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Itiadó-tulajelonos : a „azabolcsmegyel laplciad.ó-társulat.“

A páiioskodas szellemének káros befo
lyása az egyéni s társadalmi életre.

(L.) Midőn én a pártoskodás szelleme 
ellen szót emelek, könnyen azt gondolhatná 
valaki, hogy kárhoztatok minden országos, 
hazai pártérdeket, gondolhatná, valaki mint 
ha  én a gondolkodástól, küzdelemtől visz- 
szaakarnám  riasztani az em bereket. Azonban 
én valóban távol állok ezen nézettől! Ellen
kezőleg !

E gy szabad államban komoly felelősség 
van minden honpolgáron, nagy tárgyak, esz
mék, gondolatok azok m elyek felett Ítéletet 
mondani, m elyeket befolyásával előmozdí
tani minden polgárnak kötelessége. Ily érte 
lemben az egyén van hivatva közvetve ha
tározni egy nép, egv ország, igen milliók 
sorsa, az utókor életét boldogságát, a jöven- 
dőséget érdeklő rendszabályok, törvények 
felett. Szent és komoly kötelességek ezek, 
melyeket sem figyelm en kívül hagyni, sem 
azokkal könnyelm űen játszani nem lehet.

Az ilyen komoly irányú, nemes czélra 
törekvő pártok minden tiszteletet érdem le
nek. Tudjuk, hogy ritka  dolog az, miszerint 
egy tárgyról két em ber teljes tökéletes egye
zőséggel gondolkozzék, azonban vannak bi
zonyos rokon eszmék, m elyek cgy zászló alá 
gyűjtik  a  hasonlókig gondolkodókat úgy 
hazai, nemzetiségi, m int bár mely tudom á
nyos czélokra nézve. Eddig  m ég nem lehet 
kifogás alá venni a különböző pártokat, iin 
pedig m ég ezen felül az  egym ással szemben 
álló pártok a czél szentségétől áthatva, ne
mes tusában, önzéstclenül, szenvedélytől 
mentesen, tisztán és nemesen em beri fegy
verekkel küzdenek egym ással: akkor a pár
tok egym ásiránti m agatartása  eszményi m a
gaslatra  emelkedvén, oly iiilvös befolyású 
lesz, mely nem  csak az egyetem es elveket 
tisztázza, s ju tta tja  örvendetes diadalra, de 
fejti, nemesíti az egyén értelm ét,8 felvirágoz
ta tja  a  társadalm at, országot, nemzetet.

Az ily nem es elveknek hodoló killön- 
pártok em berei még a zöldasztal mellett sem 
tarthatják ellenségeiknek egym ást, azonkí
vül pedig valóban a legszentebbs nemesebb 
egyetértésben, békés, szeretetteljes viszony
ban állanak egymással.

Nem ez az, a mit én veszélyesnek ta r
tok az egyéni és társadalm i életre nézve. 
Azon pártoskodást értein én, melyben a leg
több párt m egegyezik egym ással és ez a 
dühöngésig vitt pártszellcm.

Az ily dühösségig fokozott pártoskodás 
szelleme aztán nem ism er határt; előtte töb
bé nem az elv fő, m elynek zászlója alá so
rakozott, hanem m indenek felett a győze
lem, a  diadal. Az ilyen ha valamely párthoz 
csatlakozik, kebelét az egész tömegnek in— 
dulatossága, m akranezossága foglalja e l; s 
nem elégszik m eg avval, hogy m agát a  ne
mesnek lenni kellő küzdelm et valóságos czi- 
vódássá és em bertelen tu siv á  aljasitja, liá
néin elviszi m agával a pártoskodás, gyűlöl
ködés szellemét a családi élet szentélyébe és 
a társadalom ba egyaránt. Hány oly csalá

dot volt alkalmunk ismerni a pártküzde- 
lem szenvedélyének tüzében, hol a családi 
lét béke oltárát feldúlta a pártoskodás szel
leme, hol a férj és nő valóságos ellenségévé 
vált egym ásnak, s ezen ellenséges viszony 
befészkelte m agát a  gyerm ekek szivébe is. 
Ez valóban a kegyelet megm érgezése a 
gyerm eki szivekben, m elynek sokkal kese
rűbb következése szokott lenni, m int egye
lőre fel is gondolhatnék.

H át a társadalm i életet m ily iszonyú 
mérvben szokta feldúlni az eféle pártosko
dás ?! V annak közügyek, általános elvek, 
szükségletek, hol nem szabad lenni töb
bé pártnak, hanem  csak becsületes szív
nek, jó akaratnak  a közfejlődés és boldogu
lás érdekében; azonban a hol a pártoskodás 
szelleme ily keserűséggé nőtte ki magát, ott 
m indent pártszem pontból tekintenek, s a 
külöuszakadások és gyűlölködések m e g fo j
tanak minden nemes törekvést még csirá
jában.

Az ily dühösséggé fajult pártoskodásban 
keveset határoz az, a  m iért az emberek 
m egoszlanak! H a megkezdették a harezot a 
ro s ’/.n k n rn t n yyí5/.clcm«rA «*»£«’» ő ü li,  a  u»vg- 
aláztatás és légy fizetés félelme a küzdelm et 
élet halál kérdésévé teszik, s számba sem ve
szik nz em beri életet, csak győzelem  min
den áron : m indegy ha véres lesz is az!

A pártszellem különösen ellensége az 
erkölcsi függetlenségnek. Mennél jobban  el
foglalja az emberi szivet a pártszenvedély 
annál inkább lát, hall és Ítél az ő pártjának 
érzékeivel és értelmével.

Azt m ondják sokan, hogy a  szabad
ságért küzdenek, s ugyanakkor feláldozzák 
saját egyéni szabadságukat, alávetvén érzel
meiket, ítéletüket a pártszenvedélynek és 
fegyelemnek. — Sokszor átlátják az embe
rek, hogy nincs igazságok azoknak,k ik  ve
zérekül állanak, azonban a pártszenvedélyt 
levetkezni nem lehet, igy viszliangozzák ama 
tapsokat és szitkokat, melyektől a  hazát 
csengeni a pártvezérek jónak látják.

Oly közkivánalinak jönnek felszínre, 
m elyeknek üdvösségét, a  hazára háram landó 
áldásos hatását minden becsületes szív elis
meri m agában, azonban, ha szavazásra ke
rül a dolog a pártvezér kolompjáuak csen
gésére hallgatnak, s azután tűzbe, vízbe va
kon rohannak. Nem szükséges példákra hi
vatkozni, minden értelmes olvasó közelről 
m eríthet példákat.

Az ilyen nemtelen pártoskodásnak go- 
noszvolta nagy atka nem csak a társadalm i 
életnek, hanem a történetnek is! „A gö
rög  vagy keleti birodalom meg lön rendítve 
alapjában ama pártok által am elyek csupán 
az  am phitheatrum ban v í v ó  szekerharezosok 

I érdem e felett hasonlottak m eg“ (Ch. I. k.)
H átha a  múltból a jelenre, minden más 

népektől saját nemzeti életünk jelenére te
kintünk, nem fogja-e el szivünket a  szomo
rúság? ü g y  látszik, hogy a pártoskodás szel
leme nem csökkenni, de újabb, sokoldalról 
jövő tápanyagokkal fog clesztetui. Eddig 
csak bárom felé volt szakgotva a nemzet

test, most annyi féle lesz a különválás, hogy 
nem lesz se szeri se száma!

I tt m indenek felett az értelmes és be
csületes polgárok vannak odahivatva, hogy 
a m ennyire tehetségükben rejlik, küszöböl
jék ki hova inkább saját körükből a gyü- 
lölséges és ellenséges pártszellemet! Álljon 
meg kiki amellett, m it lelkiismerete legjobb
nak sugall, s ez kötelesség is, de ne gyűlöl
je senki azt, ki más elvekből kiindulva, más 
zászló alá sorakozik, legyen am a szent czél, 
melyben elvégre m inden ellentétes s külön
leges iránynak összefolyni, kibékülni kell 
„a haza minden előtt.“

KÖZtGYEK.

Szabolcsmegye gyülésterméből.
I' hó 13-án megtartott, rendkívüli megyebizottmá- 

nyi gyűlés daezárn :i tárgy fontosságának és közérde
kűségének, nem volt annyira népes, miut azt egyelőre 
várni lehetett.

