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j  beu részesaluek. «

Mijf magyar él e földön, addig e 
név emlékezetes leend mindig t* 
hazában!

I)iesöség óh fájdalom van kötve 
e névhez Magyarország történetében, 
mégpedig mondhatni, hogy vég- 
zetazeriileg.

N a g y  L a j o s  korában legna
gyobb volt Magyarország területére 
nézve; e korról mondhatta el a 
költő.

...Magyar tenger vizében bunvt el 
Kszak, kelet, dél hulló esillaga!*4

K is  L a j o s  korában az önzés, 
fejetlenség, nagyravágyás, megkészi- 
tette a sirt ama g y á s z o s  emlékű 
Mohácsnál a haza legjobb 20 ,000- 
ének

Kossuth L a j o s  lánglelke 48- 
ban egyszerre milliókat támasztott 
tel bulottaiból, s adott át az életnek, 
szabadságnak, testté változtatta a 
ciemokratia fenséges igéjét.

Állapodjunk meg kevéssé e nagy, 
e dicsőséges névnél.

Nem hisszük, hogy lehetne oly 
becsületes honfi, tartozzék bár a 
hazában levő bár melyik politikai 
párthoz, a ki Kossuth Lajos láng
elméje, s gyémánt tiszta jelleme 
előtt tisztelettel ne hajtanék meg.

Ilu valakit megillet a ..nemzet 
messiása*4 nevezet, úgy ez minden 
mások felett a K o s s u t h  L a j o s  
neve.

Az egész miveit világ hajolt 
meg <»gykor e lánglélek e lő tt ;

i á i m  :z a .

E g y  c s a l á d  t ö r t é n e t e .
(Kegényes korrajz.)

Il-ik kötet.
II. Kész.

„A z  é l e t m e n t ő  k.“
(Folytatás.)

Ke ittam, hogy így nem menekülhetünk. 
Kutatni kezdettem, hogy mi tarthat viszs/a 
henniinket, inig végre ielfedeztem. hogy egy 
összeomlott pajta gerendázatán akadtunk tel. 
megmérten a vizet, az igen mély volt : tud
tam. hogy egyetlen felfele álló gerenda az, 
mely visszatartó/tat. de hogy hol van e ge- 
tenda V Azt kelle t felfedeznem, minden ge
renda alatt \égig húztam karómat, inig végre 
csakugyan felfedeztem a gerendát ; mit tettem 
mo s t S z é t  vágattam ismét a dereglyét, s én 
a két felöl levő gerendára állva, ez egyet nagy 
erőfeszítéssel felemeltem, mire dereglyénk 
mozogni kezdett, azonban a viz kisodorta lá
baim alól a két gerendát, s éti Ülve a kérdé
ses gerendán maradtam. Nem csekély fárad
ságba kei ült ismét össze kötözni a dereglyét, 
de vegre i> sikerült az. most megkezdődött a 
lélekiázö munka, a kiket lehetett a házakról 
os háztetőkről megmentettünk.

A kutyáknak és macskáknak egész se- 
iege lepte el dereglyénket, úgy, hogy azoknak 
nagy részét karokkal kellett ismét a vizbe 
kergetni, hogy helyet adhassunk a megmentett

és az egész mi veit föld nagy szel
lemei élnek tanácsával és keresik 
megtisztelő barátságát ma.

Ócsárlói, bántalmazol csak a 
magyar nemzet kebelében akadnak ; 
azon magyar nemzet kebelében, —  
melynek boldogulásán, felvirágzásán 
ő ma is oly lelkesülve csüng, mint 26 
évvel ezelőtt, az idő csak testét 
emésztheti meg, de meleg lelkének 
linmvadhatlau tüzet nem hűti meg 
soha!

Még halála után is ki fog járni 
sirjából, s eljön megnézni „rab-e 
még hazája V*4

Honfi !  Krkölesi alásül védésünk 
korában foglald hazafias imáidba a 
K o s s u t h  L a j o s  nevét! S igye
kezzél hasonló lenni ahoz, ki „törik, 
de nem hajlik.14

Mondjuk igaz lelkesedéssel e 
napon:

Éljen Kossuth Lajos!

C s á k  J e n ő .

K Ö Z Ü G Y E K .

Törökországi levelek.

VII.

Egy rúfos kereskedő sátra előtt állot
tam. bámulva a zsibongó világot, mely maga 
is nem egyébli. mint egy zsibvásár. Egyszer 
két szép s ékes nó. tollas, pántlikás. s rezgő 
virágos kalapokban, beállítnak a sátorba, kö
rülbelül jó egy óráig válogatják a különféle 
áiukat. inig végre a szükségeseket kiválogat
ják s következik az összeg kiszámításának '  
fizetésének ideje. A kereskedő kiszámítja kré
tával a vásárion tárgyak árát, —  de a tisz
telt kalapos hölgyek is szemesek, szeretnek a 
magok szemével látni, nehogy megcsalattassa- 
nak. I la meghá/asodnám valaha, soha se 
hagynék nőmnek oly czifra pántlikás, rezgő, 
virágos kalapot a fejére tenni, az teljesen 
megöli a gondolat szabadságot. V két urliölgv 
tehát, nehogy szép kalapjaikban a kiszámítás 
feletti gondolkozással kár tétessék, szép ró
zsás ujjaik begyét szépen egymásra fektetik, 
s elkezdenek vele gondolkozni, inig a kiszá
mítás végrehajtatott. Szakállamra mondom.

szerencsétlen embereknek. Vonítva és nyivá- 
kolva úsztak a szegény állatok utánunk a Ing 
elemben, inig itt-ott koz ülök egyik vagy másik 
eltűnt örökre.

Ivi volna képes az iszonyú küzdelemnek 
minden egyes részletét híven leírni t Még 
azonban el kell mondanom egy iszonyú jelene
tet. melynek csak meggondolásánál is ég felé 
merednek hajszálaim.

Egy itju házasomber volt dereglyénkén 
neje ez utezában lakó szüleihez, jótt anyává 
lenni. —  Tegnap este még örömmel váltak el 
egymástól, az édes apa édes gyönyörrel szo
rító keblére kedves gyermekét. Ma maga is 
saját háza körül volt elfoglalva, idusbh gyer
mekének, édes anyjának és csekély marháinak 
megmentésével foglalkozott . . Midőn azonban 
ezeket biztosságba helyezte, betegen fekvő ne
jének s csecsemőjének megmentésére sietett. 
Egyetlen dereglye se volt kéznél. Kétségbeesve 
rohant az áradatnak, s a végerólködés közt 
volt már. midőn dereglyénkkel arra haladtunk. 
Képéből annyira ki volt kelve, hogy alig es- 
merlietök fel. Még jókor érkeztünk megmen
tésére. —  Midőn felvettük, s kissé magához 
térhetett monda el szándokút. -  Dereglyénk 
fennakadásakor több ember által kellett meg
ragadtat nőm, mert mindenáron a vízbe akarta 
magát vetni. Elérkeztünk vegre a házhoz, 
mely ben neje volt. Az ablaknak csak felső 
nyílása látszott már ki a vízből. Emberünk, 
mielőtt a rohanó árban kiköthettünk volna, 
egy kétségbeesett kiáltással a vízbe vetette 
magát s egyenesen az ajtó felé iiszott. 
melynek felső része még szintén kilátszott a 
vízből.

csodáltam a gondolkozási tehetséget, mely ró
zsás ujjaikbaii rejlik. A csókra termett rózsás 
kői niök !!

Magyarországon hozatott a legközelebbi 
országgyűlés folyama alatt egy uj választási 
törvény, melyben a választási eensus kissé fel
leld) emeltetett, azon okból, hogy a férgesek 
hulljanak. —  mintha mindég a legkissebh 
alma volna a legférgesebb, —  sokkal több 
választóképes vesztette el választási jogát, 
mint számítva volt, —  kivált a magyar vidé
keken. úgy, hogy némely helyeken harmadré
sze is elhullott a választóknak.

Azt kérded, honnan ered c nagy erkölcsi 
és vagyoni hátraesés, mely három rövid év 
alatt mutatkozott V Az barátom onnan ered. 
hogy az oskolás gyermekeknek nincsen csiz
májuk. llát az iskolás gyermekeknek miért 
nincs csizmájuk V Némelyek azt állítják, liogv 
annak az. időjárás az oka ; de ez gyermekhe- 
széd. mert nem lehet oly esztelen nemzet, 
mely életét az időjárástól tegye függővé, hogy 
ha jó időjárás van éljen, ha rósz időjárás van 
megölje magát, hanem hihetőleg, sőt bizo
nyosan mondhatni, azért uincs csizmájuk, mert 
nem szeretik a munkát, fis miért nem szere
tik a inunkat V Mert nem érzik a munka be
csét, melyet a munkaképesités és Ugyesités 
nyújt. Miért nem érti a munka becsét ? Azért, 
mert az iskolatörvény nincs végrehajtva, a 
c-izma hiány miatt. Futhatod tehát, hogy ezek
nek a sok iskolai, munka, szavazatjog képes
ség képtelenségeinek okai úgy vannak egy
mással. mint a megszakadatlanul egy körben 
folyó időt ábrázoló kígyó, mely farkát szájába 
fogja. Az iskolai törvény nincs végrehajtva, a 
nép értet len, a/ ért etlen ember munkára kép
telen. a munkára képtelen ember szegény, 
csi/iuája nincs, szavazatjoga nincs. Mind eze
ket a sok képtelenségeket pedig szüli azou 
képtelenség, „nem akarásnak, nyögés a vége*

Ha Magyarországon politika, időjárási vi
szonyok. nép természet, mely kereskedelemtől, 
munkától, takarékosságtól egyaránt iszonyodik; 
ha az uzsora, felette költséges perlekedés, 
terményárának leesése, pangása, megdöbbentő- 
lég hatnak oda. hogy a szavazók száma rövid 
három év alatt, kivált a magyar vidékeken 
némely kerilletokben 1, részben megfogyott ; 
ha ezen okok továbbra is fenn maradnak, kik 
lesznek rövid időn a választóképesek V Látva 
ezen nagy erkölcsi és vagyoni bukást, az úgy
nevezett „értelmetlen tömeg. “ mely a mostani 
szavazóképeseklnd időről-időre nevekedni fog, 
hagyható-e továbbra is magára minden segély 
nélkül; hogy az tovább is értelmetlen tömeg 
maradjon '? s ne képesittessék nevelés, mun
kára Ugyesités. s takarékosság elvének gya
korlatba hozatala által, hogy jobb létet, pol
gárosodást s jHdgári jogokat szerezzen ma
gának ?

