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Választási törvények.
Gyönyörűségesen haladnak dolgaink! 

A 7. o r s z á g g y ű l é s  n a p r ó l  n a p r a  — 
ú j a b b  j e l é t  a d j a  a n n a k, m i 1 y  h u s é- 
g e s e n  k ü z d  a n é p  j o g  o k  m e l l e t t !

H atározott lépésekkel haladunk az ab- 
golutismus felé, a korm ánypárt m inden le
hetőt elkövet, hogy uralm át ad infinitum 
biztosítsa! M agyarországnak ily üzelmek 
mellett szomorú kilátásai vannak a jövőhöz! 
Fejlődése nem gravitál teljességgel egy 
szabadelvű jogállam  felé, még m egérjük 
egy pár év múlva,  hogy onnan felülről 
nevezik ki a képviselőket.

A tárgyalás a la tt levő „ választási tö r
vények*1 legalább ide látszanak igen sok 
tekintetben m utatn i; u g y a n is :

A „választási tö rvényekw egy pontja 
azt tartalm azza, hogy aki az előző évben 
adót nem fizetett, az a választási névsorba 
be nem ira th a tik !

Hiszen ha ebben az a ezé! volna 
pusztán, hogy az adó t mindenki befizesse, 
hogy ennélfogva az állam háztartásban ak a 
dályok ne m erüljenek fel, nem lenne elle
ne sem mi sz a v u n k , azonban visszaemlé
kezve a legközelebb múlt időkre, midőn 
láttuk az óriási visszaéléseket, itt o tt az 
önkény hosszú kezét; ha figyelembe vesz- 
sziik azon körülm ényt, hogy ebben a nyo
masztó időben az ellenzéki városok az adó
fizetés tekintetében semmi kedvezményben 
nem részesültek : látnunk kell azt, hogy 
itt igen szabad kéz vau engedve az adó
ügyi szem élyzetnek, hivatali körnek , hol 
lehetnek ugyan, s minden bizonynyal van
nak is részrehajlatlan hivatalnokok, de tu d 
nunk k e ll, hogy az állam hivat.dnokokuak 
már eskü által is a  korm ány érdekeit kell 
előmozdítani.

Kgy másik pont szerint a vizsgálati 
fogságban levők szintén nem bírnak vá
lasztási joggal.

Itt ismét a legközelebbi választások 
idejére kell visszaem lékeznünk. Eleven em 
lékezetünkben élnek még a visszaélések! 
Tudjuk, hogy azon fél,  m elynek a ha ta 
lom kezében volt, itt-nm ott az országban 
mily önkényüleg fogatta  be az ellenfél em 
bereit. De van ennek m ég egy szom orúbb 
oldala is. E  pont, — legalább m ég eddig 
egészen úgy látszik, m intha a  képviselő
jelöltek ellen lenne irányozva, tudjuk, hogy 
választható csak az, aki egyszersm ind vá
lasztó is. Most ha elgondoljuk, hogy az 
ily törvény iigise a la tt mily könnyen lehet 
belekötni egy képviselőjelölt p ro g ram ú já 
ba, igazoltnak találjuk, ha nem igen tap 
solunk a törvény ezen pontjának.

Legsérelm esebbnek találjuk azonban 
városiakul azon körülm ényt, hogy ott csak 
az lehet választó, akinek háromszobás háza 
van,  inig ellenben a községekben ilyen 
megszorítás nem tétetik . I tt  önként látszik 
az, hogy a választók értelm esebb része 
sziikebb térre szo ritta tik , inig a tudatla 
nabb, szegényebb, s épen ezért könnyebben 
m egvesztegethető, földesúri kegytől s más

egyéb érdekektől függő népnél ez nem 
történik. Miért? Egy kis godolkodás köny- 
nyen kezünkbe adja a  helyes felelet valódi 
fonalát.

Valóban szomorú kilátásaink vannak 
a jövőre! Hogy mit hoz az idő? Isten tudja, 
de hogy ezen normális viszonyok segíthes
senek : bátrak vagyunk felette kétkedni.

A vidéken általában véve nagy ellen
szenvvel, mondhatni elkeseredéssel fogad
ta tnak  e sérelmes törvények, pedig egy 
országban a törvények tisztelete nélkül 
nem létezhetik tiszta erkölcs és üdvös ha
ladás, de igen minden rendetlenség, zilált
ság és visszahatás. .Jó volna ezeket ko
moly figyelemre méltatni az illetőknek.

Mcgjegy /.esek
ív „Sz a b ö lc s  m e g y e i és h a j d u k c r ü 1 e t i  kö z 

löny* „K özös is k o la *  czimii közleményére.
(Folytatás )

Mindenek előtt az .o r t i io d o x  p r o t e s t á n s  
p a p s á g "  kifejezésre vonatkozva meg kívánom je 
gyezni, miszerint a szó tulajdon értelműben a terűié' 
szetn k ily csodaszülöttjei nun lehetnek.

A retorinatio u lelki ismeret szabadságunk győzel
mes harcra volt a lelkek zsarnokaival, a midőn az ein 
beriség öröklött jogait kivívta, nem tekinthette felada
tának. hogy a leoldott lánczok helyet, a szabadság ne
vében nját igájába kötözz*) le a megmentett lelke
ket. Calvint a Servét megúgetéséért saját felekezete 
ítélte cl.

A protestantismus a lelkek szabadságát, s a szel
lemnek a világosság utam való tovább fejtésé*, irta 
zászlajára, s ezen elvekért küzdve haladott folytono 
san előre, — és ha volnának is a protestánsok kö
zött olyan lelkészek, kik ezen elvek ellenére a sötét
ség szolgálatában kovácsolnák a a lelkek rabságának 
lám /.ait : mi ezeket megtagadnék, ezek nem lehetné
nek protestáns lelkészek ezeket mint báránybőrbe öl
tözött farka-okát üldözni meg nem szűnnénk! Igen t. 
czikkiró in 1-a ismer ilyen protestuns papot állítsa pe- 
lengére, os* >rozza a nyilvánosság előtt, mi védeni nem 
fogjuk, de egyesek bűneirt ne ítélje el az egészet!

Azonban, úgy látszik — szorzó a felvilágoso
dás liláin való dőlialadást, ugyana/.onositjn „a k o r
s z e l le m  m o d e rn  eszm ei*  után való lázas roha
nással s ortbodovoknuk nevezi azokat, kik a korszel
lem bálványai előtt menten arezra in ni borulnak, s el
lökvén lábaik alól a vallást ételeket. melyeknek alapján 
egyázi szolgálatra hivattattnk. a tudomány legújabb 
vívmányainak dicsőített magaslatára sem állanak !

Mi ezt nem tehetjük, mert bár bensőnkben meg 
győzőknek ismerhetjük el llarviu érveléséit a fajok 
keletkezéséről, gyönyörrel tanulmányozhatjuk az atheista 
Büchner ,K. rö  és a n y a g ' tanát, de ngynn mit mon
dana egy protestáns templomi gyülekezet, ha a szó
székről egy ilyenforma bőszedet hangoztatnánk.

