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A  m el^tyels  a  miről oly sokszor beszélünk. lűk(?) nem hogy védnék a nemzeti 
, , nveivet. de sőt ellene járnak annak jelitre llilakveireszmennvudvezenganTelvben. J L, ’ , .

g M ek X já n k  ajkáról tanuláiik, ' , ^zen hanyagság, teapedfe é.. ro «
S csak a ki bolygva távol idegenben akarat azo nban még nem elég! Segít 
Azt nélkülözte idegen gyanánt: ségíil kell jönui még a divatnak is.
Csak az tudá becsülni! Az ilyenben hogy az eredmény annál dutsabk és
Zeng, mint az fnek. á, gyújt mint a láng; t.l8z,in,oritó|,b legyen!
Akárkn « íorron olel kmok El«kelSbb körökben már alig hal-
Ajkán elé e hangok omlenek. — . . .  , h

Normann Vilmos. lan* *?n\ét nmgyar szót! kivéve egy két 
eredeti e« jobbérzelmU magyar csala- 

Kliloiiüs. mondhatnám: csodálatos (J0j. közhelyeken, szállodákban idegen 
nemzet vagyunk m i! nyelven fogadnak. Ha igy haladunk

Egy kiskorú, akaratos gyermek, sok egy évtized uiulva még talán a Hortobá- 
azor nem roszabb nálunk gyón is németül köszönt a csikós és

Ha valamit tiltanak tőlünk, azt tesz- gulyás, 
szűk azért is; ha valamit megengednek. l’edig ez nem jól megy igy, ebben
azt nem teszszllk „csak azért se.“ — a nemzeti élet erőteljességének hanyat- 

Ha csorbítják jogainkat, alkotum- lását csak a vak nem látja : mert, 
nyunkát, a z é r t is alkotmányos jog után igaza van Széchenyinek midőn mondja: 
kiáltunk! Ha szabadságunkban áll ren- r .\z egészséges nemzetiségnek, egy lő 
delkezni a felett: akkor nem élünk vele, kísérője a nemzeti nyelv; mert mig az 
oda ajándékozzuk önként, csak hogy fenn marad, a nemzet is él, bár mily 
daczolliassunk. sinlődve is szokszor. mint erről számos

Nyomd, van íeliilröl? Nekünk az ír t  » példa; de lm az egyszer elnémul: 
is s z a b a d s á g  kell minden áron. ■ ““ or csak gyáaz illat terem a hon, 
ha nem adják önként, kirivjuk magunk. "“ Ö a voltakért szomorúim eredeti 
nem jön számításba név é . élet: és földre c.Uggeteg lom bja if 
ha ismét ssahadabltan ssivlta.juk a le- Ha ez ily fontos dolog; akkor a 
vegöt, akkor oda tartjuk kezeinket: nemzeti nyelv elhanyagoláaa valdsá-
rkulcsoljátok rá a vas.it!- £08 ^Un! , r  . .

. .  . . . .  . .  , . - / „ h í  Ha azért nemzetünk férfi tagjaiHa k ö z tg a^ tiau n k  .  torvényho- drága nyelvét,
zásunk ..leget, nyelvet, „tegyen : vérz k ^  ^  J  tudják e tek.ntetbeu 
a hot", ez.v „lelke.ölünk, nyelvn, velő k , eikrt; ]|» még. fájdalommal 
köröket alkotunk fogadáat tesz Ink. ogy °nd, nj g * hJ„nvídl#g.
csak apáink drága nyelvén beszélőnk „vélvén halljuk csevegni
trnnk, törvénykezőnk; Ha .örvények ti<lteket. fel a nemzet, nyelv-
biztosítják nyelvünk eleiét i ákkor kö- ^  meM ielk„ ,  lát.glteblil bonle 
nvebben estk. lm megmutathatjuk.lég- . k K j . tok k(. , , t ,  , lljtó
alább egy kelnernek, hogy tudjuk. n>1 áreséseive l.
az a rS|»fis zetl “ j A az igaz ügyet legsikereseb-

ha ott vagyok mar a tárgynál. j  di<dg£  - ^  ,  „épség éa
melyről oly . .k á t  be.zelönk s mely- k e re té W
nek még . .  oly kévés s.kere van. | Szég, e n itlí, ek „ , , g  „  „ ly  himpel- 

Nemze t nyelvünk elhanyagolazárol kik ^ ? ld t j , Í eI„e k  . z

akarok n álam ! . ,  .. . apák drága nyelvéről, .  pusztán m«-
A ', .í v ' kib' ,‘- nttnt tudjuk, divMkórbdl idege,, nyelven be-

rendeletek s hivatalos m egkeresve - ^ j  y

Az ilyen dicaéretren.éltó feliépé-uyek nagyobbára német nyelven let 
tek szerkesztve s közzétéve. Azonban 
a nemzet legnagyobb része készaka
rattal állt ellent ezen germanisationak. 
Kényazeritve voltak nagyobbára a kor
mány és törvénykezési közegek, s 
m agyar nyelvet használni. A  germani- 
satiónak. m ig az erőszakkal alkalm az
tatott, a nemzeti nyelvre határozottan 
üdvöa hatása volt.

Krőszaktételnek tekintő azt minden 
igaz m agyar ember, s minden job b  érzé
sével támadt fel ellene. A z ifjúság pe
dig tudta a m aga kötelességét: mily 
leikesültséggel sereglett s alakult nyelv- 
mivelő körökké. A nagyobb tanin
tézetekben minden valamirevaló ta- 
noncz örömmel és lelkesedéssel v al
lotta magát tagjául.

Magok a  cseh, német hivatalno
kok. kiktől hemzsegett akkor az ország, 
mi hamar m egm agyarosodtak, nagy rész
ben még neveiket is m agyarra v ál
toztatták.

Most, m ily nagyot fordult a szélka
kas!

Most, midőn m aga a törvény kö
telez bennünket lelkiismereti köteles
ségünk tejesítésére a nemzeti nyelv
iránt, most, önmagunk elhanyagoljuk azt

Most m aga a nemzet germnnisal.
Hány eféle nemtelen törekvést hoz 

félsz nre a  napi s*jtó?
A z ifjak elhanyagolják kötelessé

geiket. A  nyelvm ivelö köröket elhanya
golják; nincs lelkesedés!

seknek mindenkor megvolt a maguk jó  
sikere, hatása; mert egy  önérzetes if
júra nézve semmi sem tesz oly erős 
benyomást, m intha azon ügyekben, me
lyekben zászlót kellene lobogtatni, a gyön 
géd nőinein által niegszégyenittetik.

Ne feledjük soha Széchenyinek e 
szavait: „az anyanyelv tökéletesítése,
kötelességeink egyik legtőbbike; s mi
dőn igazi nemességünk értelmei folynak, 
s az által lelkünk esztendőről eszten
dőre, napról napra bővül s tágul, nyel
vünknek is egyenlő idomzatban tá
gulni és haladni kell; s igy ki magyar 
nyelvünk kifejlését. gyarapodását, gaz
dagítását h á t r á l t a t n i  akarja, —  
egyenesen h hon legbecscsebb javát 
gátolja s ekép, nnnt sértője s ellen 
sége nemzeti nyelvünknek, nem dicsé
retre, hanem büntetésre, átokra méltó.-

Csak Jené.

K Ö Z Ü G Y E K .
Tanfelügyelői körlevél

_egri, tzatnniri riím. kath. értekhez i* jtiísyök-
k ö t ,  a n a g yv á ra d i i t  in ig  v á r i görö  / k a th . f. iin/iv-
kiikhiit; a liudninm ni evnng re f * a bányák* 
riilvti dgont. hitv. tvfteríntendennrkltet » a X X  ik 

izr. kerület elnökéhez.

Xagyméltóságu és fötisztelendö érsek ur! 
Méltóságon és fötisztelendö püspök ur! (püs
pökség!) Fötisztelendö superintendens ur!

Hivatalos tisztelettel van szerencsém 
excellent iádat stb. értesíteni, miszerint a/ 
1868. XXXVI11. törvén)czikk 125. és I2«i-ik
^^^uuaki^iidelct^^olyiHii^^s^^olcsinegv^^éa

hajdukerületi bizottsági közgyűlések által múlt 
1869-ik évi május és november hónapokban öt 
évre megválasztott megyei iskolatanács tagjai
nak mandátumok lejárt, miért is uj megyei és 
hajdukerUleti iskolatnnácsosok választása lett 
szükségessé, kiket felkérésem folytán a sza- 
bolcsmegyei bizottmány! közgyűlés f. évi aug. 
hó ‘Já-én Nagy kallóban tartott ülésében az 
alispántól vett hivatalos értesítés szerint, már 
meg is választott. — Nevezett iskolatanácso
kat a közoktatási törvény 125-ik S-ának „1. 
sz. a.“ szakasza szerint Szabolcsinegye és a 
Hajdúkerület területén levő vallásfelekezetek 
által választandó egy-egy tag fogja kiegészí
teni. miért is mély tisztelettel kérem e.xcellen- 
t iádat. stb. miszerint a szatmári rom. kath. 
méltósigos püspökséggel, az ungvári a nagy
váradival. a tiszáuinneni ref. superintendens a 
tiszántúlival egyetértőleg uiéltóztassék iutéz- 
kedni. hogy a kormányzása alatt levő vallás
felekezet egy-egy tagot válaszszon mielőbb a 
szabolcsmegyei és hajdukerületi iskolatanácsba.

Jelen alkalommal bátor vagyok még eré
lyes intézkedést kérni a következőkre :

1. Miután sajnosai) tapasztalom azt. hogy 
nagyiuéltóságod stb. egyházi hatósága alá tar
tozó tankerületeimben levő tanító urak legna
gyobb része a közoktatási törvény 48-ik ?-a 
és a kormányt rendeletek ellenére, továbbá 
barmadfélévi hivatalos működésem ideje alatt 
tett folytonos sürgetéseim daczára is a 6 éves 
mindennapi iskolát, úgyszólván mintegy erő- 
szakosan 4 évre osztják fel s ezen úgy paeda- 
gogiailaif. mint diducticailag egy iránt téves és 
helytelen felosztás alapján a népiskolai köteles 
tantárgyak tanítását 4 évre szorítják össze.

mely eljárás lehetetlenné teszi
ai a fejletlen gyermekekre nézve a taní

tóik által észszerütlenül reájuk erőszakolt túl
ságos nagy számú tantárgyaknak és tananya
guknak felfoghatását s megtanulását.

b) A 4 évi iskoláztatás ónként és kész
akarva sikertelenné s eredménytelenné tétetik 
a népiskolai összes tantárgyaknak oly rövid 
idő alatti felöleléséböl és megtanítani akará
sából származott felületes s minden fokoza
tosság nélküli tanítás miatt a növendékek ál
tal meg nem szerezhetett alaposság és értel- 
messég hiánya miatt: s ennél fogva az isko
lában tanultaknak későbbi korukban sem hasz
nát nem vehetik, sem pedig az elemi iskola
4-ik osztályának bevégzése után a felső, nép, 
polgári. vagy középiskolákba való felvételre 
megkivántató ismereteket »ajátjokká nem te
hetik.

