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SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

Hirdetési dijak i A
r Minden f> hasábos petit-sor egyszeri hir-jP 
 ̂ detésnél 6 kr. többszörinél 4 kr. f f
Terjedelmes hirdetések többszöri beik-ff 

Hatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-z 
közölhető. V

L Minden egyes beiktatás után kincstári 
illeték 30 kr. <9

kA nyílt-térben minden három hasábost 
garmond-sor dija 20 kr. 8^Az előfizetők, a hirdetések meg- a ^ szabásánál, 2 0 %-nyi kedvezmény-fl §  ben részesülnek. ff
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Emeljük a muukás-osztályt.*)
II.

(L .) A „Szabolcs" 43-ik számában a 
munkás-osztály emelésiről értekezvén, kifej
téin annak szükségességét s Ígértem, liogy 
mikéntjét is közelebb kifejtendem.

Amt étTes reménynyel tölt el a mun
kás-osztályok emelkedése iránt, az ininde- 
neklölött azon ferde nltrainontán - aristokra- 
tikus gondolkozás szüuőfélben levése, vagy 
legalább hovatovább szőkébb térre szorítá
sa, mely csak a születési fölényre támasz
kodva, a becsületes munkát, mint valamely 
páriának való foglalkozást lenézte, megve
tette. Napjainkban nemcsak művelt egye
sek, de még conservativ államok is elisme
rik s jogokkal ruházzák fel a munka által 
szerzett vagyont.

Hathatós emeltyűje ez a munkás-osz
tálynak ; mert az a kívülről jött lenézetés és 
inegvettetés következtében mintegy félt 
érezni saját becsét és méltóságát; fájdalom, 
szégyelte s alacsonynak tekintette önmagát, 
és ha csak lehetett, örömmel cserélte fel le- 
alacsonyitónak vélt mesterségét, ami még 
amelett jövedelmező is volt, egy dijnokság- 
gal; sőt ez még napjainkban sem példátlan, 
csak azért, hogy bizonyos álnymbust sze
rezhessenek, vagy némi ugylátszó tisztessé
ges állást vívhassanak ki a társaséletben.

Az eféle gondolkozásmód napjainkban 
már Európában is szünöfélben van, s a ki
vidről jövő tiszteltetés és elismerés, mintegy 
nagyobb önbizalmat és helyesebb önérzetet 
ad a munka embereinek.

Ez önbizalmatlanság és öntiszteletlen- 
ség pedig egyenesen és határozottan a mií- 
véletlenségből, a tudatlanságból származott.

Ha a nmnkás-osztály az olvasás köz- 
vetitésével, gondolkozni s eszmélkedni ké
pes lett volna; ha fel tudott volna emelkedni 
azon magaslatra, ahonnan a munkás-osztály 
befolyását a világmüvelődésére megítélni le
het ; ha képes lett volna felfogni azt, hogy a 
delejtő, a nyomda feltalálója, vagy a gőz
erőnek a gépekre alkalmazója, sokkal több 
hasznot tett a világnak, mint n zsarnok ural
kodók bosszú sora : akkor bizonyosan be
csülni kellett volna azon osztályt, melyből 
ily halhatatlan lángelmék váltak ki.

Ugyanazért ezen önbizalom, önbecs 
emelője nem lehet más, mint az irodalom. 
Ez osztály müveltebbjeinek, nem lehet fon
tosabb feladatuk, mint ébreszteni s a lehető 
legszélesebb körben terjeszteni nz olvasási 
kedvet. Ez azonban még magában nem elég. 
Oda egy népszerű „m u n k á s - iro d a lo m *  
megteremtése lenne szükséges.

Tagadlmtlan, hogy a sajtó napjaink
ban óriási mérvet öltött; de annak milliárd 
közlönye oly tenger, melyből még a foly
vást tudománynyal foglalkozó sem képes 
mindig kibontakozni. A  szabad sajtó min
den gondolkozási iránynak helyet ad, s a 
nem értők leggyakrabban ártalmat szerez-

•) L ú d  a „Szabolcs" 43-adik számát. Szork.

uek belőle s amellett magára a munkára, 
iparra s azok történetére, fejlődésére vonat
kozó közlemények, csak itt-ott, szórványo
san jelennek meg.

Minden városban először is „mun- 
k á s - e g y le t e k “ -et kellene felállítani, ahol 
hasznos ismeretek közlése történnék. E mun
kás-egyleteknek összeköttetésben kellene 
lenni más, különösen külföldi hason czélti 
munkás-egyletekkel, hogy a külföldi, külö
nösen az amerikai munkás szellem átszivá
roghatna ezen csatornákon keresztül ha
zánkba; s hovatovább szőkébb térre szorí
taná itt n közönyt és tudatlanságot.

Ami a munkás-osztály jövendő emel
kedésére nézve a legbathatósabb biztosíték : 
az a czélszerü nevelés felkarolása és terje
dése. Ez az, melyen jövőnk összes reményé
nek kell nyugodni.

Szükséges nzonban meghatározni, mit 
kell érteni a czélszerü nevelés alatt. Ne gon
doljuk, hogy azzal, mindent megtettünk vol
na, ha gyermekeinket a törvényszabta isko
laéveken keresztül járattuk s jól-rosszul irui, 
olvasni niegtanittattuk.

Mindenekfölött az szükséges, hogy az 
iskolák jó  karban legyenek; minthogy pe
dig az iskola egész becse a tanítóban fek
szik : legyenek jó  tanitók. Nem az a czél, 
hogy minél többet tanítsanak gyermekeink
nek, hanem az, hogy minél jobban taníttas
sanak. A nevelés feladata nem annyira az, 
hogy bizonyos mennyiségű ismeretet adjon, 
hanem az, hogy n tehetségeket feiébreszsze; 
a tanítványt saját szelleme használatára meg 
tanítsa. Nem szükséges, hogy az ifjúnak so
kat tanítsanak; de igenis szükséges az, hogy 
alaposan és bölcsen. Az ily nevelésnek lehet 
hathatós befolyása a nmnkás-osztály jövö 
emelkedésére.

Ez eszmék felkarolása és életbelépte
tése emelheti a munkás-osztályt, s teheti oly 
tiszteletessé, mint aminöbon vannak más 
művelt osztályok; de ha ezt ki akarjatok 
vívni munkások, műveljetek önmagátokat.

Ne a politikus csizmadia absurduin 
bölcselkedésében, mely az értelmesek előtt 
szánó mosolyt kelt; ne is nz úgynevezett 
paraszt-dölyfbcu, hányavetiségben, amely 

, oly sok magát értelmesnek tartó iparos sa
játja , keressétek a tiszteltctést. Ezek csak 
gyalázatba ejtenek. Ne feledjétek hogy : 
„a bölcs balgát", és hogy „a valódi müveit 
mindig alázatos és emberségtudó."

A kézi munkának és önművelésnek 
együtt kell haliadni. Ha ezt megérti és fel
fogja az iparos, úgy szert tehet finom szo
kásra és modorra épen úgy, mint más em
berek; felemelkedhetik azon nagy eszmék
hez, melyek nz emberiség boldogitására kül
detnek; szóval: lehet tiszteletes, értelmes, 
hasznos tagja a társadalomnak ezen az utón.

