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Kiadó-tulajdonos : a „Szabolcsúié:/ j

A leáuy-uevelés ügye megyénkben.’’)
(Vége.)

(tliy.) Elmondván és megbeszélvén a 
leánynevelés ügyének állását, hibáit és téve
déseit; s teltüntetvén egy rendszeres leány- 
növeldének szükségességét : hátra van még 
rámutatni azon módokra és eszközökre, me
lyeknek segélyével egy korszerű leány ne
veidének megyénkben leendő felállítása el
érhető volna.

Minthogy pedig én, a leánynöveldét, 
minden más társadalmi humanistikus intéz
ménynél, fontosabbnak és szükségesebbnek 
tartom : nagyon természetes, hogy a le
hető legnagyobb gyorsasággal óhajtanám 
megnyitni azt megyénkben; tellát a kiviteli 
módozatok közül is azt kell választanom, 
mely nézetem szerént leginkább ezéllioz 
vezet.

Minthogy továbbá ma csak az a leány- 
növelde felelhet meg úgy a kor, mint hazai 
társadalmi viszonyaink követelményeinek, 
amely irányára és szellemére nézve, minden 
mellékes tekintélyek és intézmények befo
lyásától ment és szabad, tehát a tanügyi tör
vényeket kivéve, minden más ráhatástól füg
getlen állást foglal el saját körében.

Nem lehet példáid ama fölállítandó 
leánynövelde felekezeti színezetű semmi 
esetben.

Vajha egyetlen, felekezeti tanintézet 
sem volna hazánkban. Vajha minél több kö
zös iskolában taníttathatnánk gyermekein
ket, mint akik nem csak egy Istennek egy
aránt szeretett gyermekei, de egy és ugyan
azon hazának szülöttjei is, akiknek ugv er
kölcsi, mint politikai tekintetekben testvé
rekül kellene egymást tekinteniük.

Nem lehet tehát a felállítandó megyei 
leánynövelde először, f e le k e z e t i .

Hogy mily kevés üdvös eredményt 
mutatnak fel a magántermészetű nevelőin
tézetek mindenütt hazánkban, úgy hiszem 
ezt részént már elég bőven kifejtéin eddigi 
evonatkozatu czikkeimben, részént minden 
értelmes és gondolkozó fő maga is átlát
hatja.

Nem lehet tehát a felállítandó megyei 
leánynövelde másodszor, in a g á n t e r m é- 
8 z e t U.

Ila  azt akarjuk, hogy leánynöveldénk- 
ben korszerű, rendszeres és rendeltetésszerű 
nevelésben részesüljenek leánygyermekeink, 
szükséges hogy az f e ic k e z e tn é lk ü  1 i, 
k ö z ö s  és n y i I v á n o s legyen.

Fölösleges is talán mondanom, hogy 
midőn rendszeres leánynöveldéről beszélek, 
akkor nem fél, hanem egész, vagyis fe ls ő  
le á n y  11 ö v e id é t  értek, ahol mindazon tan
tárgyak előadassanak, melyek szükségesek 
arra, hogy az abból kilépett növendékle- 
ánykák teljesen megfeleljenek azon hivatás
nak, melyet részükru a gondviselés előirt és 
betöltsék azon tért a családban, melybe lo- 
pendnek.

*) Lásd a .Szabolcs* 30- 40- és 4I-ik számait.
Szerk.

A felállítandó megyei !< - növeld? 
belső szervezetével tehát készen oh :¥ ;- 
k'galáljb főbb vonásaiban.

Hátra van még a legfontosabb, t. i. a 
növelde alapjának előteremtése.

Vau közelünkben két oly leánynövelde, 
melyeknek szervezete némileg irányt adhat 
nekünk is; egyik a debreczeni, másik a mis- 
kolczi ref. egyházkerületi leánynövelde. 
Mindkettő az illető superintendentiák főfel
ügyelete, védnöksége és rendelkezése alatt 
áll. Minthogy ez intézetek felekezetiek, te
hát velük csakis annyiban foglalkozom ez
úttal, amennyiben alapjukat figyelmem tár
gyává teszem. Mindkét intézetnek helyiséget 
ad a superintendentia s ezen kívül a szük
séges tii'/i fával látja el az igazgatóságot. 
Az igazgatót és tanerőket fizetik a növen
dékek által befizetett tandijakból. Es amint 
a gyakorlat mutatja, ez intézetek fenntart 
jak magukat.

Most azon kérdésre kell feleletet keres
nünk, hogy ki, vagy minő testület álljon ná
lunk a leánynövelde élére? ki, vagy melyik 
erkölcsi testület felügyelete, védnöksége 
a’att álljon az?

Szerintem; fm a fentcifb elmondott né
zeteket elfogadjuk, okvetlen oly testület ke
zeibe kell letenni amaz intézet sorsát, mely 
teljes biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
amaz intézet felekezetnélkiili, közös jellegét 
folyvást megtartandja.

Kiben és hol találhatnánk fel inkább e 
garantiát másban és másutt, ha nem a ine- 
gyehatóság, a megyei bizottmányban!?

Igen a megyei bizottmánynak kell ez 
ügyet felkarolni, módot és eszközöket nyúj
tani a nagy közönségnek, hogy eme ége
tően fontos kérdés megoldassék s a megyei 
leánynövelde mielőbb félállittassék, megnyit- 
tassék és átad issek nemes rendeltetésének.

Ila  vannak a külföldön sőt hazánkban 
is megyei és városi s z ín h á za k , megyei és 
városi á r v a h á z a k , megyei és városi t a n- 
in té z e te k ,  megyei és városi k ó r há z a k 
mint épen nálunk is; miért ne lehetne me
gyei 1 e á n y n ö v e 1 d e is ?

Nagyon is kell, és csak is ily leánynü- 
vcldék felelnének meg ama várakozásnak, 
amely ma hozzájuk van kötve.

Én lelkemből megvagyok győződve, 
hogy szabolcsmegye lelkes közönsége, a 
megyei bizottmány, a lelkesedés legmele
gebb érzelmeivel állatid ez ügy élére s min
dent elkövet, hogy nemzeti közművelődé
sünk és életünk eme hatalmas és igen fon
tos föltétele, egy rendszeres 8 osztályú le
ánynövelde, megyénkben mielőbb életre hi
vassák és mc g'dlapittassék.

Ami magát a kiviteli módozatokat il
leti, azokat cl fogja készíteni ma jd. «  "> »  
gyei bizottmány álltai, e czélra kiküldendő 
bizottság, mely bizottságnak vallásfelekezeti 
tekintetben természetesen vegyesnek es 
nagyrészben szaklértiakból állónak kell len
nie, ha mindjárt a szakférfiak nchánya nem 
is volna tagja a megyei bizottmánynak.

Most tehát nincs egyéb hátra, mint

hogy üljön össze néhány lelkes egyén; ké
szítsenek egy emlékiratot a leánynövelde 
érdekében; nyújtsák azt he a megyei bizott
mánynak. A megyei bizottmány azután ha
tározzon, és intézkedjék a további teen
dők iránt.

íme az eszme ki v mondva, megvan 
beszélve minden oldalról; csak testet kell 
neki adni, hogy szerves egész legyen s mint 
ilyen megkezdhesse működését.

Nyíregyháza, novem berit 14.
Ha a természetben a nap leildozik és a 

földre a sötétség t ijeszti ki szárnyait; minden 
élő igyekszik vagy álomra hajtani fejét, vagy 
világosságot teremteni maga kárul; mert ahol 
a világosság, ott az élet!

Ez a testi, —  az anyagi világ követelmé
nye a természettől.

Egészen más a szellemi élet. Ennek mun
kásságában nincs álomidö, nincs pihenés: a lé
lek munkássága folytonos, örökkétartó, miként 
a lélek maga.

Ebből kifolyólag a lélekm k minél több és 
erősebb világosságra van szüksége.

