjuk. Igaz hogy most egyelőre csak az ártéren elterülő kártékony vizek rendszeres elvezetése czéloztatik. de nagyon valószínűnek tartjuk, hogy ezen szabályozás sik erültéü l más irányban is nőni fognak az igények, s a szabolyozás kiegészítő részét az öntözést is óhajtani fo g já k ; vagyis viz- kózt élve bár, mégis vizután fognak kiáltani, s meglógnak arról győződni, hogy a minő mértekben károsak a rendetlen vizek mocsár-csoportozatok, épen olyKornéljuk, hogy az illető egyliázfelsőbbség nem is fog vonakodni e hazafias kötelesség toljesitésétöl.Szerk.
A ..Szabolcs" lárczája.

Halottak ünnepén.Száz meg száz irányban, ezer meg ezer czél felé küzdünk, haladunk az életben; utaink mégis egy és ugyauazon ponton végződnek, a temetőben. Mennyire különböző pályán mozognak a néphóditó fejedelem és a vérig korbácsolt rabszolga'.' Mily ellentétes alakok, mily kirívó szélsőségek az óriás és törpe, a bölcs és bolond, a pénzkirály és a napszámos, a szépség bájos eszménye és a torzarczu szörny, nz apostol és istentagadó ; mégis miután saját pályájukat hosszabb — rö- videbb idő alatt megfutották : mind. nund egy igénytelen közös nyughelyen találkoznak, — a sirlinlmok csöndes hazájában. És óh in ily hamar, mily véletlenül dördül meg gyakran felettünk nz elmúlás kemény szóz a ta ! Mily hamar, mily véletlenül kiragadja az enyészet sötét szelleme ölelő karjainkból hon szeretett kedveseinket, — a jó  szülét, az igazi testvért, a szép reményű gyermeket, nzt a hű lelket, azt az angyal arczu nőt. akinek gyöngéd szerelme mosolygó oázzá varázsolta a földi lét kopár sivatagját s a túlvilág inoiid- hatatlan üdvét lehellte boldogságszomjas le lkű nkbe!? Mily hamar és véletlenül kidőlnek, lerogynak a jók nagyok, nemesek. akik kortársaikat az Ígéretnek földére elvezérelni, a társadalmat, hont és emberiséget szebb és áldásosabbjjövö virányos m agaslatára emelni, az akarat minden erejével, sót. több mint emberi tűzzel és lelkesedéssel buzgolkodnak. Nyújtsunk, amit az élet talán elvont, megtagadott hálátlanul tőlük, nyújtsunk
Sályabért o dicsőknek ; ültessük nz emlékezet virágait edves halottinak sirdombjára; figyeljük meg a temető árnyainak rejtelmes suttogását s tanuljunk bölcseséget a halottaktól ma, ahalnttak ünnepén*.Oly csöndes, néma és elhagyatott a temetőkért, hova a kegyelet lépteinket vezérelte. Tehát nincs senki, aki megemlékeznék szeretett elhunytairól ? Nincs senki, aki az élet jelvényét felgyulassza a holtak birodalmú-