A Tisza szabályozása.iKrlfmól tekintettel Keliő-Sisboletrm, * némi yonntkoeiiinl k 
Szaliolc»“ 22—25-dik aznmaibfn tiffvanoE elviekben megjelent 

„Valasx* ezikkíorotatm)

IX.Az clöaáatottaVlian többször hangsúlyoztak, sőt kiválóan sürgettük a helyzet tökéletes tanulmányozását

s hydratechnikai adatok gyűjtését nera azért, mintha talán e tekintetben ezideig semmi sem történt volna de mert azokat, melyek ezideig beszereztettek, kielégítőknek s helyeseknek nem tarthatjuk a következő szempontokból.A tervbe vett szabályozás keresztülvitélénél azon vízmérési adatok lettek elfogadva, melyek Horváth László mérnök urnák a nyirviz-csatornára vonatkozó tervezetében találhatók fel. Ilyen a kilencz viz-csatorna inásodperczenkéuti 401. köb láb viz emésztési képességének kiszámítása, vagyis azon köb mennyiség meghatározás, amelyet e csatornák az cv bizonyos szakában másodperczenként az ártérre vezetnek.Igen helyes ha vízmérési adatokból indulnak ki; ez az egyedüli correct e ljá rá s: erre alapítani le h e t: c s a k h o g y  m in d i g  f e l t é t e l e z v é n  a z o k  h e l y e s s é g é t .A nyírvizek eső-tartománya 24. □  mérföldnek vétetik fel, hogy mennyiben helyes az, és mily alapon batároztatott meg, nem tudjuk, valamint azt sem, hogy ezen terület évi csapadéka észleltetett-eV ha igen, menynyit tesz az ki VAz egyes csatornákon, s ebből az ártérre ömlő összes vizek köbmennyisége mérési adatok nyomán állapitatott meg. Ezen mérési adatok azonban fölöttébb gyanúsoknak tűnnek fel előttünk, midőn a csatorna közepén mért sebesség, mindenütt kerekszámban álli- tatik elő s az 2  vagy 3 lábat tesz ki másodperczenkéut.Aki csak közelebbről is ismeri, tanulmányozta a mérési eredményeket, nagyon feltűnőnek fogja találni ez adott számokat, azon következtetést vonja le azokból, hogy azok hibásak nagyonfelületesck s hamisak; azok miuden alaposabb tanulmány nélkül vétettek fel s pontos ismeretükre semmi súly sem fektetett.Midőn tehát ezen mérési adatokat helyes számítás alapjául nem fogadhatjuk el, ugyanakkor határozottan hibásnak, eltévesztettnek tartjuk azon utat, roely- 
1 szerént a számítás végrehajtatott. í g y  a z  e g é s z  e r e d m é n y t  i l l u s o r i u s n a k  t a r t j u k ,  s m e ly  m in t  i l y e n  m u n k á l a t i  a l a p u l  n e m  f o g a d h a t ó  e l , a z  e l v e t e n d ő .Ezen számítás Prony képlete nyomán van összeállítva s egyetlen felszinsebesség mérésből akarja a folyam egész középsebességét s majd köbmenuyiségét meghatározni a kereszt szelvény sorzata által. Ezen számítást a tudomány már rég elvetette, úgy a két ge- nialis franczia mérnök Darcy és Bazin, kimutatták aunak basznavebetlenségét, majd később a kitűnő két amerikai méruük Ilumphreys és Abbot egészen hibásnak találták s mindcu számításnál mellőzni javasolják azt. így fényes sikerrel bizonyították be, hogy minden oly képlet, mely egyetlen felszin-sebbesség méréséből akarja meghatározni a folyam egész közép sebbességét köbtartalmát, elvetendő. Ugyanezen képiét helytelensége iparoltatot azon nemzetközi Bajtia folyam mérése alkalmával is ,  mely 18G7-ik évben a jeles Grebenau vezetése alatt Baselnél végrehajtatott,Ha ezek nyomán a nyiiviz szabályozásánál fel- , mutatott s átvett adatokat helyeseknek nem fogadjuk el, s azokat valódi értékükre szállítottuk le : úgy hisz- sziik ezáltal csakis egy oly kötelességet teljesítettünk, melylvel az ügynek tartoztunk, s talán ösztönt adunk arra, hogy ezen adatok alaposabb tanulmányok nyomán állapitassanak meg, s több hiányzók pedig beszereztessenek.Mi ezen egész csatornázási tervezetnél nem tudjuk magunkat némely tekintetben tájékozni.; Ugyanis halljuk idézni, hogy az egyes voDal részeken a csatorna fenék-szélessége, keresztszélvénye minő méretekben állapitatott m eg; de hogy mily számítások, vízmérési adatok nyomán történt az. s hogy hány köbláb vizet kell annak másodperczenként s az egész éven át levezetni; hogy mennyi ezen levezetendő viz köb mennyisége : ezeket kimutatva sehol sem tudjuk. Egyik helyütt nagyobb méretekben építtetik ki a csatorna, majd összébb vonatik az, de mely eljárást okadatolva hydrotechnikai számítás, és alapon eldöntve, nem ta láljuk fel. Lehet hogy létezik ily tanulmány, de lehet hogy nz egészen m ellőztetett 1 1 a p e d ig  a z  é p í t k e z é s h e z  e z e n  a l a p o s  t a n u l m á n y  n é l k ü l  fo g n a k  h o z z á ,  n z e r e d m é n y  c s a k  h i b á s  l e h e t  m e r t  v a g y  f ö l ö t t é b b  s o k a t  fo g n a k  é p í t e n i  v a g y  k e v e s e t ;  i g y  m i n d k é t  e s e t b e n  h ib á s  e r e d m é n y h e z  f o g n a k  j u t n i .Óhajtottuk volna már itt befejezni jelen czikkso- rozntunknt; de miután a vonatkozott „Válasz* czikk- sorozatban majdnem direct hivattunk fel egynémelyekre feleletet a d n i: azt a következőkben teljesítjük

A l^gujnbb töltés-emelési tervezetre vonatkozólag, mely a volt dombrádi m. kir. osztály hivatal, illetőleg Meiszner Ernő m. kir. mérnök ur által kőszít- tetett, az mondatik, hogy a dombrád-gávai vonal töl-



lés magassága l.a láb hibával építtetett ki a hibás 
tervezet nyomán.

Ha a nevezett kir. mérnök ur körünkben volna, 
hiszszük maga felelno arra, s igy miután ö távol van: 
párszóbau felelünk ini. j

Dombrádtól Gáváig, illetőleg Dombradon felül 
nehány száz ölben 1 a lubbal alacsonyabbra tervezte
tett a töltés magassága, mint innen lel Zsurkig. Ezt a 
magas kormányhoz jóváhagyás végett felterjesztett ópi- 
tébi leiratban indokoltan bárki is megtekintheti. Hogy 
helyes-e vagy nem, azt nem vitatjuk. Egy másik hiba 
hogy az 18ti7. évi legmagasabb vizszin, a töltés voual 
alsóbb részének egyes poutjain eltéröleg alacsonyabb
nak vétetett a bodrogközi töltések kiépítésénél hasz
nált vizszinuól. Hogy ez való, hiszszük; mivel idézte
tik több helyütt. j

Alulírott ezen töltés-tervezet kidolgozása alkal
mával, az idézett kir. osztály-hivatalban dolgozott, az 
adott utasítások alap ján s a tiszai viszonyokat 
még kevésbé ismerte, semhogy az ügynek folyamára 
hathatott volna. Kár hogy mások nem tették !

Ami pedig a lelkiismeret és öubeesérzetrül muu- 
datik, arra ez válaszunk.

Ha csak egy kissé definiáljuk is ezen teteit, sa
játságos eredményhez jutunk. ...............

A lelkiismeret dolga mindig az egyéniség en-jevel 
a legszorosabb összefüggésben áll. így látni lógjuk, 
hogy a kötelességérzet is külöubözöképeu van az em
bereknél kifejlődve, s mely azon felfogástól föltételez- 
tetik, minő az egyéniség fogalom-képessége. E szerént 
ha valamely munka teljesítése bizatik reánk, aképen 
hajthatjuk azt végre, miként helyesnek véljük, vagy 
arra képesek vagyunk; tehát lelkiismeretűnk nyugodt 
lesz, mert a munkát végrehajtottuk. Igen de a dolog
ra, munkára magára vonatkozva cselekményünket, kérdés 
leend vájjon helyesen hajtottuk-e azt végre 11a ké
pességünket vesszük tekintetbe s aszerént járunk cl, 
talán nyugodtan is lehetünk. De vaunak más termé
szetek is, m elyek érzik  bár, hogy tehetsé
gű k h ö z képest mindent m egtettek  s mégis 
•cselekményükben bizonyos űrt találnak, 
érzik hogy azt egészen végezni nem bírták. 
Ez már a lelkiismeretnek nyugtalanságot okoz, s ku
tat a helyes irány után. Ezt csak két utón találhatjuk 
fel. igyekezünk, kutatunk hogy az űrt bebir- 
tuk tölteni, vagy fe lem elt ló vei haladunk 
tovább beismerve gyengeségünket, kere
sünk oly cselekményt, m elynél ezen űrt is 
bebirjuk tölteni.

Azon figyelmeztetést pedig, hogy az elhunytakat 
hagyjuk békében nyugodni, teljesen elfogadjuk. Csak
hogy fogalomzavar itt is, a tényeket az egyénekkel 
azouositani. Valóban, midőn a nagy Széchényi gondo
lom „HitcD-ében mondja, a régi közmondást el kell 
hagynunk, „hogy az elhunytakról vagy jót vagy sem
mit- ; akkor Ö is a tényeket értette s megbocsát a 
figyelmeztető, hogy mi is ezt követjük.