A gyűlés tárgyát, mint lapuukban már jelezve 
volt Nagy János bizottmányi tag indítványa képezte a 
megyei uj beosztás tárgyában. Mielőtt a jelzett indít
vány vitatárgyául felvétetett volna, kapcsolatosan a 
kia-várdai járásteriilfttéböl a törvény javaslat által el- 
szakittatni szándékolt községek folyamodványa olvasta
tott. Azon értekezlet részlete* leírását, melynek kebe- 
1-ben e folyamodvány készült mai számunkban adjuk; 
ugyszinte olvastatott Kenyézlö, /alkod, Viza községek 
ugyan ily tárgyú kérvénye, melyszerint a czélha vett 
cl'.zakitás és Zemplén megyéhez leendő csatoltatás el
len óvást emelve a megyebizottmány általi pártfogolta- 
tusukat kérelmezik; olvastatott továbbá Csikszék hason
ló tárgybani átirata, melyben panaszuknak támogatását 
kérik az országgyűlés előtt; végül olvastatott a Hajdú 
városok átirata Szubolcsmegye területéhez leendő át- 
csatoltafásokat illetőleg; óhajtván magokat továbbra is 
önálló törvényhatóság gyanánt fentartatni

Mindezen jogos panaszok és sérelmek tudomásul 
vétetvén: pártfogolásuk a maga utján elhatároztatott

Következett Nagy János indítványának tárgyalása. 
A tárgyalás alkalmával érdekes vita fejlődött ki, töb
ben s igen érdekesen szólották hozzá - hangsulyozta- 
tott különösen, hogy a megye, különben is a Tisza fo
lyam által természetesen határoltatván, az clszakitá- 
soknak nincsen semmi értelme.

Indítványozó indítványát hosszasan és igen erős 
érvekkel indokolta, különös súlyt fektetett azon körül
ményre a többek között, hogy a törvényjavaslat által 
jelzett megtakarítást a megyék uj beosztása épen nem 
fogja előidézni, A megyebizottmányi tagok öszhangzó- 
lag oda nyilatkoztak, hogy a  szétdarabolás és uj be
osztás mind közigazgatási mind kereskedelmi tekintet
ben sérelmes, hogy nz még inkább növelni fogja a 
már is mutatkozni kezdő részvétlenséget a közügyek 
iránt. — Általában abban történt megállapodás, mi ha
tározatikig is kimondatott, hogy az uj megyerendezés 
a jelen viszonyok között korszerűtlen, sérelmes és ártal
mas lévén, az* ellen upy a minisztérium, miut az or
szággyűlés elé felirat fog felterjesztetni.

Szabolcsmegye kis várd ni felső járásából Ung-Be- 
reg megyéhez csatoltntni szándékolt községek kép

viselőinek értekezlete.
Alig tétetett közzé a napi lapokban a belügymi- 

i niszternek most már mindenki előtt ismeretes törvény
javaslata a megyék kikerekitése tárgyában, mely iga
zin oly nagy port vert, úgy felzavarta a kedélyeket, a 
mint törvényjavaslat mostanában nem : t. llosyay Kris
tóf ur azonnal egy felhívást intézett a kis-várdai já 
rásban érdekelt községek elöljárói, birtokosai és összes 

, lakosságához s azokat egy e tárgyban tartandó gyű
lésre, Kis-várdára f. évi jan. 9-re meghívta.

A nevezett napon, a * Szabolcs" olvasói előtt is 
tudva levő 20 községből, körülbelül 200 ember sereg- 
lett össze Kis-Várdán a gyűlésre. És ez elég világos 

| és kiáltó bizonyság arra nézve, miszerint a szándékolt 
területszabályozás s uj beosztási tervezet n községek 

| közérzületét mélyen sértő. Azért jöttek tehát össze, 
hogy ez érzelemnek együttesen hangot. — s szóval és 

i írásban kifejezést adhassanak Az alább írottak bizo- 
‘ nyitják, miként o őzéi el lett érve.



Megkísértem Kiveri irni le a gyűlés lefolyását. A 
szenvedély és felháborodás sugallta kifukadásokat szán
dékosan igyekezem elmellőzni.

A gyűlést d. e. 11 órakor nyitá meg az egybe
hívó t. lloavay Kristóf. I talt a lapok utján ismert tör
vényjavaslat azon részére, mely Szabolcsinegyótöl, csu
pán e mi járásunkból, 20 községet javasol el — es 
rng-Beregmegyéhez hozzácsatolni. Fájdalmas hangon 
moudá, hogy : .olyan időt élüuk, a midőn nincs kiben 
b ízn iM agunkra támaszkodhatunk csak. Az, a kinek 
már hallatni kellett volna szavát — o szavakkal kerü
letünk országgyűlési képviselőjére ezélzott — mélyen 
hallgat most is.“ Ó polgári kötelességének tartá ez ér
tekezletet üsszekini. Felkéri a jelenlevőket, hogy a ho- 
zandó határozatok feljegyzése végett jegyzőt vá la s 
szanak. Lzzel a tanácskozást megnyitja. — Beszédét 
több Ízben élénk helyeslés s éljenzes szakító félbe-

Jegyzőnek megválasztatott, t. Kovács Lajos ur, 
ki a jegyzői tollat azonnal fel is vette.

Mielőtt a tárgy tüzetes fejtegetése megkezdődött 
volna : Liptay Károly ur az elnöknek, az értekezlet 
összehívása körül kifejtett bűz gólkodásáért jegyzőköny
vileg köszönetét szavazni indítványozza: mi megsza
vaztatott élénk éljeuzések között.

Szólották aztán a szőnyegen forgó kérdéshez, 
t. i . : Szabolcsmegyébon óhajtunk-e maradni továbbra 
is, vagy átmegyünk Ung-Beregmeiyéhez : Béresei Jó
zsef, l ’ilisy László, Liptay Károly, Urabovszky Rudolf. 
Ilursányi. Kisebb-uagyobb részt többen is vettek a vi
tában. Mind-mind hangsulyozák a sérelmet, melyet a 
kérdéses területszabályozási min. törvényjavaslat a me
gyén ejtett. — Hangsulyozák, hogy megyénket éj-zak 
felöl a nagy és hatalmas Tisza folyó választja el a 
többi vele határos, szomszéd megyéktől. — Némelyek 
részletesen is megbeszélték az okokat, melyek ma és 
jövőre is azt követelik, hogy megyénk természetes ha
tára a Tisza folyó legyen. — Törvénykezési és köz- 
igazgatási tekintetek azt kívánják, hogy a kikerekitett 
községek, ezentúl is Szabolcsmegyéhez csatolva ma
radjanak.

Ezen szavak és indokok a községek nagyszámú 
képviselőinek helybenhagyásával és óhajtásával talál
kozván : a szándékolt uj beosztás által okozható sére
lem orvoslása vegett több indítvány tétetett. Ezek kö
zül hosszas vita után elfogadtattak a következők :

1. A megye a  legközelebb janu. 13-án tartandó 
rendkívüli bizottiuányi gyűlésen kerestessék meg s ké
ressék fel az iránt, hogy az országgyűléshez benyúj
tandó kérvényünket pártfogolja, helyeslésével pecsé
telje, s törvényhatósági tekintélyével erősítse, ellássa s 
kísérje. — E kérvény benyújtása Vidovich Ferencz szol- 
gabiróra bízatott.

2. Az országgyűléshez kérvény intéztessék, a mely
ben részletesen kifejtve legyen, hogy megyénknek a 
kérdéses részen, legtermészetesebb határa lehet a Ti
sza. — S hogy a kijelelt K özségeket az ujonan alko
tandó Ung- Be regmegyébe kebelezni hátrányos, sót ve
szélyes úgy törvénykezési miut közigazgatási tekin
tetben.

3. Egy küldöttség választassék, mely a kérvényt 
személyesen vigye Budapestre.

Az indítványok elfogadtattak. Az utóbbi azon hoz
záadással, miként a küldöttség tagjai mulhatlanul ke
ressék meg ez ügy támogatása végett a ház elnökét, 
a belügyminisztert, az osztályok elnökeit, melyekben 
ez ügyet majd tárgyalni fogják, a  pártok vezérfértíait 
s jelesebb szónokait kivétel nélkül mind s ügyünk ál
lásáról s kérelmünk jogosságáról őket felvilágosítani, 
meggyőzni igyekezzenek.

Elfogadtatott továbbá azon nézet, Logy ez a kül
döttség akkor fog telmenni, midőn a sokszor említett 
törvényjavaslatot éppen tárgyalni akarják. — Hogy ezt 
biztosan megtudhassa a küldöttség elnöke : megkeres- 
tetnek a szabolcsmegyei követek, miként e tárgyra 
nézve említett elnököt tudósítani szíveskedjenek.

A megyebizottmácyáhoi benyújtandó kérvény szer
kesztésere Vidovich Ferencz, Rézler György, Szepessy 
Mihály, Ilrabovszky Rudolf kérettek fel. — Ezen vá-

A „Szabolcs1 tárczája.
Élet, egészség, betegség, haléi.

Jelige: .Világosság, igazság és függetlenség a 
phisicai és morális egészség legmaga
sabb kifejlődéseinek rugói.*

Rikli Araold (Thcrmodiaetetira)
Miért és miként hal meg az ember betegség által ?
Miért és miként lesz az ember altalán véve beteg?
Három okból halálozuak meg az emberek : 1-ór 

Erőszakos halál által, mely hirtelen bekövetkezik, ilye
nek p. o. a testi sérelmek, megfulás, mérgezések stb. 
2-or. Az aggkor vagyis végelgyengülés miatt. 3 or. Be
tegségek által.

Igen gyakran megtörténik azonban, hogy a halai 
nemét valósággal meghatározni mm lehet, így p o 
egy kiilcröszak által okozott sérelem , csak hosszas 
szenvedés után vezet a halálhoz; továbbá némely neme 
a tüdővésznek inkább lassú meglátásra mutat stb.