Jaj annak a léleknek, amely a sötétben 
munkálkodik, értve a lelki sötétség.-t, —  a tu- 

(dalian ág' ’t 5 nincs annak műnk é mm köszönet; 
a lelki sötétség, minden rósz c. ; i da detnek ok- 
forrása.

Innét van, hogy minden emberbarát oda 
igyekszik hatni, hogy a művelődés minél na
gyobb terjedelmet nyerjen. Iskolák, könyvek, 
ujsjíglapok. olvasé»-körök, mind egy-cgv köz
pontja a szellemi világosságnak, ahonnan szét
hordva annak /.ikráit, szélesbitjük annak ter
jedelmét s hull imáin a gyűrűzi tek mind na
gyol )b-nagyohb kötöket fognak vetni idővel, ha 
azt folytono-an mozgásban tartjuk.

Mellőzve minden más közegét a világosság 
terjesztésének, egyedül a városunkban m ég  lé- 
tező , p o lg á r i  o l v a s ó - e g y le t r ő l *  kívánok 
egvet-mást elmondani a t. olvasó - közönségnek, 
lé pár szavam leginkább városunk összes pol
gárságához leend intézve, akik vajha valameny
nyien meghallanák azt!

Midőn o „ p o lg á r i  o lv a s ó - e g y le t * - e t  
lS(I7-ik évben, több lelkes és a szellemi vilá- 
r; »>ság térj-'.-/.tűsében fáradhatatlanul működő 
ügy barát létre hozta, oly gyor.a.i indult virág
zásnak, hogy méltán köthettük a legszebb re
ményeket annak léteiéhez.

Hat eg sz év. n keresztüli fe nnállása való
ban áldásos is volt városunkra.

A polgárság fő gyüllielye volt az mindig, 
ahol a kölcsönös eszmecserék folytán, az elme 
élesedett: a hírlapok és könyvek olvasása által 
a hasznos ismeretek gyarapodtak. Szóval a szel
lemi világosság mind mes-z: bb-messzebb kez
dett terjedni a polgárság szellem-világában. E 
világosság terjedése, nagyon természetesen az 
anyagi haladást is előidézte. Az olvasás isme
retvágyat keltet majd egy, majd más munka
kör, vagy intézet iránt így alakult meg nálunk 
az „ Ip a rb a n k * , igy a „N ép b a n k * stb. stb. 
Ez egyletek i felnőtteknek, nem vasárnapi, de 
életiskolájuk volt. Az értelmi felvilágosodás ült 
diadalt az utolsó országos képviselő választás
nál is Nyíregyházán.

Avagy nem jólesett-e bármelyikünknek is, 
ha a napi fáradságos munka mellől felkelve, 
testünknek egy kis csendes mozgást és pihe
nést szerzendők, nem voltunk kénytelenek korcs
mába menni, ahol amellett hogy keresményünk 
nagyrészét elköltjük. még szellemileg és erköl
csileg is inkább sülyediink, mint enpákodünk; 
hanoin clmehettünk és elmehetünk még ma is



olvasó-egyletünkbo és ott olvasással, beszélge
téssel vagy ártatlan társas játékkal mulathatjuk 
magunkat, mely nemes szórakozás mellett tes- 
tünk épen úgy. mint lelkünk, enyhet és fel
frissülést nyer?!

Fájdalom e minden tekintetben átkos 187.‘l-ik 
év, ez üdvös intézményünknek is ellensége volt. 
Tagjai ritkán és igen kevesen látogatják. Azon 
csekély összeget, melyet évi díjul fölajánlot
tunk, nem fizetik rendesen; pedig alig van e 
Jiazábau oly olvasó-kör. amelynek évi dija oly 
csekély (-1 frt) lenne, mint ezen egyleté. Szo
morú kilátás, de igaz, hogy ha ezen átkos kö
zöny, mely egy időtől közéletünk minden réte
gében kezd elharapózni, továbbra is megmarad 
polgáraink között, ez üdvös intézetünk is ha
mar megfogja érni a feloszlás idejét; pedig en
nek hiányát nagyon megfogja érezni polgársá
gunk, de megfogják érezni a városi közügyek is.

Félre tehát a hideg közönynyel polgártár
sak ! Klóré a régi lelkesedéssel és meleg párto
lással. Nekünk nem szabad m gengednünk, hogy 
ez egylet megszűnjék. Emlékezzünk vissza a 
régi és a közel múlt időkre!

Adja az ég! hogy minél nagyobb világos
ságot terjeszthessünk városunkban a társadalmi 
és szellemi életben: hogy annál boldogabbak, 
összetartóbbak, tehát annakidejében erősebbek 
lehessünk.

Kövessünk el mindent, hogy ez egyetlen 
polgári egyletünk ne csak fennálljon, hanem vi
rágozzék is; nehogy ez egyetlen összekötő ka
pocs lazulásával, mint oldott kéve széthulljunk.

Jlikerz József.

CSEVEGÉSEK.

Végre, valuhára csevegéseket is olvasunk! — Só
hajtanak föl olvasóink nemde? — Hja! nem csuda, 
hogy oly ritkán jut eszünkbe csevegni. Kinek volna ked
ve mosolyogni akkor, mikor mindenfelé csak kényt, bá
natot. haragot s elégedetlenséget lát az ember fia és1 
leánya V

Alig hogy kihúzta lábát házainkból a járvány, ez 
öldöklő angyal, melyet isten haragjában küldött el hoz
zánk. belépett a talán még ennél is veszélyesebb 
.Krach." e bécsi szörny, mely nemcsak a hitelt és1 
vagyont, hanem az erkülcsőkct is tönkre teszi.

A nagyházak után a kis hazak, a mesterek után 
a tanítványok egymásután hullanak, buknak Nem csu
da; ama házak jéure voltak építve, a mesterek és ta
nítványok sémimből akartak **g;.-zi-rre meggazdagodni.

Ami elé iktéga társai tt ető, ai
is oly csendes és zajtalan, hogy a szemlélő alig képes 
kivenni okát é« értelmét. Legnagyobb sürgést forgást 
tapasztalni a törvényszéki iktatóban, az ügyvédi iro
dákban. az adóvégreImjtásokuál. a pénzintézeteknél és 
az eladóleányos házaknál.

Ott azonban. Ind csakugyan mozogni, forgolód
ni, tenni kellene, alig történik valami.

A „Szabolcs" iárczája.

Tanu lm ányok  a n em zetközi tárlaton.

Hogy a szellem s anyag terén nem lehet megál
lapodás. hanem egyeseknek úgy, mint népeknek halad
tunk kel! a tökély felé: ezt a világ majdnem minden 
nemzet iparkodott a nemzetközi kiállításon föltárt s 
ús&zekaloio/.ott nc-iieini és anyagi kincseivel beigazolni.

kálóban látva itt a tudomány s művészet nagy 
hatalmát lehetlen he nem ismernünk, hogy az ember 
csakugyan gyémánt a teremtés gyűrűjében, remek az 
alkotó müvei közt. mert oly nagyszerű dolgokat állí
tott itt ellő. hogy azok szeinlélgetésében kifáradnak n 
szemek és fátynlornttá lesznek elanyira: hogy utoljára 
minden, amit látunk varázs-ködkep leérni

De mégis mivel ‘-zt is vázolni kell; minthogy 
mindent egy keretbe foglalni lehetlen: legyen szabad 
a tanügy képét, mint olyat, melyet kiváló figyelmem 
tárgyául választék, ifmiképrn rajzolnom

Inalmas ismétlésekbe kellene bocsátkoznom, ha 
vajadén egyes nemzet faniigyet tüzetesen a legkisebb 
részletekig körvonaloznám; elég tanulságosnak vélem, 
hacsak a kitiinohb iskolákat ismertetem mint olvakat. 
melyek már ugv is bírjak a többi szellemképzö in
tézetek előnyeit

Midőn a svéd iskolába/ kül- s helsrcrkezetét. 
lratnrait, s tanszereit, s az ezek áltol elért tantárgyak 
szerénti eredményt, szerény megjegyzésemmel ismerte
tem. nem akarok osztályozást fölállítani, a nemzetközi 
kiválohizottság jogainak egyenes megsértésével, mind 
ezt csak igénytelen ízlésem szerént teszem Lássuk 
tehát először milyen

I
A svéd iskolnház.

