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A „Szabolcs14 az uj évvel 4-ik 
évi folyamába lép! Három éves pá
lyafutása elég kezességet és biztosí
tékot nynjt jövője iránt.

Megyei érdekeinket, különösen 
azt, mely a megye szellemi fejlődé
sével és f e l v i r á g z á s á v a l  egy és 
ugyanaz: a  n é p  n e v e l é s  ü g y é t ,  
lehetií legszélesebben és melegebben

Karácson napján.

1874
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általunk! . . .
Örömtől pirost<5 hajnalodon hadd 

zendüljön meg ismét az angyalikar, 
„Békeség e földön és az emberekhez 
jé  akarat !u Es e dal hadd zengjen a 
kunyhótól a  palotáig; hadd vegye át az 
ifjú az aggastyán reszkető ajkairól, a gyer
mek az ifjútól! . . .  A föld egyszerit 
gyermekétől a fényes ur, a tudatlantól 
h tudós, az alattvalóktól a királyok! . . 
Hadd verjék vissza az ormok a völ
gyeknek, hadd ragadja a szellő túl a 
hegyeken s tengereken, messze, elvadult 
pusztákba, idegen nép közzé, kikre még 
iidércznyomáskéut nehezíti a sötét éj 
szaka! . . .

Közel két ezredéve már. mióta a 
békeségu és „ szeretet“ első súgóra

karolta fel lapuuk; igyekeztünk, hogy jtelragyogott, és mégis napirenden van 
a szépirodalmi rész is változatos és * küzdelem, * vérontás, az érdek és azé 
gyönyörködtető legyen; felvettünk 
h megvitattunk sokszor
megyei, de országos uj és üdvös esz
méket is, szóval mindent elkövetünk, 
hogy* lapunkat n közérdekűség szín
vonalán tartsuk.

Érezve, hogy lelkiismeretes mun
kálkodásunk után méltók vagyunk n 
közönség pártfogására, tekintve min
denfeléit azon érdeklődést, mely- 
szerint különösen az utólsó évnegyed 
második leiében, olőtirctöink száma 
f»0-nel szaporodott: határoztuk, hogy 
lapunkat jövő évben is felfogjuk tar
tani.

Tisztelettel ajánljuk azt továbbra 
is a t. előfizetők pártfogásába

em csak H r^ alo,n és. fondorkodás! . . . Való 
bnn úgy látszik, mintha n győzelem, a
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Az előfizetési pénzek postai utal
ványok mellett a szokott helyre kül
dendők.

Tisztelettel

az igazgatóság.

ina fellobogott fény, elleneinek részére 
állana; pedig valóban nem úgy áll a 
dolog! . . .

Igaz. hogy küzd még a tudatlan
ság; sötét felnőt, átlutüin éjt szán
dékozik borítani az emberiségre.

Az emberi szív még sem oly tiszta, 
mint a minőnek lenni kellene!

A hataloinazoDijaa ember még ti
tokban köszörüli fegyverét! . . . S vas 
fegyelmit hadakat vezet egymás öldök
lésére.

A z  irigység és roszakarat szór árá
ban még nem találod ? szókat: , igaz
ság" és .szeretet."

Itt ott az Ínség elhagyatott pusztáin 
még a niagar.t hagyott nyomor zokog.

Az erény m ég itt ott száműzetik, 
az igazság keresztre íeszittetik! —  A 

sz.b.u lság" súlyos bilincseket esür
get lábain.

De egészben véve m ég is örven
detes haladás mutatkozik. —  A neme

bi i érdekek ellenei folyvást vesztik a 
tért lábaik alól. az ellen fegyverein na
pot ként újabb csorbák mutatkoznak, s 
nem sokára bágyadtan ejteniük ki ke- 

•ikböl az összetört fegyvereket.
C sak kevés évek is nagy eredményt 

mutathatnak fel. —  Válaszfalak omlot
tak h*. m elyek oly átkosan zárták el e g y 

mástól a testvér sziveket. — Rabszolga mozgás,- újságolvasás- és hasznos eszmecserével 
kereskedések srlintettettek be, a raabad- ! *ólt«jdck. S ízzel, azt hiszem, senki jogit K>i«ér-

f,,levtst „„„vnl.li k ö r b e n  itrtl“k “ ep- AZ0"b“  csak "Mst jüll a dologh ís  J ,” iolyvdst nagyobb k j veleje. Czikkiru ur azt mondja tovább, hogy 
terjesztetik ki. A tudomány, a nevelés a helybeli más felekezetű tanítót, ki e té- 
által, boldogitóan hat el azon körökbe jren oklevelet szerzett, midőn állását elfoglalta 
is, melyeket nehány évtizeddel ezelőtt volna, tehát ezt saját felelőségemre s önkényü-
még csak az igavonók sorsában szeret- a tekéző-társaságból kizártam,
tek részesíteni. A szeretet már valóban1 , Elössör, is szabadjon kérdenem: mit
__ í . i  •• i i -i . . akart czikkiro ur e szavaival mondám: „ki emennyei hatalom nz érző ember kezetlen; tírra oklcvekt szerzett. midíll ,iMsát ’elfbg.
előtte nincs ínség, nincs nyomor, mibe- jialui volna"? Talán védenccé érdemének ki- 
lyest akarja. jtüntetésére hozza fel, vagy ellenem? Ha az

Mindezt ama felcsillogó sugárnak első okból: úgy csodálom,' hogy lehet ilyesmit 
köszönhetiiiL- ifeI is említeni. mikor úgy is tudjuk, oklevél

V J -ii „ j  -i au i l nélkül állását el sem foglalhatta volna. Ha ue- Legyen áldva s Üdvözölve általunk jdig ellenem; mintha én azzal talán nem is 
e szellem. !bírnék: úgy a közönség előtti ily rósz aka-

Ki a karácsonyt megünnepeli, aka-'ratu gyanúsítást kikérve, felhívom a czikkiró 
ratlanul e nemes eszméknek áldozik. urat. ne sajnáljon egyszer nálam bekopogtatni 

U r r e n  .írtért .bék é ig *  a szívben. "Iive,sen 8z™ ei, «•« %oin tárni tanítói. • , , , ,  . . , oklevelemet: sót postamesteri diplomám al-
„szeretet- a családban regyetértés a taj azt j3 j,j f0g0,u mutatni, hogy valóságos 
hazában, .jó  akarat" a haza polgáraiban, postamester, i.era pedig postakezelö vagyok. 
Iiz lesz ránk nézve a k k o ra  legszebb! A mi pedig azon vádat illeti, mintha" én 
karácsony’ Ünnep. a szóban levő tanító urat a tekézö-társsság-

Ekkor a megpróbáltatás eme nehéz,hói kitiltottam volna, megjegyzem: ba valaki 
napjaiban i« megállhatunk: az in»égneni "lir«rfn1f*> ónkért kuglizót állítana, agy r . f  .hiszem, ba nem is cselekednek udvariasan, de
ver le. a nyomor nem csUgcs».t el. m ert. Iuint|enestre jogában állana onnét bárkit is, 
egyet értve és támogatva, bátran hala- : kitiltani. Itt azonban hasonló eset nem fordult elő. 
dnnk a keserűség siralom völgyében is. Avagy kérem nevezze meg az időt. esetet, mikor 

L w vrn tehát karácsonyi imánk: utasítottam el ni egyenesen udvaromról? —
„S.aba.lHlg, egyenlőség. b-.tvé- 'í** k,:r,li..!*“ « ho«> “  ,ehit-

n » t-g
Cs. i.
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A fény fölnjul. — megváltónk jelen, 
Világot gyújtva gyászos éjjelen.
Súlyos bilincs, kaiuság, babona: 
Ezeknek földön többe nincs hona.
Önzés, erőszak clzüllöttenck 
Iliién- n megváltó jöttének.
Erény, igazság fényövezte trónon 
Büszkén tekint le mint feniuüpt® súlyom.
ínség nem él, nyomorunk nincs hatalma 
Szereteti e fóldoek birodalma.

Míg igy beszél a bitnek emls-rc 
Előtte zúg a vésznek tengeri-
lépett ruhában mennyi árva sir!?! 

Égő szivekre hol van balzsamir ?!
Kemény erővel jár-kel a hatalmasI . . 
Kegyelmet kéméi? rád malija: , ha ligás"

A „Szalmlcs" 47. számában ily c/inimel 
„a tanító a társadalmi életben" egy epés czikk 
jelent meg főn tisztelt ur ismert tollából; melv- 
i**n egy néptanitú ügyét iparkodik védeni, de 

olymódon, hogy ez által egyszersmind egy ha- 
wűiállásu. bár más va lásfelekezetü néptanítót 
e lap olvasó közönsége előtt meghurcoljon, 
sárba rántson.

Nagy kegyesen nem nevez ugyan meg. 
mert mint magát kifejezi- ez egyén név nél
kül is magára ismerend. f.s igaza volt. Mert 
ii csakugyan megértettem, kiről lehet itt szó. 
jt többet mondok: Kár volt saját becses 

nevét is közölni, mert. legyen meggyőződve.-e 
zikkból azt is könnyen kitaláltam volna; lusz 

nem hiába mondja a költő: „Csak sast nem
nek a sasok, és nem szül gyáva mulat Su- 

bia párduccá.*
Be dologra térek: Tisztelt czikkiró ur 

fölemlíti. In gy én az iskola udvarán egv kug- 
lizót rendeztem lx-. Igen a kuglizó csakugyan 
létezik, és pedig a mennyiben jelenleg én va
gyok a helybeli orgorista-tanitó. mondhatom 
a sajat udvaromon. Itt szokott a város értelmi
ségének nagyobb része, valláskfilönbség nél
kül. összejönni, a délesti órákat egy kis test

A megváltok jutalma a kereszt! . . 
Szegény hazam te melyen erzed ezt!