Az első halálncmben igen sok ember vész el, mert 
az ember, ki egy kis gyenge lény a nagy mindenség
ijén, egy parányi része a mér hetién teremtettségnek, oly 
gyakori veletlenségnck van alá vetve, mely ellen mint 
egy Kiválom, vagy játszó labda nóta tehet semmit. — 
Égi viharok, földrengések, tiiz. vizúradások ezreket sem
misítettek meg már az emberiségből és a mely részt a 
természeti s elemi csapások megkíméltek, azt a félre
vezetett emberi természet és szenvedélyek rongálják 
folytonosan. így gyilkosságok, háború és a hitóla ez
reknek, még pedig egészséggel kilóknak életét óllá cl. 
fiukkal ritkább már ezeknél a természetes balál.

A természet által rendelt életkort legalább 125 
évre lehet tenni. Sőt néha fordulnak elő magasabb 
életkorú egyének is egészen 150 évig; mindenesetre 
igen kevés ezeknek száma az 1200 millió embertörneg- 
hoz képest, mivel korunkban az emberek folytonos él
vezetek után hajhásznak s hirtelen lejár élctök fonala

lasztiuány fogja szerkeszteni az országgyűléshez terjesz
tendő kérvényt is. Liptay Károly, l'ilissy László és Lö- 
vey Antal urak neveztetvén ki, illetőleg választatván az 

i előbbiekhez.
A kérvény felvitele s illető helyen leendő átadá

sára közfelkiáltással megválasztottak a következők: 
Uosvay Kristóf, Jármy József, Bilisy László, Liptay 
Károly, Lövey Antal, Bére-sy József, Veisberger, ái- 
dovich Ferencz, Erdőhegyi Lajos, ivanyi gór. cuth. 
Szlammer Alajos rom. catli. lelkészek, Simon Ferencz, 
IMisy Lajos. — Figyelmeim ajáultatott küldöttségnek, 
hogy a megye minden országgyűlési képviselőit keres
sek meg és kérjék fel. miként c küldöttséghez csatla
kozzanak. — E kérdésnél kimondatott, hogy a ki az 
illető községekből önként ajánlkozik s csatlakozni óhajt 

iczen küldöttséghez, mindaz öröiuiuel lbgadtatik és kül-
döttségi tagul tug tekintetni

l el légy n látva sHe•Sí a kunény indulcolássa
okadato ivá legyeit, erre néz’re abbau történ t a meg.il-
lapodás, liogy egy-.pgy iv készittetc tt külön-i. a lllill-
denik község szám:ira ugyan'egy szöszeimt < > í íelirat-
t á l : „a, S z a b ó ic s m egye k i s- vu rd u i  j:á rú n á b ó l
1 ng-Bi‘ reg m e g y é h ez cs a t o 11a t u i s z :í a d é k ö lt
t O !' v é 11. y j ;i v a s l a t e l le n i k é r v é u y, a 1 á író i ,  péld.
Eperjeske községéből N. N.

Ez aláírási ivek aztán a kérvényhez fognak csa- 
toltatui. A mint aláírva lesznek a községnek — liu le
het minden lakosai által, azonnal Ilrabovszky Rudolf
hoz küldessenek be Kis-Yardéba

Ezen határozatok hitelesítése s .; Vgyzolcönyv 
aláírása után az értekezlet d. u. 2 órakor feloszlott, 
azon reinéuynyel, hogy ügyünket, mely igazságos, s ké
relmünket, mely méltányos, meguyerendjük.

(•öröm bei P éter .

A népnevelő és állam férfi.
Egy világi púi* ;r.i készülő egyén előtt, mint fé

nyes eszménykép és a vágyaknak netovábbja tűnik fel 
az államfértiu magassága, oda vágyik e csillogó polezra, 
hol bölcsességének nagyságút, szellemének mélységét 
és magasságit bámultathassa. Minden más állás ki
sebbnek, csekélynek tűnik fel előtte!

És valóban úgy is látszik, hogy az ily magas ál
lású egyének tehetnek legtöbb jót és hasznot, háríta
nak legtöbb áldást hazára és népre, pedig vau egy ál
lás ott leun a  homályban, még ma is sok részben cl- 1 
felejtve, lenézve, semmibe véve, van egy állás hol a 
lelkiismeretes küzdőre, hajnaltól alkonyig munkálko
dóra szegénység, nélkülözés, nyomor várakozik, ez ál
lás a népnevelő állása, mely szerintem fontosabb mint 
az államtértié.

Nem kónnyelmUleg, nem hebehurgyán mondottuk 
ki c fontos szavakat, melyekben, lehet akad egyén ki 
megbotránkozik, nem is viliéi cárjuk magunknak a lei
találás dicsőségét, inért ezeket már hangoztatta egy 
amerikai nagy férfiú is a nevelésről irt é r  kezésében. 
De lia kiiiiomloM.uk 1 álljuu itt mm»k iutlokolúsn is, ha
sonlítsuk kissé össze az államférfit és népnevelőt.

Az ál la in férfiúnak niindenekfelett magas állása 
van; fény, gazdagság, kényelem és kitüntetés környe
zik öt, a lelek, a  szellem nincs lekötve a mindennapi 
megélhetés, sokszor egy népes család fentarthatásának 
gyötrelmes gondjaival, ugyanazért szabadon és könnyen 
munkalkodhatik, nem nyűgözi le semmi, fenn csapóiig- 
hat, magasra törhet, m-ki élvezet a munka és a küz
delem; a népnevelő ellenben a száraz kenyérnél sok
szor alig valami többet élvezve, kenyér után kiáltó 
családja kö. ül kimeuékulve, megrongált kedélylyel szo
rongó szívvel lép az ártatlan gyermekek ko/é; nyájas, 
szelíd arezot kell öltenie, inába szakgatja szivét a 
gyötrelem.

Az államférfin megvédheti vagyonúnkat és laká
sunkat, de mennyivel többet köszönhetünk annak, aki 
azoknak szellemi tehetségeit s erkölcsi érzelmeit költi 
fel, akikért vagyonúnkat szereztük s lakásainkat épí
tettük és a kik gyermekeinket folyton növekvő sz« re-

a sok izgatok m iatt, úgy hogy az emberek életét 
30—40 és egynéhány évre lehet átlagosan számítani, 
miután a legtöbb haláleset a természetellenes állapot
ban és az élettel való visszaélések megszámlálhatatlan 
nemében rejlik.

I)e tulajdonképen mi llát az : betegnek lenni? Es 
mi a z : meghalni? Ezen fogalmakat o*ak akk> r érthet
jük meg, ha először nz ellentéteket a / életet é-. egész
séget ismerjük: — tehát taglaljuk először ezeket.

Élettel lur a ‘•zó szorosabb értelmében minden a 
mi körülöttünk van; az égisz minden-ég úgy, mint a 
legkisebb részecskék , sót minden parány élettel és 
mozgási tehetséggel bir ezen tág értelemben, v budis
nak lévén alávetve cgymásközott; amennyiben l.ot 
ölt magára, létezik és i-mét elmúlik; szói■•*s»abt» n te 
lemben pedig értjük az élet alatt az önálló és bizo
nyos értelemben vett idő és térre nézve független 
nyilvánítását a tevékeny-égnek és mozgásnak Ily érte
lemben bir a növény elettel valamint az állat is, azon 
kiilönhséggel, hogy a növényeknél, csak belső mozgás 
létezik, az állatoknál pedig külmozgás is látható; ta
gok és műszerek által, lábak, szárnyak stb.

Ar. életnek legbensőbb fogalmát emberi é-zszel 
megérteni imm lehet, mert a természet titkába emberi 
teremtmény hatni leépül.n, annyira, hogy b-lmt inon 
dani, niikep minél inkább igyekeznek az él -tnek fo
galmát csak anyagilag is felfogni, azt vegytani és plii- 
s cai törvények szerint jelezni akarni, annúlinkáhb el
térnek az élet valódi fogalmának t’-ztn megvilágításá
tól; műkődnek ugyan e czélra anyt.gi, phisicai es vegy
tani törvények is látszólag, de ezek mind alá vannak 

j vetve egy felsőbb vez< \  :i »?. átszellernülésnek és 
<‘gv magasabb egység szolgálatában állanak. — Ezen 

] körülménynek félreismerése vezeti az embereket 
tévútra.

