
Nyíregyháza, augusztus 23. 84. szám. III. ISM.

E lő fiz e té s i á r a k  : 4
K g é «  é v r e .....................................4 frt.

ff Félévre .......................................... 2 fr t. ^
4  N e g y e d é v r e ..................................... I frt- *v

ff Szerkesztőt inn ia, hová a lap szellemi ff 
4 r é « é t  tá rg y a ié  küldemények intézendök: ♦>
^ A ref. lelkész! lak.
/  llérmontetlen levelek csak istnert kezek y 
fi bel fogadtatnak el.
*  A kéziratok nem adatnak viasza. ^
\  k ia d ó -h iv a ta l. V
ffhovn az előfizetési pénzek, a laphn s /á r tW
'í  lurdeteaek és lelszóiainlások küldendők : ff
í  N a g y té r  120. az . a .
% ex3M0Me»a « - ‘

SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

M e g j e l e n i k  in in dón a s a  r n  a pori.
s-»

¥: -r- * = » ( > ■ ' « - *  4-tfi 
« H ird e té s i  d i ja k  : 7
(■* Minden .r> liasábos petit-sor egyszeri hir-j* 
^  detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. 5
* Terjedelmes hirdetések többszöri beik-y  
jr tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz -g  

közölhető. Z
Ü Minden >-/yes beiktatás után kincstári 

illeték 30 kr. ifc

A nyílt-térben minden három hasáhusk 
garniond-sor dija 20 kr. J*

4 Az előfizetők, a hirdetések roeg-J,
$ szabásánál, 20y,-nyi kedvezmény-^ 
^  ben részesülnek.

I i l a d o - t u l a j d o n o s  : a  „ s z a b o l o a m e g y e l  l a p l £ i a a ó - t á . r s u l a t . “

II e g li a  s u rí I á  s.
Lehetetlenség némely tárgyakat meg 

nem látnunk, különösen vagyunk bizonyos 
undorító dolgokkal, ha egyszer akaratlanul 
reájuk vetettük, habár pillanatra is tekinte
tünket, hiába akarjuk  kiirtani emlékeze
tünkből, sokszor évek hosszú során ke
resztül folyvást gyötörnek azok bennünket 
m agános óráinkban.

Mennyivel inkább hatnak pedig reánk 
azon dolgok, m elyeket naponta kell lát
nunk, szemlélnünk, melyek hóról hóra, nap
ról napra szemeink elé táru lnak?!

így vagyunk napjainkban az öngyil
kosság szánalomra méltó áldozataival.

Mint egy ragadós járvány betegség 
terjed ez ijesztőleg az egész világon és 
különösen hazánkban. Falvakban, kis vá
rosokban, melyekben eddig évtizedek cso
dái közzé tartozo tt egy-egy  öngyilkossági 
eset, most m ár ez a m egszokott dolgok 
közzé kezd ta rto zn i!

Lehetetlenség azért úgy elcsapni e 
szomorú tények felett, hogy gondolkodóba 
ne ejtse a  társadalm i élet változataival 
foglalkozó lelkeket.

Ha gondolkodunk, első tekintetre  be 
kell látnunk, hogy az öngyilkosság roha
mos terjedése egyik fattyúhajtása korunk 
civilisatiójámik. Fötényezője a hibás élet
mód és nevelési rendszer. Nem vagyunk 
statistikai adatok b irtokában, hogy meg
határozhatnék, mi ok az , mely legtöbb 
egyént vezet nz öngyilkosságra; de annyit 
bátrak vagyunk állítani, hogy m ajdnem 
minden (a így ii kosárig, kivévéu azokat, m e
lyek valamely nem esebb érdekből (hazáért, 
igazságért stb.) követtetnek el, —  önm eg- 
fiusnnlásből származik. — Onm egliasonlás 
jő létre az emberi kedélyben akkor, hogyha 
az emberi lényt alkotó elemek között sincs 
meg a szükséges egyensúly, vagy is ha az 
összhang incgzavartutik.

Az emberi lényben lenni kellő összhan
got pedig leginkább m egrontja a hibás ne
velési rendszer! Mit m ondjunk korunk ferde 
nevelési rendszeréről? Talán elégséges, ha 
(eltüntetjük annak szomorú eredm ényét! Az 
elsatnyult ivadékot, az agg  itjakat, kik nem 
mernek remélni jo b b  jövőt és siratják haszon
talanul eltöltött n ap ja ik a t! A s z í v ,  az érzés 
kihűlve, megkövülve a  lélek niegtömve min
denféle vad élet bölcsességgel, az élethez nem 
köti semmi, m ert már nem csiklandozza 
semmi testi, vagy szellemi élvezet, a  jövő 
ködbe vész előtte! s beáll a gyötrő  élet
unalom, m elynek kínja tépőbb, mint egy 
golyó, mely utóljára is csak egy sebet vág 
s aztán nincs utánnn eszméikedés.

Korunknak fő hibája az, hogy eszével 
szellemével nagyon is előre ro h an , inig 
szivének érzéseivel e lm arad; igy a s z í v  ál
dozatul vettetik a zsarnokoskodó észnek. 
« legott előáll a  bclháboru, a boldogtalan
ság, kétségbeesés.

I la  figyelemmel kisérjük a nagy ter
mészetet, sőt az összes terem tést, be kell 
látnunk, hogy az ember az, kiben azon

I benső összhang, mely a boldogsághoz fel
tétlen szükséges m eg van zavarva. — 
A s z í v  és ész, a tííz és világosság, ha sza
bad igy neveznünk kevés emberi lényben 
van kellő egyensúlyban, inig a  nap e ket
tő t minden zavar nélkül egyesíti m agá
ban, az oktalan állatoknál a gondolkodási 
képesség együtt all és esik a vágyakkal 
és szenvedélyekkel. A növényvilágban meg 

Iszem betűnőbben tapasztalható ez az ösz- 
jhangzat, szóval az egész teremtettségben 
Iegyetlen lény sincs, mely önm aga ellen 
tám adna, önm agával harezra kelne, egye
dül az ember.

Ha visszadöbbentenek azért bennün
ket szomorú példák, szükséges lenne ta 
lán gondolkozni a  baj illegszüntetősének 
eszközeiről. Mindenesetre változtatni kel
lene a hibás nevelési rendszeren. Nem kel
lene erős szellemi táplálékokat nyújtanunk 
azoknak, kiket még tejnek ételével kellene 

I táplálnunk; oda kellene m űködnünk min
denáron, hogy a  szükséges egyensúly és 
összhang zavartalanul tartatnék fel és ápol
tatnék az emberi organisnnisban, igy nem 
volna oly gyakori a inegliasonlús, s ennek 
következtében az öngyilkosság.

Különben e tárgyhoz még alkalmi
lag visszutéreudünk. / \

KÖZŰ*; VEK.

A tiszamelléki égőst. hitv. caiií;. egyházkerület 
közgyűlése

(Miskolcion, 1871. julms 30- é l  S l-ik  tiapjam.)
(folyt, és vége.)

A nagymezei ügy letár gyalusáról annyi mindenféle 
kuzlenu-ny látott napvilágot, hogy azt újabban kö/üiui 
nem lehetne az ismétlés vádja nélkül; ugyunuzéit ér
dekesebb lesz a llurbáu által szerkesztett .Cirkevnj 
Li*ty°-ben megjelent, idevonatkozó piszkos czikkét kö
zölni. A czikk igy hangzik: ,Ez a fel vadember (t. i 
Czékus), aki már akkor odadobta nekünk a kéz tv út, 
útidon a lutheránus egyház többségének bizalma által 
reá bízott püspöki hivatalt elfoglalandó, hitvallásunkat 
megvetette, hitiiuk lényegét felforgatta, vonakodván a 
három-egy Istenre tenni le az esküt; ezen ember, aki 
nem átallja védeni és támogatni ama szörnyű tévely
gőnek, W ebernek keresztyénellenes tanait, melyek az 
cvangyéliotn legszentebb tanainak ellentmondanak, — 
ezen ember most fogdmegeit vezeti saját egyháza el
len, hogy aunak szemeit kivájják és életereit elvagdal
ják. — Valamicsodás egy ház kerületi bizottságot vezet, 
aszóndja, magának az egyházkerületi gyűlésnek színe 
elébe, mely bizottság a nagymezei lutheránus tót nagy 
gymnasiiun megsemmisítését szándékozik keresztülvinni. 
Ez az elvakult ember maga az egyházkerület hatalmi 
körének merészkedik elébe vágni, a a még el nem Ítélt 
fógymnasiuin kéregetö könyvecskéitől megtagadta a 
megerősítést. Az önkormányzatnak szintén megvannak 
a maga határai s maga a kerület sem intézhet el min
dent; de szintúgy léteznek határok az autonóm super- 
intendentia elnöke, a superintendens számára is, s nem 
szabad egy clique meg nem érlelt határozatait, főleg 
pedig saját kiégett agyrelcjének határozatait keresztül 
vinnie.