Nagyméltóságu közoktatási m. kir. minisz
ter ur o excellentiája f. évi julius hó 15-kén 
19424. sz. a. kelt rendeletében szigorúan kö
telességemmé tette a fentebb jelzett törvény- 
ellenes és ezentul semmiképen meg nem tűr
hető helytelen eljárásnak, — ha a körülmények 
szükségessé tennék, még törvényhatóság általi 
megszuutetését is. — Azon netalántán bekö
vetkezhető esetnek megelőzése végett mély 
tisztelettel kérem excellentiádat, méltóságodat, 
totisztelendőségedet. a méltóságos püspökséget, 
miszerint az iskolai oktatás és nevelés nagy 
kárára, eddig folyamatban volt törvénynyeli 
viszszaélést főpapi hatalma és tekintélye által 
megszüntetni, s egyszersmind az egyházkerü
letében (érseki, püspöki egyházmegyéjében) levő 
tanító urakkal a körülményekhez képest az 
ö-ik és 6-ik osztályt már e folyó iskolai év 
elején felállittatni méltóztassék.

2. A 6—12 és 13—15 éves tankötele
sekre vonatkozólag, közoktatási törvény szel
lemével nem ellenkező kény szer-iskoláztatást 
léptettem életbe, s azoknak rendes iskolázta
tása tárgyában hanyagul eljárt községi bírákat 
periig 10 írttól 30 írtig terjedő pénzbírsággal 
biintettettem a megyei szolgabirák által a hely
beli iskolák javára. Kzen intézkedésnek azon 
eredménye lett. hogy múlt 1873-ik évben Sza
bolcs megy ében: 4717-el, — a Hajdúkerületben: 
2ó52-vel. vagyis összesen ~  7269-el több gyér 
mek iskolázott, mint 1872-ben. — Kzen intéz
kedés sikeresitésére sokat tettek a nagyon tisz 
telendő lelkész urak. kiknek buzgalma és eré
lyes eljárása azt jövendőben sokkal nagyobb 
mérvűvé teheti, miért is méltóztassék a ható
sága alatt levő tisztelendő lelkész urakat fel
hívni a következőknek teljesítésére.

1. A 6—12 és 13—15 éves tankötelesek 
névsorát legyenek szívesek az anyakönyvböl 
minden iskolai év elején kiírni és két példány
ban kiadni, s azoknak egyikét átvéti elismer
vény mellett a községi elöljáróságnak, másikát 
ltodig az illető tanító uraknak kézbesíteni, hogy 
az iskolába fel nem adott gyermekeket nem
csak számba venni, hanem az iskolázásra is 
kénvszeriteui lehessen.

2. Az iskolai mulasztások korlátozása, ille
tőleg végleges megszüntethetése tekintetéből 
múlhatatlanul szükséges, hogy a tisztelendő 
urak éber figyelemmel őrködjenek a felett, 
hogy az aláírásaikkal ellátott iskolai mulasztók 
neveit a tanító urak minden két hétben pon
tosai beadják a községi elöljáróságnak, hogy a 
gyermekeiket hanyagul iskoláztató szüléket 
megbüntessék, mit ha nem teljesítenének, azon 
esetben szíveskedjenek az igen tisztelt lelkész 
és tanító urak hozzám haladéktalanul jelentést 
tenni, hogy a törvény rendeletéit teljesíteni 
neui akaró hanyag és engedetlen bíráknak 
megbüntetésére a szükséges intézkedéseket a 
szabolcsmegyei és hajdukerületi hatóságnál 
azonnal megtehessem.

3. A felnőttek oktatása az állam nehéz 
pénzügyi viszonya miatt egyelőre felfüggeszte- 
tett, pedig ezen üdvös és áldásos intézmény 
folytán az elmúlt 3 éves cyclus alatt a két 
testvér tankerületben 7130 egyén tanult meg 
olvasni, Írni és legnagyobb részben számolni, 
kiknek tanításáért az őket oktatott tanító urak 
3 év alatt 12292 forint jutalomdijban részesül
tek. A közoktatási m. kir. magas minisztérium 
fenutebb említett ok miatt a felnőttek oktatá
sát jelenleg tovább nem folytathatja, holott pe
dig a közértelmi miveltség terjesztése tekinte
téből felette kívánatos, hogy meg ne szűnjék, 
hanem tovább is folytattassék. Ez azonban most 
csak társadalmi utón eszközölhető, még pedig 
oly módon, hogy azon tanító urak, kik eddig 
igen tisztességes honoráriumért működtek, je
lenleg a közülük vállalkozók ingyen tanítanák 
a felnőtteket, s hoznának ók is anyagi áldoza
tot az ügynek, és tennének önként jószágok
ból szolgálatot a hazának, nem pedig juta
lomért. Méltóztatnék excellentiád. méltóságod, 
főtisztelendő superintendens ur. ha bölcs belá
tásával nem ellenkezik, a nagytiszteletü és na
gyon tisztelendő esperes urak által buzditólag 
hivatni fel a hatóságaik alatt levő tanítókat a 
felnőtteknek ingyen tanítására, s az önként 
vállalkozóknak hozzám való bejelentésére.

4. Múlt 1873-ik évi november hó 7-én
kelt körlevelemben volt szerencsém nagyméltó
ságodat sat. hivatalos tisztelettel felkérni az 
ismétlő iskolák életbe léptetésére, melyet gjo- 
lag isinétlek azon tiszteletteljes kijelentés mel
lett, miszerint fenntebb nevezett miniszteri és 
a közoktatási törvény 50-dik §-ában foglalt 
rendeletek folytán az egyes községek által 
állít tatom fel. mint azt harmadfél évi hivata
los működésem ideje alatt 80 községben cse
lekedtem. — Jelen alkalommal örömmel emlí
tem fel azt. miszerint a felügyeletemre bízott 
két tankerület 87 községének képviselő testü
leté az ismétlő iskolások tanításáért vallásfele- 
kézi különbség nélkül KI tanító részére: ter- 
inesztményekben és készpénzben többre
megy a pénz összege) évenként r r  4268 íorin- 
tott ajánlott fel és tizet. Azon összeget az il
lető tanító uraknak. — a 13—15 éves tankö
telesekkel a kösségbeli lelkészek és a képvi
selő testület által kinevezett tanügyi bizottmány 
előtt jó eredménynyel tett vizsga után, — a 
község bírája kézbesíti; s e szerint 83 tanító 
sorsa javíttatott anyagilag a községek által, mi 
nagy részben a tisztelendő lelkész urak és az 
intelligentia buzgó támogatása által eszközöl
te thetett.

Tisztelettel kérem (czimekl méltóztassék 
az igen tisztelt lelkész urakat felhívni, hogy az 
ismétlő iskolákat állítsák fel ök magok ott, a 
hol az lehetséges a papi befolyás és tekintély 
által: — ellenkező esetben pedig szíveskedje
nek nekem jelentést tenni, hogy felállíttatása 
iránt a szükséges intézkedéseket azonnal meg
tehessem. s egyszersmind az iskolai ügyek 
előbbre vitelére irányzott törekvéseimben en- 
gemet hathatósan gyámolitsanak.

5. Nanyméltóságú közoktatási m. kir. mi
nisztériumnak f. évi augusztus hó 18-án kelt 
22&06. sz. a. leirata szerint; a fóldmivelés ipar
és kereskedelmi miniszter ur ő excellentiája 
a kertéueti és h tn y te té d  vándortanitás te
rén kifejtett kitűnő buzgalmáról országszerte 
ismeretes Lukácav Sándor tanár urat egy évre 
biztosi minőségben kinevezte, hogy különösen 
a községi faiskolák állapotát gyökeres vizsgá
lódás tárgyává tegye, s a tapasztalt hiányok 
orvoslásán'az illető közegek utján működjék. 
Nagyon valószínű, hogy a fentebb nevezett lel
kes és ügybuzgó tanár ur. az egyes hitfeleke- 
zetek faiskoláit szinte megtekinti, miért is 
méltóztassék excellentiád. méltóságod, főtiszte- 
lendoséged a hatósága alatt levő tisztelendő 
lelkész uraknak utasításul adni, hogy I.ukácsy 
Sándor tanár urat szívesen fogadni, s neki a 
felekezeti iskolákhoz tartozó faiskolák rende
zésénél segédkezet nyújtani és minden tekm, 
tetben gyámolitani szíveskedjenek,■ ...mm, .iffftinuM.il .i >mim muvai-a uiun naziin,r



fi. Tisztelettel van szerencsém kérni an 
nak megrendelését, illetőleg a nagytisztrletü és 
nagyontisztelendü esperes urak általi foganato
sítását. hogy a taukerületeimben levő esperes- 
ségekben létesített tanitó-egyletek időnként 
tartandó gyűléseikben szó és írásbeli értekezé
seket. s a gyűlés helyén levő iskolákban pedig 
az egyleti tagok a népiskolai köteles tantár
gyakból minta előadásokat taitsanak. és a mit 
több szellemi és erkölcsi eredmény elérhetése 
végett eléggé ajánlani nem lehet, hogy az 
egyes esperességekben levő tanitó-egyletek egy 
bizonyos központban egyesüljenek, és az ott 
szabatosan meghatározott intézkedések szerint 
történjék az egyes járási körök működése.

7. Kénytelen vagyok még erélyes intéz
kedés és szigorú felügyelet foganatosítását 
kéj ni az iránt, hogy tnagyniéltuságod stb.) egy
házmegyéjében, egyházkerületében levő népis
kolákban a köteles tantárgyak taníttassanak, 
és a közoktatási törvény alapján kiadott mi
niszteri tanterv szerint az egyes osztályokra 
kiszabott tananyag pontosan elöadassék. s 
az egvház elöljárói, különösen a tanitó urak 
által áz iskolák tisztaságára, fris levegővel való 
ellátására felette nagy gond fordittassék.