Ezen magasabb, minden lény felett uralkodó és 
megtartó egységet clcterőnok is nevezték, azonban 
ezek ismét csak a phisicai és vegytani törvényeken1

tét és tekintet tárgyaivá teszik. — Sőt bátran kimond
hatjuk, hogy a népnevelőkben sokkal magasabb képes-
bégek is szükségelt cinek, mint egy államfél fiúban. Az 
a legmagasabb képesség, — mint Cliaiimiig mondja, — 
mely legmélyebben behatol az emberi természetbe, az 
emberi természetet minden irányzataiban felöleli ; nyo
mozza a gondolkodás és erkölcsi működés törvényeit; 
ismeri az emberi természet tökéletességét és a módo
kat, melyekkel azt meglehet közelíteni; ismeri a rugó
kat, indokokat és eszközöket, melyekkel a gyermeket 
összes képességei üsszhangzatos és erőteljes kifejtésére 
s használatára lehet serkenteni; átlátja a gyermekeket 
fenyegető veszélyeket, s tudja miként kell helyesen 
nici sokéini a körülmények által a gyermek szivére 
gyakorolni szokott hetolyúsokat. Az államfértiu hivatása 
eíiez képest csekélység. Az államtérfiu főbb foglalko
zása valamely nép külső érdekei lelett őrködni; a ne
velőé, annak szellemét éleszteni. Az államférfiuuak ta
nulmányozni, vezetni kell a  közönség szenvedélyeit és 
előítéleteit; a nevelőnek az emberi természet leglé
nyegesebb, legmélyebb és legfenségesebb alap erőit 
kell tanulmányozni. \v. államba durva eszközökkel hat 
durva czelokra ; a nevelő a legfinomabb befolyásokkal 
hat ama gyöngéd étberi lényre az emberi lélekre.

Általában megszokott dolog a látszatos magassá
got bámulni. Az óriá-i tölgynek csak ékes lomhkoro- 
nait bámuljuk nem jutván eszünkbe, hogy a földben 
melyen rejlő gyökerek tartják fenn annak életét, így 
az emberiség kimagasló alakjait dicsőítve bálványoz
zuk, mig az emberiség boldogságát alant, — gyakran 
etetők árán munkáinkat semmibe se vesszük. A zaj és 
feltűnést okozó működést, mely nagy fel ül ötre terjed, s 
azért soha sem hatol a felületen belül, dicsőnek ta rt
juk. A sokaságot elbűvöli a hivatalos méltóság látása, 
s bámulva áll meg az előtt, ki történetesen némi ma
gasságra emelkedett az államban. A nagy néptóinego- 

j  két felvillanyozni tudó szónok, ki legtöbbször csak 
hangzatos szavukkal hat, a  nélkül, hogy valami önálló, 
önzesteien elvet, vagy eszmét megszilárdítana, nagy 

'ember hiréro jut, ellenben az ki sokaktól elfelejtve 
bölcsen, de következetesen munkálkodik; igen ritkán 
részesittetik még az elismerés jutalmában is.

Nemcsak el nem ismertetik különösen pedig ha
zánkban a néptanító, de valóban sokak előtt keve
sebbre becsültetik a barompásztornál. S mi az oka 
ezen csekély méltánylásnak ? Én ez okot különösen 
kettubeu velem rcjleni.

1-szür abban, kogy magok a népnevelők (tiszte
let a becsülésre méltó kivételeknek!) teszik aljas
sá e magasztos állást! Ú mennyi szomorú adatot 
menthet magának e tekintetben csak megyénkben is a 
figyelmes körültekintő!?... Sok községben valóságos 
satyra a népnevelés ügye. Tisztátalan, rongyos külső, 
iszákosság jellemzi sok helyen a népnevelés embereit. 
Közelről tudnánk példát mutatni ahol a tanító része
gen káromlásokkal nyit be naponként a gyermekekhez, 
ki Istcunek szent nevét mindennap tanítja — káro
molni a gyermekek előtt. O mennyit ront egy ily csapni 
való egy község erkölcsi életén? Kívánhatja-e egy ilyen, 
hogy tisztoltessék, hogy többre becsültessék egy értel
metlen, de becsületes pásztor embernél? Sajnos dolog, 
hogy az ilyenek még továbbra is meghagyatnak a ta
nítói fenséges álláson! Vagy az mondatik, hogy nem 
bir a szegény község elég fizetést adni egy képzett ta 
nító eltartására? Én ezt kereken tagadom! — A szü
lőknek mindent meg kellene tenni vagyonuk rüvidité- 
scvel is az ilyeneknek megnyerésére, hogy gyermekeik 
őrei és vezetői legyenek. E czélra kellene fordítani 
minden fényűzést. Az emberek pedig ellenben legtöbb
ször minden egyébben helyzetüket felülmúlva is költe
nek. és ebben nagyon is takarékosak; pedig ebben az 
egyben még a pazarlás sem ártana, minden egyébben 
pedig szükséges volna a takarékosság! A legolcsóbb 
ruhában kellene járniuk, a legegyszerűbb eledellel él
niük. ha másképen nem tudják biztosítani családjuk 
számára a legjobb tan '.»st. A nevelés ügyében való- 
bán nem kellene gazdálkodni. A pénzt sohase kellene 
mérlegbe vetni a gyermek leikével. * i

alapuló természetet jelölték ki. De ezen szó életerő 
nem tudja az élet mibenlétét megfejteni; és igv ismét 
csak igazolva van az előbbi mondat : hogy a termé
szet belsejébe emberi lény nem hathat.

Minden egyes teremtménynek, úgy az embernek 
is egy külön élettörvény létesittetett, mely az élet je- 
lonsi az u tüneményeit, alakra és idomra, nagy- 
'  t.'i.i, s/:nre, mozgásúi c- tevékenységre, idő és tar
tan.: a ; is  a mely szinte a külvilággal! érintkezés ál
tal a lobbi tciemtniéuyekkel és dolgokkal tudtán ki- 
v il s/.ió.ilyozza az u érzéseit, gondolatait, táplálását, 
fcutartá .it, szaporodását, nevelt x t és műveltségét.

A mennyiben ez élettörvény az emberi létnek 
alapeszméje; egyszersmind az embernek egészségi tör
vénye is; mert egészségesnek lenni nem egyéb, mint 
,u életet öszliungzólag képezni az eszmével; amely an
nak alapján létezik.

De mivel az t gés/ség törvényei megszámlálhatat
lan egyes rendeltetésből tétetnek össze, a melyek a 
dolgoknak természetes folyamában lehetetlen , hogy 
uiindeu időben, minden pillanatban, minden egyes em
bernek t ■•in,, elével, nz élet törvény eszméjével össz-
i ingzóhi:* találkozzanak ö-sze, és amelyek a/on felül 

váltaku/uak, és alá vaunak vetve az életidőnek, nem
nek. eg \éiiiség-, iih»-. évszakok és égalj változatainak; 
igv kitűnik nz, hogy gyakran innjd előbb, majd ké
sőbb, imipl gyengébb* n. majd erősebben mutatkozik az 
emberi létben, hogy többé meg nem felel az eredeti 
eszmének, amely az életet, mint egészséget mutatja, 
mit is aztán b e te g s é g n e k  nevezünk.

De őrizkedni kell attól, nini megtörténik még a 
leghíresebb tudománya embereknél is (orvosok, böl
csészek stb) hogy t. i n betegség alatt többet értse
nek, mint valóban kellene; továbbá őrizkedni kell a 
betegséget egy uj, idegen, a  testi léttől mintegy füg
getlen. önálló folyamatot tekinteni, úgy tekinteni, mint 
egy államot uz államban, niiutegy idegen valamit, miut 

i mely a testnek ellensége; s ennélfogva miuden áron



A népnevelők csekély méltány olásának második 
okát a nevelésről! nézetek korlátolttságúbnn találom.

Sok idő szükségeltetik oda, hogy ez eszme teljo- 
sen élvezhető gyümölcs legyen a  nagytümeg gondolko
dása előtt. Sokan még ma is csak annyiban vélik ha
tározódni a nevelést, hogy Írni, olvasni megtanittassék 
a gyermek, azért még ma sem egészen példátlan, hogy 
csekélyebb jövedelmű helyeken különbféle mesterembe
reket alkalmazunk tanításra, kik megunták már a mű
hely mellett, b most kényelmesebb életmód után óhaj
tóinak. Szerencsétlen fogalmak! Mintha egy lelkiisme
retes tauitóra nem több s fontosabb teendők várakoz
nának V A nevelés valódi czólja egész természetünk 
fejlesztésében és helyes vezetésében all. Hivatása min
dennemű erőt felébreszteni : a gondolkodás, szeretet, 
akarat tehetségét az észlelő, ítélő, okoskodó és felta
láló képességet kiterjeszteni! Hogyan lehetne ezt ké 
pes teljesíteni a/., ki még oda sem bír felemelkedni, 
hogy tt nevelésről gondolkodjék?

Jeles képzett és jóakarata tanítókat tehát min
denáron és mindenekelőtt! Aztán tisztább fogalmakat 
a nevelés fontossága iránt : így remélhetjük, hogy ne
velésügyünk örvendetes lendületet veeud, s áldásaival 
boldogabbá teendi az emberiséget!! —k —

N y i r  fa  I o m b o k. 
I.

