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Csak igazán mondják azt, hogy ogy 

haj m in  szokott m agában járni!
Ki no látná be első tekintetre, orszá

gún* súlyos bajait, betegségeit?! Folyvást 
nagyobb töm eg az , mint a hógörgeteg, 
mely a szikla tetején még csak egy m a
roknyi , de a lejtő oldalán már százados 
fákat csavar ki a ragad m agához, vagy 
tördel össze gyönge nádszálként!

Panaszkodunk szegénységről, elemi 
csapásokról; látjuk az erkölcsiség rohamos 
siilyedését, a  corm ptió t; az önzést, mint 
borit be m indent ijesztő Im liám karikáival! 
8  mindez nem elég, hogy annál veszélye
sebb legyen a ziláltság életünkben : íme 
fölemeli vésztjósló zászlaját a nemzetiségi 
kérd és!

Ez év elején a m agyar nemzet egy 
része m egtám adta a zsidóságot, ezeket ta rt
ván a szegényedés okozóiul, m int a kár
vallott em ber, keresvén a tettest, akin ká
rát követelhesse; most meg a m agyar ko
rona a la tt élő kisebb számú nemzetek 
néznek görbe szemmel a m agyar nemzetre 
nem csak, liánéin a gyülöUég minden fegy
vereit villogtatják a nevelés tem plom aiban : 
nz iskolákban úgy mint a supermtendcii- 
tiákou; a m agánéletben úgy m int a saj
tóban !

8zom oru időket élünk!
Legközelebb a tiszai ág. ov. egyház

kerület miskolezi gyűlése m utatja, mire nem 
képes vetem edni a  nemzetiségi gyűlölkö
dés! Az egyházkerület nagy többségének 
szilárd m agatartása  nem volt képes e len- 
Rulyozni s elném ítani a patislavismus d ü 
hös előharcznsniiink bot rá n közt a tó és a 
törvény szigora büntetését méltán kiérdemlő 
k ifakadásait! Nem hiányzottak fenyegető
zések, melyek nyilvánosan oda látszanak 
mutatni, hogy egy véletlen európai fordu
lat csatén egész erélylyel nyakára tudnák 
vezetni o szegény, sokat szenvedett népnek 
ama hntalinasflágot, melynek neve gyűlö
letes a közelmúltból minden igaz honfi 
s z í v  előtt.

Mily bélyegzett név volt a forrada
lom óta majd napjainkig e szó : „Muszka- 
vezető!*4. . . Na hiszen, akadna most elég, 
ha egy szomorít véletlen úgy hozná m agá
val !~ .

Mai szám unkban m egkezdettük részle
tes leírását e gyűlésnek, szükségesnek láttuk 
nyilvánosságra hozni ez ügyet, hogy a haza 
polgárai okuljanak a szomorú tények felett.

Szeretheti felőlem mindenki nemzetét, 
sőt szeresse is, de ne ngy, hogy másokat g y ű 
löljön e miatt. Nézzük egymásban a polgárt 
a testvért, kik egy időben együtt hivattunk 
a haza s ezáltal a m agunk boldogitására! 
No vessünk sárkányfogakat, m ert veszedel
mes vitézek fognak kikelni a z o k b ó l ,olyanok 
kik önm agukat emésztik fel. Legyen n nem
zetiség mellékes kérdés! Legyen pedigm in- 
denckfeletti nz igaz, önfeláldozó haznfiság.

Megjegyzések
h „ S z a b o c s r a e g y e i  é s  l i a j d u k e r ü l c t i  k ö z 

lö n y "  „ K ö z ö s  i s k o la *  czimii közleményére.
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Kgy volti.i un a közös iskolázást ajánlaná, az az 
hogy a  gyermekek testvéries egyetértésben neveltet
hetnének : do ez korunkban csak ábránd, ha a felcko- 
zeti gyűlöl ség magvait a lelkészek elakarnák hinteni a 
gyenge gyermeki keblekben, ezt épen úgy tehetik :i
k. i/.ös iskolában, a vallási tanórákon, mint a felekezeti 
iskolában. De más részről elvitizhatatlan, hogy úgy az 
állami, mint a községi iskolákban, az uralkodó vallás 
bűze érezhető, a mi dón prot tanárok és növendékek 
kényszerítve vaunak, a katholikus ünnepek m egtartá
sára amennyiben ilyenkor a  tanítás szünetel Ha azt 
akarnék, kogy a közös iskolatanitó, saját vallása be 
nyomásaitól ment maradjon tanítása közben, akkor 
minden közös iskolát meg kellene raknunk minden fe- 
lekezet .sp itz li‘ -jeivel, mert ha külön nincsen is catb. 
vagy protestáns földrajz, terinészcttudoináuy stb. de 
azt minden tanító tudja, hogy nincs olyan tantárgy 
melyet egyik vagy másik szellemben ne lehetne 
előadni.

Azonban a közös iskolák létesítését a protestáns 
papok, már csak az egyház kormányzat presbiterialis 
szervezeténél fogva sem akadályozhatják, m ertük  „ s ic  
v o lo , s i c  j u b e o “-val nem uralkodnak, hanem a  gyü
lekezet maga határoz minden lényegesebb egyházi 
ügyekben, minek következtében ismerek prot. lelkészt, 
ki a közös iskolákért minden utó gondolat nélkül lel
kesül. s még sem létesítheti azt mert gyülekezete nem 
akarja , — inig más részről ismerek olyat, aki ellen
sége a közös iskolának, és mégis clkellett tűrnie an 
nak létesülését, nu-rt gyülekezete úgy akarta.

No vádoljuk tehát a  papokat a  közösiskolák nem 
lőttéért a protestánsok között!

A protestáns papság egy részének, s/emhen a 
közösiskola rendszerrel, állása következő : mi, elvben 
barátai vagyunk a közösiskolának, nélkülözhetetlennek 
tartjuk  a  nevelés érdekében, minden oly községekben, 
hol több csekély számú felekezetek lévén, külön külön 
n m képesek iskolákat tartani, a nődön egyesült erő
vel czóU/.eiüeu berendezhetik m agukat: de feltétlenül 
elpusztítani nem akarjuk felekezeti iskoláinkat oly he
lyeken is. hol azoknak len tartására, elegendő anyagi 
erővel rendelkezünk; n u r t  őseink az önkormányzati 
jogot vérük árán szerzették nekünk, s e szent öröksé
get a ,j<*g f e l a d  á t*  sikamlós terén  eltékozlni nem 
akarjuk Nem adtuk ezt fel a  független magyar kor
mányunk 1S48 —4'J-bcn; nem adtuk fel az absolutis- 
mus r<önkorában, sőt a hatalom szuronyai elé ta rto t
tuk kebleinket, készek börtönre vagy gályákra hur- 
c zol ta t ni magunkat, mintsem vallási és nemzeti létünk 
e drága kincsétől megválni; nem vagyunk hajlandók 
feln im jogunkat ma sem, mert hol a  garnntin, hogy 
néhány év múlva nem fog-e ismét egy Thun Leó ülni 
a  cultus miniszter piros bársony székibe, — ki bizto
sit hogy nem fognak o megújulni ismételten a gernia- 
iiisíl.is ama miivei, midőn D-53—55-ben n tanfelügyelő 
szétküldözvén az osztrák hvninus eredeti verserctét, 
m éltóztatott megparancsolni, hogy nz iskolákban : meg
jelenése alkalmával e dallammal fogadtassák : „ ( i o t t  
e r  h a  l t e ,  f l o t t  h e s c h t f t z e n n s e r  K a i s e r  u n s e r
l,  % nd!‘ Hagyják meg uraim nekünk az önkormány
zatot. az alkotmányosság e parányi védbástyáját. melybe 
az elgázolt, legyilkolt nemzeti szellem is oly sokszor 
ta lá lt már menedéket! No háncsának uraim minket 
azért, mert nem akarunk megválni e drága birtokunk
tól Ajaxnak hajótörése után nagy szüksége volt a/.on 
sziklára, melybe félkezével megkapaszkodhatott, hogy 
a másikkal megfenyegethesse a viharzó eget, és a  vil
lám okat szóró istoVekrt s megszabadulhasson

Még csak azon kellőleg meg nem mérlegelt vád
já ra  akarok czikkirónak néhány megjegyzést tenni, mi
szerint a bűnösök között legkevesebben vannak a mü 
veitek köréből, s ezt annak tulajdonítja, mivel azok 
vallástalanok ; s hogy nz egyház munkás okos, erköl
csös sat polgárokat nem neve It soha. Nem hiszem, hogy 
minden miiveit ember hajlandó lenne ezeket aláírni, 
legyen meggyőződve czikkiró hogy a valódi műveltség 
nem ellensége az egyháznak, abból hogy valaki egy. 
vagy más meggyőződésre ju t a tudomány buvárlatai 
folytán, — még nem következik, hogy minden vallá
sos érzületet levetkezzék. De föltéve, hogy czikkiró
nak igaza van, s minden müveit ember vallástalan, 
akkor sem áll. hogy a bűnösök legcsekélyebb szám
ban kerülnének ki a müveitek köz/.iil. Ha kezünkbe 
vesszük az emberi biinok lajstrom át, s ha minden 
hunt sajá t nevén nevezünk, s ha kiszámítjuk a mű
veltek számarányát a  műveletlenek nagy tömege mel
le tt : én azt hiszem az eredmény nem lesz a müveit 
osztályra nézve kedvező. Mérlegeljük csak egyenlő 
mértékkel a bonokét, ha a műveletlen embert gyil

kosnak nevezzük, mert megölte em bertársát; ne nevez
zük bősnek azt, ki egy nemzetet gyilkolt le, — ha 
tolvajnak, rablónak nevezzük a tudatlant, ki éhe eny
hítésére mint a .N yom orultak" Valljeanja egy kenye
ret lopott, ne nevezzük hódoltatón&k, ki egy országot 
rabolt ki, s egy népet te tt koldussá, ki hivatalával 
visszaélve milliókat gyűjtött, ne nevezzük állaingaz- 
dásznak, hanem adjuk meg mindeniknek saját m egér
demlőit bűn nevét : megfogjuk látni, hogy az arány 
nagyot fog változni, és a  legnagyobb hódoltatok, mint 
rablók fognak szerepelni 1

A vallás nevelt nagy, dicső, de egyszersmind gaz
em bereket is, higyje el czikkiró, hogy a  közös iskola 
is ép úgy fog növelni nagy, dicső, de egyszersmind 
gazembereket is A jellem kifejti magát a  felekezeti 
iskolában ép úgy mint a közösben!