Ha az iutelligentia fel nem ébred, s ki 
nem mondja: hajtassék végre a nevelésügyi

A ház felemelt helyen állott az ajtó előtt, 
egy pillanatra talpra állhatott, aztán az ajtón 
zuhogó viz magával sodorta. Eközben mi is 
az ablakhoz értünk s a háztető kiálló geren- 
dázatába dereglyénket megerősítek. Az ablak
hoz siettem, hogy benézzek !. . . . Irtóztató 
látvány tárult ••lömbe 1 . . . .

A szerencsétlen no halálsáppadtau ka
paszkodott az ablakhoz közel a mester geren
dába félkezével, félkezével pedig halottsárga 
kisdedét szorítá keblére. Az ágyat, melyen 
feküdt, felemelte a viz vele együtt, s az ab
lakhoz sodorta, a viz oly magasra emelte, 
hogy félkezével elérhette a gerendát: ennek 
segélyével tartó fenn magát íélfekvő helyzet
ben. I érje szerencsésen elért a ház belső aj
tajáig. de ottan az iszonyú erővel bezúduló 
ár megragadta, ő az ajtófélbe kapaszkodott, 
de az egyensúlyt elveszítve egész testével vé
gig uyult a vizen, mialatt a viz mintegy az 
ajtótól elsodorni igyekezett öt. Végre elbo- 
csátá az ajtót, s a viz oly erővel csapta a 
falhoz, hogy eszméletét elveszítve fuldokolni 
kezdett.

Nem volt vesztegetni való időnk, fin egy 
csuklyával benyúltam az ablakon, először is a 
férjet vontam az ablakhoz, s azon keresztül 
szerencsésen ki is vontuk a veszély helyéről. 
Most az ágyat igyekeztünk az ablakhoz vonni, 
miközben bekiáltottam a nőnek, hogy ragadja 
meg az ágy párkányzatát. A nó azonban nem 
hallgatott reánk. Vad tekintetéből felismer
tem. liogv a szörnyű ijedtség őrültté tévé, e 
módja tehát a megmentésnek ezéllioz nem 
vezetett. Más eszkö/liöz kellett folyamodnom. 
Hirtelen oldottam el a csolnakot a dereglyé-

törvéuy, legyen munkaképesség és kedv ; —  
lépjen észszerű takarékosság az esztelen té
kozlás és fényűzés helyére; úgy Magyaror
szágnak nem kell külső ellenség; nem kell 
nemzetiségi kérdés, a munka- ipar- kereske
delmi- tény űzési kérdések pár év tized alatt 
fel fogják emészteni.

Az aristokratia nagy részétől nem lehet 
e tekintetben várni semmit, tisztelet, becsület 
azon kevésnek, kik szereznek, vagy legalább 
birtokaikat el nem áztatják, —  nem lehet, 
mert a fényűzésben ök a példaadók. és min
den darab föld eladásával, melynek árát el- 
prédálják, s idegen kézre juttatják, fogyaszt
ják a nemzeti erőt, vagyont.

Az ideig lesz e hon magyar, inig a föld 
magyar lesz. Ha a föld kiesik kezéből, kiesik 
lába alól is. Nem lehet várni tőlük az is
kola- ipar- kereskedelem ügyeinek javításában 
azért sem, mert egy része még most is külön 
iskolát követel gyermekei számára, hol a mú
miák neveltessenek. A múmiáknak helye pedig 
a katakombák, s nem az élet. Ezek a foldela- 
dók, külön iskola követelők, kinőttek az 
életből.

Hanem u középosztályuuk is meg van a 
maga hibája, mi Magyarország jövőjének sor
sát nehezíti, —  ez t. i. hogy miiuK tiki. föld- 
birtokos, pap, tanító, kereskedő, földmives. a 
ki csak szerét teheti, mindenki jogásznak, bí
rónak neveli hát ; gazdának, kereskedőnek, 
iparosnak senki, vagy igen kevés ember. Hát 
mi lesz a mai gyakorlati világban az oly nem
zetből, melynek fiai ha tanulnak ügyvéd s bíró 
katona lesz. mint ez jelenbeli áll. a praktikus 
ember pedig a Diogenes lámpájával kere
sendő ? .'

Főldmivelő ország fényűzést nem folytat
hat. nem bírja meg. Nem élet az. csak ten- 
gödés egyik évről másik évre élni ; jelen év
ben elkölteni pedig a jövő év termését, vagy 
adósságból é ln i. egyenlő a bukással. Kedves 
barátom! hogy a gondatlan életmód mily fokra 
hágott Magyarországon, megítélheted e Iáitok
ból is, melyben neked török leveleimet kül
dözöm. Gondolom a 2 t ik vagy 21 ik számban 
van egy czikkecske ily czim alatt : „Kekiilde- 
tett.“ Olvasd el figyelemmel. A nemzeti szel
lem nyilatkozata az. Egy jóllakott gyomor 
festi ott az alkotmányosság élveit s gyönyöreit. 
I.ásd ennek az alkotmányos gyomornak napi 
fogyasztása —  minden fogásból 2 $ tál étel.
—  szekeres, napszám, bor. bele került egy 
köböl gahna árába. Ha az alkotmányos gyo
mor nem igen válogat, a napok közt nem tart 
heverő hétfőt, mint a kézműves legény, s az 
évnek minden napjain alkotmányos, úgy meg- 
emészt egy alkotmányos gyomor évenként rw;5 
köliöl és egy véka gabonát.

(Folyt, köv.)

töl. az. utcza felöli ablakhoz akartam kerülni, 
midőn a háznak utcza felöli fala, a hol épen 
a no tartózkodott, nem állítatván tovább el
lent a nyomásnak, iszonyú robajjal kidőlt, s 
e pillanatban eltűnt a no is, elsodorta az ár.

Midőn a hulláin zaja kissé csilapult, én 
a helyszínére kormányoztam a csolnakot. s 
nehány ülnyire láttam felhukni a nőt segé- 
lyért kiáltva, gyermekét még akkor is kehié
hez szorítva tartá. Gyorsan eveztem felé. nem 
sokára elérteni, s épen azon pillanatban, m i
dőn másodszor sülvedni kezdett, megragadtam 
karját, s szerencsésen megmentem, de gyer
meke már ekkor halva volt.

Általános borzadály futott végig az ille
tőkön ez elbeszélés irtózatos hatása alatt 
—  Ez annak a nőnek sorsa, folytató a lel
kész, ki még most is eszméletlenül s életve
szélyben pihen e benyílóban. A lelkész kinyi
tott egy ajtót s ott feküdt a szerencsétlen 
no, hűséges férjének gondos ápolása alatt.

Most az öreg dajka monda el a ki-- .lent* 
hősies tetteit, melyet minden részleteiben es- 
merünk. 0  mennyire szerették volna megcsó
kolni öt a bátor nemes szivii fiút e pillanatban

—  I)e hol lehetnek ók .' teszi kérdésbe 
Kolozsvárjaié asszony !

—  Igen hol lehetnek ók ? és hol van 
Elemér V Vissz hangozó a lelkésznév

—  Ne féltsétek őket! nyugtató meg a 
lelkész a kérdezösködóket s az egész társa
ságot. bizonyosan biztos helyen, s csakis a/ 
éj gátolhatja őket a haza jövetelben. Kemé
nyein van. mely engem nem szokott megcsalni, 
hogy holnap meglátjuk okét.

— Most pedig nyugodjunk le, pihei j ik



Darvinismus és keresztyénség

Közli: H o r v á t h  Józ sef .

(Vége.)

111.

Esetlegesseg és czélszerüseg.

Darwinnak az előbbi fejezet végén kö
zölt azon nyilatkozatából, hogy az é'ölények 
alakjában mutatkozó változásokat nem lehet 
a létérti hanzból következő kiválásból meg
fejteni. természetesen nem az következik, —  
mintha a természetvizsgálás princípiuma, mind
amellett is nagy jelentőségű és hasznú ne 
volna, (’sak abban legyen szabad kételkedni, 
hogy vájjon illetékes-e ez arra. hogy egy vi
lágnézet alapjává legyen. Láttuk, hogy hírne
ves természetvizsgálók legalább még más okok 
közreműködését is szükségesnek tartják a vi
lág jelen alakjának megfej lése végett. Keres
tessenek és fedeztessenek fel bár ezen más 
okok is a mechanice működő erőkben, mégis 
most már több kilátás van arra. hogy minde
zen okok utósó sorban egy szellemi princípium 
szolgálatában állanak.