Hiányban áldást hozó azon viz. melyet értékesíteni lehet. .Sót már jelenben is találkoztunk oly vélcniény- 
1 nyel, mely a felsőbb részeken eső mocsáros területek szabályozását, épen azon birtokok érdekében — lelve a viz hiánytól, nem tartja ezédirányosnak. A gondolat helyes, mely körültekintöleg néz a jövő felé, de iránya midőn alap nélküli, midőn ezen kártékony mocsárok megtartása által velő az öntözés jótékonyságát csak pillanatra is jiótólhatni.H átra van még hogy az előadottak nyomán röviden körvonalozva nyilatkozzunk azon rendszerről, melyet mi a hol és nyir-vizek szabályozásánál követni 
1 czélszerünek tartanánk.Mindenekelőtt szükségesnek tartjuk az egész szabályozandó terület lejtők viszonyait ism erni, illetőleg egy hydrographiai hálózat pontos megállapítását kifejtését, úgy az egész ártéren szétszórva oly loj- téki pontokat rakni le, melynek nyomán minden egyes terület lejtők viszonyát könnyen s biztosan határozhatnánk meg, s a lejtéki pontokat controll rendszerrel vehetnénk fe l ; szóval hogy minden szükséges vagy felmerülhető kérdéseket azonnal megoldani lehetne. E z által eléretnék az, hogy minden egyes hely niveau magasságát ismernénk s biztos munkálatot hajthatnánk végre, könnyű lenne megállapítani hogy egyes területek viz tartalm át hol lehetne a legkevesebb imunka inellett a legczélszerübbcn levezetni; úgy meghatározni a mellék-csatornák fenék mélységét s esését a főcsatornára, s viszont a főcsatorna mélységét esé.-ét.I l i  a szabályozandó terület mindezen lejték viszonyait ismerjük, határozhatjuk meg csak a föcsator- navonal helyes kiépítését. E  tekintetben, vonatkozva az ártérre, nem követnénk egészben a már felvett irányt, a mennyiben a mély fekvésű helyeket, mint Karkolom. Borgáczka, Szárd stb. inkább igyekeznénk ki kerülni mint azokba belemenni; mert, ezáltal mód nyujtatnék az ily mély fekvési! birtokok tulajdonosainak, hogy azokat használható állapotba helyeztessék; ugyanis azon rendszert követnék, melyszerént ily mély fekvésű területek alacsony töltéssel vétetnek körül s csak saját csapadékuk vízét, talán némi beszivárgást, fogják fel, s vitetnek he a íö vagy mellék csatornába. Ha pétiig a főcsatorna ily mély fekvésű területeken vonul keresztül, azok mindig víztartó medenezékké alakíttatnak át ezáltal, s a meddig a felsőbb vizek teljes lefolyást nem nyernek, a legtöbb esetben egészen haszna velietetlen mocsáros területek maradnak. Hogy pedig ezen mély fekvésű helyeken a csatorna töltések közt vezettessék, az nagy kiadással járna, s gyakran ki sem vihető. Czélszeriitlenuek tartjuk még o csatorna-vonal vezetését azon szempontból is. ha fenti értelemben előadott öntözési rendszer fogadtatnék el.A főcsatorna fenék/nélységét mindig a levezetendő viz mélysége s folyási utjának lejtéke határozza meg, s azon esés, mely utján végig húzódik, l'gydc ezen főcsatorna fenékesését, ha az előbbi faktorok, levezetendő mellékvizek mélysége és utjának lejtéke. engedik, szabályozhatjuk oly form án. —  hogy ha az több mint a folyás rendes esése kívánja, nem használjuk fel egészben, de munkálat és kiadás érdekében visszatartjuk. Hol pedig mélyebb fekvésű vizek levezetésére leszünk utalva, egy ponton szállunk a ícnekmélységgel lejebb és követjük az előbbi utat. így mintegy t a l á nyokra osztva a csatorna vonalát, sok felesleges munkát és kiadást takaríthatunk m eg az építkezés érdekében. s az öntözés tekintetében is helyesebb utat követnénk.A csatornák töltéseinek kiépítésénél a következőleg járnak e l •A f<» és mellék csatornák töltéseit azon nivenu- tiak megfelelő magas kiegyenlítéséig viuénk fel. melyet az összes töltések közt levezedendó bel-vizek niveau magassága a paszabi tiltónál állapitana meg. illetőleg ott adna. így egy tökéletes csatornázási rendszer kifejtése volna kívánatos, melyszerént a fő és mellék csatorna vonalak az elérhető, íelduzasz.tott bel-b a n ; aki emlékftizért tűzzön elvesztett szerelmeseinek sirfájára, vagy legalább a hűség könyvivel öntözze meg a bús hantokat, hol azok a kedves hamvak szende- regnek V Elannyira mélyen sülycdtünk-o már hiresz- telt magas műveltségűnkben, hogy szégyeliink vagy sajnálunk néhány múló perezet szentelni egykori szeretteink emlékének ? Eh ! megsirattuk őket annak idejében, —  gondolja e léha nemzedék, —  a zokogás miatt arczunk is vesztett érdekességéből; gyászoltunk teljes egy esztendeig; lehet-e ennél többet kívánni tőlünk? Oh bocsássatok meg ti nemes le lkek! akik ime egymás után siettek ide a múlandóság hazájába, hogy lefizessétek itt a  kegyelet és bála szent tartozását; bocsánatok meg a kemény beszédért, melyet izgatottságunk keservében egész fajunk ellen igaztalanul emeltünk ! Igen, itt jönek ők, a  jó k , a h ivek. nz. igazak; gyászmez tagjaikon s szivükben még sötétebh gyász, és felkeresve a felejthetlent, aki tőlük oly messze, oly hosszú, végetlen időre távozott, könyezve zogokva, cl- uléltan roskadnak sirhalmára. Ilii lelkek ! az ég árasz- sza ki sebhedt sziveitekre a vigasz gyógybalzsnmát!Be nézzétek mégis, menyi elfeledett sirdomb tűnik szemeinkbe; mily sok sirhalom egyetlen halvány alak, egyetlen fénysugár, egyetlen virágszál n é lk ü l! Talán akik állattuk pihennek, nem is érdemlik, hogy az élok reájok gondoljanak? Talán nincs senkiök. aki rolók megemlékezzék ? Talán nem is szabad, talán hűn, meglátogatni foldisziteni végnyughelyüket? Szóljatok, beszéljetek szcllemárnyak !Ki nyugszik e sírb an ? Szegény árva; apja hnrez- ban vérzett el idegen földön; anyját szintén sírba vitte a súlyos veszteség; egyetlen gyermeküket, a gyönge árvát halálosan sobzetto a hántolom, szívtelenség, embertelen bánásmód, melyet környezőitől és saját véreitől naponta szenvedett; messze messze elbujdosott azoktól, akikben meggyülöloie kellett nz ember nevet; a bujdosna kimerítette életerejét, leroskadt, meghalt, távol szülőföldétől „a  sövénye a latt." Nyugodjál békén szánandó áldozata a nagyok dicsvágyáoak, a kicsinyek köszivénck!

vizek legmagasabb niv.auja *z civilt töltésekkel ó ,jt. tetnék ki és a körülményekhez képest ezen mellék csatornák zár-zsilippekekkel is clhitatnának.Ezen építkezések a társulat költségén hajtatnának végre, inig az egyes területek vizeinek levezetéséről a tulajdonosok gondoskodnának, s a társulatot pedig csak a felügyeleti jo g  illetné, nehogy ezen csatorna rendszerrel össze nem egyeztethető vagy talán némely terület részekre nézve kártékony hatású épít- kezes hajtassék végre.Ha az ártér szabályozásánál ezen rendszer fo- gadtatnék el, majdnem minden lehető előny eléretnék azáltal 8 a méltányosság kívánalmainak is tökéletesen elég tetetnék, midőn a felsőbb vizek töltések közt fogatván fel, nem terülnének cl az alsó részeken, sőt a tiltónál már magas vizszint adnának, annak meguyj. tásátsiettetnék elősegítenék; a mellék csatornák által pedig felosztatván az egész ártér részletekre, minden terület saját vizét tartaná meg, inig azt azokba, majd ezeken át a főcsatornába a tiltóhoz lehetne levezetni. Ezen nz utón az egyes területrészek szabályozása mintegy fiiggetlenitetnék a többitől, s mindenik tehetségéhez képest fejthetné ki saját birtokának rendezését.Ezen fentebb előadott rendszert tökéletesen alkalmaznánk a nyirviz-csatorna kiépítésével is, különös figyelmet fordítva a hydrographiai hálózat megállapítására, hogy ebből a terület lejték viszonyait, a  csapadék és levezetendő viz mennyiségét, a  csatorna viz- emésztési képességét méreteit stb. pontosan határozhatnánk meg. Kiváló gondoskodásunk tárgyát képezné itt a csatorna irányának és fenék mélységének vezetése. Az első nézve kerülnénk minden mélyebb feneket s inkább csak fensikokat követnénk, töltéseink biztonsága, a kiadások kevesbitéso s az öntözés érdekében. A csatorna fenékmélységének megállapításánál még inkább követnénk azon rendszert, melyet a vizek szabályozásánál javaslatba hoztunk s amennyire a levezetendő vizek mély fekvése a folyási sebesség szükségessége megengedné, — a tartány rendszert alkalmaznánk.Hogy ezen projeetumok a kivitelnél változást szenvednének, az mindig a dolog természetében fekszik ; m e r t  v a l a m e l y  s z a b á l y  z a n d ó  t e r ü l e t n é l  k ö v e t e n d ő  r e n d s z e r  v é g l e g e s  m e g á l l a p í t á s a ,  c s a k i s  a 1 e g s z o r g o s a b b u n s z e r z e t t  e l ő m u n k á l a t o k  é s  i s m e r e t e k  u t á n  l e h e t s é g e s . Kár főirányadó vonásaiban vázlatolhatjuk is azt, de létesítése mindig a jólfelfogott helyzet és viszonyoktól tétetik függővé.Midőn mi ezen javaslatainkban nézetünknek kifejezést adtunk, czélunk más nem volt. mint eszméket pendíteni meg s azok által, ha használhatók, szolgálatot tenni a közügynek. Ha bármily ke\és gyakorlati haszna lenne is azoknak, de annyi mindenesetre lehet, hogy gondolkozásra serkentik az érdekelteket s ez is már nagy nyeresség leend.(Vége k ö v )
E in l é  k i r a t*)

