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Fél i‘vra ,

b is rk c s ilo i lr«da, k o v i •  U p szol lóiul 
r í i i í t  tá rg y a ló  küldem ények intéz em lők :

• ref. Irlkraii lak

Bérm eutetleu U valsk  <‘«»k ism ert keze 
Ildi fogadtatnak el,

A k í* Ira tuk  uem adatnak r iaa ia .

H M Ó -U ra la l,
Rovi aa a l t l t i f l i a l  pénzek, a lapba  sz án t * 
hirdetések é« felszólam lások k tlld ruduk  : 

K i i y l r r  IM . *> a.

SZABOLCS
V egyes tartalmú heti lap.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

H irdetn i d ijuk:

I H indun  egyes beiktatás után kincstár-

I Az előfizetők, a hirdetések meg- 
szabásánál, 20*/#-i>jri kedvezmény- 

ben részesülnek.

K i a d ó - t u l a j d o n o s i  a  „a  a a b o l e a  m e g y e i  l a p k l a i l A - t á r a u l a t .

Előfizetési felhívás

aktóbar- Saczemberi folyamira.
Midőn előfizetési felhívásunkat újólag 

a t. ez. olvasó község tudomására juttat
juk, nem látjuk szükségesnek úgy is is
mert programmunkat, s ez évi működé
sünk sikerét emlegetni. Haladunk tovább 
is azon utón, melyet elvül tüztiiuk ma
gunk elé.

Kérjük a t. előfizetőket úgy a múlt
ról, mint a jövőre nézve előfizetési dijaik 
befizetésére. S minthogy lapunk e mai 
számtól kezdve Debreczenben nyomatik, 
hol jutányosabb ár mellett állíthatjuk ki, 
annak alakja változtatni, tartalma bővülni 
fog a jövő évnegyedben.

A „Szabóid" körül szép számú, s jó- 
nevű irói kör sereglik, ez kellő biztosíték 
a lap tartalmára nézve.

Előfizetési dij egy évre 4 frt.
Félévre 2 frt.
Évnegyedre 1 frt.
Hirdetési díjszabásunk változni fog! A le

hető legjutányosabb áron veendjiik Ive a 
hirdetéseket, s előnynyel fognak bírni a 
készpénzzel fizetők.

Mig lapunkban nyilvánosságra nem 
lesz hozva a kiadóhivatal: addig az elő
fizetési péuzek és hirdetések az eddigi 
helyre küldendők.

Nyíregyháza, szept. 20 1874.

A LAP-KIADÓ TÁRSULAT. 

A  I m i i  tő ,
mist srkOlesssmssltO ét  asvslf.

„A kisvánltvidéki felekezelnélkuli népnevelési egylet 
álul'1 koszonuott pálysmU.

I r t a :
t ' M a M  Ptlrr.

Mielőtt ■ fentirt kérdés tárgyalásából s 
fejtegetéséhez hozzáfognék, szükségesnek tar
tom lehető röviden körvonalozni saját kiindu
lási pontomat j — és keresni — nézetem 
szerint — azt a czélt, melynek elérése, vagy 
legalább megközelitéae végett, a „kisvárdavi- 
déki felekezetnélkllli népnevelési egylet", e kér
dés tüzetes tárgyalását óhajtá; s a mit legkö
zelebb e kérdés pályázati utón való meghányás- 
vetésével is elérni kívánt.

Az én egyéni álláspontomat e kérdésnél 
im « szavak jelzik leghívebben: „a közmivclo- 
déa előmozdítója a tanítói osztály lehet", ez 
idézetnél rüvidebbeu nem tudnám ezt saját sza
vaimmal sem jobban kifejezni. Csak „a köz- 
miyeltidés" szónak kell még értelmét adnom, 
az idézetben. — Közuiiveltdés alatt itt az al
sóbb néposztály miveltídését értem különösen.

Mert hiszen azt a tanítói osztály nem állítja, 
kérkedés nélklll nem is állíthatná, hogy a fel
sőbb iskolákat járt, vagy magán-nevelés által 
kimlivelt osztályra az ő működése oly hatással 
válna, hogy ott is ő lenne a mi velíidés előmos 
ditója. És igy én úgy beszélek e műben a ta
nítóról, mint az alsóbb néposztály közművelő
désének előmozdítójáról. Ily szempont alett ké
rem e szerény mű felett hangoztatni az igaz
ságos bírálatot is.

Az eddig mondottak jelzik saját álláspon- 
tomat és kiindulási pontomat egyszersmind 

Az egyletnek czélját, melyet e kérdés viza 
gáiása által legalább megközelíteni kívánt, né
zetem és felfogásom szerint, a következőkben 
írhatom meg. Ugyanis:

Látva s érezve azt az egyletnek minden 
tagja, mily fontos állást foglal el a tanítói osztály 
a társadalomban; látva és érezve azt.mennyire 
függ a tanítóktól a nemzet és a haza jövője 
békés és harczias napokban s körülmények kö
zött, nem feledvén ama mondást, melyet csak 
pár évvel előbb irt egymásután, de saját meg
győződése s biztos következtetés szerint, a vi
lág minden hírlapja, hogy: „Francziaországot 
a porosz tauitók gyalázták s verték meg", 
látva ellenben azt csaknem minden iskolában, 
hogy nálunk országszerte s vidékünkön is a 
a tanítók, tisztelet azoknak, kik e megrovást 
nem érdemlik, mily kicsibe veszik állásuk, hi
vataluk fontosságát, látva azt, hogy tanítanak 
ugyan, s lehet mondani katonai tempók szerint 
fegyelmeznek is, de az erkölcs nemesítésre sem 
tanítás előtt, sem tanítás alatt s közben kellő 
súlyt nem fektetnek s látva azt, hogy az elő
rehaladt s kifejlett ueveléizeti elveket, melyek 
a test, lélek és szív párhuzamos kifejtését ta
nácsolják, kevés tekintetre méltatják, hanem 
csak űzik a tanítást kellő megfigyelése nélkül 
az egyes gyermek • a gyermekseregben levő 
tehetségeknek, e kérdés tárgyalása álu l az egy
let a Unitói osztályban felakarja kelteni azt a 
tudatot: mily fontos szerepre vállalkozott az, a 
ki tanítóvá le tt; és mily nagy mértékben fllgg ő 
tőle az, hogy hazánk népe a nyugoti mivelt- 
• ég niveaujára emeltessék.

E mesgyézést szükségesnek véltem kivált 
a magam részéről ily nagy feladatnál, mint a 
minőt a pályakérdés elém tár. Mert azt tartom, 
hogy e kérdést általánosságban tárgyalva nem 
három ivet, de kötetet lehetne róla írni.

A kijelelt határok közt most már szólok 
a pályakérdéshez. 8 a főkérdést szabatosság. * 
könnyebb tárgyalhatás és világosság s rendszer 
kedvéért is két részre osztom Szólani fogok 
először a tanítóról, mint erkülcsnemesitőröl, és 

II, a Unitóról mint nevelőről.
I.

A Unité mint srkWcsnemMlti.
A tanítónak, mint erkölcsnemesitőnek hi

vatása igen nehéz és súlyos feladat. A ki a 
népéletet ismeri, azelőtt ezt bizonyítani is fő 
lösleges. De mily kevés ember törődik a nép
élet komoly s alapos megismerésével?! A ta
nítónak ez niulhatlun teendője. Valamint a kéz- 
miveanck ismerni kell az anyagot, melyből dol- 

ozik, úgy a Uniténak ismernie kell a növen- 
éket alaposan és minden faében, kit idomí

tani akar, * jó erkölcsűvé szándékozik kifej

teni s jótettek végbevitelére egy egész életre le 
akar kötelezni, mert a tanító feladata s törek
vése szerintem ez, vagy legalább ennek kell 
lenni.