Svédország, ti.rly édes hazánkhoz mind kormány* 
alakja, nrnd tnuügye tekintetében sokat hasonlít, n 
közvélemény asztalé", tankiállitását illetőleg elsőrendű 
tekintélyként szerepel.

Hogy vaUmiiüi helyesen vélekedhessünk. kell 
lbP- ®z , figyeljük meg; mert ha csak puszta
külsőségek után indulunk, bizton ferde ítéletet hozunk. 
A tanodánál mcgfgyelendőnek tartóin magát nz épü
letet, bútorzatai, taneszközeit, szóval : kül s belfolsze* 
f atálét.

Ami a ivéd-tanoda épületét illeti, az fából van

Például: Nyíregyházán a vasárnapi ipariskolai elő
adások még mindig nópteleuek ; a polgári olvasó-kór 
pang; a nö-egylot szintén hallgat; a műkedvelő-tár
sulat épen most vau készülőben elhagyni a tétlenség 
párnáit; az iparosok társulata csigamódra halad előre, 
az ifjúságról meg pláne mitsem hallani. Szóval minde
nütt csend, pangás, közöny. Mindenki csak saját dol
gai után lát, nem törődve semmivel és senkivel. Még 
a szerelmi kalandok is siestát tartanak.

A házasság úgy látszik, hogy mióta a hölgyvilág 
oly lázas rohammal fut a d ivat után, teljesen kimegy 
a divatbó l A műveltebb körökben egyetlen házasság 
sincs naplónkba jegyezve. Ez pedig nagy haj.

Valóban megáll az ember esze, látva a hölgyvi
lág eme iszonyú nyakasságát és hiúságát.

A hazában mindenfelé a legsötétebb nyomor ter
jeszti ki rémes szárnyait; az éhező, rongyos árvák szú
rna ezrekre megy a hazában; nz a néhány fennállójó- 
tékonyczélu közintézet, alig teng. Ók, — t. i hölgye
ink mégis folyvást a legnagyobb pazarlást tiintetik fel 
viscletükön ; részvétlenségiikhen szivük hidegsége, büsz
ke. lenéző tartásukban műveltségűk fekete pontjai nyil
vánulnak. Szomorú kilátások a jövőre, melynek miuö- 
ségo nagymérvben, hölgyeink kezében pihen!

Alakítson a nővilág oly egyletet, melynek czélja 
a takarékosság, az egyszerű öltözködés legyen. Meg 
fogják látni, hogy az ily egylet hajadon tagjai mily ha
mar elérik czéljukat. a boldog házasélet révpartját. Az 
igy megtakarított filéreket pedig osszák fel a jótékony 
i zein intézetek között. Meg lógják látni, mily édesen 
boldogító érzés üt tanyát keblükben; mennyivel ked
vesebbek. jobbak és szebbek leendőnek igy. Mit ér a 
bársony-selyem-öltöny s a drága ékszer, ha a s z í v  is 
csak oly hideg, mint az ékszer? Nem sokkal szebb-e, 
ha az egyszerű ruha alatt, nemesen érző s z í v  dobog, 
melynek hőhatásáért seregesen tódulnának az ifjak.

Nyissák már fel valabára hölgyeink szép szeme
iket; de ne először is a tükörbe pillantsanak; hanem 
nézzenek körül az életben s teljesítsék hivatásukat úgy. 
mint azt a godviselés előírta

Hocsásnnak meg tisztelt hölgyeink, hogy kedves 
alakjuknál ily sokáig késtünk s kissé tovább is foglal
koztunk, előttünk oly drága személyükkel, mint e lap 
sziik kerete engedheti De nem tehetünk róla. Akiket 
úgy szeretünk mint önöket hölgyeink, azokat minden- 
tekintetben tökéleteseknek szeretnénk tudni és lútui.

Még egyet; engedjék hinnünk, hogy a jövő far
sang egészen más sziliben lógja önöket feltüntetni 
előttünk, mint eddig láttuk. Adja Isten!

Lefejezzük immár különben is unalmas csevegé
sünket azon Ígéret mellett, hogy legközelebb nemcsak 
igazságos, de kissé mulattatóbbak és udvariasab
bak is leszünk, mint ezúttal voltunk.

rjIIOXSÁGOK.

X  Holnapután, azaz novemberiül !* án a nyí
regyházai városi képviselőtestület közgyűlést tart.

tl*r) Dr. Ficamán Alikba helybeli orvos uéhány 
óv előtt baráti körben ukkép nyilatkozott, hogy, ha a 
nyíregyházai ág. ev. gymuásium ö-ik osztálya megnyí
lik s bba fia is fel lóg vétetni, azon évben tandíjul 
100 frtot fizei a gyinnásiumi pénztárba. E szép és ne
mei ígéretet a napokban váltotta be a lelkes férfiú, a 
gym igazgató kezűbe az Ígért összeget lefizetvén. Mint 
tudjuk nevezett orvos urnák nz iskolatanács jegyző
könyvileg köszönetét szavazott, igen helyesen; de ez 
magában nem elég. Szükséges, hogy az ily ritka áldó-

építve; nem mintha minden svéd iskola fából volna, 
de mert tudjuk : hogy Svédország erdős lévén, köny- 
uyeu szerezheti meg az épület anyagot Kívülről eme
letesnek látszik iiuolaszerU magas tetőzettel; de ha 
belsejébe lépünk, azonnal egy teremben találjuk ma
gunkat, melynek falain a különböző égnljak állat- s 
novenyrajzait, azonkívül a svéd népélet. s a honi tör
ténelem egyes nevezetesb eseményeit szemlélhetjük. E 
terem előszoba invet visel, s a gyermekek felöltö
nyeinek helye. Hogy mily szükséges és csaknem néikü- 
luzhctleu ez előterein, nem kell sokat bizonyítgatnunk 
az előtt, aki a nedves ruha kipárolgásából származott 
vészes légfertozésrol fogalommal bir. Harcsak ezentúl 
nálunk figyelembe vétetuék az előszoba, építendő ta
nodáinknál.

Tovább haladra, jö maga a terem. Ez szép ma
gas, világos és tágas. Ezentúl van m-g egy szobácska 
mely iskolai könyvtár nevet visel. Hol vagyunk még 
mi etekiutetben ! ? Kerületi könyvtárakat is alig tu
dunk létesíteni. Pedig a hadfinak fegyver nélkül, har- 
czolni, a tanítónak lan- s segédkönyv nélkül tanítani 
vagy a tanulónak tanulni, merő 'képtelenség. Minden 
nemzet tanodájában föltalálható az előbb említett 
könyvtár, mely gü/.erövel s villámgyorsasággal haladó 
korunk műveltségének színvonalán áll.

Az épület közepetáján vezet fölfelé egy lépcső
zd két terembe, ahol a tanulók iskoladolgozatai, írás* 
s rajzgyakorlatai mint eredmény, és pedig minden tév
útra vezető szemfényvesztés nélkül szemlélhetek. így 
néz ki a tanodaépület.