Philosophiai részről mindinkább megegyez
nek azon '.ivánságban, hogy a fejlődési törvény 
elismertessék, mely tulajdonképeni alapja le
gyen az egész fejlődési folyamatnak s mely
nek a létérti harcz csak eszköz gyanánt szol
gáljon. Ebben értenek egyet Hartmanu i„Wahr- 
heit und Irrthum das Darvvinismus") és Lángé 
t-Gesctiichte des Materialismus, Darwinismus 
und theologie.** i. Azon nagy jelentőségnél fogva, 
mely Ível az utóbbi mü. tekintettel a termé
szettudományok vívmányaira, a philosophiai né
zetek uj alakulása körül kétségtelenül bir, iga
zolva lesz. ha az. idevonatkozó gondolatmene
tét rövideden visszaadjuk. Lángé a fejlődési 
törvényt csakis termés/.ettudományilag akarja 
felfogni, és valamely .teremtési tervről* sem
mit sem akar tudni. Jogosan, a mennyiben ez 
alatt a természetfeletti erőknek a fejlődési 
menetbe való fokozatos beavatkozását értik. 
Ezért hasonlítja ó a . n e m  i s m e r t e k "  *iphi- 
losophját, ki ismeretes főmüvében mindenütt 
elfogadja ezen beavatkozást, hol a természet
tudománynak a megfejtés nem sikerül, azon 
aus/traliai négerhez, ki a/t, a mit megmagya
rázni nem tud, devil devil szóval jelzi, kissé 
kegyetlen, de megérdemlett hasonlat. —  mert 
ezen álláspont valósággal nem más. mint csoda- 
hit. azaz elfogadása a természetfeletti erők 
es/közök nélküli működésének a természeti 
erők közepett. l'edig nincs már ma arra szo
rulva a philosopkia. hogy a csodák hitéhez me
neküljön. miután a tudományos theologia azt 
rég eltörölte. Kétségtelenül áll az előttünk, 
houy a természet terén feltűnő változások 
mind természeti erők áltil idéztetnek elő. s 
nem az által hiszszük a szellemi világ törvé
nyét megmenteni, hogy mintegy különös kere
ket beavatko/tatjuk a természeti okok niecha- 
uismusába. hanem az által, hogy minden ter
mészetűin feltűnik a szellemi, mint benső. A 
fejlődési törvény, mint Lángé meghatározza, 
oda vezet ki. miszerint mégsem lehet elfő- j 
gadni. hogy ez a világ, a darwini princípium 
szerint, a kezdet minden tetszös mivolta mel
lett is a jelenlegi tökélyre eljutott volna, ha
nem meg kell engedni . hogy kezdettől fogva 
voltak bizonyos feltételek, melyeknek jelenléte 
által volt csak lehető a fejlődésnek azon rend. 
szépség és tökélyre való emelkedése, melyen 
már mi látjuk.

Ezzel már világosság van vetve a foker- 
désre is .esetlegesség és czélszerüség* - —  A 
fejlődés sikerülése végett kezdettől fogva szük
ség lévén bizonyos feltételekre, véleményütik 
szerint, ebben, mint csirában, megvan a fele-

' 1 ■>72. jelent mcs ItrrlinlH-n • iry munka •• <*im 
alatt .- -l>a« I nbewitiRtc vöm stantl|Hinkt «|,*r 1’tivsio- 
Ingie nn«l dér íVscendenitheorie.*

ki. ha tudjuk, a nap fáradalmait, holnap ismét 
szükség lesz reánk.

Ede egy kanapén mély álomba mentit, 
ártván szokatlan j ir mutatkozott, koronként
lázas szavakat ejtett I .......Ki gondolta volna
akkor. h o g v e z a h a l á l p o s t á j a V .......

Kövessük most Elemért, kit azon pon
ton hagytunk el. midőn a töltést szét -zagga- 
tott rohanó ár elsodorta, s mielőtt erélyesen 
ellent állhatták volna, már ott voltak, hol 
csakugyan a viz áljára kellett magukat biz- 
niok. mert karóik, melyekkel kormányozhatták 
volna magukat nem érték a mély viz feneket.

Hájok a halottmentés bor/adályos műve
lete várakozott.

Az nap estig csak két éló lényt tudtak 
megmenteni, egy kis csecsemőt, a kit bölcső
jével sodort el a hullám, és egy kecskét, mely 
égen szoptatós vala

Hanem annál nagyobb volt számok a 
halottaknak, alig húztak ki a kis csecsemőt a 
vi/ból. s a síró kisdedet alig takargatok he 
száraz, meleg öltöny darabjaikkal, a dereglye 
orrán valami női öltöny darabot láttak fenn
akadva. oda siettek, s egy férfit és nőt húz
tak fel a vízből összeölelkezve, a két halott 
épen a megmentett kisdednek szüléje volt ! . . . 
Mily gunyja a végzetnek Egy élő <
csenne ki még nem tud sirni szüleinek halála 
felett.

Az nap mintegy 12 halottat emeltek fel 
a dereglyére. S a merev holttesteket oda fek
tették szépen egymás mellé a dereglye kö
zepére.

Mily iszonyú kép ! . . Egy síró csecsemő.

let is. és ha a vég a szellemi élet, akkor a! 
szellemi okin való következtetés is önkiid jo. 
Már pedig a kifejlődés, ha azt egy szellemi 
okfore visszük, akart é- tudott valami lenni, 
és itt a czélszerüség szempontja jogának él
vezetébe lép. A czélszerüség szokott felfogása 
ugyan, melyszerint a világképzo hatalom, mint 
csak egy ember, az o c/éljaihoz legalkalma
sabb dolgokat kiválasztotta és összeállította, 
kétségkívül tarthatatlan, mert egy sikerült elő 
lépés a természeti életben, úgy viszonylik a 
meghiúsult kísérletekhez, mint egy a végte
lenhez. Lángé a czélszerüség ezen fogalma el
len gjolag éa határozottan nyilatkozik* „Ha 
egy ember* mond ö .hogy egy nyulat löjjön. 
millió golyót repítene szét a berekben minden 
irányban: ha ó, hogy egy bezárt szobába me
hessen. tízezer kulcsot vásárol és azt sorba 
próbálja; ha ő. hogy egy háza legyen, egy 
egész, várost épit s u felesleges házakat a 
szélnek és időjárásnak engedi át: azt senki 
sem fogja czélszcriiségnek nevezni.- Ily mó
don követi pedig, emberileg szólva, a termé
szet a maga czélját. Azonban ezen észrevétel 
által, mint Lángé tovább nyomozza, a világfo
lyam czélszerüségében csakis az emheries szün- 
tettetik meg. Azon egyes szerencsés esetek, 
midőn a körülmények kedvező összetalálkozása 
által egy elölépés történik, nem csak lehetősé
gek. hanem valódiságok, mivel valóban meg
történtek. í s  igy szerencsés esetek helyett in
kább szükségességről lehet beszélni, m ly a 
számtalan esetek között a legkedvezőbbet is 
előidézte, és ez által nem annyira a teleologia 
van mellőzve, mint inkább egy bepillantás van 
nyerve a tüneményvilág czélszerüségének ob- 
jectiv lényébe.

Midőn a philosophiai vizsgálódás ily 
eredményekre vezet. az. esetlegesség fogalmát 
mellőzi s azt a szükségesség fogalmával he
lyettesíti, —  az ember nem tehet mást, mint 
hogy a causalitas önmagában lakozó törvényét, 
a világ kifejlődésére is alkalmazza, és kér
dezze : Miért, honnan van minden V . . . A \ 
lúgnak megértése átalában csak az által lehető, 
hogy mi, a bennünk működő gondolkozási tör
vényt a világ tüneményeire alkalmazzuk, és 
azon lehetőség, hogy ezen utón eredmények
hez intünk, bizonyítja, miszerint a világban 
ugyanazon törvények uralkodnak, melyek ben 
uiiuk. Ezen módon átalában csak azt értük el. 
hogy a világban czélszeriiségról beszéljünk. 
Midőn igy szólunk: „ok és I tatás * .  felfogá
sunkat bevig'szük a dolgokba, melyeknek kül
világa tudvalevőleg —  semmi mást nem mu
tat nekünk, mint a különböző jelenségek mos
tani egymásra következését, mely anyagból az
tán a szellem levonja a maga következtetéseit, 
egyik jelenségben az okot. marikban a követ
kezményt ismeri fel. Most már csak a nézpont 
némi megváltoztatására van szükség, hogy a 
működő okok c/.él okokká legyenek. Az ok he
lyére valamely ismert értelmet gondolok, p. o. 
egy embert, ekkor a hatás, a mennyire előre 
belátható a tudatban nem felvétetik, ha
nem szándékoltat ik. és ezt nevezzük ez ó l n ak  
Midőn mi most ezen viszonyt az egyes tüne
ményekről azok összeseseire átviwuk. tényleg 
nem teszünk mást. mint azon utón baladunk, 
melyre az ok és hatás elfogadásinál ráléptünk. 
Eljutottunk igy egy egységes cz.élszeriiségi el
vek szerint működő értelemhez, mint a mely - 
nek müve gyanánt a világot tekintjük. E  mel
lett teljesen tisztában vagvnnk a felett, hoc' 
ezen nézet az emberi individuális szellemből 
eredett. azért correcturára van szükség, hogy 
az egész, világban magát kifejező, végtelen 
szellemre alkalmazta^ék. Sem a philosoplna- 
nak. sem a linologiának nem volt arra '•'ük 
sége. hogy ezt az uj természetvi/sgálástól ta
nulja el Mindkettő régóta fáradozott. amaz 
az „alisolutumról*. ez az isteni tulajdonsag>«k- 
ról szóló tanban —■ azon. hogy legyőzzek a 
czélszerüség emberi korlátáit, nevezetesen a 
szándék és következmény egymásonkiviiliségét.

egy néhány eltorzult arrzu. üreges szemű ha
lott hanyatt fektetve, mintha mindnyájan az 
eget látszanának kegyetlenségéért csúfolni ! . 
Nehány élő alak. kiket fásuln i és s/ót.alánná 
tett a pusztulás és a halottakkal valófoglalko
zás, egy oldalt fekvő kecske, mely koronként 
fájdalmas mekegést hallatott, és mind ez eg; 
uszó dereglyén, a tenger viz felett, melynek 
egyhangúságát egy egy vízből kiemelkedő to
rony. a távolban és a viz zugá-áha be be k i
áltó vészharang kongatta zavart meg.