Igen! de mint fentebb mondám, ez az er- 
kölesnemesités nehéz munka nagyon. Es pedig 
•ok oknál fogva. Ha a philosofiában épen 
időnkben kifejlett ellentétes bölcsészeti nézete
ket neiu tekintjük is, az ember származására 
nézve, ha mellőzzük a materialisták és spiri- 
tualisták közt és által kifejlett ellentétes fogal
makat az emberről, ha a régibbek közűi Vol- 
tair Uouseau, Diderot, vagy az újabbak közli!, 
kiket modern materialistáknak neveznek, Wogt, 
Bűchner, vagy Darwin Unait figyelembe nem 
veszszűk is, annyi áll, hogy az emberben van 
anyag éz szellem. Az anyagot nevezhetjük ta
lán állatias résznek, hiszen ezt még a kegyes 
valláso* emberek sem uUsithatják vissza, mi
vel a régi vallásos fogalmak szerint az ember 
„lelkes állat. :

Már természet törvénye szerint is az anyagi, 
az állatias rész, a test csak a könnyebb, hasz
nosabb után vágyik, kivált a gyermekben. S 
a tanulás maga. mint a léleknek, mint szellemi 
résznek gyarapítása, » a lélek vágyainak ki
elégítése — kivált a gyermekre nézve — kel
lemetlen teher. A jónak, szépnek, az erénynek 
a erkölcsinek megkedvelése és megkedvelte- 
tése, kivált ha egy kis akadály is van előtte
— terhes, nehéz feladat. — Nehéz az erkölcs 
nemesítés; mert a rósz többnyire könnyebb és 
anyagilag előnyösebbnek tetszik mindig. Ne
héz főként azért, mert mig iskolába nem ment 
a gyermek, a roszat megszokta. Hitka falusi 
ház az, a hol gyenge csecsemő korától erköl
csileg is gonddal kiséljék a gyermek neveke- 
dézét.

Ily nagy akadályokkal kell megküzdeni a 
tanítónak az erkölcanemesités nagyszerű mun
kája közben. De ezeket mind le kell győznie. 
E nélkül unitása csaknem haszontalan, vagy 
•ok esetben még káros is az erkölcsi erő fel- 
ébresztése ét munkásságba hozaUla nélkül. A 
jó erkölcanek, a lelkiismeretességnek meg kell 
nyerni a tanítvány egész valóját; mert „a tu
domány — mint Rabelais mondá: — lelki- 
ismeret nélkül csak a lélek romlása."

Egyedül a jó erkölcs s az abból kifej
lődött tiftta, nemez jellem az, ami az embert 
felül emeli az állatokon ■ az állatiasságon.
— A jellem a z , ami az embernek legneme
sebb tulajdona; asért a köznépnél is az ő 
nyelvükön szólva „a* emberséges ember" nsgy 
ember, nem mindennapi, kitűnő ember. — Az 
ember értéke erkölcsiségén alapul. 8 amint áll 
az egyes emberre. úgy áll az emberiségre 
nézve is , nézzük bár az embert a materia- 
lismus, darvinismus, vagy spiritismus szemü
vegén által E pont az erkölcsnemesitéa fon
tosságát világosan is kimutatja.

Ez értelemben mondhatja s mondja a 
költő i s : „Minden ország támasza s talpköve 
a tiszta erkölcs, mely ha inegvész. Róma le
dől • rubigába görbéd."

Ez a tiszta erkölcs azonban hanyatlóban 
van, kivált a köznépnél. Az erkölcsiséget nem 
keresi, nem tekinti semmi tetteiben. „Egy ki; 
csit hazudni, egy kicsit csalni, kicsit lopni 
nem vétek ,“ es a jelszó egész közmondássá



lett miír. — Sfít az, a ki dörgöltfilzött az is
kola falaihoz, irni. olvasni, számolni ugv, ahogy 
megtanult, a fentirt elvet alkalmazza is, a kin 
csak módját ejtheti, lelkiismeret furdálása nél
kül. —

Eddig a papi — szokásos jellemző né
ven — felekezeti oktatás : a régen múltban 
bigottisinus, — babonás hit által visszatart- 
hata a í'osztól. — De ma a bigottok száma
hála az előrehaladás szellemének! nagyon meg-
fogyott. A lelki sötétséget eloszlatá a felvilá
gosodás fényes napja. A bigottból kétkedő, 
aztán materialista le tt; olyan materialista, ki a 
szellemmel, erkölcsösei nem sokat törődik.
A „tudákos," „a politikus csizmadia “-féle em
bernél pedig nincs nevetségesebb, de egyszers
mind szánandóbb ember, az ember világban! 
O mindent igen jól tud; jobban tud, mint 
más. Senkire nem hallgat; kelletén túlmenő 
bölcselkedésével aztán magát nevetségessé teszi: 
semmi nézetet el nem fogadván, gazdálkodá
sának észszerűden vezetése által, magát és csa
ládját jégre viszi; a közügyek intézését za
varja ; a köz jó, nemes és szép, haza s nem
zet Ugye iránt keble sivár marad. — Erköl
csi nemesítés nélkiil ilyenné válik az iskolá
zott köznép. Ez állapotból egyik legfőbb esz
köz a mi őt kiemelheti, erkölcsi erejének fel- 
ébresztése, kifejtése, tettre indítása.

(Folyt, köv.)

K Ö Z Ü G Y E K .

A „Sz. H. Közlöny44 szerkesztőségéhez.
Midőn a napokban komoly és tiszta meggyőző

désből elhatározóm magamat arra. hogy gyenge erőm
nek és tehetségemnek minden összegét latba vessem 
arra nézve, hogy városunk felforgatott köz- és tár
sadalmi életének okát kikeressem s nyíltan, őszintén, 
félretéve minden személyes gyülölséget. a tiszta lep
lezetlen igazság fegyverével lépjek a küzdelem so
rompójába: két dologgal első tekintetre tisztában vol
tam; egyik az. hogy a nemesen é* igazán érző ön
zetlen emberek becsülését vonandom ez által ma
gáim a. másik az. hogy a z a v a r t  v a ló b a n  c s in á 
lok. a v is s z a v o n á s  tü z e t  fo ly to n o sa n  s z i
to k  minden dühe és epéje, mely még tartalék erőül 
ineghagyatott. felforr akkor, midőn észreveszik, hogy 
egy ember, ki eddig példátlan türelemmel engedte 
magát ellenségei által bántalmaztatni, becsületében 
ineghurczoltatni. most íme egyszerre csak megelégli 
a sokat, s ha a maga sérelmeiért hallgatott, nem 
hallgat többé akkor, midőn egy városnak jó hírneve 
és becsülete van megtámadva az azt ez idószerint 
jó akarattal kormányzó képviseletében s ha jól gya
nítom. épen olyanok által, kiknek e képviselet bizto
sította a megélhetést; nem hallgathat, de kiáll bát
ran. rettegés nélkül s megmeri mondani az. igaz
ságot.

Egyik felt érésemben sem csalódtam!...
A jók és igazak, kik vérző szívvel látták ez év 

folytán, mióta városunk azon . .s z e re n c s é b e n "  (VJ 
részesült, hogy két heti közlönye van. társadalmi 
életünk felforgatását, a sajtónak azon alá sülyedését. 
mely szerint az vakmerő kezekkel családi szenté
lyekbe is nyúlt, hogy ott is átkot teremjen, mely a 
városi ügyekre nézve folyvást bántalmazta a v é t
k e s e k é r t  azokat. a kik v é t le n e k  valáuak! < Miért V 
Ennek okait kifej tenniük, mindent adatokkal bizo
nyítva, egy közelebb jövendő csikkünkben, melyben 
oda niutafandnnk bátran és rettegés nélkül hajaink 
valódi okára.! A jók és igazak becsülték s becsülik 
l>ator fellépésemet.

Azok |»cdig, kiknek A c h ile s  e r e jü k  (VÍV) a 
folytonos rágalmazásban és zavart csinálásban hatá
rozódott. szintén beigazolták időleges feltevésemet, 
a ..Közlöny 43-ik számának tárogató rovatában!...

Ilagyján! . . .  Az igazságnak az igazságtalanság
tól rágalmaztatni érdem! Neiu is felelnék ezen aljas 
rágalomra, ha benne oly ferdítések nem volnának, 
melyeknek leírásánál még a tolinak, mely azt leírta 
is pirulni kelletett.