Di.xi e t snlvavi atiimam rneain! Isten velünk!
Gyöugyftfty S ám u el.

KÖZŰGYEK.

A tis/.anielléki Ágost. hitv. cvang. egyházkerület 
közgyűlése

t Miskolcion, 1874, juliua 30- és 81-iJc napjain )

Egyházkerületünk gvüléstarló helyei között, me
lyek mindenikére rendszerint minden 14 évben egy
szer kerül a sor, Miskolcz úgy látszik rendeltetve van 
arra. hogy az ezen városban m egtartott kerületi gyű
léseink honi protestáns egyházunk történetében kor
szakot alkotó fontosságukkal magasuljanak ki. Most 
14 éve, 1860-ban az egyházunk életerét és palládium át, 
véren szerzett autonóm vallásszabadságunkat fenyege
te tt hírhedt 1859-ik szept. 1-én nyílt parancs viszsza- 
vétcle s az 184%-ik szabndságharcz óta csak megnyir
bált és bemaszregolt állapotban leledzett autonóm egy
házi életünknek minden jogaiba tö rtén t visszahelyez- 
tetcsiink feletti diadalőröm, melyre a kevéssel azelőtt 
autonomicus érzelmeik s hivatali rendithetlenségük- 
é rt börtönre vetett Zsedényi Ede és Máday Károlynak 
az egyházkerület kettős elnöki székébe tö rtén t beikta
tása te tte  fel a koronát, most az országszerte oly nagy 
mozgalmat keltett rőczei főgymnasium ügyében az o r
szágnak feszült érdekkel reánk függesztett szemei előtt 
hozott s azon várakozásnak, melylyel a hnzafiság szent 
nevében az egész nemzet volt irányunkban, teljesen 
megfelelő határozat te tték  a miskolezi egyházkerületi 
gyűlést történelmileg em lékezetessé; o tt a kívülről jövő 
támadás hősies visszaveréséért nyerik el Zsedényi s Má
day a diadal koszorút, itt a kerület sajá t kebelében 
tám adt, annak tulajdon melengető keblén nagyranőtt 
belső ellent kellet kinyomozni s ártalm atlanná tenni s 
ezen nehéz feladatnak ép annyi jellem szilárdságot és 
erélyt mint igazságosságot igénylő megfejtésnél Czékus 
István superintondens megmutatta, hogy a  legválságosb 
helyzetek között is jő  kézben van nz ö kezében nz egy
ház hajójának kormánya fis a 14 évvel ezelőtt hivata
lába iktatott Zsedényi oldala mellett k it Isten kedvező 
jóvoltából még inni napig a magunkénak mondhatunk, 
méltó utóda kora sírba szállt Mádaynak.

A július 29 ón cl. u. 5 órakor Holles Dániel och- 
tinai lelkész hatásos magyar szónoklata m ellett gyám
intézeti offertoriummal m egtartott gyám intézeti isteni 
tisztelet u tán mely offoitóriumhoz Zsedényi Ede kerü
leti felügyelő mint mindig, úgy ezúttal is 100 frtnyi 
adománynynl já ru lt s mely oftertoriumnnk fele előle
gen megállapodás sztrint a borsodmegyei knrítyáni le
ányegyház javára  esett : A városnak valláskülönbsége 
nőikül egybesereglett polgársága fejező ki a templom 
udvarán a templomból kijövő Czékus István superin- 
tendens iránt hazafias elismerését és tiszteletét, melyet 
Porcs Dániel ref. tanár lelkes szavakban tolmácsolt, 
mely m egtiszteltetését fö pásztor rövid szívélyes s az 
érdem kizárólagos igényelését m agától szerényen elhá
rító szavakban köszönt meg.

Ismét a városházához vonult a közönség hol a
g)ülésterem ben a  kerületi elótanácskozmány ta rta to tt 
meg, legelőször a lóczci ügy került szőnyegre, melyre 
nézve a nyomozó bizottságnak elmarasztaló határozati 
javaslata le tt a másnapi közgyűlésen clfogndatulónak 
kimondva.

Július 31-én reggeli 8 órakor a helybeli lelkész 
Zelenka Pál által a szószékről elmondott rövid elökö- 
nyörgés után Zsedényi Ede egyházkerületi felügyelő 
nagy hatásos beszéddel nyitotta meg a zsúfoltig meg
te lt templomban a gyűlést. Beszédjében k ét fő momen
tumot ölelt fel. u m. a röczei ügyet s a középtano
dákra vonatkozó törvényjavaslatot. Az elsőre nézve con- 
sta tó lta  annak hazaellencs pánszláv irányát, azt oly 
kérdésnek náilvanitottn, melyben nemzetünk jövendő
jének szive ver, m ert azon műveltség, mely horgonyát 
hazánkban a magyarellenes mozgalmak fenekére veti. 
mást nem akarhat, minthogy a  magyar s írjá ra  a  követ



fektesse és igy e kérdésben mindent kizáró lmtározot- 
sággal résen állani a gyűlés hazafias kötelessége. — 
A középtanodai ininiszt. törvényjavaslatot illetőleg pe
dig oda nyilatkozott szóló, hogy a protestáns egyház 
a kormánynak az autonóm kormányzat és a  hivatalos 
ellenőrzés korlátái között fennálló felügyeleti jogát tisz
teletben tartja ugyan, de lehetetlennek véli. hogy ez a 
protestáns nép életén kívül álló gyámatyáskodáa legyen, 
moly a drágán fizetett tanárok nagy száma után akarja 
megbírálni a tanítás eredményét, holott a protestáns 
középtanodáknak tanrendszere maga a nép eleiéből ki
fejlett tanszabadság oly tan.írok közreműködése mel
lett, kik az ismereteket saját velejükből át tudják vinni 
a tanulók fogalmaiba is. Szóló szerint veszélyes illusi- 
oban él az, ki az autonóm protestáns egyházat auto
nóm nevelési ügy nélkül akarja képzelni s midőn a 
közoktatási miniszter ezen hitnek látszik hirdetni a 
gyakorlati oktatás alapeszméit olyannyira magához öleli, 
hogy meg is fojtja. Azonban szóló reményű, hogy a 
törvényhozás a parlamentarismusuak annyi szélvészszel 
megvívott hajójáról nem fogja lerántani az autonóm 
tanszabadság lobogóját. Végül tanügyünk iránti ezen 
kiváló előszeretetének anyagilag is nyomatékot adandó, 
az eperjesi tauitóképezde számára 1000 irtot, a 8 es- 
peresség mindenikében egy-egy kitűnő tanító jutalma
zására egyenként 50, összesen 400, végül a azepasme- 
gyei uj-leszuai leányegyház számára 100, összesen te
hát 1500 irtokat ajánlott s a gyűlést megnyitottnak 
nyjlváuitá.

Ezen dórgü éljenekkel fogadott felügyelői meg
nyitó beszéd után a superintendens ur olvasta fel az 
egyházkerület kormányzásában a lefolyó év alatt fel
merülő nevezetesebb mozzanatokat felölelő terjedelmes 
föpászt. jelentését, melybölf elemiitjük: a nyugdíjintézet 
alaptőkéje 77730 írtra szaporodott, a kézsmárki temp
lom építésre a német császár 300, a hannoveri király 
100 Irtot, adományozott, kézsmárkon 3 elaggott gyron. 
tanár egyenkint 220 írtjával nyugdijaztatott, esperes- 
ségenként 2 — 2 jeles tanító részesült a Zsedényi Ede 
kér. felügyelő jóvoltából egyenkint 50 frtuyi ösztöndíj
ban : A kolera-járvány alatt, daczára hogy megtették 
mindenütt kötelességüket, az egész kerületben egyet
len lelkész sem esett áldozatul ezen járványnak, me
lyet a gyűlés szintén lelkes éljenekkel fogadott.

Erre minekutánna a kerületünkből távozott egyik 
egyházkerületi egvbázrendi jegyző Schrancz János he
lyére Zelonkn PíU miskolezi lelkész választatott volna 
meg. ki a henne helyezett bizalmat köszönetté' el is 
í< gadá. szőnyegre került a nagyröczei ügy.

(Folyt, köv.)