8 A népiskolai tanítók az 1868. évi XL. 
türvénjezikk 27-ik «i-sa szerint az első nvolez 
heti kiképeztetésen kívül az időszaki ö?zi íegy- 
vergyakorlatokban való részvételre is köt idéz
tetnek, mely kötelezettség teljesítése igen sok
szor szept. és okt. hónapokban történik, a mi
kor már & tanítás a legtöbb népiskolában 
megkezdettetik, melynek aztán a honvédköte- 
les néptanítóknak fegyvergyakorlatokon való 
távolléte miatt a tanuló gyermekek nagy ká
rára, gyakran huzamos ide g szünetelnie kell. 
F. bajnak elhárítását. illetőleg végleges mez- 
szüntetését közoktatási miniszter ur ö nagy- 
méltósága f. évi szeptember hó 7-kén kelt 
•23297. sz. a. rendeletében, kötelességemmé 
tette. — Nevezett rendelet folytán tisztelettel 
van szerencsém felkérni (czimek). hogy az egy
házi elöljáróknak és iskolaszékeknek inéit óz- 
tassék kö’elességévé tenni fegyvergyakorlatokon 
távol levő tauitójaiknak helyettesítéséről gon
doskodni, hogy a miatt az oktatás rendes me
nete ne akadályoztassék.

Ki is mély tisztelettel maradtam. 
Debreczen, 1874. október 6 
F.xcellentiáduak. méltóságodnak. íótiszte- 

leiidóségednek, alázatos szolgája
K i s s  J ó z s e f ,

szabolcsmegyei s hajdúkéi ületi 
tanfelügyelő

É r t e i i t é s
a „rakotnazt esperesi kerület rom kát. tanító- 

egylet" működéséről.
A „Szabolcs* iránya, a párt és felekezeti 

szellemen fúlülemelkedve, egy tekintetben a 
népnevelesflgvének előmozdítása is Ennélfogva 
tiszt.lt szerkesztő ur engedelméve’. legyen sza
bad a „mkomszi esperesi kerület rom. kath. 
tanitó-egylet* röl b-cses lapjában megemlékezni. 
A politikai viszonyok örvendetes változás, a 
népoktatási úgy újjászületésének biztos remé
nyét is felkölté. s ennek éltető hatása alatt ma
guk a tanítók is mozognak, hogy fontos hiva
tásukat minél iukább betöltsék. Egrieteket al
kotnak, melyek amily fontosak magára a nép
nevelés előmozdítására, ép oly fontosak a sza 
badság ápolása és szilárdítása tekintetében. Az 
egyleti tagok részére oly munkakor van kiszabva, 
meivszerint egyleti kötelességükben áll a nép
név** ési viszonyokat figyelemmel kísérni, s az 
azok javítása iránti eszközökről gondoskodni 

A rakomazi esperesi kerület róm. kath. 
tsnitói 1857-dik év óta. az akkori időben szor
galmazott tanítói taoácskozmányokat évenkmt 
megtartat, azokról fölvett jegyzőkönyveik a 
„Tanodái Lapok*-bán közöltettek, de minthogy 
azon tanácskozmínvok egészben a; egyleti czél-

T  A  IV C  Z  A .

Dal, TerézrBl.
Azt mondják, hogy a virágok 
Elbervadnak télen;
Egy az én ki** virágom is 
Elhervadt volté régen.
be ő most is ékes díszben 
Virágzik a kedves.
Szivem — mint méh virág körül - 
fsak körötte repdes.
— Ne mondja hát senki többé; 
Hogy nincs virág télen.

. A természet is meghagyja 
A l egszebbet  épen.

Almot.

Egy r»nlA(l lO rtrnrlr
íRegenyea korrajz. i

II. Rész.
A hívatlan vendég.

• (Folytatás. Lásd a -Szabolcs* 37-ik számát.) 
. . . .  A szobában néhány pillanatig halotti 

csend volt! . A hivatalnok nagy kényelem
mel helyezkedett el az asztal fon. s nagy úri 
pauzát tartva, végre megszólalt a tiazteleteshez 
fordulva:
_ t, - Cljön Jle ön. s felelni fog a kérdésekre.

nak meg nem feleltek, s Körevei szerint a 
munkássági terük inkább elavult „exercitiu- 
mok“-hoz hasonlítottak, most két éve tanító- 
egyletet alkottak. Az. egyletnek van jelenleg tiz 
alupitó és tizenkét rendes tagja, kik a gyűlé
seken az alapszabályok értelmében megjelen
nek, többssör a közellevö görög kath. tanitó 
urak közól is néhány an. A folyó 1874. évi szept. 
15-én Bulyou tartott gyűlésben jelen volt hét] 
alapitó. tizenöt rendes tag és 2 gk. tanitó. Az egy
let gyűlésein több elméleti és gyakorlati munkála
tok térgyaltattak és vitattattak meg. melyek 
részint a „Népiskola”, részint az „Elemi Tan- 
úgy* kath. népnevelésügyi lapokban, gyűlési 
jegyzőkönyveinkkel együtt közóltettek, mely la
pok a piébáuia hivataloknak küldetvén, az egy
let tagjainak pontosan kiszolgáltatnak. A gyakor
lati előadásokat tekintve, mily messze kiható 
eredményeket szült eddig is. részint egyletünk 
tagjaira, részint a kerület iskolai növendékeire 
nagyságos Kiss József tanfelügyelő urnák hiva
talos látogatása, örömmel jelezem, ki kerüle
tünk minden iskolaiban a tanítás irányának és 
az egyes tantárgyak módszerének megmutatá
sát és kifejtését bámulandó szakavatottsággal, 
mondhatni önmagát feláldozólag több napot 
egy-egy helyen töltve, eszköz é, miért is a tan- 
ügy nevébeu vegye egyletünk köszönetét. Az 
egylet választmánya a beadott munkálatokat | 
megbírálván, a legjobbnak Ítélteket az egri 
egyházmegyei róm. Kath. tanitó-egylet központi 
választmányának Egerbe tanulmányozás is a 
képviseleti nagy gyűléseken való tárgyalás vé
gett felküldötte, mey képviseleti gyűlésre az 
egylet tulajdon költségén kétszer küldött kép i 
viselőt. 8 miu'án egy jobb jövőnek előkészité I 
seben, fáradság és nélkülözésekkel eltöltött em-1 
lerélet megérdemli, hogy néhány szóval áldoz.- ] 
zunk emlékezetének, egyletünk elhalt tagtársai I 
fölött tartott emlékbe.«zedek közöl is az .Elemi 
Tanügy" hozott napvilágra tanítói életrajzot., 
Egyletünk egyik tagja két-két aranynyal és pá
lyán yertes munkálatáért az egri egyházmegyei 
róm. kath. tauitó-egylettöl l»0 frttal jutalmaz 
tatott. Az egylet könyvtára, melynek állandó 
helye Lakoma;, a múlt év folytán tizenhét kö- ; 
tét és huszonkét füzetnyi könyvvel gyarapodott.

E rövid értesítésem után minthogy itt az 
idő, mely a tanítótól, ha nem is a legnagyobb | 
tudományosságot, de a paedsgogiai tudottá- 
nvokban a legalaposabb képzettséget, s a lég-1 
több praktikus szakismeretet igényli,—  óhaj
tóm, hogy ne legyen néptanító a hazában, 
ki valamely tanítói egylet tagja ne legyen: 
mert a szellemi ébredés, nagyobb munkakedv. 
a népneveléstigy iránti érdeklődés, a tnaitók 
közti nemes verseny s önképzés a lelki erők 
ébrentartása mellett nagyobb iészint az egy
letekben eszközölhető

Szóllóssy István
e g y l e t i  a l e l n ö k i

Smiall* llHorni
v«o

miként lehetne hazankat bajaiból kisegíteni 
boldoggá et hatalmassá tenni ?

IrtaKsxrki Aulai
(Vége.)

A küzöa jólétből önként tájin a kötő* 
művelődés, az emberek n*-m fognak megelé 
gedoi a hittel, a tudomány után fognak tar 
készni; Istent mm hinni, hanem ismerni fogják 
megtanulni, és ezek ki fogják egyenlíteni a val
lás ditféroatiái*. ledőlnek a válaszfalak, amelyek 
tai sad almi életünket szétzilálják.

Megszűnik az uzsora, mert a társadalom 
minden tigja tehetségéhez képest f<*g elfoglalva 
lenni, nem less aki ast igénybe venni kénysze- 
i üljön.

As iparintézetekból müveit ip.rosok fog
nak kikerülni, a nőnem emancipálunk ar»n It
alévá járom alól, a melynek nyomása alatt a lé-

Ezután kikérdező nevét, születést, élet
korát. mint a hogy az ilyenkor >zoká-.

Az előlege* kérdések feltevése s a fele
leteknek jegyzők..nyvbe Írásával az idő eltelt 
annyira, hogy körülbelül 11 óra fele járt már 
a/, idő.

Kunt ezalatt iszonyu fergeteg keletkezett, 
az erős vihar meg megzörgette az ablakot, a 
szarufák a háztetőn recsegtek, a >zclkakai> 
rémesen csikorgott! A villáin és mennydörgés 
egymást érte. az eső. vagy inkább felhőszaka
dás->zerú zápoi egyszerre szakadni kezdett. A 
benyíló oldalszobából a halálos félelmek kozott 
vergődő tisztelete* asszony fájdalmas nyögése 
hallatszott.

Kent. a vallató szobában. Elemér iszonyúan 
összekötözve, a földön inkább feküdt mint ült: 
erei feldagadoztak, s kékes szint játszottak, 
kínjában ajkait harapta.............

. . . .  „önnek, folytató a hivatalnok, egy 
fia résztvett a forradalomban' Igaz-e ez/ Ele
mérnek hívták* . . .

„Igen. én voltam az,”-- felelt büszkén 
Elemér az apa helyett, „még nem töltöttem be a 
lő évet. hogy szüleim akarata ellenére fel
ajánlottam véremet és életemet a haza oltá
rára.” Míg Elemér e szavakat mondotta, hangja 
remegett a dühtol és fájdalomtól.

Az apa nem tűrhette tovább gyermeké
nek kinnztatását.

„Kérem önt, tágiltassa meg gyrinicko- 
men a köteleket, mert elleneseiben végletekre 
ragadhat a/ apai fájdalom!"

A hivatalnok jónak látta e felett egyet 
nevetni.

térti küzdelembon óniségét áruba bocsátani
kénytelen.