Jöjjünk tisztába a kénléssel ugv a mint áll. 
nem oly fenlitésekkel. mint a mely a , Közlöny“-nek 
valóságos természetévé vált.

fin, mint a nyíregyházai képviseletnek ez idö- 
szerínti egyik tagja, nagy visszatetszéssel olvastam a 
..Közlöny ' 41-ik számában „Fekete pontok- czim 
alatt megjelent vezércikket, mely a névtelenség ké
nyelmes buvó váTából egy városi képviseletet oly 
alávaló vádakkal terhel. melyekkel szemben igény
telen felfogásom szerint csak azt lehetett tenni, hogy 
vagy magán hagyja száradni a piszkokat, s akkor 
méltó leend reá. hogy bár ki által is megköpessék, 
vagy felhivandja a „Közlöny** szerkesztőségét, hogy 
nevezze meg az egyeseket, kik ott aljas utakon a 
zavarosban halásznak, mely más szavakkal azt teszi, 
hogy a várost meglopják. Felvettem tehát a tollat, 
s a féifias bátorság hangján kértem a „Szabolcs** 
legközelebbi számában napvilágot látott vezétvzikkem- 
ben a ..Közlöny* szerkesztőségét nyiltszivüségre. egye
nességre. sürgettem az ünhaszoulesők neveit, hozzá te

vén. hogyha ez részükről nem történnek. ..ha ni á s 
nem  ak ad  a k é p v is e le tb e n " ,  magam leszek 
kénytelen indítványt tenni az iránt, hogy a becsü
letében megtámadott képviseletnek elégtétel szolgal-

USÍ,LkÁzyiiban a ..Közlöny * következő számában senki 
megnevezve nem le tt! Nekem tehát nem maradt 
egyébb hátra, mint a következő képviseleti gyűlésen, 
ha következetes akartam magamhoz lenni, megtenni 
indítványomat. Nem hamarkodtnm. sőt tanukkal iga
zolhatom, hogy gyűlés előtt többeknek mondottam, 
hogv vajha akadna más valaki, ki a képviselet ér
dekében felszólalna, mert ismertem embereimnek ala
csony gondolkozását, tudtam, hogy ok saját tisztáta
lan érzelmeik szerint mérik mások inteuezióit; azon
ban már a gyűlés n a p i r e n d r e  tér vala s még se 
szólalt fel senki; igy én komoly, nyugodt hangon 
felszólaltam, kérdezve, van-e tudomása a képviselet
nek e nyilvános utón közétett rágalmazásról, ha nincs 
ime tudomásra hozom, s indítványozom, hogy keres
tessék meg t i s z t e l e t t e l  a ..Közlöny szerkesztő
sége, hogy azokat, kiknek talán általuk kifogásolható 
eljárásukból ez általános rágalmakra tévedtek, nevezze 
meg, a vádat igazolja be. hogy az illetőket sújtsa 
a törvény szigora.

Ez volt indít vány om. ki ellenkezőt mond, arra 
szebbet nem mondhatok, mint azt. hogy h a z u d ik !

Ez indítványhoz töbl>en szóltak, s abban min
denek megegyeztek, hogy tenni kell e tekintetben 
valamit, de valaki azt indítványozta, (nem én. mint 
a ..Közlöny mondja,) hogy az eféle iigy a sajtó ha
tóság elébe tartozván, ott lenne elintézendő, ennek 
többen azon indokból voltak ellene, hogy az esküdtszék 
ez idöszerint meg nem bízható, mert a legtisztább 
igazságot is elejti. Ekkor álltam én fel. s nyilvúuitám. 
hogy én a sajtó hatóságot csak akkor akarnám igénybe 
venni és akkor minden áron, hogyha a „Közlöny szer
kesztősége a megkeresésre tagadólag felelne, s felel
tein szenvedély hangján azon ellenvetésre, hogy  h á th a  
o t t  sem  s z o lg á l ta tn á n a k  ig a z s á g o t!  feleltem 
a s z e n v e d é ly  hangján beismerem, de nem oly ala
csony értelemben, mint a hogy önök gondolkodnak, 
hanem a s z e n v e d é ly  magasabb hangján, melyet az 
igazság, az üldözött igazság védelme adhat egy mele
gen érző és a rágalom hitvány i>orán felül emelkedett 
kebelbe.

Ez. a való, ki ellenkezőt mond, ismét „hazudik!"
Ehnondám. hogy én felteszem, sót valóban hi

szem. hogy a .Közlöny" szerkeszt ősege az igazság és 
körióérdekében. általános rágalmait tényekkel s ada
tokkal sietend igazolni, mert a sajtónak valódi feladata 
ez. s ha nem tennék, akkor előttem az nem szabad 
sajtó többé, hanem alávaló jKirha sülyedt zug-irodalom, 
mely nem érdemli, hogy önérzetes ember szóba álljon 
vele. de egészen a rendőri közegek hatáskörébe 
esik.

Ez a való. ki ellenkezőt állít, ismét „hazudik!"
Tudom én, hogy önöknek jól esett volna az. hogy

ha a képviselet elment volna meukö>z<>nni önöknek a 
megtisztelő kifejezéseket! sót még tahin azt is elvár
ták volna, hogy azt mondja alázatos arczczal. hogy 
rágalmazzanak tovább is. Tudom én. látom újabb rá
galmaikból. hogy ezt az egész esetet, s az én egész 
tiszta meggyőződésemből származott fellépésemet újság
írói féltékenységnek akarnák s szeretnek feltüntetni. 
Csalóidnak, ha azt hiszik, hogy ezt egyetlen önzetlen 
ember ennek magyarázná. Ez nem egy hírlap érdeke 
többé, de egy városé, azt belátja mindenki, engem mint 
újságírót nem bántottak, de bántották a képviseletet, 
melynek tagja vagyok.

Azt mondják önök. .ba önérzetes ember vagyok, 
ha aduk valamit társadalmi állásomra, lelkészi nemes 
tisztemre, távol fogom magamat tartani oly ukcziötól. 
melyet a .Közlöny- ellen magam indítottam" sat.

E pontnak két oldala van! Először lelkészi ne
mes tisztemre, önérzetemre s társadalmi állásomra hi
vatkoznak (csattanón lett volna, ha szerkesztői tiszte
met is itt említik fel.! Uraim! annyi okkal több, a hány
féle állásba igénytelenségemet állították, hogy védel
mezzem önérzetemet, hogy pártját fogjam, egy általuk 
rósz akarntulag a környék s egész, haza előtt nyomo
rult silányságban feltűntetett erkölcsi testületnek. Ezt 
tennem kötelességem volt. nem aljas önhaszonlesésbol. 
mint önök rágalmaznak! Nem! A .kenyér irigység" 
sohase bántott s vetenutett alacsonkodásra. mint önö
ket, melyet igazol lapunk ellen folytatott polémiájuk, 
nem. hanem tiszta, szent meggyőzödéslm!. Különös 
volna valóban, hogy ha az önok igazságtalan eljáiását 
pusztán azért hallgatnám el, vagy épen helyeselném, 
mert önök esküdt ellenségeim!

Különben igen furcsa fogalommal bírhatnak az 
önérzetről és a lelkészi jellemről. Igaz. hogy annak 
hoss/utülőnek kell lenni, s niegliocsátaiii mig lehet, 
inig jószívűsége és engedékenysége az igazságnak nem 
árt. de mihelyest annak templomát besározni látja, oda 
kell vetni, ha kell mellét is, és nz utolsó csepp vérig 
harczolni mellette. Ha ezt tevém. — úgy hiszem — 
éni érzet esen jártam el. s e tettemért minden jók be
csülni fognak.

Nem mondhatják önök. hogy békéségre nem tö
rekedtem. nem tagadhatják, hogy hallgattam, midőn 
szenvedélyes gyűlöletüknek nem volt elég. hogy mint 
emberre síri dobáljanak, hanem meggondolatlan kön
nyelműséggel még lelkiismeretes buzgósággal folytatott 
hivatalos eljárásaimat is megtámadták; hallgattam mi
dőn láttam, hogy becsületszóra tett igent daczára, 
szenvedélyes gyűlöletekkel saját híveim körében elle
nem bujtogattak. becsületemre sőt életemre törtek, 
csakhogy a szerkesztői állástól, melyet hosszai kére
lemre vállaltam el, visszariaszszanak, de midőn egy vá

rosi képviseletet. Ind sem állampolitika nem játszha- 
lik. sem korrumpálni még csak uem is lehet, önbaszou- 
lesuuek. s zavarosban hulás/.óuak neveznek, többé nem 
hallgathattam. S hogy nem hallgattam, örülök rajta!...
A jók elismeréséit kívül itt szivemben, lelkiismeretein 
nyugodtságában van jutalom!