Atyámfiái férfink! nekem mint protestáns lelkész
nek, kötelességem a felvilágosodást terjesztem-in, és u
kor tud Hiányos műveltségének alapjára albínóm, — e 
hivatásomból kifolyólag hirdetem ti uéktek, hogy mind
az, a mit eddig a vallásból tanultatok, csak hazugság. 
Isten nincsen, Lalande a nagy csillagász mondja: .Az 
e g é s z  e g e t  á t k u t a t t a m ,  és s e h o ls o u i  t a l á l 
ta m  Is te u u e k  n y o m á r a A  mit pedig az újkor 
e nagy prófétája mond igazabb, mint a mit a régiek 
mondottak, azok nem kutatták át az egész eget, te
hát nem tudhattak semmit. Kzután nem is fogjuk c 
házat Isten házának nevezni, hanem az .anyagházánnk* 
Itt többé nem is fogjuk Istent imádni, minek imád
nánk nem létezőt, hanem imádni fogjuk az erőt és 
anyagot, mert ez mindenütt létezik; ez, a nagy próféta 
Büchner szerint, halhatatlan, végtelen, változhatatlan, 
méltóságom, tehát egyedül méltó az imádatra. Isten 
nem lévén, a világ sem teremtethetett általa, az uj 
próféták megegyező nézeteik szerint ugyan nem tud 
ható kiáltal teremtetett, annyi azonban bizonyos hogy 
erő és anyag öröktől fogva való, é*s örökké való, te
hát az Isten és világ mindegy, ez a teremtő ez a te
remtetett is egyszersmind. Az újkor tudományos föl fc- 
dereseinek világánál kell tudatára ébrednünk annak 
is, hogy mennyire tévhitben neveltettünk mi lel emberi 
származásunkra nézve. Igen, tigy tanultuk hogy Adáiii- 
tól és Évától származtunk, kiket az Isten földből te

remtett. de ez ismét nem igaz, mert Dnrvínnak a fa
jok keletkezéséről írott bölcseletéből megtanulhatjuk, 
miszerint a .tengeri assidia" volt azon őslény mely 
az állatvilág embrióját magában hordotta, s ebből ál
lott elő a tökéletesedés lánczszemciu menve, a majom, 
melynek leszármazásai mi vagyunk ; mi tehát atyám
fiái leszármazási táblánk s nemes levelünk értelmé
ben i|ualifikáJt majmok vagyunk, szellem és lélek nél
kül, kétségnélkülivé teszi ezen igazságot a szellcmdus 
lélektan iró „ F r ie d r ic l i"  a ki igy szól: .u g y a n 
azon  e rő , m e ly  a g y o m o r á l t a l  e m é sz t, az 
agy  á l t a l  g o n d o lk o d ik  s tb . tehát az agy ugyan
azon erők összctéte'e mi’ t a has, és igy a szellem is 
anyag, — igy vagyunk félrevezetve a lélekröli hitünkre 
nézve is, a Jelek is csak anyag, nem egyéb mint az 
agyvelő, ez bizonyos onnan, mert .F lo u re n s *  egy 
tyúknak agyvelejét leszóld' Ivén, annak lelki működése 
megszűnt, de élete továbbra is feumaradt! Gyermekei 
az erőnek és anyagnak, atyámfiai, a vallás ily raeg- 
tarthatatlan alapokon nyugodván, elvetendő annak e r
kölcstana is, a vallás erényre, munkára nem lelkesít
hetett benneteket : de ez uj tanok méhökben hordják 
a szépért é.s neniesérti küzdelem magvait lelkesülje- 
jetek őseitek egyszerű erényeiért, s megvetvén a bib
lia ámító tanait, melyek Istenről, emberről és lélek
ről tanitanak, tegyétek az uj vallás evangéliumává a 
tudományok nagyszerű vívmányait, és gondolkozzatok 
ész nélkül, lelkesüljetek lélek nélkül, mert ti soha nem 
lesztek semmivé, ha átmentetek az anyag összegében 
melyben felolvadtatok, lelkesüljetek!...

Ugyan mondja meg czikkiró, hogy e csak kós
toló gyanánt ide írott modern predikáczio hallattára, 
mit tenne lelkészével egy protestáns gyülekezet? —

Én azt hiszem, hogy maga czikkiró sem helye
selné. pedig ha elfogadjuk az előzményeket, elkeli fo
gadnunk a következményekét, is, az okból folynak az 
okozatok. És La legalább is bosszantó volna, például 
egy hittauszaki könyvtár rendezésére meghívott szak- 
férliut a nyilvánosság előtt sárral dobálni azért, meri 
a theologiai könyvek sorozatába fel nem vette I’aul 
de Kock regényeit, sem a Nagy lgnácz .szunyog“-jait, 
vagy n Vas Gereben . t o r m a g y ö k e r e i t*  : épen oly 
bosszantó volna, egy a helvét hitvallás alapján szer
vezkedett gyülekezet által meghívott lelkésztől azt kí
vánni. hogy a szószékből, római, ágostai, unitárius, 
vagy épen atlicista tanokat hirdessen, s a mely lei
ké-/ ezt tenné, az a legkönnyclmiiebben visszaélne a 
gy ülekezet bizalmával mely öt kebelébe hívta! Amely 
lelkész, gyülekezető hittvallásának szellemében prédi
kál, az nem ortiiodox, a mely lelkész híveivel imád
kozik, kötelességét teljesíti, és azért nem ortiiodox! 
lía egy lelkész a kitbuzgóságot az ember lelki bol- 
holdogsága legtöbb forrásának tartja, azért nem ortbo- 
dox: mert a krisztusi tanokban lefektotet nagyszerű 
eszün k, világb ddogitú örök igazságok lesznek mindég, 
s csuk uj kifejezési alakokban ismételteik magokat, 
de elévülni nem fognak soha, ha sziute az egyház és 
vallás megsemmisülne is* Ha már hitbuzgóság alatt 
nem vak huzgóságot értünk, hanem a kristusi magasz
tos elvek érti lelkesedért1 azonnal beláthatjuk, hogy a 
kik az elvekérti lelkesedést emelik, nem ellenségei a 
felvilágosodásnak, még akkor sem ha imádkozni tanít
ják a gyülekezetét, mert bár nz ima .fölfedezésekkel* 
ueui gazdagította az ismeretek országát, de a világ 
szerelmébe elmerült lelkeket mégis magasabb tájakra 
szokta emelni, mint akár a piaczon, akár börzén, akár 
dolgozó miikelv melletti elmélkedés!

A kenyérkereset a test, az ima a lélek munkája !
A protestáns ortiiodox papság egyik ismertető 

jeh* gyanánt mutatja fel azt is czikkiró, hogy ezek a 
helvéez.iai é-; igostai vallástétclüek egyesülését évtize
dek óta gátolják. Nem tudom, hogy vájjon czikkiró 
gondolkozott-e komolyan c tárgyról. — én azt hiszem 
aligha! Mórt nézetem szerint csak c kettő állhat, t  i. 
vagy akarta komolyan és clhatúrozottan a két felckc- 
zet az egyesülést, vagy nem ; — ha akarta, a három 
millió protestáns mint porszemet fuvallotta volna el 
azon néhány lelkészt, a kik e mü létesiilésénck ellene 
állottak ha nem akarta akkor nem volt mit akadá
lyozni És én azt mondom, hogy ezen egyesülés teljes 
határozottsággal munkába sem volt még vév« korunk
ban, — egyébiránt a ki ez egyesülésnek akár gátló- 
lag útjába áll, akár erőszakkal keresztül akarja haj
tani : íz mind két esetben uralkodni akar a lelkiisme
ret szabadságán, mert joga von mindenkinek megma
radni saját hit felekezetűben, s joga van azt elhagyni, — 
hogy egyik sor hagyja el, s a két felekezet nem fu
zionál, annak * lel Készek nem okai, s azért őket ortho- 
doKoknnk nevezni nem lehet. Különben ezen egyesü
lésnek nem csak hittani. hanem nemzetiségi kérdések 
is állanak ntjába, s czikkiró maga is átlátja, hogy 
h timyen megy ez az egy nemzetiségű népek között, 
de azt hiszem hogy az ágostaiak azon főiskolá ja, mely- 
ellen a miniszter vizsgálatot rendelt a páus/.hivismus 
terjesztéséért, soká fog egyesülni akarni a lielv. hit-



vulláimak debrcczeni főiskolájával. !>■ m*m vagyunk 
orthodoxok azért sem, hogy :i közös iskolákért faun ti- 
t iis hévvel nem lelkesülünk.

\z  országé* törvényhozás, midőn a népnevelési 
a kor színvonalára akarta emelni, a végeiéit tartva 
h/einei előtt, poilaus részletességgel meghatározta a 
tanítandó tantárgyakat, a tanórák számát, az iskola
padok tcriniéjét stb. : de a törvényes kellékek szigorú 
figyelemben tartása mellett, megengedte úgy egyesek- 
u«>k, mint felekozeteknek, hogy iskolákat tarthassanak.