A zsidók nagy része nemzetünkbe fog be
olvadni, és mi szívesei] nyújtunk nekik test
véri kezet — azon rész ellenben, amely orthodox 
tanától megválni nem akar. e hazát okvetlen el 
fogja hagyni,mert az ipar. kereskedelem és mezei 
gazdászat felvirágzásával szellemi /elsőbbségét 
nem fogja többé oly magas kamatokért érvé 
nveaithetni. a azon népekhez fog átvándorolni, 
ahol annak érvényt tud szerezni, és mi. habár 
abbeli következetességét tiszteljük is, de mint 
határozott ellenségnek jó utat fogunk kívánni.

A megtelepitett csoportokhoz jeles férfiak 
fognak kineveztetni vezetőkul, akiknek feladata 
leend a n* p--ket az élet szÜKségeihez megkíván 
Utó ismeretekre t.uit-m a gazdálkodásban ve
retni — és s -k fog találkozni, aki a hit helyett a 
tudományt fogja hirdetői.

Néhány év ala t ipar, kereskedelem és me 
zei gazdásznt a legszebb virágzásnak fog indulni, 
nem fogunk többé a külföld termékeire szorulni. 
— n kézroü, egyéb áruezikk, és termesztménv 
között aránylagos csere fog előállani, igy mi
nekünk vajmi csekély behozatalunk, s annál 
több kivitelünk lesz.

Hazánk helyzetét nagyszerűen ecsetelte 
Horn Edo ismeretes „.Államháztartásunk1* ez. 
müvében do nem fogadom el abbeli nézetét, 
amely szerint nemet colouiák behozatalát ja 
vaaolja; sem azt, hogy a koronajószáguk ár Térés 
utján kdinsautk el, és végre hogy a kormány á: 
tai kibocsátandó záloglevelek részint a hazai in
tézetek felsegélésére, másrészt pedig törlesztési 
kölcsön képen osztiSMiuak ki.

Az el-éra elismerem, hogy hazáuk terüle-1 
tén még Ifi millió lélek elférne, a hiszem hogy! 
ẑ hazánkat faradit-sommá alukitauá, de arról is 

meg vagyok győződve, hogy hazánknak nőm 
ea*k nemzetisége, de még földtani elnevezése is j 
rl fogna oo veszni, mig ellenben a mi szép hazánk 
minekünk inég bosszú időkre boldog élelei biz
tosit.

A második indítvány iámét csak a haszon 
lesüknek kedvezne, mert az árveréseknél a mi 
nemz*tünk pénz és vállalkozó szellem hiányában 
be ae folyhatna, éj igy a birtokot külföldi tőke 
pénzesek fognák megvásárolni, a javát magok 
oak megüt tani, silányabb részét prdig a mi 
népünknek elviaelhetien feltételek mellett át- 
adui.

A harmadikra ugyanazon megjegyzés áll. 
nevezetesen pedig a pénzintézeteknél "fiúdvezeti 
péoreket uzsorások fogják kivenni • *0",o ni el 
lett a szegény népnél elhelyezni, — a közvetlen 
kiosztott kö'csfinök pedig csak arra valók, hogy | 
a pillanatnyi szükségen segítve legyen, de nem I 
arra. h< gy abból a nép meggazdagodjék.

A papi jóazágokat illetőleg, habár elisme | 
rém, hogy ások eredeti rendeltetése ■ az adomá
nyok cselja egészen más volt mint a mire fordít 
tattak, de a mennyiben azok a lefolyt viszonyok 
hatása alatt a mu^án vágjon természetét öltöt
ték fel, azokat megtámadó! nem szab.d. de an
nak szüksége nem is mutatkozik el<Vz ír azért, 
mert Magyarotstágoo a korona és községi jó 
szágokon kívül oly teméidek elterhelt birtok lóg 
önkéntes eladás alá kerülni, hogy azokon ez t 
meg ez-r csaladot lehet megtelepiteni; tűig ni ár
részről « teli-pitéa folytán a szegényebb c-aládok 
száma naptó. napra : pudui fog, s nem lesz mun 
kás kés azoknak mÍvelésére. — ami aztán a ele 
ruat az ingatlanok »láru-itn-áta fogja iodi'ani. a 
akkor az állam mrgvesai azt is. mint minden 
más in igán vagyont.

Kohói áll az én socialiamusom. A tulajdon 
szentségét ne* nem támadni, ingyen nem adni 
jeramit. — minden lényt jóléthez, műveltséghez, 
munkáajághoz vez tói, s oly társadalmat terem 
leni amelyben mindenki jól érezherae magát, s 
oka legyen hutáját s nemzetét szeretői.

Csak h* ily államban lehelő az egyetértés, 
méh ben általános a megelégedés, eszüli a hé 
két. eme pedig a kifejlődést — és ezek összesen

a hatalmat, amely utóbbi magában foglalja a jo
got : ezek egymás nélkül mint erő anyag, és 
anyag erő nélkül nem is képzelhetők.

Mindezek azonban államsegély nélkül nem 
valósíthatók meg olyan államban tem, ahol egy 
nemzetiség és egy vallás létezik, annál kevésbé 
pedig hazánkban, ahol minden emlier a másik
nak ellensége.

mintegy pattogni látszottak n testhez álló öl
töny alatt, s mi előtt megakadályozhatták volna 
Elemérhez lépett s egy rántásul szét tépte an
nak kötelékeit, felemelte a főidről s leültette 
magamellé.

.Most már felelek önnek”!
A hivatalnok e véletlen merénylet, vagy 

tahin a rendkívüli erő láttára, pillanatra meg- 
döhheiit. elsáppadt. aztán fehigona vad károm
lás közt uszította a két csendőrt, hogy a tisz- 
teletes kezeit megvasalják.

E pillanatban egy káprázatos fény vilá
gító meg az ablakot > vele egy idejüleg egy 
óriárí dördttlet reszket let é ineg n házat, a 
csendőrök, kik a kéz-vassal « tizteletes felé 
indultak, megtántorodtak. Kiint a vihar és 
mennydörgés egyre dúlt.

.Ajánlom önnek." szólt a lelkész. — 
.legerősebb kéz vasát vétesse elő. mert ha még 
valami cttibettélen eljárást tapasztalok, szétté- 
pendein azt is. és akkor! . . a törvény előtt 
t dán én b erniek hibás, de a lelkiisineret ónt 
fogja terhelni, ki a végleteket előidézte!

Még merészelsz fenyegetőzniV Nem tu
dod-e. hogy ha akarom, agyon lövethetlek 
mint egy k . . . t ! Vasaljátok meg

A lelkész engedte a vasat kezére té
tetni.

„Önnek fia tüzér tizedes volt /!
„Igen- felelt ismét Elemér. ezt büsz

keségemnek tartom, — s hogy ne faraszsza 
magát a további kérdczöskodé^el. íme elmon
dom mind azt, melyet végkozvittem.•

Itt kipirult az ifjú Eleméinek arcza, 
azon szűzies |>ir lángolt vonásain, melyet

Eperjeske. akt 28.
Tisztelt szerkesztő barátom ! Egy pár rövid 

sorban, egyszerűen tudósit hatnám lapod t. olva
sóit azon szomorú, leverő eseményről, miszerint 
Mándokon okt. 27-én d. u. 1—2 óra közt. hét 
lakhuz, a hozzájok tartozó melléképületekkel 
együtt, a lángok martalékává lett ; azonban egy 
még ennél is szomorúbb körülmény arra 
ösztönöz, hogy levél alakot adjak tudósításomnak 
s eme „körülményt" és ezzel kapcsolatban egy 
és más ide vonatkozó dolgokat, engedelmoddel 
lapodban, ez alkalommal felemlítsek, megbe
széljek.

Ilyen előzmények után tudom, hogy nem 
vársz, ne várjon a t. olvasó se. kedélyes, mulatsá
gos csevegéseket! Nem. Távol van tőlem a puszta 
időtö l t és  es idö'öltetcs gondolata és az ennek
megfelelő érzelem i>; de épen ily távol a tanítani 
akarás is, Egyszerűen elbeszélek nyilvánosan oly 
dolgokat, milyeneket észlelhetett, megfigyelhe
tett inát- rajtam s azokon kívül, kiktől én a köz
lendőket hallottam és megvitattam, más is. Most 
térjünk vissza még pár tnásodpen-zre az ese
ményhez. melynek leírása levelem kiindulási 
pontjául szolgált.

Nos! tehát a mint az említett szép őszi nap 
délutáni óráiban, a függélyes irányban felgo- 
inolygo füst-oszlop Mándokon a gyuladást jelezte, 
az épen akkor községünkbe érkezett t. Vav 
György csendbiztos ur s községünk elöljárói tár
saságában. magam is átmentem ama szomorú 
esemény színhelyére. Mire oda értünk, mind a 
hét említett ház inát lángban állt. A nép szintén 
azon időre érkezett s ettől kezdve tódult ha
zafelé a mezőről. Ezek segélyévelt. Vav György 
csendbiztos és Jedniczky Lajos urak vezérlete 
s irány adása mellett sikerült az égés tovább
terjedését megakadályozni ; miután többször 
említett csendbiztos ur a három kereken álló 

egyébként jó szerkezetű városi fecsken
dőt odahozni parancsolta. Egy darabig, ha jól 
láttam, lovak húzták ; de igy a helyszínen nem 
lehetett vele boldogulni; tehát embereknek kel
lett megmarkolni - karon a szükségelt helyre 
vinni és feltámasztgatni. hogy hasznavetieto 
legyen.

Ez az első. a mi figyelmet érdemel. Hogy 
lehet azt megallam. hogy egy városban, egy 
küluiibeu jó szerkezetű fecskendő, oly rozzant 
állapotban legyen’/!