Nem tudjuk, hogy a „hivatkozott- válaszban meg
bízásból tétetik-e említés a társulati tisztviselőkre vo
natkozólag; de kissé kételkedüuk (‘tekintetben, miután 
azok mindenkor megtudtak magukért felelni, sót a 
társulati igazgató és pénztárnok ur felől csakis a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk s felettébb saj
náljuk, hogy e két szorgalmatos s tevékeny tisztviselő 
a társulatot elhagyni szándékozik; közelebbről ismer
vén eljárásukat, ezen lépésüket vesztességuek 
tartjuk a társu latra nézve. Szerettük volna e 
tekintetben bővebben szólam, mivel gyakran hallani 
oly méltánytalan és igazságtalan nyilatkozatokat is. 
melyek csak a dolog nemértéséből eredhetnek; úgy 
óhajtottunk volna a társulat működéséről, szervezke
déséről is némelyeket elmondani; de miután ezt már

is hosszára nyúlt czikksorozatunkban nem tehetjük: 
fentartjuk magunknak azon eshetőséget, hogy arra 
máskor visszatérhessünk.

* **
Nem ürömmel fogtunk jelen czikksorozatunk meg

írásához, s inkább szerettünk volna hallgatni, ha arra 
a körülmények által nem lettünk volna utalva. Midőn 
mi tollhoz nyúlunk, azt mindig csak a közügy szolgá
latában vesszük fel, a legigazabb gondolattól vezettetve; 
senkinek ártalmára lenni nem akarván. Óhajtanánk 1 
hogy az ekként lenne magyarázva; de ismerve az éle
tet, tudjuk azt, hogy az egész vaskövetkezetességei ta
nítja az embert egymásra törni; sokakat az irigység 
hajt, mig másokat az ambitio ragad magával s nem 
ismerve határt, óuösségükért a legnemesebb ügyet is 
képessek (feláldozni.

Szabó László,
mérnök.

E ni 1 ó k i r  a t
a nagy-kállúi kir. reáltanoda alapítására alakított iskokol abizott- 

ságnak, a n.-kuliul reáltanoda gradualása tárgyában.

(Vége.)

Szaholesniegye számára egy közép-iskolát meg
nyerni, N.-Kálló város értelmisége körében mér 1859- 
töl fogva óhajtás volt. A  középiskola minősége iránt 
nem volt nehéz megállapodni; mert tekintettel a kor 
átalános irányára, és főként hazai viszonyaink közt, az 
eddigi humauisticus tanirány mellett igen is egyoldalú 
képzettségre, mely mellett a gőz- és vilany-erö alkal
mazásával mind óriásibb mérvben növekedő üzlet, ke
reskedelem s forgalom teremtette szükségeknek s pá
lyáknak megfelelelö erők úgyszólván teljesen hiá
nyoznak köztünk; tekintettel végre a humanisticus 
taniránya iskoláknak az országban, mondhatni tán, tul- 
böségére, s hogy ily tanintézetekkel a felekezetek a 
megye közvetlen környékén (Debreczen, S.-Patak, stb.) 
több helyütt bírtak : egy reál tanintézetnek megnyeré
sére, törekvés, mindenesetre úgy hazafiul, mint helyi 
szempontból, legindokoltabbnak kínálkozott.

Házéi viszonyaink közt azonban, az elmékben és 
kedélyekben ezen megért terv létrehozására, sokáig ké- 

i sett a kedvező esély. Végro kifejezést nyert a törek- 
i vés Szaholesniegye N.-Kállóban székelő takarékpénztár 
egylete 1868. január 23-án tartott közgyűlésén, hol a 
kivitel mozzanata kezdeméuyeztetett, egy N.-Kállóban 
tolállitaudó megyei reáliskola létesítése elhatároztatott 
s a terv megérlelése és foganatosítására egy szükebb 
körű iskolabizottság, testületi közegül inegalakittatott 
s kellő mandátummal felruháztatott.

Ezen iskola-bizottság reménynyel volt a társadalmi 
utón eljárás sikeréhez, 1868 májusban kibocsátta alá
írási felhívását kiválóan Szaholesniegye közönségéhez, 
hogy egy N.-Kállóban felállítandó megyei reáliskola 
megállapításához járuljanak.

Az aláírások eredményéül 1860. jul. 9-ig, 267 
gyűjtő ivén, 1103 egyén által: 21,578 Irt 37 kr. je
gyeztetett.

Szemben egy ily tanoda létesítéséhez s fentartá- 
sához szükségelt alaptőke összegével, a gyűjtés ez ered
ménye kétségkívül csekély volt; de kevéssé fejlett anyagi 

| viszonyaink közt. teljes bizonyossággal kifejezte azon 
; átalános érdeklődést s óhajtást, melylyel a megyei kö- 
■ zönség is a tervet fogadta.

S az eredmény ezen tanúságára helyezte az isko- 
I la-hizottság reményét, midőn feledhetlen b. Eötvösünk
nél. előbb érdekeltségi küldöttek u. in. Ilónis, Somossy, 

; akkori képviselők, b. Vécsey, akkori főispán, s Tokaji 
Nagy Lajos, az iskola-bizottság elnöke utján, ismétel
ten magánjellegű előterjesztéseket tett; s miután azo

kat a uébai miniszter hő érdeklődéssel fogadta és hú- 
toritotta, sőt tanácsolta : ez alapon az adományokat 
aláirt érdekeltséget 18ü‘J. jan 10 ro közgyűlésre egy- 
beliivta, s eddigi eljárása és eredményeivel beszámol
ván, javaslata folytán e gyűlés elhatározta, hogy egv 
Szaholesniegyóben, N.-Kálló városában létesítendő, te- 
lekc/.etiség nélküli állami reáliskolához, a gyűlt alap 
terhére, s e gyűlés és a k. közoktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásának föltételével vásárolt térés telket s uagy 
arányú épületet felajánlja s az ügy ilyként véglegezé- 
sóre az eddig eljárt iskola-bizottságot továbbra is fel
hatalmazta.

Ez alapon azután az iskola-bizottság, íuúr most jo
gosult közegként járult néhai niiuisterünkhüz azon em- 
lékiratával, mely 1860. október 28-án 15,503. sz. a. kelt 
elintézésben részesült, s mely Szabolcsmegyébcu N.-Kál
ló városban egy állami reáliskola felállítását, az érde
keltség nyilvánult határozata alapján, elfogadta; a vá
sárolt telek és a ház örökvételi szerződését megerösi* 
tette, sőt az állainkötvényekboni adományokat névsze
rinti, valamint az egri fökáptalan 3U0ü írt. alapítványi 
kötlevelét teljes értékben beváltván, végre pedig az alá
írások szerint több év folyama alatt fizetni kötelezett 
adományok előlegezéséül, a rendelkezése alatti alapok
ból 6000 írt. kölcsönt adván, amint erről Nagyméltó- 
ságod az elöiratokból meggyöződtethetik, kifejezte ezen 
társadalmi kezdemény, s a n.-káliói reáltanoda iránti 
hő pártolását; ekként téve lehetővé, hogy a vásárolt 
telek s ház értéke, az örök eladóknak szerződésszerű
en az iskola-bizottság által kifizettethessék.

Benső hálától áthatottan ismerjük el, hogy csak
is iidvözült b. Eötvösünk ily mérvű lelkes támogatásá
nak köszönhetjük, hogy a társadalmi kezdeményezés 
megért gyümölcséül; a vett telek s épület 1870. mart. 
21-én 1543. sz. alatt s 1860. uov. 8-ától elsőbbséggel 
a n.-káliéi 1131. sz. telekjegyzökönyvben, a n.-kállói 
reáliskola-alapítvány tulajdonául hekebeleztetett, s 1870. 
niárcz. 10-én 4817. sz. a. kelt miniszteri intézmény ere
jével, 1870. juu. 15-én az mint ilyen, rendeltetése czél- 
jára, a közoktatásügyi kormány által tényleg átvétetett.