Most vizsgáljuk hehaló figyeleméi annak bútor
zatát. Egy emeltebb helyen állt az asztal és a tanszék. 
Az asztalon három könyv látható: u: m: a fölveti, 
mulasztási napló és az osztályzati főkönyv. Itt látható 
továbbá egy csendfentartó s figyelmeztető csengctyii, 
mely a torkot és mellet egyaránt rontó kiabálásnál, 
vagy épen a hall érzéket nem kissé sértő pad verésnél, 
mindenhizonynyal czélszeriibh.A tanító asztala háta mögött van a fa bei az 
uralkodó arczképe zászlókkal ékítve; egy tisztán szám
zott óra és egy hegedű. Továbbá az asztal mellett 
látható egy harmonium, melyen a tanító a gyermekek 
énekét kiséri. £s egy fénytelen hangjegy tábla. Van 
azután a falon egy hetükkel t. i. *A H C‘  betűivel 
beirt tábla, melynek két alsó vonalán a méter és ré
szei vannak nézletileg ismertetve. E tábla hátulsó ré
sze egyúttal térképek szekrényéül is szolgál, hogy n 
portól inegkiméltcsscnek; ami guzdászati szempontból

zatkészség a nagy h'.züim-ggci is l.ö/ölti s i k ha 
sert nem is, legalább p ■ Idaadásul azon szűkmarkú pro
testáns atyafiaknak, akik tett helyett, csuk szájjal pár
tolják a tanügyet.

(|»r) Thass község értelmes elöljárósága és bir
tokossága. áthatva azon v.ilóhuu életrevaló eszme és 
tudat által, iniszerént u jelenkor lejletebb kultur-viszo- 
nyainál fogva, a közegészség is kiváló figyelmet és tekinte
tet igényel, NYeisz (iyula nyir-baktai gyakorló orvost, 
aki a kolerajárvány alatt Thasson működvén, 018101108* 
becsültetést vívott ki magának, érdemei elismeréséül,

1 községi orvosul megválasztotta. Vajha megyénk többi 
népesebb és tehetősebb községei is követnék e korsze
rű és szép példát. Éljenek a derék thassiak sokáig!

- f A kolera megyénkben, mint a Szathnmrtt 
megjelenő „Szathmár1* czimü heti lap közelebbi száma 
hozza, több helyütt ismét fellépett és pusztít Nem tudjuk, 
mennyiben igaz vagy nem c bir : de mivel o bir már 
magában is elégséges arra, hogy a már-már lecsöndesült 
kedélyek újból fölháborittassanak, felhívjuk a megye
hatóságot e hírnek valódi értékére leendő szállítására.

(d) Tisza-Es/.Iáron, mint Dobozy Eerencz kerü
leti szolgabiró ur értesíti lapunkat, a gazdálkodó kö
zönség és napszámosok közt, 7 frt. 2ő kr. gyűlt össze, 
és küldetett he szolgabirói utón a megye alispáni hi
vatalához, a megyei koleraárvák és özvegyek javára. 
Követendő szép példa. A nagyobb birtokosok, mint a 
tisztelt szolgabiró ur irja, valószínűleg más utón fog
ják beküldeni az általuk is köztük gyűjtött hasonló 
kegyes ndomáuyösszeget, amennyiben a 7 frt. 25 krt. tar
talmazó ivén, egy nagyobb birtokosnak neve sem for
dul elő.

(!) A pas/.abi tiltóról lapunk 4-t-ik számában 
közhitt, ujdonsági czikkre. következő helyre igazítást 
vettünk. ,A nmgu in, kir. közmunka s közlekedési mi
nisztérium, a paszabi tiltónak a társulat részéről jú
nius hóban kérelmezett felülvizsgálatára a collaudirozó 
bizottságot kirendelvén, t. Egert József miniszteri fő
mérnök ur u felülvizsgálatot 1. évi október hó 11-re 
tűzte ki,- s a nmgu minisztérium által elrendelt felül
vizsgálat ugyan azon napon mégis tartatott . Ez alka
lommal a falakon 3 koczkakő magasságig és a beto
non is egy vonaloyi vastagságú repedés találtatott. 
A bizottság a beton-repedéseknek kiigazítását, s ennek 
megtörténtével n tiltó megnyitását határozta el. A tár
sulati igazgató azonban a betonon észlelt repedés foly
tán. az iszap miatt, októberhó 11-én nem eszközölhe
tett bővebb alaposabb felülvizsgálatot kívánván, a meg
rendelt igazítás elhalasztatott, s októberhó 28-án uj 
collaudirozás tartatott, amelyen jelenvoltak Egert Jó
zsef miniszteri főmérnök és Sciienzer Sándor kir. mér
nök urak; a társulat részéről, szakértők kiküldésére 
felkért mérnök s épitészegylet által ajánlott szakértő 
urak, Wohlfart Henrik a fővárosi közmunkatanács fő
mérnöke, és Yidékv László a fővárosi közmunkatanács 
mérnöke, ezeken kívül jelenvoltak a választmányból T. 
Elek I’ál h. elnök ur, s néhány választmányi s társu
lati tag. A szakértők az iszaptól egészen letisztított 
tiltó alapot, és falakat figyelemmel megvizsgálták, s a 
talált reped' - kot legkevésbbó sem veszélyeseknek ki
mondották; csakis nagyobb megnyugvásul rendelték el: 
hogy a beton ogv láb mélyre kivágassák, s a kivágás 
portlamh ementtel betömessék. ennek megtörténtével pe
dig a tökéletesen jónak, tervszerint építettnek talált 
tiltónak. s kimondott igen erős szilárd építménynek 
megnyitása elrendeltetett. A kivágásuk s betömések 
eszközlésével Schemzer Sándor kir. mérnök ur.- s a 
társulat mérnöke hiznttnk meg. kik feladatukat folyó-

nagyon ajánlatos. Említenem kell még, hogy táblatör- 
löiil báránybor kelő alkalmaztunk igen czélszerüeu 
szivacs helyett.

Tábláról lévén szó, kiváló figyelmet érdemel egy 
tábla, mely Svédország néma térképéül szolgál, mely
ről mint taneszközről alább szólok.

Említésre méltó Stille Aliiért stockholmi gépész 
legtisztitó gépe a bútorok közt. Ebben kátránny fér- 
tótlenittetik. illetőleg tisztittatik a tanterem lege. So
kan ezt csekélységnek tartják; de aki Hettenkoforter- 
mészettani számítását a kilégzett szénsavról olvasta : 
az nagyon is fontosnak találandja a légtisztitó eszközt. 
Remélhető, hogy ezután midőn uj tantermek emeltet
nek; a szakértők véleménye irányadó leend minden 
tekiutetben. ami ha megtörténik}: egy tanterem sein 
fogja nélkülözni a légvezető csövet.

A tanterein föbutora a tanulók ülőszéke és iró- 
padja. Megfigyelvén minden képviselt nemzet tanter
mében az iiloszékeket és irópadokat, a svéd iskola 
üiös/ékcit. beszámítva az iilödeszkát, mely czélszeriibh 
leendőit, ha a testhez idomittntik és irópadait, mind 
kényelem, mind fegyelem, mind egészség szempontjá
ból a legczélsserübbeknok találtam. Valóban e búto
rok készítésénél a tanélet majdnem minden mozzaunta 
figyelembe vétetett.

E padok ugyanis egyesek. A tanító könnyen el
tér közükben, ami a népnevelő előtt lényeges kellék; 
hogy mindeu' tanonczát kellőleg vezethesse, s minden 
tettét egy tekitcttel láthassa.

A padok nyolez sorban vannak felállítva; tehát 
öt egy sorban, miután a tanterem 40 gyermekre van 
berendezve; mely szám a gyakorlati tapasztalat foly
tán elégnek bizonyult: hogy egy tanító kellő ered
ményűje! taníthasson. Megjegyzendő, hogy a padok 
sorszerént aranyosan magasuln.uk, hogy a tanító tanít
ványait nagyságuk szerént ültethesse. Az Íróasztal fel
deszkája előhúzható és hátratolható, amint a tanuló 
kényelme, vagy használata igényli. A feldeszka alatt 
van a finom ládácska a tanuló könyveinek s tanszerei
nek elhelyezésére. Itt látható a tintatartó is. Az író
asztalra van helyezre egy keret, melyben a palatábla 
áll; továbbá egy támasz, melyhez az írás- s rnjzmin- 
ták illcsztetnek. _

A bútorok közé sorznndók meg a falon függő 
térképek, taneszköz-szekrények, a tornászat hoz * had- 
gyakorlatokhoz szükséges eszközök, számológépek, 
kályha stb.