Miként igazolja magát Czékus az egyháztörténe
tem előtt az egész egyház ellenében való önkényének 
ezen karaffai. fogdmeghez illő kitörésre nézve? A lu
theránus egyház, ahol csak létezik, széles e világon 
mindenütt azon hitet vallja, mely a nagyrőczet tót fó- 
gymnasiumban tanittatik. Az egész tót lutheránus egy
háznak érdekében áll ezen iskolákat mint szemefényét 
megvédeni; mórt ha 500,000 tót lutheránus lélek lesz 
megfosztva iskoláitól, meg lesz ezáltal fosztva egyhá
zától s legnemesebb erőitől. Krisztus evungyélioinának 
tanult, édes, ékesen szóló hirdetőitől a tót nép között. 
Czékus ur már azáltal, hogy oly hajlandó volt fögym- 
naaiumunk irányában a pandúr és inquisitori policzáj 
szerepének elvállalására, megmutatta, miszerint nem 
méltó az autonóm lutheráuus egyház püspöki hivata

lára; de most már meg épen azon tettével, hogy az 
; önnön maga által önkényüleg összeállított s önkény ii- 
leg egyházkerületi bizottságnak elnevezett clique-nek 

‘ a főgymnasiuui megsemmisítését ezélzó javaslatát ebire 
és anticipando tettlegesiti, most, mondom, már végké
pen megérdemli a végleges l e k ö p e té s t  és megve
tést. Az egész inquisitioból nem bűit ki semmi, csak 
az árulkodók untató lappákái, hazugságai, ostobaságai. 
Nincs constutálva csak egyetlen egy oly tény sem, mely 
akár a király ellen, akár a hitvallás tanai, akár uz cr- 
kolcsiség, akár végezetre a világos hazai törvények el
len lett volna intézve.

És mégis Czékus, a püspök, a lutheránus, a nagy- 
rüczei iskolák megsemmisítését javasolja. Itt tehát más 
motívum nem is képzelhető, miut a lutheránus hit
vallás tanainak, melyek a röczei fögyinnasiumban oly 
melegen s oly öntudatosan ápoltatnak s terjesztetnek 

ja tőt nép között, öntudatos üldözése. Tehát a tót lu- 
jtheránusság üldöztetése újra meg van kezdve a tisza- 
melléki superiuteudentiábau. Mi egyéb marad ránk néz
ve hátra, mint a kegyelmes istenhez iutézeudo imák, 
kérelmek és könyörgések oltalma alá menekülnünk, néz
ne kegyelmesen alá keresztes seregére, mely fiának ne
vét és jelvényét híven hordozza, s ne engedje szeut 
igéjének tiszta igazságát elnyomatni, l f e r lo v s z k y  
J a r o s z lá v .

Ezen közleményt lapunk élén hozzuk. Mi már 
régesrégen kimondottuk véleményünket Czekusra nézve 
s figyelmeztettük a hu evangélikusokat ártalmas tö
rekvésére ezen durva istentagadóuak, ki egyebet se 
tud, mint a földi molocbuak szolgálni, ki a három-egy 
istent tagr.dja, s istennek egyházát Krisztust-tagadó 
istentelen tanok cszniesziileményeiv''l forgatja fel. Ezen 
protestansoskodó s a lutheránus egyháztól onnünniagát 
kiközösített hamis tanítóról tehát közöttünk többé szó 
se legyen. Minden hun n.agatmigábau hordja bünteté
sét; a tiszamelléki egyházkerület, névszerint pedig a 
lutheránus tanhoz híven ragaszkodó egyházak meg fog
nak győződni, ha ugyan már eddig is meg nem győ
ződtek afelől, hogy bűnt követtek el akkor, midőn a 
kormúnyrudat s a Krisztus vérével megváltott nyáj fe
letti pásztorbotot olyan emberre bízták, ki soha sem
mi jóravalót nein tanult, keresztyénellenes hírlapokból 
meríti tudományát, s csak politikai izgatás folytán to
latván fel püspöknek egészen a hitetlen, bamba pro- 
testansoskodásnuk engedte át magát. Mintha ilyetén 
ember belé tudná magát élni a nép lelki szükségeibe!?

De mostan itt már főleg az egyházkerületen áll 
a kérdés. Czékus a pokolba száll alá, l'zékusról már a 
történelemben nem leszen egyéb említés, mint az, hogy 
policzáj, pandúr volt; de a tiszamelléki snperintenden- 
tiáról, a lutheránus egyházakról szó lesz bosszú szá
zadok múlva is. Váljon ez a  jelen nemzedék lcszáll-o 
Czékussal a pokolba, vagy le nem száll? ez az egy itt 
a kérdés. Mert ha leszáll és Czékus javaslatára eltörli 
a röczei gymnasiumot, akkor csak saját sí rí rutát írja 
meg, s m.»r a legelső következő nemzedék elsírja ma
gát c korúak elvakultsága felett, s liizonnyara helyre
üti a tévedést; de ha le nem száll Czékussal s nevé
hez méltólag, mint tiszamelléki autonóm, lutheránus 
püspökség, elveti magától a nyomorult pandúrnak áruló 
javaslatát, akkor Czékusra nézve lehetetlenné lett, 
hogy továbbra is superíntendem maradjon. Czékus te
hát élére állította az egyházkerület előtt azon kérdést: 
vagy Czékus, a lm hutlugi'ta és nrotcstánsoskodó. vagy 
a nagyroczei fögymnasiuin. Luthernek e lm kővetője! 
Együttesen tovább meg nem maradhatunk ! A ,C. L.4
sz e r k o s z t  oj e

A kerületi gyűlés azok ellenében, kik a nevezett 
lap szerkesztőjének peibefogatását sürgették, tekintet
tel arra, miszerint ezáltal amaz olcsó mártyroraságra 
törekvő fanaticusoknak csak malmukra hajtanok a vi
zet, tekintettel továbbá főleg Czékus superintendens 
urnák határozott kívánságára; beéri azzal, hogy super- 
iutendens urnák a nevezett ügyben kifejtett tántnrit- 
hatlan elvhüségeért teljes bizalmat szavaz s az. ineri- 
miuált csikkekben előforduló sértéseket, mint jellem- 
telon, nyomorult rágalmakat, méltó megvetéssel fogad
ván, azokat feleletre méltóknak sem tartja.

l ’gyanozen szomorú tapasztalatokból kiindulva nz 
egyházi elnökségeknek kötelességükké tétetett, őrköd
nének azon. hogy ezen veszedelmes, hazaellcnes szel
lemnek jámbor és hazafias tót népünk kozott terjesz
tése megakadályoztatok.

A gyűlés további folyamán az Eperjesen felállí
tott tanitóképezdénél. melynek alaptőkéje már 31000 

j írtra emelkedett, a jelen tanév folytán alkalmaztatva 
lett 2 tanár. Dolleschal Samu és Sa«s István bemutat
ják magukat; az utóbbi számára, ki még hiványnyal 
ellátva nem volt. a hivány kiadatni rendeltetett Az 
államsegélyből 2.*>00 frt ezután is ezen intézetre lesz 
fordítandó

Az eperjesi hittanintézet, addig is. míg a felállí
tandó akadémiára nézve végleges megállapodás jönne 
létre, ideiglenesen fenntartunk olymódon, hogy Illává-



c . ' Mihály eddigi dék.iu fél őré.-/bon u tudományi-, 
i . l éa/bon pedig a házi-pénztárból f oly óvá teendő 4‘Ju 
i :lmI kiúrdtfiulett nyugalomba lielye/.tetvóu, helyére dé- 
U innak 1ÜÖU írt fizetéssel Tilli-cíi János eddigi tanár, 
i .isodik tanárnak pedig 930 irt fi.-, v .  el > hneüer 
J .tvúu tanárjelölt választattak mt*;., léé egyelőre egy 
éven á t mind a 3 taufolyaiuot iát ve . miután egye., 
tantárgyakban mint tanárok is közre .--r.iinidnek.

A vallás- és közoktatási íu. •rnek műit évi 
egyetemes gyűlésünk nzou határú,-;.mt. nul\s riut a/ 
1868-ki 53. tórvéuyc/.ikkbim kimondott valló:.la ii teljes 
egyenjogúság és vis/ouos.-ú r alapján a lelkészedet az 
előbb asztaltól .• ágytól szents/.élaleg elválasztott s ké
sőbb prot. vallásra áttéié li léknél: a botolók kiilúu fel
bontása nélküli üsszeesketé.-ére utasitá, — helytelenítő 
leirata tudomásul vétetvén, a kerület kimondott elvé
hez ragaszkodik.

A múlt évben felállított küzéptanodai bizottság
unk azon kívánalma, hogy üléseire minden fdgymna- 
mum kot, minden algymnnsium egy követet küldjön, a 
nagy költség miatt gyakorlatiatlauuak bizonyulván, ha- 
tároltatott, hogy o bizottság mindig a kér. gyűlés he
lyén s a/.t megelőző napon ülvén össze, innét terjesz- 
s'ze javaslatait a kér. gyűlés elébe. Orniisz és Skultéty 
volt röczei tanárok a bizottsági tagok névsorából bi- 
törültettek.