Ny i r f a lo m b o k .
XXI.

<t tdiuvás elvbarátainkból. Magyar néphyrnnusz. A far, hogy 
valami. Talán tévúton iárunkV A publirum oszlik. Megalj vagv 
meglakolsz! Az estély hangulata. Bor és ser. A toros palae rk 
mint villanygép. Hatása a társaságra. Hol vagy most m alka ku- 

rucz, ki olyan voltál mint a strucc?)
A nemzet, mely nagy fiait megtiszteli, önmagát 

tiszteli meg... jertek barátim! üljük meg hazafiul ke
gyelettel névest-ünnepélyét a  honalkotó hazátlannak, 
ki lángszellemének merész alkotásaiban csodákat tön 
egykoron 8 jelenben is látnoki fóuséggel magas! ik ki 
a törpék, farsangi bohóczok és vásári DuIcamarák kö
zök kik a hízelgés tömi ínfűidétől elkáhitva. magukat 
világbölcsekül s a történelem fötényezöiül képzelik s 
nyomorult önhitségökben sárral dobálják ama fényes 
alakot.^kiről, ha nem idóukben cl, ha nem halljuk lel
kes szózatát, talán azt hinnénk, hogy nem is létezett 
e földón, hanem egyik ünnepelt félistene a jámbor ős
idők tüneményes hitregéinek.

Halljátok mint harsog a zene,... halljátok, mint 
visszhangozza a lombaátor felettünk a nép örök szép
ségű dalenekét, melynek elbűvölő, lángra gyújtó hang
jaiból bősök és vértanuk szülemlettek a régi nagy na
pokban . halljátok a buzgó fohászt, melynél iguzabb 
és melegebb nem szállott még a magasságba, a nem 
rét áldó fohászát legnagyobb, leghívebb fiáéit : ra meny
nyi eső hull rája, annyi áldás szálljon rája"...

. . Mi ez? ... Talán valami elbűvölt erdőben já 
runk s a gnómok és Jégszemeinek űznek velünk tündér

játékot, vagy érzékeink lettek hozzánk hűtlenek... ah! 
nem n mi jó népünk dalőnekc zeng itt füleinkbe, oh 
nem! idegen dallam, ismeretlen bangvilág kaczérkodik 

[velünk... taláu Meyerbecr valamelyik cavatinája Ördög 
! Róbertból vagy a Hugenottákból, talán a „Schneider 
Fanny" fülbemászó syinphoniája, talán épen a faniosus 
„delegatio-indnló" — irta dr. Zachradnyik csaszlaui 
corapositeur, átirták dr. Mnmcluk, dr. Pecsovica, dr. 
Muszkafi stl).... tudná a zivatar, hordja cl a zivatar!

De hát hol vagyunk tulajdonképen?... Gonosz- 
tévő „gyorslábú fiatalság" nem vezcttetck-o bennünket 
valami... hogy is mondjuk csakl no valami angyalvár
ba- no tudjátok hová? Oh nem, hiszen ime tisztes fér
fiak, érdemes delnők jönnek velünk szemköztt,... bizo
nyosan az elől az ebszánkázta „hoppsassza — nincs 
cassa — hoppsassza — nincs cassa" melódia elöl me
nekülnek a sétatérről, már hiába! igazi magyar ember 
gyomra nem örömest veszi be az ilyen exoticus eledelt, 
lévén különben is járványos idő, és a gyarló halandó 
könnyen úgy járhatván (mint a barát mondá) hogy este 
lefekszik épen, egészségesen, és reggel halva kél fel... 
azért is (Kapor András uramként) minden ember ma
gára vigyázván, hogy ez árnyékvilágból valamiképen 
ki nem múlván...

Mit látunk? hiszen ezek kocsira, szekérre, taligára 
ülnek s a város felé robognak! Megíogliatlan valami! 
Ember hó! megállj, vagy most mintjárt dobra ütjük, 
hogy ki ajándékozta meg (családapa létére!) azt az ér
dekes fiatal színésznőt azzal az értékes karperoczczcl 
. . Nos hát hová hová? Hiszen még alig van hat órn, 
az idő gyönyörű s az ünnepély csak ezután fog kez
dődni... Hogyhogy? El is múlt? Persze hogy nem múlt! 
Egy tudjuk legalább, hogy montedegoi Albert Ferencz 
csillagászati naptára szerint ma van augusztus 24-ike 
tehát a Lajosnnp vigíliájának ideje, és igy az ünne
pélynek még ezután kell megtörténnie. . hanem hát 
úgy látjuk, hogy kegyelmeddel nincs mit beszélnünk., 
pá! kedves lélek, pá! nagyreményű ifjú... váljék belő
led kuglibáb a másvilágon!

De mit boszankodunk! keressünk inkább kissé 
melegebb vérü hazafiakat!

Dizouy bizony itt a hársfák alatt is olyan bántó 
lágymelegség, olyan orvosságizü kedélyhangulat uralja 
a társaságot, mintha mindegyik férfi egy miniszteri tér- 
czát és mindegyik delnő egy kipróbált hüségü s titok- 
tartó imádót vesztett volna e l... Parbleu! talán hire 
sincs itt annak az áldott nedűnek, mely lángra gyújtja 
a sziveket s beszédesekké teszi az ajkakat, mely szü
lője a költészetnek és szerelemnek, a prózai tengélet 
e magasztos hátrányoséinak, — s helyette a német 
sógornak való folyadék, az emberrontó ser lön sotive- 
rain hatalommá? Ah, itt közéig felénk egy lelkes phi 

. lantrop. egy tevékeuy munkása a közjónak, knzciben 
néhány boros lagénával. erre erre nemes szivü pinezér! 
azokkal a békeállományokhos tartozó ütegekkel... ide 
sem néz!... talán jobban megérti a Residenzstadt nyel
vén... Sie! Kellner! Lám azonnal itt term ett... bravó 
fiú! „veszendő az élet és előlünk mint egy palaczk 
bor elfogy*... brrl bej pinezér! Arvavármegyében ter
met ez a lőre, vagy a bádogos kőtorony határában, ab
ban a „sűrű erdő sürü bokor" szölőskertben, — vagy 
pedig valami villanytelep van ebben a fiaskóban el
rejtve? .. No most már teljesen értjük a társaság le- 
hangoltságát, lethargicus veszteglését. Es elmerengve 
a múlt időkön, midőn néhány éve oly szép számmal, 
oly kedélyesen, oly feukölt lelkesedéssel tartottunk e 
helyen nemzeti ünnepélyt, busán tűnődünk hol vagy
tok ti lelkes honfiak, ti rendületlen bajnokai a közjó 
nak, kiket nemes buzgalmatok diadalra vezérel és a 
köztisztelet nimbuszára érdemesített egykoron... hol 
vagytok ti dicsó honleányok! lelkünk gyöngyei, létüní 
fénycsillagai, kiknek a közelmúltban borostyanfuzért tű 
zütt homlokaitokra a közvélemény, a kitartó és diadal 
inas küzdelemért bizonyos miniszteri invasio ellené 
ben!... fájdalmasan sóhajtunk a  költővel :

„Hol vtn i t  egykori fény.
Hol van az egykori aaj?
N incsenek....!
A di«-so nép. mely tanult izzadni,
S izzad** közt bőst bért aratni,
Névben él csak, többe nincs je le n - ..,

—* —jr.

V IDÉKI LEV ELEZITEK .
N.-Kalló aug. 3. 1874.

Tisztelt szerkesztő url
Rósz hírektől terhes és beteg időnkben, olyan jól 

lesik az ember lelkének, valami jóféle nevezetességről 
[ értesíteni a lapszerkesztőt, kinek keze alatt az aztán 
megszúzszorozódik. Főleg pedig jól esik ez, ha törté- 

! ncteseu épeu oly dologról lehet szó, a mi annyira 
szükségeink közé tartozik, mint az üres^kamarának a 
beköszöntött jó aratás lenne.

Ilyennek mondható, a miről értesíteni akarom, a 
küzmivelődési téren történő mindennemű előrelépés

Nagyfontosságu előrelépésnek nyilvánítható pedig
az — miről biztos alapon épülő értesülésem van _
midőn a nmeit, cultus minisztérium „a városunkban 
levő reál iskola szervezetét negyedik osztállyal kiegé
szíteni elhatározta; még pedig hogy ez már a reánk 
jövő tanévvel megnyittassék.

Hazafiui szempontból is üdvözlendő a nemes tö
rekvésű miniszternek ezen bölcs tapiutatu intézkedése - 
midőn nemcsak a helybeli, vagy megyei v. nagyobb vi
dékbeli gyermek ifjak számára nyittatik alkalom a re- 

lális képez tetős egyik teljes szakában; de az ekkép 
szervezett, derék tanerőkkel ellátott, magyar nyelvű és 
szellemű iskola, a felvidékbeliek jóakaratu szüleinek 

1 is ajánlkozik ügyes magyarrá nevelendő gyermekeik 
számára

Ily fontos közérdekek lévén biztos kilátásba he- 
| lyezve. örvendezve nézünk elibe a következő tanév
. megnyílásának.