De vizsgáljuk már a tanszereket tantárgyaik sze-



Ini J  in i ó n  t ,! j  altéitól;, s .1 tilt*. .lorn.i én nmguyittatváii, az újonnan épült paszabi tiltó ttíteso czóljáunk, a nyír s belvizek levezetésének ó!- adatott. A tiltúu lefolyó nyír s belvizek suhogása leleljen tehát a „Szabolcs11 44-ik számában a paszabi tiltóról irt közleményre, amelynek a társulati tisztviselőkre vonatkozó megjegyzései ellenében alulírott társulati tisztviselők kijelentik, hogy ők vállalkozók nem voltak, s euuélfogva a tények által is egészen meghazudtolt csikket teljesen alaptalannak és rágalmazásnak nyilvánítják. Szőgyóny Emil társulati igazgató, álmáéi István társulati mérnök, Farkas Lajos társulati pénztárnok. E  tárgyra vonatkozólag, mi is elmondjuk véleményünket.%* A  n y íre g y h á za i n ö e g y le t mint biztos forrásból tudjuk, legközelebb lépéseket fog tenni, a helybeli nyilvános helyek és társulatok főnökeinél és tulajdonosaiknál az iránt, hogy engedtetnék meg nekik, helyiségükben különösen ott, hol tekézni, dominózni, kártyázni sat. szoktak, p e r s e l y e k e t  kitenni, melyekbe az á r v a h á z  iránt érdeklődök időnként betchcssék adományaikat vagy más pl. fogadás s egyéb ügyletekből fölmerült s egykönnyen elnemintézhető kétes természetű összegeket. Megvagyunk győződve, hogy ugy a c a s i n ó ,  mint a polgári o l v a s ó e g y l e t ,  a e z u k -  r á s z d a t u l a j d o n o s o k ,  és k á v é  h á z b é r l ő k  örömmel engednek helyet e perselyeknek. A helybeli e s c - ; m e g e t e r e m b e n  már jó idő óta van ily persely, melybe eddig az oly pénzek tétettek be a tcrcnitu laj-' donos által, melyeket a siető vásárosok visszahagytak vagy feledtek. Ily gyűjtő szekrénykét minden nagyobb kereskedő tarthatna üzletében. A nőegylet a ezukrász és kávés urakat még egy más szívességre is felakarja kérni ; arra t i. hogy az egyes kávézók által visszahagyni szokott ezukordarabkák részére szintén engednének egy-epy dobozt vagy kosarat kitenni, melybe vagy az illetők, vagy a helyiségben kiszolgáló egyedek a  visszamaradt ezukordarabkákat a gyűjtő-dobozbaj tennék. Gredig Jeremiás ezukrász ur, már szives v o lt1 megígérni, hogy ugy a perselyeknek, mint a dobozoknak örömmel enged helyet helyiségében. Reméljük, hogy bittó Lázár ur szintén nem tagadja meg a nőegylet e kérelmét. Legyenek meggyőződve tisztelt olvasóink, hogy az iskolai épületeken kívül. Nyíregyházának legnagyobb dísze az a szerény épület, a pacsirta utczá- ban, melynek honiloknzatán e szócska áll: „ Á r v a h á z ."  Mily rövid szó, mégis mennyit tartalm az! Magában fogla lja  o szócska, a s z e r e t e t  egész teljességét, a j ó t é k o n y s á g  szűzies fogalmát, a r é s z v é t  meleg ölelését, szóval minden nemesebb érzelmet, mely az emberi szívnek sajátja. Mily lélekemelő, mily nagyszerű tudat az, hogy az a 15 árva, akik ott ápoltatnak, a belépés perczétől, megszűntek éhezni és fázni, akikkel gazdagabb lett a  társadalom és a nemzet. Vajba a város atyái és a közrészvét mielőbb teljes és átalános árvaházzá emelné, a tulajdonképeni városi árvaháznnk e niég csak niagv.it képező városi intézetet.
(!) Özvegy Gulyás Istvánná, született Eliscber Paulina asszony okleveles szülésznő, tudatja a helybeli és vidéki nagyérdemű közönséggel, hogy lakását özvegy P ó l y á k  A l a j o s  né asszony házából dr. T a k á -  

csy A l a j o s  városi orvos urnák ugyancsak a pazonyi utczábau fekvő házába tette át Kiváló örömmel tapasztaljuk, hogy e je les és mindentekiutethen tiszteletreméltó szülésznő érdekében, városunkba lett jövetelekor irt ajáiilőj sorainkat és egyéniségéröli elövéleményüti- kot, az öt igénybe vevő közönség részéről nyilvánuló i pártolás, naponkint mind fényesebben igazolja A tisz

teit szülésznő szakismeretét és tapasztalt gyöngéd eljárását, mint halljuk, eddig is már több vidéki tekintélyes család vette igénybe, mely körülmény magában elegendő ajánlatul szolgálX  L a p u n k  k ö ze le b b i szá m áb a n  egy N .-K á liéból Nyíregyházára szállított beteg tolonczról közlött, hírünket azzal egészítjük ki. liogv ama szerencsétlen toloncz nemcsak beteg állapotban érkezett Nyíregyházára, desöt az átvétel után néhány perez múlva meg is szűnt élni. Ez eset mindenesetre figyelmet keltő s az illető n.-kállói hatóság, mely ama beteg tolonczi.t i útnak iuditá, méltóm komoly megrovást érdemel.(r) A z o n  iz r a e lita  p o lg á r tá rs a in k a t, akik a Gredigléle ezukrászdában oly bat gosuu, mondhatni lármázva szoktak társalogni, hogy u többi vendégel; m ég1 a másik teremben sem képesek olvasni és társalogni tőlük, az egyéni szabadság érdekében igen sziveden figyelmeztetjük az illendő csendes viseletre, ami a műveltségnek legelső föltétele. A nyilvános hely közös, ahol minden embernek jo ga van megjelenni is  társalogni ; do nincs jo ga lármájával mások egyéni jogát megsérteni, vagyis olvasásában s illedelmes beszélgetésében megháhoritaui.X  N zabolcsm epye a tö rv én y h ató sá go k  k ik e - r ité s é n é l, mint meghízható egyénektől halljuk. 4 hajdúsági várost nyerne, t. i. böszörményt, Dorogot, Ná- nást és Szoboszlót; de cserébe az egész aUúrészt elvesztené. Az e tárgyú miniszteri javaslatot, mint a lapokból tudjuk, a miniszteri tanács egész terjedelmében elfogadta. Majd meglátjuk a végeredménynél, hogy tulajdonképen mit nyertünk és vesztettünk Addig te -1 hát várakozzunk.
lltlIDALOM i-s MŰVÉSZET. 

Könyvismertetés.

~  M e g je le n t  és be k ü ld e te tt sze rk e sztő sé g ü n k h ö z  ítj. Csátliy Károly deaibreczeni könyvárus Tárcza naptárának 1874-diki V ili . év folyama szokott díszes kiállításban. Ára 20 kr.
F.ppeu most megjelentek és llliucz Gyula könyvkereskedésében Nyíregyházán kaphatók:Jókai Mór, jövő század regénye 5 kötet . . 5 frt -Dr. Weinbauer. a bor v e g y t a n ...........................J írt —Kock Pál a nyakkendőt len regény 2 kötet . 2 fit  — i Bclot és Dautin, az anyagyilkos regény 3 kötet3 fi t f>0 jKeleti, hazánk és n é p e .........................................2 fit 80.Döntvény tár magyar kir. curia sennnitőszéki 8-adikk ö t e t e ...........................................................................2 frt — jYolks u. Wirthschafts Kalander für 1874. . — fiO. (Wien und die Wiener aus der Spottvogol Perspective—53.D r Oskar Anger. der Schachineister . . .  1 frt 50.Iliimoristiscber Weltausstellungs Kalender für 1874.