Ez intézet azótai életéről Nagyméltóságod minisz
tériuma folyton nyilvánságbnn van tartva, s a közön
ség évi jelentésekben értesül. Ez utóbbi adatait hasz
náljuk, midőn felsoroljuk, hogy e tanodának I-ső év
ben, 1 osztályai megnyittatván, növendékei száma volt 
55, köztük n.-kállói 24, megyei 25, távolról 6. 11-ik év
ben a 2-ik osztály is meguyittatván, növendékei szá
nna volt 61, I-sö osztályban 27, U-ik osztályban 34, 
köztük n.-kállói 21. megyei 32, távolról 8. E í. 111-ik 

j évben a 3-ik osztály is meguyittatván, u növendékek 
száma 71, I-só osztályban 21,11-ik osztályban 17,111-ik 
osztályban 33. köztük u-kallói 28. megyei 34, távolról j 0. E számok átalán nem kedvezőtlen tanúságok, s hogy 

1 nem azok, hivatkozunk a reáltanodákróli fentebbi táb
lázatunkra, mely szerint az 1858-ban alapított belová- 
ri alreáltanoda 1872-iki létszáma 53, az ugyanazon év
ben alapított milliónyié 102, az 1860-ban alapított pet- 

j rovinyaié 100, az ugyanazou évben alapított gospició 
J 02, az 1860-ben alapított kecskemétié 123, aa 1871-ben 
alapitott dévaié 41, uz ugyanazon évben alapított sz.- 
udvárhelyié 41. az ugyanazon évben alapított cszékié 
100, s mely számok tanúsága szerint, a n.-kállói reál
iskola népessége az alreáltanodák közt, tekintettel azok 
s eunek megnyitási őrei közti viszonylatra, első he- 

! lyeu áll.
Lehetlen c helyütt ismételve rá nem utalni azon 

különbségre, hogy ugyan a felhívott táblázat szerint, 
azon reáltanintézetek, melyek fóreáltanodákuak nevez
tetnek. azaz a reáliráuyu közép iskola teljes rendsze- 

1 révei életbe léptetvék : mennyivel niagasb létszámnak 
örvendenek, oly magasnak, melyet túlhaladó számnál

I

A ..Szabolcs" tárczája.

Világtárlati levél, Krasznny Gáborhoz.
Béoa, október 23. Ib78.

Kedve* barátom!

Áldozattal tehettem meg a világkiállításra való 
feljövetelemet, melynek elmaradását egész életemen át 
bántam volna, és méltán, mert nem láthattam volna 
azon sok műkincset és remekműveket, melyekben a 
bécsi világtúrlat sokkal gazdagabb, mint a hajdani 
olympiai tér volt egykor emlékoszlopokban.

Amit a tudomány, művészet, és ipar századok, 
hosszú folyama alatt nngjot, szépet, nemest és fensé
gest alkotott, az a nagyszerű és kolosszális palotában, 
az építészet ezen reinckiiuivébeii, aestlieticai ízléssel, 
finomsággal és szépséggel mind egyesítve van, melyek
nek alkotói, kezüknek néma, de minden időkre beszélő 
remekműveikben), nemcsak magukat, hanem mint az 
■olympiai győzők, egyszersmind hazájukat i> ürükidökre 
megdicsoiteliék. ók nem hamar elmúló időnek, s a 
remekművek képességét, becsét, értékét és művészies
ségét felfogni. ■ azokat becsülni és tisztelni nem tu
dók számára írtak és dolgoztak, liaueui mint az ókori 
Thseydides, Aristoteles, s a hideg márványt lelkesí
teni tudó Itiidjas. Draxitoles, s a daruim* durva vász
nat életteljessé tett A pelles, s a gépek halhatatlan fel
találója Euklidea. minden időknek, különösen pedig 
azoknak számára készítették munkáikat, akik az örökké 
szép, nagyszerű és dicső müvek tökélyeit nemcsak fel
fogni, bírálni és megbecsülni, hanem azokat bensőség- 
gel szeretni is tudták, mit a maradandó becsű mun
kák oly igen méltán és sokszorosul! megérdemelnek a 
későbbi idők nemzedékeitől.

Itt láthatja valóban az ember azt. hogy az el
múlt idők. s azoknak árjába eltűnt évszázaduk fárad
hatatlan szorgalmú nagy emberei, mennyi nagyszerű, 
kitüuő és maradandó l>ecsü munkákat, mindtnegannyi 
megbecsülhetetlen értékű kincseket, hagytak reánk 
örökségül azért, hogy azoknak értékét tehetségünk 
azerént mi is nevelni igyekezzünk.

A világtárlat édes barátom! intő, tanulságos,

amellett buzdító és lelkesítő, mindcnekfelett pedig 
követésre méltó példákat ad, és állitt úgy az egyesek, 
miként népek és nemzetek elé.

Erős meggyőződésem az. hogy a bécsi világkiál
lítást meglátogatnunk és komolyan tauulmányozottak 
közül mindenki érezni fogja a magában vagy saját ha
zájában egy vagy niás téren vagy szakban lévő hiá- 

1 nyokat. ha vannak. Az is tudva lévő dolog, hogy a 
gyakorlati életben úgy az egyesek, mint a nemzetek 
annyi valódi értekkel bírnak, mint amennyi képzetsé
gük és értelmiségük van. Ez okoknál fogva igyekezünk 
helyrehozni a mulasztásokat, kipótolni a hiányokat, 
felhasználni és értékesíteni hazánk javára az itt szer
zett tapasztalatokat és ismereteket; mert longa est ars, 
brevis est vita (Hosszú a mű, rövid az élet).

A világkiállítás által roám tett ezen átalános 
benyomást nem kis mértékben keseríti azon tudat, 
hogy idők hosszú folyama alatt, az emberi ész által 
előállított annyi sok remekműveknek ezen dicső temp
lomától. nemsokára megkell válnom; pedig azoknak 
vissgálása heteket, sőt hónapokat venne igénybe.

Levelemben nem hagyhatom előtted említés nél
kül Becsbe jövetelein főtárgyát és czélját, t. i a világ
kiállítás tanügyi osztályainak, s azokban különösen az 
elemi népiskoláknak tanulmányozását, melyekre rövid 
ittléttem alatt nemcsak a magam, hanem tankerüle
teim érdekében is fősulvt kell fektetnem és fektetek 
is. Egy lével kerete, s egész, napi vizsgálódásaim, ész
leléseim és komoly tanulmányozásaim utáni fáradtsá
gom. mondhatni kimerültségem, kivált a nyugalomra 
és üdítő álomra szánt éjjeli órákban, melyekben leve
leimet kell Írnom, nem engedi meg. hogy kimerítő tu
dósítást írhassak hozzád a kiállítási tanügyi dolgokról; 
ugyanezért elégedjél meg egy rövid és föllöttébb töre
dékes értesítéssel.

A földünk kiilönböző részeiről egyes nemzetek 
által kiállított tanügyi osztályokban levő népiskolák 
közül, hogy a fokozatosságot megtarthassam, s jóknak 
és tökéleteseknek látása után kedvemet a fölöttébb 
hiányos és kezdetleges állapotban lévő népiskoláknak 
meglátogatásához el ne veszítsem, elsőben is a fölsze
relés. berendezés és szellemi előmenetel tekintetében 
általam leggyengébbeknek hitt és vélt Lhinai, japán i,

persa, török , egy ip tu si, görög , portugál, 
spanyol és orosz iskolákat látogattam meg, melyek
nél az azokat komolyan tanulmányozott német tudó
sok és szakférfiak segélyét vettem igénybe, akik szi
ves kérésem folytán hálás elismerésre méltó készség
gel és szívélyességgel nyújtottak nekem mindenben se
gédkezek. Valóban azon jeles férfiaknak köszönhetem, 
hogy a fenutebh nevezett nemzetek népiskoláiban levő 
különféle szépirászati példányok, iskolai fogalmazások, 
nyomtatványok, s a növendékek áltál megfejtett, ki
dolgozott, feladványok, gyakorlatok és térképek, reara 
nézve az előttem ismeretlen egyiptomi ókori hyerogli- 
tákhoz hasonlók nem maradtak; hanem azok közül az 
ázsiaikat némi részben, az európaiakat pedig, különö
sen a spanyol és portugnll iskolákat a latin nyelv se
gélye által, nagyobb mérvben megismerhettem.