.i nagy-káli.'i kir. it-últnnoda alapitátiia alakított ökokol&bizott- aagnak, a n.-kallói reáltanoda gradualaaa targj.iUan.N a g y m é l t ó s á g a  m. k. m i n i s z t e r  u r  !Azon örvendetes mozgalom, mely a közoktatás- ügy terén mindig szélesebb s hatalmasb gyüriizetben áramlik, magyar társadalmunkban mindenkor élet-erős csirával hirt, melynek fejlésképcsssége a koiv.szonyok minden alakulása közt kitűnt, ha az adott körülmények időnként korlátozó vagy visszatartó hatálya, az
•) Klutasithxtlan kötclennégunknek i»tn* :-tiik «■* „ Emlékin»t"-ot, inmt nm**ly szahoh'aincgye művelődim törten lőnek egyik iegtsi-Uli lápját képesi, ejp »z terjedelemben hozni * eszítai ittadui azt u hazai irodalomnak. Szerk.Ki nyugszik c sírban? Ifjú  nő; örök szerelmet esküdve, kérte a ferti szivemet; niézheszéde clkábitott, hittem szavainak, és eltékozoltam érette az öntudat és ifjúság kincseit. Esküje hitszegéé volt. Térdeimen csengettem előtte, hogy ne állítson a gyalázat pcllengéjére; gunyorosan taszított el magától. Ekkor a kétségbeesés rémeitől üldözve, önmagam kerestem fel az utat, amely megmentett örökre az. élettől, az öntudat férgeitől, a világ gnnykaczajától. Szegény elám ított! .A k i bűn nélkül való, nz. vessen reád követ"!Ki nyugszik e sírban ? Egy édes anya. O h ! miért nincs eiöm , lerázni tagjaim ról a hamvadás bilincseit! Látom, érzem, hogy gyermekeim, azok az én kedves fiaim leányaim ! szemlátomást satnyádnak, türpülnek testben lélekben; mogmérgezi elveszti őket az a fulasztó légkör, amelyben élniük kell: és én nem mehetek, nem szállhatok hozzájok, nem védhetem eutestenimel,  nem óvhatom vésztől kárhozattól. Oh kegyetlen sors, oh kínos gyötrelme az. anyai szívnek! Oh örök kegyelein! könyörülj rajtam ; add vissza, bocsásd ide ölelő karjaimba kedves, szeretett, imádott gyermekeimet! Légy m eghallgatva buzgó imádban, szegény kinszenvedó édes anya 1Ki nyugszik o sírban ? Egy boldog férj. Boldog voltam a füldön : mert csak sejteni sem bírtam, mily hűtlenség és árulás űzi velem gonosz játék át családi körömben. Mint törte kezeit, mily dúlt arezot színlelt, midőn közelgett végórám, melyet épen o idézett? elő szövetkezve azzal a nyomorult bűntárssal, 'aki barátságot hazudva, orvmadara volt [családi szentélyemnek, aki öt nem sokára nicgrubolvn, kigunyolva hagyja el, martalékul a nyomornak, a közmegvetésnek. „V an biro a felliök felett, áll a villámon é g !"Ki nyugszik o sírban ? Egy igazi ember, aki gya* mola volt a szegénynek, vigasza a bánatos özvegynek, atyja az elhagyatott árvának, védője nz üldözött ártatlanságunk , pártfogója nz iskoláknak és közhite* zeteknek. Miért hogy sírja mégis jeltclcu  ? Emlékét megörökítette a hálás kegyelet o tt . ahol szőj) lelke gazdag termékenységet fog felidézni a közművelődés