—45.Iilustrirter Kalender und Morellen-Aluianacb mit eineui I ’raomién B i ld e ............................................................. — 90
~  Beküldetett szerkesztőségünkhöz a „Hasznos 

mulattató" cziuiii,i tjusági olvasmányul szánt füzetes

köpés vállalat előfizetési t■ dl.ivása. E vállalat népiskolai es népkönyvtárak felállítását tűzte ki czélul. Mily áldásos lenne, ha népiskoláinkban, a svéd iskolák példájára iskolai és népkönyvtár állíttatnék fel. A „Hasznos mulattató," melyből már bárom kötet jelent meg kettő pedig knrácsoura keríti ki a sajtó alól. már ez Ot kötetével is elégséges egy szerény kis iskolai és nepkönytar alapjának megvetéséhez Ára ez öt kötetnek, mely összesen 20 Ívre terjed, 100 képet s még több mindenféle hasznosan mulattató közleményt tartalmaz : I frt. Tömeges megrendelés esetében: 85 kr. A „Hasznos mulattató" azon szempontból is felettébb czólszerü. hogy szorgalmi jutalom  gyanánt a népiskol a  növendékek közt szétosztassék. Ez utón a szegény családi tűzhelyekhez, észrevétlenül belopódzik egy-egy |ó könyv, hol annakelötte vagy semmi, vagy csak ponv- v.uroualnii térinek volt található. Az iskolaszékek, iskolai elöljáróságok, hatóságok, jótékony társulatok és uepnevelésügybarátok igen üdvösen cselekednének, ha in puevelésiink oltárára meghoznák azon csekély áldozatot. mely által a népiskolák mellett egy kis „népiskolai és népkönyvtár" szerveztetbetnék és néhány népiskolai szegénysorsu, de jó  magaviseletü növendék, és felnőttek oktatásában részesülő egy-egy jó  könyvjutalomban részesülne a szeretet ünepének emlékére. A „Hasznos mulattató," a már megjelent három kötetből és a karáucsonra megjelenő két kötetből 4 — 4 példány, négy kis könyvtár, azaz összesen : 20 kötet könyv ára : 3 frt. 90 kr. Tiz kis könyvtár, azaz összesen 50 dr. könyv 9 frt. Húsz kis könyvtár azaz 100 darab könyv ára 17 frt. Az egyes kötetek ily áron, külön is kaphatók a kiadóhivatalnál. Budapest, kerepesi ut G1 sz. Megrendelések, akár előrefizetéssel, akár utánvéttel esz- közölhetők. A családapák bizonyára jobban cselekszik, ha karácsoni ajándékul, drága játékszerek helyet, ily szép képes könyvekkel örvendeztetik meg gyermekeiket. Mi részünkről a legmelegebben ajánljuk a „ H a s z  n o s  m u l a t t a t ó "  irodalmi vállalatot a népnevelésügy vezérférfiainalc. a nőegyleteknek, a nép barátainak és családapáknak figyelmébe.
KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terinénycsarnoliiiál nov. hó 15-én 
bejegyzett terményárak.

Piaczi ár
ituzs 0 0 —00 fontos 4 40—4 00

78—80 „ 0.00—0.00
79— 8 0  .

Búza 5.30—5.50
ÁH.. 2.40—2.50
Z.L
Tengeri

1.45— 1.50
3 00 -3  05

Köles S.Oo—3.25
Ital., tiszta fehér . 4.00—4.50
Kaposztarepcze 0 00— 0 00
Lenmag . 0.00—0.00
(ioinl.orka 0.00—000
Kendermag 0 00—0 00
Mák 0 00—0 00
Napraforgóolaj
Szesz 30 fokú tungy. iteze 24

Kereskedési ár
100 kuböltólkezdve

. 4.75—6.00

vimmáz** szer. fi 50—7.00 
VJO—7.00

uj termés,

8.00— 8.50
S.50—8.75
0.00—0 5o 
6.60— 6.00
8.00— 9.00 

16.00— 17.00
23rétit. Hogy ezt tehessiik, megkell ismernünk Svédországban a törvényileg kötelezett tantárgyakat, melyek következők: hit- és erkölcstan, auyauyelvtan; melynek része i: irvaolvasás. beszéd- és értelemgyakorlatok, számtan- s mértan, történelem, s földrajz, alkotmány- tan, természettan, gazdászat, termény rajz, tornászat, rajz és ének.Ezek a tantárgyak egyikmásik kivételével a népiskolákban. S  egészben pedig a fóellemi-polgártanodában melyek mind taníttatnak nálunk is, vagy legalább kellene taníttatniuk; mert törvényileg kötelezettek. Bár még napjainkban is találtatnak sokan, akik az említett tárgyak hulinazását kifogást Iván, a törvények ellenére nem tanítják, vagy tauitattják. Legyen szabad itt megjegyeznem azoknak, akik a jeleu rendszert tárgyhal- mnza miatt gáncsolják, hangoztatván folyton: nem népiskolákba valók az említett tárgyak, hogy igenis odavalók. Csak okszerűen kell beosztani a tananyagot.Értem hogy a népiskola növendékeinek ismert körének s fölfogásához mérten osszuk b e ; mert hogy ha nem győződtem volna meg az így beosztott tananyag eredményes földolgozásáról saját magam, egy szi»t sem koczk.iztatnek mellette. De látva, tapasztalva másutt is ennek lehetőségét: lelkiismeretes meggyőződéssel pártolom az említett tárgyak tanítását még a népiskolákban is. Auuálinkáhh bátorkodom pedig ezt tenni, mert szomorúan tapasztaltuk én is más is, hogy más nemzetek uéposztalyn, |épen az említett tárgyak tanulásának köszöni, liogv saját osztályunk tolult ismeret fölényt gyakorol Hála az. égnek ép elmével van a mi népünk megáldva. Ha m is népek nem haltak meg az említett tárgyak tanulásában; a miénk seui fog belehalniCsak tanítsunk annyit, amennyit lehet mindenik- ből népiskoláinkban is; mert nemzetellenes bűn volna tőlünk a nép zömét, melynek nagyrésze még polgáriskolába sem mehet, az említett tárgyak ismerete nélkül hagyni alkotmányai számító, gőzerővel s villámgyorsan haladó korunkban. Bocsánat ez ide nem tartozó kitéréstért; de meg vallom az vitt rá. hogy igen sok panaszt hallottam az említett tárgyak halmaza, kezelhet- lenségo ellen a népiskolákban. Tapasztaltam is. hogy még most is sok népiskola van, ahol természettan, gazdásznttun, alkotmánytan, nem tanittatik legalább elemeiben.Hogy sorrendben szólhassak az eszközökről, újból elő kell számlálnom a tantárgyakat. A hit- és erkölcstant ncin is említem, miután cliez taneszköz ja