Az ázsiai népiskolák közül az emlékező tehetség 
kifejtésére különösen nagy súlyt fektető khinaiak elemi 
iskolája vallásos tartalmú munkákon, s néhány szépiri- 
szati és rajz példányon kívül, a növendékekre vonatko
zólag alig tartalmazott egyebet. Bájuk nézve nagyon 
jellzmző egy az ö nyelvüket értő göttingai tanárnak 
azon nyilatkozata, hogy egy hatodik éves tauoucz az 
ő kiszámítása szerént már 5000 jegygyei képes volt, a 
mi iskoláinkban használtatni szokott diktandóhoi ha
sonló irókünybe, feladványokat Írni. Mikor tanulja meg 
anyanyelvűnek 80,000 jegyét? aki ha tudós akor lenni 
legalább 3*>—40 ezer Írási jegyet kell ismernie. Fel
sőbb iskoláikra több gondot fordítanak.

A khinaiak iskoláinál jobbak a japániak, melyek
ben már a vallástani tárgyon kívül földrajzra és szám
tanra is gondot fordítanak. A japáni és khinni iskolák 
fölszerelését, berendezését, miután azoknak mintáikat 
a kiállításra nem küldötték el. nem ismerhettük meg. 
Az iskolai tantárgyaknak miénkhez hasonló módszeres 
kezeléséről alig, lehet szó; nagyon valószínű, hogy egy 
értelmes, nevelés és oktatástanilag, helyes tanítás te
kintetében a kezdetlegességen eddig még nem emel
kedtek felül.

A fentebb nevezett két nemzet iskoláinál, marsok 
tekintetben rendezett voltánál fogva is sokkal jobb a 
persáké, mire már nem kis befolyással volt a franci
ákkal és angolokkali gyakoribb érintkezés; de meg »■*



már, parallel osztályokról kell gondoskodni, hogy a tan
intézet föladatának megfelelhessen.

Ks c különbség okát nem uzok elhelyezésében kell 
keresni, mert csak például kiemelve l’ancsova, K.-Há
nya, Lőcso főreáliskolái, elhelyezés tekintetében, szin
tén nem nagy igényű helyi központokon vaunak; ha
nem keresni kell igenis abban, hogy az oly tanintéze
tet, mely czéljához alkalmazott teljes rendszerben van 
kifejtve, szívesen felhasználják, inig a nem teljes rend 
szerii intézet irányában visszatartó a közönség, mert 
háttérben van a tovább-képzés gondja, melynek felke
resésére már a helyi központot túl kell lépni, holott 
nem bizonyos abban a szülő, vájjon gyermekének haj
lama s képességei a képzésbeni magasb beruházást ju
talmazok leszuek-e V Helyén véltük e megjegyzés ismé
telve közbeszurását, mert mint kifejték, unnak elvi bord
erét tulajdonítunk.

Szabad legyen zárólag igen röviden vonatkozni 
arra, hogy a helyi s megyei közönségnek a u.-kállói 
reáltanoda iránti érdekeltsége az aláírások befejeztével 
is, tényekben nyilvánulni inog nem szűnt; első évben 
mindjárt egy névtelen tett 200 frtnyi szorgalomdij-ala- 
pitványt, 8 az első vizsgán jelenvoltak közül 8-an osz
tottak ki jutalom-dijakat ; a Szabolcsmegyo n.-kúllói 
takarékpénztár-egylet pedig évről évre befoglalja költ
ségvetésébe, a tanoda növendékeinek ösztöndíjak bán ré-: 
szesitését: N.-Kálló város közönsége egy nemes hatá-. 
rozatával a n.-káliéi reáltanoda tanárait a községi adó
terhe alól örökre fölmentette; s a tanoda gyűjtemé
nyeit egyesek folyton gyarapítják. Mindezek kitűnnek az 
évi jelentésekből, s jó részben azon miniszteri intézmé
nyekből, melyek úgy egyesek, mint testületek irányá
ban, a tapasztalt érdekeltség méltányló elismerését ki
fejezték.

E tények egyenkint tekintve s számokban kifejezve, 
bizonyára nem nagy értéket képviselnek; de mint az 
érdekeltség hö-mérője, oly magas fokra mutatnak, mely 
fok méltánylása kell, hogy szintén egyik tényezőnek te
kintessék e tanoda jövőjének továbbra fejtésében.

I gv reményijük, hogy ha Nagymóltőságod beható 
figyelemmel kisérte. amin kétkednimk nem is szabad, 
ez emlékiratunk kifejtéseit, melynek elterjesztésére jo
gosultságunkat az érdekeltségtől 1800. jun. 10-cn nyert 
meghatalmazásunkból s azontúl is niindenekfelett sa
ját hazatiui buzgalmunkból merítettük; bátran mellőz
hetjük a reassumálás rhetori díszét, hogy az előadot
tak alapján egyszerűen, de meggyőződésünk s lelkese
désünk teljes hevével kérjük, miszeréut a n.-káliéi al- 
reáltauodának: fő vagyis te ljes  rendszerű reál- 
t a n o d á v á g r a d u á I á s á t, hogy abból közvetlenül a 
műegyetembe lehessen lépni, elrendeln i, s az en
nek előkészítésére már most szükséges administrátiv 
intézkedéseket, valamint a közoktatásügyi kormány költ
ség-előirányzatának ahoz alkalmazása végetti rendelke
zéseket, kegyesen megtenni méltóztassék.

Igyekeztünk Nagyméltóságodat kérésünk jogosult 
s helyes voltáról, érvekkel s tényleges adatokkal meg
győzni; s ha ez, mint óhajtjuk és reményijük, sikerült 
s Nagyméltóságod ennek folytán kérésünket teljesiti: 
Nagyméltóságod tényét azon liazafiui érdemek kiizé so- 
miamijuk, melyek az államférfiak halantékaira. kötel
meik betöltése minden mozzanatából egy-egy babérle
velet illesztettek.

Tokaji Nagy Lajos, elnök.
kir. txnáooa,

Kállav Bertalan, 
lír. Bleuer Miklós,
Béres Ferenrz,
Nagy Ja no-, 

bi/i>'t»Hgi tagok,
Korányi .Miklós, jegyző.

kóláikban, a tantárgyakra vonatkozólag, az általuk el
fogadott arabs irodalom, a nyelvtani, olvasmányi, ter- 
mészetrajzi es számtani szakokra bo anyagot ad. Isko
láik néhány darabb térképpel is elvanuak látva; rend
szeres berendezésről és felszerelésről azonban szó 
seui lehet.

Iskolai tekintetben Afrikát Egyiptom képviseli. Is
kolájának berendezése, felszerelése és béltartalma, a 
nagyszáma olvató-és kézikönyvek, s a növendékek ál
tal készített, sok tekintetben ügyes és jókiáhltásu tér
képek, rajz és szépirászati példányok, s számtani dol
gozatok, több száz darabra menő növénygyűjtemények, 
Egyiptom tauügyo iránt jó véleményt keltenek uz em
berben. Különösen meglepett engem a kairói polyte- 
chuicumi növendékek f gyeimet érdemlő mértani szaba
tos dolgozataik és rajzaik. Szép jellemvonása Afrika 
ezen ősrégi állainúuak a humánizmus és emberszeretet, 
mit féuyeseu igazol az ott léfe-itett vakok és siketue- 
mák intézete, melynek növendékei az egyiptusi tanügyi 
osztályban levő szépirászati könyv szerént, az Írásban 
dicséretes előmenetelt tettek Az előadottak világosan 
mutatják azt, hogy uz Aiuenemhák, l’samuieticbi k. és 
Ptolomeusok hazájában barbár népek, fejedelmek, hó
dító és romboló imperatorok, s légiók által évi zredek 
előtt eltiprott és kiirtott értelmi miveltség nemcsak s:.r- 
jadzani, hanem ismét újra fejlődni és virágozni kezd. 
Kétségenkivűli dolog az. hogy Egyiptomban az iskolák
ra kiváló gond fordittatik. melyek közül a felsöblu I. szá
mos szakküuyvekkel, török és franezia feliratú térki''pék
kel jól elvanuak látva; mi nyilván mutatja .-ízt is, b< gv 
az ottani iskolákban franezia szellem és befolyás ural
kodik; ami pedig ott tagadhatatlanul jótékonyan hat uz 
értelmi miveltség kifejtésére és terjesztésére.

Az európai elemi és egyéb népiskolák szempont
jából Ítélve, bármily kisszerűek és kezdetleges állapot
ban levők is az ázsiai és afrikai iskolák; de ténv az. 
hogy léteznek és működnek, s nz európai civilizációnak 
közzéjök történt behatolása következtében haladást ta
núsítanak ; habár lassú is az, de hol ment. az egyszerre 
sebesen? Szerintem nem kis nyeremény az emberi-ég
re nézve az, lmgy annak egy nagy, több mint 300 mil
liót tevő része, mely annyi sok évezreden át éldölö 
mély álomban aludva izolálta magát minden má- mivt 1- 
tebb népektől, most már öntudatra ébredt és belátta

ÚJDONSÁGOK.