egyenletes s fokozatos haladást nem is eugodték vagyzsibasztották.Nem lehet feladatunk, s nem fiiként Nagymóltó* sáfíod személye és a vezetése alatti szak-ininis/terium irányában, hogy történelmi visszatekintéssel felidézzük az előzményeket, melyeket Nagyméltóságod teljes ösz- szeségükbeu ismer, s melyeknek adutui miniszteriumá- ban, mint gyu-pontban, kim entő részletességgel gyűjt- vék s fentartvák.Annálkevésbó lehet az feladatuuk, mert ez emlékiratunk, kitűzött czélja szerént, a közoktatás-ügynek csakis egyik lánczszemével, a reáliskolai irány- nyál kívánunk foglalkozni. E  téren is azonban kötelezve érzük m agunkat, úgy a tárgyilagosság mindig óvni kellő, valamint Nagyméltoságodnak a közoktatás- ügy nagy terjedelme által igénybe vett figyelme s ideje iránti kímélet tekinteteiből, rövid szabatossággal érinteni a nézeteket, melyek érvényesülését óhajtjuk.E  nézetek érintését mimlazáltal nem mellőzhetjük , mert amennyire figyelemmel kisérhettük a Nagyméltóságod vezetése allatti minisztérium üdvös működését, azt kell hinnünk, hogy a reáliskolai irány még nyílt kérdésül tekintetik; legalább ellőttünk, mint hivatalos tárgyalás fejleményét nem ismerő nagy közönségnek, a minisztériumtól távol álló tagjai előtt, nem ismeretes oly megállapodás, mely az e kérdésben egy- behiva volt ügytanácskozmány eszmecseréjét betetőzte volna.Ha így van, nem lep meg minket, nem azért, mintha a reálirány végleges győzelme, s az u. n. hu- mauisticus tauiránynyal egyenjogúságában legkisebbé is kétkednénk ; de azért, mert tudjuk, hogy a  forrongó ellentétek közti ezen izzó kérdésnek végleges elméleti s gyakorlati megoldása, a társadalom összes fejlődésére kiható; s inéit e szerént nem ismeretlen előttünk, hogy a két irány képviselői közti küzdelem még folyton tart, habár hazánk határain kívül, a reálirány ha- 1 torozott tekintélye a egyenjogúsága úgy az elismerésben, mint az alkalmazásban téuynyé vált s folyton gyarapodig. SSzadad legyen e helyütt utalni a zürichi világhírű politechnicumra, s még inkább a most épült münchenire, melyek már építményeik monumentális magas mubecse, mint berendezésük- s szerelésükkel tanúsítják, hogy a reálirány az egyetemi jelentőséget nemcsak elérte, de egyenjogú testvérré vált.'Nem is lehet másként. Túlhaladta az idő, az emberi művelődés, s a tudománynak már mai állása is \ azon ellenvetéseket, melyek egykor a reálirány elleni érvelésül szótszorattak, s melyek szeréut a reálismus, j a szellemtől elpártolás, az anyag és birtoka s élveinek bálványzása lenne; s melyek szerént annak isteuteleu- ség az anyja, felületesség a  nővére, aljasság és elkor- csosulás gyermekei; s mely műveltség helyett jövedelmező ismeretekre, szellemi erő helyett anyagi birla- lásra törekszik, a magsba szárnyaló lelket iszapba vonja.Az már ma mindenesetre tisztult fogalommá szűrődött, hogy a szellem és anyag semmi esetre sem ellenek; sót inkább egymásra utalt élettársak. A reá- lismus tehát, távol attól, hogy a szellemet leal&zza, megadja annak jogait, s a  diadalra vezető irá n y t; az ismeret helyes irányát, a valóság alakítását s uralm át a dolog lényegének megismen -ct, a rajongástól. e lö | Ítéletektől és üres szólamoktól felszababitást. Diadalait nein felületesség s gyengeség jelzik , hanem a nyers természet legyőzése, az erkölcsök szeliditése. a lét emberiesitése. Mint a homályos képzelgés ellensége, kitartó lelkesedés varázsával küzd: és sikereitől az emberiség, reményelheti alapjogaiba behelyezését, a kerülhető bajck mellőzését, s a korülhetlenek elviselésére való erő megnyerésétEnnélfogva a reáliskolának, mint a realisticus irány közegének, nem czélja u. n. tudósokat nevelni, hanem müveit embereket, akik képesek legyenek a szellem minden irányú hasznos müveit becsülni s é lvezni; nyílt értelemmel feltalálni magukat a tényleges világban; észlelés és gondolkozás által képezni megtérem. Itt, hol hamvai nyugosznak, alig gondolnak reá a .hálás utódok” , miután vérmes reményeikben csalatkoztak.
Oh szentek, óh dicsük I
A . . .  förgeteg
Szétlengeti
Szent hamvatok porát;
I>e a nemes
Utókor ajkain
Dal kel fölöttetek. (K ö lc s e y )Ki nyugszik e sírban ? Egy bölcs, egy bős, egy emberbarát, egy vértanú. Lángszelleme besugározta az ösvényt, melyen az emberiség jobb jövő verufényes tájaira eljuthat: küzdött az ige mézével és a kard illataiméval a nép igazaiért, a világboldogitó eszmék diadaláért; áldozatul vitte a közügy óltárára mindenét; elvérzett, mint a nagy szenvedő Golgotha ormán, mint anyi mások a köznapi lények rágalom-gyilokja és a magasságban ülök boszu-villámai alatt. Most feledés bús árnya borong pormaradványain. Tegyünk ! diszes koszorút szerény fefájára, ültesünk örökzöld iombkoro- nát egyszerű sirhalmára. Áldott az ügy, melyért a kiszenvedett hős magas lelkesedéssel küzdött és elvérzett. Legyen áldásban neve; legyen áldott dicső emléke is nekünk, és e szegény haza minden igaz gyermekének !Elnémult már a fájdalom panaszos zokogása; elvonultak, eltűntek a gyászoló alakok; nyugalomra tértek a temető halvány árn yai; de azért a hold ábrándos lénye, a csillagok bűvös sugarai s az esti szellőtől megingatott szomorú fiizlombok, hangosan beszélnek elmerengő lelkűnkhöz.Mit beszélnek? Hallgassuk ki.Mily nyugtalanok az élok, és mily csöndesek az elhunytak !Kinek egykor kevés lett volua a felvilág; most egy négyszög ölnyi told elég.Mint üldözték egymást valaha; nrly béké én pihennek most egymás mellett.