Hent messze jártak már az ecsedi hite' 
láp felett, mely most egy nagy tengert képe
zett. hajtatva a Szamos szőke álja által, még 
mindig a Szamos vize volt a túlnyomó, ez 
szállította őket folyvást dél felé : még a 
KTasznának átlátszó kékes vize nem volt 
látható.

Elemér tudta, hogy csak addig mennek 
távol a falutól, inig a Ki asznának árját nem 
érintik, mert az meg épen a falun folyt ke
resztül. —  ennek folyása majd csak haza '/ál
lítja okét.

Dél után volt már az idő a kis csecsemő 
keservesen ordított, tudták, hogy az élisév mi
att nyugtalankodik. de hogyan étessék meg és 
mivel ? !

Elemérnek e«/ébe jutott a kecske. iné \ 
már meglehetősen magához tért. megfogták 
tehát a jámbor állat* t, emlőjét az árt itlnn 
gyermek szájába adták, s a kis gyermek mohó 
falánksággal szívta belőle a táplálékot : —  
aztán még szopás közben elszenderedett.

Végre ;i Ki aszna árjába sodortattak, s 
megkezdették az utat a falu fele. Nikiim- volt 
előttük, hogy estvére haza nem érnek ! > mi

és opy immanens, a működő tkokban hentln- 
ktt/ó t/ébogalmat nyerjenek. llow ezen ki-«i - 
letek sikerültek e vagy nem. legalább a neny- 
nviben világos, hogy egyedül e/.en az utón jut 
hatunk el a világ összefiiggé-enek megért hete
sére e ingatlanul megáll a következtetés, hogy 
a mit a hatásbau látunk, annak meg kell lenni 
az okban is. vagy i- kell, hogy a szellemünk 
ben létező c/élfogalomnak megfeleljen.

E/.en következtetés az emberi szellemre 
nézve, az ö természete szerint oly kényszerítő, 
hogy voltaképen az uj nézet azon támadásai
nak. melyeket az eddig előttünk lebegett és/ies 
világképzet ellen iotezett, nyugodtan sze
mükbe nézhetünk. Azon világgal, mely oly 
szellemtelen, oly észietlen és alaptalan, kez
detre és végre nézve, mint az. mely a létérti 
harezra. mint végprineipiumra építtetik, az em
beri érzelem soha meg nem elégedhetik. Min
dig törekedni fog. hogy világos, rendszeres vi
lágnézetet nyerjen. Lehet, hogy mindig csak 
elöleges megelégedést nyer, lehet, hogy álta
lában nem képes a gondolkozás érzéki formáit 
eltörölni, és azért soha sem lóg neki sikerülni 
ellent mond hat lan előterjesztést alkotni arról, 
a mi minden tapasztalatnak felette van: de 
az eszmék világa hasonlithatntlan becsi! lesz. o 
előtte mindig, mivel ez képesíti öt egyedül, 
hogy egy pillantást vessen az egészbe, mely
nek o csak egy elenyésző parányi része, s 
kijelöli neki a helyes állást az. egész irányban 
mind a gondolkozásban, mind a cselekvésben. 
Ezen, a lét végoka feletti világosságra való 
törekvésben, és az aziránti gyakorlati magavi
seletben vannak azért az istenfogalom biztos 
gyökerei is. és iia őt természete szerint az 
emberi szellem meg nem foghatja, mindig ko- 
rorája fog maradni minden gondolkozásnak, 
sőt több! forrása minden békeségnek, minden 
szeretetnek.

lUírmily nagy haladást tesz is a termé
szettudomány vizsgálódásaiban, szüntelenül csak 
kividről közelíti meg a dolgokat mindenkor 
c>ak is mechanikus oksági magyarázatra k - 
pes. Ezen téren belől teljesen jogosítva van 
arra. liogv a mechanicailag működő okokon 
kivid miudeu mást kizárjon vizsgalodásailml. 
és —  ha teheti —  mindent a létérti liarcz- 
hol magyarázzon ki. De ha ennél tovább megy 
és megtiltani akarja, hogy a lét végoka felett 
másként, mint uiechaniee gondolkozzunk, ha 
létérti harczával elnyomni akarja mindazt, mit 
az emberiség a világ és értelem felelt gon
dolt : —  egyszerűen visszautasítható határai 
közé. Azért, hogy az. anatómia soha sem ve 
heti bonczkése alá a szellemet. mégis lé
tezik az. és azért. Imgv a természeti adomány 
a lét értelmét és érzését nem fontolhatja é> 
nem mérheti meg. létezhetik az még is. Való
ban azon rendszer is. mely legújabban a Dar- 
wiuismusra építtetett, épen nem természettu
domány. hanem „philosophia*. még pedig „ma
tériák- philo-oplna. I pedig nem veheti ma
gára nézve igénybe azon biztosságot e- bizo
nyosságot. mely az exact tudományokkal ö--/e- 
kötve van. A szigorú természettudomány nem 
felejtkezik meg határairól, ha pedig aira tö
rekszik. hogy a lét végokát magvaia/ga—a. el 
hagyja bizto- alapját. Azéit jelenleg mindinkább 
kezdik elismerni és pedig az exact vizsgáló
dás leghivatottabb képviselői az ily vállalat 
veszélvességét. \ materialismus, mely a maga 
korában elv elbizakodva lepett fel. a tudom.i 
nyos téren, leveretve érzi magát, s hitelét csak 
is a laikusok és félmivelteknel tartja még fenn. 
Az érzéki e-zrevétel realitásába vetett naiv 
hitben él. holott pedig ez s/ineivel. alakjaival 
és hangjával együtt érzékéinek minémitsegetol 
függ. s azon lég- es étherforgassal. melyek elő
idézik. semmi hasonlósága nincs. Azt tartja, 
hogy a világ meg van fejtve. In  a/t az. atomok 
mozgására visszaviszi, holott pedig csak ott 
kezdődnek még az igazi nehézségek, és az 
atomoki" i tan. akár térben kiterjedt testeknek, 
akár anyagtalan erőközpontoknak gondoljuk

fog történni akkor, ha éjjel a Ind alá étkezve 
a Betétben a hidlábálmz fognak ütodui - !

Ez azonban felesleges aggódás volt. mert 
alkonyat felé*, midőn már nem voltak nagyon 
messze a falutól, mindössze vagy ;,/4 mért lold- 
nyíre, okét is szembe kapta a vihar, mely 
Jenő esolnakát czéljátől elterelte ! . . Darabig 
küzdöttek a szél erejével, de a haladas igen 
nehezen ment. Egyszer azonban az e-t homá
lyában valamelyik felfedezett egy ;i -/él által 
hajtott vándorlapot, mely épen leléjök úszott, 
miudeu erejükkel azon voltak tehat. hogy e 
vaudul láppal találkozhassanak. Még nem volt 
egészen sötét : midőn helenkasztliaták csáká
nyukat a mozgó fold darabba, hozza erősítet
ték tehát dereglyéjüket s szerencsé-en kikötöttek.

A lap darab körülbelül l'*0 — 2iM) Q  ül- 
nvi térség lehetett, felületen a vizi növények 
elszáradt kórói ingadoztak, süni o-szerfl nö
vényzet avarja borította a talajt.

Midőn először rálépték, egészen kihalt
nak látszott rajta minden; —  Elemei súlyos 
karóját vállára vetve, két társával elindult ko
rül nézni, hogy nem akadna-e ott egy két szá
raz fadarab, hogy tüzet rakhatnának, végkép 
kimerült tagjaik feliuiitésére. alig tettek azon
ban ket-három lépést, midőn csaknem lábaik 
alól két három nyúl ugrott ki egy bokorból.

A nyíllak zörögve futottak tova. s roba
jokra azonnal szemlélhető lett az úszó sziget
nek minden lakóija. Itt rókák, amott farkasok 
lettek láthatókká, a mint felugrottak, s ismét 
eltűntek a vándoiláp nádasában.