(•* Az ünnepek közt, amelyeket az egyház és 
a kegyelet feltalált, mindenbizonyuyal legszebb, leg- 
meginditóbb, a halottak ünnepe, a mindenszentek 
napja. E napot Nyíregyházán czidén is megünnepelték 
szokott kegyelettel. A virágok, amelyeket a szelíd 
ősz talán épen ez ünnepre tartogatott, koszorúkká fű
ződtek a szeretet ujjai közt s a gyász és bánat oda 
helyezte ökot a sirhulmokru, hogy végelhervadásuk, — 
haláluk annál szebb legyen. Hegen, nagyon régen vol
tak a temetők oly látogatottak, oly népesek hazánk
ban, mint czidén. A járvány igen sok életnek ásta 
meg sírját, igen sok gyászoló árvát és özvegyet bízott 
a lolebaráti szeretet és jótékonyság gondjaiba; mintha 
figyelmeztetni akarta volna az emberiséget a inár-már 
elfeledett égi erénynek, a szeretetnek és könyörület- 
uek gyakorlatára, ami oly nemessé, oly bccsülésrc mél
tóvá teszi az embert. \alóban, aki eme gyászestéu 
látta azt a sok árvát és özvegyet, akiknek alig maradt 
egyebük ama hideg sirhalmokon kívül, lehetetlen volt 
kony és szánalom nélkül elhaladni mellettük; lehetet
len. hogy a jótékonyság szelíd érzeménye meg no szó
lalt volna elíogódott keblükben. íme a hallottak ün
nepe mily nemes erényre tanít benőnket!

(sz.) A nyíregyházai városi képviseletnek 
folyóhó 4-edikéu tartott közgyűlésében a következő 
ügyek tárgyaltattak és fejeztettek be. 1. A gazdasági 
szakosztálynak a Heton-csatornázás iránt beadott vé- 
leményes jelentése, illetőleg ajánló véleménye elvben 
elfogadtatott, a kísérlet azonban, a könnyen bekövet
kezhető időváltozás miatt, jövő tavaszra halasztatott. 
2. A városi mérnöki állomás betöltése tárgyában be
nyújtott szakosztályi vélemény által ajánlott Murgitay 
Gábor os Horváth Gyula pályázók közül, átalános sza
vazattöbbséggel Horváth Gyula választatott meg. 3. A 
városi építkezésből fölmerült károk kiegyenlítése tár
gyában beadott jogügyi szakosztályi vélemény értelmé
ben a felszámított 1100 frt. kárösszeg helyett, az épi- 
tővállalkozók által felajáult 500 frt kártalanítási ősz- 
szeg elfogadtatván, ez ügy végleg befejeztetett. 4 A 
Maurer Károly által, egy a piaczi sétányon felállítandó 
kioszk tárgyában beadott kérvényre tett szakosztályi 
véleményezés, a kivitel mikéntjére nézve semmi tájé
kozást sem nyújtván, ez irányban leendő ki szélesítés 
végett újból kiudatik a jelentést tevő építkezési szak
osztálynak. 5. A Ki-s Ernő és Hal tba Mihály-léte régibb 
kötvények kifizetése bejelentetvén, tudomásul vetetett. 
0. Hrassay Jánosnak a háza előtti csatornaátjárás el
készítése iránt beadott kérelme teljesítetni határoz
tatok 7. Sziuolár Jánosnak háza szabályozása iránt 
beadott kérvénye, felülvizsgálás végett a tanácsnak ki
adatott. 8 NikeUzky Mátyás és társai által, az éralatti 
földeikből a köutlioz elfoglalt tér kártalanítása iránti 
beadott kérelemre, a kártalanítás elhatúroztatik és utal- 
ványoztatik. 9 Fábry Iíánielné óvodai ápolónő fizetése, 
indokolt kérelme folytán, 50 frinttal javíttatni hatá- 
roztatott. 10. Ganzéi Adolf 10 forint bírság elengedése 
iránt benyújtott kérelme elutasittatott. 11 Mikecz Jó
zsef indítványa folytán, a hadsereg létszámának leszál
lítása tárgyában az országgyűléshez felirat határozta
tok 12 Ugyancsak Mikecz Józsefnek a legelőhaszná
lat nak beosztása tárgyában tett indítványa a guzdászati és 
jogügyi szakosztálynak adatott ki. 13. BartliaIstván a szar
vasszigeti halászati jog bérbevétele iránti kérelmével elu
tasittatott. 14. Horn Sámuel. Horn Adolf és Grünfeld Sá
muel, a szokásos taxa befizetése mellett, lakosokul 
felvétettek.

(r) Farbaki József a helybeli evang. egyház 
újonnan választott lelkésze niulthó 30-án, a délelőtti 
vonalon érkezett meg szülő városába. A presbyteriuui 
néhány tagja egész Tokajig eléje ment, élükön Juráuyi

azt, hogy az értelmi miveltségnek közöttük leendő meg- 
honosítása és elterjesztése, rajok nézve nemcsak égető 
szükséggé, liánéin egyszersmind életkérdéssé is vált. A 
merev izoláltság staguatió ugyanis szárnyát szegi az ér
telmi kifejlodhctésnck és előre baladliutásnak, s már 
csirájában megöli azt; azonkívül élettelenekké es az egye
temesre nézve nem létezőkké teszi azokat, akik a kor 
intő szavára és annak követelményeire nem halgatuak 
s azt ünüsségböl megérteni nem akarják, hanem inkább 
romokká lesznek, s a feltániadbatás reménye nélkül 
azok közé temetkeznek. A dolgok logikai rendje hozza 
magával, lmgy ez igy, és ne másként tegyen; e pedig 
sok tekintetben ránk, európaiakra is alkalmazható, sót- 
néini részben fájdalom Magyarországra is.

Ismételve mondom neked barátom, hogy a khina- 
iak. japánok, persák és cgyiptusiak eddigi kiskorúsá
gukból kezdenek kiemelkedni, tanügyeikuek kifejtésén 
és előbbre vitelén öntudatosan dolgozni, ami benőn
ket jövöjükre nézve szép reményre jogositauak. Az ő 
világkiállításom szereplésük nyilván tanúsítja azt, hogy 
az örök törvények szerénti fokozatos fejlődés nemcsak 
a természetben, hanem egyes népek és nemzetek éle
tében is megvan, s annak kifejtésére huzamos idő kí
vántatik ; csakhogy az évezredek a természet életében 
jelentéktelen, ránk hallandó emberekre nézve pedig 
végtelen bosszú időnek látszanak. A tökélyesliülés azon- 
bau mégis fokozatok szerelit történik, amelyet előre
haladásában lehet ugyan késleltetni, de végképen meg-1 

i akadályozni és elnyomni nem; mert az emberiség ér-j 
telmi fejlődése sok tekintetben hasonlítható uz életre
való eszmék sorsához, melyek ha darabb időre elejtct- 
nek és elnyomatnak is; idömultával ismét fölkelnek, 
utat törnek maguknak, s behatolnak az emberiség é-1 
társadalom mindegyik rétegébe és osztályába, hasonló
ul a jótékony világossághoz : mígnem azután valamc-; 
Ívik nemzedék által életre keltetnek, megvalósíttatnak, 
és érvényre emeltetnek.

Az. európai iskolákról jövő alkalommal Írok hoz 
zád. Isten veled.

őszinte barátod 
Kiss József.