(A* drogok szokn-a. Nőni vagyunk ut-'»*l:iik Mii rumul rálank 
Hugó Viktor? HllnuirirkoUott I:» . - - á*-*,!; «■!; u-|:t:-..Milt g. ni i.
Mi __ uj nem zedék. M it nyernénk h há/.;ei*Rümn V Ai.gv.iii *■!*■ ■
tünk. Buldog gavallérok. Maradjunk a r  •.ind F.:rji-k carrm-n 

luguürfjo.)
Rendes szokás az öregeknél, dó-érni a múltat, 

magasztalni a  régi jó vil.igot; pedig hát I• h. ‘ ennél 
nevetségeseid) valami nekünk ilju <• 111:i• i«• k 11-• k, kik a 
lezajlott idők fonál 
sát egy iránt ismerjük...?

Bizony bizony! tahin nem is közvetlen utódaik 
▼agyunk, hanem az a nagyszerű átalakul is, mely a 
„síin pániból* évezredek cl"tt • •mb rt alkotott, m t-t 
valami titokzatos (1-lej- villany- va :y ózon l.i iraue.í 
k 1 retke zt u 1 I
rüptü tagabb cszinekorü gyermekeiben. .

Igen... . :
lögalmakk d. balgatag előítéletekkel, m ap
lenyűgözték, hadjáratot folj t t i  1 n ellen 
kor szent volt és kö/ti-/.*e!etbeu t '•-zésül!, i l o - baj- 
társak 1 előre, a jövő nőénk, mi vagyunk I1 .il ó Viktor
ként „a semmi, mely mind n*\ „éljen a tor, éljen a 
kedv, éljen a  bor az isteni ned “

Mily badar szokás volt például a h ijdaid;.>iT».m 
az (épen farsang lévén, farsangi ug\ hóz v. oiuuk) hogy 
a fiatal ember, mihelyt diplomához ju to tt, hivatalba 
lépett, vagy gazdaságra szidott, azonnal házasodni in
dult; sokszor meg a tnádi báliban, tbbreczem vasáron, 
pécsi búcsún s«*m )el.-nt meg. hanem megfogadva va
lamelyik öreg kófiiv. i>m ro>o tanáe-át : „inkáid) vedd 
cl a szomszéd lányát kis hibával, miül idegent hiba nél
kül" — bele botlott egy falusi s-épségbe, egy tisza
háti libácskábu. egy tenyeres-talpas „pusztai lierczeg- 
nöbe" — s aztán adieu uagyvilág, művészet, tudomány, 
irodalom! eltemette ni agát elevenen valami ismeretlen 
falu egyhangú magányában. Íme Lantos barátunk, ki 
hajdan oly szép reményekre jogosítva lépett fel a  lyrai 
költészet terén, kiről azt hittük, hogy belőle egy ma
gyar Ueranger válik idővel, most egy árva strútat sem 
képes kiizzadni, — neui csoda! koriile folytonosan öt 
hat lármázó, síró. viháuczoló gyermek, s a szerencsét
len még azt állítja, hogy sehol m m érzi magáit oly 
jól, miut e kéueso természetű, fékezhetlen, rakonczát- 
lau kukoldok társasátgáhan! Alakúéit, no tudjátok azt 
az elegáns fiút, ki után szépek és nem szépek annyira 
csengettek (csak egy jogászhál utáni harminezhárom 
.biliét doux-t“ kapót-, nem hiúban volt a negyvenes 
években elnöke a „szivhóditó társaságnak", most nem 
ismernétek meg, amint inakrapipápől füstölve, idomta- 
lan bagaria saruban, és fején valami csuvasz fajta Tö

hötöm kucsmával kacsázik végig Pocsolyafalva sár-ma- : női tárczát, .774. sz. gyertyatartót iivt-«.L.,1; Mii sz 
kudamizált utczáin. Jogti barátunk, kiről ügyvédi vizs-.kék üveg virágtartót; MII. sz. virágtartót; 812 
gájáu azt suttogták a királyi tábla ülnökei, hogy túl- aranyozott porczellán virágvázát; 818. sz. pamut tartó ; 
tesz Kovuchichou, Georcli Illésen, sót a liires Hupiiieu 819. sz. dohány ta r tó t; 8ü7. sz. aranyozott cserép szi- 
is, holmi tyukporeket folytat és béreseivel, napszamo- vartartót; 888. sz női nyakkendőt; 902. kz. világtár- 
saival veszekedik Zsoinbekdombon, az u kitűnő tehet- lati ezüst érmet; 904. sz. porczellán virágvázát aljáival; 
ségu szónok Budámén, ki mellett Demosthenes igazán 920. sz. porczellán virágvázát aljával 929. sz. őratar- 
csak .szitkozódó halkulár* volna, s u mostani leghire- tó t; 951. sz. aranyos dohány tartót; 952. sz. ezukordo- 
sebb országgyűlési matadorok olyanok, miut a vízben bűzt; 992. sz. bárom db. képrámácskát; luul. sz. ara- 
tükröző nap a valódihoz, most névestéken és disznóto- nyes Schiller szobrocskát; 1002. sz. három db. képtá
rokban tart szilvórium izii dictiókat a falusi atyafiak- macskát, 1020. sz. illatszertartót; 1023. sz. Iáim
nak Ó3 uéiiémasszonyéknak, <*s hány száz meg száz vau paüvegtakarót ; 1077. szám kis fehér csészét nljá- 
még, ki az elhamarkodott házasság, sőt átalábau meg- val; 1120. sz confectes tálat; 1139. szára asztali 
uösűlése álltul ruiuáltafényes jövőjét s elvegyült az is- harang-csengőt ; 1141. szám üvegemlék pohánkát;
mereilenség homályos pontban! 1150. sz. porczellán huspuhitót; 1182. sz. Ábrányi köl-

Oh mi uj nemzedék nem vagyunk ily balgák és temónyeit; 1208. sz. ezérnaturtót. — Kéretnek nz ille- 
öufeledkczettek. Majd bizony! Tálán azért nősüljünk, tok, miszerint a nyert tárgyak iránt f.évi február Jó-ig 
hogy azon a két (néha nem is szépj szemen kivid, a nyertes sorsszámok beküldése mellett B.-$zeutniiká- 
iiiiudeu szép szem bűvös fényéről és barátságáról egy- lyou Kös/.tler Lajos rendezői tag úrnál rendelkezni szi- 
szer mindenkorra lemondjunk? hogy rövid időn meg- veskedjenek, mert a kitűzött határidőn túl ki nem vá!- 
tanuljuuk az egykori angyalról (most már „csak* nőnk- tott tárgyak a jótékony czél javára fognak fordittatui. 
rol) hogy „a no szép könyv, sok sajtóhibával ’ s ezen- Azok, kiknél még befizetetlen sorsjegyek vannak szin- 
kívül Fuuteuelle talaló megjegyzéseként , a szemek pa- tón lélká-retnek, hogy a sorsjegyek árát legkésőbb f. 
radihsoina, a lélek pokla, es az erszény purgutóriuniaka évi január 31-ig a meghivókou aláirt rendezők bárme- 
hogy egy sereg jámbor és nem jáuubor komasághoz, lyikéhez utólagosan beküldeni szíveskedjenek. — A 
sógorságlioz, öcM-iiibégliez, hát}áiinsaghoz (s annyi pi- kitűzött czélra befolyt eddigi tisztajövedelem 250 í r t ;  
palustös csókhoz!) jussunk ingyeu es még is drágán feliiladakoztak: fii'. Dessesrfl'y Aurél 22 f i t ;  Frankéi 
brr! inkább arra vállalkozunk, hogy beállónk valamely Isidor 3 fit •'O k r, Patkó Tamás 2 fit, Lónyny Lász- 
uri házhoz „lengyelül I;*', hogy ijjiaiiyolorszá” Imit kar- Ióné 1 frt • Telekv Gusztáv 1 fit 60 kr U. Yay Lajos
lista főnöknek csapunk fel, vagy azt számújuk ki. hogy frt, b. Vay Béla 2 frt, b. Yay Miklós 5 frt, Lúni
a múlt ev hen (hála a járványorvosuk assistentiájáuak'.) Hennán 5 > kr. <>. G. 8 frt, Zicherman Ignácz 5 írt.
hány ember halt meg clioó r.iaioibus' au, auélkül hogy lí »-«*iil>< rg Mór 1 írt Szalnv Jánosué 1 frt, Tóth Milc-
cholerában lett voluu tulajdonkénen. írt. Bon i Jói f 1 frt K ápoutát Pál 1 irt, 8á-

Mily dicső, mily angyali elet e/ i mienk! Féuy-jmucly Lajos 3 fit Tóth József 1 frt. Oláh Béla 3 frt, 
lünk, csillogunk mint a színes rov: a veröfényeu mely összegekért valamint a kisorsolásra küldött uye-
becses magunkon Javul senkire semmi gondunk, nincs remény tárgyukért a szegény árvák és özvegyek uevé- 
kit tehenünk másoktól (ha mások tőlünk féltének va-j ben szives köszönetét nyilvánítja,
lakit, — az az ö bajuk!) mindenütt szívesen látott 
vendég vagyunk, a mamák tenyerükön hordoznak, bá
jos leánykák rólunk ábrándoznak, álmodoznak (nem 
rósz izle !) fiatal Özvegy nők sóhajtoznak utánunk, va
lamennyi frakk-gombunk rozsdát kapott már miattuk!) 
tisztes nagyin mk és distiugvált delnők egekig magasz
talna:. udvariasságunkért e s ... 'rá ta r tásu n k ért (min
dig csuklunk a sok emlegetéstől!) hjalt! (I

a rendezőség.