Mégis ne csüggedj! ezt a fényt kövesd 
Vészben, viharban ügyként, örömest.
Mert e napfénye szent lesz és örök.
Ifjan mosoiyg. bar föld ing. s menny dörög

Lukacs Ödön

K g) r»al<t<l lü rlt iiétc.
tRi-g- ii'ci korrtj*.)

Hl. Kc»z.

„A regenyes hely."
fEolytatás)

A falu legénysége természetesen nem 
vesz részt ez. ártatlan mulatságban közvetle
nül, csak közvetve, o*la tapadó szemeivel, : 
amint a dalló. nevető nők haladnak végig j 
falun, ok is lassanként tovább vándorolnak ka 
putól-kajiuhoz, mintha csak agy véletlenséglml 
történnék az egész, és mégis mind szemmel 
kiseri lopva a maga kiválasztottját! Nem! a 
romlatlan köznép még annyira nem vitte, mint

K Ö ZÜCYEK. 

V n l n a i  
Gőrombei Peter urnák

hogy az illető tanító még sem tagja ama tár
saságnak? Megmondom. 1-ször Miután már 
létezett társaságban nem fizette ki egészbeni 
tagdijiiletménrét. ‘2-szor Mert közte és köztem 
már évek óta feszült viszony létezik; hogy pe
dig mi okból? sem a dologhoz nem tariozik, 
seui czikkiró urnák nem tartozom felelni. Elég 
nz. bogy e viszonynál fogva sem ő az én há
zamat. sem én az ővét nem látogattuk. — Íme 
most már mind a. t. olvasó, mind czikkiró ezt 
Máthatja, hogy tulajdonképen nem én, ha
nem e feszült viszony tiltja ot el a kuglizó 
társaságtól. Egy ily eset pedig, úgy gondolom 
igen természetes, és a mindennapi életben, hol 
annyi baj. és kellemetlenség adja elő magát, 
nem éjien ritka esemény. Ez sajnos ugyan, de 
nem tehetünk róla; mert ba minden kellemet- 

nséget, bajt. viszályt meg akarnánk szün
tetni. előbb az embereket kellene megsem
misít eni, miut kikben mind ezek valódi oka 
rejlik.

Kár volt azért czikkiró urnák, mielőtt a 
dolgot alaposan ismerte volna, azonnal erkölcs
telen. jellemtelen stb. jelszókban keresni az 
okot. melyek itt szóba sem jöhetnek: kár 
olt mindjárt oly jiathoszszal huinanismust, er

kölcsi. társadalmi meggyilkolást emlegetni. 
Avagy ha czikkiró ur a humánus elveket oly 
tökéletesen elsajátitotta. kénleni: bumanusnak 
nevezhető-e — ezen eljárása, midőn egy népta
nítót minden elegendő ok nélkül, túlzott vadak
kal pellengérre igyekszik állítani ? ítélje inog a 

olvasó.
S ezzel végére értünk volna a valódi 

ügynek. Be mint hogy e czikkben előfordul 
más nehány. ép oly különös, mint sértő meg-

az urak ott a városokon, kik felfegyverzett, 
vagy ha ugv tel szik elpalástolt szemekkel lm- 
uyoigatnak a szembejövök szemei közzé, s 
zemtelen tolakodásokkal ostromolják még az 

ismeretleneket is.
A falusi romlatlan kedély szerelme ti

tokban nyílé* virág. Próbálna csak egyetlen no 
oda vegyülni nyilvános mulatságon kívül a le
gények társaságába, az ugyan nem kapna többé 
férjet, s reggel aligha arra nem ébredne fel. 
hogy szép taika pántlikába font haja eltűnt.

A szerelmesek találkozója a „kaláka~ é 
„fbnóka" itt köttetnek a viszonyok, vagy he 
ívesebben: fü/.ödnek tovább. Egy véletlenül, 
vagy önkéntelen elejtett orsó, mit úgy szeret
nek felkapni a legények, az ennek átállásáért 
köreteit, de legfeljebb erőszakkal rabolt csók. 
egy két lopva váltott tekintet, vagy titkos kéz 
szorítás minden közeledés . . . .  és még i 
oly híven, oly igazán tudnak ezek szeretni!. . .

. . . .  A dalló, nevető leányok kipirult 
mosolygó arccczal folytatják a játékot további. 
(Majd elfeledjük mondani, hogy a mi jegyzőnk 
is felébredt a csiklandozó dalra, s úgy ruhás
tól a mint kanapéjáról felkelt, kiment bámulni 
és gyönyörködni a falu szépségeiben, mert mi- 
türes tagadás, a falusi szépségek iránt c 
nagy fogékonysággal viseltetett, s ő is haladt 
együtt tovább és tovább a menettel.

A menet épen az urasági lak előtt volt 
már. ritka kedv. dévajság csapott fel a ne
vető lyányok ajkairól, az öröm folyvást foko
zódott s mindinkább elragadta az ártatlan szű
zies kedélyeket.

. . . Egyszerre nagy hü-hó. zaj, kiabá
lás csapott fel az urasági udvarból; a kapun 
a rémület kifejezésével rohantak ki a cseléd 
•mberek, ellökve maguk előtt a bániész gyer

mekeket. s keresve menedéket. Az udvaron be
lől szakadozott kiáltások: „Tála te Gyöngyös1* 
és rekedt bogés hallatszottak! A zaj éa rémü
let egyre nőtt! . Mindez egy jnllanat müve 
volt.

A másik pillanatban már ott állt az ura
dalmi gulya hatalmas bikája a kapuban, vér
ben forgó szemeit végig jartatva az előtte álló 
közönségen, melynek lábait a rémület a föld
höz szegezte.

A falu legénnveinek gyávább része mi
hamar futásnak indult, utannok a jegyző; — 
a leányok még akkor is tánczoltak tovább, a 
legények közül egy bátrabb hozzájok szaladt,
figyelmeztette őket.

Ezen rémület kifejezésére nincs szó azfl 
emberi nyelvben.

A lyányok még akkor is fogták egymá*^ 
kezeit, a tnélabus dal egy rémes sikoltás* *' 
változott. -  A kétségbeejtő rémület főidből 
szegezte lábaikat. — Ez volt szerencséjük, #

f .



fájlé*, az igazság érdekében ezekre is vá
laszolok.

Így t. Görömbei Péter ur arról tűnődvén, 
miként'is lehet az. hogy nz ti védenc/c, egy 
okleveles tanító, az én szegény háziköröinet 
néha-néha becses jelenlétével megtisztelő 
társaság tagja nem lehet V  nagy bölcsen ki 
süti, hogy ennek oka nem lehet más, mint 
hogy sz én felekezetemból is többen hozzá 
küblik gyermekeiket. Na lám, mily találékony! 
Csak hogy ez ötletet — úgy látszik — maga 
hitte el egészen, mert nem mulasztá el zár
jelbe tenni. F.n pétiig azt mondom, fölösleges 
volt meg is említeni. Mert ha tudna czikk- 
iró ur, miért járatja védenezéhez egy pár 
család gyermekeit, kétségkívül nem igen di
csekedett volna vele.

S ha még is oly nagy érdem ez előtte, 
tudja meg tehát, hogy én hozzám is jártak, 
és járnak más felekezetű, sőt izraelita tnnon- 
ezok is.

De a czikk legjellemzőbb része azon pns- 
sus, melvben, miután jobbra, balra csapott volna 
egy pár’frázist s védenczenek valamennyi ér
demét elszámlálta, nehogy ily eset által is
koláink. nemzetünk, hazánk, sőt az egész em
beriség tönkre silányuljon: felhivja városunk 
iutelligeutinjának azon részét, melynek barát
ságát állandóan élvezni szerencsés vagyok, 
hogy az ö kedvéért már most változtassa meg 
véleményét és ama, hibája nélkül mellözöttet 
körükbe fogadván, ezután engem szintén hi
bám nélkül zárjon ki abból. Mily humánus in
dítvány ! valóban kár. hogy ily békehíréi ta
lentumot az európai hatalmak mind eddig föl 
nem karoltak . . . 1'ram. czikkiró ur. nagyon 
csalódik, hogy a bizalmat ki lehet erőszakolni! 
Hogy pedig már is tud oly egyént, ki épen 
•ezért lépett ki a társaságból. megengedem, 
hisz nem oly titkos ügy ez mint képzeli. Csak 
hogy valamit még is elfelejtett fölemlíteni, mi 
pedig fölötte Pnyeges a dolog illusztrállásálioz. 
mondom ezen egyén történetesen épen a kér
déses tanító ur lelkésze! mint ilyen tehát mo- 
raliter kényszerülve volt a tett lépésre.

Még égy pontra van mondani valóm; mely 
azerint én egy tanító urat. ki engem per col- 
dega czimekkel traktált, ajtót mutatva, kiutasí
tottam volna, Édes könnyen hivő czikkiró ur. 
ezen állítását habár nem is tettem betű sze- 
szerint értelemben, de biztosítom a colléga 
urat. hogy máskor tenni fogom, ha a körüliué- 
nvek netalán még egyszer ugyan azok len
nének; minthogy egy szó változatos hang 
adással majd barátságos megszólítást, majd 
durva gorombaságot jelenthet.