Nem dicsekvés, hanem csak száraz tényképen ho- 
1 zom fel a helybeli takarékpénztárnak, ugyanezen inté
zet irányában kezdet óta állandóan érdeklődő kegye
lete némi bizonyítványául, egyszersmind azt is, hogy a 
napokban itten lefolyt szép sikerű vizsgák befejezté
vel, eine pénzintézetünk a magokat szorgalomban ki
tüntetett tanuló ifjak közt, kitartó jó magokviseleté- 
nek ösztönzése czéljából, 20 db. aranyat osztott ki,
3—2 - 1  darabonként, a  „jól alkalmazott", ily nemű 
nyilatkozváuya az érdekeltségnek, hinni akarom, fog
lalójául szolgál úgy a kitüntetett tanuló ifjú jövőbeli 
becsületes szorgalmának, mint az eddig netalán gyen
géknek találtak nagyobb mérvű igyekezetének. Külön
ben az ily csaknem betegesen napirenden lenni kezdő 
ösztöndíjak Bárba hányt gyöngyök lennének.

Azonban most nem efiéle elmélkedés; hanem a
n.-káliéi reáliskola „negyedik osztályának megnyitása" 
a fő dolog.

Isten cs a jók vonzalma velünk!
8m. D.

A KÖZÖNSÉG ROVATA

Nyílt kérdés tek. Róni* Barnabás úrhoz, mint 
Szabolrsmegye kormányzó alispánjához.
Kókay Benjámin t.-dadai községi jegyző egy év 

előtt megejtett szabályszerű választatása megsemmisít-
tetvén. uj választás tűzetett ki, indokut kijelentetvén 
miszerint nevezett a szigorlatot nem Szabolcs- hanem 
Itorsodmegye vizsgáló bizottsága előtt tette le. Ámde 
ellenkezőleg I’olgár község jegyzője szigorlatot egyál
talán ne.n tett, sem a törvényszerű 3 évi rendes gya
korlatot igazolni nem képes, és mégis megrúlasztatntt, 
illetve hivatalban van, bátrak vagyunk tehát felvilágo
sítást kérni: jelzett ellentét hogyan férhet össze?

Több t.-dadai polgár.

HálnkfiszAnet nyilvánita*.
Tisztelt szerkesztő ur! Fájdalmas érzésekkel tu

dósítottam Ór község csapásáról, mely a husvét 2-dik 
napján volt túzvéz által lakosainak fele részét a sira
lom völgyébe juttató.

A kétség, jajveszékelés eltorzult vonásai voltak 
olvashatók a szenencsétlenek arczain, — szemeikben — 
n reménynek megtört sugarain a  kebel fájdalmából 
kiáradt könnyek rezegtek. — Itt egy gyamtalan öreg, 
kit emberbaráti részvét táplált. — jóltevójének rom
jain siránkozva, fejleesiiggesztve áll meg; amott a ke
nyeret kérő — számos gyermekek által körülvett édes-

A ..Szabolcs1' tárczája.
K*J r»»lád történeti'.

< Folytaiét )

II. Rész : A hívatlan tendég.
Négy IC markos erőteljes pej paripától vontatott 

hintő gördült be a kapun A nyerges és gyeplői lo
von egy-egy katonai egyenruhába öltözött kocsis ült, 
a bakon két hvrés inas foglalt helyet, mig a hintóbán 
egy szinten cgyeuruhás ur pöflfeizkedett azokkal a  nagy 
ü-,zes lecsüngő azakáll-bajuszokkal, melyeket, ki egy- 
szer látott, nem feledett el többé soha!

E látványra Tornai és Kolozsvári uraitnék jelen
tőségteljes pillantást váltottak s a lelki fájdalomnak 
egy komor honija ülte meg arezokat, a no mélyen só
hajtott a egy kónycsep gördült szép szemeibe, azutáu 
oly birtelouscggel, mint csak lehetett törülte azt el: 
a másik pillanatban már nyájas tekintetet erőszakolt 
dósára*  ̂ 82 a*̂ C’ ***** »̂e*ett a magas vendég ell'oga-

Az alatt a férfiak székeikben maradtak s elfoj
tott hangon szólalt meg a tiszteleté* :

„Ismét itt e gyűlölt alak, kinek láttára elszorul 
minden igaz honfi s z í v ! Óh népek Istene meddig kés- 
n**k meg igazságodnak menykovei r ‘

A házi gazda épen felelni készült, midőn egy a 
közép termetnél valamivel magasabb alak lepett be a 
r i l i .11'l ,U !a f ° ^ rt Alton; a tisztelctes és a házi ur 
felkeltek helyeikről s némán iiilGizlék a/, érkezőt.

A házi nfi hirtelen helyet készített az asztalnál 
» ionéit re ultete a magas vendeget; — mialatt a gyer

mekeket hirtelen a másik szobába utasította erősen 
rájuk parancsolván, hogy csendesen legyenek.

A két férfi melyen hallgatott, sutét, sötét felbő 
volt az, mely homlokukra ült, s melylyel sehogy se tu 
dott megküzdeni azon tettetés mely nyájasságot akart 
színlelni a nagy ur jelenlétéhez.

Csak az eszélyes házi no tudta magát a helyzetbe 
bclctalálni, ki folyékony becsi németséggel intézet szcl- 
l.mdus kérdéseket s feleleteket az egyenruhás úrhoz, 
kinek az a réinito szokása volt, hogy midőn már le
nyelte a falatokat, inég akkor is, de bármikor, ha nein 
beszélt folyvást rágott valamit__talán bűneit.

De ki volt e magas vendég*, aki megalázta ma
gát az egyszerű gazdatiszti lakba, s ott olyan forma 
szerepet játszott, mintha ó lett volna az ur, mintha 
övé lett volna az a gazdag uradalom, azokkal a szép 
fehér gulyákkal, futkározó angol ménessel, huzn ten
gereivel széji fehérre meszelt majorjaival.

Ki volt e mAgas vendég? Egy ma gyúr houfi vér
ben gázolt kisértet, kinek nyomain könnyek fakadtak, 
s szive felett az átok sötét hollói repdestek. akinek 
neve rettegést, jelenléte gyűlöletet s utálatot ébresz
te tt minden igaz honfiui szívben.

Ki volt e magas vendég? Ha a kilófa a hóhérral 
házasságra kelhetne, nmily névvel ezen frigyből szüle
te tt gyermeket egy zsarnok megkeresztelne : az vott 
ő! Gyermekek siralma, özvegyek átka. a haza jobbjai 
egy részének gyilkosa : az volt ó!

Ki nem ismeri legalább a történetből, vagy száj- 
hagyomány után azou iszonyú időket, midőn ’n ma
gyar nemzet nagy napjaira viharos éj következett? Mi
dőn a hakilitéh végrehajtása egy vérszomjas emberre 
bízatott, ki ideges bajban szenvedett, s különösen ak
kor görcsösen szomjazta a vért, még pedig n mngvnr

vért ? Szükséges-c felemlítenem e teljhatalmú kormányzó 
nevét?... Azt hiszem felesleges!

Midőn már maga az akkori kormány visszadob- 
bent a vertengertöl, visszavonatott teljhatalma, ő orról 
eleve értesülvén azon honfiakat kiket még meg nem 
gjilkoltatott a kormány iránti bosszúból felmentette, 
ezen elítéltek közt volt Gr. Radácsi Guidó is.

A bukott kormányzó teljesen magának tulajdo
nította az érdemet, hogy ezek a haláltól megmenekül
tek, holott ez csak a hosszú müve volt, ugyanazért 
követelte magának a hálás elismerést s ebben annyira 
ment, hogy mindazokat lekötelezettjeinek tartó, s bir
tokaikba mindenütt teljes otthonossággal szállásoló be 
magát; — s élt ott kíséretével úgy és addig, a med
dig kedve tartó.*)

Azonban a grófnő sohase nézhetett reá, minden 
kérései daczára se fogadta el látogatásait soha.

Ez a vendég volt tehát az, ki Sz. megyei ura
dalmába utazván, ez alkalommal is beszállásolá ma
gát a gróf x —i uradalmába, s kinek jelenléte oly szo
morúságot és Ichaogoltságot okozott

Étkezés után a magas vendég komornyikja kísé
retében a kertbe sétált.

„Csak legalább most ne sodorta volna ide a forgó 
szél ezt az embert", szófiait meg Kolozsvári uram, — 
„ime kitudja meddig fog ez most itt időzni, holnap a

Ugyan-e kormunyaőral t<>rtónt K. grófnál ki saiutén a meg
mentettek- kom] való volt a* a furcsa ki* történet, bogy 
négy >‘,t napi grófi ellátás után kucsmái kőiben art kér- 
deato a lenien gróftó l: mivel »ar*otom a MállásértV A 
gróf igy valiaaolt : én csak 24 óráig voltam aa állam ven- 
d* go i foglya) s <■«! 2"0 e*er forintomba került számítsa fel 
mi esik ft napra Hogy megfiaotte-e a it nem jegyeate fel 
n krónika, de mi bátrak vagyunk kétkedni.



anya tekint bizalomteljes — kérő arczczal uz égi atya- 
nak hajlékára, mintha kérdené : „Hol veszünk kenye
ret" ? . . , ,Szomorú — megindító volt o látvány!...

A balsors által sújtott ember oly könnyön téved, — 
hitében oly Immár csügged! De az Ur ott van jelen, 
hol legnagyobb a csapás. Kiild számunkra vigasztalást, 
könnyeink letörlésére emberbaráti részvevő kezet.