gyözödésoiket, s azon akarat-erőt. mely tenni tudjon. Ezért azután .. időik - legkiválóbb gyakorlatát az anyanyelvijén műveli; ezért igyekszik a számok és a tér világában biztos tájékozást adni; ezért növendő-! keit gonddal vezeti a jelen kor életébe : tauit történelmet, földrajzot, újabb nyelveket, különös figyelemmel természettant, s nem elégszik meg csak a tudás- ( sál, hanem mindenütt a cselekvési képesség kifejtésére, tettekhez érlelésére törekszik.A reálirányra vonatkozóan, gyönyörűen s találóan mondja Kreyssi németország e téreni [egyik nagy te - ; kiutélye, iniszerént: „Távol attól, a szép s nemes eszményét a nyereség s élv-vágynak feláldozni, jelenünk s történelmünk fonalszálait könnyelműen elm etszeni: közoktatási intézményeink reáliráuyban kiegészítése, az ókori tanulmányoknak inkább hu szövetségese le sz; segitendi népünknek a jelenkor feletti uralomban ré-' szesitését biztosítani; sokfelé igénybe vett ifjúságunknak a munka józuu megosztása által frisseségét s életörömeit megóvni, s a kor nehéz társalmi bonyolatai- nak enyhítésére, közös nézetek megalapítása által, a társadalom minden rétegére kihatni;” közvetlen czél pedig „a  szűkkeblű kalmárnak, gondolkozó s vállalkozó kereskedővé, a gépileg dolgozó kéz- és gyárniü- vesnek pedig értő, a körülményekhez képest feltaláló s tökéletesítő technicussá nemesítése.” Miután Köclily szavait használva .nevetséges fenhéjázás, ha a természettudományok nagy félszárnyalása után, s a mai világ kereskedelme s forgalmának mérhctleu fontossága i m ellett: a classicus műveltségű ember a inathematicus j a természetbúvár vagy a müveit kereskedő s kézműves irányábau, magasít humanitást igényel.”A közoktatás minden ágazata, ugy az a lsóbb ,' mint a közép $ felsőbb tanintézetekben, önkéntelenül! is befogadta a  reálirány vezér-elvét, midőn tobbé-ke- 7ésbé alkalmazza Ilaco örükérvü tételét, hogy , a  tapasztalásból legyenek merítve fogalmaink, dolgozza fel azt a szabad gondolkozás; a tekintélyhit pedig a tudományból száműzve legyen.” Befogadta végre főleg az által, hogy Comeniusnak, a szeretet és szabadságban nevelés apostolának, ép oly korban, melyben a valásháboruk iszonyainak hullámai magasan felcsap- kodtak. s öt is biztalanul országról országra űztek, s ép hazánkban teremtett s kezdeményezett módszerét: a szemléltető oktatást, mondhatni kivétel nélkül al-j kalinazza.A reáliskolai irány elve s módszere tehát, idő folytán immár a közoktatás minden ágazatában s m in -: den fokán, ugy szólván közös alappá vált: közönséges a meggyőződés, hogy mint Loriuser k ife je zi; . a  szellemi tultáplálás, mely egy emésztetlen tananyagot a másikra halmoz, csak testileg ős szellemileg nyomo-1 rék nemzedéket nevel” ; s mindinkáb követtelik 15a- sedow jelszava, hogy .tegyétek gyönyörré a  tanulást, i ne engedjétek a testet elcsenevészedni, a jellem et e l - ' satnyáim , az értelem fegyelmezésének, az emlékezet megtömésének rom ijaival.”A reáliskoláénak mondjuk ez irányt s módszert, mert ez uj szellem, mely Angliában született, Itous-J seau lángoló irálya iiltal az egész világnak érthetővé! lett, s melynek elómunkásai Baco, Ratichus és Andrea, mindenek felett pedig Comenius voltak; a protestáns! Némethon első reáliskolájában nyert kidomborodott alakot, 8 Franké, Semler, Hecker. t ’ampe, és a torna-; s/.atot a reáltaumódszer s anyagi keretebe előszűr be- j avatott Sál/maiiu által emeltetett jelen fejletsége ma-1 gas fo ká ra ; s csak innét kólesönóztettek át a ztá u ! tübbé-kevésbé terjedt mérvben a többi alsó, közép s felső tanintézeti k r< ndsz téka. _ :Hazánkban c speciális irány, úgyszólván, csak j két évtized óta m ivei ét k : habár a tanintézeti évkönyvek már 1838-haii alapitottakul m utatják a  mitrovitzi 4 osztályú s a rakovic/i főrcaliskolát.Szabad legyen az ily irányú hazai jelentékenyebb tanintézeteknek keletkezesi evet, helyet s 1872-ki létszámát, az 1872-ki évkönyvből, a következő kiuiuta-jMi az ember és minden dicsősége, szemben a múlandóság hutáiméval ? !Undorodott a földön a szegénytől; nem undorodik-e a földben a férgektől?Mi haszna, hogy telje* életében a  sötétben evett sokszori haraggal, keserüsséggel, nagy busulással ?Ne sirassátok a holtakat; sirassátok az élőhalottakatA köny, gyász és siralom halottakért; keserű gúny és bűnös káromlás, ha őket éltokbeu nem boldogítottuk.Fényes ravatalok fölött gyakran sötét átokfelhók lebegnek.Az igaznak emlékezete á ld ott; a hamisaknak nevűk pedig megrothadtA hiúság érez- és márvány szobrokkal; a jellem közhasznúsággal örökíti emlékezetét.
.A  derék nem fél az idők mohitól,
A koponőból ki tör «'*» eget kér;
Érdemét a jók, jelezek s jövendő
Századok áldjak”. (berzsenyi.)A halál nem elmúlás, hanem átalakulás, nem vég. liánéin k e id e t; az anyag síéttcrjedéso, a síeltem  meg- ujulása.

„A csillagot égnek boltjira,
Ezer világ ragjrogázár*
Tekintsetek hivő lélekkel!
Ott kend igazi hazatok :
Ott egymást örökre látjátok 
Megdicsöitett szemekkel.
Itt fájdalom, halál,
Ezer veszély talál;
Ott, kezdudik 
A nyugalom,
Diadalom,
tinikké tartó jutalom” . (K i ■ J.)

—*  —  y.