Végre ki fogyván a vádakból dr. Mathews 
Vilmostól hoz és alkalmaz rám a legséitóbb 
módon egy idézetet. Nem ismétlem, hisz úgy 
» ismeretes; sem nem védem magam e helyeu. 
mert ezt tenni tiltja szerénységem. Csak kör
űének eme szavait állítom vele ellentétben ra 
hol végződik az argumentum, ott kezdődik a 
gorombaság." Igen, t. czikkiró ur, nekem ál
landó segédem van. ki e téren bár mely más- 
tanítóval versenyezhet, a mint ezt kerületünk 
egyházi felügyelője által az iskolámról adott 
dicsérő elismerés eléggé bizonyítja. Csodálom 
tehát, hogy iskolámat jiellengérre ál.it ni ipar
kodik. midőn azt még távolról sem ösmeri; 
mig védencze iskolájának árnyékolásáról nagy 
bölcsen hallgat. — Minek következtéién bá
torkodom t. czikkiró urat a f. évi prot. egyli. 
és iskolai lap 4*. fámában közlőn czikkére. 
nem különben az 1W. évi XXXNIII t. c. 34 $ 
szakaszára, figyelmeztetni.

Íme ezeket kívántain a t. közönség na
gyobb tájékozhatna végett s ügyem tisztázása 
tekintetében felhozni. S most már kérdem; 
mit akarhatott t. czikkiró ur közleményével 
elérni? Talán e köztünk levő kis egyenetlen
séget akarta eloszlatni: úgy tudnia kellett 
volna, hogy „a tüzet nem olajjal szokták elol
tani,- mint a közmondás tartja: s tudja meg. 
hogy .több legyet lehet fogni egy csepp méz- 
tel, mint egy hordó eczettel." Ila |>odig csak 
azért tette, mert irói viszketege nem talált 
már más tárgyat, melyet közölhessen, úgy 
egész tisztelettel felkérem, legyen szives ezu
tán ilyesmitől megkímélni.

Most pedig megszüntetem t. czikkiró úr
ral minden további vitatkozásomat, azon hozzá

| A bika most egy rekedt bögést halla
tott. s miután vagy kétszer magasra kapálta 
a port első lábával, a rohanó legények után 
vetette magát, vakon rohanva el a rémült 
leányok mellett. A jegyző nem versenvezhetet 
a gyors lábú fiatal legényseggel, kik egyene
sen az urasági lak mellett levő hid ah^ sza 
MUk.

A jegyző már nem érkezett menekülni, 
más utat kelle választania, egyenesen ta re
gényes hely" felé tartott, a fákat tartván nyo 
morult élete megmentójeül.

A kétségbeesés minden erejét össze
szedte, homlokáról a verejték gyöngyözött, a 
a bika alig hat ölnnyi távolságban volt már 
mögötte, alig maradt annyi ideje, hogy egy 
fára felkapaszkodhassak . . . ö  mír mentve 
rolt.

A bika megállt egy pillanatra, s már-már 
visszafordult midőn az omladozott sánca med
rében észrevette ,a regényes helyről" nie- 
íekvő gyermekeket nem valami nagy távolság- 
>an. most ezek után rohant, alig volt annyi 
dejök, hogy a menedékes parton felkapasz

kodhattak; azonban még ez nem menté meg 
Hetüket, mert a part könnyen járható volt ok- 
*lan állatok által is. Ha bemegy a kertbe 

nenthetctlenül veszve vannak.
A gyermekek között, csak Ede nem vesz

ette el lélekjelenlétét Midőn már minden'

adással: .Sohase mondj valakiről rosszat, mig
biztosan nem tudod, igaz-e a/.? f'.s lm meg 
vagy győződve róla, kérdezd meg un magadtól: 
miért mondjam el?4

Ligethy György.
ni. k. postamester ésoigoiiista-tanitú.

..Két ellentét" melyik az igazi?
A nyíregyházi ág. liitv. ev. elemi tano

dákról az 1H7*',. éviién - ily hivatalos jelen
tés történt nz egyházmegyei gyűlésen ; „A 
nyíregyházi városi népiskolákban a tanítók á l
tala n, és daczára az uralgó hólyagos himlő 
és váltólúz. miatti nagymérvű miilasztásoknuk, 
dicséretes ,  sót minden tekintetben jobb 
elölmlndást tanúsítottak, minek egyik oka. a 
tanodáknak 3 tanoszlály és 3 tanerővel szapo
rításában rejlik. — Ki tűntek különösen. 
Szénfy Gyula, l’azár  István,  Mráz Károly, 
l íuzsa Endre.  A magyar nyelv tanítása mel
lett meglepő eredményt felmutatott l ' azár  
I s t v á n, a Kobilicz-féle alapítványból 20 írttal 
jutalmaztatott.— A tanyai iskolákban ki tűnő 
vizsgát adtak: \ a lent  Pál,  Fábián Már
ton és K o v á c s G y ö r g y, — dicséretest Kir- 
tyún Mihály, Palústy Jenő. — A magyar nyelv 
tanítása mellett jó elohaladűst tanúsított 4 (ta
nyai) tanító 10—10 írttal. 2 tanító pe
dig :>—r> írttal, a Reguly és Szekeres-féle ala
pítványból. jutalmaztattak."

Énnek ellenében Kiss József szabolcsme- 
gyei és hajdukeriileti kir. tanfelügyelő ur, közre
bocsátott -Elnöki Jelentésében" az 1873. évi 
közoktatási állapotokról, X. római szám alatt, 
ekképen nyilatkozik : -Szellemi előmenetel te
kintetében. ki tűnő iskolák voltak, az ágostai 
hitvallásuaknál Nyíregyházán leányiskola 4-dik 
osztálya, tanító : Szénfy Gusztáv (helyesen 
Gyula); első elemi alvégi fiúosztály, tanító 
Mráz Károly; első elemi központi vegyes osz
tály, tanító: Gdovin János. -  Jó i skolák 
voltak; Nyíregyházán: ág. hitv. első elemi nyu- 
goti vegyes osztály, tanító Gcrhard Sámuel; 
és első elemi vegyes osztály, tanító Kuzsa 
Endre.  Kie l égí tő  i skolák:  Nyíregyhá
zán, ág. h. első elemi 2-ik fiúosztály, tanító 
Nagy Sámuel; kis-cserkészi tanyai iskolatanitó 
Kovács György,  s tanyai iskolatanitó 
Fábián Márton,  alsó vadasi iskolatanitó, 
Y ni én t Pál. — Kosz iskolák:  Ágostai 
hitvallásunknál Nyíregyházán : első elemi ná- 
dorutezai vegyes osztály: első elemi felvégi 
vegyes osztály iHildák György, ki ez évben, 
Zsedényi-féle fiO frt jiitalonnlijban részesült); 
harmadik elemi fiúosztály; — negyedik elemi 
fiúosztály (Pa zár István): harmadik leány
osztály (Habzsuda) és második leányosztály.

E két ellentétet egymással szembe állítva, 
méltán kérdezzük ; hogv melyik az igazi ?

Közli. H. J.

Helyreigazítás.
A „Szabolcs* 48-ik számának újdonság) 

rovatában, a felső szabolcsi ref. egyházmegye 
Nyir-Bátorhan. múlt november hó 10-én tar
tott közgyűléséről érteaittetik a közönség, s 
hozott határozatai közül, mint érdekes curiosum 
emlittetik meg. miszerint: rAz egyházmegyei 
tisztviselők ennek utána 3 év helyett, évre 
fognak választatni. - és hogy a megunott sza- 
vazgatás helyett, a viszonyos szótöbbséget nyer
tek közül, a gyűlés jelenlevő tagjai azonnal 
fognak választani."

Íme. a határozat téves elferdítése ! . . .
Miután t. szerkesztő úrhoz, mint egyház

megyénk egyik jegyzőjéhez, fent hivatalt gyű
lésen, nem volt szerencsénk ; azt kell hinnem, 
hogy a jelzett hibás közlést, illetékesnek vélt 
tudósítás folytán tette meg lapjában. Pedig a 
tudósítás nagyon el van tévedve.

Mert igaz ugyan, hogy az egyházmegyei 
hivatalnokoknak 3 év helyett 0 évre leendő 
megválasztatását sürgető indítvány akélit hang
zik. mint közlő azt hotározatképrn a közön
séggel tudatta. — hozzá adva még eme zára
dékot. „hogy az egyházaknak megbízott — s a 
gyűlésen jelenlevő képviselői azonnal fognak 
választani : mindazáltal az indítvány a nt. egy-

gyennok keresztül ment a parton, ö megállt 
s panyókin rajta levő köpönyegét hirtelen le
veti tt’e, s a nála lévő pálrzácskát a süppedékes 
földbe szúrta, reá akasztotta, sapkáját felibe 
tette. E pillanatban már kapaszkodott a veszett 
állat fel a parton, lehetett hallani erőteljes 
fuvúsát. Ede a partról és a botra szúrt kö
penytől nemileg fedezve egy közeli fához sza
ladt s annak ágai között elrejtőzött.