A népuevelés üdvös eredménye nem attól függ, 
lm vájjon a növendékek felekezeti, vagy közös iskolá
ban tauittattak-e: hanem attól, hogy jól tanittattak-o ; -- 
én láttam már nagyon kitűnő felekezeti iskolákat, me
lyeket maga a tanfelügyelő is olyanoknak ism ertei,— 
és láttam bírálaton alóli közös iskolát, melyet maga 
a községi iskolai szék záratott he a tanító elbocsátá
sával. Heményleni hogy maga a ezikkiró sem fogja 
azt állítani hogy azétt, mert ezen bírálaton alól álló 
iskola közös volt, jobb lett volna, mint a kitűnő fele
kezeti iskola?!

Kérdem cikkírótól, mik nőm tanittattnnk a fe
lekezeti iskolában, a melyeknek a közös iskolában ta 
níttatni kell ? A törvényhozás kiadta a tantervűt, tan
felügyelői által szigorúan őrködik azok megtartása 
fölött, és azon felekezeti iskolákat, melyek ahoz nem 
alkalmazkodnak, bezáratja Avagy azt hiszi czikkiró, 
hogy a felekezeti iskolákban mai napsúg is csak kizá
rólag vallásos taukóiiyvek taníttattunk? Nagyon csa
latkozik. fis ha vannak ily iskolák azok nem a papok 
orthodoxismusábúl merítenek — legalább prot. egyhá
zunkban — táplálékot: hanem a tanító tudatlanságá
ból, vagy hanyagságából; a kik helyet azért mégsem 
lehet másokat állítani, mert 80—100 frt évi jövede
lemre, képezdét végzett alkalmatos tanítók nem hív
hatók. Az ily helyeken természetesen előáll a kor
mány intézkedési joga, hogy bezáratváu a nevelés czél- 
jának meg nem felelő felekezeti iskolát, maga létesít
sen olyat a minőt a tőrvény követel. Do ezt az egész 
országban egyszerre létesíteni, sem nem szükséges.' 
sem nem lehet. Itt például N -Kallóban igyekszik min- 
denik felekezet jó iskolát tartani, s fent is tartotta 
eddig. — de tegyük föl, hogy a felekezetek mind át 
adnák iskoláikat a kormánynak, a közel 800 iskolakö
teles gyermek részére legalább 10 tanterem szüksé
geltetnék 10 tanítóval kiknek fizetése csak óOO írtjá
val 4000 írtra raeuuc, a törvény által engedélyezett 
5®/# iskolai adó alig menne 1200 frtra, és nn csupán 
N.-Kállúban. csak a tanítók fizetését 2800 írttal kel
lene pótolni. Hová rúgna ezen összeg az egész ország
ban? Tessék kiszámítani.

(V*'-ge köv.)

KÖZIÍi VEK.

A második egyetemes magyar tanító-gyűlés 
előestéjén.

Külföldön, külöuüieu Németországban, szokássá 
vált már, hogy a tanítók is, mint más szakemberek, 
évenként egyetemes tanító-gyűléseket tartanak, ivekkel 
ezelőtt a poroszországi tanító-gyűléseket hazánkból is, 
kivált a Szepességröl. többen felkeresték és megláto
gatták. Sőt az 1871-iki bécsi egyetemes tanitó-gyülé- 
sen. megyeuk akkori tanfelügyelője Tokaji Nagy Lajos 
is jelen volt, tudomásom szerint, igen természetes, hogy 
Magyarország más vidékeiről, kiváltképeu a dunáutűli 
részről, sokan felrándultak a bécsi nagygyűlésre.

A tanférfiak és tatügybarátok sürgetésére, ily 
példák után. hazánkban is megtartatott az első egye
temes magyar tamtó-gvulés. Ki tagadná azt, hogy ama 
gyűlésen az illetőknek nagyon sokat kellett küzdeniük 
a kezdet nehézségeivel, s így a vérmes reménynek sze
mében az óhajtott eredményt nem hozható létre. Nem 
vezetett be bennüuket az ígéret földére. Sok volt a

A ..Szabolcs" tárczája.

Az ifjak.
— ranltoltemeii)-. —

.J ö jj! siemiink nörgvdeive  
KIlHilyongiti r völjrycklie" '
Mond a kis patak táreaüo* ! ..
A völgy virágillatot kor. —
V irány na völgy,
Z«ngő madár, 
bom los erdő,
Cserje, fii-sál
Kitető nedűnkre rég vári

,<»li várj m ég' — mond •> ifjú tán  
Még ongyoM kicsinyke haliunk. 
Kitevődnél !• n a völgyön 
A Teröfényv* mezőkön. —
Kéj vágyó napsugár előtt
— Míg termeted nagyon líra nőtt — 
Itejtőzz el a hüvoa árnyban
Majd a mo««lygö virányban 
Kettős öröm, édc* érzet
— Mit a gyenge még nem érzett —  
Várnak későbben mi reánk!“

A jő tanár* mind hasztalan'!...
A kis patak, a kis bob ■
K* jittasan végig rohan 
A hegy lejtőjén lefele 
8 len a völgyben, a zöld gvepen 
Csakhamar sírját ia leié. —
De a másik tápot kerca 
Sziklák között a bérezteton,
S midőn izmos és éri* lön,
Cvergadezve, vig morajjal,

tárgy, mely felett tanácskozni olmulhutlanul szükséges 
lett volna; hu a gyűlés impról-uapra tart és folytattu
nk, mint például az országházban a törvényhozóké, le
hetett volna is a fonforgó kérdésekben megállapodásra 
jutni; de két-hároui nap alatt ez lehetetlen volt. így 
egy másik egyetemes tanitó-gyulés mielőbbi összehívása 
elkerülhetetlenné vált. Ugyde ezt, a múlt évben, a ha
zánkat, nemzetünket ért ezernemü csapások miatt ki
vinni nem lehetett A folyó év elejéu azonban a gyűlés 
megtartásának eszméje ismét felvettetett. Az összejöve
tel, tanácskozás tárgyai s módozatúi kürvou.aloztuttuk. 
8 oda dőlt cl a kérdés, hogy a Il-ik egyetemes tanitó- 
gyülés folyó évi augusztus 0, 10, 11, 12-ik napjain, 
Budapesten megtartassák, xv rendező bizottság már 
előbb kitűzte a főbb tételeket, melyeket a gyűlésen 
vitatni fognak. E tételek lapunkban is közölvo valónak 
anunk idejében. Felhivattak az egyes tanítói egyletek, 
értekezletek, hogy e tárgyak felett előre is eszmét cse
réljenek s véleményüket, a nagygyűlés előtt, a rendező 
bizottsághoz beküldjék. Nevezett bizottság a gyűlést 
azáltal is. gyümölcsözőbbé óhajtja tenni, hogy tanszer- 
kiállitást is rendez a nevezett napokon

Ily előzmények tétettek eme második egyetemes 
magyar tanító-gyűlés megtartása s rendszeres lefolyása 
végett. Csak c rövid vázlatból is beláthatja az olvasó, 
hogy az illetők igyekeztek megtenni, s a körülmények
hez képest meg is tettek mindent s nem mulasztottak 
cl semmit, — még az olcsó utazás és elszállásolás elő
nyeit is kizsákmányolva, a legszegényebb tanítók, tan- 
ügybarátók stb érdekében, — hogy e gyűlésen min
denki, aki csak ez ügy iránt érdeklődik résztvehessen, 
s hogy az összejövetel s együtt-tanácskozás eredmé
nyeket mutasson fel az országszerte felkarolt tanügyi, 
illetvo népnevelési téren.

A fentebb elmondottak után bizonyára felesleges 
lenne olvasó közönségünk elölt arról szót váltam, hogy 
mi értelme vau s mi haszon háramolhatik egy ily gyű
lés rendezéséből hazánkra, nemzetünkre?! Jól tudja 
azt mindenki, aki olvasni s gondolkodni szokott, hogy 
a nevelés, a tauügy, az emberiség legszentebb érdeke. 
S igy elég auuyit mondani, hogy c tervbe vett gyűlő-' 
sen a nevelés-, a tauügy fejlesztése s előbbviteléról 
•esz szó; ennek érdekében történik ott minden : beszéd, 
mintautasitások. tanszerkiállitás stb.