Másik említésre méltó körülmény, hogy 
az oltás végett egybesereglett férfiaknál, egy 
két ágú vasvilláttál egyebet az ember nem lát. 
Mily keveset lehet ezzel tenni, képzelheti, sőt 
tudja — hiszem — jól az olvasó. Így aztán 
elvárjuk csendesen, közbe ide is. oda is kapva, 
mint a példabeszédbeli Romát, hogy kapkodott 
a menny ko után igen. várjuk, inig a házak 
le- és beégnek. Akkor aztán persze oltanánk, 
mentenénk, ha — volna mit. Másoktól hallom, 
magaui csak mintha álmodnám, hogy a líacli, 

vagy a Schmerlingli / idejében, minden 
háznál egy kádnak, tele vízzel, egy lábtonak. 
egy Csákijának s talán még egyéb ily tűzoltó 
s védő eszközöknek kellett ienni. Mondom, 
hogy ezeket mintha álmodnám; mivel telettem, 
mint iskolai polgár felett, nem Hadi. vagy inás 
ilye* hatalmasok, hanem az igazgatók rendel
keztek. Hat ma. talán a minden városban s 
faluban otthonossá lett tűzoltó-egyletek, vagy 
a biztosító-intézetek teszik feles egesse az ilyen 
intézkedéseket /! Vagy ellenségeinket még ab
ban sem akarjuk követni, u miben javainkat 
akarták/! — Hallom, tisztán hallom az ellen-

„Gyermek valók." — foly tata Elemér. — 
„midőn minden kérelmem hasztalan vala. hogy 
a nemzet jogos küzdelmében részt vehessek 
nyílt őszinteséggel állottam apám elé mond
ván: „ha nem eresztel, én szökve is elme
gyek katonának!- Apám végre, nehogy csak
ugyan szavamnak álljak, elvitt Nagy-Varadra 
L. I> ezredeshez; ki valóban atyai szíves
séggel fogadott. — Ott voltam pár hónapig, 
azonban nekem sehngysc volt kielégítő a té
pés csinálna, * egyéb csendes munka, ürül
tem tehát, midül) az ezredes egy szép reg
gelen élénkbe állt s kérdezd, kinek van kedve 
önkéntesen megkóstolni a bábom füstjét! 
Első voltam a ki jelentén) magamat, ö nem 
akart bocsátani atyámru s fiatal koromra való 
tekintetből. En azonban vele szemben is ugyan 
azon fegyvert használtam, min*, apámnál; igy 
bár kedvetlenül, beleegyezett távozásomba. 
Az erdélyi mórzok ellen mentünk mihamar, 
azután csak Ifi csatában vettem részt. —• 
Irtottam a haza ellenségeit mennyire ifjúi erőm
engedte, kiktől csak két sebet kaptam, me
lyeknek emlékét most is viselem, s ha be akar 
gyógyulni, felhnsitom azokat újra. hogy vala
hányszor felsajognak, mindannyiszor nöjjön, s 
újuljon fel gyűlöletem, boszutn s megvetésem 
e haza, e most rabiám m  vert nemzet ellen
ségei iránt’ . . . Ezeket tettem nem ta
gadom. tessék híven s pontosan feljegyezni!” 

A tiszteletes büszkén, de még is néni 
Ititkolható jeleivel az aggodalomnak aivxán, 
hallgató végig fiának önvallomását.

(Folyt, következik.)



vetést s felelek is reá, hogy : ,e tekintetben
minden intézkedések meg vannak téve.1- Tu
dom, papiroson; fehéren, feketével.

A szomszédos s nagyon kiizei fekvő fal
vak lakói részéről pedig fájdalmasan kellett 
tapasztalni a részvétlenséget. Magyar szívhez 
szólok, magyarul, hogy megértse mindenki: 
ina nekem, holnap neked"; a mit u classicus 
miveltségii, köztünk élő emberektől, ekként 
hallunk említeni: hódié milii, cras tibi! Ne fe
ledjük ezeket szivünkbe vésni sem itt. 
másutt!

Midőn a lángok csilapulni kezdtek 
jelenlevők a szomorú esemény felett egymással 
szót válthattak, lehetett hallani a szerencsétlenek 
ajkáról ilyen sóhajokat s elfojtott, lussu hangon 
ismételt kifakadásokat: „hát igy van a. „ha 
megmondta, bezzeg meg is tette." stb. Mi van 
úgy? ki mondott, mit mondott? mit tett. a ki 
tett ? igy kérdezősködtünk a mellettünk járó
kelőktől. a kik e szavakat hallónk. íis a fel
világosítás ez lett: egy városi tis/.t\iselö vasár
nap. okt. Jó-én bizonyos ezigány csapatot, mely 
a városba verekedett, zavart, rendetlenséget oko
zott hivatalos kötelessége szerint rendre utasí
tott. sót talán kiutasított a városból. Kzek fe
nyegettek azzal ama kötelességét teljesítő hiva
talnokul. ki szigorúsága s törvényhez tagaszko 
dúsa és következetes csalásáról volt nevezetes, 
hogy felgyújtják, felperzselik. Harmadnapra 
ugyanezen elöljáró ember istálója gyűlt ki. Iímcu 
ama fent jelzett gyanús beszédek s kifnkadások. 
Yan-é alapja ezen gyanúnak vagy nincs? azt a 
vizsgálat deritendi ki.

Hanem az a hit, az a vélemény, hogy a 
fentirt körülmény volna oka a szerencsétlenség
nek, kibeszélhetlen sok rosznak válik forrásává a 
társadalomban. Ugyanis: az eddig szigorú elöl
járó buzgalmát lanka>ztja. szigorát enyhíti, ne 
hogy o is a in a másiknak sorsára jusson, ezzel 
a inári' labrakapott fejetlenséget, elöljárók iránti 
tiszteletlenséget a törvény fel sem vevőinek szá
mát — neveli. Ily éizelmek, gondolkozásmód és 
ily tettek pedig a községek, s a társadalom n>li
gáimat. békéjét, a vagyon biztonságot aláássák, 
nemcsak a vagyon, hanem a személybiztonságot 
is. Mert az is megtörtént már. — és megtörtén
hetik a mai viszonyok között még számtalanszor, 
hogy egy tisztviselőt, ki a korcsmából a csend 
és rendzavarokat hazamenetelve inté s figyel
meztet é szelíden, szép szóval, leütötték. Hol 
ütötték le ? ne kérdje az olvasó, hanem higyje 
el, szavamra mondom! hogy valót beszélek.

Hát hogy is ne?! Jól tudják már ezen 
gonosztevők, hogy nálunk ma szigorú világot 
élünk. Kilop egy ember egy pár tulkot, vagy 
lovat, vagy akármit, pár hónapra becsukják, 
legfeljebb egy évre; azután hazajön s aztán 
még gonoszabb lesz itthon, mert ott magánál 
ravaszabbaktól sok ragadt rá. Felgyujtással fe
nyeget valakit: talán meg is teszi? Ki tudja? 
de ö bízik benne, hogy meg sem igen kérde
zik e miatt. Házat tör fel. kamarát ás ki: nagy 
sokára, későn berendelik, de szépen haza is 
bocsátják, inig törvényt ülhetne a bíróság ügyé
ben, mert nincs miből ott tartani, élelmezni. 
Idő múltával behívják; kap egv pár hetet, 
avagy hóuu|H>t s aztán hazajön. Ha az elöljá
róság fellebbez, hogy; nem érti. miként és miért 
történt ez? Fellebbezésére se válasz, se hát
irat. se . . .  egy szóval semmise jött . . .  S ezt 
mindenki hallja, látja, tudja; de . . . nem érti. — 
Hanem nagyon is értik azok. a kiknek az ilyes
mit érteni éppen nem kellene!

S ha ily körülmények között is corruptio 
sQlyedés, fejetlenség s ezek orvosságáról, n nép
nevelési öl beszél az ember, — a/t mondják 
rá Hegel követői, a kik szerint: .minden jól 
van úgy. a mint van." azt mondják, hogy frá
zisok. .. . elcsépelt szalma stb. — S ha a gyű
lölt korszak embere azt mondja, hogy: „ázsiai 
állapotok közt élünk." bizalmatlanság, gyanú
sítás rá a válasz: „pártot akar alakítani, te
remtem!- — K lapban is jelezve voltak mos
tanában a személyes megtámadások, tolvajlá- 
aok. hivatalos helyiségek feltörése stb. de a 
tettesek felett mély csend uralkodik; se hírük, 
se hamvok... .

A hamis bukásokról is mennyit olvasunk! 
He azért depravatio corruptio-róí minek be
szélni?! . . . .  Hát persze, hogy minek. . .. lTgy
'cm segít azon senki........ ttokat tudnék még
mondani én is. . . . de hát minek! ? . . .  Eléggé 
jelzik az eddigiek társadalmi állapotainkat. . . . 
Az ilyenből a kevés is elkeserít, hát még n 
sok! . .  ..

Ha azt nem mondod ezekre nyájas olvasóm, 
hogy; jól van úgy, a hogy van : jüszte velem és 
sürgessünk népnevelési, 7—12. 13—1'* évig 
terjedő iskolázást, ismeretterjesztő és erkölcs- 
nemesitö köny vek olvastatását, felolvasások esz- 
közlését! Lassan érjük, soká érjük még el ez 
eszközökkel izélunkat: u társadalom békéjét, az. 
emberiség felvilágosodását; de ez az ut. a mely* 
lyta elérhetjük, csak miséi több apostolt igjro- 
kezzél körödben szerezni e fontos és nemes 
ügynek! Isten áldása legyen törekvéseden 1 Ki
tartással lesz is.

tor maga űOu példányt rendelt meg 5 frank' 
jával.

Pas-de-Calaismegyében a bonapartista je
lölt felé hajlott a szerencse, i leüsse Kugrand 
84,000 szóval képviselővé választatott Hrasme 
74 ezer szavazata ellen, a/ első választás al 
kaiméval csuk 00,000 szavazatot kapott Hrasme,
8 '-7 10 nap alatt épen 14,000 szavazattal 
tudta gyarapítani erejét a köztársasági párt.
Oise megyében félig meddig kiegyezett a két 
republikánus jelölt.

Olaszország. Az olasz királyi családban 
naey az elégedetlenség amiatt, ’ hogy Viktor 
Lmánuel király tnorganatikas házasságából 
származott gyermekeihez igen bőkezű, inig a 
két törvényes tiu a megszabott évi járadékon 
felöl »>7 seni kap. A királyi család 
S'-inmiképeu se szeret Hómában lakni. Külön
ben nem is csoda, midőn a szent atya oly gyö
nyörűséges apostoli nyilatkozatokkal traktálju.

Dupanloup körleveléről emlékeztünk, de azon 
hir. hogy ezen nevetséges firka a vatikanbau 
is e leuszenvet szült, valótlan. Sőt ellenkezőleg! 
úgy eltalálta a pápa szájaizét, hogy egy kü
lön brévé áldásait szerezte meg Hupanloupnak. kerestek 

brévé stvlja oly hangon van tartva, 
hogy a pápai fogalmazók styl-gyakorlatai közt 
is litkitja párját.