szokot tankönyvön kívül ugy sein kell. Hanem a z , anyanyelvtaut. s részeit, az. irvaolvasást s beszéd és értelemgyakorlatokat oly eszközök s módszerrel kezelik körüliéiül mint m i; kivéve, hogy nálunk az „ A B ('" egy fatáblára van írva.A szám s mértanhoz többrendbeli számológépek, s mértani rajzolt, s készített ábráik vannak. Nevezetesen, az. összeadást, s kivonást függélyesen álló 9 drót- szalagra fűzött és pedig az. l-sö drótra egy, a 2-ik drótra két, a 9-ik drótra kilencz fagolyó segélyével eszközük. A szorzást s osztást ugyancsak 10 vagy 11 párhuzamos drótzsinórra fűzött la. vagy üveg golyókkal kezelik. A számok irvaolvasásához van egy számológép függélyes dróttal ellátva, melyre fagolyók vannak fűzve, s mellé minden golyónak egy-egy arabs számjegy írva 1—0. A Q  és 0 - a t  vastag papírból kimetszett eszközzel tanítják, mely a köb fogalmának megérthe- tésére vonalazva van Az európaikig elfogadott, s eddig legtökélyesebb metrikai rendszert, drótszalagokra bűzött, s a métert egész nagyságában, s részeiben jelző fagyürük által ismertetik. Alkalmaztassanak tehát népiskolaiakban is ez olcsó s nélkülözhetted eszközök a számolás módszeres tanításához; s nyujtassék mód és alkalom tanítóinknak hogy ez eszközök kezelésmódjával m egismerkedjenek; mert jól tudjuk, hogy hasztalan leend iskoláinkban a legjobb tanszer, ha nem fogunk tudni vele bánni.A történelem s földrajz tanításához a jó tankönyveken kívül igen sok taneszközzel is rendelkeznek. Ilyenek a donibor térképek, a tüldgüinbük. A földnek saját tengelye- s napkörüli forgásához a tollúi ia- mok. A holdnak löldkörüli forgásához a planetáriumok, mely eszközök nélkül merő képzelgésre alapítjuk a ta nulók encmbeli ismereteit. Igen előnyösen használják a néma térképeket a tanulók emlékezetének gyakorlására és tájékozó-ára. Határolják ugyanis az országokat. s aztán szegekkel mint kerítéssel veszik körül, s azokra tiizik négyszegletű fa- vagy papírdarabra i r - 1 va a nevezetesb helyeket, folyamokat, hegyeket, melyet a tanítványokkal kérdezés közben leszedetnek, s újból fölrakatnak. Utánzandó tanmód. Miért ne alkul- mnzhatuók mi is < zt VA természet s vegytanhoz egész szekrény eszközeik vannak. Mily égető szükség volna nálunk is ez anyujára fontos s nagyszerepet játszó gyakorlatitudomány egyes ostályához legalább egy pár legszükségesebb eszközt megszerezni. I ’ ; o. az egyensúly s morgás tüneményei magyarázatához, az. emeltyűt, s csigát; a lég

iién.iiek magyarázatára, a légsulymciüt. a légszivattyút, a szivókutat, s fecskendőt; a világossághoz, egy pár lencsét, a gór- s távcsőt, az iiveghasáhot; a melegséghez. a hőmérőt, a mozdonyt, s ha másként nem lehet, legalább rajiban. Hopp természettani faliábráit, 7 frt. az egész; a delejességhez, egy darab természetes delejt, s delejt üt; a villamosságból a villanygépet a fegyverzettpalaczkot; egy Iüinsen vagy Dániel féle elem et. a táxiióeszközt sat. Tudom hogy sokan fogják mondani: ki bírja ily szükidoben mindezt megszerezni. Uraim jó l tudom hogy ez nem könnyű dolog. De ha meggondoljuk: hogy az ebbe fektetett pénz jobban fog idővel kamatozni, minden más pénznél; 70 vagy 80 forint végre is nem a világ.A terinénynijzot illetőleg, a svédiskola igen gazdag taneszközökben. Vaunak az állatvilágot ábrázoló fali ábrái. A növénytanhoz szárított növényei, termé- nyci; az ásványtanhoz az ásványok majdnem minden nem ei; a jegeezrendszerhez alakított idomai. Könnyű volna nekünk is tanítványainkkal különféle rovar,- növény,- termény,- s ásvány fajokat gyiijtetnünk; mely inig egyrészről a tanítványok ismeretkörét s z éles bité- né, másrészről a tudományok iránti vágyat ápolná, s költenék föl bennük.A gazdászattani illetőleg, rendelkezik a svédiskola a gazdászat minden agához szükséges eszközökkel. Megvannak kézmütani tárgyaik is a tanodában; ami azt mutat ja, hogy a gaszdászat körébe tartozó kéz- miitan is tanittatik nálok. A rajz- r szépirászathoz vannak mintáik, vagány tábláik Írott hetükkel, az énekhez, harnióniumjok. hegedűjük, a tornászaihoz, s hadgyakorlatokhoz kellő eszközeik: a lőfegyver, doh, trombita, zászló, sat.így van fölszerelve a svédiskola, mely nem csoda aztán, ha meglepő sikert, s eredményt biztosit mindkét nembeli polgárainak. Valóban lélekemelő látni azt a sok szép dolgozatot, s női munkát, meg pedig nein pipere,- hanem a háziasszony körébe tartozó müveket, melyek az egész müveit világ elismerését méltán kiérdemelték. Igazán nem ajánlható eléggé a rendszeres gyakorlati nőnevelés eszméjének fölkarolása; mely e becsei lap hasábjain is megvitattott. Vajba nem leen- dett az egyesek részéről szalnialáng. hanem kemény fatüz. melynek jótékony sugarai fölmelegitsék a nevelés szent ügye iránt jéghideg kehieket Folyt. köv.



A magyar ipar életkérdése.

Volt idő, midőn botránkozással fogad
ták az előrelátók ama meggyőződését, hogy 
a magvar ipar épen abban találja hátrama
radásának legfőbb okát, mert a magyar 
nemzetből nem lehet kiirtani azt a megcson
tosodott képzelődést, amely minden egyes 
tagjában azonnal nyilatkozik, mihelyt egy 
kissé fölebb emelkedett, mint társai.

Hogy mit képzel magáról olyankor 
amaz egyes, azt csak ő tudja. Annyi azon
ban mégis határozottan tudva van mind
nyájunk előtt, hogy ama képzelődést a rang
k o r  idézi elő.

Es igy a rang-kór az, mely a magyar 
ipart földhöz sújtja. Nagyon snjátszerü, hogy 
a magyar társadalmi élet ezt mindeddig 
nem vette észre, vagy legalább észrevenni 
nem akarta.

Egyes gyöngyök föl-föl ütődnek a tár
sadalmi élet habjaiból is, melyek a nemzeti 
genius ama kinövésére gyógyító balzsam
ként akarnak hatni; azonban méltó fájda
lommal kell tapasztalnunk, hogy átalános 
elfogadásban, alkalmazásban nem részesül
nek. Értein Gregns Ágost indítványát, mely 
a borszéki fürdőben átalános tetszéssel fo 
gadtatott.

A  czimirtó szövetség, bármiként ma
gyarázzuk hasznát vagy haszontalauságát, 
egyben mégis rendkívüli hatással lehetne a 
nemzeti közszellemre. Hogy ellátás nem ha
szontalan, hanem a legfelsőbb fokban hasz
nos, főleg azáltal bizonyítható be, ha tekint
jük jelenlegi állását az iparnak hazánkban.

Kétségtelen ugyanis, hogy a magyar 
ipar nem fogad kebelébe magasabb művelt

ségű ifjakat. Helyesebben, nem lépnek a ma
gyar iparos pályára oly magyar ifjak, akik 
ha egyszer felsőbb iskolákat látogattak, ez 
alapon oly pályát is választhatnak, melyen 
két három év alatt a t e k in t e t e s  ezimhez 
juthatnak, s van reményük, hogy egykoron 
még nagyságosoknak is czimeztethetnek.

Ez mind szép volna, ha csak úgy tekin
tenék a dolgot, mint képet a róka, mígnem 
arra a gondolatra jött, hogy a kép túlsó ol
dalának mibenlétéről is szerezzen magának 
felfogást.