Jamriska Gyula, többszörös bűntények folytán az 
psperességi consistorium ;:ltal papi jellegétől és okleve
létől megfosztott, volt s.-uruóthi lelkész esete bejelen
tetvén, mély fájdalommal vétetett tudomásul.

az alakuló debreczeni leányegyház folyamodván 
a pénzügyérhez a jelenleg dohány-raktárul szolgáló, 
ogvkor ferenezreudi kis templomnak a gyülekezet szá
múra isteni czélokra leendő átengedése iránt, a kér
vény pártolókig fog az illető helyre fölterjesztetni.

A jövő kér. gyűlés K a s s á n  fog megtartatni.
Kzek képezték főbb tárgyait a gyűlésnek, mely 

néhány órai kózbeszakitással a déli órákban. — me
lyeket a közönség a gürömböly-tapolezai fürdőben ke
délyes közebéd mellett vidáman töltött el, — esti 8 
órakor lón befejezve.

D a n ó fi.

Felelet t. íiörömbei Péter urnnk a „Szabolcs** 
1'. augusztus hó 2-án megjelent számában levő 

két rzikkre.
A „Szabolcs* (• augusztus hó 2-án megjelent 31- 

íki számában olyastam (dorombéi l'éter urnák következő 
czimü czikkét „Gondolkozzunk egy szabolcsmegyei e> 
hajdukerületi statisztikai táblázat összeállítása és köz
rebocsátása felől* Czikkébeu szíves volt rólam is meg
emlékezni, s hozzám a közvélemény nevében azou ké
rést intézni : „hogy a  kormánya alatti iskolák állapo
táról tanügyi statisztikai táblázat czim alatt egy 
kimutatást tegyen közzé; mert megyénk és a hajdú
kerület tanfelügyelője több mint két év óta viesli itt 
e hivatalt (,) annyi idő igeu elegendő arra nézve, hogy 
a felügyelete alatt levő iskolákkal közelebbről és rész
letesen megismerkedjék. — Must még annyit csak. hogy 
nevezett tanfel ügy eloség két ízben gyűjtötte már leg
közelebb össze az iskolák állapotárul uz adatokat.*

Dátor vagyok tisztelettel felkérni tiszteit szer
kesztő urat aziránt, miszerint t. G orom bei Péter urnák 
hozzám intézett kérésére, s azonkívül a „Szabolcs* 
fentebb idézett számában levő mindkét csikkében cse
kély személyemre tett megjegyzéseire vonatkozó fele
letemet az igazság és az úgy érdekében becses lapjába 
felvenni méltóztassék, n e h o g y  a s z a b o lc s in  e g y ei 
h a j d u k e r ü l e t i  k ö z v é le m é n y , — mely előtt min
denkor tisztelettel hajlottam és fogok hajlani meg, — 
t é l r e  v e z e t te s s é k ,  melynek nevében oly sokszor 
szólott már a .Szabolcs* hasábjain a tisztelt czikkiró 
ur, annak megbizásából-e, vagy anélkül. — nem tudom.

A szabolcsmegyci és hajdukerületi tanügyi sta
tisztikai táblázat összeállítása és közrebocsátása felett 
nem csak gondolkozunk, hanem cselekszünk is. mert 
annak sajtó utján leendő közzététele foganatba is vau

A „Szabolcs11 tárczája. 

AK KG B ÉS M OST.
<* évi baráti találkozásunk emlékére.)

Nyíregyháza. súg. 9. 1674.

M iire  szivekben ü n g h a n m t f -am sott 
Az ifjúságnak rózsa* hajnalán,
A víg k>-bel nun t kim s völgy \ i n  gzott.
Moly felmosol*-g a csermely o ld a lán ! ...
8  hogy a* orom a szívben meg ne férjen :
L ángnc lvet nyújtott a vi.ltia kc-helv.
Felzengett a dal, hangzott ezer „éljen!*
A lelke*:; I s  szárnyát ad, • emel?

.,A* élet elfogy mint Tokaj nedűje,
A múló létért fiuk e ro h a r t ! . . ."
-A *z'-p leányért uh ki nem bővülne, 
fis a hazaért a bor meg nem á r t ! .  .*
K'-helyt ragadva hangzik a „szabadság*
Cseng a pohár, vissziian'/zik a terem.
8 k itárva m ind a  maga g.m dolatját,
A *ok köszöntét, mint a f i i  terem.

Minő o i j■ volt a z ? ! . . .  Oh mily égi szép nap!
Még a lég is >100)101 reszket t t ! . . .
Csak a vöa asztal!*) lomhán az pihent csak.
Pedig mi tűrés ivott e le g e t! ,. .
A napsugár kiváncsi volt, benézett,
Vig tünetre k»-lt■ k a fény atomok.
Magam most daliok, majd meg futyűríszek 
A láb nem nyugszik, a padló dobog.

Mely ideált festő alkot m aginak
A/, i-letkedvróli itt m egtestesült!
l’- asg, (orr a humor, élesek sziporkáznak.
Mint föcska mely saáll, % porba nem merül.
Kinek kezében immár üngjrílok van,
S agyának tartva rémesen szalad,
Ha útja közben mi hozamuk betoppan :
Órtiiut fog, megt> i egy p én z  alatt.

•) A i!.i főiskoláknak tzrniori szobaj.iLan máig ia haszr.dat- 
ta n  levő vén tölgyfa asztal. Sfcr/5 ,

v . , méh" u. megyei iskolutauaca f. é. juuius hó 10- 
ikéu Nagy-Kullőban tartott ülésében gondosan és figye
lemmel megvizsgálván, — kuiyoniutását elrendelte, s 
határoz;'.'a által u im uyei közvéleménynek kiváiiatát 
c z i k k i r ó  f e l s z ó l a l á s a  e lő t t  k é t  h ó u a p p a 1 
t e l j e s í t e t t e .  — A tanlelügyeloség által az i-kolák 
állapotáról két izbeu gyűjtött tanügyi adutoknak ered
ménye ::em sokára a nagyérdemű közönség kezében 
loeud, a ítélni fog annak helyes vagy helytelen volta 
lelett

l entebb előadottak világórán mutatják és igazol
já k  :*. tanügyi statisztikai táblázat közzététele iránt 
Góroiabei ur hozzám intézett felhívásának szükségte
len alap- és okuéiküli voltát, — kiről hirlupilagi nyi
latkozata daczára is feltételezem azon belátást es fel
fogást, miszerint felteszi rólam, hogy van elég érzékem, 
igyekezetem és akaraterőm kötelességemnek nem csak 
megismerésére, hanem annak tankerületidül és a köz
vélemény irányában csekély tehetségemhez képest tőlem 
kitelhetok-g teljesítésére is, anélkül hogy Ügyeim . te
tőseire szükségem volna, és cztkkeibeu ellenem elrej
tett lolytouos vádoló támadásai a valószínűség, igazság 
és ildomossug jellegével bírnának. E térre én a t. czikk
iró urat nem követhetem.

A tanügyi statisztikai táblázat eddigi meg nem 
jelenhetésének okai a következők :

1. Junius eleje óta (azou m-hány nap kivételével, 
melyeket a minisztérium által f é márcziu* hónapban 
elrendelt 1873. évről szóló tanügyi táblás kimutatásnak 
átvizsgálása, és a legsürgősebb miniszteri rendeletek
nek teljesítése végett Debreczenben kellett töltenem) 
mai napig tankerületeiiuben utazom, s az iskolákul 
vizsgálom, mert miinleiiekfelett felhasználni kívántául 
azon időt, inig a tanuló gyermekeket az iskolában 
együtt találhatom; s csakis azutáu szándékoztam a 
megyei iskolatanácsnak jnuius lU-éu tett es aJtula be 
íveseit jelentésem szerint : a temérdek rovat és szám
adat miatt 3—1 heti időt múlhatatlanul igénybe vevő 
statisztikai táblázat kiuyomatásához fogni, mely azon
ban már folyamatban vau. es hazamenetelem után 9 
heti rekkeno bőségben való folytonos utazás, s feszített 
munkásság miatt megrongált egészségem daczára is 
óáónitnel igyekszem unnak mielőbbi inegjeleuhetését 
eszközölni.

2. Fentebb jelölt idő alatt általam megvizsgált 
33 (legtöbbuyire alföldi nagy) község és 7 nagy tanya-

'csoport 149 iskolájára vonatkozó igen sok tanügyi 
; számadatot kellett az illető helyeken kiigazítanom, s 
annak valódiságáról tudomást szereznem, hogy a hiú 
uyo8 adatok helyett, — (mint a minőket volt szeren
csém mentegető levelei kíséretében az igen tisztelt 
czikkiró űrtől, ni int tanügyi adatok gyűjtőjétől, és má
soktól is kaphatni, melyiknek rendbe»zedése és ö>sze- 
állitása igen sok időt es fáradságot igényelt) amennyire 
lehetséges biztos statisztikai adatok tétessenek koz/é.