A másik oldala idézett pontnak az. mintha én 
kezdettem volna az akcziót a . Közlöny- ellen!... Hahó 
uraim! nem oda Buda! llendes szokásuk a maguk bű
neit másokra kenni! Önök kezdik azt a „Közlöny
legelső számával, s folytatják azóta nyíltan és aku
tomban.

Szerkesztői pályámnak történetére hivatkoznak!?
<írvendek rajta! Ez épen ellenük bizonyít. Szerkesztői 
pályám (és ezt önérzettel mondhatom el) u humaniz
mus. becsület és igazság független védelme, s annak 
tartja minden elfogulatlan olvasó, daczára az önök foly
tonos rágalmainak, melyekkel félre akarták vezetni a 
jó liiszeuiii közönséget.

Most jön azonban a dolog java. egyszersmind ne
vetséges oldala. Azt mondják ugyanis, hogy én vezet
tem a képviseletet!... Megköszönöm a bókot, de el 
nem fogadhatom. Egy olyan képviseletet, melynek tagja 
egy országgyűlési képviselő, rajtam kívül még 4 pap 
társam, a tudományáról és szónoki tehetségéről ismeri
11. J. K. (». és K. (K <>• A. stb, s annyi diplomáticus 
ügyvéd tapasztalt fő van együtt, vezetni nem tartom 
magamat elég erősnek ts ha úgy volna, ez iám csak 
dicsőség lenne.) dehogy e gyűlésen épen én szóltam a 
képviselet szivéből, az igaz. s csak azért történt, mert 
más senki meg nem előzött. Azt azonban mintha én 
ü tih& szon leaéR bő l. a l ja s  é rd e k b ő l  szólottáin 
volna, merő rágalomnak, s az önök lapját mindaddig, 
inig kifogástalan tényekkel és adatokkal he nem bi
zonyítják azt. mit czikköklien értetni akarnak, mintha 
engemet a v á r o s i  ügyek elbírálásában ön
érdek és önhaszonltscs vezetne, — silány zug- 
irodatomnak nevezem n y i l v á u i t o i u  i s t e n  és 
világ előtt o l y a n n o k  t a r t ó  in. m e l y n e k  
legfőbb intentiója abban áll, hogyha máskép nem lehet, 
undorító rágalmakkal riasszák vissza azt, ki ellenükben 
a tiszta nyílt igazságot védelmezi.

Könnyű kimondtni a rágalmat, csakhogy be is 
kell azt bizonyitani! Herék kibúvó ajtó is lett voloa 
egy ily csel vágással menekülni a galibából, melybe ez 
egyszer belejutottakt Azt az önhaszonlesést, zavaros
ban halászást be kell ám bizonyítani, kifogástalan té
nyekkel és adatokkal fehéren feketével, hivatkozván 
documentuiuokra. Valamint a többieket is meg kell ne
vezni. Akkor aztán majd tudni fogjuk a magunk kö
telességét.

így áll a dolog tisztelt olvasók! Polemizálni nem 
fogok, még csak egy teendőm van e ré zben, kikutatni 
egy következő czikkben az egész dolognak valódi okát, 
megmutatni, kik azok, kik a közügyet hordják ajkukon, 
s tetteiknek rugója az önhaszon, önérdek és sértett 
hiúság. Ez nem leend rágalom, do tény, mely neveket 
említ s documentuinokat mutat fel.

fin béke és baráti jobbot nyújtottam, örömmel 
fedeztem volna el a megbocsátás leikével elleneim sé
relmeit, de mintán provocálva vagyok, az igazságot 
elesni nem engedhetem. Azokhoz, a kik j&vithatlaook 
felesleges beszélni! menjenek a pályán, melyet megkez
dettek. s az osztalékot nem kívánom, dicsőségüket 
nem irigylem! Eegyenek felelősök saját lelkiismeretük 
és isten előtt, élvezzék majd gyönyörűséges megvetésük 
fanyar gyümölcseit ? 1 . . .  Már érik !! !

L u k á c s  Ö d ö n

Tanoda! értesítés.
A nagyniéltóságu vallás- és közoktatási m. kir. mi

niszter Szabolcsmegye tanügyi s minden közönségét va
lóban méltó hazatiui hálára kötelező azon kegyes rende
letét, melyszerint a nagy kallói állami — eddig még c>ak 
három osztályból állott — reáltanodában, jövő 1874 5. 
tanévre mar a negyedik is megnyittatni fog. s ez által a 
következő többi sorozatos osztályok fölállítása szintén 
remélbetővé tétetett; tanévi szokásos értesít vényünk > 
vidéki lapjaink hasábjain vég átadtuk a nyilvánosság 
örömteljes elismerésének.

Örvendetes közleményünk azonban egyszersmind 
sejteni engedő azon eshetóleges árny at is, mely a suga
rakat Menteink előtt könnyen felfoghatja, és igy a fényt 
mindnyájunkra nézve lát katlanná, korán eltűntté teheti; 
sejteni engedtük, miként a negyedik osztály megnyitásá
nak állami fötaiihatósági elrendelése még csak egy uj jel
vény kezeink között, melynek, hogy hivatásához hiten 
megyénk s városunk tudom íny szere tétét és pártolását s 
az itju nemzedék tudományos képzettségi továbbfejlődé
sét és haladását kellő díszben magasan s me.-sze hirdet
hesse. mindenesetre szilárd, magas és illoleg díszes ál- 
ványra kell feltüzelnie; sejteni engedtük, miként minden 
előnyös pont birtokbavéte e s erős állásfoglalások mel
lett is a már biztos győzelemmel kínálkozó küzd tér merő 
túlfeszített képzeletek miatt könnyelműen önkéntes elke
rülése nem lenne más. mint eddig fenálló jó hírnevűnk 
benrnyalása. utódainkat illetőleg egy kétségtelenül meg
bízhat lan túlsúlyú felelősség merész elvállalása, maradé
kainkra nézve pedig méltán és örökké nehéz lelki fájdal
mat keltő gondolat örökség.

Mindezekhez most még azt is teszszük. hogy inté
zetünk csak helyhez kötve Nagykállóé, különben ország
világé. s legkülönösebben Szabolcsvánnegyéé: valamint 
fölvirágzása tehát mindnyájunk érdeme: úgy hanyatlása 
mindnyájunknak, legkülönösebben pedig Szabolcsvánne- 
gyének bocsáthatlan bttítr.

A reálizmus —* valós zeni tudományok — akárt 
folyók s tengerek habjain 1807. óta már uralkodó gozba-



jóinkat, akár IKlO. óta vasúton robogó s npul« goziuoz- 
donyaiukat, akár a ling l7U2-ben lóltalúlt s a világot per- 
CZek alatt együttbeszéltetö tárirdál. akái a hites Duncun 
skót lelkész által létrehozott folyvást nagyobb és nagyobb 
virágzásban álló takni ékpénztárakat. akár szamatlan 
szántó, vető, arató és cséplőgépeinket, gépgyárakat, mű- 
rajzolást, mindezen üdvös intézmények vezető és kezelő 
személyzetét, különösen nemzetünknek az ipái. művészet 
és kereskedelem magasabb külfölddel versenyezhető ér
dekében magasabb természettudományi képzettségű 
egyénekie váró kiáltó szükségeit soknál sok esetheti ma
gának az életczélboz eljuttató pályának rövidebb és gyü
mölcsözőbb voltát stb. stb. tekintjük: kétségtelenül a je 
lenkor egyik legmegtapsoltnbb taneszméje: ugyanezért 
ok- és jogszeiü következtetések után mindazoknak, ki
ket csak ügyünk megillet, érint vagy érdekel, a szaktano
dák megválasztásában fáradozó s kutató figyelem illeté
kes esetekben felénk irányítását, megállapodások indoko
lásai közé nemzeti jólétünk jogos követelményeinek is 
méltó helyet érdemlő fülvétetését, kezdeményozések- 
vagy folytatásoknak egész a lehetőségig köteles szülői 
áldozatokkal is keresztülvitelét és kitartását s ezek ál
tal egyetemleg úgy saját magunk, mint szeretett édes 
Magyarhazánk szellemi és anyagi gardagulása — s bol
dogulásának előmozdítását elodázhat lan eikölcsi s hon
fiúi kötelmeik soriba jegyezzük fel; följegyezzük pedig 
annyival is inkább, mert hogy reáltanodánk, kiváltképen 
Szabolcsmegye — rég idők óta tetemesen érzett legfőbb 
hiányának teljes kipótlása okáért állíttatott s nagy ész
szerű állmukéitségen tartatik s emeltetik, mindig jobban 
és jobban bebizonyul s bizonyára tagadni senki sem 
fogja.