l'JDOXS.lliOK.

abóuk és fodrászunk alakító talentuma, 
g üdvös eszméje!) mindent győz lórin.
■tiki sem állhat elh-nünk, — a szépek eg 

hódol önkényt nekünk” csak a ki.-újunkat kellene
tanunk és azt u bizonyos „dispensátiót“ felmutatnunk 
— Mirabella, Horeutina, I’olyxena, Beudeguzella, Csilla, 
lphigemn, 8.itaiiella és kitudja hány nagysám még! 
azonnal si--* v.lünk (a mama tudta és akarata nél-

* T iszte letiéi kére tn ek  m indazok, k ik  a 
. S /a b o le v -o t tovább já ra tn i  nem  ó h a jtják  a pél
dányokat posta fo rd u ltáv a l v isszakü lden i, m e rt

:yen áldva ellenesetbrii előfizetőknek tekintetnek
(.-z. i V hajdú-böszörm ényi 48-as k ö r  saját 

könyvtára javára löljó óv január 17-ikéu a városház 
nagy .ürmében zártköiii tánczvigalinat rendez. Család
jegy 2 frt, szeinélyjegy 70 kr. — Kezdető 8 órakor.

(v) Oroson agyonvertek  mulató pajtásai egy 
ifjút a napokban a korcsmában. Népnevelés jöjjön el a 
to országod !

(-H  Klek Kniilné ú rnő  a múlt számunkban tu

ti nötleu- 
nk hatalma 
s/ csoportpi 

iyuj

kid is, — mint nem reg olvastuk valamelyik amerikai domásra hozott sz rencsútleu lövésnek csakugyan á l
lapban) de még ugyan sietne az oltárhoz 1 dozatul evett F. Imi 15-én halt meg a seb kóvetkezté-

I)l* hát miért az oltárhoz? . . . .  ben városunkban; 16-án kath. szertartás szerint tárta
imé Szaluin házi  ̂barátunk már negyedik eve jár- £0tt, felette végtisztességtevő isteni tisztelet, 17-én a 

k-1 a  szomszéd megjckben miut házasulandó ifjú s te- vonaton a do mécsért családi sírboltba szállíttatott. Be
lel és nyarat kocsisodtól lovastul n iftnyos tvázak szí- a köztiszteletben álló ifjú uő porai felett!

(G.) Zsurkrol egy szegény napszám os cm

él teljes joggal látszólagos szerekkel ismét a test ha
tárain túl kivetni akarni.

Kzeu balliite a laicusoknak. úgy mint az orvo
soknak már milliók életébe került, és fájdalom még 
fog több milliók életébe kerülni, mig egy jobb nézet 
és belátás csakugyan kivívhatja az elismerést az élet
ről, egészségről és betegségről.

Nem a  betegség, vagy beteggé létei sz, mely az 
emberi életnek ellensége és volna legyőzendő; hanem 
a megelőzött fonák egészségi, vagy életfeltételeket, me
lyek a betegséget előidézték, — kell legyőzni. Kleket 
kell gyökeresen lerontani és minden időben és utakon 
kerülni. A már egyszer előidézett betegséget nem el- 
tompitaui, elfojtani kell, hanem a beteg testet ápolni 
és a természetet helyesen vezetni kötelesség Műiden 
betegség egy komoly intés, amely figyelmeztet azon el
térésre, mely az élettörvény helyes utjától történt, bün
tetése azon bűnnek, inelylyel a természet ellen vétet
tünk. fis ezen intés egyszersmind utal azon utak és 
módok felkeresésére, melyek által liolyro lehet hozni 
mindazt, ami clrontatolt az emberi testben. Néha egy 
ballépés oka a további k»**»ös lépésnek . így gyakran a be
tegségi állapot rósz vezetése alkalmat ád a későbbi 
seuyvcs állapotokra.

A testi állapot mezején épen azon t ■ * is\ ■ ’.c 1'■- 
temek, miut a morális téréül Nem a nyug!'ti smi • lel-

ves vendégszeretetéből Bund/.sali Mukit régóta úri mó-
••■>". sf  éleUuezi c m m  kÍM tonou,* «••» b e r m y L T “í w i i ?  «e“ 7t pár héttel beiig,ott.
remei,,beli- begy ..,0,.! ...ajame Bandwd, Icm belőle. ,„ inj;Wal baIulról elment a T ,« in -tu lm  tűz 
M.ha.ena oc.euk g, ong, 08 larczat kapott mar ncm tért ljssK1 Azt waBÍtjik ,  latosük
ajándékban (eg, nemei,Ikaek bel««e i.  tolt meg pe- ho lékon,  Tisza jegére mehetett » Leszzkadráa
■>;* begy belulok bátrán rendezhetne kuli.. e|{Unt>oda ^ „ 1  a Tisza vizébe. -  Óz
ta ., . luki. koma klienseinek kilencvenöt ezuzaléka /  . irvnt a |eglla?vul,b .jegén,.égben, sót
a gyöngéd nem kepezi. pedig mind a  neg,re atkozott | in®éJ . n ] u  e z t .
pontossággal illik a régi guavvers: „minek az a porge (N-gy) X  helybeli lenekedve ló  női k ö r  á lta l
ka a;., I,a a légén, Csak eg , darab minek a zu-lkszos glinf)  tie  baíorstól sül,tolt magyar zenekBltí 
sul.li ha a leg-uv bdd, hűld,.-; - I i a t  n>. klfogt,tálán rcailezett ,  hó 4.-.u {negtartott hangversenyt
gavallérok, mi színe java es hingja a .,legeaysegnek |nint cgy élvezetteljes estvétclnp hasábjain sem hagy- 
menuyivei Laposabbak es uuueneltebbek vagyunk. hatj uk említés nélkül. Legelőször is kötelességünknek 

Maradunk tehát, nunt eddig voltunk, a világ ko- t;irtJU|c 0 hangverseny müsorozatáról általánosságban 
zepeu, a dicsőség tetőpontján, boldog notlensegben s ine^jegyeznj miszerint ez, úgy az egyes számok válto-

ebek bannmezau- /atos#ága niiut a zenedarabok érdekessége által u kö- 
! zönségesszerüu felemelkedik s teljesen igazolja összc- 
í állitójának, mint különösen e hangverseny művezetőjé
nek S z é n f y  G y u la  urnák ügyes tapintatosságát s 
finom zeneizlését. az egyes zongora számok előadása 

I mind sikerűiteknek mondhatók, l’a l á n  szk y  M a r g i t  
urhülgy Mozart Symphoniájában (a primo részt játszva)

csak úgy nevetjük, midőn egyik-másik 
já ra*4 ju to tt férj dürmüg-moriuog a bajusz alól, sava
nyú pofával :

„Messze jírlam  háztuodoi,
Ji.ir ne jaitam volna 
í i le s  kedves feleségem 
Búr ott resztéi volna!
Ilár ai ördög oly jó volna;
Taljigára tenne,
Ménnél jobüan hikoltauál 
Anna! jobban vinuo ! . . . “

—z —j

lés Szénfy Gyula nMagyar ábránd*-jábau zengzetes 
hangütése, szép dynainikus s tinómul nuancirozott elő
adása a technikai nehézségek kőnnyüded legyőzése s 

játalán igen correct játéka által szép zenei készültsé- 
g-nek fényes tanúságát udá. B odú  á r  I lo n  urholgy 
Ydlmers „Sobri dalaf* jól átérezve kellemes játékával 

\ gyönyörűen executirozta, úgyszinte N y í r i  E r z s i  u r
holgy .Múltak emléke* hallgató magyart Palotásitól 
igen szépen s helyesen udá elő s megnyerő játéka 

árvái s özvegyei nagy tetszésben részesült. Különösen kiemelendő e két 
iccéivejtéVéro U'uí.d-óhh h rltnd  engcdcljczett soi. j i-  ut.d’dii urluilc, egfiittea játótu, clöadvín négy k im  
t,kk,d rgybck.itutt /úrtkóm tánravu-alum tartatott. A Thero K. .Wcimari leneképek- kot • lím át; az eg,iit-

VIUKKI LEVK1.EZKSKK.
B -Szenttaibályon január 10.