A kerek földön összesen 3t:,0'K) m.üidnyi 
vasút áll a közlekedés szolgálatára. — Lincoln 
springfieldi einlékszobrának leleplezésekor (iránt 
elnök tartott beszédet, s többi költ monda: „öt 
személyesen ismerni annyi \ol*, mint szeretni.
Halála által a nemzet legtehetségesebb tiát, a 
lél pedig legigazságosabb ellenfelét vesztette 
?l.‘ — Kodolics osztrák-magyar katonai atacbé 
közelebb végkép elhagyván Parist, tiszteletére 
magyarok és osztrákok bucsu-lakomát adtak 
Örebantnál, s Ujfalvi párisi tanár köszönté fel.

Gyula sírjára Nagyváradra szép koszorút 
küldött bánatos özvegye. Tisztelői kivilágiták 
halottak napján sírját. — A „Beregiben 
felhívást olvasunk „e</y megyei ifjúsági kör 
alakítása érdekében." K lelkes hangon irt fel
hívás alatt ott olvassuk a lelkes kezdeménye
zők nevét! (Vajba siker koronázná törekvésü
ket ! Nagy szükség volna erre megyénkben 
is! — A ni. vári i  vál. kerüle tben,  szü
lőföldjén dr. Képes Gyulát megyei bízott- 
mányi tagnak választották. — Az országos 
uj sági  l ói egyesület elvét a „Bereg" szer
kesztősége is helyesli. — Yincze Jul iánná 
elitéit rabnő, írja a „Kecskemét", Murányi 
István balulraitélt rablógyilkos kedvese, a fe
nj itó törvényszék uj helyiségében figyermeket 
szült. Az apa meglehetős egykedvűseggel fo
gadta az Örömhírt, s midőn kérdezték, hogy 
nevére kereszteltessék-e a gyermek, azt monda: 
„nem bánom, hanem nagyobb étel-adagot ad
janak. mert nagyon éhes vagyok. — Ung
vár i  és Rozsnyón korcsolyázó-egyleteket ala
kítanak. — A munkácsi ,  váczi, lipótvári és 
lovai fegypDczck a múlt évben 40,000 forin- 
>t kerestek munkáikkal, s ez összeg rajok 

eső részét kiszabadulásukkor kapják meg. — 
Lrrieu közelebb egy 106 esztendős asszonyt 
temettek el.

Fővárosi és vidéki rövid hírek.

G ö r ö m bei Pété r.

Nagyvilági hírek.
A _ franciig es spanyol kormány ezután 

együtt fog baladni. mint külföldi tanok Írják, 
természeteién mindkettő a m ga politikájának 
korlátái közt arra nézve, hogy törekvéseik kö
zös czélját elérjek, s ez nem egyéb, minthogy 
veget vessenek a gyalázatos háborúnak, mely 
npanyolorszá ot pusztítja. — A fr ancz i a  de
mokraták nagy mérvű aláírást indítottak nu g 
:,_,r1ll>a‘d| uj müvére, hogy a szűkölködő öreg 
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— A képviselőhöz nov. 3-iki ülésében a 
gazdasá i bizottság előadója lépett a szószékre 
s niegállapita az októberi képviselői diurnumokat. 
Ezután a főrendiház által a választási törvény
javaslaton eszközölt módosítások vétettek tár
gyalás alá. A főrendiek legsarkalatosabb mó 
dúsítását, mely az erdélyi cenzust megszorí
tani s a választók számat ez által kevesbíteni 
javasolja, erősen védelmezték Kemény Gábor, 
Horváth (iyula stb. A ház azonban e törvény
javaslatot eredeti szerkezetében fogadott el.

— A közoktatási miniszter Liszt Feren
ciét terjesztő föl az országos zeneakadémia 
elnökének a király elé. A nagy művész ennek 
következtében már dec. elején megérkezik Bu 
dupestre, hogy állomását elfoglalja. A tanári 
állásokra legközelebb nyitják uieg a pályázatot

— A magyar király megengedte, hogy az 
állam 4-dik jótékonysági sorsjátéknak jövedel
méből a budai polgári kórház őU.O forintot, a

lai jótékony nőügyiét pedig lü,ü(K) forintot
kapjanak. Mind a két összeg nnir utalványozva van.

— Berzenczei László, ki elment Ázsia 
belsejébe, a magyarok ősi hazájának felkere
sésére. most ismét visszatért s jelenleg Bu
dapesten időzik.

— Nagy mennyiségű csempészett szívatt 
fedeztek fel a fővárosban a pénzügyi hátivá 
;ok. Hanem, hogy a csempészeket is mind

kézrekerithessék, a rejtek hely körül finánezok 
őrködtek. Mire azonban megért a dolog a 
pénzügyi hatóság fellépésére a 40.000 darab 
szivar eltűnt. Egyszer ugyanis egy finánc/ je- 
to lt meg két társával, kik lefoglaltak és eltiil- 
litották a szivarokat, de nem a kincstár javára, 
mert valaki csak ez alkalomra öltötte fel a 
ti'iáncz ruhát. Hogy hova lett a sok szivar, 
nem tudni, de az áltinánczot és egyik társat 
már becsipték.

— Zubovics honvedfóhadnagy okt 2ó-
dikétól. okt. 31-kéig tartó lovaglás után ért 
Augsburgba. A lovaglást bravourra az idő ked
vezőtlen a folytonos kód miatt. Zubovics 12 — 
14 órát tölt naponkéot nyeregben, s egy táv
irati tudósítása szerint remélte, hogy vasárnapra 
a Parisba vivő ut felét, 98 geograpbiai mén
főidet há t r a h a g y h a t .  A jövő vasárnapra 
kell l’árisba érkeznie.

— Jókai Mór valamelyik csütörtökön este 
az iparos körben felolvasást fog tartani. — Ha
lot t ak napján dr. Balassa sírjánál Stern 
Jakab orvos növendék mondott beszédet, ki a

Tinónk arjánál is beszélt- — A sark 
expediczió bécsi bizottsága gr. Zichy 
Ödön, dr. Hochstetter, gr. \\ lezek, br. TodOskó 
stb. aláírással köszönő levelet küldött Buda
pest főpolgármesteréhez — Payer és Kepea 
ottani szives fogadtatásáért. — Núgrád me
gye bizottmánya, mint a „Nógrid" Írja, a 
kózigazgatái hivatalnokokra nézve, kitnonda 
azon határozatot, hogy jövőben a tényleges 
szolgálatban levő. vagy szolgálatban volt s ál
lamvizsgát s egy évi a megyénél töltött gya
korlatot kimutató egyéneken kívül csak azok 
nyorendhetnek megyei tisztséget, kik a me
gyénél két évi gyakorlatot s elméleti vizsgá
latot állottak ki, egv erre nézve szervezendő 
bizottság előtt. — Miskolczon Uaczlokay 
Vilmos kereskedő, és egy tintái nö láy Zsu
zsika öngyilkosok lettek. Előbbi pisztollyal 
utóbbi vízbe ugrással vetett véget életének. — 
Oligán, mint a „Haladás" Írja, u korcsma 
bán egy 2Ö éves fiatal ember nisztolylyal ve
tett véget életének. Kfelső-Vadászon pedig égi 
iszákos paraszt felakasztotta magát. (Mennyi 
temérdek öngyilkosságról írnak naponta a Iá
itok. s még ut nnyi lehet azoknak száma, mely
ről tudomással nem bírunk.) — A kunhe- 
gyesi  „18-as párt" elhatározta, hogy a „fiig- 
-■■t!....i-,— — | u ^ -

ÚJDONSÁGOK.
%* Néptanítói egylet alakulása. Nt. Kozma

József felsöszabolosi esperest, f. évi okt. 29-én 
hívta össze alakuló gyűlésre a kisvárdavidéki 
rcf. néptanítókat. S az alakulás, szervezkedés 
megtörtént. Elnökül: (lürümhei Páter eperjes- 
kei lelkész, jegyzőül; Tóth János uiándoki ta
nító választatott; amaz egyhangúlag, titkos 
szavazással, emez általúno> többséggel. — Az 
alapszabályok alkotása, illetőleg a meglevőnek 
viszonyainkhoz alkalmazása végett még ez őszön 

gyűlés bivatik össze Kis-Yárdára, mikor 
Arokháti Sándor komorói tanító u méter mér
tekek ismertetéséről, l’ásztor József kisviolái 
ref. tanító a számtan tanításáról fog módszer
tani előadást tartani. — Vajha! megértenék 
valahára mindannyian a tanítók, kivált a kik 
a gyűlésen megjelenni feleslegesnek tartják, 
hogy szakképzettség nélkül jobb anyagi álla
potot s elismerést, közbecsülést hiába sürget
nek ! Vajha megértenék, hogy a szakképzettség
gel együtt ez utóbbi czélokat is mielőbb elérik ! 
Mind e czélok: összetartás, a kitartással érhe
tők el! Reméljük, hogy a jüvö gyűlés a mos
taninál is látogatottahb lesz.

»m) Mándokon mint levelezési rovatunk
ban olvasható, jelentékeny tűz volt. Ez alkalom
mal  ̂lehetetlen dicséróleg fel nem említenem 
Bogát községnek nemes példáját, hol legin
kább a minden j.»ért és szépért lelkesülő ref. 
lelkés/: Nemes Benjámin indítványára tűzoltó 
egylet alakult, melynek legnagyobb jótékony 
>ága oda irányul, hogy a netalán kárt vallot
tak kölcsönös támogatásban részesülnek egy
más részéről, úgy az építkezési anyagok be
szerzése. mint azok beszállítása iránt. Óhaj
tandó volna, hogy ezen példa több községekben 
is hasonló egyesületeket hozna létre. Míg baj 
nincs, addig kényen ves/szük az eféle figyel
meztetéseket, és csak mikor már átzugott fe
lettünk a vész — sajnálkozunk. F.zonmd felhív
juk Bogát község elöljáróit, hogy a közjó ér
iekében az egylet alapszabályait közöljék la

punk szerkesztőségével, hogy az azt a közönség
nek tudomására hozza, példaadásuk hatásos 
lehessen.

ÍV. a.) Lukács Ödön heh beli ref. lelkész 
mához egy hét le azaz nov. 15-én kedvező idő 
esetén igen érdekes tárgyról fog egyházi bé
kédét tartani, melyet mar ma egv hete meg
kezdett. de melynek folytatását a inai napon 
végzendő ujboricommunió egy űrnapjával tovább 
vetette. Es ez nem egyéb, mint anuak fejtege- 

•; „hogyan kell egv református embernek 
megölni a halottak napját?" Reméljük, hogy 
sokakat már maga az újdonság kíváncsisága is 
el fog vinni e beszéd sorozat meghallgatá
sára.