Ezúttal tehát már-niúr küszöbén uj tanévünknek 
majd ismételten, majd egészen újból csak azon tudni
valókat és előzeteket kell még körülményesebben elmon
danunk. melyek t. tanügyi közönségünknek okvetlenül 
szükségesek, ugyanis: 1. a beírásokat folyó bú 20-kén 
kezdjük s jövő íió ő-kán befejezzük: különös, kivételes, 
igazolt esetekben későbbi bejegyzések is történhetnek, 
de az időközben előadott tanulmányok ismerete, szó
beli vizsgálat által igazolandó; rendkívüli és magánta
nulók jelentkezései a tanév folyama . latt is bármikor 
elfogadtatnak. 2. Beiratások alkalmával a t. szülők és 
gyámok személyesen, vagy legalább megbízható s telje
sén éideklodo meghatuln azuttjaik altul szív esk e tn e*  
megjelenni, mikor a tandíj fele 4 fit 20 kr, félévi hit
oktató-ért 2 írt 50 kr, ezeken felül egészen uj tanu
lók által még 2 fi t 10 kr fölvételi dij is előre fizetendő; 
s a múlt évi bizonyítvány felmutatandó. 3. Oly tanulók, 
kik valóban szegények, ha jóakaratu szorgalmuk- s ha
ladásuknak biztos jeleit adják, a tandíj elengedéséért 
itt nyerendő utasítások szerint idöközileg majd folyamod
hatnak; de ezért a hitoktatás és fölvétel dijait eleve 
fizetni kötelesek. 4. A tankönyveket, kész fizetés mel
lett bár. de íendes árban, maga az intézet szolgáltatja 
ki, melyekre felmerülő köiülniéiiyek szerint ugyancsak 
beírások alkalmával legalább bizonyos előleg kívántatik, 
ó. Gondoskodva van. hogy minden vidéki növendék, sa
ját igényei szerint is iUuleg mérsékelt áron s rendes 
jó helyeken találhasson lukast s élelmezést: szabadjon 
tehát kémünk ez énienihen az igazgatósig előlegen meg- 
tndikolását, miáltal egyszersmind az évközben gyakran 
tülkei ülni szokott tanulói s gazdapanaszoknak is köuy* 
nyebben elejtik vétethetik. 6. A középtanodák ma már 
azon kiválóbb érdekességet is nyújtják, hogy nemcsak a 
német, kanéin meg a franc/in nyelv is mint rendes tan
tárgya’. szép számú heti órákban s eléggé figyelmes be
osztások mellett taníttatnak. Végre 7. Nem szabad el
mulaszt nunk annak fölemlitését sem, hogy intézetünk a 
város híven őrzött ősi nemzeti jellegénéd fogva a ma
gyar nyelv ajaki elsajátítására is teljes előny nyel ajánl
kozik. —

K pontnál legkülönösebben felvidékünk német ajkú 
lakóira gondolunk, kiknek nagyon, de nagyon óhajtanók 
mi is meghálálni a német nyelvet örök idők óta ott ta 
nuló gyermekeink iránt ölelő szeretettel tanúsított test
véri szivességok. —■ kifejtett buzgalmuk — 8 annyi sok
oldalú fáradozásaikat; óhajtanok legalább oly mérvl>eii, 
melyben mi e kegyeleteket most jövő tanévre is igénybe 
venni bátoi kódunk s hogy valamikép félreértéseknek ne 
legyünk kitt* ve. gondolat menetűn két indokoljuk is.

A bála már magán véve a legnemesebb erények 
egyik legfobbike lévén, gyakorlási s igazolási tél hiá
nyában pusztán eszméleti vágyakozásának kijelentése 
is kötelesség; továbbá, ha mi kizárólag idegen érint- 
ke/hetés szempontjából úgy törekszünk megejteni azt a 
német nyelvet: épen nem látjuk át, miért ne tehetnek 
ezt hasonló czéllról a magyarral t. felvidéki testvére
ink/ annyival is inkább; mert inég talán akkor sem 
mondanánk sokat, ha azt állítanák, hogy a német nyelv 
kedves magyar földünk dús virányu talaján s annyi ál
dása közt legfólehb szükséges; de a magyarnak töké
letes bírása nemcsak szükséges, hanem egyszersmind 
ház tini szent kötelesség is.

Hozza isten mimlezeknélfogva kedves tanítványa
inkat melltől előbb oly nagy számban, a milyen mérv
ben mi szívesen várjuk és látjuk !

Kelt Nagy-Kallón, a m. kir. állami IV. osztályú 
reáltanodában, szept. 10. 1874.

Gasparik János.
k ir . h. ig a z g a tó .

Válasz Görömbei Péter urnák.
Betegségein miatt két hétig nem foghatván a tollat

kezembe: ti. l \  útnak a „Szabolcs" 31-ik számában meg
jelent „a 2-ik m a g y a r  e g y e t e m e s  t a n í t ó i g y  ü- 
l é s  e lő e s t  é j é n 1* izimü c/.ikkére válaszomat csak 
mód tehetem meg. Xeui akarok meddő vitatkozást idézni

eb*; szándékom csupán csak az említett czikk végén meg
jelent illetéktelen vádat kellő mértékre szállítani le.

Hogy a megyénkben levő különféle tanitóegyletek 
az országos tanitóigyülés rendező bizottsága által kitű
zött tételeket tárgyalták-e vagy nem, azt nem tudom; de 
hogy a szabolcsmegyei és hajüukerületi protestáns tanítói 
egylet miért nem tárgyalta: annak okait megtámadott 
egyletünk érdekében szellőztetni kívánom.

Nem tárgyalta, vagy jobban mondva, nem tárgyal
hatta tanítói egyletüuk azért:

a) mert a kitűzött tételeket, — bár ba jól emlék
szem. u/ok már márt. havában ki voltak nyomatva, — 
csak julius elején kaptam meg.

bj mert junius végén előbb az egyházmegyei körlá- 
togatúság, ezt követöleg egyházmegyénk egyrészét a tan- 
felügyelöség vizsgálván; ily körülmények között, — mi
dőn a tanítónak otthon kell lenni, — gyttlésezni nincs idő; 
végül niibtl két vizsgálat megtörténvén, következett az 
évetzáró vizsgálni készülés, mi ismét lelietlenné tévé a 
kellő időbeni gyülésezést.