Hugó városi főjegyzővel. A helybeli indóháznál NikeUz* 
ky Mátyás egyházi felügyelő számos tisztelgő, köztük 
több no társaságában togadta a kedves vendegei. A 
papiaknál n. t. Hartliolouiaciitesz Jáuos esperuslelkéhü 
ur üdvözölte, az egyház neveben uj tiszttársát. A gym- 
iiásium tanárai s az elemi tanítói kar szintén testüle
tileg tisztelgett nála. Az üdvözlő beszédekre, az uj lel
kész ur megragadó ékesszólással válaszolt. A vulóbun 
ünnepélyes fogadtatást főesperes ur ritka kedvességü 
neje által rendezett szives és gazdag ebéd zártu be. Áz 
ünnepélyes beiktatás ma egyhete ment végbe u zsúfo
lásig megtölt ey. imabázbau. Az uj lelkészt n. t. Hart- 
holomaeidesz János esperes ur mutatta be; majd a be
iktatott tartott beköszöntő beszédet tót nyelven; ké
sőbb a rendes magyar istenitiszteletnél, kitűnő magyar 
szónoklattal lépett fel. Az isteni tisztelet alatt az uj 
lelkész első elemi oktatója, a helybeli tanító testület 

j  derék veteránja, Nagy Sámuel ur orgonázott Ezután a 
nagyvendéglö nagytermében rendezett százegynebány 

j terítékű közebédre gyűltek össze az uj lelkész barátai 
es tisztelni. A pohárkószöutések sorát a nap hőse Far- 

j baki Júzsct lelkész ur kezdte meg, éltetvén a hazát és 
] az egyetértést; majd Simon Endre helybeli rom. catb. 
esperes lelkész, Hartholoniaeidesz János, Yidliczkay Jó
zsef országgyűlési képviselő, Hoduár István ügyvéd, Ju
rányi Hugó városi főjegyző uiak emeltek poharat. Ami 
e díszes közebédet leginkább emelte, az azon nemes 

.cselekmény volt, melyszerént Nikelszki Mátyás kezde
ményezése folytán, ott a hely színén, néhány perez alatt, 

i ti4 torint néhány krajezár gyűlt össze u városi kolera- 
árvák és özvegyek felscgélésérc. Mi, kik betegségünk 
miatt nem vehettünk részt a közebédben, szivünk mé
lyéből üdvözöljük a lelki tehetségekben oly gazdag uj- 
lelkész urat, kívánva, hogy isten őt a hazának, e vá
ros u a k, melynek oly nagy szüksége van a nemes és 
bátor férfiakra, és egyházának tartsa meg sokáig 1 

! (p -r ) A  nyíregyházai ev. tanítókor, f. é. ok
tóber hó 2ti-án tartott értekezletén elhatározta, hogy 
a felnőttek oktatását, valamint a nyári szünidő alatt 
télben szakított vasárnapi ipariskolai előadásokat, a be- 
álott uj iskolai évben is folytatni fogja. A beiratások 
naponkint cszközülhetók a központbau Habzsuda Dá- 
uiel, a felvégen Hudák György, az alvégen Mráz Ká
roly tanító uruknál.

. V  A  becsi világtárlati magyar bizottság
oly óriási hibát, illetőleg bűnt követett el, melyért meg
érdemli, hogy országosan rovattassék meg. Annak ide
jében említést tettüuk volt mi is, egy kisvárdai derék 
uö kézi munkájáról, egy selyemvirágokkal hímzett 
netzruháról, melyen a ritka Ügyességű nő egy évnél to
vábbdolgozott s mely fejedelmi ruha a pesti nő ipar
egy let közvetítésével, a bécsi világtárlatra fel is kül
detett. Azt gondolják olvasóink, hogy e ruha, melyen 
tulnjdouosnője csaknem a incgvakulásig dolgozott s 
melybe egész évi tanítónői fizetését fektette, kiállít
tatott a bécsi tárlaton? Mit is lehetue mást gondolni? 
Pedig nem így történt. Többen megyénkből kiváncsiak 
voltak a nagyszerű ruhát látni a tárlaton; tíivé tettek 
mindent; de a keresett tárgy sehol sem volt látható. 
Mig végre egy lelkes egyén két napi utánjárásának 
síkéi ült a keresett tárgyat egy ládikába beszorítva, 
egy sarokban fölfedezni. Azt hisszük hogy ehez nem 
kell töbdet adnunk; elég hangosan beszélnek e nehány 
sorok ama bizottság lelkiismeretes eljárása s a ina- 
gyardicsóség iránti rokonszenve (?) mellett! Hogy mit 
érezhetett az ily rutul rászedett s vérig sértett nő 
eme hir hallatára: minden nemesen érző olvasó el
képzelheti. Most nincs egyéb hátra, mint hogy a pesti 
női pár egy let helyrehozza, amit még tehet s e ru
hának közszemlére leendő kiállítása által, legalább a 
rá fordított költséget megtéríteni segédkezik. A kiál
lító bizottságot pedig ezenuel az országos közvélemény 
ítélő széke elé állítjuk.

£ t( örvendeteshelyn-lgazitá*.) SamassaJó-
i z s e f egri érsek, az egri egyliázmegyebeli koleraár
vák javára, uein 1200 —, mint közelebb tévesen új
ságoltuk, hanem 12,000 forintot volt kegyes adomá
nyozni; kóvetkezéskép a szabolesmegyei árváknak nem 
250 —, liánéin 2500 forint jutott, illetőleg bocsáttatott 
a megyekormányzóság rendelkezése alá, kiosztás.végett. 
Csak egy-egy 0 maradt ugyan el a közlött összegek 
végéről: de amely 0 ezúttal igen üdvösen érezhető 
változtatást tesz a dolgon. Ily helyreigazítást öröm
mel teuuénk minden számunkbau.

X  A „Szabolesmegyei folekczctnélkMi tauitó 
egyletének f. é. augusztushó 27-én megtartott alakuló 
gyűléséből, az alelnök vezetése mellett, egy G tagú kül
döttség kéretett volt fel, az egylet alapszabályául 
szolgálandó miniszteri szabályrendeletnek, a helyi vi
szonyokhoz képest leendő átalakítására. Judtunkkal 
még e küldöttség egyetlen ülést sem tartott. Hútrak va
gyunk a tisztelt elnök ur figyelmét, e munkálatra fel
hívni annálinkább, minthogy már nem csak a kolera, 
hanem a szüreti idők is elmúlván, az összejövetelt semmi
sein gátolja. Az ügy fontossága és komolysága megkí
vánja és elvárja az illető küldöttségtől, hogy megbíza
tásuknak most már lialadéknélküi eleget tegyenek: hogy 
az egylet mielőbb megkezdhesse üdvös működését.

v  a  nyíregyházai asztalosok ipartársulattá 
alakultak. Városunkban e testület uz, amely nz uj ipar
törvények értelmében első látta be a társulás üdvös 
és szükséges voltát, üdvözöljük a derek telkes kezde
ményezőket. Vajba a többi ipnrágüzők is-mielőbb kö
vetnék a szép példát, ami rájuk nézve egyszersmind 
életkérdés is A müveit külföld iparossága törvények 
nélkül is, már rég átlátta a társulás üdvös voltát. Ma 
már vannak külföldön ipar- sőt mnnkástársulatok is, ame
lyek milliókra menőtökével rendelkeznek, és nincs iparos, 
nincs munkás, akinek családja csak egy napig is szük
séget látna. Előre tehát iparos polgártásak! Ne for
gácsolják el hasztalan erőjüket és ügyességüket: no 
szolgáltassanak, késlekedésük által, alkalmat arra hogy 
egyes tőkepénzesek tetszésük izeréut használják fel 
majd munkaképességüket.

+  A szabolesmegyei takarékpénztár igaz
gatósága, a nagy gyűlés utólagos jóváhagvásn remé
nyében, folyóhó 3-adikáu 400 ferintott ajándékozott,



a megyei koleraárvák javára. E nagyszerűen kiemelke
dő fényes jótékonysági művelet mellett elsötétül min
den magasztaló phrásis. Nem is bocsátkozunk annak 
dicsérgetésében; csupán a megyei többi pénzintézetek 
figyelmébe ajánljuk a szabolcsi takarékpénztár lelkes 
vezérférfiainak e szép tettét

- f  Nagy-Kallóból a múlt héten egy toloncz oly 
beteg állapotban szálittatott Nyíregyházára és adatott 
át az itteni városkapitányságnak, hogy azonnal orvo
si ápolás alá, kórházba kellett vitetni. Mint tudjuk, a 
tolonczok tovább&zálitására nézve, szabályrendeletek 
állanak fenn, melyek világosan előírják, hogy a tovább 
kűlderdö tolonczok, a megindítás előtt orvosilag meg
vizsgáltassanak s csak ha teljesen cgézségeseknek^bi
zonyulnak, szálithatük rendeltetés helyük felé. Ajánl
juk e szabályrendeletek fiigyelmes átolvasását és pon
tos megtartását a kallói városi hatóságnak.