I.gv egész ki- állatkelt volt ez. a leg
biztosabb kerítések egyikével a háborgó elem
mel körülvéve.

azokat. - ellenfn oi dáí okbpn végződik. Azt véli 
hogy az értelem, éi/es. tudat az anyagtitomok 
bizonyos összetételeiből kiiuagyará/liato: holott 
pedig az. mint a ternié-zettudoniánv most 
mar elismeri, „lehetetlen, hogy li-zlán kiihu 
elemekből, melyek minden belsőséget nélkülöz
nék, az. összetétel bizonyos aránya mellett, 
nagy hirtelen oly belsőség jüjön létre, mely 
magát mindinkább kifejteni képes. ' Azt hiszi 
végre, hogy az. anyag szóval valamit megfejt
het. holott pedig az anyag, mint ez nm-t 
szinte el van ismerve, ha az. ö utósó princí
piumáig kiséltetik a phisika teréről ki, é a 
homályos erofogalmakon át a metaphi ika 
terére vezet. De a materialismus nem képes: 
a lét végokának tudományosan tartható ma
gyarázatát adni, sut inkább Kant ama tétele 
mellett kell maradnunk, hogy a világ, mélyít 
mi ismerünk, nem egyéb, mint a mi előterjeszté
sünk a v ilágról, azért nincs joga a materiális- 
mosnak azon véleményt táplálni rólunk, hngv 
a mi relatív kielégítőbb előterjesztésünket \ 
lág szellemi okáról, az. ö mindenható eszle- 
leiiségróli theoriájával felcseréljük.

Íme, ez azon érteke/és. melyet méltónak 
tartottam a „b/u bölcs* olvasó közönségével 
megismertetni. Nem értek ugyan mindenben 
egyet „bteck- -kel. és engedelmet is kérek, 
hogy észrevételeimet e lapok következő szá
maiban közölhessem; de a ilaivviiiismusra tiszta 
világo-ságot vet. Háinutat lényegesebb hiá
nyaira s néhány oly hé/akot tüntet fel a rend
szerben, melyek nem áthidalva, hanem át
ugorva vannak.

ÚJDONSÁGOK.

(!) Kossuth Lajos napját nagy lelkesedés
sel ünnepelte meg —  Nyíregyháza polgár
s.iga. Az. uunepéty tuhíjdoiikepen s orakoi vette 
kezdetet. A „bujtos" meg egya/er-egyszer a.ig 
látott oly szép es számos közönségéi, mint .■ 
alkalommal. A szenes sétányokon loyvast lm 
lámz.ott a közönség, es mégis a közepén levő 
térségen oly sok nép volt állandóul összegyűlve, 
hogy a lánc/olúk alig uio/duiliattak. A rögtön
zött asztalok ‘.i ómkor du-au meg lettek rakva 
a hazulról hozott étkekkel, a vacsora kedélye
sen tartott egy ólahosszaig. Vacsora feleli 
l.ek I erem /. Suanioú asszonyságért, mint ki 
ez össz.ejövetelnek i> lelke ér lelkesítője vub. 
emelt poharat; utánna Ynlliczkay József az 
ünnepély dicső személyéért, Kossuth Lajosért, 
Kun Hál is.-pataki tanai | a nyíregyházai anvak 
s lelkes honleányokért. Liuacs (lton Vidlicz- 
kayeit. majd a ha/aeit, Yidliczkay a -t'-adik. 
majd áthidalva az időket, a mostani houvédse 
gén, Kmothy es Andrascsik a nagy hazafiért 
Kossuth Lajosért emeltek poharai. Vacsora 
után a jó kedv fokonként emelkedett, a ke,- 
eines esteli légiién, lámpák fénye meiíeit, éj
fél után meg tat. z.uit az üde tiatnlsag.

** *  A nyíregyházái fiatalban kapcsabe 
t várok járnak. uiegj>edig egyreszok Adum kosz
tümben. s a tanyatol jarokeiokuek. mint szeui- 
tamik beszelik feleimessé teszik u közlekedést, 
különösen a nőket szoktak megtámadni és ki 
fosztogatni. Az, ilyen hitek rendesen nagyítva 
szoktak terjesztetni, mindamellett netu mozog 
okne.kül a leve.! . I - e hír mar hetek óta 
jár a varoson, esudalko/unk, hogy a jotuadar.ik 
iiiiudezideig kezre nem kerítitek.

Mint értesültünk a sóstón aiig. ko 
zepe óta urleetigedes eszközöltetett. Ez min 
denesetre kívánatos intézkedés volt a mai szak 
világban. I gy halljuk. hogy e kedvezmény miatt 
tótiben .szándékoznák oda; sut rúvididou mii 
- it ág i- h g  ott mdectetai

i — Lajos napjan a „ bujtoson“ melegen 
karoltatott lei azon indítvány, hogy ott lutdo- 
helyiséggel összekötött vendéglő aditta-sek fid 
Ez mindenesetre kívánatos lenne, mert a só*- 
tot csak a tehetősebbek élvezhetik, inig ellen -

Ez oktalau .dl.dók a viz idol iio'iiekul
tek ide.

Hosszas keresés illán, midőn az éj nini 
csaknem vegkcpcii ala bocsit a lomba s/aruvait. si
került jo adag száraz galy.it. melyet bizony osan 
a viz sodort e lapra időről időre, egy neháiiv 
vastagabb fadarabot és egy jó rakás n.í lat 
össze hozni. - közel a dereglyébe/ tüzet rak 
tak. hogy feliuelengessék magukat.

Míg ezek la után jurták, addig a többiek 
találtak egy pár iiiegtolytott > félig megevett 
nyulat i-. azoknak levonták a Imrét, s nagy 
gyoisa-aggal piritgaták a tűz. mellett, nelie/en 
várták a rögtönzött sültet, mert egész nap 
nem ettek.

Kellemes érzéssel pihentek ezek u tu 
mellett, beszélgetve a napi borzalmas eseuie 
nyékről, uiidoii a szél és hah/ugus közi. uuntlia 
„segítség- kiáltást hallottak volna.

Elemei Icdugrott, s tigyelt, olv ismere
tesnek tetszett előtte e hang, egesz valója 
tuegreiiie^ett ez ismeretes hangtid, figyelt egv 
pár perczig. s azután megszólalt :

—  Mintha .segítség- kiáltást hallottam 
volna ! . . . Nem hallottátok barátaim !

Nekem is ugv tetszik, szolalt név 
egy másik, de hat ki járna itt a viz felett.

Ha nem tudnám, folytain Elemei, 
hogy Jenő testvérem oda lia/n van. megmer
nek rá esküdni, hogy o kiáltott ! . . . .

. . E  petezlieii még egy szer hallatszott,
de mát sokkal közelebbről ugyanazon segéb ki
áltás.

(Folyt, köv.i



ben h 1 ajtóra bár ki is el rándíthat na minden
luleiiMíflib ko.lMg ifikul. A i-óstói részvény 
iái salat is csak akkor lenne meg a kívánatos 
intézkedéseket, liu versenytárs akadna. Óhajt
juk, hogy ez életrevaló indítván) hova el éhe 
(estet oltson magára.

V  A ref templom előtti tőrnek körii 
kerítéséhez elvégre valahai a hozzá fogtuk. Ideje 
is, hogy a templom elhanyagolt allopotbai levő 
környéké kitisztittassék. iíu magunk háza kor
nyéket tisztán szoktuk tartam, mennyivel in
kább megilleti az az Istennek házát. (Lekiildetetl.)'

A vasutfele vezető gyalogúiul an
nyira felverte u gyom. hogv ott különösen 
liariuatosreggeleu egy magános gyalog < niber 
- ••in mehet el a nélkül. hogy lábbelijét és Hi
báját ki ne tegye a teljes tinikre silányitás 
veszélyeinek. Nem tudjuk városi elöljáróság, 
vagy a vasút társaság kötelessége-e ezen sé- 
tány tisztán tartása, de mindenesetre kivo
natos. hogy az hova elebb kitisztittassék. (I’.c- 
kiildetett.)

x. A ref templom körüli térséget íref. 
egyház elöljárósága jövő évre díszes parkká 
igyekszik á t a l a k í t a n i .  —  Mindenesetre 
i zélszerii intézkedés leend ez. Legalább talán 
kedvet fog kapni ••/altul a város, elöljáróság 
arra, hogy a város elhanyago.t sétányaira na
gyobb gondot fordítson.

\. Hymen. Yégess (iyula, a fővárosi kö
rökben is ismeretes bezdédi földbirtokos f- 
aug. bo li*-éii eljegyezte Vitkában iS/.atinár- 
megyébei özv. Újhelyi Sándorué bájos és szei- 
leiudus leányát (íizeiiát. Aldus frigyökre.

\. Kit valaszszunk városi ellenőrnek? 
I.z a kérdés toglalkozuitja most Nyíregyháza 
városa polgárait. K kérdésre a terme-zetes 
lelelet alig lehet más, mint az, hogy válasz 
szuuk oly képzelt es becsületes egyént, ki 
idővel a valósi számvevőséget is képes le
gyen hűségesen és pontosan elviselni.

v  Iszonyú rabioyyilkossay követtotett el 
a múlt heten Debree/.onben. Kgy Lenke 
Zsófia uevü 18 eves leány, egy un ember há
zárni 1egyedül otthoulevo KJ eves leány cse-
ledet baltavai agyonvert,> 8 a házban talál-
ható pénzt összeszedve, el akart illanni, de
(••Jta vesztett. > átadatott az. igazsiigs/.olgálta-
tasnak. —  Hazánk lohhhelyeirot is olvastunk 
hasonló eseteket. Általában megd libbent oleg 
uiegs/apoiodtak ha/aiikbau a innideiitele rab
lók. Mi lehet euiiek oka. a rendőri közegek 
gyávaságá é, vagy az. általános nyomor es el
szegényedés \/t hisszük, niiud a kettő.