Most egy nevetséges jelenet fejlődött ki. 
mely Edét biztos helyen, daczára nagy ijedel
mének, csaknem hahotára fakasztotta. A dü
hében vakká lett fenevad az előtte megállni 
merészkedett köpenyegnek rohant, azt szarva
ira ölté oly dühös mozdulattal, hogy n csekély 
ellentállás ’ miatt csaknem orra bukott, a kő 
pönyegpedig homlokára borult, igy tehát nem lá
tott’semmit, darab ideig körbeforgott, menekülni 
akakván e szokatlan simlédertöl aztán most már 
igazán vakon rohant .fűnek fának* a rémült gyer
mekeknek. kik már ekkor biztos helyre a mé
hesbe menekültek, rettentő mulatságára. Ede 
is vett magának annyi bátorságot. Iiogv le
szállt a fáról és a méhesbe ment, onnan ne
vették aztán n tehetetlen szörny állatot együtt, 
amint neki ütódött itt ott a fáknak, s öklo- 
lőzni kezdett velük, mintha ellenségei vol
nának.

Végre előjöttek a cselédek a ponyvát

házmegyei közgyűlés által módosítás nélkül el
nem fogadtatott.

Nem fogadta el pedig azért helyreigazító, 
záradékkal is, mert a gyűlést restauratióvá vál
toztatni nem óhajtja; a mi igen könnyen megtör
ténhetett volna, hu képviselő uiaimék nem kö
penyben, de a szél által nehezebben hajtogat
ható szűrben jelentek volna is meg a gyűlésen.

Nem fogadta el helyreigazító záradéka 
nélkül pedig — mint azt közlő határozatként 
tudatja hibásan, — azért, mert piot egyház.- 
alkotmányunk jogsértését nem akarta elkövetni. 
Egyházainknak megvan azon joga, hogy kor
mány zó férfiúit szabadon választja; eme jogától 
nz egyházakat meg nem lehet fosztani, — de 
nem is volna tanácsos, mert egyházkormány- 
z.atunk sajkája könnyen a hyerarchia felé 
evezne. — I>e meg ily egyházjogi kérdések — 
valóban lényeges kérdések, — maguknak az 
egyházaknak meghallgatása nélkül — a dolog 
természetéből kiindulva — meg sem változtat
hatók k el sem dönthetök. Kgyházkonninyza- 
tunk keretébe sehogy sem látom odaillőnek a 
rierősz okolást.

Hogy tehát az olvasó közönség a téves 
tudósításból egyházmegyénk kormányzó férfiait 
valahogy ily ráerőszakoló testületnek ne gon
dolja. helyén látom a hibásan felfogott határo
zatot helyreigazítani, úgy mint az valóban meg
történt. nevezetesen : „ Az egyházmegyei tiszt
viselők ennek utána 3 év helyett ti évre fog
nak választatni, — és hogy a megunott sza- 
vaigatás helyett, a viszonyos szótöbbséget nyer
tek közül, a l é t  l eg több szavazatot  
nyer t  egyén t ű z e t i k  ki uj válasz
tásra.'4 — De nem a gyűlés jelenlevő tagjai 
fognak választani.

Jó is volna igy! Örvendenének ennek 
azok. kik szeretik a zavarosban való halászást. 
-  Megválasztanánk majd a gyűlésen tisztvise
lőnek azt. ki nyájas mosolyíyal leereszkedik 
hozzánk. -  vagy ki érdekeinknek embere leszen.

Méltóztatott Ígérni a téves tudósításban, 
hogy a 48-ik számot követő szám hozni fogja 
a gyűlés tárgyát részletezve is: erre vártam, 
hogy majd észrevételeimet akkor teszem meg. 
De miután az elmaradt, vettem bátorságot ma
gamnak sietősen megtenni e helyreigazítást, 
főleg a közönség helyes értesítésére; ininde- 
nekfelett pedig azért, nehogy a jegyzőkönyv 
sajtó alá. hamis becsusztatással - adattassék 
által.

Kelt Órl*cii. 1874. decz. 12.
Nagy vát h y E e rencz, 

s. lelkész.

A „Kisvárdavidéki felekezetnélkiili nép 
nevelési egylet" alapszabályai.*)

1. Az egylet  czinie, ez él ja,  t agja i  és 
székhelye.

1. §. Az e g y l e t  r z i me :  „Kisvárda
vidéki feiekezetnélkilli népnevelési egylet.*

2. $. Az egyle t  e zé 1 ja  : A népneve
lési egylet mindenkiben csupán az embert nézi, 
mindenkit emberi méltóságának tudatára fel
emelni törekszik; czélja : az értelmiséget, er
kölcsi s szellemi műveltséget, mint az embe
riség leghatalmasabb tényezőit lehetőleg elő
mozdítani s fejleszteni.

a) az egylet a népnevelők s egyleti tagok 
inü.éledésének előmozdítására, könyvtárt alapit; 
a pénztár erejéhez képest kónyveket vásárol; 
a könyvek kiszemelésére egy bizottságot küld ki:

aai az egylet figyelme tárgyává teszi a 
né|K*t, felnőtteket; gondoskodni fog, hogy ér- 
telemfejlesztö s erkülcsnemesitö olvasmányok 
forogjanak a nép között. Időjártával, ha a kö
rülmények engedik, egyes iskolákban a gyer
mekek’ számára is fog az egylet kis kuuyv- 
gyüjteményt szerezni;

b) az. egyleti tagokat pályamunkák írá
sára serkenti s a kitűnőket az. egyleti pénztár 
erejéhez képest jutalmazza s kitünteti;

bb) értekezleteket tart, melyekben a nép
nevelési eszmék s e téren tett vívmányok a a

•) Ka alapszabályok még eddig ismerte ve nem 
Toltak, s miután a megyei e nemű egyletek között ex a 
legvirápz»l>b, méltó, hogy ismerje a nevelel Ügyéért 
baigi) megyei kózonieg.

vetvén szarvaira elvezették rendes fogsígába 
minden egyéb nagyobb baj nélkül.

Midőn minden elcsendesült a gyerme
kek mentek folytatni félbenhagyott játékaikat; 
s ime iii'iimfia kit hí'nak az o személyükben 
egy fa ágán félig eszméletlenül guzsorogni: a 
„jegyző bácsi*-!, kit legkevésbé hittek itt 
lenni I

— Mit csinál itt jegyző bácsi ? hallato- 
zott minden oldalról felé!

— Ah a bika! . . A bika! . . . tördeli 
szakadozva.

— Nincs már mitől tartani, jöjjön le 
jegyző bácsi!

De n jegy ző csak nem akart lejönni, sőt 
tanácsolta nekick is. hogy vagy menjenek haza, 
vagy menjenek fel a fára. mert előjöhet és 
akkor mindet megöl.

A gyermekik nevettek egyet a beszé
den. a aztán folytaták játékaikat.

A jegyző látván, hogy a gyermekek oly 
nyugodtan mulatnak, bátorságot vett magánuk 
lemászni a fáról: aztán jó mulatságot kívánt 
a gyemlekeknek s távozott.

Azonban néni vette észre, hogy & nagy 
fész.kelödésben mind a két levelet kiejtette 
zsebjéből a fűbe.

A gyermekek csakhamar meglelték
azokat.

kalünbféle módszerek felett eszmík cseri1-
telnek;

c) teljes erejéből odamiiködik, hogy kö
rében egyetlenegy gyermek, iskoláztatás,'kellő 
képeztetés nélkül fel ne növekedjek ;

d) az egylet t> gondoskodásáéit, működé
séért az iskolák felett felügyeleti intézkedési 
jogot magáuak nem igényel a gyakorolni nem 
kivan; csupán tanácsadással, buzdítással, álta
lában erkölcsi befolyásával, anyagi segélyével 
fog törekedni a népneveiéi emelkedését és 
gyarapodását előmozdítani;

e) az egylet igyekszik a területén levő 
minden iskolák állapotáról biztos tudomást sze
rezni, minél teljesebb statistikai kimutatást 
eszközölni, az illető iskolai igazgatóságok nka 
rátával s egyetértésével.

f) igyekszik az iskolák állásáról szerzett 
ismerete alapján az oktatás sikerét, előmozdí
tani, taneszközök vásárlása a a szegény gyer
mekek közt kiosztandó tankönyvek és iró esz
közök által. A körülményekhez képest ruhát is 
ajándékoz oly gyermekeknek, kik nagyon sze
gények s e miatt a zordon időben iskolába nem 
járhatnak;

ff) nz iskolából már kikerült árva gyer
mekek jövőjéről gondoskodni fog azáltal, liogy 
őket hivatásuk szerint, vagy ipar, vagy mezei 
gazdászatra fogja alkalmaztatni, s e végett 
azokat becsületes polgárokhoz helyhezteti; ezek
kel az árva érdekében szerződik s a szerződés 
teljesítése felett őrködik;

g) az ernyedetlen szorgalmú s feddhetlen 
jellemű népnevelőket jutalmazza, valamint a 
szolgálatra nem önhibájuk miatt képtelenné 
vált érdemes néptanítókat, azok özvegyeit s 
kiskorú árváit segélyezi;

h) nz egylet tanszereket tömegesen vá
sárol; adományokat gyűjt; nézeteit szaklapok
ban közzéteszi; kisorsolással összekötött majá
lisokat rendez.

3. tj. Az egylet  t a g j a i ;  a) alapitó; 
b) pártoló, és c) rendes tagokból áll:

a) alapitó tagok, kik legalább 50 frtnyi 
alapítványi tokét tesznek le, vagy 10*u kamat 
mellett biztosítanak;

b) pártoló tagok, kik éveukint bizonyos 
összeget adomány óznak;

c) rendes tagok, kik évenkint l o. é. frt 
lefizetésére kötelezik magukat, mely kötelezett
ség b évig terjed. — A fizetés minden év ja
nuár l én történik a pénztárnok lakásán, vagy 
postán küldve.