(h) Szabolcsmegye bizotmányának ez évi utolsó 
rendes óvnegyedes közgyűlése, f. b. 25-én fog megtartatni.

X  A nyíregyházai műkedvelő társulat vá
lasztmánya folyóbó 7-éu gyűlést volt tartandó, a me
gyei koleraárvák javára rendezendő előadások tárgyá
ban. Fájdalom a gyűlésen épen az nem jelent meg, 
akinek elsőnek kellett volna lennie, a választmányi el
nök. A megjelent tagok örömmel fogadták a polgár- 
mesteri felhívást s kijelentették egyhangúlag, hogy a 
felhívásnak készséggel engednek. Minthogy azonban a 
választmány, elnök nélkül nem működhetik, hatúroz- 
tatott, hogy Eőry Elek választmányi elnök felszólítan
dó aziránt, ha kiván-e továbbra is a választmánynak 
elnöke maradni vagy sem ? Ha igen. akkor tegye kö
telességét ; ha pedig nem: lépjeu vissza. Igeu helye
sen ; tertium non datur.

A KÖZÖSSÉG ROVATA.
Felszólítás.

Kűry Elek ur, mint a nyíregyházai műkedvelő tár- 
sulat választmányának ezidőszeréuti elnöke, ezennel ko
molyan felszólittatik, miszerént 8 nap alatt nyilatkoz
zék az iránt, ha akar-e továbbra is a választmány élén 
maradni vagy sem ? Hallgatása lemondásnak tog te
kintetni. Nyíregyháza, novemberhó 7. 1873.

A vúlasztniun) több tagja.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.
Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terményesarnokiiál nov. hó 8-án 
bejegyzett terményárak.

Pi&ozi űr
kereskedési ár
100 köböltőlkezdve

H I R D E l T é a B l - K .

I’ályá/.at.
Az 1874-ik évi január 1-én N.-Kallóban megnyi

tandó szabolcsmegyei Lözkorház gondnoki 800 frt. évi 
fizetéssel díjazott álomására pályázat nyittatik A fo
lyamodványok nz e s/.akbeli jártasságot igazoló okmá
nyok csatolásával folyóhó 23-ig a megye alispánjához 
headamlók.

Nagy-Kálló 1873. november 5.
A kórházi választmány.

Az italmérési jog. (0—1)
Kálló-Semjén községében, novemberhó 25-én 1873 
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Búza „ 
Árpa .
Zab
Tengeri

5.30— 6.60 vámmázsa szer. 6.60— 7.00
2.40—2.50 
1.45— 1.60 
3 iH>—B.Ü5 uj termés,

Köles
Bab, tiszta fehér . 
Kápnsztarepeze

8.00— 3.2»
4.00— 4.60
o.oo—o no 8.00—8.50
0.00—0.00
0.00—0.00 6.00—6 6 0

Kendermag . 0.00—0 00 5.60—6.00
Mák 0.00—0.00 8.00— 9.00
Napraforgóolaj

iteze 24
16.00— 17.00

Szesz 80 fokú nagy.

5203 k.

Felelős szerkesztő : K, Kmethy István.

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcsmegye székhazában létező börtön épület egy- 
részének levéltárrá átalakítása czéljából szükségelt épít
kezési munkálatok biztosítása tárgyában folyóhó 14-én 
délelőtt 9 órakor a megye székházában árlejtési tár
gyalás fog tartatni, melyre a vállalkozók nz előirány
zott 1551 fit. 7 7 költség 10 százalékát képező há- 

I nompénzel ellátva oly megjegyzéssel hivatnak meg, mi- 
| ként az előméret és költségvetés a megye iktató hi
vatalában megtekinthető.

Nagy-Kálló 1873. november G.
Búnis Barnabás.

Kijen a haladas !!

Monnli * jobb találmány a rosszat. Egy 
I fIC y U I I  „ j felfedezi' áltál sikerült a pet
róleum, áltál történt sok é« borzasztó szeren
csétlenséget elhárítani, a légszesz lámpákkal. 
Egy láng vetekedik 12 mily gyertyával éa órán
ként fél krks kerül csak. — Ajánlom ennek 
beszerzését minden családnak, vendéglőbe, ca- 
azmédia, hivatalokba, éttermekbe}, boltokba, 
műhelyekbe és minden nyilvános helyre, vá
rosoknak utcsai kivilágításra; üzletemben erre 
bárminő megrendelést elfogadok, ahol minták, 
az ár megtudhatók, a egyúttal meggyőződhe
tik mindenki esen nevezetes találmány nagy- 
sserüaégéríd, mert üzletemben egy példány 
használatban van, e lőu y  nélkül rendelmény 
nem foganatosítható.

Soltész. Dieca, Gredig és Tcster uraknál 
szintén ily lámpák alkalmazvák.

A gaz - anyag fon lazámra nálam leend 
kápliatú

IQ. Maurer Károly
a Jégszesz • lámpák szállítója 

Nyíregyházul!.

( » - » )

A magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hogy Tokajban és Szolnokon a MSeppcr és Satori“  czégtöl átvett s 
újonnan berendezett gó'zfíírészeik folytonos működésben vannak; úgy e helyeken 
valamint a kővetkező állomásokon :

Nyíregyházán, Ujfehértón, Debreczenben, Szerencsen, Miskolrzon, Sülyőn 
és Fegyverneken dúsan felszerelt raktárai megnyittattak.

Felhivatik tehát a t. ez. közönség figyelme arra, hogy e helyeken min
dennemű vágott és szálfaanyagok eladásra készen .állanak, rendkívüli megrende
lések pedig gyorsan és pontosan teljesittetnek.

E faáruk kitűnő minősége s a lehető olcsó árak minél több megrende
lést engedvén reméltem, a t. ez. közönségnek tisztelettel ajánlja

Iluszthon, 1873. szeptember 30-án

(12 -  2) az igazgatóság.

(3—3) Hirdetmény. E l a d ó  ház. (»-2)

A szentuiihályi-utczában levő 299-ik szá-

Eladó házhelyek.

A magyar éjszakkeleti vasút nyíregy
háza-ungvári vonalának kiépítéséből (elma
radt különféle szerszámok, fa, vas, kö, tégla 
s a többi anyagneinüek szabadkézből, de ra"  *“** ’ me*>' - külön lakásból áll, akár 
kézpénz fizetés mellett el fognak adatni. egészben, akár részben eladó.

Ezen eladás hetenként a szerdai, és Értekezhetni a szerkesztőségnél.
szombati napokon reggeli íl órától kezdve ________________ ________________ _______
délutáni 1 óráig, kinnt a vasút melletti te
mető szomszédságában lévő raktári főhe
lyen; más napokou pedig bennt Nyíregy
házán a vasuttársulat irodájában, mely Orosz
Ferencz ügyvéd ur házánál a görög catho- Éralatti J. szakaszbeli kerteknek, egy
likus papiakkal átellenben van, fog töténni, részről a szentmiliályi-utcza felé eső, más 
hol is a venni szándékozók t. (juirini Gusz- részről a széna-piacz felé terjedő szöglete, 
táv osztálymérnök urnái jelentsék magukat, üt házhelyül — mintegy 480 □  öllel 1 ház- 
ki |9 mindenekről bővebb felvilágosítást | he,y  _  örSk <ron , Illb, d kéfb81 eU(M.

“ yl,,tKeU Nyíregyházán, 1873. okt. 10-én.' Bó'vcbb felviwlf»,i,ís ‘  nyerhetni, .  rá- 
m . .............  Iroai házipénztári irodában. (3 — 2)

______________ A telek megbízottjai.

Hirdetmény.
A geszterédi 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. (3-2)

Nyíregyházán, 1873. november 1.

Szombathy Ödön.

C Z É M E N T -  és M É S Z R A K T A  R.
lep* 
levő
pedig (egy hordó 5 mázsa) hordóstul 10 írt, a hordo visszaadása mellett 9 írt 50 kr.; továbbá ugyanott 
mész vámmázsánként 1 frt 50 kr., vagyis egy bruttó mázsa (itteni mérés szerént) 1 frt 70 krjával úgy kicsinyben, valamint a leg
nagyobb mennyiségben is, kapható.

A pontos és becsületes kiszolgálatért alulírott jótállást vállal. (12 — 3)
Raktári iroda Nyíregyháza, 1039. sz. saját házában.

Mikecz József
„a nyergcs-ujfalusi ezément-gyár és veröczei mészégető-telep'1 

raktárnoka Nyíregyházán.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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