\. A nyíregyházái zsidó lurdo megégett! 
I.z kai. ile minthogy nincs olyan kar. hogy be
lőle haszon nem lehetne' Vajon e s/.eren- 
«'ellenségből nem fog-e azon haszon követ
kezni, hogy a kü/s/uksegtol es oliajtol indítva 
Ny II egy haza közönségé egy a kornak meg- 
teielo fürdőt ne állítson az. arra alkalmas buj- 
tosou - A kérdésre leletet varunk.

(!) Figyelmeztetes. \ nyíregyházai ág. 
ev. gyiniiasiumliaii a legközelebbi I b  ilik 
tauevben a \ I dik osztály is megnyílik az 
igazgató tauácsiiak l.dyu évi május 22 ken 
hozott liaiaro/ata élteimében, a midóu eiroi 
a t. ko/onseget értesíteni szerencsém van. 
egyszersmind tudatom, hogy a behatások 
septeinlN-r lio elsejeu kezdődnek: második, 
harmadik es negyedikén tartatnak a javító-, 
pót- es feltételi vizsgák, hatodikai pedig a 
leudes tanítás veszi kezdetet. A tisztelt sző
lek keretnek ezen határidő |M>iitos megtar
tására. mert e/.entul csak oly tanulok vetet
nek tel, kik elke>csiiket alapos okokkal igazolni 
kepesek. A gy uiiiasiuiii első osztályába a y 
evet betöltői t s valamely uyilvuuos elemi 
tanodában négy osztályt végzett s erről bizo 
nyitvanjrnyal ellátott tanútok vetetnek lel. 
M udeii más tanuló felvételi vizsga ula vet 
te'ik. A tandíj a/ \ e> \ I dik osztályban 
vallaskulónbseg nélkül t«» loiint: az. alsóbb 
négy osztályban a helybeli ag. ev tanulok 
H* tol int. az idegenek e> más vallasteleke-
/« Illek 20 torait, a vegyes liazas ágból szar
lll.l/ol l belyb.il no eiiiiekek 1 • toriul évi
la udijt tizeinek. A tMirata.'i bj 1 llt. Kelt
Nvireg rházán, t-, évi aug. 1.0 1 1 én.
Ai a i i ii y i József igazgató tanai.

Revesz Imre Fiyyelmezoje tug. es
1 pt iiona|K)koii a kotelke/o enleke> taita- 

buiimal jelent meg I. A zsidóság fejlődőé 
••' az apokatyptikus irodalom. Lokor József. 
II liitvedetiiu alaptételek, bekiilekeiiy nany- 
zattai. \ au Ooster/ee utrechti bittauar uyo- 
in.in I ». M. III. Neiiaiiy s/o az. ultrainoiita 
uiz.uuis torekveseiiol a protestantizmussal szem- 
beli. lö vész lnne. |\ Úgy háztól telielmi tar 
»za. 1. \ magyarországi ref. egyházkerületek 
1821. es 1822-dik évi generál koiiventeinek 
jegyzőkönyvei l olytatus. j  A ..Tahó Szila
gyi Nin. ... II liakoczy l eiem/, kormányá
nak uiasilasui az egyiiá/i viszályok elinté
zésé végett Lais. homárom s Ksztergomme- 
gyekbe kinevezett biztosok szarnám. Közli 
l.is/.kai .lo/sel l Szelkes/.toi kérelem az ..Kgy- 
liaztorteueluii la n zu " tisztelt munkatársaihoz. 
\. l.uyii.i/i krónika Németonság A porosa 
egyházi viszály, l-'.gy tégyverviselo mennonita. 
le ik' -. i i rtekez éti k Nagy Btitannia l gy 
Im z i társulatok májusi gyűléséi. >kot z.sina- 
I"k  llelvérzia \ nem Intel kántoni ref. 
szabad egyház zsinata. —  Kranc/iaors/ag Az 
ült ramont a nők győzelme a felsőbb oktatás- 
Ügyi törvénynél. A modemek törekvéséi. NI 
KuÜdítelek: \ papa c- a ref. templomok
I ónná bán. | Napóleon bi/.onyságn Kinder 
Károly.

A tenyesz kanczak < • • -ik*»k dija/.i-a l 
évi s/.ept. s-k.in fog megtartatni Nyiregyházán 
••/ úgy nevezett luiza piacztércn. mely k«*rül- 
menyre a lótartó gazdák ügyelnie felhívatik.

—  A t. ez. közönség tiszteletteljesen 
értesittetik. hogy Puhiii'/kiné Csapó Ida asz 
'Zoiiy növebléjeheii a rendes tanfolyam, a már 
időlegesen hirdetett tanerők alkalmazása mel
lett. szeptember I 'fjén kezdetid ve-zi.

i ' i Veyre mint biztosat i.hatjuk, hogy 
v/tupa Andor színtársulata szept. 2-an megél 
kezdi városunkba, hogy -zepf. t ken megkezd
hesse előadását. \ tál'Illat előlege értesült- 
szerint kitiino erőkből van alkotva, de mév 
részről 8/tupa Andor neve i biztositek a te
lid. hogy a közönség bennük nem fog csa
lódni.

x Mint a ..Zemplénből11 olvassuk. Miklóssv 
színtársulatának kitiiuóleg megy I jbelyben. 
löt) bérletok van liir -/érint, s a közönség 
rendesen megtölti a színházat. Hisszük, hogy 
ha kitiinolih erőivel egyszerié lépett volna fel 
nálunk, nemcsak csepegve '/"dte volna össze 
azokat, itt i- jobban ment volna, bár maga az 
idény is olyan volt. mely a sziniigyre a leg
kedvezőtlenebb.

A ..Közlöny- újságolja. !n - ' egy j
módú gazda < mbeit múlt - zon hat ni a diunyt - 
földeken a csősz meglőtt, miután háromszor 
telszóllitásra sem adott feleletet. A sóiét a 
lábába lurródott ugyan, de ha jókor orvosi se
gély nem érkezik, igen könnyen áldozatul es
het ik kapzsiságának.

(— ) Egy újabb pénzügyi intézkedés sze
rűt még a iiiszlegyverek es e nembe tartozó 
műkincsek is adó alá esnek, ha csak az illető 
okmány nyal be nem tudja igazolni, még pedig 
hiteles okmányával, hogy azok őseitől szállot
tak reá. I gy un csak utasításul adatott az is, 
hogy a kocsik megadóztatására vonatkozó ren
del etek ki ne játszassanak, mindazon jármüvek 
uiegadó/.tatandók, melyek szerkezetüknél fogva 
gazdasági ezéiokra nem szánvák Azt hiszszük. 
egy pár év múlva, ha igy fog tartani, olcsón 
lehet majd kocsikat szerezni.

, Aug 23-kán Nyiregyházán é ' az 
egész egy.mzkeru.etben iétezö ref. egyházak
ban gyász ima tartatott !>. e. Ferdinánd király 
halála emlékére. Nyíregyházán e napon bizo
nyosan igen fontos ügyekben tartathattak tör
vényszéki tárgyalások, a mennvih*n a hivatal- 
ujkok kozni senki sem volt jelen.

—  Az elcserélt halott. Kgy debreczeui 
család I ‘esten levő tiárol. a budai felhőszaka
dás után azon hír terjedt el, hogy ó is a sze
rencsétlenség áldozata lett. Az elszomorodott 
apa rögtön lelutazott l’estre. s itt a Rókus 
kórházba hozott hullák egyikében csakugyan 
liára ismert, s azt szépén el is temettette. \ 
napokban, egyszerre levél érkezik Hilda pestről, 
a meglepett apa nem is akart hinni szemei
nek . . a borítékon tia írását ismervén meg. 
Kemego kezekkel bontotta fel a levelet, s 
e'akiigvan tia Írja, hogy nemsokára hazaérke
zik szuloi körébe. Az egész lialalliir tévedésen 
alapult, minthogy a tiatal ember egy ismerőse, 
látván a Kókti'bail az említett hullát, ebben 
barátjára veit ismerni. '  ezt rögtön meg is 
irta az iljti szüleinek, a hulla egész alakja 
aunyiia hasonlított a tiatal emberhez, hogy az. 
meg az apai is tévedésbe buta ejteni.