így lön !...
Még nem aludt ki a romok hamvai alatt lappangó 

üszög: már áldozat-kész körökben gyűjtött 121 forint 
50 kr. segéllyel, mint nemtő jelent meg a lelkészi 
lakban — este, tekintetes Vay István közigazgatási 
gzolgabiró ur, ki a helybeli elöljáróság és a lelkész 
közös tanácskozását figyelembe véve, azt rögtön a le
égett családok közt — családtag számarányban ki is 
osztatta, a mindennapi szükségek fedezésére.

A nemesen érező, gondolkozó férfiú tudá azt : 
„bisdat, qui cito dat“ ; azért az időt és segélyt, egy 
értékűnek tekintvén, maga gyűjtött a helyet, hogy ké
nyelem tekintetéből, gyüjtetett volna, mi mindenesetre 
késő kenyér lehetett volna; mert az élelem nélkül ma
radt szegény leégettek, hihetőleg lakhelyük elhagyá
sára lettek volna kényszerülve

Midőn o segély által a nyomor mintegy enyhít- 
tetett, a tiszteletreméltó emberbarát szolgabiró ur azt 
ii/.te ki feladatul önmagának, hogy a romok hamva

ikból kiemelkedjenek, — a leégettek házai felépüljenek.
Nemes szúndoka megvalósítása czéljábol tehát 

elindult maga — kért a leégettek részére maga, hogy 
megmentsen egy szorgalmas községet az elszéledéstől; 
s gyűjtött is 14* frt. !)!> krt. ismét, mely összegeit ki
zárólagosan építkezésre adott át a lelkészi lakou a 
leégett építkezőknek.

K két nagyobb összeg a N -Káliéban tartott bi
zottmánya gyűlés alkalmával aláírás utján — s az ot
tani takarékpénztár kegyes adományából gyűlt.

Járultak a segélyezéshez Tjfejértóról : t. László 
Alajos és t. Szécsi Mihály urak; Jákó, Itamocsaháza, 
Gyulaj, öfejértó — Vaja község lakosai, mely utób
biak, nagyobb részt élelmi szerek- és ruhanem bekkel 
enyhítették fájdalmát a mindenüket vesztett leégettek- 
uek Végül o lapok tisztelt szerkesztője ki gyűjtést 
eszközölvén Őr részére 10 frtot küldött.

Községüuk jobbadán felépült. Csak néhány tehe
tetlenebb szegény család varja még a könyörületes 
szivek adományát, hogy házaikat fedél alá vehetnék, 
a majd eljövendő tét zivatarjaitól családjaikat megóv
hatnák.

A minden szépért uemcsért hon érező — tettre 
kész ii.-küllői dalárda is — dalestélyt rendezvén — 
tiszta jövedelméből osztalékot Ígért e lapok hasábjain 
részünkre Vajha mielőbb nvujtuná a segélyt, hugy a 
szenvedők könnyei letörültetuéuek általa!...

Midőn nyilvánosság előtt van szerencséin az ösz- 
szes segélyező közönségnek — a leégettek nevében há
lás küszünetemet nyilvánítani : ugyan akkor nem mu
laszthatom el, hogy járásunk szolgahir.ljánuk, a mun
kás szeretet tiszteletreméltó érzelmétől áthatott Vay 
litvánnak, községünk tűz által sújtott lakosai érdeké
ben tanúsított fáradozásaiért, — miként jóltevö — 
szelíd élettársának : nsgos Péchy Máriának — a szü- 
kölködök éhségének enyhítésére több Ízben küldött 
adományaiért, mikép hálás köszönetét ne mondjak. — 
kérvén Istent, hogy tartsa meg fáradhatlan huzgalmu — 
tenni kész — jószívű szolgahíránkat járásunk javára 
sokáig!...

Kelt Őrben, 1874. jul 28
Kasjváth) Ferenc/..

ÚJDONSÁGOK.
(!) Lapunk jelen száma a lap anyagi olda

lát érdeklő kérdések én nehézségek miatt rész
ben, részben pedig e lapok szerkesztőjének el- 
foglaltatása miatt késett Miért in ezennel kér
jük olvasó közönségünk kegyes elnézését!

• /  F. lapok hasábjain jelzett baráti talál
kozás, mely aug. 10-ére volt kitűzve csakugyan meg
történt. Az öt közül csak egy nem jelent meg köztünk 
hihetőleg legyőzhetetlen akadályok miatt Aug 9-én 
érkeztek meg, mely nap kedélyes baráti beszélgetés

vidék szinc-java nádam, mind a legjobb magyar érzel
mi! ember, mily jól esik most egy bizalmas szót vál
tani, egyet sóhajtani ott, hol tudjuk hogy uincsennek 
dyonitiiis fülek és most inég a hazát vagy annak nagy 
fiát se éltethetjük."

*I)e barátom hiszen nem tud az magyarul, n fe
lől bizon beszélhetsz akar az o gazságairól is magyar 
nyelven, csak a nevét ne említsd."

„Lehet valaki környezetében mégis aki ért vala
mit, csak legyűrik óvatosak, mert bízón még megérjük, 
hogy úgy elszállítanak hcunüukil Kiifsteinba, hogy azt 
»e mondjuk .befellegzett" pedig megvallom ezt nem 
kívánja semmi porczikám."

.Hiszen uein mondom, hogy óvatosak ne legyünk, 
de hát itt vau n nu szel lenidus tolmácsunk u kedves 
komám asszonyban, ne fél) semmit majd kivág o beil
lőinket ha valami megüti a fülét am i .k e d v e s  ven 
d ég u n k n o k ."

.De én meg nem foghatom barátom, hogy miért 
nem beszélgetsz te vele, holott te teljesen bírod a né
met nyelvet?!"

„Ks ha még egyszer úgy tudnék is, és ha saját, 
gyermekem érdekében kellene is kérni öt, mégsem tud
nék beszélni vele a nyomorulttal "

. Vigyáz 1 Vigyáz! Az ördög nem alszik, hátim 
niég oly an körülmények közzé is juthatsz, nem jó meg
fontol atlauul ily nagy szót mondani I"

.De végre is mit érdeklik öt az én gyermekeim, 
<• bizon egyik sem lehet még valami szálka az állam 
szemében. Igaz, hogy Elemér 15 éves volt. mikor tü
zérnek elment, a világosi gyásznapon lett kinevezve 
káplárnak, két sebet hozott is haza mint tudod, de az 
ily kis pontokat elfelejti a világ, attól ugyan nem fé
lek, hogy valamelyik bajt okozna."

közt folyt lo. Aug 10-éu közobéd volt a „líárs alatt* 
cziinü étkező helyiségben. Az összegyűlt ifjúkori bará
tok nejeikkel együtt jelentek meg ott. llerti lelkositő 

I zenéje mellett az Ízletes étkeket megfősz erezte a vi
dám beszélgetés és csapongó humor, a nap ünnepé
lyességét emelte azon költemény felolvasása melyet a 
barátok egyike Lukács Ödön ez alkalomra késziett Az 
általános kedvet tellökozta s folyvást magas ponton 
tartotta Kórodi Sándornak sokak által ismert felhőt
len kedélye Délután •» órakor a ref. templomban a 
templom javára hangverseny tartatott. A izercplők 

1 egyenként s egyetemben kitűnöleg oldák meg felada
tukat A helybeli dalárda daczára annak, hogy tagja
inak nagy része távol volt helyeseli választott dara
bokkal etmuealt. Nagy Kálmán ismert magyaros da
rabjaival a zongorán szüuni nem akaró tapsok közt 
több ízben .tóra*-ztatok Kórodi Sándor .Három a 
daru“-ja és többi szavalinányni sok ideig emlékezetes 
lesznek a jelenvoltak előtt. Torma Károly szintén szépen 
szavalt, hangja érzelmes meleg: arezjatéka erőteljes. 
Háti H. k. a. ha múltkori felléptével meglepte a kö
zönséget, most valóban elragadta azt. érzelem dús tiszta, 
csengő hangja nem mindennapi jelenség; gyönyörű 
éneke annál feltűnőbb volt, hogy csak úgy rögtönözve 
minden előkészület nélkül lépett fel nem állhatván el
len a közönség meleg kérelmének. Küffer Gyula ma
gyar dalai szintén emeltek a hangverseny élénkségét 
Kár hogy a közönség oly csekély számmal volt jelen. 
Mindamellett a jövedelem 10Ö frtot tett Este a ba
ráti kör több ismerőivel együtt ismét a .Hars alá" 
ment, hol egyik barát Kiss Kálmán talpraesett velős 
szelieimlus cs nagy történelmi tanultságról tanúskodó 
poliárköszöntései képezték a burátkozás főbb pontjait. 
Ugyanekkor indítvány folytán elhatároztatott, hogy a 
jelenvoltak közül azok, kik élni fognak találkozni fog
nak Magyarország ezredéves ünnepén. Ezután a bará
tok eloszlottak. Elbúcsúztak jó remény nyel várván az 
időt, midőn ismét egy ily örvendetes ünnepet tölthes
senek.