(r) Műkedvelőink f. hó 31-én tartották 
Il-ik előadásukat „A csizmadia, mint kísérlet" 
rzimii darabot elég élénken s összeváiíólag ad
ták. Közönség nem volt annyi, mint első alka
lommal. de azért elég szép számnál volt kép
viselve. A jövedelem felöl még nem értesül
tünk.

Halottak estvéjen temetőinkben meg-1 
gyujtattak a kegyelet fáklyái. Sokan mondják, 
hogy még ebez fogható fénynyel nem volt az 
megünnepelve Nyíregyházán. Azonban a részt
vevők nagy megbotránkozására szolgált a cső
cselék kegy elet lonsége, moly szerint azok a ke
gyelet hallgatag — méla érzelmeit hebehurgya 
zivalygásaikkal megzavarták, a koszorúkat és 
gyertyákat, hol módját ejthették, ellopdostik. 
\ajjon a rendőrség hol tartá meg a halottak 
estvéjét?! Talán a bubánat temetőiben, a korcs
mákban?! hogy még inuagul se lehetett látni 
belőlük a rakonczátlar.kodók megfékezésére?!

( i Egy hét óta nehéz kőd üli városun
kat és a vidéket. A nedves levegő naponként 
hülni kezd. ma holnap beköszönt a tél. pedig 
még a luzdák nem óhajtják azt. miután sok 
föld vau szántatlanul és vetetlenül. — Azon
ban a kellemetlen idő némi élénkséget idéz 
eiö a szűcs és csizmadia színekben, hol a sze
gényebb néposztály kénytelen beszerezni n 
szükséges öltözeteket, melyeket eddig nélkü- 
'Hihetett.

X  Kis-Lonyán, Bcregmegyében múlt ok
tóber hó második hetében ház s minden mel
léképületek. széna, életneinü stb. együtt leé

lendő Kis- és Nagy-Lónya számára saját költ
ségén kisdedóvodát építtetett s látott el neve- 
lónővel, mint e lapokban is jelezve volt, mint 
hulljuk a kiégetteknek az építkezéshez fát, a 
szegényebbeknek vetőmagot és élelmet oszto
gat tatott. Sok ily birtokost és vezért adjon is
ten községeinknek!

(!) Az e lapok szerkesztője által szer
kesztett felhívásra egy közép párti protestáns 
hetilap megindítása érdekében, több oldalról 
jöttek már nyilatkozatok, s miután e lap fele
kezeti dolgokkal programmja szerint csak ke
vésbé foglalkozliatik, azokat nagyobb részben 
csak kiyonatilag fogjuk közölni. Ezek lesznek 
majd válasza „l'rot. égyh. isk. lapban- e kez
deményezésre tett kicsinylö s nem a legszíve
sebb fogadtatásra. — Távol állott e lapok 
szerkesztőjétől bár kit is bántani vallásos meg
győződéséért, hitéért, mert ö a hitet oly lelki- 
ismereti szentélynek tartja, melyhez nyúlni 
másnak joga nincs. Ugyanazért kevésbé re
mélte a barátságtalan megemlékezést. Külön* 
ben hiedelmünk az, hogy ha e lap megindulhat, 
mégis hézag pótló leend; mert, — és ez ha
tározott meggyőződésünk, — a „prot. egyh. és 
iskolai lap" nem mindenkor tudja, vagy leg- 
aláb nem akarja megtartani azon kellő határt, 
meddig mi is határozott hívei s pártolói va
gyunk.

=  . A szabolcsmegyei és hajdúkerület!
orvos-gyógyszerész egylet október hó 2(i-áu 
tartotta meg ez évi utolsó gyűlését a helybeli 
kaszinóban. — Sajnosán kell kiemelnünk, hogy 
ismét csak nagyon kevés részvevő jelent meg 
a gyűlésen, mindazonáltal az egylet feloszlására 
c/.clzó indítvány a jelenlevők által egyhangúlag 
el vettetett. Kínok Dr. Szabó Dávid üdvözölvén 
az egybegyűlteket, ajánlja hogy llraun orvos 
indítványa „egv önsegélyző egylet megalapítása 
érdekében- a jövő gyűlésen tárgyaltassék. — 
Dózsa András dr. indítványa: hogy az egylet 
Kovács József pesti egyetemi tanárnak rectori 
beszédéért hálás elismerését fejezze ki, egyhan
gúlag elfogadtutatott. Ezután Rottmann Lajos 
dr. felolvasta a tüdőlob értekezését a tüdőlob 
gyógykezeléséről, Flegmann M. dr. a hólyagos 
himlőről, e végre Jósa Andor nehány érdekes 
kóresetet közölt.

ísz) Lakatos Kirolytól egy nyilatkozatot
kaptunk a Görömbei Péter czikkére végbefeje- 
zéstil, miután e rövid nyilatkozat érvek helyett 
szúrós személyeskedésekkel akarja az ügyet 
befejezni, azt hiszem, hogy Lakatos Károly ur 
megengedi ueküuk azt, hogy e czikkecskét úgy 
munkatársunk, mint az ü érdekében adacta te
gyük. Megvagyok győződve, hogy mindketten 
az ügy iránti nemes érdekeltségből küzdöttek. 
Legyen jutalinok az öntudat, s ne bántsák a 
személyt azok, kik egy ügyért küzdenek, sót 
inkább fogjanak kezet!

fd) Vettük a Nyíregyházán megjelenő 
„lernieszet gyógyász- V'-ik számát. Ezen a 
maga nemében egyetlen hazai szaklap iránt 
a magyar sajtó nem tanúsított olyan figyelmet, 
minőt az megérdemelt volna. Nem akarjuk itt 
a gyakorlatban levő gyógymód közül egyiket a 
másik felé emelni: de nem lehet olv "egyén, 
feltéve, ha nem elfogult, ki a vizgyógyászat- 
nak, valamint a homeopátiának sok tekintet
űid előny it el ne ismerné. Nevezett lap 9-ik 
zamat méltán ajánljuk minden szabadelvű lap 

figyelmébe. Vezórczikke kérelmet tartalmaz az 
országyüléshez a kényszerhimlő oltás ellen. — 
Különösen éles irónia van kifejtve kővetkező 
czikkében. Kovács József egyetemi tanár és rec- 
tor urnák, melyet ezennel ideig tatunk:

Elvetni feltétlenül a homoeopathiát, va
kon hinni az aleoputhiában. a valódi műveltség 
criteriuina. inért hiszen a liomoeopathicus tan
szék felállítása a pesti egyetemen, ön szerint, 
az egész müveit világban megbotránkozást oko
zott. — A homoeopatbiának igen nagv terje
dése pl. Németországban fitt van az leginkább 
elterjedve! valóban nem jelent egyebet, mint 
azt. hogy Németország Európának egyik mű
veletlen országa — ha nem épen a iegmüve- 
letlenebb.

Ön szerint a dolog természete hozza ma
gával. hogy az egyetemen „csakis a karok ja
vaslata alapján lehessen tanszéket állítani,- 
vagyis homoenpathirus tanszék t csakis az al- 
leopathicus fakultás javaslatára és különben 
nem. Tehát ez az, a mi fáj önöknek! Értjük.

Hányszor folyamodtak a magyarhoni ho- 
moeopathák tanszékük tárgyában az országgyű
léshez? De mivel mindannyiszor az egyetem 
kéretett fel véleményadás végett, a kérelem, a 
nyert vélemény alapján, mindig visszautasitta- 
tott. A partement végre megunta a tréfát, és 
az egyetemi orvosi kar kikerülésével, óriási 
szótöbbséggel megszavazta a kért homoeopat- 
l'iai tanszéket a pesti egyetemen, mely meg
tenni áldásos gyümölcsét a szenvedő emberi
ség javára.

Ön — mint beszédében valja — testes
tül lelkestől a tanítási szabadság embere és 
hőse. de ön n tanítás szabadságát csakis az 
alleopatliia körében respectálja. csakis annak 
körében tül i meg. — Oly „babona- mint a ho- 
moeopathia, és - -  mint gondolni lehet — a 
hyd otherapin, melynek alapítója csak egy tu
datlan „paraszt" volt, a tanítási szabadságot 
nem igényelhetik. — Bravó rector-tanár ur! 
Éljen az alkalmazott logika! A rectorság önt 
„nagyságossá" tette: logicája, és azon nemes 
hév, melylyel a tanítás szabadságáért harczol, 
önt még nagy emberré (?) is fogja tenni.

— Hir szerint e ho l én este a demecaeri
postamesterre, midőn esteli fél hat óra tájban u 
vasuli állomástól a vonat távozása után hazafelé
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bejegyzett terményárak.
— k e r e s k e d n i  á r .

P i m c t i  á r . 100 köböltől kezdve
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Gomborka
Kendermag -
Mák
Napraforgó ol̂ j 
Szeaz *°,,,  iteze

0 0 0 - 0.00 
19 18 17',

Felelős szerkesztő: lu k a c s  Öd ö n .

N y i l t t é r .
„Éjfélben, hajnal előtt." A „Ssabolca‘ f.

dvi 42-dik szama újdonságuk rovatában egy 
cziltk jelent meg. aláiratlanul. ez álul akarván 
szerzője magát eltitkolni ama bizonyos u. káliói 
szerelmes ifjak előtt, kiket avult „Tinódi“-téle 
siilusssl * konyhai elültetett megjegyzésekkel 
akar ostorozni, * méltatlanul ellenük fordítja 
perczegfls pennáját.

Czikkiró talán soha M.-Kallón kívül nem 
▼olt (mit fel nem tételezünk), mert ha volt, — 
akkor bizonyosan más hasonló városukban ezou 
(szerinte) rnoomaliakat“ gyakran tapasztalta 
volna, s nein féltené gyenge szemeit attól, — 
hogy azok az álom boldogító hatásától 2—3 czi 
gáuy kintornája miatt „ é j f é l b e n ,  h a j n a l  
e l őt t "  megfosztanak, s Midás füleit a szerel
mes ifjak jókedvének ártatlan kifejezései nem 
sértenék.