Igenis! t. olvasó. Ez a zo n  g y ű lé s , !i -»1 az em 
b e r i s é g .  k ö z e le b b  n e m z e t üuk  v a ló d i ,  ig a z i  
é r d e k e i  f e l e t t  fo g n a k  az i l l e tő k  t a n á c s k o z 
n i...  Igenis! ez azon gyűlés, hol azért ejtetik minden 
szó : miként kell a földnek különben i* legnemesebb s 
legrcmekebb teremtményéből isteu képére hasonlító ne
mes, szabad embert nevelni, képezni; a kinn aztán az 
isteni tulajdonok legalább némi-némi részben felismer
hetők legyenek. Arról lesz itt szó igenis, hogy n sza
badság, egyenlőség, testvériség érzelmeit miként lehes
sen legkönnyebben e haza minden fia és leánya szivébe 
beültetni s gyümölcsözővé tenni: hogy az emberek ér
telmi tehetségét a kunyhókban is odafejleazszék, akik 
erre hivatva vannak, hogy tudja meg . miért és meny
nyiben ura ö a földnek s ennek minden teremtett ál 
tataiunk?! A felett fog folyni igenis a vita,habár csak 
közvetve, hogy nemzetünk miként emelhető leghama
rabb s legkönnyebben u nyugati műveltség színvona
lára; hogy mielőbb szabad, művelt, értelmes, felvilágo
sodott emberek lakják emu tűidet, melyen lakunk és 
hogy tudják ennek áldásait szellemi és anyagi ulőha- 
ladásukra s igazi saját javukra és boldogságukra, ön
tudatosan kizsákmányolni és felhasználni.

Az a fájdalom egyedül, hogy megyénkben csak 
a nyíregyházai ev tanítói kör tárgyalta a kitűzött té
teleket ! Éh egyedid a nyíregyházai ev. egyli tanács 
gondolt reá, hogy a gyűlésen való tnegjeleuhctésre cgv 
tanítónak anyagi segélyt nyújtson. Tauitó-egyleteiuk 
csak nóvleg léteznek. Éle tjeit c fontos gyűlés előesté
jéig legalább egyik sem adott magáról arra nézve, hogy 
vagy a kitűzött tételeket tárgyalta volna, vagy magát 
a gyűlésen képviseltetné. Ilyesmiről nyilvánosságra mi
sein jutott Én részemről nein mulasztottam el, midőn

A szirrlme* Völgy olélic 
I tlróslo dalok közt t< p le —

Medret ás a Úgy talaj! au, 
Medre melleit hii* fü lei van, 
lő-nne zengő nuulám-n-g
Oly andnlgőn elrsic*ere£ .......
Partján kél uefck-jt s viml 
S lm t i  virult reá leh u ll.... 
Nappal lángoló napsugár 
Kéjelegve keidére jár,
I sahitón mosoly g  feléje. . . .  
föleageli. . . .  < *alja. . .  hívja . 
Maga«l>a fe l,., de nem bírja: 
S a kis patak sima ttikrrn 
M e g té r ik  Rezei •ugara!!!

Oh ifjn»ág! csörgő patak 
A hízelgő nyá|as szavak 
Vanzvliatalma gyilkoló.
Mikkel a b iu  k éj c s á b it .  —
Vigyáz! J mert könnyen elánul —

l.dtlrr Sámuel.

Egy család tö rténe te .
(Folytatás )

II. Hoz : A hívatlan vendég.
A falu északkeleti végén magánosán a többi há

zaktól kisé távolabb áll egy kis ódonszerü lak, .*ili„ 
valamennyire különböző a többi falusi házaktól, egy 
rengeteg nagy udvar közepén, délre egy nagy emele
tes magtár, északra távol egy hosszú istálló, a magtár 
és istáló szilárd anyagból cseréppel fedve, szép sárgá
ra festve, inig az udvarházra csak szatmafcdrl jutóit, 
azt is jól megkuszálta már a szélvész, úgy látszik első 
tekiutetre, hogy azok a büszke paripák, és azok a 6zép

ideje volt, a kitűzött tételeket o lapban is közölni s 
azok mogliányás vetésére a megyénkben létező tanító- 
egyletek. tanítók s tan felügyelőségek figyelmét, ez utón 
is fclhini. De nem mulaszthatom el most sem jelezni 
hogy mi semmit nem tettünk llát minket ama hat té
telben kifejezett eszmék, elvek nem érdekelnek?! Hát 
nekünk nincs szükségünk az egyetemes gyűlésen való 
megjelenésre s az ottani okulásra? 1 Talán mi tőkéié 
tesek vagyunk?! Talán nálunk minden rendén van?! 
Meddig fogják még névleges tunitó-egyleteink, minők 
sokféle néven és czimen léteznek, az igazak édes álmát 
aludni?! Mikor fogunk már felserkcnni a munkára1' 
m ikor?!... Sok és nagy kérdések. Vajjou a közeljövő 
ad-e rajok feleletet? Vagy csak alszuuk, szunnyado- 
zunk tovább?! No! hát akkor csendes, nyugodalmas 
jó éjszakát ü l ........

hürüm bel Péter.

G ondolkozzunk egy szabolesm cgyci é§ hajdúké- 
r ttle ti tanügyi s tu tis tik a i táb láza t öns/eállitáwa 

és közrebocsátása felől.
Hogy a statistikai adatok gyűjtése mily fontos és 

nagy horderejű dolog : ennek fejtegetésével s bizouvit- 
gatása által megsérteném e lap olvasóit, vagy a leg
jobb esetben is csak a szót szaporítanám. Nincs a tu
dománynak olyan ága, melynek u maga körében, ha 
fejlődni és haladni komoly szándéka van, a statistika 
adataira szüksége ne lenne. A történész, orvos, termé
szettudós, bölcsész stb, ha az általa választott tudo
mány-szak ügyét lelki smeretesen óhajtja előre vinni, 
nem lehet el a már többször nevezet udatok nélkül.

xi statisztika számtételei lényegesen s elkerülhet- 
1 énül megkívántainak külöuösen a tanügy előmozdítá
sára nézve, a mivclödós terjesztése körül. Mint arra, 
hogy egy magas palota harmadik emeletére jussunk, a 
inai építkezési mód szerint legalább, lépcsözetet kell 
igénybe vennünk : épen igy van a dolog az emberiség 
szellemi fejlődésének, a valódi miveltség segédeszközé
nek, az iskola-ügynek kérdésével is, ha ezt rendelteté
sének megfelelő állapotban akarjuk szemeinkkel látni. 
E szellemfejloclé.si iigy elöbbvitcléúél, emelésénél a lép
csőzd egyes fokait a statisztika évről-évre kimutatott 
adatai helyettesítik Hogy e téren is előre, feljebb-fel-
j.-lib lépegethessünk, még pedig biztosan : szükségünk 
van megyénkben is egy tanügy statisztikai táblázat ös»z- 
szcállitása és közrebocsátására. E hiányt pótolni, e hé
zagot betömni a művelődés terén, igyekeztek a külföl
diek példája által buzdittatva hazánkban is dr. llars,
J. Schworcx Gy. és inások. Közelebb Győr, Soprouyi 
és más megyékben is, a tanfelügyelők állították össze 
s adták ki c tanügyi statisztikai táblázatot, saját me
gyéjük területéről szedegetvén s gyüjtvén hozzá az egyes 
számadatokat. A sajtó pedig elismeréssel fogadta s a 
közvélemény helyesli ezen eljárást a jelzett téren. A 
sajtó és közvélemény pedig, mint mindnyájan tudjuk, 
nagy hatalom. Ezekkel, különösen mégis a közvélemény- 
nyel nem tanácsos szcmbeszállani; mert könnyen el
vesztheti az ellenfél oly hatalommal szemben a  csatát 
mint a közvélemény: .mivel ennek hatalma nem függ 
egyes ember életétől, hauem nagy és általános elvek 
uralma alatt áll.4

Egyedül egy ily részletes kimatatásból tudnánk 
meg. hogy állunk a tauügy terén Szabolcs vármegyé
ben E könyvben találhatjuk meg azt, a mi van és un
nak üres helyét, a mi n:ucs; hogy igy aztán a mi van 
azt figyelemmel kísérjük, gondozzuk, fejleszszük, sza
porítsuk ; a mi nincs, annak pedig megszerzésén igye
kezzünk, létesítéséről gondolkozzunk s elöállitásábau 
fáradozzunk, buzgólkodjunk.