Addig ugyanis, mig csak egyoldalulag 
Ítéljük a dolgot, magunk is azt mondjuk, 
hogy ama kép felettébb csinos; de ha meg
fordítjuk : azt tapasztaljuk, hogy túlról 
semmi sincs, amiben kedvünket -találnék, 
ami tetszésünket megnyerné.

így  vagyunk azzal is, ha helyeseljük a 
magasabb törekvéseket, de nem gondoljuk 
meg, hogyha mindenütt s mindenkire, még 
a legalsóbb rendű tehetségekre nézve is, 
ugyanazt Ítéljük, akkor azon társadalmi csa
tornák, melyekből a legéltetőbb eleinek szi
várognak a nemzet felvirágoztatására, telje
sen parlagon fognak hagyatni s ezáltal azon 
csatornák majdnem egészen elvesztik az él
tető tápot magukból, mely a nemzet javán 
volna munkálandó. Parlagon hagyatván 
ugyanis e tér a nemzet által, elfoglalják más 
idegen nemzetek a működés terét, melyen 
nem azon nemzet javát tekintendik föczél- 
nak, melynek kenyerét eszik, hanem egy 
másikét, tudniillik azét, amelytől saját ja 
vukért elszakadtak. He nemcsak ezt teszik, 
hanem, mint elég fényesen igazolja a min
dennapi tapasztalás, erejüktől kitelhetőleg 
azon vannak, hogy magukat a kenyéradó

nemzet fölé tolják. Fájdalmas tapasztalás ez 
de utolsó izig igaz.

Egy szóval, igen sok a visszaélés, niely- 
lyel épen azért kell nyomrúl-nyomra talál
koznunk, mert magunk vagyunk a hibásak* 
mert magunk nem bocsátjuk gyermekein
ket a magyar ipar fejlesztésére, felvirágoz
tatására. Pedig meg lehetünk győződve, 
hogy a magyar ipar mindaddig nem lesz 
visszaadva önmagának, mig teljes hitelt 
nem adunk annak, hogy a magyar halálos 
ellensége csak eg y , s ez : a c z i ni - k ó r. 
Hogy miért? láttuk föntebb, és igy csak egy 
a kellék, hogy a magyar ipar valósággal 
magyar legyen s tiszta értelemben nem 
z e t i  ip a r rá  váljék, s ez egy lényeges, ha
bár csak kezdeményező kellék : a divatossá 
válni kezdő cziin-irtó szövetség minél széle
sebb körben terjesztése. Mert ha ennek köz
vetítése folytán kihal a nemzetből a sok 
exeellentiás, eminentiás, nagyságos, me'ltó- 
ságos, nemzeten, tekintetes stb. megnevezés: 
ki fog halni velük együtt a nemzeti köz- 
szellem egyik legrutabb fattyu-hajtása, a 
rang-, a czimkór. Ekkor érjük meg azt, 
hogy ezrivel fog csődülni a magyar ifjúság 
a magyar iparos pályára, s egy huszad alatt 
vissza lesz adva a magyar ipar önmagának.

Z. S. K.

Szerkesztői levéltáska.I . — y  urnák K -Y á r d ín . Mint a inai számból méltóztatik látni, a szives közleményt adjuk. Folytatását párnap alatt kérjük. Fgyéb érdekes apróságot is örömmel lbgaduuk és közlünk.— G . 1’. u r n á k  E p e r j e s  k e . A kérdéses levélnek színét sem láttuk. Becses leveleit tessék bérinen- tetlenül küldeni; szívesen kiváltjuk.
Felelős szerkesztő : K. Kmetliy István.

HIRDETÉSEK.
Szatmári kereskedelmi és iparbank.

Alulirt igazgató tanács a szatmári ke
reskedelmi és iparbank részvényeseit f. évi 
novemberhó 23-án <1. e. 9 órakor az intézet 
helyiségeiben Keresztes András 23. sz. há
zánál tartandó rendkívüli közgyűlésre ezen
nel tisztelettel meghívja.

E közgyűlés tárgyai :
1- ször. A számvizsgáló bizottság ki

egészítése.
2- szt»r. Az alapszabályok némely sza

kaszainak szükségessé vált módosításai.
3- szor. Az igazgató tanács kiegészítése 

iránti intézkedés.
A részvényesek figyelmébe hozatik, 

hogy azon részvényesek, kik meghatalma
zottak által kívánják magukat a közgyűlé
sen képviseltetni, a meghatalmazottaknak 
megbízó leveleit a gyűlés megkezdése előtt 
az ügyvezetőségnél tartoznak bemutatni.

Szatmár, 1873. októberhó 31.Az i;riiz,irató tanács.
540. szlioz.

Árlejtési hirdetmény.
A tarcznli rom. katli. templom én to

rony lielyreállisiisn vetett alulirt hivatal he
lyiségében folyó hó 21-én délelőtt 10 óla
kor árlejtés főj- tartatni.

A  felsőbb helyen inefrállnpitott költség 
1438 frt 93'Akrra fog kikiáltatni.

A helyreállításra vonatkozó költségve
tés alulirt hivatni helyiségében n hivatalos 
órákban megtekinthető.

Tokaj. 1873. novemberhó 7.

.11. k. iir.nl. gii/.tl. hivatni.
N

1873.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a p o lg . tk. 

• rdtt. 4»>3. §-a értelmében ezennel közhírré te
szi. hogy a nyíregyházat tekintetes kir. járás
bíróság 4175 sz. végzése által, Zicherman Ali- ! I iá ly  kétai lakos ellen Griimberger Adolf nyír
egyházi lakos részére 470 frt 88 kr követe
lés végett elrendelt biztosítási végrehajtás fo ly 
tán biróilag lefoglalt, s 290 fiira  becsült réz 
edények, egy palaczk, 3 tányér és egy fino
mítóból álló ingóságok nyilvános árverés ut
ján eladandók, minek a helyszínén, vagyis 
Nyíregyházán Polszter Dávid lakásában le
endő eszközlésére, batáridőül 1873-ik évi no
vemberhó 19-ik napjának délelőtti 10 órája ki- 
tíízetett, melyhez a venniszándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak m eg: hogy a* ér
deklett ingóságok emez árverésen, a polg. tk. 
rdtt. 40fi §-a szerént, szükség esetében becs- 
áron alul is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán, 1873. szept. 4.
Horváth Márton kiküldött bírósági végrehajtó.

E la d ó  ház.  „_3I
A szcntiniliályi-utczában levő 299-ik szá

mú ház, mely 2 külön lakásból á ll, akár 
egészben, akiír részben eladó.

Értekezhetni a szerkesztőségnél.

Pályázat.Az 1874-ik évi január 1-én N.-Kallóban megnyitandó szabolcsinegyei kö/.korbáz gondnoki S0 0  fr t évi fizetéssel díjazott áloiuására pályázat nyittatik. A folyamodványok az e szakbeli jártasságot igazoló okmányok csatolásával folyóhó 23-ig a megye alispánjához beadandók.N'agy-Kálló 1873. november 5.
A kórházi választmány.

Bérbeadó ház.
A szarvasutezai 8-dik számú házban, 

egy kis kiilöu bejárattal nyíló bútorozott 
szoba bármely napon bérbe kiadó. 

Értekezhetni a tulajdonosnőözvegy llve/da SáHindiiével.
Eladó házhelyek.

Az Emiatti I. szakaszbeli kerteknek, egy 

részről a szentmihályi-uteza felé eső, más 

részről a széna-piacs felé terjedő szöglete, 

öt házhelyül —  mintegy 480 □  öllel 1 ház

h e ly—  örök áron szabad kézből eladó.

Bővebb felvilágositást nyerhetni, a vá

rosi házipénztári irodában. (3 -  3) |

Kiadó lakás.
Draskóczy Sámuel udvarában egy 

külön lakosztály bármely pereiben bér- 

be vehető. (3—1)

Értekezhetni a tulajdonosnál.

yiregyliáza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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