Jegyzésbe teszi Gürómbei ur továbbá azt is, hogy 
több mint két év óta működöm tankerületiemben, mely 
idő igen elegendő arra, hogy a felügyeletem alatt levő 
495 iskolából közelebbről és részletesen megismerked
tem 435-tel, melyek közül már másodszor is megvizs
gáltam 12-tot. Ezeken kívül leginkább Szabolesinegye 
északi és északkeleti részében fekvő 35 kis községben 
levő CO iskolát személyesen még nem ismerek, — me
lyeket novembertől kúrái sünig lógok vizsgálni, s köze
lebbről és részletesen tuegi-inerni.— Hogy eddig azokat 
meg nem ismerhettem, annak oka

a) az. mert én az iskolákba nem csak benézek, 
hanem azokat az illető egyházi és községi elöljárók
kal, sok helyen uz intelhgeutiuval is, lelkiismeretesen 
megvizsgálom, melyekben igen sokszor az égető szük
ség kényszerít a tanügy érdekében a tanítás irányának 
és uz egyes tantárgyak módszerének a (növendékekkel 
való óvatos eljárás mellett) megmutatására es kifejté
sére. — Azonkívül kell végeznem a felekezeti é* köz
ségi elüijárókkal, képviseleti közgyük sekkel, m> Iveket 
inindeuütt elóleges eouferentia előz meg; mindezek 
nuda-ztbatutluu dolgok arra nézve, hogy valamely köz
ségnek iskolai ügyei reudbeszedessenek : az pedig hu*

És * halál, ha vé letlen Lvorget 
Zord íejr* vcnível, hu* nő csontjain.
Assza lejét a mely mellére görnyed 
Eiúuti vei;.”'), r-zsas i(j .i szm,
Sólet kaszáján tns virágok nyílnak,
S elhagyja vegk.-ii a hús temetőt!...
( . . . Ilire se volna most nur kunynek, sírnak 
Mi kar, hogy akkor nem láthattuk ö l l . . . i

Mi . v nap volt a / ! . . .  N.ncs-u semmi lana*
Nincs semmi mely seb a szív íi-ueken. 
bár napja gyászol a  szegény ha/..inak.
De mint szí. írváoy tárnád uj rrrntny'
A sima borulok n»eg rej t nem ismer,
Könnyű felnője : kis azen-lini baj !
(iaadagság nincsen, az igax, mm is kell,
Kincs : a is- genység, ifjúság kaexsj!

S hogy a poi,..r . seng, a zeng a vidor »aek, 
Hogy — Lugy nem volt a ju  ég tud ja m ar!... 
Feltűn t Lomja a  sö té t jövőnek,
8  aggaszt a j alya, mely ölébe var.
Az evek arja cisodor i..agarai,
8  szétszór a partra, m erre?... h o l? ... m ikor?... 
Majd a f> lej te a néma ködje árnyal 
Mindent, miért az ilju saive fo r r '...

Dar..tsagot majd sírba dönt önérdek, 
Langleutefütcfet mcgfssult közöny!...
Mit lejcpit as ifjú ».:v . tömérdek,
l>e zug vihar s in-rn all meg k>> kövön! ..
— Eh Kire kéte ly!... S mint a hét vezérek 
Daliás időknek fényes hajnalán,
A  hű barátok * kút osküYenek,
Hogy barat-aguk nem lesz szalma láng!

.............És ezétoscoltank éj«z:ik-, dél-, keletre,
Vitt a göröngyös pálca öt f-li-; 
ltank szél csapott, urunk' a hó Iwlcpte, 
líoni'uyünk lombját a jég in gverv ! . . .
F> !• ttunk gyakran megroppaut az égbolt, 
l'g<- hogy a 1 ld is nu-greiid'ilt alant.
De szív. erő, kedv akkor is helyén volt,
S nem lattal koztunk egy boldogtalant!

zttiuos időt kíván. > á ; iok község uupuukiuti lo_
12 órai folytonos luuül.álkodásom in«>lK-tr is napokat 
vesz tolom igénybe, valamint s/outéu a nagy területo- 
ken való utazás is •— Meg va \̂<>k g^o/ixlve arról 
hogy második i-lii-oin uz i'hu' tk vi/so ilasmál az el- 
BOliél ha nlilli . it ai.:ö Ií o i m Mi időt vi-«-m| igénybe 
b azokat sokkal uy.-.kr >b!*au meglátogathaiom, és ugv 
is lóg bizonyusaii toriéi.in ;

b) föl hol. m.-g említenem a tanfelügyelői biva- 
talnak egy k 1« • t • tori.es >■- igen sok idol felemésztő
ágát. az ' oiitt'-1laté*t. ....Ivet elegum j.dl.mez a ko-
v' ’! k 1 , . l 'i ' i ö  k . aiUt .i ■' s : 1 h i :i ik évben b eé rk eze tt a 
t.iiih-l.igy.'lo-égh-ez 82S tigy.íar.ib 897 drl) melléklettel. 
Elintézett ügye', száma 7225. 1113 drb melléklettel.

r. o/ikkir» ur által :iz 18ti8. XXV1H. t. ez 128. 
.-áb.n jelzett évenkénti i-kolai látogatást hhetetlenué 
' Alatt levő 120) □  in fold terület,
te!. ÖJö.JbO lakó >al, l-'-O közseggel, 7 (10 — 23000 
lakosú) varossal ■ > tobl. nimt 200 kist hh imgyobb ta- 
»yá*al, — ü ii'K 'k  koziil .</. illető k-.z-.-gi )».>tokoaok- 
!;.il es elöljárókkal sok napra ni-mu idő alntt G7-et 
i’iitaui bu a t.uik>>!e:,->ok i^kol í/fatasa es iskolák ál-

- ■ •. '  u 1 d ikerületbeii i é»z n( csupor- 
• kbun, részint s/..-:szórt .p.dbati l«-v»> -iö  tanyával 
e. ro .. -tto.s tan kői ti 1 <-1 j ■«•! t i j i .  -1me. n ■ j <-" ege és is-

• kerület
Icüxül taukerületeimuél uagvobl alig van hozzá
liasonló U;:gy- a;'11 - ”111 lobb. mely.-ki..-! f.” is jgCQ 
nagy : s épen ani! ... kön _ v g.-it kérte elődöm

■ ■ ; . datauáoa ie másod tanfel- 
ügyeloség felállítását.

A t Go.o:iib.-, ur V.';.I kiemelt és i 11 győr- 
megyei tanfelügyelő, j.-ientc-e „3. lapjának 3-ik alie- 
najábau* tett ny .lat ko/nta s/erint mustéi év után jö- 
hetett a.’.'t: helyzet:..' 1_.: iskolát magába foglaló
tankéi uloteii. /  átakmos tn.ugy. vis/mivaitoi az ismer
tetést megtehesse; hasonló oknál fogva mii idén esetre 
több időt igénye! a fel jyelotem alatt l«vó kettő* t n ,  
k. rálet 495 iskolájának íc.szletos i> lelkiisüurétes meg
ismerés.'.

J-d tudom, hogy minden közpályán levő egyén 
hivatalos eljárása;; a n ■ a köz''., meny bírálata alatt 
áll, s épen azért tes/.-k mi'iflon fentosabb taufeliigye- 
lói körlevelet «■» felhívást sajtó utjfui közzé, azért tár
gyaltatok tuukeruleti iin egyes köz egeiben a város vagy 
helység llá/áiiál minden iskolai ügyet a legnagyobb 
nyüvánosságban. hogy az Ou mondásával épen ellen
ke/(dog. a kozvelemeiiynyel nem szenibe«zállaui, hanem 
annak ítob-te alá szoktam bocsátani élj írásomat, hogy 
nyilatkozata után megtudhassam és felismerhessem in
tézkedéseimnek helyes vagy helytelen voltát, hogy a 
kö/kivállalómhoz képest crélszerü válto/tatáso a t ta- 
hessek azokon. — S én szívesen elfogadok hivatalos 
teendőimre nézve bárkitől is jóakarntu é- a közoktatás 
ügycuek érdemére, s lényegére tartozó uthaiga/itást és 
tanácsot, s azok közt t. czikkiró úrtól is. — de meg
vallom : feltűnő előttem az, hogy olyan egyén a.l ta 
nácsot és utasít, ki inag.it a népnevelés buzgó barát- 
j inak szereti tekintetni, és mégis annak daczára a 
f e l ü g y e l e t e  a l a t t  lev ő  e g y e t le n ,  — 1872. évi 
deczeuiber hó elején egy napig az egyház elöljáróinak 
jel nlétében megvizsgált i s k o lá t  ro  s z n a k. s az ál
lam által adott drága fizikai éh más egyéb taneszkö
zöket egészen pusztuló félben levőknek találtam.

Hivatalos működésemet megelőzőleg 1871. év vé- 
• ■ - i ipots a kisektatáaí 

iuniiszt'*ri jeleni, s.'khó! rövid kivonatban kiirt legfőbb 
statisztikai adutok szerint következő volt:

1) Tankötelesek >/snia =  4MJ78 — 2) Iskolába 
járt “  21125 3) Iskoüha nem járt ZZ 25553 4) U- 
ü 'l 'k  és osztályok száma ~  285 jvk. 339 oszlálylyal. 
•*) Tanítók száma — >.». — ő) Tanítók fizetése ~  
900577 frt. — 7) Feluóit taníttatott r r  1131.