E körülmények okai annak is, hogy tanegyletünk az 
országos tani tőgy ülésen küldött által nem képviseltet ék. 
— Éu magam részéről óhajtottam, akartam is felmenni a 
gyűlésre, de közbejött akadályok lelietlenné tevék felme- 
netelemeL

A mi pedig czikkiró azon feltevését illeti, hogy mi, 
már mint tanitóegylet, aludnánk, s kérdi: mikor fogunk 
már felserkenni munkára.'' mikor?! határozottan vissza
utasítom, mert az alsó Szabolcs és Hajdukerületi protes
táns tauitóegylet 1870-ben megalakulva, s ugyanazon év
ben áldásos működését elkezdve, úgy a tavaszi részletes, 
mint évenkint öszszeli egyetemes gyűlésén az egylet két 
köre egymással nemes versenyre kelve. — ha nem nagy 
lármával is, — de folytonosan halad kitűzött czélja felé, 
mely czél röviden ez.: „az egyházmegye terén működő 
tanítóknak egymássali érintkezése; az ezen érintkezésből 
folyó eszmecsere, s gyakorlati tapasztalatok közlése foly- j 
táu leendő önképzés; általában a tanítói képességnek 
mind az elmélet, mind a gyakorlat terén folyvást tovább 
fejlesztése." Ezen elibünk kitűzött magas czél elérése te
kintetéből egyletünk minden évben, két részre u. m. dől
és északkörre oszolva tartja tavaszi vándor gyűléseit, 
mely alkalommal részint a helyi, részint az önként vállal
kozó tanítók az iskolában gyakorlati tanítást szoktak tar
tani, melyet aztán követ a szükséges eszmecsere és más 
egyébb tárgyak, mint p. o. a kitűzött tételekróli értekezés 
és újabb tételek kitűzése stb. Öszszel pedig taz idén szept. 
hó Hi.án| a központon II.-Böszörményben központi gyű
lés szokott tartatni, hol a két kör egygyé olvadva, jegy
zőkönyveit felolvassa, s igy egyik a másik munkásságáról 
tudomást véve újabb ösztönt nyer a további munkásságra: 
ezenfelül ezen gyűléseken is á népisk. tantárgyak vala
melyikéből vagy valamely paedagogiai tételről elöszóvali 
előadások, sót leggyakrabban írásbeli felolvasások történ
nek. — Ugyancsak a fenntjelzett czél elérésére mind két 
kör saját könyvtárral bír. ahonnan az azt igénylő barmi
kor kérhet a meglevő könyvek közöl szellemi szükségleté
nek megfelelő könyvet. — Igaz. hogy e könyvtárunk még 
most az alakulás negyedik évében is kevés számú köny
veket tartalmaz, de hiszem, hogy ha az olyanok, kik nép- 
ne vei esünk énlekét szivükön hordozzák, mint <;. I*. ur is. 
♦*gy pár a ezélnak megtelő könyvvel segítenék könyvtá
runkat : csakhamar odaemelkediiék az. a hova kell. s igy a 
czél elérését is hathatósan előmozdítaná.

A kérdésre megadtam a feleletet, melyből mindenki 
láthatja, hogy mi legalább nem alszunk. > ha bár nem lár
mázunk. nem liirlapezikke/iink is. de futunk biztosan, 
bátran és feltartózhatlanul kitűzött czéliink felé. mely rö
viden ehbeu határozódik: „legyen világosság!"

Szt.-Mihál von, szept. 4-én 1874.
M. Lakatot Károly, •) 

az alsó Szabolcs- és hajdukerületi prot. 
tanitóegy let ideigl. elnöke.

Nyilvános köszönet. ** )
A „Szabolcs" folyó év júniusi bzúinábau leirt It.- 

Olaszi községben édes atyánk tiszt. Gesztelyi Nagy 
Istvánon történt szerencsétlen eset, mely ottani föld
birtokos L. O. dühös bikája által vitetett véghez ápr. 
25-én. tudva van mindazok előtt, kik részint a .Sza
bolcsból, részint ezen lapból átvett rzikket a Buda
pesten megjelenő napi és heti lapokból figyelemmel ki 
sérték. Most az eseményre tartozó egyéb dolgokat 
mellőzve, erkölcsi kötelességünknek taitjuk mi. mint 
gyermekei — 65-dik évében levő — édes atyánknak, 
kik közvetlen szemlélői voltunk óriási fájdalmának és 
szenvedőiének, nyilvános köszöntünket és legmélyebb 
bálánkat fejezni ki tekiutetes Fortnuyer Ferdinánd 
Zemplén varmegye volt főorvosának, mim kezelő orvos
nak, azon mély tudományossággal, tiszta lelkiismeret
tel, és mondhatni egész odaadással tanúsított gyógy
kezeléséért, melyet édes atyánk iránt elkövetett s mint 
ma már •  következés igazolja, legszebb sikerrel; mert 
daczára, hogy 64 évet betöltött gyenge, beteges férfi 
volt már a szerencsétlen esett előtt is; daczára. hogy 
a dühös állat ágyékánál hat véredényt felszakított, da
czára, hogy mellét, gyomrát összetörte s lábait öasze- 
tapodta; bár a rendkívüli térvesztés és a 64 év kö
vetkeztében inég egy kissé gyenge; de kigyógyult s

•I Tárgvhilam* miatt e választ «-*ak moit tdhrjuk. íté
szünkről is Arvcndnnk « fel ilágosiláanak. Minthogy azonban a 
mrpM'tn k két lapja is \an. rséloi, sőt aenkaégea. h o g y  az egylet 
műk oitéaei nyilvánosáéin taxámnak időnk ónt luárcsak a póída- 
adás vonz * szem pontjából is. _ Szi rk

**) Miodtzon lapok tiszt It sre rken t'it kérjük ezen 
nyilatkozatnak helyt adni, k kik fentebb j« Iz**tt köz
leményt lapjaikba átvették.

A f e n t i r t a k.

felépült annyira, hogy lelkészi hivatala folytatására 
képes.

I ratn! Isten után öné a dicsőség, mert oly kúrát 
tett, ami az orvosi tudomány és praxis minden előre
haladottsága melleit is mindazok elolt, kik ez iszonyú 
csapás közvetlen szemlélői voltak, sőt számos orvosok 
nyilatkozata után is egyelőre hihetetlennek látszott.

Önnek az atyánk részéről anyagi jutalom nem 
adatott ; mert azt sem nem várta, sem nein akarta, 
azt mondván: . e l é g  j u t a l o m  l e s z  n e k e m  az, ba  
v i s s z a a d h a t o m  az  é l e t n e k . ”

1 ram ! Önnek, a ki különben is anyagilag gond 
nélkül élhet — szebbet és többet adunk, mint e téren 
adhattunk volna, — adunk erkölcsi jutalmat, adjuk el
ismerésünket, adjuk szives tiszteletünket és mély bá
lánkat.

S együttesen forró imával kérjük a mindenható
tól. hogy adjon önnek hosszú életet, békességet és 
boldogságot, hogy a szenvedő emberiség még számos 
éveken át bizalommal folyamodhassák mély tudomá
nyossággal párosított tiszta leikéhez és jóindulatához.

Fogadja még egyszer legmélyebb tiszteletünk és 
hálánk szives kifejezését.

B.-Olasai, 1874. szept. 10.
Tekintetes orvos urnák

alázatos szolgái: 
G e s z t e l y i  Na g y  L a j o s  mk., 

pilácséi ref. lelkész.
G e s z t e l y i  Na g y  I s t v á n ,  mk., 

ibrányi ref. segédlelkész.
G e s z t e l y i  Na g y  K á l má n  mk., 

VIII. ginm. oszt. tanuló.

Ú J D O N S Á G O K
— Lapunk mai száma pár napot késett, mivel & 

nyomtatást Debreczenben kellett eszközölnünk, A debre- 
czeni részvény nyomda jó híre, neve biztosíték nekünk s 
olvasóinknak arra nézve, hogy a _Szabolcs11 ezentúl nem
csak csinos kiállításban, hanem p o n t o s a n  is fog meg
jelenni. Lapunk a nyomdaváltozás miatt jelen meg a szo
kottnál kisebb alakban, de ez a jövő évnegyedben bőven 
kipótoltatok.