Tagadkatlan igaz s dönthetlen azon állítás, hogy 
a statisztikai adatok értéko nagyon viszonyos. T'gyan- 
azon számtételnek, a közforgalomra nézve, kedvező kö
rülmények között, t. i. a fejlődési, haladási időszakok
ban, legfeljebb egy pár évig van értelme, értéke; mi
vel ilyenkor a könyvbe felvett számadatokat, két év 
múlva az elet, u gyakorlat mással váltja fel. Tegjuk

magyar okink, melyeket épen most bocsát vújura a 
csikós és béres többre becsültéinek, mint az a mnrezi- 
alis öszliohnjló szakálla úri ember, ki parancsoláshoz 
szokott hangon ad utasításokat az udvaron dolgai után 
látó számos cselédségnek. Tahin felesleges is mór da
liunk, hogy e nyílt tekintetű becsületes arczu úri em
ber gazdatiszt, gr. Ilndácsi Guidó x-i terjedelmes tirá
da Inában.

A széles, tágas udvar háttcién magas rácsozattal 
elkerített nagy gyümölcs*, kert terül el, nem gátolván 
a lia.znossági elv. hogy elöl néhány fenyőfa s egyéb 
dísznövény ne foglalton helyet, mely a kertnek kívül
ről némileg urias tekintetet kölcsönöz.

F.zen a terjedelmes portán Tekintetes Kolozsvári 
Mihály uram a legnagyobb ur. mikor a Gróf ott nincs 
és vendégek sincsenek, n mi igen ritka dolog, állván 
Kolozsvári uram a vendégszerető házigazdák között a 
legjobb hírben meszsze vidéken. De még nmga a gróf 
(•méltósága is, ki különben igen szigorú ember szám
talanszor megembereli ut. meghallgatja s elfogadja okos 
tanácsait, s megvan néki egyszersmind mindenkorra 
engedve leülve beszélni "méltóságával. Ez csak az u 
kiváltságos joga a többi gazdatisztek között.

De lépjünk közelebb, s ismerkedjünk meg az égés* 
családdal.

A házi nő épen két leánya kézi munkáinak szem
leletével van elfoglalva, amennyiben holnap vizsgájuk lesz 
a gyermekeknek, és e vizsga nagy ünnepélyességgel 
szokott véghez menni, a szomszéd lelkészek s kisebb 
földes urak rendesen meg szoktuk erre hivatni, a mi
kor is a vizsgát nagy ebéd, ezt ismét tánczmulatsiíg 
szokta követni kivilágns viradtig.

Különben kolozsvári uram kedves életpárja elő
kelő műveltséggel hír, a gróf kontcszekkel egyenlő ne
veltetésben részesült. Bár kisé elhízott, de egész alakja 
és modora megnyerő szívélyes, lekötelező, gömbölyíted 
! erek képe maga a megtestesült nyájasság és jószí
vűség.

A két leány a mama mellett majdnem egyidejű-



például', hogy ma megyénkben van ‘.00  iskola; ebből 
teljesen fel van szerelve 80; két év elmúltával szapo
r o d h a t  az iskolák száma tizenöttől; a felszereltekké 
hatvannal is; igy amott a 200 helyett 213, emitt 80 
helyett 140 áll valóságban, de ez csak azt bizonyítja, 
hogy ily táblázatot minden évben kell összeállítani, nem 
kímélve költséget, sem fáradságot, igen! mert hiszen 
csak igy tudjuk meg : előre mentünk-e avagy hátra? 
Hol történt megállapodás, hol előre- és hol hátrmnenés?! 
ezt csak a statisztikai táblázat képes tisztán feltüntetni, 
így aztán lehet okszerűen, a szükséghez képest intéz
kedni még a szobából is. — Tehát minden évben köz
zé kell tenni a tanügy állapotáról való táblás kimuta
tási, mert mint Buckle monda : „ma már a társadalom 
mozgalma oly rohamos, hogy egyik nemzedék szükség
letei nem szolgálhatnak mérvül a másik szükségletei
re", (Buckle II. 1. Anglia művelőd, tört. Ili k 1-tO—141 1). 
Minden nappal előbb megyünk egy lépéssel czélunk és 
rendeltetésünk felé; fejlődünk. Vagy ha azt tartjuk 
igaznak, hogy : „ne m az  id ő  h a l  a d : m i v á 11 o- 
zunk," mint az ember trugoedijájának halhatatlan köl
tője ezt irá, akkor hát : változunk mindennap; de a 
művelődés terén, o változást mégis jelezni kell minden
nap, hogy igy helye legyen a művelődés történetének, 
az a*, hogy c mivelödés története, az évről évre gyűj
tendő adatok után nálunk is, nemzetünkről is, megír
ható legyen.

K kis kitérésből nyilván kitetszik, hogy a statisz
tika számadatai a művelődés történetére nézve örök 
becsüek és értékűek Azaz, hogy c tekintetben amaz 
adatok értéke már absolut. így is. amúgy is nagyon 
kívánatos, sőt szükséges, hogy e táblázat megyénkben 
elkészíttessék.

K lap olvasói emlékezhetnek s azt hiszem emlé
keznek is rá. miként a múlt évben a rom. és gör. cntli. 
és ref iskolák felügyelői nyilvánosan felhivattuk sajtó 
utján, épen o lap által, hogy a kormányzásuk alatt le
vő iskolák állapotáról bocsássanak a nyilvánosság élé 
egy részletes statisztikai kimutatást. Ilyet a zsidóktól, 
kiknek iskolai ügyeiről a a legközelebbi számokban 
szólottunk, kívánni nem lehet; mivel ott, t. i. az izra
elitáknál olyan vidéki, vagy megyei iskolai felügyelő
ség nincs, mint a többi megnevezett íelekezetcknél Itt 
niiuden egyes család, vagy egyes községekben több 
család által feltartott u. n. zugiskola magának áll s 
esik. Ksck felelt, mint felekozeti hatóság, nem őrködik 
senki ember tía.. És igy kimutatást nincs is kitől kérni 
és várni.

K czikkek mind a közvélemény hangos kivánatu 
következtében lettek megírva s a másik nagy hatalom 
a sajtó által elterjesztve. És mi történt?! A ref. isko 
Iák felügyelősége elkészítette a kért táblázatot a kor
mányzása alatti iskolák állapotáról, mely szinte a la
pok hasábjain, még a múlt évben ismertetve volt. A 
többi fulekezetek felügyelőségétől nem jött semmi hang 
Pedig a közvéleménynyel és a sajtóval trefálui : czél- 
hoz nein vezet És ezt nem árt figyelembe venni azok
nak, a kiket c dolog épen illet.

Hanem : uciu lévén száudékunk sem egyesekre, 
sem felekezetűkre olyasmit erőszakolni, mi nckiok nem 
tetszik, vagy elvük elleni; sem pedig keseríteni nem 
akarván senkit: az említett felekezetek iskolai felügye
lőségéhez ezúttal több szavunk nem lesz. Különben is 
vau ez ügynek megyénkben is oly közege, melynek 
épen munkakörébe* esik a szabolcsmogyei és hajdúké- 
rületi tanügyi statisztikai táblázat osi/.eállitásn és köz
zététele. Értein a tanfelügyelöséget Ennélfogva eliez 
fordulok kérő szavaimmal, ha meghallgatást nyerhet
nék. Én ezt remélni elég bátor vagyok előre is.

Megyénk és a hajdúkerület tanfelügyelője több 
mint két év óta viseli itt c hivatalt annyi idő igen 
elegindo arra nézve, hogy a felügyelete alatt levő is
kolákkal közelebbről és részletesen megismerkedjék. Hi
szen erre nézve a H68 XXXVIII t ez azt rendeli, hogy 
köteles a tanfelügyelő az iskolákat.......... de erről ta 
lán majd máskor, egy külön ezikkheti szólunk. Most 
még uunyit csak, hogy nevezett taufelügyelöség két íz

nek tűnik fel első tekintetre, azonban élesebb vizsgá
lat utáu Ilon sokkal érettebb tekintetet mutat, fcukolt 
homloka az éles ész egy félre magyarázliatlan vonását 
mutatja, mig két szolid fényű lekete szeme az ábráuilra 
való erős hajlandóságát tünteti fel Általában azon nők 
közzé sorolható, kik neui auuyira a vonások szabály- 
szerű öszhaiigzatn, hanem valami Icirlutilan báj és kel- 
lem által hagynak a szemléidben maradandó benyomást.