tusba foglalni: 1852-ben keletkezett a budai f i  •V 't noda, s 1872-ben volt létszáma 058. 1852-ben keletkezett u paucsovui föreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 24!*. 1853-ban keletkezett a szegedi főreáltanoda, s 1872-ben volt 5(52. 1854-ben keletkezett a zágrábi fő- reáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 278. 1856-bun keletkezett a k.-bányai főrelátauoda, s 1872-ben volt létszáma 261. 1858-ban keletkezet a kassai löreálta- nodu. s 1872-ben volt létszáma 5<58. 1858-ban keletkezett a belovári alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 53. 1858-ban keletkezet a zimonyi alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 102. 1860-ban keletkezett a petrovinjai alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 100. 1860-ban keletkezett a gospici alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma !»2. 1867-ben keletkezett pécsi föreálta- noda, s 1872-ben volt létszáma 515. 1868-ban keletkezett a lőcsei föreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 
2 0 0 . 186'J-ben keletkezett a kecskeméti alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 123 1870-ben keletkezett an.-káliéi alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 62.1870- ben keletkezett a temesvári föreáltanoda, s 1872-ben volt létszámé 405. 1871-ben keletkezett a dévai alreáltanoda, s 1872-ben volt létszáma 41.1871- ben keletkezett a sz.udvhelyi alreáltanoda s1872- ben volt létszáma 30. 1871-ben keletkezett az eszéki alreáltanoda. s 1872-ben volt létszáma 109. 1872-ben keletkezett a pesti föreáltanoda, s 1872-ben volt létszéma 364. Az utóbbi helyre megjegyezvén azt, hogy itt m ár, valamint Budán parallel osztályoknak való helyiségek s tanerők szügségeltetnek, és a város részenként terjedőleg szerveztetui megkezdettnek.E kis táblázatból több tanulság vonható, s főbbekül sorozzuk: hogy az országban a speciális reáliskolák még aránytalanul csekély számunk; hogy a kizáróan magyar ajkú vidékeken még aránytalanabbik kevés van, s ez az oka aztán, hogy a magasb müvelt- ségii kereskedői osztályban igen gyéren vagyunk képviselve ; kézműveseink nagy zöme alig éri el a hözép- szerüséget, gép- és gyármunkásokat, s vaspályákhoz, távírdákhoz való erőket, nagyobb contingensben, a külföld szolgáltatja.Végül hogy a i  egyedül alreáliskolák növendékeinek létszáma minden vidéken csekély.S  ez utóbbi körülményt természetesnek is látjuk, mert minden bizonyos terület szükségére szolgáló tanintézetnek. bizonyos befejezett rendszert kell alkotnia, hogy czélját betöltse, s mint ily czélt betöltőt, a ráutalt közönség visszatartás nélkül igénybe vegye. Egy- befüggésben áll ez azon elvvel, miszerént a közoktatás jótéteményei élrezbetéso tekintetéből, lehetővé kell tenni, hogy annak áldásaiban minél több ember részesüljön, s részesiilhetésének föltételei mindinkább megkönnyítve legyenek. Ámde ha a reáliskola alsó- s felsőre osztatik. holott a dolog természete szerént, mint egy egész, középtanintézetet képez, s az alsó egyik, a felső másik helyi központon van : ekkor a hozzájutás, a részesülhet és föltétele, az egyik részre nézve mindenesetre súlyosan meg van nehezítve.A fenti táblázatban kitüntetett reáltanintézetek közül, emlékiratunk közvetlen tárgyául a n.-kallói a lreáltanoda szolgál, s bátrak vagyunk annak keletkezése történetét Nagyméltóságod előtt röviden vázolni.(Vége köv.)

HELYBELI LEVÉL.Nyíregyháza, okt. 26. 1878.
Yidliczkay József nyíregyházai országos kép

viselő számadása.Yidliczkay Jó zse f Nyíregyháza városi orsz. képviselőt felhívták választói: mondaná meg véleményét a baloldal kebelében közelebb támadt kérdésről, s nyilatkoznék az iránt, mily pártállást kíván elfoglalni az ellenzék körében közelebb támadt mozgalmakkal szemben ? Végül, tenne rövid jelentést az ország dolgai állásáról, tekintettel az országgyűlés működésére.Yidliczkay Jó zse f ma egyhete, mint jelentve volt, saját magát illetőleg következőleg nyilatkozottÉ n , ugy m ond, határozott programm mellett, mely nem személyi (t. i . nem személyeket állít előtérbe) hanem tárgyilagos és elvi, képviselővé választatván, ezen programmot és az abban foglalt elveket, bármi legkisebb változtatás nélkül vallom magam is. Ezen elvek alapján, úgymond, foglalok a fenálló kormány irányában ellenzéki állást az országgyűlésen: ezen állomásomat nem vagyok hajlandó (eladni, s megtartanám azt még az esetben is, ha a kormány akár egészben, akár részben oly férfiakból alakulna, kik eddig a bal oldalhoz (az ellenzékhez) tartoztak; de a kormányon nőin a baloldali elveket követnék és érvényesítenék. Képviselői állásomban nem a személy az irányadó; nem személyes tekintetek; hanem az elv, a  követett kormányzási rendszer.A Csernátoni altul közelebb felvetett kormányraju- tási kérdésről oda nyilatkozott, hogy miután a baloldal az országgyüléseu nincs többségben; más részről pedig som fejedelem, sem a többség avagy mostani minisztérium által kormányvúllalásra, vagy a kormányzásban! részvétre fel nem szólittatott: nincs rá, úgymond, alkotmányos incidens, melynélfogva a fölvetett kérdést komoly vita tárgyává tenni lehetne avagy kellene; mert a párt, mint kisebbség, maga magát kormányra meg nem hívhatja. Ami, úgymond, a teendők napi rendjén van folyvást az a z , hogy a párt minden alkotmányos eszközökkel folytonosan odahasson, hogy elveinek többséget szerezzen. Szóló nem kecsegteti magát azzal, hogy a baloldali programm, melynek lényegét a bihari öt pont képezi, rendes viszonyok között minden pontja egyszerre érvényesíthető legyen, 8 ennélfogva azoknak egymásutáni érvényesítését is a hazára nézve áldásosnak ta rtan á : azonban nem hajlandó azok bármelyikéről még a párt lehető kor- mányrajutása esetében is, lem ondani; mert az ország 
1 ön állása. s annak garantiája Ausztria irányában, oly életfeltétel, melyről lemondani soha sem szabad, és ha



mint alkotmányos nemzet élni akarunk, nem lehet 
A többség elnyerésére pedig nem csak czélszeninek. 
de sut szükségesnek tartja, hogy az egyes baloldali 
árnyalatok a nagy ezél érdekében összeolvadjanak, 
mint a bihari öt pont teljesen kielégítő alap, melyen 
a baloldali árnyalatok minden elvi áldozat nélkül 
egyesülhetnek.

Az ország dolgait illetőleg Vidliczkay főleg az 
ország statusgazdasági és pénzügyi viszonyairól beszélt 
mint olyanokról, melyek valóban aggasztók, de még 
most nem annyira, hogy egyszersmind kétségbe is kel
lene esni.

Felhozta, hogy senki sem lehet államférfim oki 
nem államgazda, s aki vét vagy hibákat követ el az 
államgazdaság elvei ellen; felhozta, hogy az ország 
közgazdasági és pénzügyi zavara, mely a tönk felé ve
zet, oly állapot, melyuek múlhatatlanul véget kell vetni; 
felhozta végül, hogy a kormány és az országgyűlés 
etekiutetbeu még semmi organicus lépést nem tettek, 
minek legkiválóbb bizonyítéka az, hogy a min rég 
kezdeui kellett volna a dolgot, egy nemzeti alapon 
álló jegybankreudszer vagy önálló uemzeti jegybank 
megalapítására eddig éppen semmi, de semmi sem 
történt

Végül a következő resolutio elfogadására hívta fel 
a népgyülést, mely el is fogadtatott egyhangúlag.