(?) Képviseleti gyűlés szept 15.1874. E gyűlésben 
mén érdekes, de egyszersmind szomorú eset fordult elő, 
ugyanis a „Sz. H. Közlöny 41 dik számában azon vá
dat dobja a képviseletnek szemébe; hogy ott vannak 
egyesek, kik szándékosan csinálják a zavart, hogy a 
zavarosban halászhassanak, más szóval, hogy meglop
ják a várost. E vád mélyen sérté a képviselet minden 
önérzetes tagjának erkölcsi érzetét, miért is azon czél- 
búl. hogy nyilvánosságra jöjjön, kik azok, kik e képen a 
város érdeke ellen dolgoznak, Lukács Ödön képviseleti 
tag azon indítványt tévé, ki már előbb hirlapilag is 
felnivta erre a „Sz. H. K.‘ szerkesztőségét, — hogy 
kerestessek meg a .Közlöny" szerkesztősége az iránt 
tisztelettel, hogy mondják ki, kik azon önbaszonlesó, 
zavarosban halászó képviseleti tagok, hogy azokat sújtsa 
a közvélemény és törvény szigora. Ez indítvány ho- 
szan folyó vitára adott alkalmat, nem azért, mintha 
abban mindnyájan meg nem egyeztek volna, hogy e 
roszbiszemü rágalom vfeazatorlást igényel, hanem egye
dül azért, hogy a visszatorlás módozataira nézve kü
lönbözők voltak a vélemények. — Némelyek sajtópert 
ajánltak. mások annak ellene mondtak azért, mivel az 
e küdtszék tapasztalat szerint nem mindig van az igaz
ság mellett, mire Lukács Ödön indítványt tevő kije
lenté. hogy ő a sajtóhatósigot csak akkor látja szüksé
gesnek. ba a .Közlöny szerkesztősége; „mit fé lten i 
sem lehet", nem nyilatkoznék, majd azon ellenvetésre, 
hogy az országgyűlést, a minisztériumot is rágalmaz
zák. kijelenté, hogy ott jöhetnek elő oly politikai te
kintetek, melyeknek feltárása káros, vagy veszélyes le- 
l.ef, — de meg ott vannak a gyorsírók, a legnagyobb 
nyilvánosság, kiki meggyőződhetik valakinek álláspontja 
felöl, végre, ha valaki eltűri a rágalmaz tatást, az nem 
formál kötelezettséget arra nézve, hogy a képviselet 
hasonlót cselekedjék. Végre fentebbi indítvány azon 
módosítással, hogy az is kérdeztessék meg a „Közlöny* 
szerkesztőségétől, szándékos sértés akart-e ez lenni,— 
elfogadtatott. Szükségesnek láttuk e tényt ily körülmé
nyesen leírni, mert az egészet a Sz. H. Közlöny iszo
nyú elferdítésekkel adta. minden bizonynyal azért, hogy 
a maga malmára hajtsa a vizet. — Ezután azonnal a 
Weinberger Róza ügye vétetett tárgyalás alá. A me
gy i hizo trnány ez ügyben, miután a fellebbezés hiá
nyosan terjesztetett fel, a képviselet határozatát meg
semmisítve, Weinberger Rózát a bérletbe visszahelye- 
zendőnek ítélte. A képviselet az ügyet a minisztérium
hoz feiebbezte. A Czupra Endrét felmentő s Mikecz Jó
zsefre vonatkozó megyei határozatok tudomásul vétet- 
t  k. A jövő évi költségvetés felterjesztését a miniszté
rium megsürgetvén, annak tárgyalása októberre halasz- 
tatott. Ugyan c gyűlésre ki lett tűzve tárgysorozat sze
rint az evang. egyház azon kérése, melyben az alapít
ványi kamatok felebbcmelést czélozza, s melyre nézve 
három szakosztály különfélekép nyilatkozott, azonban ez 
ügy időhiány miatt jövő gyűlésre halasztót ott.

(= )  Rendkívüli megyebizottmányi gyűlés tartatott 
f. hó 14-kén a megyei kikerekitést czclzó miniszteri 
rendelet tárgyában A megyebi :ottmány általában azon 
előbbi határozata mellett marad, mely szerint a megye 
szét darabolásának ellent mond, minthogy pedig a mi 
nissteii terv szerint kikerekitendő községek legnagyobb 
része a megye szétdarabolása ellen nyilatkozott: e ha
tározatnak a minisztérium előtt leendő nyilvánításával 
egy nagy száma s tekintélyű küldöttséget bízott meg.

— Szabolcsin egyet is érdekli a hir, hogy Debre- 
czenben hétfőn, szept. 21. a megyeal&kitás kérdésében



nap? értekezlet tartatott, melyen Szabolcsroegyéből is 
Toltak jelen. Itt határoztatott, hogy — Hajdumegyónek 
Debreczen székhelyivel alakítása iránt a kormányhoz lei
irat intéztetik.

* Az október 6-kán Aradon tartandó boovédgyű- 
lésre szándékozó 48—49*ki honvédek felhivatoak, hogy 
szándékaikat személyesen, vagy levélben Krasznay Gá
bor volt hoLvédszázadosnál Nyíregyházán, hogy az el
szállásolás iránt a kellő lépések raegtétethessenek, ha- 
haladékta’anul jelentsék be. Ez időben fog megtartatni 
ott, mint köztudoraáfra van adva, az a r a d i  v é r t a 
n u k  gyás?ünnepélyc is.

* A Tisza-szabályozó taraulat tisztújító gyűlését f. 
hó 15 kén tartotta meg Nyíregyházán a városháza nagy
termében. Elnökül ismét Gróf Lónyai Menyhért ur, 
pénztáritokul: Káldi János dombrádi birtokos, választ
mányi tagokul: Gonda Balázs, ltata Ignácz, Herczeg 
László, Elek Pál, Székely Benedek, Pilisy Láazló, 
Szikszai Pál. (gávai) Bleuer Mór, Ferenczi Emil, Szí- 
lanczi Ferencz, él Simák János választattak meg.

Blau Gyula, ifjú hegedűművész hazánkfia, ki 
úgy a honi, mint a külföldi lapok tudósításai szerint 
kedvező figyelmet érdemel, folyó hó 24-kén Nyíregy
házán hangversenyt szándékozik tartani, részben jóté
kony czélra, többek közreműködésével, kik között, — 
mint értesűlénk — Bátbi Berta k. a. is fellépend. Sok 
sikert a nemes czél érdekében.

+  Most vettük « gyiizhlrt, hogy megyénk köz- 
kedvességü főjegyzője Korányi Miklós ur szeretett neje 
folyó hó 18-án rövid, de súlyos betegség után jobb 
létre szenderttlt. Igaz részvéttel osztozunk a férjnek 
és családapának mély fájdalmában.

(!) Czakóné Irma jutalom Játéka szept. 22-én lééiül. 
E kedves, kedélyes művésznő, ki városunk közönségét 
annyiszor megrikatu s megnevettette kitűnő játékával, 
kinek játéka mindig öntudatos, szorgalma hasonlíthat- 
lan, minden ajánlásunk nélkül hiszszük, hogy tömött 
háznak fog örvendeni! Hátha még megsúgjuk, hogy ne
vezett művésznő ez alkalommal egy kitűnő darab színre 
hozatalán fáradozik, hogy annál inkább meglepje s ki
elégítse a közönséget?!

(Ki Kovács Mér jutalomjátékául, mely folyó hó

24-én leend. Csepregi „Magyar fiuk Pécsben" cziratt 
3 tel vonás ős vigjátékát választó. Kovács Mór a Maiin s- 
berger színtársulatának egyik tehetséges tagja. Na
gyobb jelentőségű szerepbe ugyan még ez alkalommal 
nem igen láttuk, azonban játékát igy is dicséroleg em
legethetjük. Reméljük, hogy jutalouijátéka alkalmával 
meg fogja lepni a közönséget. Ajánljuk a közönség fi
gyelmébe.

(X) Vasúti szerencsétlenség. F. hó ís-dikán haj
nalban egy tehervonat, mely Debreczen felé indult, a 
4-ik örháznál a ginekről lesiklott, mint halljuk, négy 
kocsi zuzatott össze, sérülés, vagy halál, szerencsére 
nem történt. — A szereucsétlenség oka az volt, hogy 
a pályáu összebéklyózva két ló feküdt, mely természe
tesen a mozdony által összezuzatott.