A megye tanügyi állapota 1Ó73. óv vegén követ
kezőleg állott :

1) T wikötelesek száma ~  39823. — 2) Iskolába
járt ~  27163. — 3) Iskolába nem járt ~  12660. — 

Iskolák és osztályok száma ~  409 iskola 528 osz-

V. jd jötl.-k h o /7 .nk Köles vándor tanárok, 
( M- r' nsj'jnii.kbsu ez már igv szokás,
A létK.'lix n'g nw‘*/i.' így s/ivsrog,
A i.-.ig in „-inak l ,». medret hs! .. .)
— Jött •!-• ■ • r. i*, mint tud”s mogorván, 
Mag* bo lókkal egy ntány :d*k!... 
Mngas eszm* i mint tuz.ikua forrván.
Fogam zott ajkún ily Kulcs gundolat

„Ifin! Te látom, ez. Iislnn bolyongaM,
Iítíiit k»T' v.'u, m* Ív nem K tczik!...
Ki . itán fut, m« !y n.r.», mind Kcdond 
Ke foknL.t már neiv ..rvi-nvim v it t ! . . .
Tál. n. ” imád-ig is kojlnijn »jkad?
Fi done!.. Középkor KarKar ltja te!
Menj, menj! a h.'l.int harnu'd és soksjtssd,
Mint kórus agvuak dure képzete.*

.Kincs biok !... 8 az mit szollemnek neveznek. 
Csak „ b ú d ..'k ő *  vagy .p h < .p h o r “ tartalom 
AUstcnek oltari képzetednek;
Erény, igazság, paszta ronthatom! . . .
Agvnd sujls.l falba t-s készen az esrrnc,
S pattog sziporkái, mint a r ó s z  g y u fa .
:• ha mu. i érteimé?... És ha karba veszne?!
S ha rósz szagu is, mi.vt sz nem hiaba ! . . . “

Alig végezte, jutt nyomon a másik,
Kerek, mosolygó, jól táplált alak. 
v  m árnyasé gond szép vidám vonásit,
Pár éve ki>-sú már elhaladt.
K .v  r kac- i görKul ek  m.vgahoz,
Hangja 1 •-•_»> • >•. . rtelinw. meleg.

Igéire ajkát igy nyitja meg

„Bolond egy kor volt. . és holund m eszme,
rI«»uy in .k cljcn ki uingNnak á l l ! . . .
Ki ezt a' r;-' m.-itó in-gkovsve  

• ilil....
És vert, és éltet ..(Ilii egy h á zá éit!? ...
S telezni iiihssmI ji-’-uzed kenyered’? .. .
Vívni eszméért, avagy szabadságért?!. . .  
Jertek nevessünk a dorék fe le tt! ...*



tálylyal. — 5j Tanítók száma — 428. — 6) Tanítók 
fizetése ~  108768 Irt 28 kr. T) Ismétlő iskola ál
líttatott 2 év alatt ~  bü, — melyben tanult összesen 
3877. — 8) Felnőtt oktattatott —: 4U01. — !»| Iparos 
tauoncz és segéd ~  793. — 10) Uj iskola épült =  35. 
11) Átalakított iskolák szám ~  40. 12) Felszereltetett
— 56. — 13) Kijavíttatott “  14. — 14) 17 kézség
ben a képviselőtestületek a 13—15 éves tankötelesek
nek ismétlő iskolában való tanításáért 22 tanító ré
szére az egyházaiktól kapott fizetésen felül termeszt* 
méuyboii és készpénzben fizetnek évenkiut “  1596 Irtot.

liajdukerületi taukerület közoktatási állapota 1871. 
óv végén :

1) Tankötelesek száma zz 13294. — 2) Iskolába 
járt =  5511. — 3) Iskolák és osztályok száma ~  27 
iskola 68 osztálylyal. — 4) Iskolába nem járt zz 7783.
— 5) Tanítók száma ~  4b. — 7) Tanítók fizetése — 
15829 írt.

1873-ik év végén :
1) Tankötelesek száma =  11068. — 2) Iskolába 

járt ~  8732. — 3) Iskolába nem já rt — 2936. ~ 4) 
Tauiték száma =  69. — 5) Tanítók fizetése — 20228 
frt. — 6) Iskoláik száma “  65. — 6) 2 év alatt állít
tatott ismétlő iskola ~  10, — tanult benne =  1799.
— 7) Felnőtt oktattatott zz 724. — 8) iparos tanoncz 
és segéd =  245. — 9) Uj iskola épült zz 5. — 10) 
Kijavíttatott =  6.

Az itt előadott statisztikai adatokat addig is, míg 
a szabolcsniegyei és hajdúkéról n i tanügyi tál-!:'., ki
mutatás a sajtó alól kikerülhet, a nagyérdemű közön
ség iránti tiszteletből kötelességemnek tartottam kivo
natban közzétenni. — Hogy két évi és 3 hónapi hiva
talos működésem alatt az iskolai ügyek a fentebb jel
zett örvendetes lendületet vették, azért a ö érdem 
különösen az egyházi, községi elöljárókat, uz intelli- 
geutiát és a megyei közigazgatási szolgaidró urak egy 
részét illeti, kik az iskolai ügyeknek előbbre vitelére 
irányzott törekvéseimben kegyesek voltak valódi ügy
szeretettel és buzgalommal engem mindenkor és min
denekben gyámolitani, s a mindnyájunk által forrón 
óhajtott ez ólnak elérésére velem együtt közreműködni: 
últóztastsoak  érte uiv - éi 1 ö köszönet* -• . 
vesen fogadni

'Vég** következik.,

Egy „felekczetnélkülinck14 szerény észrevételei 
a nyírbátori „fiatalságról.*1

Nőm rég olvastunk egy kitűnő ezik két Tetöfi 
Sándorról a lánglelkii költőről, ifjúkori barátja Bei*ez 
tollából. Volt benn- a többi közt egy kiválóan érdekes 
rész, — az, — a melyben a Tetőn korabeli m a g y a r  
f i a t a l s á g r ó l  beszel Az ember alig hihet szemeinek 
hogy ez így lehetett, ha mo>t :i0 évvel később tekint 
maga kórul. A .m ai*  fiatalság tahin már nem is ma
gyar fiatalság, l'ardou! nem erkölcsi prédikációt ké
szülök mondani, csak előzményül akartam odavetni, 
tapasztalván, hogy nemesebb ilyen bevezetés, mint az 
olyan, a melyben .fizetéses béresekről* szoktak be
szélni. B u t a  erről csak a 3-ik 1 ivoná bán beszél
jünk, mondja Menelaus, a Szép IL-li-imhau. N* ütódjék 
tehát meg senki, ba e n feje ki /étnél kuli* a Lát bori 
fiatalság ferdeségeit, ferde rendben kezdi észrevéte
lezni, úgy hiszem kvé>bé vág;, ok velő hibás mint az 
ellenfél. — Vannak dolgok. m< lyekről az ember alig 
hiheti, hogy valaki képes Iegyi-:i •hnlérui; így két
kedve állunk meg nagyszerű szol.iuk. Lép.l; vagy mű
tárgyak előtt. Vannak inásré-/' dolgn!-. a Imi n.eg kér
deznünk kell. h it  ember készíteti, .z t í  Igyuezikknek 
ama része, hol ez;:.kiró azon ajánlatot ti- /i. hogy irja 
oda más alkalomkor az a .másik hat '!.- . - ha zárt
körű tauczvigalmat rendez, hogy „izraelita * Lzt a 
passust egy igen fiatal ember írhatta . ki talán akkor 
nem kapott uzsonnát az édes anyjától iskolakerülés 
miatt. Különben is a „hep-h* | *-en kívül alig vau 
zsidó-táncz, és igy éré-/, n főlö-b-ges is. De n i-rész
ről meg nagy hibát követett el az .izraelita* fiatal
ság. hogy nem tette az ajánlatot, hogy a másik rész

_Tonn-'v7.<-t nmitjc- t«.rv<;nyt ízab ki r- ked.
F /t k-l. k'.vetn*-<1, hogv hold-’ir 1 -hess!...
>■ . 4 4 ll'TTlV. , ha lelf.dt r g j  vidéket.
1’i‘Uij.a* ruliú! m
V»L'V 'i.'/d l.-t niot í .iiji : .-/la  i: öllctt,
Mint r:>. • . - / rrrwul a gy.oic.'ddjiknt!
Kis.' Ü— ■ oly »..k» Icgcllett,
Aimalc ii.'in jut .-«ak a silány t.rek ....■

.Jogért kinitnjz' Hat iud' .i mi a jog'.'!...
Nem tőbli * k. .. v-h nr ,  mint a nyers erő.
Kiu-k v.tu ..k in lenn r.igvrvgui a 1 >g,
K«1 l*nra, kurür i  s bizton lépsz elő.
Le :» g y  ngévol' niit piszmog körötted ! .. .
II:« ta l.’i ; \ .gli" tulkiáltod „ j«j--rtt!.. .
».* •• • - L-id a rn. | V'-Oirl.o .1
Könny. bl>en gazol** majd telettük at **

így 1 • '  >•“4 ■’u liehuzta a kilincset,
A bánnádi'x uin Váratott ..oka,...
Virajri^al födve. gy titkos bilincset
Hrjtett Le; : i. — iiikes homlokán
Egy t ár göndör fürt reszketett kaeséru).
Siem bői gyűjtő lángsuu-ur lóvéit.
No vöt), ki .i t iinitást t"-fe i-zélul.