(sz.) Lapunk legközelebbi számában megje
lent egyik ujdouságra vonatkozólag, melyben a M. J 
és Cs. J. összekocczanása Íratott le, M. J. ur egy le
velet küldött a szerkesztőséghez, melyben az újdon
ság némely kifejezéseiben inegbotránkozva, azokat meg

cá fo lja . Ezen szomorú esemény annyi minden-féle van- 
atioban keringett a városban, hogy ha netalán az új
dondász annak leírásában, ki maga ott nem volt té
vedett, nem lehet rajta csodálkozni, Kiég az, hogy a 
tény megtörtént M J ur különben megczáfolja azt, 
mintha hunkós bottal ütötte volna meg Cs. J  t anteny- 
nyibeu állítása szerint az sétnpáleza volt. Különben u 
vizsgálati jegyzőkönyvekből majd a tény valódi állásá
ról meggyőződvén, nem fogunk késni, ha miben téved 
tünk kiigazítani

i  Mindazoknak, kik a ref. egyház által a
templom javára í. évi aug. lu-én rendezett liaugver- 
senyboo közreműködni kegyeskedtek egyenként és egye
temben hálás köszönetét nyilvánítja a ref egyház elöl
járósága.

— Ism ét öngyilkosság. Egy azelőtt jómódú 
iparos ctszegéuycdvéu, gyufával r.icgmérgezte magát 
Tette okául azt adta, hogy sokakat látott már üukéz 
által meghalni, s azért azok is csak oly csendesen pi
hennek- íme ismét a példa ereje.

(?) Auc- 10-ére a sóstóra papi értekezlet volt 
hirdetve. E edményéról még ueiu értesültünk

(B ekü lde tett.) A leánynevelő-intézetek egy mü
veit, a haladásra hivatott városokban, azon gyupontuk, 
a hova a legtávolabbi számítások a jövő szép remé
nyei idegrendszerként csoportosulnak. — s a melyek
ből áldás és jólét hat ki az össztáisadalomra. De a 
leánynevciö intézetekhez kötött jogosait reményeink 
ralósodását csak úgy várhatjuk; azoknak működése 
áhlásthozó csak úgy leend s a jövő nemzedék jobb 
léte csak úgy fog falvi ragoz hatni. ha azok a családi 
szentélynek őrei. a családi erényeknek mintaképei, ha 
ott n keresztényi s honleányi hivatásnak megfelelően, 
az erkölcsiség, vallásosság, a kor követelményei sze
rint, és a népoktatási törvényekben letett s czelszerü 
alapokra fektetett ue v e 1 és i-ren d s z e r  fentartntik s 
a gyermek kora, felfogásához mérten buzgalom és sze
retettel kezeltetnek a tudmányok Őrizzük s ápoljuk

K közben u magas vendég az udvarház felé tar
tott, mit a tiszteletes észrevévén gyermekeivel távozott.

Soha so volt még magyarországon annyira kifej 
lödve a spion-rendszer, miként épen eseményeink ko
rába ii.

Ha négy öt jóbarát összegyűlt egynéhány bizal
mas szót váltani, s ha beszélgetéseik közben ott tnlálta 
őket uz éj, még faluhelyeken is gondosan kifürkész
ték uz udvart, körül nézegetek a házc.t, hogy vájjon 
nincscnnek-e közel halgatózó fülek. A fáradalom után 
telállitott csendőrség kitűnöleg megfelelt feladatának. 
Nemcsak a gyeimckek futottak el a községekben meg
jelent tornyos sisaku csendőrök elöl, de magok a fel
nőttek is szorongó szívvel tekintettek feléjük.

Hány házat leptek ezek meg észrevétlenül titkos 
feljelentés folytán, kutattak fel mindent, irományokat, 
kamarát, óiat, kocsiszínt, padlást, s gyakran egy ősök
től maradt, ereklye gyanánt rejtegetett fegyverdarab 
elég volt arra, hogy megfosszák a családot a kényért 
kereső családfőtől.**)

E zaklatásoknak leginkább kivoltak téve a pro
testáns lelkészek. Egy egy predikáczió, melyben meg
szólalt az általános keserv és honfi fájdalom, s melyet 
megfigyelt a titkos utasitás szerint minden isteni tisz
teletei! megjelenő községi jegyző, — elég volt arra

Emlékezetre méltó ez időből szón naiv história, mólon egy 
családapa felvolt jelentve az „arany trombit ' miatt, s 
etért kutatás volt elrendelve. At illető vnkhutg" hivatal
noknak százszor ia kesében forgott nz illető kézirat, de <. 
folyvást valami trombitáié let kereset, s ezt a legnagyobb 
kutatás után sem tálalhatván - rorptie delietil -nt elvitte 
magával a vadástkfirtött és a házi gardát.

a jövő nemzedék erkölcs szellemi képzését czél/ó 
leátiyucvelö intézeteket kebelünkben, de megvetésünk 
érje azt, ki azokat nyerészkedési vágyból, önző, anyagi 
tekinteteknek alárendeli. A nevelés emo féltékenyen 
őrzött kincse a gyermekeik jövő sorsáért remegő szülői 
kebleknek nem lehet tárgya a „Ge s c h ií f t “-neU, mely
nek polyp-karjai lenyűgözve tartják a lelkeket s kár
hozatba döntenek egyebeket épen úgy, mint nemze
teket. — — A kegyes növelőnek igy kell hívni a drága 
növendékeket s igy kelleno édesgetni a felsőbb neve
lés után vágyó nagyrabecsülendő közönséget : „Enged
jétek hozzám jönni a kisdedeket, mert ezeké leeud a 
menyekországa f?" de csak akkor, ha erkölcs- vallá
sos nevelésben részesítjük, ha tnüködéseinkbo inkább 
a keblünkben élő magasztosaidé emberi hivatás, mint
sem az önzés vezérel. Mert ha ez utóbbi a főmozgató 
erő : akkor korbácsot fonok s igy felfegyverkezve ki- 
kergetem a szentélyből a kufárokat, mondván „Ne tét 
gyetek atyám házát Qeschaftelés házává!* — Dixi et 
salvavi! .. Videant consules no quicl detrimenti res- 
publica capiat. (b. — a.)

=  Korunkat az öngyilkosság mauiaja gyötri, 
Kótajbnu is újabban egy kerülő puskával agyonlőtte 
magát; a mérgezési szándékok városunkban gyakoriak. 
.Mint a ragályos betegség úgy terjed ez napjainkban 
Vájjon lesznek e hivatottak, kik e betegség terjedé
sét megakadályozni képesek legyenek?!

Vidéki rövidhírek. Tagban a u-gejőczi 
ref. iskola felépítésére a magyar király 200 forintot 
ajándékozott saját pénztárából. — Tngvárt a nagy- 
liidról egy asztalos mester a vizbo ugrott, de bizon a 
víz csekélysége megakadályozta nem irigylendő szán- 
dókában, noha egy teljes óráig kereste a feneketlent.

(sz. — s.) Apróhirck : Erkel Ferencz „Szent 
István* czimü dalművet ir. — Schvyz svájezi község 
a nőknek szavazati jogot adott. — A jászberényi tör
vényszék ellen vizsgálat van elrendelve hanyagsága 
miatt. — Becsben múlt hó folytán 35 öngyilkosság 
történt. — KüküIJő megyében petróleum forrást talál
tak — Zágráb mellett a postát 10 ezer forintig meg- 
rabolták.

id) Ilr. Szabó Dávid m egyei főorvos nyíregy
házai házában egy lakosztály haszonbérbe vehető Sz.- 
Miliály naptól, értekezhetni a tulajdonossal N.-Kallóban.

(sz) A „népirodalom** czimü vállalatnak ismét 
megjelent két füzete. Az egyiknek czime „akasztófa 
virág*; a másiké: „Hol terem a nyomorúság**? Mind
kettő érdemes arra, hogy a Tatár Póter-féle irodalmat 
leszorítsa a térről.

— Lapunk egyik jelen m unkatársa Gjön-
gyüsy Sámuel ur egyházi szónoklatainak I-ső füzete o 
hó végével elhagyja a sajtót, következő tartalommal : 
„I Ej élet a múltak romjain. II Jövőnk arczképe raj
zolva a múltból. III. Az újítások mérlege IV. A tél 
örömei. V. Hol találunk barátokat? VI. A tékozló fiú 
a sülyedés utain. VII A tékozló fiú a megtérés utain. 
Vili. Tusztamezók. sivárkeblek. IX A nagy lelkek böjtje. 
X. A s z ív  szerinti cselekedetek. XI. A bűnök szépítése. 
XII. A halál útja. XIII. A vértanuk. XIV. Szem
ben a halállal XV. Húsvéti győzelem. XVI. A szabad 
vizsgálódás jogosultsága. XVII. A természet hozsán
nája. XVIII Eoldi menyország. XIX. Tt az ég felé. j XX. Szabadság az urnák lelke által. XXI A lélek is- 

, tuniségéuek és világiságának ismertető jelei. XXII. A 
szorgalommal párosult helyes munkabeosztás előnyéi. 
XXIII A munkás jutalma. XXIV. Isten ajándéka. XXV. A 
hitetlenség kétkedése. XXVI. A hit bizalma. XXVII. Bú
csú a haldokló természettől XXVIII. Szüreti tanúsá
gok XXIX. A nevelés iránya. XXX. T t a pusztában. 
XXXI Lerontott érczkapuk. XXXII Közel van a sza
badító. XXX1I1 Karácsonyi öröm. XXXIV. Kemény és 
való XXXV A lelkész üdvözlete. XXXVI. A lelkész 
búcsúja. XXXVII. Az év utolsó imája." E müveket me
leg liutiiauismus, tiszta keresztyén erkölcsi érzelem, 
lángoló hazaszeretet lengi á t: a szerző tárgyát fel
emelkedett lélekkel kezelvén, ment marad minden ki
csinyes pártoskodastól, miért müvei miudkét theologiai 
irány követői által használhatók. Előfizetési úr mind a 
két füzetre 3 forint, osztr. ért (A bolti á r magasabb 
lecod.)