Ida a kisebbik azon arezok közzé tartozik, kik 
első tekintetre nem igen lepnek meg s tűnnek fel, de 
Hosszasabb cgyiitlét után, kedves meguyeru modorát 
felejteni nem köuuyeu lehet. Tüzes fekete szemei alig 
cazrevehetoleg kaucsalitauak. mi, a  mi igen ritka szép- 
Migét emeli s egész lényének bizonyos ártatlan pajzán- 
ságot kölcsönöz.

llát a fiuk? az is kettő van, a nagyobbik Gyuri 
egy tele képii poétákon jószivü gyerek, most is odakint 
tan apja mellett umint a gazdaságot körül nézegeti.*) 
a kisebbik Győző egy nyúlánk arczu, öltözetével mit- 
sem gondoló Hu, lepkefugóval kezében szaladoz a fecs- 
kefarku pillangók után kipirult arczczal a déli nap 
Hevében.

Miután körű (nézeget te Kolozsvári uram a terje
delmes gazdaságot, gyermekeivel belépett a szobába.

„Kedves gyermekeim szólott a leányokhoz, tegye- 
|ek el most munkátokat az utcza másik végén Tornai 
bácsit láttam erre közelíteni gyermekeivel; kiket csak 
tegnap hozott haza az iskolából".

K szavakra a Hűk kirohantak a jó pajtások üd
vözletére. Iloncza pedig pirulva húzódott mamájához 
közelebb, mig Boriskánuk nagy kedve lett volna a fiuk
kal kiszaladni a kis vendégek elé.

Eközben Imik kopogtatás után belépcett a szo
bába a tisztcletes négy gyermekével, s miután a házi 
uő üdvözölve lett, a két lelki-testi, bizalmas jé barát 
szívélyesen kezet szorított. A diákok felkeresték a le
ányokat s némi elfogultsággal üdvözlök egymást. Jenő

*' Apja gardati-ztiiek azánla.

ben gyűjtötte már legközelebb össze az iskolák á lla 
potáról az adatokat. S azt hiszem közvélemény nevé
ben szólok, ha nyilvánosan kérem ns. Kiss .József tan- 
felügyelő urat, hogy a kormánya alatti iskolák állapo
táról t a n ü g y i  s t a t i s z t i k a i  t á b l á z a t  czim alatt 
egy kimutatást tegyen közzé. Ezzel magának érdemet 
szerez a  megye közönsége előtt, a tan ügynek pedig 
nagy szolgálatot fog ezáltal is tenni.

(•ürömliei Péter.

Felh ívás a szaímlcs megyei és haj du k e n i le li nép
tan ítókhoz !

Nagyméltóságu közoktatási luagy. kir. miniszter 
ur ő cxccllentiújn f. évi jun. hó 23-án kelt 13004. sz 
a. rendeleté által a nyári szüuidö folyama alatt a ha
zai összes néptanítók számára az országban több he
lyen tornászati taufolyamot rendeztett. A Szabolcsaié- 
gyei és hajdukerületi tankei öletekből jelenkező népta
nítók a debrcczeni tornaegyletnél fognak képeztetoi, 
és a tanfolyam idejére az államtól pénzzel segélyeztetni.

J'dius hó 22-én vett 10021. sz. a közoktatásügyi 
miniszteri rendelet szerint : a nagyméltóságu kereske
delemügyi m. kir. miniszternői az ország több városai 
között Dobreczenbcn is gazdászati tanfolyamot rendez- 
tetett, mely július hó 28-tól augusztus26-ig fog tartani, 
melyen a felügyeletem alatt levő tankerületekből kije
lölt és állami segélylycl ellátandó 3 tanítón kívül sa
ját költségükön többen is részt vehetnek, s a jele ükö
zők i kereskedelmi minisztérium által kiállított, nálam 
több példányban meglevő „Igazolvány"nyal láttatnak 
el, melylyel az illetők vasutakon dij leengedésben fog
nak részcsittetui.

Tisztelettel hívom fel az igen tisztelt tanító ura
kat, miszerint a  nagyméltóságu, közoktatási ós keres
kedelemügyi ni. kir. minisztériumok által. Debreczen
ben számokra rendezett tornásza ti és gazdászati tan
folyamokon minél többen részt venui, s ezen igen ked
vező alkuimat ünmivelödésükro sikeresen felhasználni 
igyekezzenek.*)

Kelt Debreczenben, július 22 1874
Kiss József,

szabolcsmegyi-i h L:i;«lnk- ‘rületi 
taufelfigji-lw

ÚJDONSÁGOK.
=  Képviseleti gyűlés juh  30-án — 1. Jegy

zökönyv hitelesítő küldöttség neveztetett. 2. Bolgár- 
mester jelentést tesz Mikecz József verekedéséről Tu
datja hogy a helybeli, kir. törvényszék az előv izsgála- 
tott eszközölte, minek folytán Mikeczct súlyos testi 
sértés bűntényéért, tekiutve hogy az illető életveszély
ben forog : vizsgálati fogságba helyezte, minek folytán 
polgármester ót hivatalától felfüggesztette. K szomorú 
esemény mély fájdalommal vétetik tudomásul. — 3. 
Olvastatott a királyi kisebb haszonvételek bérbeadá
sáról megbízott küldöttség véleményez jelentése a biz
tosítékul letett értékpapirokaa vonatkozólag Hosszas 
vitatkozás után uz értékpapírok névleges értékben fo
gadtattak el; a tőzsdén jegyzett értékpapírok pedig 
7a értékbeli oly megjegyzéssel, hogy ha azoknak ára 
csökkenő, az illetők által a külömbözet készpénzben 
leend utánpótlandó. — 4. A holt bérlők azon kérelme, 
hogy csak félévi biztosítékot kelljen letenniük, meg
adatott, annyival is inkáhh mivel erről a p. p. rend
tartás úgy is elég biztosítékot nyújt. — 5. Szóba jő 
ven a a „sorház" ügye : elhatároztatott, hogy az ka
tonai laktanyának lesz fordítandó. -  Olvastatott ág 
ev. tanító folyamodása, melyben kérik, hogy miután az 
ismétlő iskola vezetéséért úgy is tiszteletdij ígérteiéit 
számokra a képviselet által : 20—>20 frtot tehát ósz. 
szesen 100 frtot részükre utalványoznának, mely ősz- 
szeget ők arra használnák, hogy az egyetemes tanítói

*1 A iub»l«-*inogvei » haj«lukeruleti koil.injr tek. szerkesztője tisz
telettel kéretik a k»zzetét>-lc'e

a hamuszin hajú kis Hu szerényen meghúzta m igát 
egy szegletben, mig lopva fel felkereste Iloncza tekin
tetét, ki sehogysem akarta felvenui azokat a szép sze
meit úrról a medvebőrről, mely u kanapé elé volt te
rítve. Azonban Boriska karjába csimpaszkodott a kis 
fekete hajú Kdének s ugyancsak kikérdezgette, hogy 
mit tudott távol csinálni egy álló esztendeig? Talán 
eszébe se jutott az alatt a karti hinta? Hát aztán tud c 
még tilinkózni? Úgy hogy alig tudott hirtelen minden 
kérdésére megfelelni.

Elemér már n szülőkkel társalkodóit. Árpád pe
dig a festményeket bámulta a falon. Eközben csönde
sen megnyílt a melléka|tó. egy hajoló félszem& nő jött 
be rajta, fejedelmi termettel s oly csodálatos szépségű 
félszemmel, melyben száz szép szem gyújtó sugara csáb 
és vonzereje szorult E nő a nevelőim volt!

Elemér csak egys/cr tekintett a bűvös féls/.einbc, 
azután elpirult, s kerülni látszott a gyújtó szemsnga 
rakat, azonban a télszem tüzsugarn nem egyszer ke
reste fel a valóban szép szőke fiút, s kizárólag csak 
vele társalkodót!, talán gyönyörködött koronkinti zava
rában. vagy egészen .aás indokból? Azt majd meglát
juk később.