— Körözvény. Tekintettel ama valóban szembeötlő 
körülményre, hogy Magyarország fővárosa a külfölddel 
való nagy kiterjedésű üzleti és magán összekötettései 
daczára nyilvános forditó intézettel mai napig sem bir, — 
minek folytán az illetők külföldi levelezéseiket leggyak
rabban csak túlzott díjazás mellett s akkor is legtöbb- 
nyire illetéktelen kezek által eszközöltetni, vagy nagyobb 
mérvű összeköttetések mellett jelentékeny díjazással kü
lön levelezőket alkalmazni kénytelenek:

Alolirott több oldalról vett buzdítások folytán f. é. 
julius hó 1-én a T ü k ö r i - u t c z a  3. sz. alatt külföldi vá
logatott erők közreműködése mellett „ Kö z p o n t i  f o r 
d i t ó -  i r o d á t "  nyit.

Ezen iroda elfogad mindennemű fordításokat bár
mily európai nyelvre és viszont; továbbá akár az üzleti 
vagy hivatalos akár jiedig a magán életbe vágó bárminemű 
eredeti levelezéseket & külfölddel; ügyiratok, kérvények 
sat. szerkesztését, úgyszintén bármily irányú önálló mü
vek sat. styláris átvizsgálását s javítását lehetőleg mér
sékelt díjazás mellett késedelem nélkül eszközli.

Miután alóliiottat abbeli működésében mindenkor a 
tiszta lelkiüsmeretesség, feltétlen pontosság és előzékeny
ség fogja vezetni, viszont remélni bátorkodik. miszerint 
törekvése úgy a t. űzleti-czégek. valamint a müveit közön
ség nagybecsű bizalma és pártfogásával találkozand.

Végül pedig a t. czégek különös figyelmébe ajánlom, 
miszerint az üzleti-levek lefordításánál igényelt pontosság- 
és titoktartásért biztos jövőre számító vállalatom komoly

kezeskedik. Budapesten, 1874. június hő 30-án
Teljes tisztelettel Gy ű r ű k  LeoU v.
,  ‘ Kiw J i m f  snbok'smegyei s hajdúkéiületi tsu-
felugyelű táblázatos kimutatást készített a kerületi nén- 
nevelésügyi állapotáról, mit annak idején bővebben ismer
tetünk. Most csak annyit jeuyzünk meg. hogv a kimutatás 
már sajtó alatt van. L tekintetben derék tanfelügyelőnk 
úttörő. Óhajtandó volna, hogv a hazai tat felügyelők kö
vetnék e példát, mert csakis igy nyerhetnek b i z t o s  és 
a l a p o s  tájékozást népnevelési ügyünk felől.

’ Több naptárt vettünk mutatványul a „Franklin- 
társulat “-tói. a jövő 1675-ik évre. Ismertetését” közelebbi 
számunk hozza.

* Megyénkből a debreczeni kertészeti egyletnek 
több tagja van. Figyelmeztetjük az érdekletteket.'hogy a 
nevezett egylet nem sokára kiadja csemete jegyzékét. Jő 
lesz előre gondoskodni,

NEMZETI SZÍNÉSZET.
( = )  Szombaton rzept. 12. Szép Heléna — Of- 

fenbaeh operettéje. I’auvre béllé Heléne! még Nyíregy
házin zeni szerez többé .te lt házat " A czimszerepbeo 
Czakóné csinosan és kellemesen énekelt, bár úgy vet
tük észre, nem volt eléggé disponilra. Érczi (Pirii) 
tin ta  csengésű rokonszenves hangjával tűnt ki. Még 
Csatárt éa a mindig kedves Zádornét említjük. Püs
pöki (Menelaua) játékáért dicsérendő, arról persze ko
ránt sem tehet, hogy a .sors keze* énekelni kéoyzz*- 
riti. A hetvenkedó, tolakodó Achilles, máshol megne
vetteti a közönséget; Fehérvári szerepének komikai 
oldalát fel nem fogta. A sok znzchronismus: névjegy, 
magas tetejű kalap, vater-mörder, frakk, óra, lorgnett* 
mulattató volt. Viola főutat

Vasárnap .Az egri szép nzpokat" — elmostz az 
eső. Mint halljuk az előadás z teremben történt kévét 
közönség elölt (Kővetkező napokról jövő számunkban)

Felelős szerkesztő: LUKACS ÖDÖN.

H I R D E T É S E K :

m m wm & m m g

Hirdetmény.
Az egri fokáptalan tiszamelléki 

birtokán 1000 drb Urü, a tikoui pusz
tán 230 drb anyajuh. é» 35 drb gu- 
lyalreli tinó-marha, mint vágni való 
feljavított jószág, eladó.

Értekezhetni végette Egerben a 
jószágigazgatóságnúl.

Eger, aug. 18. 1874,
SlmkovIcN Imre,

3—3 jószágigazgató.

A tyroli 
k á p o s z t a v á g ó

ez évben in meglátogatja Nyír
egyházát a jövő lió első napjai
ban, mit ia a helybeli, valamint 
vidéki t. ez. közönség tájékozha
tván végett, ezennel siet köztudo- 
máara juttatni. Előlegei bejegy- 
zéncket elfogad: Dobay Sándor 

könyvnyomdája.

Haszonbérlet.
A Tamási-pusztán Debreczenttfl * 

a hadházi indóháztól két órányira fek
vő 300 hold területű tagos birtok 3 
évre haszonbérbe kiadó, el van lát
va mindenféle gazdasági kényelmes 
épületekkel; a birtokkal vetések is 
adatnak által, a bérbevevő szénát, 
szalmát, jármos ökröket s heverő 
marhákat is vehet át készpénz fize
tés mellett — A feltételek iránt ér
tekezhetni alólirott tulajdonossal a 
helyszínén.

Kriiton Dienes.
J

Birtokeladás vagy bérelés.
Draskóczy Sámuelnek mintegy 485 

holdat tevő, úgynevezett Benkó-féle ta
nyája, kedvező föltételek mellett, — őrök 
áron eladó, vagy 3 évre haszonbérbe ki
adó, — Többet a tulajdonosnál Nyíregy
házán. — (0—6)

Haszonbéri árverés.
A néhai Naményi Gábor hagyatéki tömegéhez tar

tozó, s az uj-fehértói határban az úgynevezett Micskén 
fekvő -  egyszer 50 holdnyi és egyszer 120 holdnyi 
területű részbirtokok, a folyó évi szeptember hó 21-ik 
napjának d. u. óráiban Fjfebértó város házánál meg
ejtendő önkéntes átverésen egy évre a legtöbbet Ígé
rőknek ki fognak adatni.

Az árverési feltételek ügyvédem tek. ifi. Krúdy 
Gyula urnái Nyíregyházán megtekinthetők.

Naményi Antal,
mint a néhai Naményi Gábor h. tömege 

t. zárgondnoka.

Árverési hirdetés.
Néhai Xapltori János hagyatékához tartozó 

király telki egy nyilas szölcf f. évi szeptember lió 
30-kán délután 3 órakor, a városházánál nyilvá
nos árverés utján, az illető örökösök kivánatához 
képest, el fog sdstni.

Kelt Nyíregyházán, 1874. szept 4-kén tar
tott árvaszéki Ülésben.

K mt t h y  I s tván.
árvaszéki jegyző.

Árverési hirdetés.
Néhai Makranczi György után maradt 1 

hold éa 400Q olnvi szántó föld, f. é. szeptem
ber hó 2ti-dik napján délután 3 órakor, a vá
rosháza udvarában, nyilvános árverés utján, 
el fog adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1874. augusztus hó 
7-én tartott árvaazéki Ülésben.

Knirlhy István.
árvaszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék telekkönyvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, miként Pich 
Hermán csődtömegéhez tartozó s a nyíregyházi 
2379. sz. telekjegyzőkönyvben A + 1. sorszám a. 
bevezetett belső telek, miután a folyó évi julius 
1-sö napján megtartott árv erés a felmerült sza
bálytalanságok miatt hivatalból megsemmisitte* 
tett, a folyó 1874. évi október hó 19 napján d.e. 
10 órakor ezen királyi törvényszék hivatalos he
lyiségében tartandó nyilvános árverésen, a leg
többet ígérőnek becsáron alól is el fog adatni.

Kelt a nyíregyházi kir. törvényszék telek
könyvi osztályának 1874. évi augustus 21*. tar 
tott üléséből.

Papp Láazló
1—3. s. tkvezető.

Debreczen, 1874. nyom. a részv. társ. könyvnyomdájában.
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