4. §. Az egylet székhelye: Kis-Yirda.
II. Az egylet  ügykezelése.

5. §. Az egylet ügyeit a közgyűlés 12 
választmányi tagja intézi.

ti. §. Az egylet évenkint kétszer, rendkí
vüli esetben többször is közgyűlést tart. E 
közgyűlés tárgyai :

a) az egy lel állapotáról a választmány 
által előterjesztett kimerítő jelentés * erre vo
natkozó intézkedés;

b) a vál. által megvizsgált számadások 
felülvizsgálása és a számadók felmentése;

c) vidéki népnevelési gyűlések rendezése;
d) a szükséghez ké|H»st az illető hatósá

gokhoz. a kózokt. minisztériumhoz előterjesz
tést tesz;

e) titkos szavazattal választja az elnököt, 
alelnököt, egy fő- s két aljegyzőt, titkárt, 
könyv tárnokot, pénztál uokot, 3 évre;

f) nz egyleti vagy közgyűlés határozat
képes. ha az egyleti tagoknak 11 része jelen 
van. kik is szótöbbséggel határoznak; ha azon
ban az összehitt közgyűlésen, a tagoknak kellő 
száma meg nem jelennék: elnök által 14 nap 
alatt uj gyűlés hirdetendő s az újonnan össze
hívott gyűlésen a jelenlevők határoznak.

7. §. A vá l asz tmány;  áll 12 tatból 
ez képviseli az egyletet kül- és bel viszony.ti- 
ban. vezeti az egylet minden ügyeit: tárgyalja 
az egyes tagok jelentéseit, indítványait; eljá
rásáról n közgyűlésnek jelentést tesz; ennek 
határozatait végrehajtja; a pénztárt meg
vizsgálja.

8. Ji. A választmány évnegyedenként gyű
lést tart; hogy érvényei határozatokat hozzon, 
szükséges, hogy a vál. tagoknak fele jelen 
legyen.

9. §. A f iókegyle tek:  A fiókegylet

Darab ideig tanácskoztak, hogy mi tevők- 
legyeuek a talált levelekkel, végre azt hatá
rozik el, hogy átadják Kolozsvári bácsinak.

Miért imók itt le a gyermeki játék foly- 
tatávát. mindig egy üiitetü az, de mindig vál
tozatos. s édent, Iwddngságot teremt a gyamit- 
lan és ártatlan gyermeki sziveknek. — a he
lyett keressük fel már rég elhagyott többi sze
mélyeinket. kik a tudott helyen még mimi g 
a legnagyobb kétségben vannak.

(Folyt, következik. •)

*) E»en „regényre* korrajz" kéziratáról 
egy előre meg nem határozhattuk, hogy 
mennyire törjed jud nyomtatásban, * e* at oka, 
hogy az ér végével be nem tejelhettük azt; 
a miért midőn elúfiaotőink lioctinalát kér
jük : ezennel Ígérjük, liogyr befejezése után 
úgy előfizetőinknek, mint írnoknak, kik la
punkat tovább járatni óhajtanák: némi árle- 
engedóeiol fogjuk adni megrendelés oaetén

Ssnrk.



több

vidékenkint bizottságokat alakit; r bizottságok 
tuj.il elnökeik állal kitüiütt napon minden ne- 
tvüd évben egy gyűlést tartanak s nm. 
riyleti elnöknek jelentést tesznek :

u) a községben levő iskolákat ineglato- 
líatjiík ; de a tanításba bele nőm szólhatnak; 
sót vigyázni fognak arra, hogy sem a tanítót, 
sem a növendékeket meg ne zavarják; egye
dül az iskolák állásáról, hiányairól, sürgős se
gélyt igénylő bajaitól tesznek jelentést a köz
ponti választmánynak;

b) különösen utána járnak, hogy kellőleg 
szerelek-e az iskolák V szorgalmasan látogat- 
tatik-o V cs miért nem ? van-e minden nőve 
déknek tanszere V

tiszte az egylet számara minél 
tagot szerkói iskolák vagy szegény gyér 
mekek számára segélyt gyűjteni.

III. Az e gy l e t  t i s z t v i s e l ő
lt) §. Az elnök teendője a köz- és vá

lasztmányi gyűléseket összehívni; a gyűlés ide 
irt körlevél és hírlapokban 3<> nappal előtti 
közzéteszi; a gyűlésen elnököl s a tanacsko 
záuokat vezeti; » határozatok énrényesitése 
eslközli; szilkség esetében 20 frtiii a kyulés 
jóváhagyása reményében utalványoz; hatóságok
kal levelez: az egyletet képviseli; de minden 
eljárásáról az egyleti gyűlésnek felelős.

11. §• Az al elnök az elnök gatoltatasa 
esetén, azt minden teendőiben helyettesíti.

12. §. A főjegyző a köz- és vál. gyűlése 
ken a jegyzőkönyvet vezeti, a jegyzőkönyvnek 
kivonatát a tagokkal közli s hírlapokban közzé
teszi; az aljegyzők a főjegyző gátoltatása ese
tén ugyanezt teszik.

13 § A titkár minden nagy gyűlésre 
minden iskoláról a beérkezett jelentések nyo 
mán statistikai kimutatást készít; az egylet 
működéséről, a népnevelés haladásáról, úgy 
szintén az egylet tisztviselőinek eljárásáról ki
merítő jelentést szerkeszt;

a) a felállított tiók-egyletektöl beérkezett 
jelentéseket, indítványokat, javaslatokat átveszi 
s azokat az elnök- vagy gyűlésnek előterjeszti,

b) az egvlet szükséges levelezésében az 
elnöknek segélyére van.

14. tj. A pénz t á r nok  ai nyugta mellett 
átveszi a tagsági dijakat * az egylet egyéb 
jövedelmeit; b) a közgyűlés, választmány 
elnök altul utalványozott összeget kifizeti. 
a választmány által adott utasítás szerint a 
tőkésítendő pénzösszeget nyilvános pénzinté
zetben elhelyezi; éveukint kétszer a nagygyű
lésnek kimer ito jeleutést tesz : a pénztári szám 
adás egyébként bármely időben megvizsgál- 
tuthatik. ..

10. §. A könyv t i r nokaz  egylet könyv 
tárára ügyel; könyvet vezet; javaslatot tesz a 
könyvtárt illetőleg.

1Ü. §. Minden tisztviselő eljárásáért a 
választmánynak, a választmány pedig a köz
gyűlésnek felelős.
IV. Az egylet  pénz t ár i  kezelése,  es 

he t ó l eg  feloszlása.
17. §. Az alapítványokon kívül még az 

egylet jövedelmének ' .-e is tőkésítendő, a csak 
a fennmaradt *4-e fordítható az egylet íróijai
nak elérésére mindaddig, inig ezen tartaléktőké 
lii.Ot n> frtra nem emelkedik.

18. §. 11a az egylet fennállása akár rész- 
vétlenség, akar más okból megszűnnék, — mi
hez az egyleti tagok háromnegyedének szava
zata szükséges — az esetben is, az egylet 
pénztőkéje és könyvtára megoszthatatlan, — 
de az egylet feloszlása előtt, köteles azon egy
leti vagyonnak továbbra is nevelési rzélokra 
leendő felhasználása iránt intézkedni.

11*. g. Az alapszabályok módosítása — 
az egylet feloszlása — és az esetben vagyoná
nak bováforditása iránt hozandó határozatok, 
foganatosításuk előtt, a vall. és közokt. mi
nisztériumhoz felterjesztendok.

Kelt Kis-Várdán. 1873. deci. 10.
Kerekes  Klek, l ' i l i sy László,  

egyl. főjegyző. egyl. elnök.
3388. sz. Jóvábagyatik. Budapesten, 1374. 

febr. 7-én. Miniszter ur meghagyásából Apt 
Kamii  osztálytanácsos.

ÚJDONSÁGOK.

(!) Itt vannak a karácson! ünnepek! Mit
kívánhatnánk jobbat éa üdvösebbet liss'elt 
elvtártainknak, barátainknak annál; „adjon 
itten azebb jövendőt Árpád nem zetének- ! 
Klleoaégeiokröl aem felejtkeztünk meg, jót 
kívánunk azoknak it, átáll ja meg őket a 
karáeton tzellem t: a b é k e  t á g  á t  j ó 
a k a r a t !  —

— A nyíregyházai népkonyhát már több 
ízben ajánlottuk lapunk hasábjain a nemes szi- 
vüek figyelmébe; ugyanazt tesszük ismételve. 
Tekintve, hogy ínséges időnkben oly sok egyén, 
sőt család is oda van kényszerítve, hogy meleg 
ételt egy hónapig sem elletik, tekintve a czélt. 
melyet ezen nemes intézkedés kitűzött; való
ban csuiilkozunk, mi lehet oka azon hidegség
nek. melyet közönségünk e tekintetben tanúsít. 
Ha oly gyéren fognak gyűlni az adakozások, az 
ügy kívánt czélt nem érhet. Kel azért! Ha 
Íresebbjeink n főváros után elsők voltak az 
eszme felkarolásában : kövessünk el mindent, 
hogy testté változtassuk az igét, mely oly sok 
szerencsét lennek áldását fakasztandju fel. Mi 
‘‘gy egy egyénre esik, oly csekély, a mégis va
lamint a tengernek minden egyes cseppje el
mondhatná magáról, hogy ó a tenger; aznnké- 
pen az adakozók minden tagja elmondhatja a 
czél sikerohitése esetén, hogy ő törülte le a

M maliiUÉiÉUiiá -L uk , aJakazliik.