A beszéd tárgyát különben napi események, ap
róbb érdektelen tudakozódások képezték nz öl egek kö
zött, a gyermekek bohóskodásait szintén nem érdemes 
leírni.

Eközben ebédre hívtak. Az ebéd azon szívélyes 
és családias fesztelenséggel folyt, melyet ma ritka he
lyen találhatni fel inár A nevelóoő Elemérrel ült szem
közt s folytonosan reálövelte égető tekintetét. A többi 
gyermekek bohó semmiségeken oly édesen incg-megne- 
vettek, midőn egyszerre nehéz utiliintó robogása fordí

to t t  minden szeiuett a kapu fele nyíló ablakra.
(Folyt, kör.)

gyűlésre leimen vén a méter rendszerben előismerete
ket szereznének. Kérelmük megadatott. I gyszinte meg
adatott a helybeli alapnevelőnek folyamodása után 
ugyan-e czélra 20 fit, bár ez ellen erőteljes hangok 
emelkedtek melyek az illető alapnevelőnek képességét 
kétségbe vonták.

(!) .Melyik jobb a ,,Sz. II. KözlOny“-c vagy
a „Szabolcs** V Ez a kérdés adott alkalmat azon szo
morú véget ért disputára, mely a „Komlóhoz“ czimzett 
étkező helyiséghou múlt hő 26-án este történt, egy 
képzett ügyvéd és egy városi tisztviselő között. Emlí
tett tisztviselő M. J. ugyanis, az ellenvéleményt han
goztató, erősen mámoros ügyvédet, ki mint mondják 
őt bizonyos sértő kifejezésért arczul legyinté, súlyos 
botjával daczár;', annak, hogy egy jelenlevő, midőn 
szándokát látta elébe állott, úgy vágta főbe, hogy élete 
mai napig is veszélyben forog, s hu élete megmarad 
is több mint valószínű, hogy gondolkodó képessége 
többé vissza nem tér; beszélni egy hét lefolyása alatt 
sem képes. A törvényszék az. elóleges vizsgálatéit már 
megejtette Mikecz Józefc-t vizsgálati fogságba helyezte. 
Ki is ügyét fellebbezvén az iratok n curiára felterjesz
tettek. — Ennyi a szomorn kimenetelű tény előadása. 
Mi pedig valóban megdöbbenünk társadalmi életünk 
ijesztő képo felett Városunkban ugylátszik bot vagy 
vagy revolver nélkül még az utczára se lehet kimenni, 
anyival inkább köz vagy nyilvános helyre, a nélkül, 
hogy életünket veszélynek ne tegyük ki Megjegyzendő, 
hogy a Komlóban ugyanekkor nyilvános előadást tar
tott egy pesti dulláisuiat. ügy tudjuk, hogy nyilvános 
előadásoknál a  rendőrségnek képviselve kellene lenie. 
Meg nem foghatjuk azért, mi lehet oka annak, hogy 
a rendőrség e botrányt meg nem akadályozta.

(!) A re f. egyház ja v á ra  aug. 10-én tartandó 
hangversenyre ismét sikerült egy általánosan ismert 
megyénkben lakó zeneművészt megnyerni. Nevét na- 
nagyobb meglepetés kedvéért elbalgatjuk, még a prog
ramon se lesz kitéve saját kivánatúra. A hót elején a 
sói remi kinyomatik s szét küldetik. Némelyek előtt 
úgy értesültünk, feltűnő hogy c hangverseny a temp
lomban taitatilc, azoknak, s általános felvilágosításul 
megjegyezzük : mellőzve azt, hogy a hangversenynek 
czélja épen a templom felsegélése mellőzve, hogy Sveitz- 
ban, de hazánk irányadó ht-lyoin is a alkalalmas he
lyiség hiányában templomokban tartatnak hasonló czélu 
hangversenyek, elég ha annjit constatálunk, hogy ez 
uj templom még ünnepélyesen felszentelve nincs, és 
hogy a zene mint a szavalati darabok a hely komoly
ságához illően fognak megválasztatni.

(sz) Emlékeztetjük az illetőket, hogy a  nyí
regyházai papi értekezleti kör nug 10-én a Sóstón 
gyűlést tartami, melyre az elnökség nevében újólag 
tisztelettel meghívjuk a kor tagjait, s minden érdek
lődőt.

*** Mnlt héten  tartató .t meg Miskolczon a t i 
s z a i  e v. e g y h á z  k e r ü l e t  g y ű lé s e ,  mely felé az 
egész ország feszült kíváncsisággal tekintett, amennyi- 
:i n - rü c x o i p á n s z lá v  i z g a t á s o k r ó l  s z ó ló  k ü l 
dő ts  ég i s m e r t  j e l e n t é s e  vétetett itt tárgyalás 
alá A tárgyalás egy egész napot vett igénybe anicny- 
nyiben a n.-röczei tanárok egy terjedelmes endékua- 
tott terjesztettek fel. mely teli volt a köztiszteletben 
álló fónásztor személye ellen irányzott támadásokkal 
gáncsolással és fenyegetéssel — Még a gyűlés szín
helyén is akadt egy pár ember, ki eroteteljes jeleit 
adta előre is egy uj in u s z k á r é  y. e t é s i  e x p d e d i -  
t i o iráni táplált hajlamainak. Azonban daczára ennek 
a superintendentia nem ijedt meg, megvonván az in
tézettől minden segélyt, bizonyítványait érvénytelen
nek nyilvánította, az intézet sorsáról leeudö további 
intézkedést a kormánynak tartván fel.

X  Ismét öngyilkossá;; történ*, városunkban 
múlt hó 27-én. Egy kereskedősegéd konnyelmüségszülle 
költekezés miatt szégyenében a város erdejében agyon
lőtte magát- Nem liiszüuk várost, melyben annyi min
denféle ziláltság és háborgás volna mint napjainkban 
Nyíregyházán Társadalmi életünk valóságos felfordult 
világ itt az emberek nem tudnak most nemes elvhar- 
ezot folytatni egymás ellen. Ember embertársainak nem 
elvét igyekszik niegdönteui, de személyét megölni ha 
lehet lelkileg, s ha ez nem sikerül testileg is : úti figu
ra docet. Ki mással össze nem veszhet, összevesz, meg- 
hasonlik önmagává], s ha uiucs kit mást megölni, meg
öli magát. Szomorú időket élünk. íme tisztes honatyák, 
kik ott fenn adtátok ebben a tekintetben az első pél
dát gyönyörködjetek müveitekben. Imo a példa raga- 
\*5 -lett; hogy hova fog ez vezetni: a jövő titka; de 

ha igy megy az elzüllött társadalmi élet keserű emlé
kű romokat fog felmutatni. Még legnagyobb részben 
csak szóratnak aiua sárkány fogak, melyek nemsokára 
ki fognak kelni, hogy egymást inarczangolra felem ész- 
■ /.ék. Gondolkodjatok polgárok, ítéljetek józanul, s okul
jatok a jelennek szomorít jelein.

N yíregyházán széltiben beszélik, de a „H. 
kerüleri Kö/.löny" hasábjain is olvassuk, hogy egy el
sőrangú rendőri tisztviselőnk a kerülő által nem saját 
főidéről ugorkát hozatott volna! Igaz, hogy az ugorka 
napjainkban igen becses portéka. De kell, hogy száz
szor becsesebb legyen városunk jé  hírneve. Ha ez csak 
puszta rágalom : akkor a hirterjesztöje méltó rá, hogy 
illő büntetését elvegye, mert az ilyeu által csak az ál
talános sülyedés mozdittatik elő, de ha való akkor gyö
keres orvoslatra van szükség. Azt liiszük a közvélemény
nek adunk kifejezést, ha felhívjuk nyilvánosan a rend
őri osztályt, hogy igazolja magát, mert egy becsületes 
tisztviselőnek semmi szennyet magán túrni nem szabad.