* t ö r v é n y é *  h e l y r ő l  n e n e t t  okieveli.

Kis r '/saiijkan m*-« volt minden ige, 
G.'durk.’s alia csokra '1  
A bók-sereg itn a piaczm  vív® 
ilyen keretben hat. gyújt és nevel.
.ö le ld  az élvet!" Bukott m int a gerle —
• A az*;i> virágért lángolj azcrteleu!
Mi boldogitóbb, mint a lanv in re liM ?  
így lehet .öles i* fut-, jelen !'•

,.I>o jó l jegy zd m eg ! Szerelmed titokban 
Ad élvet, s forró önkívületet,
M.g az oltómul megkötött viszonyban, 
Lelsz most unalm at, majd g y ű lö le te t!... 
Klv, tiszta orkölca, avagy tan adott *z»
Ne jöjjön srótta, csak uz élvezet!...
Mi volna olyan é<lc», olyan vonzó 
Mintha titokban lopsz tekintetet 

(V ége kóv.)

.pedig irjn oda, hogy „keresztény fiatalság.* Vagy 
azt hiszik, hogy nincs fiatal zsidó V Vagy u zsidó 
is fiatal? No auticipálják kedveseim, azt a  bécsi 
mondást :

.(Nichts dauert ev.ig
D ér achöuste Ju d ’ w ird nueh schübig,*1

Mórt mikor a „szép zsidó- megöregszik, őre" 
m ár a  „szép Mahoincdanus- is. Milyen nagyszerű :i 

| természet! A zsidó ép úgy képes megöregedni mint 
a keresztény! Ergo a  Zsidó fiatal is lehet. Hogy ha 
ez ti „fiatalság- egy kissé öregebb lenne, megmond
hatná még azt is, hogy ily czim „izraelita- (mely e 
fiatalság előtt, csak gyengébb fokozata a zsidónak) 
kitételének ajánlása h a z a f i a t l a n .  Magyarországon, 
úgyszólván mindennap egy uj nemzetiség iifi fel fejét, 
villogó széniekkel, károm ú ajakkal, becsmérelve miu- 
ib n t mi magyar, biteketitvo, beszennyezve mindent. 
H itelünket alávaló hazugságokkal alá akarják ásni, 
lovagiasságunkat. — azt a híres lovagiasságot a kiil 
föld előtt zsarnokságnak feltü..tctui. Lovagiasságunkat? 
„Báthor-Báthor mivé Je ttő l!*  Ugy e te nem tartasz 
igényt e szóra „lovagiasság- ? Ott van a szerb, román, 
sváb, — mit akartok — egy zsidó nemzetiséget? Kiég 
nekünk annyi a mennyi van, nem kell egygyel még 
több. Mert tisztelt fiatal urak. az alsóbb physikában, 
melyet kegyetek most bizonyosan forgatnak, meg van 
írva. „nyomás ellennyomást idés előj* udvarias embe
rekkel udvariasan szoktak bármi.

A mi azt illeti, hogy a „Szabolcs* szent besze
dőkkel szokott feledetni, csak azt m utatja, hogy önök 
meg azt sem tudják, hogy mi a  szent beszéd. Fiatal 
lötökre templomba nem járnak , az isteni tiszteletre 
ne;:; figyelnek — nem ;ő keresztények — zsidók Hogy 
pitiig s/.i ni beszedekkel telel a  „Szabolcs* minden
esetre jobb, mintha „angyali* beszélyeket közöl, vagy 
bátor fiatalsága- enged szabadon rüpkedni hasábjain

A mi pedig a  „fizetéses bérest- illeti, — arra 
csak az t mondhatom, hogy nem m utat sok eredeti
ségre, oly titulusokat, melyeket, az ember inás alka
lomkor kapott, más egyénre alkalmazui. oixl.

újdonságok .
(sz j A „Sz. II. K özlöny- oz óvi 39-ik számában 

„nyírbátori fiatal-ág- aláírással egy a „Szabolcs- el 
járását gáncsoló czikk jelent meg, melyet szó nélkül 
már csak azért sem hagyhatunk, mert illető czikk ép 
oly mértékben téved az aljas rágalom terére, mint a 
mily igazságtalan — Az egész eset ez: Nyírbátorban 
általunk ismeretlen egyének jóiékonyczélu táncz vígul 
mát rendeznek a tűzoltó társulat javára. A tánczniu- 
latság csakugyan vegbo is megy, azonb an egy auoiiym 
levelezőnk, kinek abg egy hét óta tudtuk meg nevét, 
egy levelet ír szerkesztőségünkhöz, melyben elpana- 
szolja, hogy többen, kik az „értelmi»églies szeretnek 
magukat számítani,* felekezeti szúkkehlúségból kiin
dulva u legutczaibb szavakat kiabálták be az ablakon 
a táuczniulutság alkalmával. — K közleményt, melyben 
senki imvs/erint m.-gnevczvo nem volt, köté 1 ességüük
nek tartottuk nyilvánosságra hozni az igazság érdi ké
ben Azonban az illetők, kik névtelenül voltak érintve 
mihamar magukra ismertek, s elárulták magukat az
zal. hogy egy czáfolatot küldtek be szerkesztőségünk
höz. (Az igaz, hogy igen szép az őszinteség, ez eset
ben az ónba a jobban teszik La megmaradnak névtele
neknek. úgy b-galélil> nem tudta volua meg a világ 
hogy épen önok .diánál; a műveltség azon alantas fo
kán, hogy az ahlnkou korcsmái módra bekiabálni ké
pesek legyenek i K lapok szerkesztője még mindig uév- 
uolkül a /t bátorkodott az illetőknek felelni, hogy bár
ki légién az ki főt tesz. a ló é n a k  kötelesség* azt 
buzdítani és támogatni; s felekezeti szukkeblüséghol a 
jótt -vöket viiszarinsztaiii sem a liumaiiisniussal, sem a 
mai kor szellemével össze nem egyeztethető Mire is 
az illetők czikknkkel, imljlyel minden érett gondol 
kodásu en.bér előtt csak saját szegénységi bizonyítvá
nyukat állították ki, a „Közlöny* szerkesztőségéhez 
fordultak és nem sikertelenül. Hogy az ifjú ver füzes 
és meggondolatlan lépéseket tesz, azon nincs mit csu- 
dálkozni. de hogy a  „Közlöny* szerkesztősége egy — 
szerkesztőségünk becsülete ellen irányzott — aljas rá
galmukkal megspékelt czikkot közöl, (nudón kell hogy 
eljárásunkat figyelemmel kisérve, meglegyen győződve 
az ellenkezőről, lapunk megtámadója és ostorozója lé 
vén miuden visszaélésnek személyre tekintet nélkül) ez 
valóban meglepett — — — volna, ha ueni ismernók 
már a múlt bőd v a l a k i n e k  f e u k ö l t  i g a  z s á g 
a z o l -e t e t ő t .

( ! )  T. E ln fize tő in k  he/.. Lapunknak már két
száma nem jelent meg kellő időben. Az előbbi szám 
késedelmének okáról már szóltunk, az utóbbit pedig az 
első késedelme vetette vissza egy pár nappal. Ezután 
nein leend semmi késedelem.

(!) A nyíregyházai ás. ev. tem plom  ritka 
ünnepélyességnek lesz színhelye. Valószínűleg itt lógja 
az erre Testre keresztül utazó Czékus Supcrinteudeus 
felszentelni a / ág. ev. segédleiké*/.t.

< =  ' A rü r /e i iskola ügyben oly kitűnő éré! - 
lyel eljárt tiszai ev. egyházkerületre még élethalál-1 
harc/ vár a szept elején Pesten tartandó egyetemes! 
gyűlésen, amennyiben a d un.in in ne ni egyházkerület ko- | 
vetőit utasította, hogy az egyetemes gj ülésen a tiszai 
egyb kerület röczei ügyhon hozott határozatának meg
semmisítésére szavazzanak, s azon esetben, haaróczei 
iskola az egyházkerület kebeléből kizáratnék, azt saját 
védszárnyai alá fogadja. Eunekfolytán Czékus István 
püspök egy hazafiai ihlettől telt levélben liivja tel az 
esperességeket s ogyes egyházakat, hogy a jó ügy vé
delmére magukat a nevezett egyetemes gyűlésen minél 
számosabban képviseltetni siessenek. A nyíregyházai 
egyház Farbaki József és Mesko Pál urakat küldi ki 
Bartbolomaeides föespcres ez idén mint sorszeriut lcö- 
vetkező, különben is az egjrh. kerület részéről lévén 
kiküldve.