Krasznav Gábori) é úrnő 2 zsák krumplit. Varga 
Autalné I véka lisztet, 1 iteze zsírt és fi. 
sertéshúst.

(*1 Nyíregyházán a kisorolt megyei bi-
sót (mányi tagok hülyére f. hó 22-ikéu követ
kezők választatlak meg: l nő válaaató kerü
letben Zajáéi József, Kralováuszki Mór, 
Styoványik András, Kováéi Zsigmoud lí-dik 
választó kerülutben: Krasznay (iábor, Mráz 
Dániel, Kazár István. IH-dik választó körű 
leiben: Farbaki József, tíiitholoma.-ideas Já
nos, Török Péter, Zomborizki János. IV-dik 
választó kerületben : Körösiéin Ignácz, Jotzks 
János, Kralovaus/.ki Gyula, Kudics János.

(Mi A nádudvari’alsó járás <-s»ndbiztosa; 
l’spp Albert, mint Ősegéről értesítőnek ben
nünket, — ritka ügyei és tapiututos eljárásé- 
vsl több mint 20 rendbeli lopást oly tisztára 
deiiUtt, hogy a lopott tárgyak mind vissza
kerültek, részint (’segéről, részint Téglásról 
és Tokajból, az illető tettesek pedig egytől 
egyig elfogattak. Köszönet az illető csend- 
biztosnak a közbiztonság nevében.

Vettük a Nyíregyházán megjelent uj
la;nmk a „Szabolcsi lapok“-nak mutatvány
számát. — Anélkül, hogy ellenséges viszonyt 
táplálnánk iránta, meg kell jegyeznünk, hogy 
neiu jó kalappal köszönt. A halálbüntetés 
sürgetése korunkban: visszaesés. Lehet a bű
nöst javítani, s ártalmatlanná tonui a társa
dalomra nézve, de megölni, nem tartozik az 
emberi jogok körébe, tí kár az ia, bogy 
programmával következetlenségbe esik mind
járt az első arámban. 11a az intulligentiát 
annyira sürgeti, pusztán, ellentétes politikai 
vélemény miatt, uem volna szabad olyan bűnbe 
«»ni, mely a miveltebbeknek nem lehet aa- 
járja. Egy bizottságot, melyben, ha nein mind 
tudományosan képzett ember ia, oly lealacso- 
nyi'ó kifejezéssel illetni, sem nem jojjos, som 
nem igazságos, sem nem illő. — Végre is 
egy képvisel, toek óriás többsége (alig négy- 
szavazat esett más egyénekre) ti*/.telte meg 
az illetőket bizalmával. Itt tehát nem cstk 
azon 12 egyén, de közvetve a képviselet is 
kigunyoitatik. A visszaéléseket nemes tVgy 
'eickkel kiirtani kell, de a személyeskedés 

nem illik «-gy oly lap keretébe, mely pártol 
Ütni óhajt. Különít n a vezér esik tudós p«n 
núval vau írva. s eltudva némely elveit, me
lyeket nem osztunk, szép képzettségre utal.

f  Sípot Endre helybéli ügyvéd urat 
igen éizékeny csapás é*te. K-dvcs viruló ha
jadon leányát, ki inég csak 10 éves volt f h<
22- ikén véletlenül, hirtelen elvesztette. Csak 
Isten és as idő hozhatnak gyógyírt a mélyen 
megrendült családapának

* Barthd ez tárta helybeli ifin asztalos 
mesterek oly csioos hangfogót készítettek a 
ref. uj templotnbsn legközelebb épített ideig 
lenes szószék felé, — mely, kivált ha hozzá 
•zároltjuk a mértékeit dijt, — említetteknek 
még nagyobb hirt fog átérezni.

— Megjelent t szerkesztőségünkhöz bt- 
küldetett, a „méterrendisert" tárgya*.) 4 Mi 
táblázat, melyet a dnbreczeni köny-kó-mü 
nyomda a kártyagyári réazvénytársulat bocsát 
közre és rövid időn minden hazai könyvke 
reakedésben is kapható leend. — K tábláz*- 
tokban a fösuly kulönös-u a inéterrendszer 
ismertetésére a deca-. deci . centi-, milli- • 
több szokatlan hasonImngzalu kifejezéseknek 
átnézetes, könnyen megkülönböztető alapokban 
kilOotctésére vau fektetve. — E táblázatok kő 
sül 3 darab elkülonilöleg a hossz-, súly- s 
kübméieteket mutatja kellő magyarázati szö
veggel, a 4-ik táblázat pedig az általános 
nivaiws kiszámítással foglalkozik. Fóelónvök e 
táblázatuknak abban áll, hogy használatuk 
semminemű előlege* tanulmányt nem igényel, 
s bárki is szániitgatá* nélkül régi mértéire 
két ujüan, újakat régiben azuntal képes ki 
fejezni. — E czélszerü, a közélet kivánal 
mainak megfelelő • e tekintetben még cddigelé 
egyetlen ssiunyomatu s ábrákkal ellátott fali 
talpazatokat ajánljuk n közönség pártoló figyel
mébe Ara mind a négy táblázatnak 1 ft 60 kr.

(x.) Időjárásunk folyvást a télnek gunyja, 
múlt héten és ezen folytonos esőzések és ha
vazások tették csaknem járhatatlanná a városon 
a közlekedést, az iszonyú habarékban sok he
lyen a kerek is megmerült. Borzasztó nézni 
sok helyen az iszonyú állatkínzást, melyre nézve 
más városok s rendőrségek példájára valóban 
felügyelhetnének a nappali urók, s legalább az 
oly embertelen állatkínzásokat, mint a minőnek 
a napokban is tanúi voltunk, megtorolhatnák. —
23- ikára virudóra ismét nagy mennyiségű hó hul
lott alá. Tegnap pedig jól felfagyott.

0  Uj lap. Benedek Aladár Budapesten „Uj 
idők* czimmel újévkor társadalmi, ismeretter
jesztő szépirodalmi és divatlapot indít meg. mely 
létenként egyszer fog megjelenni. Előfizetési ár 
egész évre ló írt, félévre 5 írt, negyedévre 2 frt 
öt) kr. A szerkesztő ígéretei és a dolgozótársak 
tekintélyes sorozata egyformán ajánlják ez uj 
lapot.

* Az Apolló zenemüfolyóirat ez évi utósó 
kettős száma a szokott érdekes tartalommal 
jelent meg. K jelesen szerkesztett folyóirat ez 
idei folyamában a legkitűnőbb nevekkel, talál
kozunk, a átaIában betartatom jellemzi azt. 
Ugyanis, Rihary, ('sermák. I.avotta, Kuzsitska 
és Svaatits legjobb szerzeményein kívül Áb
rányi Kornél pályanyertes csárdását, Büky pá- 
lym.yertea keringójét, a korán elhunyt Feigler 
Viktortól négy hosszabb zenekölteménjt és ki
válóan sikerült tizenkét népdalátiratot, Állaga. 
Bokody, Bella, ( zapik, Ilólzl, Huber. Kapi. 
Liszt, Nyitányai, Nagy, Sípos, Tisza, — 
Vachtcl z e n e s z e r z e m é n v e i t  hozta. 
A táncz-muzsája kecses dallamokkal gazdagon 
van kém Lsei ve. e. téren kiváló sikerrel liiikl

működik. A franczia múzsa könnyed és géniá
I. s termékei: l’etnud király udvara, Száz szűz 
Arany cliignon, Maiuselle Angot, Hamlet, Mig
non stb. l e gke dve l t e bb  da l a i kka l  
mind gazdagon v imák képviselve. — Ily bő 
tartalom mellett — ötven zeneszerzemény, na
gyobb részt nagyobb terjedelműek, 200 siirü 
oldal — melyet a gyönyörű lipcsei nyomat 
még inkább emel, a vaskos gyűjtemény, ára ü 
ft. csakugyan igen olcsó. Melegen ajánljuk 
ezért a Fellegi Viktor szerkesztése alatt vi
rágzásnak indult vállalatot olvasóink figyelmébe. 
Előfizethetni 6 írttal egész, 3 írttal félévre. 
Budapesten, a kiadóhivatalnál (iskolautcza G31)

(K.) Vettük a ,,Népirodalom1 czirnü válla
latnak 4-ik és 6-ik Füzetét. A 4-ik Füzet czime: 
„A megfagyott világrész* v gy „Utazás a jeges 
tengeren*; — a hatodiké: „Luczaszék, vagy 
hogy járta inog Istók gazda." Előbbinek ára 15 
kr., utóbbié 3 kr. Mindkettő méltó arra, hogy a 
ponyvairodalmat leszorítsa a térről.

X  Értesítés. A körjegyzői pályára való 
elméleti és gyakorlati előkésitésre I)r. Urubiczy 
László iguzsügügyminiszteri titkár egy második 
6 heti tanfolyamot nyit jau. 5-én. Ez iránt érte
kezhetni vele Budapesten Stáció-utcza 32. sz.
II. emelet 8-ik sz. alatt.

(—) Táborszki és Parsch nemzeti zenemű- 
kereskedésében legújabban megjelent s kapható, 
.Északi sarkutazók* Walzer Farbacb Fűlöptöl, 
ára 80 kr.