A határozat következőleg hangzik.
„Az egybegyült választók és közpolgárok mélyen 

sajnálják, hogy az ország pénzügyi helyzete kedvezőt
len állapotban, pénzügye zavarban van;

sajnálják, hogy egy virágzó hazai gyár- és kéz
műipar megteremtésére, mely a nemzeti jólét és gaz
dagság s ekkép az adóképesség emelésének egyik lé
nyeges tényezője lehetne, a kormány úgy a törvény
hozás eddig vajmi keveset, azon czélra pedig, hogy a 
hazai iparnak olcsó tőke álljon rendelkezésére, éppen 
semmit sem tett, s történik mindez akkor, midőn az 
ipar körébe eső állami felszerelések, minők a katona
ság és houvédség felszerelése, osztrák kezekben van
nak, s az azokért Magyarország által fizetett pénz az 
országból kifoly.

Miután pedig átalában addig, amíg összes pénz
ügyünk az egyedáruságon alapuló bécsi nemzeti bank
tól függ, sem a mezei, sem a kézi és gyáripar s ez
zel a nemzeti vagyonosság emelkedéséről és anyagi 
jólétről szó nem lehet: abbeli meggyőződésüket feje
zik ki, mikép egy nemzeti alupou álló hazai jegybank
rendszer, vagy nemzeti jegybank megalapítása a tör
vényhozási teendők legelső sorában áll, mi nélkül, és 
továbbá a vele összekötendő, a termelés emelésére 
irányzott államgazdasági és pénzügyi reformok, vala- 
miut végül az országház tartásában a kiadások és be
vételek közötti rendszeres és állandó egyensúly nélkül, 
a mostani nagy terhek mellett, az országra csak pusz
tulás és enyészet vár."

Őrszem.

ÚJDONSÁGOK.
(sz.) Lapunk e száma, a kettős ünnep mi

att, e g y n a p p a 1 később je lenvén  meg: szives 
eln ézésért esedezünk.

(sz.) A dadái lVlsü járás területén ez idén 
uralgott kolera-járvány föllépésének és pusztításának 
eredményéről, krasznai l'éter szolgaimé ur által ösz- 
szeállitott s szerkesztőségünkhöz beküldött kimutatást 
következő tételekben közöljük lapunk olvasóival. Ber
ke szén augusztuskó 28-tól szeptemberhó 20-ig meg- 
betegült 82, meghalt 23; bogdánybau szórványosan 
megbet. 20, meghalt 4; D o mécsé r ben: julius 25-töl 
szept. 4-ig megbet. 285, megli. 97; Gégénvben szór
ványosan megbet. 43, megh. 17; Húszban szorv. 
megbet. 38, megh. 14; Ke mécsén szept. 14-től okt. 
1-ig megbet. 70, megh. 31; Kot aj bán jul. 17-töl 
aug. 22-ig megb. 504, megh. 184; M egyérén jul- 
29-tól aug. 24-ig megb. l'Jti, megh. 64; Orosou aug. 
28-tőlszept.20-igmegbet. 128, megh. 54; Pazonyban 
szorv. megbet. 39, megh, 13; ltaádon jul. 30-tól 
aug. 20-ig megbet. 87, megh. 24; Sony ön szorv. 
megb. 2 megh. 1. Besztereczet, Keéket és Túrát tel
jesen érintetlenül hagyta a járvány. A járás összes la
kosságából (19,940) 526 elhalván, a népesség száma 
2*/,0 %-kal lett kevesebb. Midőn e fontos statisztikai 
adatokat, a beküldő szolgabiró ur szívességéből közzé- 
tesszük, egyszersmiud felkérjük az ügy érdekében 
megyénk többi járásaiuak szolgabiráit is, az e szomorú 
eseményre vouatkozó adatoknak szives beküldésére.

(!) Nyíregyháza város képviselete folyóhó 4-én 
a szokott helyiségben közgyűlést tart.

#  Saniassa József egri érsek által az egri, 
egyházmegyebeli koleraárvák fólKegélésére uagylelküleg 
felajánlt 1200 foriut kegyes adomány felosztatván, ab
ból a szabolcsmegyei árvák részére 250 frnt. jutott. 
Mennyi jött e czélra más utón be eddig ? ncui tudjuk. 
Igen kívánatos volna, ha az e czélra betolyó adomá
nyok időnként a „Szabolcs" utján közzététetnének 
nem csak azért, hogy az egyes adakozók minél előbb 
megnyugtatva lennéuek; hanem azért is, hogy a ne
mes példa vonzó hatalma, minél uagyobb hódításokat 
tenne mindefelé a megyében. Mint halljuk a nyíregy
házai nöegylet által kibocsátott aláírási iveken, igen 
szépen gyűlnek az adakozások.

(!) Lukács Ödön helybeli ref. lelkész, mához 
egyhétre azaz folyóhó 9-edikén délelőtt fél-tizenegy 
órakor, egy igen érdekes egyházszónoklati sorozatot 
fog megkezdeni, mely beszcdfolyain jelen századunk 
hibáit és erenyeit tárgyalandja. A városi müveit közön
séget előre is figyelmeshó tesszük ezen, már tárgyá
nál fogva is érdeket keltő szónoklatokra.

(.) A paszabi tiltó, mely körülbelül 170,000 frtba 
került, a múlt hetekben, a közepén keresztül teljesen 
ketté vált és hasznavehetlenné lett. Mint tudjuk, e til
tó elkészítésére is a társulati tisztviselők vállalkoztak. 
Minden szerencsétlenség mellett is, nagy szerencse, hogy

az építmény nem várta be az cctúbcrhó 28-án megje
lent felülvizsgáló küldöttséget; hanem néhány nappal 
előtte, legalább nagyobb veszély nélkül, előre elárulta 
a vállalkozók lelkiismoretlenségét A felülvizsgáló kül
döttség, nagyon természetesen nem hunyhatván szemet 
a tátongó repedésekre, az egész munkálatot visszave
tette. A tiltó már eddig is 4 sukkra leszált. Így építő
nek a társulat tisztviselői — maguknak. Ideje volna már 
ha a társulat fólébredne letargiájából s leszállva az 
egyes tekintélyek bálványának zsámolyáról, önúllóau 
intézné házi hajait.