A cholcráb.in elhalt szegények árvái s özvegyei, mis.

mulatság a nyíregyházi zenekar közrembkódáte mellett te- működés oly tökéletes vala, miszerint méltán mond- 
kedélyesen folyt le — Sok s/,|> nő vett benne reszt, hátúi mint cg, test es egy lelek mbkodtek, rythmikns 
közöttük meeemlitoik l.nk.ie. Ilala.-y lavinát Szeutmi- , mint dyimmikus tekintetben az egyöntetűség oly teljes 

*■ 1 1 - - vala. miszerint e részben semmi kívánni való nem ma-hályról, Kösztler nővéreket Mezőkövesdről, Kralovánsz- . . . , .. . „  .
ky nővéreket Xyiregvbá/rál. szilcs libát es Mariskát r:ol! I, itra. M a  n rlel L ip o  t úr .A ir vano-Benőt hege-
1-„|.. irrél S/.a!u\* nővéreket' N.iiiásról. -  A mulatság dis d .rabjában máit correct hegedű játszó
. . • . .. t . ..........  i . 1 z •. iifvlit*/ nolvpkpn iq

mutatta bo
ki'iiágos viradtig tartott, 
kívül a szépiicm száni" m v 
kész fiatalságban sem volt 1 
tartott sorshúzás eredmények 
lettek nyertesek : u m. 9. sz 
s/.. sz.ivartartó lionlof'k.tt;

lelkiismeretet felizgatván

réssel Istenéhez, meghajolván , 
vények előtt, hallgat el lassú
hozott lelkiismeret: így csakis a meglnteg. d -i ti Itó- 
t«'ek teljes kerülésével, feltétlen alcvaés. v,l az eg >z- 

természet törvényeknek juthat e! a beteg lassan 
kent a teljes tökéletes gyógyuld.-hoz.

(Folyt, kiiv.)
.jÖV

illT'Otot 1Pgvózni, hanem dobozt • világ váz
il in gei r,/ilit inevek a ta rtó t; 235. sz. doliám tart t; 339. 

Ge.lh,2Í dal,' i {ha \ h yntik. A 3 <2. >/. iröt-s. közt; 33«’ s/
il. a tok eletcs vi - - ...it é- egy theacsvzét aljával; if»7. r.
a bűnös a nioralis tór- .»tii sz. visitkávtyat.irtot . !<M. sz II’
ükint a nyugtii lanságba sz i ry tue.usészét a .;áv:ii, 478. sz

említett nővendeg
képviselve, s tőne/r

\  szünóra alatt bán 
kővetkező sors s/ ímok 

:y porczellán vázát; ,5 
! sz. aranyos buubons- 

virág

magút s a technikailag nehéz helyeken is, búr két 
to*)') szollacnulag játszva a legmeglepőbb modulátiók- 

:t zongorakisércttel teljes öszliangzásban lua- 
„Chansous d'amour* Sapliir darabját is Mamiéi 

ur igt n izlésteljescn adá elő s a nagy tetszésnyilvá
nítás késztető ó ta  programon felül uj darabok előadá- 
ára és ime a köz.>nséget meglepő két eredeti magyar

’ illatvá/rrdv.bozt; nótá ul, mely általános sensatiot keltett s a tapsvihar

sz. cserép sxivartartot;

ohrocskát; 35. 
izivarhaimitartót * 
nyakkeiidöt; 4G9. 

3 db. képr iuuit ; 
480. sz. 3 dr. képrároát;

fortissimoját éró el J u h á s z  L a jo s  űr is mind 
két magánének darabban a várakozásnak kellőleg meg
felelt, síit a tetszésnyilvánítás által újonnan piovokál- 
latott. A szavalati előadások S z e n tm a r ia y  D ó ra  
urhölgy és dr. K o v á cs  S á n d o r  ur által igen sike
rültnek mondhatók s mindkettőnek előadása köztet
szésben rcszesütt. A férfi quartettek — tekintetbe vé-495. »i. női kézi kis tá -k á t: 496. sz. szivartárcz.it;

499. sz. varró vánkost; 500 sz. Bumgylárezát; 52 • s z . ------ - ., «. „
egy th e .« é « é t aljával; „U . egy purctelúa « , .« « « » *  ko.muuku.lok egyatab „ uen, tok

■ kis képrámát; 650 e:v albumot; bü7. sz.gyu- — jól sikerültek s n közönség .gery-it kié égitek. .» 
‘iW ff r i  1,87. . . .  porczellán bábot; 751. w. cg, kis biz telyeseu telve volt .  a kozol,.eg fe-lült bgyrlme a



b/.tuiuk éiilekebségéről tanúskodik. Ataláuos ürömöt s 
teljes megelégedést lehetett szemlélni a távozó díszes 
közönség urczain.

(G ) Özv. Já rm y  M enyhértnc4 u rn ö  a ref. 
nj templomra ‘200 foriutot kegyeskedett adományozni! 
Fogadja a nemes lelkű nő az egyház forró köszönetét 
v/i-u kegyes tettéért, melylyel érintett egyház híveit most 
es jövőre öröklő hálára kötelezte.

(r) K raszuay (iáborúé ú rn ő t a ref. egyház 
elöljáróságának a napokban volt szerencséje meg
nyerni bálanyának az ujtemploma javára febr. 10-ikán 
tartandó, kisorsolással egybekötött báljára; melyre ad 
dig is mig a külön meghívók szótküldetnének; a n. é. 
közönség tisztelettel meghivatik.

(t) Táborszky «*s I 'arsrli zenemű kereskedésé
ben újabban következő zenemüvek jelentek meg s kap
hatók: „Jellemrajzok magyar népdalokból14 Zimay 
Lászlótól ára 1 fit 20 kr ..Krach Polka44 Angyal A-tól 
ára öO kr. ,,Májusi eső" Dupont A-tól ára 60 kr

(!) Szomjas dadai ja rá s lu lí  képviselő u r  
bekiildötte szerkesztőségünkhöz választóihoz intézett 
nyilatkozatát, melyben igazolni óhajtja azon állást, me
lyet a mostani pártalakulnsokkal szemben elfoglalt. Mi 
távol állván n politizálástól, e programm érdemleges 
bonczoígatásába nem bocsátkozhatunk ; azonban ban
gók emelkednek, melyek a t. képviselő urnák eljárását 
nem tartják egészen correctnek.

(—) Kis Józsefné ú rnő  Debreczenböl egy való
ságos művészi ízlésről tanúskodó diszmutárgyat küldött 
a ref. ujtemplom javára játszó tárgyak közzé. Fogadja 
az egyház köszönetét szives megemlékezéséért.

X  l ' j  és sajátságos tav irda . Ne gondolják 
azonban a t. olvasók, hogy valami világhírű talál
mányról van szó! az egész egy kis csengő egy fára 
csüngöleg kötve, melyet a jóféle városi tolvajok dere
kaikon hordanak, s hogy az éjjeli örök figyelmét félre 
vezessék egé>z ellentétes irányban, mint a cziukos tol- 
vajlási műtétét végezi, ezzel csengetni szoktak, s en
nek segélyével társalogunk. A rendőrök azt gondolván, 
hogy valami eltévedt csikó, vagy juh bolyong az ut- 
czán a hang felé mennek. A tolvaj pedig ha veszély 
van, ezzel ad jelt. E napokban sikerült egy ilyen uj 
távírót természetes távírdájával együtt elcsípni. A cor- 
pus delicti a kapitányi hivatalban megtekinthető.

(!) Rövid m ézesnnpok után keserű leiébredés 
érte özv. Schwarz Józsefné leányát, kit Schwarz Her
mán nőül vevén, 3 napi együttlét után megszökött s 
ez alkalommal magával vitte anyósa 25 frt készpénzét 
s neje 21 frt értékű két pár arany fülbevalóját.

(ö) A nyíregyházi ref. ty tem plom ra  játszan 
dó főnyeremény tárgyak Kubassy G. ékszerész kiraka 
tabun mindenkor megtekinthetők.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Váltóiig yi riiriosiim.
\  szabolcsmegyci takarékpénztár, 1*. S. pcati 

kost mint főadós, P. M. nagykallói és L. A. szak

lakosokat pedig mint készfizető kezeseket, a nyíregyházi
kir. Törvényszék előtt 2605/1873 P. sz. a. 360 frt s jár. 
iránt indított váltó keresettel támadta meg. s o kere
set tárgyalási határnapjául 1873-ik év juniiishó 5-ike 
lett kitűzve. Történik azonban, hogy felperesi ügyvéd, 
1873 junius 4-én tehát a tárgyalási határnap előtt egy 
nappal a törvényszék előtt megjelenvén, alperesek el
len. kik nagyon természetesen — jelen nem lehettek, 
jegyzőkönyvet vészén lel, melyben kéri őket meg nem 
jelenés alapján marasztal tat ni. A kir. törvényszék — 
figyelmen kívül hagyva a tárgyalási határnap és jegy
zőkönyv kelte közti különbséget, alpereseket 300 frt. 
töke, 1873 jan. 3-tól járó 0% kamatai s 33 frt 10 kr. 
perköltség megfizetésében csakugyan elmarasztalta, s 
o marasztaló végzést alperesekkel szabályszerűen 
közölte.

E végzés ellen P. M, II. r. alperes felfolyamodott 
melyben előadja : hogy semmis az ellenük hozott vég
zés, a) mert Jan. 5-én, vagyis a tárgyalási határna
pon ö megjelent, de jegyzőkönyvet fel nem vett, mert 
alperest ott nem találván, teljes joggal azt hitte, hogy 
jelen ügy a föadós által időközben bizonyosan kiegyen
lítetett, b) mert 1873. junius 4-én, tehát a tárgyalási 
határnap előtt egy nappal vétetett lel ellenük a jegy
zőkönyv, melynek folytán marasztalásuk eszközöltetett 
K felfolyamodás a kir. itélö táblára felterjesztetvén, az 
4257/1873 sz. a. kővetkező végzést hozott : „A peror
voslás hivatalból vissza utasittatik, mert az 1840 XV. 
t. ez. 134 § a  pontja értelmében oly végzés ellen, mely j 
megjelenés elmulasztása miatt hozatott, perorvoslatnak 
helye nincs.* Már most quid juris?