Ny i r f a l o mbo k .
Miért az állam neve: állam? A nép és az államfértiiak 
A Iá niinuta — á  Iá grosse. A katonásdi. A lutr. 
Kozna Sándorok selyem kiállásban. Bizonyos amerikai 
helyiségek. Különböző pénzforrások. Zsóldos»k és nyug- 

zsoldosok. Interpelláljuk az interpellálni )
Az államok, mint ezt gyökszavuk is (zz áll) 

azonnal gyanittathatja velünk, valamint azok 
kik a/ államok kül- és belügyiül intézik 

(legyen bár nevük: miniszter, pásba, mandarin 
agy akármi más) rendesen az állas eszméjébe 

szerelmesek . . . értse azonban nem csak a 
fenúllást, hanem főleg és kiválólag a megállást, 
a mozdulat lanságot. A nép gondolkozó fűi s 
titánok a nép milliói is mélyen áthat vak a hala
dás az előre küzdés vágyától, de bizony azok 
az érdemes egyének, kiktől e jogos vágy meg- 
testülését várják, lég többszer leltanulva a ró
mai kúriától, vagy talán ez tanulta el amazok
tól V — döntse el az oxfordi egyetem) azt 
mondják a reform után sovárgó publikumnak: 
non possumus- — emlékeztetve egyszersmind 

atyai szelídséggel (és adóintó ezédillákkal) a 
polgári káté legfontosabb és elévületlen ama 
hitezikkelyéré: „r-itt, hallgass és fizess!* . 
bölcsem! hiszen az ö észjárásukat követ
ve, a nép kiskorú (reméljük az is lesz vi
lág végéig, vagy legalább addig, míg mi kormá
nyozzuk) nincs érzéke megítélni: mi jó és mi 
ártalmas (tehát kést és tűzet adnánk kezeibe?)

. . aztán miért is háborgatni régi szokásokat 
és intézményeket, hiszen a mit az idő szente
sített. mindaz jó és üdvös, de ha nem is volna, 
hatba az, a mit helyébe állítanánk, még foná
kabb és gonoszabb lennel . . .  de meg régen 
megmondta egy villághirü állambölcs „ne 
mozgasd meg a régi határt, a ki a gyepűt el
hunyja. niegmaratik a kígyótól' — mai adjunk 
hát uii is a régi mellett, mert különben egyszer 
csak azon vesszük észre magunkat hogy szép
ségesen le ma rád tünk az ugorkafáról. a pedig 
nagy baj volna, ha nem is a népnek, de ne
künk. nekünk!

Ilyen okoskodások mellett aztán éjien 
nem csodálkozhatunk. Iia az államok keveset 
törődnek az emlterhus kicsiben fogyasztásá
val, lévén magok is eiuberevük — nagyban.

Az államok például nagyon szeretik a 
katonásdit játszani, úgy hogy hiteles kiszámí
tás szerint csak „a* európai nemzetek hadi 
készletekre évenként 400 millió font sterlin
get fizetnek, s ha az adósságát és kamatját 
hozzávesszük 550 millió fontra (vagy is 5500 
millió forintra) megy a néptől hadi költségekre 
lhuzott pénz* . . . Hát az a temérdek kárba 

ment munkaerő mennyit érhet? Országot le
hetne azon vonni! Hát a tulszigoni fegyelem
nek. a figyelmetlen modornak Lány emberélet 
eshetik áldozatul ? Csak közelebb Becsben a 
világtál lat alkalmával a persa sah tiszteletére 
tartott katonaszemle alkalmával 26 katona halt 
meg napszurasban . . .  No a háborút nem 
is említjük, hiszen az egykor harezoló felek 
örök* békét kötöttek, a spanyol állapotok 

mindössze is csak családi zajos dráma, te
hát háború nem lesz többé . . .  ha ugyan 
nem lessz . . .

Az államok fentartják a lottójátékot, hogy 
ez utón bevételeiket nehány millióval gyara
pítsák, a minthogy hazánkban is a kis ’sors- 
áték évenként csaknem két millió forintot 
övedelmez a kincstárnak . . Vájjon az a
«ar nillió hány embert juttat nyomorba, bűnbe, 
kétségbeesésbe ? . . . Nagyon óhajtanok, ha 

az országos statistikai hivatal nem csak a 
házi állatok és baromfiak létszámát mutatná 
fel előttünk, hanem e kérdésünkre is szabatosan 
felelne 1

Az államok szigorúan üldözik a csirke
fogókat, kaiHzabetyárokat. közönséges rabló
kat, de azokat a glacée keztyüs gentlemane
ket, kik a íáró asztal mellett zsebelnek és 
fosztogatnak, nem csak eltűrik, hanem még 
szabadalmazzák Í9 e nemes mesterség gya
korlására. Kms. Wiesbaden, Hotnburg és más 
kártvabarlangok, hány könnyelmű kezébe adta
tok már ti gyilkoló fegyvert, hány szerencsét
len családot sújtottatok ínséggel, gyalázattal, 
elaliartfldiíssalJ------------------------------ - — —

Az államok meghonosítják keblükben 
(persze más alakban) azt a sajátságos intéz
ményt. melyet Amerikában szabad szerelme
sek telepének neveznek. Es még aztán cso
dálkoznak. hogy a nemzedék folytonosan tör- 
pül és satnyul, hogy az ifjúság naponként 
léhább és sülyedtebb, hogy a családélet csak ki
vételesen boldog, hogy az életuntflág nagyobb 
nagyobb, sőt megdöbbentő arányokat ölt, . . . 
mintha a tövis teremhetne egyebet tövisnél, 
mintha a iniázma-teljes barlang, melyet okta- 
uluul felnyitottak, áraszthatna mást, mint át
kot, jajt és pusztulást a . társadalomra, és 
pedig nemzedékről nemzedékre!

Az államok s illetőleg azok vezetői egyed- 
úruságokat alkotnak, tágas tért engednek a 
szédelgésnek és kalandos vállalatoknak, örül
nek, lia a szeszgyárak- szaporodnak . . . 
hogyne! hiszen mindezek megannyi csodatévő 
tapaszok a tátongó hitelsebek enyhítésére, be
foltozására. Hunéin aztán, hogy a társadalmi 
erények erősen fogyatkoznak, hogy a születés 
és halálozás aránya oly kiáltólag természet 
ellenes, hogy a személy- és vagyonbiztonság, 
a társulás e kettős főczélja mindinkább hát
térbe szorul, s az emberiség életében ma
holnap a „vegybomlás processusa- kezdődik 
meg . . .  no már ez nem tetszik n tudós 
intézkedöknek. hanem persze ők semminek 
sem okai. Oh nem! A papok okai mindennek 
miért nem vezetik jobban a népet. Ilejh azok 
■ papok!

Az államok, vagy is a szereplő állam
férfiak subventionalt lapokat tartanak az állam 
költségén, embereket vásárolnak, kiknek köte
lességük : fehérre mosni a szereeseut, egy szí
nűvé a párduezot. magasztalni a pátronust, 
ledorongolni és porban, sárban, piszokban meg- 
kurczolni a kötekedő sansculottekat, szóval 
veszekedni, marakodni, mint a házőrző négy
lábú egy darab konezért . . . Hány szegény, 
hány nyomorult nyerne tápot, öltönyt, menhé- 
lvet és ápolást abból, a mit e hitvány para
zita had felemészt! Eh mit! hangsúlyozzák az 
irányadó egyéniségek, „kaparj kurta, neked 
is lesz“ . . . „van annak a ki meg nem 
issza . . .

Az államok, helyesebben az államgépe
zet kezelői jutalmakat, nyugdijakat osztanak 
sokszor olyanoknak is. kikről ország-világ tudja, 
hogy az állam érdekei, a nemzet élete ellen 
intéztek vakmerő támadást . . . És ez alatt 
a becsületes munkások, a nyomorékká lett 
harezowk, a nemzet kimerült napszámosai 
éheznek, sanyarognak, kőin ör'adományokkal ten
getik szánandó éltüket, a néptanítók nagy 
részben nyomorral küzdenek, alsóbb rendii 
hivatalnokok sóhajtva könyezve gondolnak az 
amerikai napszámosra, ki kft dollárt kereshet 
naponként . . . gyermekeikből pedig majd ke
mény harezosokat fog toborzani . a pauperis- 
inus és az intematioaale a fenálló társadalom 
megdöntésére . . .  nos hát — gondolják az 
érdeklettek miért nem születtek János pair 
országában, vagy ott, hol a természet ingyent 
osztogatja a meleget, a datolyát és kókusz-' 
pálma gyümölcsét!

*

Érti-e már inaster Fabicsak! miért nem 
tilalmazzák az államok az emberevést ? No ha 
még most sem érti, akkor soha sem Yogfa 
kapiskálni. I'edig bajosan hisszük, bogy egy
szer másszor, ha nem is hazánkban, de külföl
dön — fülébe vagy orrába nem harapott vala
melyik becsületes naturalizált Pápua, kinek az 
a missiója, hogy az államnak, ezen örökébe* 
Astarothnak. ezen telhetetlen Levi&thánnak va
lamit requiráljon azoktól, kik elég egvügyüek 
nem tudni, bogy inai viliágban az állam sem 
élhet széllel . . .

- 2. -y .

Szerkesztői üzenetek.
— H. K Dr. Sz D. is N. K. uraknak. Be-

ses soraik közlését — tirgylialmak és az ün
nepi napok végett mely lapunk mielőbb ki
állítását szükségessé tette — jövő számunkra 
voltunk kénytelenek hagyni. — Mintszintén 
bocsánatot kell kérni t. előfizetőinktől is, hogy 
lapunk szokott rovatait a hozzánk érkezett 
hosszú czikkek végett jelenleg is mellőznünk 
kelletett. Szerk.