— (Be kü ld  ete tt ) A bogát községi tűzoltó tá r
sulat „alapszabálya" üdvözlet a derék bogátiaknak,

hogy kutatás legyen elrendelve. S ha találtak valamit 
következett a bosszú órája.

Ezen általános kémrendszer s elnyomatás meg
tanította a magyar embert az óvatosságra egyrészről, 
másrészről érzelmeinek kifejezésére külső jeleket ke
resett, jeleket melyek magokban véve ártatlanok 
tok, de a gyanakodó kormány közegek szemében <y 
szálka volt. mely alatt rendesen valami titkos couspi- 
ratiot véltek rcjleni**").

Ilyen ártatlan |el volt a többek között a uem- 
zeti kokárda, melynek viselését a forndalom buktával 
betiltottál; ugyan, de azért ott viselte azt minden jó 
hazafi túrczájűbnn a szive felett, e jelvény különben 
is tarkaságánál fogva feltűnő lévén, valakinek nz ju
tott eszébe, hogy kiment az erdőre szakított ott egy 
tölgyfa levelet, kivágta papírból a magyar czimert rá 
tétté a tölgyfa levélre s addig verte egy kefével, míg 
a magyar ezimer ott maradt szépen a tölgy falevelén, 
ez már aztán nem volt oly kirívó s nem is nagyon 
tűnt fel a  kalap mellett Ilyen bokrétát viselt akkor 
a serdülő ifjúság magyarországon.

a z  ifjú Tornai Elemeinek is volt ilyen bokrétája, 
a művésziesebb példányok kóziil.

(Folyt köveik.)

•**! Kitagadhatná azonban. hugy volt e t  időnek nevetsége* o l
dala is IIn nt akkori idegenből jött tiaztviaelök, mert etek 
•tinién verették •  magyar konyhát ét a magyar bort. meg
jelentek egyik vagy másik vendégateretü hátnál adtak at 
• • malimra ia Ki ne emlékeznék viaata ama pohár kötzön- 
lesi fonnám: .igyunk ■ ki rá ér". A )>ec»hletea átveti lei- 
jenen meg volt nyugtatva, hogy a „Királyért* emeltetett 
pohár. Szegény tatár!



ki:; e lét. ii i-. i '_.. k«. ij. I. ■' 'ilcM a liiáiiyolcoii. Mt*- 
g cükben annyi rémitu tüzeset fordult elő ez évben, 
hogy valóban luintlen község erkölcsileg kötelezettnek 
élezhetné magát követni a bogát iák példáját V. őzéi
ből a / alapszabályokat kivonatilag j«'.\ö /.'inunkban 
ismertetni lógjuk, hogy avval a községük megismerked
vén, hasonlókig intézkedhessenek

— (IfckÜ ldctctt.) A leány nevelés iig> terén ki
fejtett, semmi fáradságot és áldozatot nem kimeló ne- 
velöuői imiküdésemröl számotadaudó, julin-le> 28-áu 
megtartottam a nyári félévi vizsgálatot A kivívott si
kerben, a közmegelégedésben találom fel legtöbb jutal
mát a kezdet nehézségeivel küzdő tövises pályámnak. 
A tanfelügyelői helyettes, .1 vizsgálati elnökséggel meg
bízott tekintetes Hódnál* István ügyvéd iskolnszél.i ta
nácsos urnák elismerő, jövő működésem folytatására 
irányzott, nagyrabecsült buzdító s/avai, — úgyszintén 
a jelenvolt s leánygyermekeikért áldozatukra kész na
gyon tisztelt szülők kiérdemelt bizalma által bátorítva, 
nem rettenek vissza egy uj év küzdelmeitől s leány
nevelő intézetemet, — a tuunmáuyok rendszeres előa
dása mellett, — egy a női hivatásnak minden tekin
tetben megfelelő varrodával szervezve, f. évi szeptem
ber bő 1-én megnyitamloni. Az eddigi ernyedetlen buz
galom s önfeláldozással párosulva, igyekszem meglő- 
lelui a nevelő intézetemhez kötött várakozásnak; s et- 
től vezéreltetve s a nagy n.érvben nyilvánuló közólinj- 
tásnak engedve, egy oly varrodát szervezek, melyben 
a női munkák minden neme. a tinomahh kézi munkák 
épen úgy, mint a varrás és ruhaszabás, szakértő egyé
niség vezetése mellett fog jutányos áron taníttatni Ez 
alkalommal nem mulaszliatom el annak kijelentését, 
miszerint intézetemben tettleg működő Deve1a.|ua Ru
dolf továbbá is közreműködését megnyerve : a női mun
kák 9 főleg a varrás ás ruhaszabás tanítására leendő 
hitcstársát Szentessy Mária kisasszonyt szerződtetem 
Hogy pedig ezen anyagi áldozatokkal iáró igyekezetem
ben kellően gyámolitva legyek, tisztelettel felkérem a 
nagyérdemű közönséget, hogy leánygyermekeik jövő 
kiképzése czéljából engem személyesen megkeresni szí
veskedjenek s még e liő folytán közöljék velem ebbeli 
elhatározásukat, hogy leánygyermekeiket intézetembe 
járatni fogják s becses pártfogásukban részeltetni ki

várniuk, mit megérdemelni legfőbb törekvésem leeud, 
aki maradok n nagyérdemű közönség kegyes támoga
tásáért esedezve : Nyíregyházán, 1874. augusztus 5-én szu 
I.ászióné-Homonnay Erzsébet, leánynüvcldo tulajdonosún.

(!) M auiisbcrgcr J a k a b  miskolezi jól szervezett 
színtársulata még o hóban megkezdőitől nálunk előa- 
dásait. A szilikor már mint halljuk épül a nagyveti- 
déglő udvarán Amint az előadandó darabok sorozatá
ból ítélni lehet, úgy hisszük, hogy az előadások láto
gatottak lesznek. A nyiregyáházai közönség egyik ked- 
veneze t ’zakóné is közöttük van

— Test vármegyénkben S/.atiuárbait egy a tör
ténelemmel is kitünőleg foglalkozó fiatal ref. lelkész 
már megírta a szatmári ref. egyh. megye történetét; e 
lelkész neve II. Kiss Kálmán, e nagy goiuldal és tanul- 
mánynyal összeállított mű csak kiadásra vár. Egyház- 
inegyénkben már szintén felvettetetett ezen eszme, az 
az iró névvel is lett nevezve; kérdés : vájjon ez eszme 
közéig e azon ponthoz, hol testet ölthet már magáraV 

(!) Pazar István helybeli cv. tanító elől n 
helybeli sajtó egyik közege által a védekezés s öniga
zolás útja elzáratván szerkesztőségünkhöz fordult a 
, végválaszra irt viszonválasz“-ával Mi örömest enged
nénk tért e közleménynek egész terjedelmében, mint
hogy az tárgyilagosan, a férfiasság komoly hangján van 
tartva, azonban mai számunk egészen túl lévén ter
helve : kénytelenek vagyunk annak csak következő főbb 
pontjaira szorítkozni : Pazar ur tényekre hivatkozva

mely állitásáia szintén példákat hoz fel, kimondja en
nek folytán, hogy ily egyén kezében az alapnevelés fon

■ öl alig kétkedhetünk akkor valóban szüséges 
orvoslatról gondolkodni.

„ .lú g . I-I'U N yíregyházán  u szabolomcgy., 
linjdukorületi egyetemes tanegylet megalakult, az alap

szabályok elfogadtattak. Elnöklő tanfelügyelő ur jelen
tést tett az egylet eddigi pénztári állásáról. Ylgro el
nökül Kiss József tanfelügyelő ur, alelnökökül Krnsz- 
nay Gábor és Szénfy Gyula urak, jegyzőkul Kmethy 
István, Pazar István urak megválasztottak

KÖZGAZDASÁGI KOVÁT.

Vnsiiti Közlekedések.
A „tiszavidéki* vasutvonatok indulása, Nyíregy

házáról : Miskolcz Kassa felé 5 óra 30 perczkor d. \\. 
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 l ’ngvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szeredén, szombaton 6 
óra 17 perczkor este; érkezik f» óra 5 perczkor 
este és (szeredán szombaton) 10 óra 17 perez- 
kor d. e.

Ü zleti értesítés.
A nyíregyházi term énycsarnoknál aug. hó H-au 

bej egy zet t te r  ni e ny á ra  k .

Piaozi ár K e re sk e d é si ár
100 knhóltúlkuzilva

u Kost 00—00 font OS 3 05—8.70
t 78—80 „ 0.00—0.00 . 3.80—:i !K)

7 9 - 8 0  ,
Búza li.iio—6.50 vimnuizsa szer. 5 .35- 5.4U

'* Árpa 2.50—2 60 ii.oo—o <o)- Zab 1.85 — 1 90
j 1 engeri . 4 00 —4.05 ó termés,

Köles 4.10—4.20
1 II.h. ti-/.ti. f. l.ér 5.00—5.80
1 lvapi»ztarepcze 0.00—0*10 8.00—8.75
l. I.ctming (l.tlO—0.00 8.50—6 ü..
. (lomborkn 0.00—0  (KI 6 50—6 5ii
. Kendermag . 0.00—0  00 5.00—6 OO
/  Mák 9.50- 10.0 8.00—1 5(1
11 Napraforgóolaj 16.00— 17.(KI
* Szesz 31* fokú mnígy. iteze 25 24

Felelő s sz e r k e s z tő :  1.likacs Ödön.