( h ) PalanH/kyiié Csapó Ida asszony nöiiöul- 
dójében a tanév Szeptember hó 1-vel kezdetét veemü,

tlilán • ez/.t-l a i.ö;ejilei 19-ik tanév löszén megkezdi*-. Szűk- 
nőin ségteleu az intézetet ujánlgatui, — ezen intézet már 

i-merti-bb semhogy szüksége volna rcclnuiokra, 10 éves 
civilmén;dús pálya hangosabban beszél minden nagy 
szavaknál, — mi egyszerűen csak jelezzük a t. szülék- 
n !; a tanév megkezdési t. figyelmüket felhívjuk az 
irányban, hogy miután az intézetben a rendes oktatás 
mindjárt Septeniber elején kezdetét veendi, siessenek 
.mgy már a  támlás elején részt vehessenek abban — 
Ha n növendék ; z <i-o percztől jelen van, lehetetlen 
hogy az eredmény teljesen kielégítő ne lenne. Sz. Mi
hály naptól az intézet u 'Huray Miliály-féle emeletes 
házba tétetik által, s ezzel az intézet a piacz közvet
len közeli he vagyis egészen a központba jut.

(n  V jegyzői értekezle t. A kis-várdai felsőjá- 
rási jcgizol; értekezlete nem e lapban jelzett napon; 
hanem közbejött véletlen miatt jul 29 én Mándokon 
megtart-.'ott Dicséretfel kell nyilvánosságra hozni, hogy 
a körben .'ukó jegyzők — cgy kivétellel — mind ineg- 
jt lentel;. Az értekezlet alakitásánuk szükséges volta 
kimondatott úgy azonban, hogy uz alsó és felső kis
várd. : járás jegyzői együtt alkossanak s együtt tart- 
sanak értekezleteket. Hogy ez mielőbb megtörténbes- 
■ ük az értekezlet ideiglenes elnöke Hernádi László és 
ideiglenes jegyzője Pelestsak Ignáez megbizattak, hogy 
a két járás jegyzőit alakulás végett Kisváráéra minél- 
elöbb hívják össze.

(r) K ét ptiskalövésnyi téren, két já rh a ta t
lan Ind. a Záhonytól Kisvúnláhu vezető nagy ország
úton. Lukétól Várdáig levő két laitl oly elhagyatott ál
lapotban volt még f. hó aug. 13-án, talán e nyáron 
tartott legnagyobb hetivásár napján, hogy lóláb-kerek- 
talp törés vészéivé s a szekérről való lebomlástól való 
szorongások nélkül azokon ugyan senki át nem ment. 
Sőt merem mondani, hogyha az utas előbb észrevette 
volna mily nyomorult, rozzant állapotban vannak e 
nagy utón említett közlekedési eszközök, leszált volna 
szelő rérol s kerülőt téve mellőzte volna el ez életve- 
szélyes helyeket Felhívjuk reájok az illető közegek 
becses figyelmét.

ín  V sikpor — mint hideglelés elleni gyógy
szer. Történt bizonyos időben, bizonyos faluban, de
nem mondjuk meg ; mikor? és hol? hanem valósággal 
megtörtént az eset. hogy egy szolgálót kil«*lt a hideg. 
Aszszouya hozatott részére í gy adag keserűsét, hogy 
vegye be. Az. orvosság egy papírban, mint szokott, a 
konyháinál hevert egy us/tulou s várta végzetét. Azon
ban az elemeire való rontástól szerencsésen megme
nekült: mivel helyette a gyógyulást óhajtó, a háziúr 
ez j jébez alkalmaztatni szokott sikport, mely egy pa
pi ii m u, szinte kéz alatt volt, olvasztotta fel s bocsá
totta le beteg gyomrába. Hogy mi történt?! Kérdi az, 
olvasó. A cseléd i.e-obb vette észre saját tévedését. A 
por pedig megrik árulta a beleket kíméletlenül úgy, 
hogy környezői a kolerától kezdéuek remegni. Egy hét 
múlva azonban a szenvedő labra ált s a hideglelés 
elmaradt.

— V ettük a  „m agyar nyelvőr14 VIII-ik füze
tét következő tartalommal : A tulajdon nevekről Kraj- 
nyik. — Szóegyeztetéa III. Joannorics. — Az ikes ra
gozás kérdése Szarvas. — Vörösmarty Csongor és Tün- 
déjéböl. II Steiuer. — Ualásti Tamás magyarsága. Ki
rály. — Nyclveuilékbeli szók. Lórincz — Iker szók. 
ihász. — Xépt-tliimologia Körész. — Helyreigazítások. 
Magyarázatok. Szász K Budenz — Népnyely hagyo
mányok. 1) Szólásinódok Ferenczi. Fischer. Szabó L.

I Habi mák. I'ereuczi. 3) Népmesék. Székely. 4) Pár
beszédek. Fischer. 5) Tájszók Papp Gy. >agy I. Lö- 
rincz 6) Találós mesék. H Pongrác* 7) Lakadahni 
mouduk.tk. Papp Gy. 8» Névnapi köszöntök. Bakos*. 9) 
Gyermekjátékok. Turcsáuyi Bakosa Ferenczi. 10) Hely
űével;. Nagy P. I l i  Mester műszók. Kovách. 12) Nép- 
románcz. Veres Imre. 13) Csángó népdal Hokonföldi.

~  Jövő hétfőn képviseleti gyűlés fog tartatni a 
következő tárgyak felett: 1) Tanácsnoki jelentés az 
artézi kút évi fentartása iránt kötött szerződésről. 2) 
Csupra Endre felebbezés? a  szarvas-szigeti halászat 
tárgyában 3) Palánszky Sámuel felebbezése a tanács 
végzése ellen. 4i Az érkerti hirtokosság kérelme kár- 
téiités iránt 5) GlSck Dávid kérelme tanácsi vélemény- 
nyeh 6) Polgármesteri jelentés a  nagy kölcsön tárgyá
ra ti 7) Több hitelező bojeiitésc a kuinatfcdeimdés iránt. 
8) A tókapitány elleni vizsgálat az iigoi ka-ügy ben. 9)
A serháznak lov.i-.sagi kaszárnyává leendő átalakítása 
iráuti költségvetés <■> egyéb tárgyak.

(!) A borászati lapok li*uutóbbi szama fel
vetette a nemzetközi borvásár eszméjét, a nőm
zetközi 'abiiuvásir mintáj-ira. Az eszmét igen életre
valónak látjuk; pártolásra méltó indítvány inár csak 
annyiban is, hogy ez által a kitűnő s a világ elsőrendű 
bo-ai között első helyt foclalo magyar borok nagyobb 
kelendőségnek örvendhetnének, mint eleddig. Vajha 
szándékuk ne csak papíron n.riadna!

A napokban, je le sü l csü tö rtökön  bekö
szöntött Loz/á'.k a reg várva várt cső, s azóta idő- 
. árasunk folyvást •'sós és borongó. M-nt tapasztalt gaz
dák állítják uz eső még a tengerinek is használ ott, 
hol az végkép le nem sült, a krumplinak pedig hatá
rozottan. Meglehetett ez cső hatását ereznünk már az 
üzletben is. a gabuafclék ára tetemesen alább szállott

— A „Szabolcs* lap czidci 3'2*ik számának kö
zönség rovatában, a megye kormányzó alispánjához, 
tekintetes lü i . Huirabús úrhoz egy nyílt kérdés in- 
téztetik, „TöbL t dudái polgár* alá írásai : s a kér
désben huM-nlntképen Polgár község jegyzője mint 
oljau van fi-icuiiitve. a ki n rn  szigorlatot nnn tesz, 
sem ö évi li-udcs r ’.niot igazolni nem képes,nem
tudom hogy jutott; ír. rszóLl-e n t. dadai polgáickrak, 
hanem ha n ár < *;« ki t n . knétif m ludi miookia
hozni n. zerirt ér. 18fr> «\hen a ki zség előterjesz
tése folytán gr. Vny lé i .c l  én éltét ága. mint azen 
idő he! i tói f-pán a’tr.l le ttm  rc id íz m s  aTjepyzévé ki
nevezve. és ipy húron' évi gra lót latnál *«1 let o ld a t
hatok ki — A hasonlatéi n cpváles.itisál i n teli* iu- 
pintatosságot ajúnlc k u dudái j idgáiel t iT
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Színházi szemle. Ijouuau érkezett színé
szeink .ügy urán át Ausztria császárja*1 1 lelvomísos 
vígjátékkal és a „Szép tialathea1* ismert operettel mu
tatták be személyzetük egy részét múlt pénteken. Az 
Az előadás mulattató és összevágó volt. Mária Terézia 
(Rótt Mari) elég híven fogta fel szerepét, bár u leg
mélyebb felindulás és lesújtó megvetés a gyóntató 
atya irányában nem nyert játékában kellő kifejezést. 
József főbe rezeg (Geröfi) játéka ép oly kedves, mint 
a mily kedves színpadi alak ő maga. Mozdulatai elő
kelők, tartása, hol szükségeltetett fejedelmi, szavalata 
Öntudatos volt, kivevőn a jezsuiták elleni kifakadúsok 
alkalmával, hol tulragadtatva a szenvedély által, ér- 
zelmeinek kellő kidomboritását megtagadta sziikméretü 
hangja. — Páter Eusebius (Szeles) játéka ogv volt 
azok közül, melyeket csak tehetség és tanulmány pro
dukálhatnak. Kitűnő mimikája és kenetteljes declama- 
tioja helyesen állítottak elénk egy álszenteskedö jezsu
itát — A m á so d ik  d a ra b  „Szép Galatliea* sem 
sikerült roszabbul az elsőnél. A gyors, szakadatlan 
könnyed és összevágó lefolyás, mely a vig operettek 
előadásának nélkülözhetleu kelléke, nem hiányzott. A 
tagok, ha világhírű hanggal nem dicsekedhetnek is, 
de nem hiányzik nálok a gyakorlottság és tisztaság. 
Czakőné (Galathea) fárasztó szerepét ismert éléukség- 
gel és hatással adta; kitűnő szobor volt, hangja még

mindig hajlékony, kellemes és vonzó, (ianymed (Zsi
dómé) pajkos szerepébe kitüuölog beletalálta magát, 
nemkülönben Mydas (Csatár) és Pygm&leon (Érczi). 
Kár hogy a különben kívánatos eső megzavarta az 
előadást! (Nem jó volna-e a színkör tetejét niegiga- 
zittatni ??!) Végül meg kell jegyeznünk, hogy roszul 
vette ki magát a magyar hjmnus előadásával nz ide
gen viselet, jó lett volna magyarba öltözni! Különben 
úgy látszik, hogy e jól rendezett színtársulat, daczára 
a mai szűk világnak, nem fog üres falaknak játszani.