C*lrti irfrultrn

A nyíregyházi termínycjarnoknál deci. hó 19-én 
hejejyzett terményárak.

Inai 00—00 fontos 3.40—3.46
80—80 „ 0.00-0.00

Ui** 0.00-0.00
88-89', 0.00-0.00

; r  : : :
2.40-2.90
1.75-1.00

Tengeri 2 40-2 50
ívöles 2.80-3.00
Hab, tiszta febör 6.00-6.25
KOkkönv 0.00-0.00
Kápouttrepcse . 0.U0—0.00
I.eum.ig 4-50-5.00
KomWrka 0.00-4)00
Kendermag . 0.00-000
Mák . . . 0.00-0.00
Napraforgó olaj • 1900—1950
Siess **/,, iteze 18

k * r e t k e * t i  é r .
100 köböltől keidre

S.fiO—S.Oif 
*.70-4.40

18 17'/,
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Kőnyomata látogató-jegyek ÚJÉVIG 100-a csak I írt

-A . «1  «* ■■ 1

künyi-, kő-miinyomda s kártyagyári rászványtársulatnál
megjelent és kapható

i méter r n m w m  tArgymü
négy fali táblázat.

E táblázatok közül 3 db elkiilöuitőleg a h ossz-, 
sú l y-  s köb-méreteket mutatja kellő magyarázati szö- 
\’eggel; — a negyedik táblázat pedig az á l t a l á n o s  
r o v a t o n  k i s z á m í t á s s a l  foglalkozik.

Főelőnye a táblázatoknak abban áll, hogy hasz
nálatuk semmi  e l ő l e g e s  t an u l má n y t - n e m igényel 
s bárki is számitgatás nélkül régi mértékeket újban, uja- 
kat régiben azonnal kifejezni képes.

Ára a négy táblázatnak I írt 60 kr.
3—? A/, igazgatóság.

Igen szép aranyozott újévi üdvözlő-jegyek 100-a I írt.

Karácsonyi és újévi
ajándékul

ajánlom a n. é. helybeli ós vi
déki közönségnek, e ezélra és 
idényre, hölgyek és uraknak 
igen alkalmas tárgyakat, dús 
választékban. Gyermekjúté- 

' kok 14 krtól kezdve. Nem
különben valódi tokaji ásszá 
és s z o m o r o d n i  borraktá
ramat.

Vidéki megrendeléseket pontosan ée 
gyorsan eazküzlondl, a mog nem tetszett 
tárgyakat készséggel másokért kicseréli

P o l l á t s c k  J ó z s e f ,
főpiacz, Ferdlicskai házban.

Hirdetés.
Öxv. Ilvczda Sámuelné házában egy 

bútorozott szoba kiadandó. I gyanott 
kosztot is lehet kapni mérsékelt ár mel 
lett. Értekezhetni a tulajdonosnévéi sa
já t házában. ( A szarvas utczáról az ág. 
hitv. templomban vezeti) köz szegletén.

(1- 2)

Hirdetés.
Alulírott a Pazonyiutozán létező Bod

nár István tulajdonát képező

„ H Í R S - h o z "
vendéglőt általvevén s az itt újonnan épí
tett számos vendégszobákat az ízlés és 
kényelemnek teljesen megfelelőkig l»eren- 
dezrén és felszerelvén.

Bátor vagyok a n. é. helybeli s vi
déki közönség párt'ogásáf, — megelőző, 
pontos és jutányos ár mellett leendő' ki
szolgálat biztosítása mellett, — kikérni.

Nyíregyháza, nov. havában 1874.

Gorovy Adolf,
(4_4) vendéglős.

Hirdetmény.
A Veisthaus Mózesné csődtömegébe 

leltározott több rendbeli ingóságok Bogát 
községben 1875. jan. 8-án d. e. ‘J órakor 
készpénz fizetés mellett nyilvános árveré
sen becsáron alól is el fognak adatni,

N.-Kálló 1874 deczemb. 17.

t - t ,

é it lk n iii) ' Pál.
iil csődtömeg gon dn ok.’

Hirdetés.
A nyíregyházai országos vásár, mely dcez. 14-én a kel

lemetlen rósz idő miatt kellően meg nem tartathatott,

január 11-én fog megtartatni.
Nyíregyházán, decz. 21.

(1- 2)

Kriisznny Gábor,
polgármester.

jrm ,

\ l i ö n y  v k e ív s iU o t l Ó M ' IN y  i r o g y  li >í z á  11.
Városháza épületben főbejárásnál balra első ajtó.)

Ajánlja a karácsonyi és uj év i ünnepekre dúsan lei- 
szerelt raktárát. Kaphatók ifjúsági ajándékok. 1 űrnek | 
munkák diszk ütésben, naptárak magyar és német nyelven, 
albumok, névnapi és uj évi jegyek, Olajnyomatu képek.

Továbbá ajánlom a n. é. közönségnek becses fi
gyelmébe vonalzott könyvekből, papír, iró-és rajzszerek
ből, valamint az újonnan megjelent könyvekből dúsan 
felszerelt üzletemet.

Kívánatra áttekintési küldeményeket is tehetek.

lllincz Gyula.

P O L L A K
újonnan nyitott

27 kros
egyetemes árucsarnokában Becs Maria 

hilferstrasse I.
a legszigorúbb jótállással */. áruk legifjabb 
minőségéért s valódiságáért, s nagyban* ki- 

csiliben kaphatok
Gyapjuruha-szövetek

mindig a legfinomabbak és divatosabbak 
mi in len színben, sima. csikós vagy korzkás 
még pedig Lüeter. Rips - Diogonalplaid
kelmek. egyszínű és caneirozott srott phld- 
kelme; legujaiib és legszebb őszi és téli
1W ■»€ » l - f l  H I I 4 - n
(Wattmoll s legújabb nord|>ol kelmék, diva
tos ruha bán hét. rosmanosi porkal. (’re- 
too. tőrök piqué hálóköntösnek. kék. barna 
s fehér sinór és flanel harchct. ninihiirgi. 
hollandi és készítet ion sziléziai fonalvászon, 
házi- s bőrvászon színes és virágos czirz- 
mouafin és csipke-függönyök, atlasz-gradl. 
azives ágymniii.vászondaiuaszt-törölközők, 
matrác/ és díván gradl, chiffon51 és * 4 szé
les, selyem és kásinér nyakkendők, hosszú 
és rövid harisnyák, keztyük vászon és Im- 
íiszt zsebkendők, csipke, selyem és bársony 
szalagok mindenféle szilinél és szélesség
gel stb. és számos ezer egyéltb tárgy ak. 

M ind c sa k

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

lelkiismeretesen teljesítetnek. Mustrák és 
árjegyzékek ingyen és bémientvc.

p a r ti t  $

2 7  k r é r t
röf. darab s pár számra, szigorú j ó t á l 
l á s s a l  az áruk legjobb minőségéért és 
nagyban és kicsinbon arultatnak

Gyapju-ruhaszövetek.
mindig a legtinomabbak és divatosabbak 
minden s/inb«'ii, sima, csikós, vagv scot cá
ri c irt még pedig Lüster. Rips. Oiogonal 
piáid szövet, egyszínű és skót inodoru 
plaidkelme, s a legújabb s legszebb uszi 
és téli

Knrdpul-Flnnrll
(Wattmól) és a legnehezebb uj nordpol 
kelmék, divatos nihabarrbet. rosmnnosi 
perkal. ereton török háló-köntösnek, pique, 
kék. barna és fehér sinór és flauel bárdiét, 
rumburgi, hollandi és készítetlen sziléziai 
fonalvászon, házi- sbörvászou, színes és vi
rágos czicz. mouzlin és cMpke-fuggoiiyök. 
atlasz-grandi, színes ágynemu. vászoiida- 
maazt-törölkftzők, inat rácz- és díván grandi, 
chiffon *, s* , széles, selyem s kásmérnyak
kendők, bosszú és rövid harisnyák, keztyuk. 
vászon- és batiszt zsebkendők, csipke, se
lyem és bársony szalagok mindenfele szín
nel és szélességgel, több ezernyi más tár
gyakkal egyesegyedul kaphatok a s/iláni 
hitelűnek ismert legidósb s legelsöbb ala
pított

27 kros
o r  ii r  8 a  r i i » k Im i ii

Becsben. Klirtnerstraaso 34.
(BürgerMiital-OclNiudc. l 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
es lelkiismeretesen: mustrák es árjegy

zék ingyen (>• -307

JUuJJJ L
világszerte elismert

kitűnő

z o n g o r á k  í - n k l ó c a .

Debreczen. czeglédutcza 47-dik »z.

A zongorák n bécsi áron 
tolatnak el.

Árverési birdelmény.
A nyíregyházai kaszinó egylet által 

a kaszinói három tekcasztal után, valn- 
Diidt « kártya é* dominó-játékból befolyó 
jövedelem  haszonbérbe ndilaa elrendeltet - 
v én ; az árverés folyó hó 27-kén d. u. 3 
órakor fog megtartatni az egylet helyi
ségeiben, mi azzal tétetik közhírré, hogy 
vállvlkotni kívánók az árverési feltétele
ket szintén az egylet helyiségeiben előre 
is megtekinthetik.

( 2- 2)
A i f‘ntylHi titkár.

fU tM M o n  1K74 m-niimtntt a  réaz.v. tá n . könyvnyom dájában.
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