A ..Divat Nefelejts száma követ 
kezű erdekes tai aulámat jelent meg: kények. 
Hanna) Viktor; Hegen) a vidékén, Lauka tiu'-z- 
táv . lö uies orak a *i vagatban, úti rajz. Bo
rostyáin Nándor; frauczia Saul tíeorge után 
Hemlaher Kluio; tarcza: Kgy száműzött Író
női ol. Sz.tua Tamás; I heruiae Antonmianae, 
l’rem József' l.ucria ünnepe, Lu yovs/.ky (ívnia; 
A nemzeti színház hete. 1‘oKorny Jenő: Mi új
ság. Hovid hírek. Ily mén, irodalom, zene e- 
mü vészét; Kgy Jetek; talányok, a borítékon; 
intek a nagyvilágból. íróinkról, vegyesek, bi/.o- 
nianyiur. Melléklet, színezett divatkép. A H 
vat Neleb-jts megjeleli minden vasárnup válo
gatót i s/epiroda.nu reszs/el »■' dús melléklet 
lei. K oti/.etest elfogad minden postahivatal, 
Hiidapesleu pedig a kiadóhivatal Sebestyén1 ér 
I. leievre (. Irt. uegyedevre .1 Irt

A sárospataki jogakademia útiterve 
az. Ír* 7.’>,(». iskolai evre. I -o tanév első felé
ben: Bevezetés a jo.- es aiiaáltudományokba 
netenkent 2 órán. Kóuiai jog hetenként - 
órau Magyar alkotmány és jogtörténet heten
ként 7 urán. Második telében; Római jog h*- 
telikent H után. Kurupai jogtörténet beteukent 
> oran. Il ik tanév első telében: Jogbölcsészet 
hetinként > urán Neuizetgazdasagtan hetenkent 
•• oran. Magyar magánjog heteukét ö órán 
M.istniik felelten. Jogbólcsészet hetenként 
oran. Magyar magánjog hetenként órán. Ma
gyar közjog hetenként t> órán. Vl.amtudomáiiyi 
'Zakt.infolyam. A tanév első .elében Magyar 
kozig.tzgatasi jog hetenként .> oran. Magyar 
allaai statisztikája, tekintettel Ausztriára le
ienként t» órán. t^yházjog hetenkent 4 oran 
A tanév második telében: Alkotmány es ko: 
mányzati politika Hetenként s  órán. 1‘éozüg. 
tan heteokent :J órán. Magyar pénzügyi tör
vények hetenkent ■< órán. Kgyházjog hetenként 
4 órán.

Jogtudományi szaktanfolyam. A tanév 
első felében: llüntetö jog hetenként ö órán. 
Peres é ' perenkivüli e.járás hetenként órán 
Osztrák magánjog hete ként ü órán. A tanév 
második felében —  L  intető jog hetenként 
órán. Peres és perenkivüli eljárás hetenként
• óra Váltó e-i kereskedelmi jog hetenként

• óian. A jogtanuiók kötelesek: 1. Minden fél
évben hetenként legaláb • 2° órát hallgatni. 2. 
A tételes nemzetközi jogot, bányajogot, 
tvszéki orvostant, éllanisz.ámviteltant és az pur>* 
p ti államok statistikáját bárme'yfélévben ha’lg it- 
hatják. ezekből is tartoznak előmeneteli jegyet fel
mutatni : A bölcsészeti szaktant.'irgv.rhói in n 
dón félévben tetszés szerint kötelesek egy tan

tárgyat rendesen hallgatni. Az iskolai év kez
dete szeptember I só napja.

A sárospataki jngnkadémiáhan következő 
tanerők udik ülnek az lK7a'tt-ik iskolai évben: 
I l.modv Hániel. hites ügyvéd, jogtanai 1HIÍ3. 
óla. ez évi szakelnök, tanít : I. Magyar ina- 
eánjogot. Peres és perenkivüli eljárást. II. 
Antal ti János, hites ügyvéd, jogtanár 18(10
• -la. ez évi igazgató, tanít I. Osztrák ma
gánjogot. VáPó »;s kere kedelmi jogot, :t. 
Kányajogot, t leteles nemzetközi jogot. Hl. 
Nemes l erenez. rendes jogtanár 18(Ól. óta. 
tanít: I. Magyar közjogot, 2. Büntető jogot,

Magyar közigazgatási jogot. IV. Bt. Szánthó 
Hyula. rendes jogtanár. tanít: 1. Levezetést a 
jog- és áiiam tudományokba, Nemzetgaz- 
d.íszatot. •"■. Alkotmány és kormányzati po
litikát. 4. Pénzügytant. VI. Laczoni Lajos rend
kívüli jogtanai, tanít: I. Kurupai államok 
'turisztikáját. Magyar állam statisztikáját, 
lek. Aii'Z.lriára, Magyar pénzügyi törvé
nyeket. I. Államszámviteltant. \ II. Orbán Jó
zsef, iemlős bölcsészeti tanár lht>3. óta. ta
nít : 1. Magyar alkotmány és jogtörténetet, 
- Kurópai jogtörténetet. V ili. Liliari Imre. 
bölcsészeti tanár lhiid. óta, tanít: 1. Jogböl-
• 'é.'zetet. 1\. Warga Lajos, rendes theolo- 
^iai tanár, tanít: Kgyliázjogot. X. Hr. Kun 
Zoltán, főiskolai orvos, tanít: 1. Törvényszéki 
orvostani.

N y i r f a l o m b o k .

XXIV.
• 'Iint bilisül mí g a vándor diák számítása '  A diák
• lel líéim lv csalml.is:ii. A diák lliiildig diák. ha öreg l>
Sokféle . - . "k elkenik i/.i-a r ■ iM* ii|aldi . - lég
".ialdi ailatok n>••ni.iii Mi .</ idei ■ \ ki in m is rsalo- 
dott, nem kerulln-l elegy nagy esalodasi. .Mi az V A

közös. Ulolló s illetőleg legutolsó rsalóilasi
l aradtan lépdel a diák a tikkasztó nyári 

hőségben, a lezárói alig győzi türölgetui a ve- 
réjtéket . . . „mért kelletik igy nyomorogni 
gyalog mond —  liejli! biz ez. úgyse fonák a 
dolog . . hejlil milyen jól esnék most meg- 
förődni a Bodrogban jól e-m-k a i itt i- 
de bút ezen a véget len síkságon nincs folyam 

. esak legalább az az ócska esernyő volna 
itt. moderálni Nap apó túlságos nyájnskodását! 
de hát a „kamarás * az a lurkó BongéMli „el- 
kiháza.'itó egy|etez.t»*“ '  most valahol tíirgáeiá- 
han parádézik alatta paragrafus termeiével: 
újat venni pedig nem volt pénz. hallatlan va
lami az a pénz. diligeutia végén . . eh! majd 
megpihenünk az alatt a terelték fa alatt a 
gyoimirii zöld gyepen . . . az ám! csak hogy 
a fa árnyában a pázsit csuk úgy hemzseg a 
liangyaseregtol . . no hiszen a kellene még. 
hogv egy ki- takaros hangyaviszketeget kap
junk! . . . előre! úgy is már „nem messze fe
hérük a pusztai lak. jo bor vagyon ott s gyö
nyörű k i ' alak“ . . .  a bizony! a csárdás a 
halál agóniájában vonaglik, el rém ült hitvese 
ájultun l<'k-/ik a földön, a kis hajlékot, a ki
merült utas barátságos hívogat óját gyász és 
remidet színhelyévé sötétítette az enyészet 
'/••lleme '  a kétségbe esett aprós gyermekek 
siralmas zokog.i'.i . . tovább, tovább ismét.
csaliHlott vándor! . . .

Különben az ilyen csuléHlás sem első sem 
utolsó u diákéletben. Pénzt var liu/ulrol a Mii - 
/mk tia (»■ ' ,i Zsu/'ák lovagja) várja várja s 
k ip helyette dorgatóriumot . . a bálban tán-
r/o'iiojehez siet s Híjában hitelező szabójával 
talalko/ik . . azt véli. hogv a szokásos es 
t(ei.t'  teli hadjárat alkalmával (melynek czélja
• '  feladata a lágy pont IckU/dé't* barátságtalan
lakúban) c/iinlHtraja jön reá szemközt s a szi
gorú es kertelhet leli tail.ll ia hllkkall . . .  bo 
szüretre '/amit mint őnnepkövet s a pátTónu
sok meg'/iíknek előle, vagy a reményiétt „ha- 
to 'ok* helyett papírba göngyölt réz krajezá- 
rokka- ti/etnek . . . hat l’ereputyi hogv járt. 
mikoi a nagV'.igO' a-s/ony helyett egv tilos 
orrú s/ohacicii'nak csókolt kezet . . . hát (iéun- 
bocz Jónás, mikor az elled végén hordott 
szájvizet, mint valami finom delicatesset l»e- 
liorpentette s a togpis/káléi gleditschiu-tövist 
szep'ege'en hepailizalta . . hat Dlldás Lök«iS,
ki a/ou erős hitben, hogy mindegyik lány be
leszeretett a hol megfordult, szerelmes levelet 
küldött egynéhánynak, kapott is aztán választ 
(a/ apáktól) hanem persze, egyet sem tett az. 
ablakba . . hát . . . no de elég! hiszen egész 
„esittvári krónikát* lehetne írni e fajta té
nyekről és mendemondákról. Ks vájjon cso
dálkozhatunk-e e részben, midőn az ország
gyűlési öreg diákok ikiknek pétiig már benő
hetett volna a fejtik lágya.) de sót maga az or
szág lej vénebb diákja il'erenczt i- csalódtak, 
midőn azt hitték, s mi több: reánk is akarták 
erőnek erejével disputáim, hogy de bizony im 
már „mindent megnyertünk!~

De hát ki az. kinek csalódás nem jutna 
osztályré'/iil az életben'.'