A nyíregyházai r. catli. díszes s a bécsi világki
állításon aranyéremmel kitüntetett 3000 fitos orgona 
árának némi fedezéséhez kegyes adakozásokkal járultak : 

Főtisztelendó Simon Endre ur három év alatt 300 
frt, most fizetett 100 frtot, Takács Alajos ur három év 
alatt 30 frt, fizetett 10 frtot. Sztárok Fcrencz ur há
rom év alatt 30 frt, most fizetett 10 frtot. Szakay 
Endre ur szintén három év alatt 30 frt, most fizetett 
10 frtot. Hódnál- István ur 20 frt, özv. Hacz el Ant&lnő I 
10 frt, Jármy Menyhértné 10 frt, Kállay András ur 10 
frt. Korányi Imre ur 5 frt, Krúdy Gyula ur 5 frt, Vid* 
liczkay József ur 5 frt, Lauka József ur 5 frt, k. Hor
váth 5 frt, Nyiry János ur 10 frt, id. Mondek János 
ur 1 frt, Szesztay Károlynö 3 frt. Nyiry Fcrencz ur 5 
frt, özv. Pólyák Alajosnő 2 frt, Hercska József 5 frt, 
a czipész társulat 5 frt, C’sipkay Jenő 2 frt, Bencs 
L-íszlóné 1 frt. dr. Sziklásy 2 frt. Kovács Ferencz 2 
frt. Kohut József 2 frt. Dobay Sándor 3 frt, Kajuh Jó
zsef 1 frt, Bittó Lázár 1 frt, Baunian Pál 2 frt, öz. 
Major Ferenczné 1 frt, Beniczkv Miksa 2 frt, Maurery 
Lajos 5 Irt, Tangel János 1 frt, Ktalovánszky Gyulám* 
5 frt, Sütő József 5 frt, Görgey József 5 frt, Szathmary 
Endre 5 frt. líavris János 3 frt, Andráscstk József 5 
frt, Horváth Károly 1 frt, Klinczlcú Pál 1 frt, Mihovics

-  F tr e n c x  l  i r t ,  M u c /a  A u d r ió  2 f r t .  M a r t in  J á n o s  1
yi frt, Keresztényi András 1 frt, Szabó József 1 frt, Sí

pos Lajos 1 frt, özv. Lőrinez Ferenczné 10 frt, Kele
men János 1 frt, Szontmarjay Gyula 1 fr. Összesen 311 fr. 

Nyíregyháza, jan. 12. 1874.
F e k e te  János.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Vasúti közlekedések.
A „tiszavidéki* vasutvonatok indulása, Nyiregy- 

izáról: Miskolcz Kassa leié 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Debre- 
czen felé indul 10 óra 45 perczkor ti. e. és 7 óra 
18 perczkor este. Nyíregyházáról indul Ungvár felé 7 
óra 18 perczkor reggel, érkezik 6 óra 5 perczkor este.

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi tcrniciiycsarnoknál jan . hó I7-én 

hej egy ze 11 t er in é n y á ra k .

P i a c z i ár K e r e s k e d é s i  ár
100 köböltólkezdve

Hoz* 00—00 fontos 4 90—6 00
78— 60 „
79— 80 .

0.00—0.00 . 5.20—5.25

Huza B.GO—6.12 vámmázsa szer. 6.60—6.80
Ai;:* 2.80—3 00 6.50—7.00
Zab 1.80—2 00 '
Tengeri 3 - 0 - 3 .9 0 uj termés.
Köles 8.80— 4.00
Rab, tiszta fehér . 4 90—5.00
Káposztarepcze 0 00—0 oo 8.00—8 75
Lenmag 0.00—rt.00 8.50—8 00
(íomhorka 0.00-0  00 6 .-6  5000
Kendermag 0.00—0 00 5.60—6.00
Mák . . 9.50— 10.0 8.00—1.060
Napraforgóolaj 
Szesz 30 fokú magy. itcss 24

16.00— 17.24

RTyilttér.

Alulírott tisztelettel értesítem t. ez. ügyfeleimet, 
hogy lakásomat e hó 15-ikétöl kezdve a I'azouyi-ut- 
czún, Haas Mór úr házával átelcnben levő özv. Cza- 
buchné-féle házba tettein át.

Nyíregyházán, jnuuár 15-én 1874.

H orovitz Jak a b ,
köz- és váltó-ügyvéd.

Felelős szerkesztő : Lukács (időn.

kiadó lakás.
Szarvas-utczán a 109-ik számú ház 

haszonbérbe kiadó. Bővebb tudósítást 
szerezhetni ugyanott.

özv. 3lajor Ferenczné.

1874.

Árlejtési hirdetmény.
Néhai Szlivos Mátyás és V arga Anna 

házas társak hagyatékukhoz tartozó 945. 
számú ház, az örökösök kérelméhez képest, 
folyó 1874-ik évi január hó 31-én délután 
3 órakor a városházánál, nyilvános árverés 
utján el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán 1874-ik évi január 
hó 9-én tarto tt árvaszéki ülésben.

Kiucthi István
árvaszéki jegyző.

Haszonbérlet.
A t.-löki, —  egészen újból felszerelt — 

revv.ím-bérletc c f övi január 20-án T .-Lökön 
Naitmínyi T am ás tiszttartó ur lakásán ta r 
tam ié nyilvános árverésen egymásután kö
vetkező három évre ki fog adatni, a feltéte
lek iránt alulírottnál Nyíregyházán érte
kezhetni.

S/.lnrek Ferencz
közbirtokossági megbízott.

5949 sz.
“  1874.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék, tkvi 

osztálya részéről közhírre tétetik, miként 
Debróczki Jánosnak ifj. K ócska Ján o s elle
ni végrehajtási ügyében utóbbitól végrehaj
tás alá  vont s n nyíregyházi 4593. és 4075. 
sz. tjkvben 4354. 4387 . és 48G2. részletszá
mok alatt bevezetett ingatlanok m iután a 
f. évi október 9. napjára kitűzött második 
árverés vevők hiányában nem sikerült, a jö 
vő 1874. február 18. napján d. e. 10 órakor 
ezen kir. tszék hivatalos helyiségében ta r
tandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alól is el fognak adatni.

Kikiáltási ár, a 4354. sz. alatti ingatlanra 450 frt.
„ 4367. sz. alattira nézve 230 „

s szükség esetében a 4862. bz. a. ingatlanra 600 „
Bánom pénz 10%
Költ a nyíregyházi kir. tszék tkvi osz

tályának 1873. deczem ber 13-án ta rto tt 
üléséből.

(3 -  1) Papp László
s. tk vezető.

N yiregy  hasán a tukaji-uteza e le 
jén  az „Ú jv ilág ih o z  ezim zett ven
déglő cs Körcsarnok m elléképületei
vel együ tt szabadkézből örök áron 
eladó. Értekezhetni a tulajdonossal 
selyem -utczai 834-ik számú házánál. 
(3— 2) Pucliy Pál.

oooc
Kiadó birtok.

Beszterecz község határában 
415 hold tagositott birtok, mely 
%  részben szántó ’A részben halas
tó, nádló, legeld és kaszállőból áll, 
lakliáz és gazdasági épületekkel 
Sz.-G yürgy naptól kezdve 3 vagy 
6 évre haszonbérbe adandó.

A válalkozni akarók  értekez
hetnek levél által Bállá Pál tulajdo
nossal B iharm egyében Székelylii- 
don, helyben pedig K raszuay G á
bor úrral. (3 — 1)

íoat
17 szám.

Árverési hirdetés.
Néhai Dániel Jáuoa és Pri atyák Zsu

zsanna hagyatékukhoz tartozó 1(536. szánni 
ház és fél nyilas kisteleki szőlő, folyó 1874. 
évi január hó 21-én délután 3 ó rakor a vá
rosházánál, nyilvános árverés u tján  elfognak 
adatni.

Kelt Nyíregyházán 1874. évi jan u ár 9. 
tarto tt árvaszéki ülésben.

Kmrtfiy István.
árvaszéki jegyző.

Szabolcstncgyében az uj fehértói határban 500 hold 
szántóföld, melyben 75 hold őszi vetés van mart. 1-től 
6 évre haszonbérbe kiadandó, a haszonbérbe venni 
szándékozók aluliro!tnál Tukta-Szadán Zemplénvárme- 
gyében (u. p és vasúti állomás Szerencs) akár levél
ben akár személyesen értekezhetnek.

Kelt Nyíregyházán, január 17. 1874.
(6 — 1)  Zabiát zky Elek

N yíregyháza. 1874. Nyom atott Dobay Sándornál.
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