• Hirdetmény.
S znbo lcsm egyc  A p ag y  h e ly s é 

gében eg y  te ljesen  fe lszere lt

s z e s z - g y á r
kellő  lakással — 1*20 d a ra b  soré h iz 
la lá sá ra  való  ta lá lóval. a  tu la jd o n o s 
á lta l a hely*szilién a d an d ó  25** - 300 öl 
leg jobb m inőségű  fáva l, v ag y  a n é l
kül, egy  v ag y  e se tleg  tö b b  év ek re  
b é rb e  a d u id é . — llövcbb fe lv ilág o 
s ítá s t ad  S zék ely b en  Z o ltán  F e re n c z  
tu la jdonos, és N y íreg y h ázán

(3—3) Haas Mór.

E l a d ó  h á z
A nngykállu i iitczán  levő 1014* 

d ik  szám ú  h áz  e lő n y ö s  fe lté te le i; 
m elle it szabad  kézbő l e ladó  É n e 
k e lh e tn i u g y a n o tt a tu la jdonossa l

O O O O O O i

Haszonbérlet.
A plh- n} i ha tarban levő mintegy 

ÍOOU holdat leni nagyobb részt szántó és 
kaszáló főidből álló tagos birtokom. — mely 
a tokaji indó háztól egy órányi távolságra 
van. az 1875-dik évi Szent-György naptól 
fogra tol-b évre bérbe adandó.’

A feltételek iránt értekezhetni t. Cin
kor József nr ügyvédemmel Nyíregyházán.

Pstaj András.

V 2 X X X X X X X X X X X X X ^

ad. 432.
K.

P á l y á z a t .
A tisza-dadni jegyzői állom s, m elylyel 

400 frt készpénzfizetés, 5 hold föld haszon 
élvezete és szabadiaké* van összekötve ü re 
sedésbe jővén . ennek betö ltésére pályázat 
nyit tutik. A kellően felszerelt kérvények f. 
évi augusztus hó 2."> ig a  dudái alsó járás szol- 
gabirójához be nyújthatók. A v á ’asztás f. évi 
szeptem ber hó 1-aő napján fog m egtartatni 

T .-Lök, 1874. jnlius 19.
Óuody Géza,

u o lg ilir ú .

K ü l ö n l e g e s  hatása ( 1 8 — 7>

az Aniitlierin-száj s Íznek.
m. Ivet tlr. l'opp  J . (.. r«. kir. iuIt . fogorvos készít Becsben, « lű- 
R'lva dr J a n c l l  G y u la  gyakorló fogorvostól. Hemlel venv.r.te- 
tik a becsi kiink.i. nn v dsmirit dr. Opolcer tanár, re, tor mau 
1 ír szász udvari tanácsos dr. Kl.nt zinskv, dr. Brantz, dr. IKK. r 
stb. orvos urak ; !t . I ' 1

Ki.-n szer fokép a fogak kitöztitasara sznlirul. Vég ve sieti
tulajdonsaguial fogva fi i nldja a fogak közt • - a f ogakon a nyálkat 

ll.-iHcnalala leginkább éik«zéa ntan njanihai-. mert a foguk 
kó/.t vÍM/.vmar.idó husre-szeetkek rothadásba mén vén át, így a fo
nák állagát megtámadva, a siajlan  bti<]<». leheletét ge>jcsztcnel;.

Még azon esrtU-n is. ha a borko mar lerakodásban van, 
használható e szer, mert a snrgk ménykedét ellen működik Mert. 
lia csak a fog egy kis r.sze is letörik, akkor a i így megsértett 
fojt • ■ontszuba esik és okvetlen elpusztulván, a tóid i igeszségc* 
lovakat is mogroicja.

A fogak *zé|» és természetes színét visszaadja, mert min 
d.-n idegen maxt vegyileg szétbont és megsemmisít

lo. n hasznosnak bizonyul álfngak tieztantartásáUn. Ere 
deli l.-nyüket ragy. pátiakat vi-zadja, a borkő-lerakodást meg- 
gHtolja mind. n bűző-- szag ellen megvédi.

Azon fájdalmakat, melyeket az odvas és romlott fogak 1 
okoznak, nenu-sak enyhíti, liánéin a haj tovább harapódzáeat is j 
meggátolja

llatuíyosnak liizor.yul az Anatiierín-szájviz a fnglms rőt hu - 
d ‘ónál. valamint biztos és sikeres enyhítő szer az odvas f  gak 1 
fajdalmai ellen, esuzot logfnj.la Imáknál Az Anatherin-szájviz kóny- 1 

•nélkül, hogy valami hátránytól félni kellene, envhiti a 1 
fájdalmakat a legrövidebb idő alatt.

Mimiének felett megbecsfilhetlen az Anntlierin-szájviz a le 
licitet jó  Untának f. nf a Husiban és n bűzöséig eltávolításában;
* i-leyriido lm napjxlmn néhányszor kiöblítjük szánkat e vízzel

Nem ajánlható eléggé a tapló* fnglms ellen Ifa az Ana- 
l III. r, i szájvíz m.ntegr négy bélig utasitás szerint baszualtalik.

akkor a U-teg foghtis imlaványsága eltűnik és kellemes rózsaszín- 
I nek ad helyet.

.Vem kevésbé kitűnőnek bizonyul az Anatberia-szájviz n 
a Miozgő fogak ellen. Ki oly baj melyben a gümeikórosok, vala
mint ór»k emberek szenvednek.

Biztos szer az anatherin szájvíz: a kóenyen vérző foghus 
■ I • rí Ennek oka a fogedénynek gyengeségében r-ilik Ez es.-t 
In n i r..s fogaefe szükséges, mert e« a fogliu-t edzi. múltai u, 
tnukod-sre i breszti azt — Ara 1 frt 4o kr.

Anatherin foRpép.
Ü r. l’opp J . G. cs. kir. fogorvostól Becsben 

Kzen vefvidék a b-lieletet tisztán és üdén tartja, és arra 
1 »»®lird. hogy a fogakusk csillogó feliér kinézést kokaónőzzon, 

ez. k romlásit inegakadalyozza es a fnghust erösbitse.
Ur. l ’opp J . G,

növény-fogpora
olvkép tisztítja a fogat, hogy mindennapi használata által az oly 
k. II mellen fngko eltávolittalik és a fogfehérség és fuiomsag te- 
kittieteken nyer. -  Egy doboz ára 63 kr n. .-

Kapható: >'yir.gyházán Bertalan 1*. Iluuflél L. Tisza-I.ókón 
Anikó K., Nniiá*on L’jvérv 8., Iladházon Sziluy .1, N.-Kallóban 
llvezda K , Sz.atl imáron Kinlicr J. és Mever 0 . ,  I)ebr.-rzeril»en 
<*r Hotschnek Tnindssy II. Kó/*á* F , és Mihály uraknál.

A nyíregyházi Sóstón
aui;. hó 15-töl szeptem ber hó végéig
fa fiirdŐ idéiiy  be v é g ez té ig ) a  lak szó 
bák  fé lá ru n  a d a tn a k  k i , a m it a&ou 
h o zzáad ássa l ju tta tu n k  a  t. k ö zö n ség  
tu d o m ásá ra , h o g y  g y ö g )  v izünk , m in t 
e z t m ár tav a sz i h ird e té sü n k b en  je le z 
tük , ezidén  fo ly to n  tö m é n y ite tt  össz- 
á llá su  és így  gyógyhatású  tetem esen 
em elkedett.

A nyíregyházi sóstói ftirdö

igazgatósiigii.

Hirdetés.
M ócsún A ndrásn ak  a  N agydob- 

r e c z c n i-u tc z á n , az evang . tem plom  
köze léb en  fekvő 1538-ik szám ú háza , 
m ely  3 szobábó l, 2 k o n y h á b ó l, 2 k a 
m a ráb ó l és eg y  k ö p in czéb ö l álló 
é p ü le t. — kedvező fe lté te lek  m elle tt 
sz a b a d  k ézbő l e ladó. V enni szá n d é 
kozó é rtek ezh e tik  a H nzatéren  K o
v ács  Q y ü rg y ité  asnzoiiyii.il a  329-ik 
szám tl háznál. (2 - 1)

K K Z Z Z X X X Z X Z Z X X Z X iaO l

-- — ...................... . - . va .iiiimii iiiiinii.ii.

N y íreg y h áza . 1874. N y o m a to tt D obay  S án d o rn á l.

2 0 0 0  i t e z e
jó tiszta k erti bor
eladó  O ro sz -u lc sán  nz 567-ik  szám ú 
h ázn á l, c seb e r szám ra  10 í r t já v a l;  — 
ú g y sz in tén  u g y a n o tt

60 db vasas gfinczi hordó
e la d ó , d a ra b ja  so rjá b a  1 frt 8<) kr., 
vá la sz tv a  2 forin t ( 3 — 1)

F rie d m a n n  H e rm á n
tulajdonos.
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