<> A bujtos alatti izrael. fürdő, mint haljuk, 
a téli idóuyre igen csinosan, és kényelmesen vau be
rendezve. Ha már más, könuyebben hozzáférhető für
dőnk niucs a városban, ez is nagy nyereségnek mond
ható. Egyátalábau nem volna fölösleges, sut a közön
ség meg is várja a hatóságtól, hogy az e fürdőbe vi
vő ut még az esős időszak beállta előtt rendbe hozassék.

+  A nyíregyházai ref. egyház elöljárósága’ 
W’ilduer Alajos helybeli zenetanár ur szives segitkezése 
mellett, folyóhó 15-kén tánczraulatsaggal és sorsolás
sal egybekötött hangversenyt szándékozik rendezni sa
ját uj temploma javára. Már a programm is nagyrész
ben össze vau állitva. Előre is mondhatjuk, hogy e 
hangversenyt programújának változatossága és erede
tisége kedvesen lógja meglepni a jótékonyság és szép- 
müvészet barátait.

* Balog Andor 12 éves fiú, a helybeli első zene
kar klarinétosának fia, akiről Balázs Kálmán és Benczi 
Gyula igen kedvezően nyilatkoztak, folyóhó 8-án este 
mutatja be először a közönségnek ezim balom já té
kát a nagyvendéglő éttermében, étkezés alatt.

~  A helybeli „ipar és kereskedelmi bank** 
igazgatósága a hozzá a „Szabolcs" ezidei 43-ik számá
ban „egy részvényes" által intézett abbeli kérdésre, 
hogy az igazgatóság miért nem tartotta meg a folyó 
évi januárhó 29-ikén hirdetett közgyűlést? ezennel 
azon feleletet adja, hogy f. é. januárhó 29-én közgyű
lést hirdetve nem lévén, azt nem is lehetett megtar
tani. Nyíregyháza oct. 31 1873. Az igazgatóság.

Felelős szerkesztő : K. Kiuethy István.

NTyllttér.*)
Alulírott h. ügyvéd K.-Várdából Nyíregyházára 

tevén át lakását, irodáját a Draskóczy Sámuel ur liá- 
záuak káposzta tér felöli részében nyitotta meg, mit is 
úgy ismerőseivel, mint az ügyvédi munkát szükségló 
t. ez. közönséggel tudatván, szorgalmas s lelkiismeretes 
eljárását minden peres és peren kívüli ügyvédi teen
dőkre nézve felajánlja.*

Nyíregyháza, nov. 1. 1873.
Sípos Eudre.

•) Az e rovatban költöttekért nem vállal felelőséget a Sz. rk.

(3 -2 ) Hirdetmény.
A  magyar cjazakkelcti vasút nyiregy- 

háza-ungvári vonalának kiépítéséből felma
radt különféle szerszámok, fa, vas, kő, tégla 
s a többi auyagnemiiek szabadkézből, de 
kézpénz fizetés mellett el fognak adatni.

Kzen eladás hetenként a szerdai, és 
szombati napokon reggeli 0 órától kezdve 
délutáni 1 óráig, kinnt a vasút melletti te
mető szomszédságában lévő rnkiári főhe
lyen; más nupokou pedig belliit Nyíregy
házán a vasuttársulat irodájában, mely Orosz 
Ferencz ügyvéd ur házánál a görög catlio- 
likus papiakkal átellenben van, fog töténni, 
hol is a venni szándékozók t. ljuirini Gusz
táv osztálymérnök urnái jelentsék magukat, 
ki is mindenekről bővebb felvilágosítást 
nyujtand.

Kelt Nyíregyházán, 1873. okt. 10-én.

A felek megbízottjai.

(3—3) Eladó házak.

Buloráru-csarnok-megnyilá*.
Alulírott részvényekre alapított ezég, mély tisztelettel tudatja a nyíregy

házai és vidéki t. ez. közönséggel, hogy Nyíregyházán, M á n y ik  J ó z s e f  ur 
pazonyi-utezai házában november 1-söjén

Á R U - C S A R N O K Á T
megnyitotta. — Miután a társulat ezé Íját, az átalán uralkodó pénzhiány nagy 
mérvben késlelteti; s habár még most nem is rendelkezik egészen a szükséges 
tökével; de hiszi, hogy a közönség igényeit sok tekintetben kielégítheti : miért 
is a nagyközönség figyelmét és pártfogását kéri.

A  társulat nemes czéljánál fogva önbizalommal és teljes rem ényinél kezdi 
meg működését, amennyiben mindent elkövet, hogy valamint az e szakba vágó 
minden egyes müczikk csoportosításával a vásárlást kényelmessé tegye, úgy 
másrészt ez iparágat hazánkban, különösen Nyíregyházán minden tekintetben 
tovább fejleszsze. A „nyíregyházi butor-ipar-társulat.“

A nagydebreczeni - utczában 1529. és 1530. sz. alatti házak, kedvező föltételek mellett, szabadkézből eladók. Értekezhetni a csillag-utczában 1425. szám alatti háznál.
Mácsánszky József.

Hirdetmény.
A gesztarédi határban, az ujfejértói vas

úti állomáshoz félórányira, 173 osztályozott 
kitűnő szántó-, kaszáló- s nádasból álló ta 
gos birtok, kitűnően felszerelt gazdasági épü
letekkel, úgy nemkülönben dohányszinekkel 
—  bármely időben haszonbérbe kivehető.

Bővebb felvilágosítást ad Szombathy Ödön 
ügyvéd Nyíregyházán, — továbbá Básty László 
ujfejértói tanyáján. (3—1)

Nyíregyházán, 1873. november 1.

Szombathy Ödön.

Eladó házhelyek.
Az Eralatti I. szakaszbeli kerteknek, egy 

részről a szentmihályi-uteza felé eső, más 
részről a széna-piacz felé terjedő szöglete, 
öt házhelyül —  mintegy 480 □  öllel 1 ház
hely —  örök áron szabad kézből eladó.

Bővebb felvilágosítást nyerhetni, a vá
rosi házipénztári irodában. (3 — 1)

E l a d ó  ház.
A szentmiliályi-utczában levő 29í)-ik szá

mú ház, mely 2 külön lakásból áll, akár 
egészében, akár részben eladó.

Értekezhetni a szerkesztőségnél.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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