(?) Az országos hírű  liszkai Rabbi meghalt 
a múlt héten. Halála Nyíregyházán s az egész vidéken 
nagy érdekeltséggel fogadtatott. Mint tudjuk felekc- 
zetc, különösen az. ortb párt őt rendkívüli tiszteletben 
részesítette. Me-szc I -híréi jártak tiszteletére. Maga 
nélkülözött, de házánál naponta igen sokan clláttattak 
élelemmel, úgy hogy laká-n úgyszólván vendéglőhöz 
hasonlított Sokan profélaszerü dicsfénnyel környezték. 
Mint ismerői mondják a tudományokknt is foglalkozott.

Felelős szerkesztő: Lukács Ödön



tíépolnj eladás.
Valódi puplai gépolajat úgy 

szinte dohányzsineget ajánlja l o g ju -  
tányosabli áron

tőitek lgnáoz
Nyíregyházán Puttony i-utczn

Hirdetmény.
A nagyinéltóságu G róf H adik-B arkó- 

ezy-féle hitbizoniúnyi vagyonhoz tartozó 
a Szabolcsmegyébeti a nyiregyluiz-ungvári 
vasútvonal közvetlen közelében levő Bog- 
dány mezőváros határában fekvő 779 hold- 
nyi szántó,- kaszáló lés legelőből .‘illő tagosi- 
to tt birtok lakházzal és m ajorsági épületek 
kel, továbbá:

Kemecse község határában fekvő 2G 
hold szántó- és kaszáló-, végre

Deinecser község határában fekvő2192 
hold szántó, kaszáló és rétbeli tagos birtok, 
az utánuk járó királyi kisebb baszom  ételek
kel együtt az 1875-dik év január hó 1-től 
kezdődő G egymásután következő évekre 
az 1874-dik év augusztus hó 2G-dik napjá
nak reggeli 10 órájakor Nyíregyházán 
Szesztay Károly ügyvéd lakásán tartandó 
nyilvános árverésen a  legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe fog adatni.

Az árverési feltételek alautirottnál és 
Pálócson a számvevőségnél m egtudhatók.

Megjegyzendő miszerint a bérlethez 
Bogiláuy községében 72 köblös a Demecser 
községében 88 köblös üszivetés és több- 
rendbeli takarm ány neműek is adatnak  át 
a  legtöbbet ígérő uj bérlőnek.

Kelt N yíregyházán, 1874. július hó 
15-kén. (3 — 3)

Szeszt*) Karoly,
k «* v. tigyvéU.

ad. 432.
K.

P á l y á z a t .

A tisza-dadai jegyzői állom s, m ely!) el 
400 frt készpénzfizetés, 5 hold föld haszon 
élvezete és szabadlakás van összekötve ü re
sedésbe jővén * ennek betöltésére pályázat 
ny ittatik . A kellően felszerelt kérvények f. 
évi augusztus hó 25 ig a dadai alsdjáráa szol- 
gabirójálioz he nyújthatók. A vá’asztás f. évi 
szeptem ber bő l-sö  napján fog m egtartatni.

T .-Lök. 1874. julius 19
Ou<m1 y Géza,

•solgeáiró.

RIZOMÁNYI RAKTÁR KISVÁRDÁN.
A lu líro tt  tisztelettel értesíteni ív helybeli s vidéki t. ez közönséget, különösen pedig a 

gazdászattal foglalkozókat, hogy közelebb
a  c se rm e ly v ö lg y i g a zd . g é p g yár

BIZO M ÁN YI R A K T Á R Á T
K is - V á r d a  8 v id é k é r e  átvettem, minélfogva n e v e l t  gyár mindenféle termékei, 
u. m. borsa.jtók, szölösajtók vnsjú rgány , mindenféle szóró-rosták, vetögépek, 
m alátazuzók, hurgonyn-zu/.ök, szecska-vágók, tengcri-m orzsolók, kősó őrlők, 
szalinakötél-gép, répavágók és rép azu zó k , burgonyakapáló  s tö ltö -eke , Ben- 
kő-féle m agtakarók , Guhicz- és Vidacs-fóle ekék, vas hengerek  és minden e 
nembe vágó különféle gazdasági eszközök mindenkor készletben gyári áron kap
hatók. Továbbá liydrau licus ezém ent szintén kapható nálam nagyban és kicsinyben 
a  legjHiányosabb gyári áron. Teljes tisztelettel

Grósz Bernáth.

Haszonbérlet.
Debreezenhez két órány ira , a vá

mos piresi vasutállomásboz órá
nyira egy (1200 ölével számítva) 
1180 holdból álló pusztai birtok 1875. 
april 24-töl kezdve, — a gazdasági 
épületekkel ellá tva, több évre ha
szonbérbe kiadó. Bővebb értesítést 
nyerhetni Ba goson, D arvas A lbert 
kiadó-tulajdonosnál (3 — 3)

Utólsó posta : Vániospircs.
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Hirdetés.
A vidékieknek ejánlom  a jelen 

csépléni idénv ie a nagy-halászi e r
dőben lévő, kitűnő minőségi! és szo
katlanul olcsó tűzi fa készletem et:

1 öl kitűnő minőségű tö lgy  ha
sáb iá ti f it, 1 öl vastag tö lgy  do
rong fa 4 frt.

Megrendeléseket elfogad Kálló- 
Sem lyénben ( 2—2)

kállny Alidra*.
tulajdonos.

Hirdetmény.
Szabolcsm cgyc A pagy helysé

gében egy teljesen felszerelt

szesz-gyár
kellő la k á s sa l— 120 darab  söre hiz
la lására  való istálóval, a tulajdonos 
által a helyszínén adandó 250 —300 öl 
legjobb minőségű fával, vagy a nél
kül, egy vagy esetleg több évekre 
bérbe adandó. — Bővebb felvilágo
sítást ád Székelyben Zoltán Ferenez 
tulajdonos, és N yíregyházán

(S—2) Haas Mór.

Haszonbérlet.
A pthriigyi határhan levu miutegy 

1000 holdat tevő nagyobb részt szántó és 
kaszáló tűidből álló tagos birtokom. — mely 
a tukaji indó háztól egy órányi távolságra 
vau. az ISTű-dik évi Szent-Gjrörgy naptól 
fogva több évre bérbe adandó.

A feltételek iránt értekezhetni t. (.‘za
kói József nr ügyvédemmel Nyíregyházán.

Fata> Antira*.

magyar-német erdőipar egyesület
közzé teszi, hogy T okajban és Szolnokon a „Seppcr és S átori” ezégtöl átvett « 
újonnan berendezett gözfíírészeik folytonos működésben v annak ; úgy e helyeken 
valamint, a  következő állom ásokon :

Nyíregyházán, U jfebértón, Debrecxenbeu, Szerencsen, Miskolczon. Siilyőn 
és Fegvverneken dúsan felszerelt rak tára i íuegny(Itattak

Felhivatik tehát a t. ez. közönség figyelme arra. hogy e helyeken m in
dennemű vágott és szálfaanyagok e ladásra  készen állanak, rendkívüli megrende
lésük pedig gyorsan  é» pontosan teljesittetnek.

K faáruk kitűnő minősége s a lehető olcsó arak m inél több megrende
lést engedvén reméltem, h t. ez. közönségnek tisztelettel a jánlja 

Huszthon, 1873. szeptem ber 30-án

(12- u )  iiX igazgatóság.
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1874.

Árverési hirdetés.

Néhai Jelenovies Anua hagyatékához 
tartozó nyíregyházai 842-dik  szánni ház, 
kótnji félnyilas szőlő, két d a rab  tályai ta 
karékpénztári, és két darab  nyíregyházai 
iparbnnki részvények, a nagykorú  örökö
sök kívánatéhoz képest, folyó évi augusz
tus hó 22-ik napján, délután 3 órakor, a 
városházánál tartandó  nyilvános árverésen 
el fognak adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874-dik évi ju
lius hó 3 1 -én tartott árvaszéki ülésben.

Kmethy István.
árvaszeki jegyző.

A nngykállai utczún levő 1014- 
d ik  szállni ház előnyös feltételek 
m elleit szabad kézből eladó é r te 
kezhetni ugyanott a tulajdonossal

(0 - 2)

N yíregyháza. 1874 Nyom atott Dobay Sándornál.
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