Nagyon pazarul szórja ellenünk czikkiró 
csípős bázisait, midőu ,.Dulciuea“ nk ablakai

slá v ez eté sü n k et ostromolja. (Tgy látszik, bogy 
czikkiró ur i s m e r e t e s  az a b l a k o n  be 
lől i  l á t o g a t á s o k k a l ,  mert különben nem 
élne ezen Donquiaott-eból czitált „Dulcinea“ 
drasztikus kifejezéssel. Erre nézve kijelentjük 
újdondász ur előtt, hogy mi éjjeli zenét nem 
D úl c i n a i k n a k ,  hanem k ö z t i s z t e l e t  
ben á l l ó  c s a l á d o k  l e á n y a i n a k  adtunk, 
kiket ily kifejezésekkel illetni valóban illetlen
ség, — s nem bögicsélósekkel (mint újdondász 
ur ildomtalanul megjegyzi), inét tini az állatok 
azon fajához, m<lyck bőgicsélni szoktak, nem 
taitoeuuk ; ha czikkiró ur a zene miiveszet ezen 
ágában, a az a b l a k o n  b e l ü l i  bőgi caé-  
1 e s e k  ben  annyira jártassággal bir, bogy tán 
tanórákat is sdhatna belőle, — mi nem kérünk, 
c s a k  t a r t s a  me g  ma g á n a k .

Ennyit kívántunk a czikkiró ur és a kö
zönség élőit kinyilatkoztatni.

Az érdekelt ifjak nevében : 

Ifjú Holló Károly.

d f l b t t k Af c f t k d M

Árverési hirdetés.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. tör
vényszék 1874. évi október hó 27-én 11015. R 
szánin végzése által Zicherman Ernáiméi csődtö
megéhez tartozó gulyabeli marhák, csikók, 100 
darab juh t*9 13 drb. mustra ökör f.évinov. 12-én 
reggeli 9 urakor ilótaj községében a helyszínén 
készpénzfizetés mellett elfognak árvereltetni, 
mire is a venni szándékozók ezennel meghi
vatnak.

Kelt Nyíregyházán, 1874. évi október 30.

Horváth  Márton,
bírói végrehajró.
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H I R D E T É S E K :

PO LLA K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemet áreceernokáben Becs Mária 

hilferetraeie I.
a legszigorúbb jótállással ar áruk legújabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagy bán ski- 

csinben kaphatók
Gyapjuruha-uövetek

mindig a legünotnabbak és divatosabbak 
miden színben, sima. csikós vagy koczkás 
még pedig Lüeter. Ript s Diogonalplaid
kelmék, egyszinü és caricirozott scott plad- 
kelme; legújabb és legszebb őszi és téli 
M o r d p o l - f l m n e l l
(Wattmól) a legújabb nordpol kelmék, diva
tos ruha barchet. cosmanosi perkai, (’re- 
too. török piqué hálóköntösnek, kék. barna 
s fehér sinór és flanel barchet. ruinburgi. 
hollandi és készitetlen sziléziai fonalvászon, 
házi- s borvászon színes és virágos czicz- 
ntouslin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
szives ágynemű, vászomlamaszt-törölközők, 
matrac/ és díván gradl. chiffon41 és • ,  szé
les. selyem és kásniér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük. vászon és ba- 
tiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle színnel és szélesség
gel stb. és számos ezer egyébb tárgyak.

M ind CHak
27 k r a j c z á r.
A szétküldések utánvét mellett azonnal 

lelkiismeretesen teljesittetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és hérmentve.

( ' M S I  E * .

27 krért
röf. darab s pár számra, szívói u j ó t á l 
l á s s a l  az. áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kiesőiben áruitatnak

Gyapju-ruhaszövetek,
mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
minden színben, sima. csikós, vagy scot ci
nciit még pedig Lfiater. Ript, Diogonal 
piáid IZÓvet, egyszínű és skót inodoiu 
plaidkelme. s a legújabb s legszebb őszi 
és téli

Kordpol-FInnHI
(Wattmol) és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos ruha barchet. cosmanosi 
perkal. creton török háló-köntösnek, pique, 
kék. barna és fehér sinór és flanel bárt bet. 
ruinburgi. hollandi és készitetlen sziléziai 
fonalvászun. házi- s börvászon, színes és vi
rágos czicz. mouzliu és csipke-függönyök, 
atlasz-grandi, színes ágynemű, vászotttla- 
maszt-törulközok. inatrácz- éstliván grandi, 
chiffon4 4 s‘ 4 széles, selyem s kásniér nyak
kendők. hosszú és rövid harisnyák, keztyuk. 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenféle szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyukkal egyesegyedül kaphatók a szilárd 
hitelűnek ismert legidósb s legelsőbb ala
pított

27 kros
á r u c f l n r n u k b n n

Bécsben, Kártneratrasse 34.
( B ürgeropital ÍJebüude. I 

Megrendelőiek utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák et árjegy

zők ingyen (2—30)
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AZ ŐSZI és TELI IDÉNYRE

ííD’ít yplír i. TiiirvtBE.
női d iv a tra k tá ra
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Nemkülönben a jánljuk gazdag választékú  fu tó  és pam lag szőnyegeinket.

Vidéki megrendelések gyorsan eszközöltetnek.

Hirdetés.
10U, azaz száz szekér saját termelésű, 

finomul és gonddal szárasztott első osz- 
itá lyu  gyepszélül eladó. Értekezhetni sze
m élyesen v agy  irásilag Berezelen (u. p. 
(iává)

Kövér László
(2 — 2) tulajdonosnál.

Árverési hirdetés.
Néhai C sordás G y ö rg y  és neje után 

maradt tanyai birtok, f. é. novem ber hó 
14-kén délután 3  órakor a városházá
nál. nyilvános árverés utján el fog adatni.

Kelt Nyiregyházán, 1874. okt. 30-án 
tartott árvaszéki ülésben.

Kmethy István,
árvaszeki jegyző.

Különleges ha tása
az Anatherin-szájviznek,

mely. t dr. Popp J G ci. kir. ndv fog.-rvoi készít Becsben. előadva dr. Ja neII Gyula gyakorló fogorvosiul. 
Rendelvénveztetiít a bécsi kUnikábao. valamint dr. Opolcor tanár, rertor. magy és kir szász udvari taasrsns 
dr. Kletzinsky, dr. Brantz. dr. Heller itb. orvot arak alul.

Ezen szer fökép a fogak kitisztítására laolgal. Vegyészeti tulajdonságánál fogra feloldja a fogak közt 
ét a fogakon a nyálkat

Használata leginkább étkezés utas ajánlható, mert a fogak k»zt visszamarad-- hnirészerskék r-tbv 
(latba mén ven át. i(y a fogak áüagat megtámadva. a (zajban bndAi lehelletet gerjesztem-L

Meg azon esetben is. ha a borim már lerakodásban ran. hatanalhaió e szer. mert a megkeményked--* 
sllen működik Mert. ha csak a fog egy kis része is letörik, akkor az így megsértett tog rs-mtszuba esik es 
okvetlen elpusztulván, a többi egészséget" fogakat is megrontja.

A fogak taép és természetes színét visszaadja. mert minden idegen műt vegyileg szétbont és meg
semmisít.

Igen hasznomak bizonyul álfogak tiistántarUaában Eredeti fényüket és ragyogásukat visszaadja, a 
borkő-lerakodást meggátolja és minden bűzös szag ellen megvédi.

Azon fájdalmakat, melyeket aa odra* ét romlott fogak okoznak, nemcsak enybiti, hanem a baj to
vább harapódzáaát is meggátolja

Hatályosnak bizonyul az Anatherin-azájviz a foghus rothadásánál, valamint birtos és sikeres enyhítő 
szer az odvas fogak fájdalmai ellen, rsuzos fogfájdalmáknál. Az Anatherin-azájviz könnyen es anélkül, á»gy 
valami hátránytól félni kellene, enyhíti a fájdalmakat a legrövidebb idő alatt

Miuden-kfelett megbeciülhetlcn aa Anatberiu-azájviz a lehellet jó illatának fentartáaában és a bttzoi- 
»ég eltávolításában, s elegendő, ha napjában n-hányszor kiöblítjük szánkat e vízzel

Nem ajánlható eléggé a tapló* foghat ellen. Ha az Aiiatbcrin-szájvu mintegy négy hétig utasítás 
szerint használtaik, akkor a beteg foghns balaványsága eltűnik éa k bemet rózsás*írnek ad helyet

Nem kevésbé kittlnönek bizonyul az Anathenn szájvíz a mozgó fogak elles. Ez oly báj. melyben a 
gOaőkórosok. valamint öregemberek szenvednek

Biztos szer az Anathenn szájvíz a könnyen vérző foghus ellen Ennek oka a fogpdeny nek gyengese 
l*ben rejlik. Ez esetben erős fogkefe szükséges, inért ez s foghusi edzi. miáltal uj működeire ébreszti azt. — 
Ars 1 ft 40 kr.

r l n  r , > 4 i s » « - | »
I Dr. Popp i .  G. es. kir. fogorvostól Bécsben

Ezen vegyQték a lebeletet tisztán h  üdén tartja, és arra szolgál, hogy a fogaknak csillogó fehér ki- 
nétéft kölcsönözzön, ezek romlását akadályozza és a foghust erősbitse.

Dr. Popp J. 6.
i s A ^ ^ s s  ^ " f T o i l p s s m

olykép tisztítja a fogat, hogy mindennapi használata által az oly kellemetlen f»gkö eltávolittatik a fog felér- 
»ég és finomság tekintetében nyer. — Egy dobot ára fiit kr. o. e.

Kapható: Nyireiryhá'án Bertáin P Hauffel L , Tisza-Lokon Valkó E., Nánáson t’jváry S, Ila-lhvon 
Stilay J., N.-Káliéban Hvecda K, Ssathmár-n Ei..her .1 é* Meyer (•., l>--brer«eabea dr. Rotschnck. Tamáasy 
B., Rózsás E. és Mihály urakuil. (14— 18)
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A D F m R E C Z E M
) kSnyv, kőmtlnyomda s k irty ag y iri részvénytársulat

!i KÖNYV- KO-és MÜNYOMDÁJA i
k I *
# j ajánlkozik

mindennemű nyomtatványok

§ jutányos áron #

BBT  gyors és pontos H készitésér?. *

Ü zlethelyiség. — hová a m egrendelések intézése kéretik. — fö- 
piaoz, a  reform, nagytemplom mellett. *

Ugyanott finom minőségű já ts zó k á rty á k  is rendelhetők.

K ívánatra minta és Á rjegyzékkel bém ientesen küldve kedves- . / 
kedUnk. I b

Az igazgatóság.

O  r ' ■ ■■T.i W .
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