— Szombat, aug. 23. „A t r a p é z  un t i  li c r- 
c z e g n ő “ nagy vig operetté 3 felvonásban. Erről jövő 
számunkban.

Szerkesztői levé ltáska .
(■. I*. u rn ák  E p e rje sb e n . Lógy türelemmel, jönni fog

KÖZGAZ1> A SA(iI ROVAT.

V asúti közlekedések .
A „tiszavidéki* vasutvonatok indulása, Nyiregy- 

házáról: Miskolcz Kassa leié 5 óra 30 perczkor d. u. 
és 7 óra 48 perczkor reggel. Nyíregyházáról Ik-bre- 
czen felé indul 10 óra 45 perczkor d. e. és 7 óra

18 perczkor este. Nyíregyházáról indul 1 ugvár felé 8 
óra 20 perczkor reggel, (szemtan, szombaton <i 
óra 47 perczkor este; érkezik (J óra o perczkor 
este és ( szered áll szombaton) 10 óra 17 percz
kor <1. e.

Ü zleti é rtesítés .
A nyíregyházi teriiiéiiyesnrnokiiál aug. hó 22-én 

bejegyzett term ényárak.

P iacz i á r
i 00—00 fontos

78— so
79— 80

8 50—S CO 
O (KJ— 0.00

K eresk ed ési á r
100 kóbültúikezdvti

* 6 5 -3 .7 0
Puza 5.10—5.20 vánimázsa nzer. 5.30—5.40
Árpa
Z ab

2 50—2 60 
1.60— 1.70

0.00—o.oo

1engeri 
Köles
Hab, tiszfa fehér

3 .9 0 -4 .0 0
4.10—4.20
4.50—4.50

ó term és,

Kaposz.tarcpr -o 0.00—4> «V0 H.40—S.7j
Lenm ag o.( m)—o.oo

, Gomliorka o.oo o  no
KeiiH<-•rni:i<; 0.00—0  00 5.1 dl—o.i o
Alak 9.50—10.0
N apralorjr'iolsj 16.00— 17.00Szesz .-><• loku masry . iteze ‘25 24

Felelős szerkó ö : Lukacs Ödön.

H I R D E T É S E K .

Makk-eladás.
A gróf Schönborn beregm egyei 

munkácsi és szent-miklósi uradal
maihoz tartozó erdőségekben te r 
m ett tö lgy- és bükm akk folyó évi 
szeptem ber hó 7-én reggeli 9 ó ra
kor az igazgatóság irodai helyisé
geiben Munkácson, nyilvános árve
rés utján, fog bérbe adatni. írásbeli 
bepecsételt s 10%  bánatpénzzel el
látott ajánlatok is elfogadtatnak.

Munkácson, augusztus hó 11-én 
1874. (2—2)

Ad. K. 1957.
1874.

Árverési hirdetés.
A város tulajdonához tartozó 8 bokor 

malom, városháza alatti 4 bolt, serházutezai 
korcsm áltatási jo g ,  ujteleki korcsm a folyó 
év augusztus 27-én délelőtti és délutáni órák
ban a városházánál tartandó árverésen 3 évre 
bérbe adandó lévén erről a bérit ni kívánók 
értesittetuek.

Kelt Nyíregyházán 1874, aug. 18-án.

kraszuay üáhor.
polgármester.

2 0 0 0  i t e z e
jó tiszta kerti bor
eladó Orosz-utczán az 567-ik számú 
háznál, cseber számra 10 írtjával; — 
úgyszintén ugyanott

60 db vasas gönczi hordó
eladó, darabja sorjába 1 frt 8<> kr.. 
választva 2 forint. (3 — 3)

F ried m a n n  H e rm á n
tulajdonos.

Eladó nád.
Nagymélt gióf Lőnyav Meny

hért szabóié* meg vei dombrádi ma
jorjában 7 0 ,0 0 0  kéve kitűnő, nem 
vsak fedél zésre, de mii vakolatra (stuc- 
entur) is alkalmas nád eladó. — A 
venni szándékozók Révész Imre is
pánhoz Doni lírádra (p-sta - állomás) 
forduljanak. (2—2)

•%

&

Kiadó legelő s eladó széna.
Béreséitől félórányira eső  G yörgy- 

talló pusztán tíOO hold kitűnő legelő  
van kiadó folyó évi november 1-ső 
napjáig, valamint 400 szekér széna 
eladó. Továbbá 1200 juh vállalta
i k  felébe

Értekezhetni levél által (utolsó 
posta Gáva) Berczelen vagy szemé
lyesen a György-tallón (3 —1)

Frá ter Sándornál.

(3 -1 )
O ü itirs ú in i  liiijns.

közh. igazgató.

Hirdetés.
Bérezel község közbirtokosai

nak tulajdonát képező királyi ki
sebb haszonvételi, úgy nem külön
ben a halászati és rév vám-szed he- 
tési jogok 1875-ik évi január hó 
első napjától három egym ásután 
következő évre folyó évi szeptem 
ber hó 20-ik napján d. ti. 4 órakor 
a község házánál tartandó  nyilvá
nos árverésen haszonbérbe adatni 
fognak.

Az ár verői ni kívánók kötelesek 
tizszáztóli bánompénzt letenni, vagy 
is 260 forintot, mely az utolsó rész
letfizetésbe leszen betudandó.

Haszonbérlet.
A pthrügyi lm tárban levő mintegy 

1000 holdat tevő nagyobb részt szántó és 
kaszáló földből álló tagos birtokom. — mely 
a tokaji indó háztól egy órányi távolságra 
van, az I87fi-dik évi Szent -György naptól 
fogva több évre bérbe adnmló.

A feltételek iránt értekezhetni t. Czu- 
kor József ur ügyvédemmel Nyíregyházán.

Patay András.

ILL1CZ GYULA
k ö n j \ -, mii-, zenemű-, papír-, iroszorek-kereske-
défec egybekötött uj <u an íicreudezett m agyar és né
met ö lrsönkünyv tá rra l N yíregyházán a föpiaczoo 
■*zv. P ó ly á k  A la jo s n é  házában; (október 1-sütői a 
városháza alatt, a tökapunál balra az 1. bolthelyiség) 
tisztelettel ajánlja a t. rz. szabolcsinegyei nagyérdemű 
kozor,•( j_'iiek inin< 1 . - i> ak ad ém ia i, gyninasiiin ii, 
reál és elem i iskolai könyvekből, valamint az iro- 
dalom terén megjelent minden újabb és régibb ter
mékek dúsan ellátott raktárát leg ju tányosahh  áron. 
.\ helybeli tanintézetekben használatban levő könyvek- 
nd nyomatott hiteles jegyzékek díj nélkül bárkinek 
rendelkezésére állnak.

\  nb-ki megrendeléseket gyorsan és pontosan azon
nal eszközlök. (3—1)

Makk-eladási hirdetmény.
N agy m éltóságú báró Sennyoy 

Pál ur Zcm pléum egyében fekvő 
Bélyi uradalmához tartozó B attyá- 
nyi erdejében, hol a Latorcza vize 
foly keresztül, m integy 700 hold 
területen levő gazdag tölgy-m akk 
term és szabad kézből a Bélyi t it
kári hivatalnál —  hova a  venni 
szándékozók fordulni szíveskedje
nek — eladatik.

( 2— 1 ) A t itk á r i h iv a ta l.

H i r d e t é s .
Több év ó ta volt szerencsém szakom 

ba vágó m unkákban a  t. ez. közönség 
pártfogását bírn i, most újólag, m iután a 
Ham több nagyobb városban nyert tapasz
talatok után hazaérkezett, vele együttesen 
a  városháza alatt O r b á n  K á r o l y  fűszer- 
kereskedése szom szédságában boltot nyit
ván : ajánljuk m agunkat a

szűcsség szakmájába
vágó m inden m unkák elkészítésére. A t. 
ez. közönség becses pártfogását kérve, ma
radtunk tisztelettel Nyíregyházái], 1874-ik 
augusztus 8-án.

Ito h irid esz  Já n o s  és fia (íyörgy .

Nyíregyháza. 1874. Nyomatott Dobay Sándornál.
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