\ földtnives esőt vár az aszály napjaiban 
»'•' jön helyette jégvihar . . . lapszerkesztők és 
Kalendáriomgvártók rengeteg előfizetőre Sza 
ndinak. és alig jelentkezik tiz Ints/ darab vál
lalkozó . . .  az apák vérmes reményeket köt
nek fiaikhoz, ez s/olgabiro lesz. ez. ezredes, 
ez a legki-ehhik miniszter no lesz aztán 
belőlük kalahriás/ hős. paniperda. vagy falusi 
pipi- nemes ember . . . leányok és fiatal öz
vegy nők ifjn. deli. gazdag vőlegényről álmo
doznak. ki őket elegáns négyes fogaton röpíti 
d i'/ es  kastélyába az álom teljesül i<. csak
hogy kissé módosítva, a négyes ingat fogadott 
szekérré zsugorodik, a kastély bogárluitu házzá 
s a vőlegény deres hajú. podúgrás negyvenes'!1 
. . . fülig szerelmes iljak és féiüak Mobammed

hetedik (gében képzelik magokat, midőn az 
csengve kért „igen* megzendül valah.iia a 
gazdag, tündérsztj*. angyaljó imádott eperaj 
kairól —  csak ne kellene aztán idővel a fa
nyar meggyőződésre jutniuk, hogy min mind 
arany a mi fénylik, hogy a tündérek épeiméin 
valami kitűnő szépségek pongyolában, hogy 
az angyalokban néha daemoui ze./élvek i - 
láppá ligának . . . a gazda szentül hi'/.i. Iiow 
az idei termés majd csak kilmz/a a árból, 
vagyis a hitelezők éles csóréiból ■ lojto. iio 
karmaiból, hiszen a gabona dús árulást e.j**r. 
a repeze tiz magot megád, a bur-jouya szé-pen 
díszük, a dohány és bortermés kitiino per
sze a gabonát megeszi a rozsda, a repeze ki
pereg. a burgonya megíekélye-edik. a dohányt 
és szőlőt jég teszi tönkre . . . Ny alkati ni i " 
zsás remekekkel röpül a tervezett rendez- 
vousra, és ott a férjjel találkozik . . . Kizel- 
goske nagysám szerint elébh eunulik a világ, 
semmint X. dandy hűtlenné válnék szerelein- 
eskiijéliez. melyet oly gyakran hallott a hold
világ és a kedvenc/, szulölugos. jó nagysám ! 
hát azt sem tudja hogy az érdemes s/.eleburdi 
Adónisz jegyet i> váltott már egy dúsgazdag 
özvegyasszony nyal V . . . Dörmögö bátyánk 
egekig magasztalja Mormogó komát, mint az 
önzetlen barátság és nagylelkűség kiváló pél
dányát —  tudná csak az okot! tudná csak, 
hogy a játékban két csillagszép szem is szere
pel. hanem valószínűleg nem az övé . . . Cser
pák urti a padisáhval sem cserélne, hogy n e ! 
mikor a múlt éji sereuáde alkalmával az a 
kőszívű szépség kegyes volt megengedni, hogy 
egy forró csókot orozzon alabástrom kacsójá
ról s mintha az a puha kis kacsó meg is szo
rította volna az ö termetes öt ujját - nagy 
öröm semmiért! hiszen a négy tagba szakadt 
szakácsnő volt az az éji tünemény s nem a 
légies termetű urhölgy . . .  oh heh jo izü 
csirkehús, gondolja a felföldön cserében lévő 
magyar tanuló, bár csak holnap is ezt főzne a 
i raumutter -  főz is a Krnumutter, hanem 
persze olyan zöld kabátos vízi csibét, melynek 
sem nyaka. sem szárnya, sem zuzzája . 
Kedves vendéget várunk és betoppan hozzánk 

az adóhajtó (átkozott szarka! minek tudott, 
csoiogni!) . . . jobb időkre számit mik és az 
idők egyre gonoszabbak . . . egv sereg léhiito 
sovárogva várja a dús örökséget a megélem** 
dett nagybátyák és nagyiiénék után egyszer 
a nagybátyák egyet gondolnak és megnősülnek, 
még pedig a fiataljából (azt tartva a régi 
bölcscsel: inkább éles fény es ac/.élt a szívbe, 
mint tompa rosdás vasad a nagy nénié-k is meg- 
unják a magányt, férjhez mennek s/.iute halá
lokhoz. s a mi legsajnosabb kölcsönös túlélési 
szerződés mellett . . . boldog térjek alig pi 
Imiik ki a lakodalom izgalmait. é>< már a ke
resztelőhöz kell készülniük . . . boldog nők a 
csattanó- csókok helyett más c-attaiios vala
miben is részesülnek, mi azonban teljességgel 
nem mondható ízletesnek . . . l*oldog költők 
dicsőségről, fényes pályáról ábrándozunk é- 
éheznek, nyomorognak, elvegyülnek az isme
retlenség homályában . . boldog emberbará
tok a nép emelésére, a népszabadság kivívá
sára szentelik egesz éltüket és a népharag 
kozápora alatt vérzenek el . . . boldog hősök 
a hazáért ontják verőket, u hazáéit áldozzák 
fel tagjaik épségéi és ilju éltöket és a haza 
bölcsei ízt mondjak a segélyért, a mindennapi 
kenyérért esedező nyomorékoknak s elhngya 
tolt özvegyeiknek, aiváikuak: r a mór megtette 
kötelességet, a mór elmehet . . .“

\ • élet csalódások lánczolata 
Sót legyen, hogy soha nem i'alodtal jé« 

olvasónk! legyen, hogy végzeted megkímélt a 
csalódások szűrös töviseitől: egy nagy csaló 
dústól bizonyosan nem fogsz megmenekülni. 
Veled, hogy még 'oka gyönyörködni a napsu
gárban és csillaafenyben. a boh -e-égbeu é ' 
bolond-ágban, a tragoediában es konioediában, 
a fön'egesben és nevets»;geshen. melyet az élet 
e furfangos bűvész, knleidoskopju tai fel s/e- 
meidneK. —  s im egyszer csak azt hallod 
|N»r-porba! K i  a mindenkivel közös csalódás.

de egyszersmind iitol'ó is az életben, k i
véve azonban az esetet, ha netalán arra szá
mítanánk. hogy nagyon fogmk utánunk búsulni 
a „hálás utódok . . .“

— t— y.

Közönség rovata ‘ )

T. szerkesztő u r !

Becses lapjának 34. száma, a „ko/on-eg 
rovata-bán „Független aláírással, nneiy alá
írásra nézve azt hiszszük, hogy az valamely 
kortes álneve, mert ha s „Független* c/imü 
lapból lenne átvéve a közlemény, meg lenne 
érintve, hogy az. az érintett „Független* czimu 
lapból vétetett át ) egy éleznek é ' korteske
désnek szánt, de a komolyan gondolkozó ni< 
gyei választó lisztéit közönség ♦ aligha si
került „kandidátus gyógyszerészek* s/inielöa 
dása játszatott le. melyben Kardos (i.-za es 
S/elóczkv (iéza gyógyszerész urakat szerepel
tette.

Az igazság érdekében bátorkodunk a tok. 
szerkesztő urat arra kérni, legyen szives 
részünkről is —  mivel a rakamazi gvőgytári 
kérdés kizárólag minket é- hozzánk tartozó 
községeket érdekel, és érdekli —  becses lap
jának a „közönség rovata *-bán. jelen nyilat
kozatunknak helyet • ugedni.

Kegyen meggy o/ml ve „Független- ur, 
hogy kortes szerej osztásait s játékát figyelem 
és szó nélkül hagytuk volna, ha a hasonlatul 
felvett ?zindarab egész terjedelmében Kardos 
(léza un a ráfogás és valótlanságon néni ala
pulna, és ha „Független* ur minket mellőzve,



a no íl is távolban lévő, s meglánnulfatáíáiól 
tudomással nem bíró Kardos Géza urat nem 
választja kortes czéltáhlájául. de igy kényte
lenek vagyunk Kakama/ községünk s a gyógy - 
tár tekintetében hozzánk tartozó több közsé
gek részéről felszólalni, kik Kardos Géza ur 
iráuti osztatlan bizalmunk és ragaszkodásunk 
által szolgáltattunk okot Kardos Géza urnák, 
a becsületes uevét megtagadott —  úgyneve
zett „Független- ur hírlapi szerepeltetésére.

.Független- ur megfelel nevének, mert ó 
nem függ az igazmondás morális kötelmeinek 
egy szálútól sem, —  o, csakhogy Szelóczkv úr
ral czélt érhessen, valótlan ráfogásokkal tá
madja tneg Kardos Géza urat. s azt állítja, 
hogy „Kardos Géza ur az egész megyét be
járta bizonyító levelei kikürtölésével, minden 
módon ajánlgatva magát, csakhogy többséget 
szerezzen magúnak.-

I.ássuk a tényállást:
Hogy Kardos Géza ur társadalmi életünk 

szabályai, s megismertetés tekintetéből nehány 
házaknál bemutatta magát, ezáltal egyedül 
„Független- ur előtt követett el oly cselek
ményt, mely miatt Kardos Géza urat a raka- 
mazi gyógytár megnjrerhetésétől elmozdítani 
óhajtaná.

Hogy Szelóczkv ur e tekintetben minő 
lépéseket tett. annak kutatásánál mi a „Füg
getlen- urat nem követjük, elég az. hogy Sze- 
lóczky ur volt még előttünk is első. ki a bi
zottmányt tag urakat nyomtatványilag megke
reste, mig Kardos Géza ur soha.

Valótlan azon állítása is a tisztelt ,.Filg-1 
getlen” urnák, mintha Kardos Géza ur megye- 
szerte, bizonyítványai kikürtölésével dicsérgettej

volna magát, íréit, n int h g l i z c h l b  érintet
tük, Kardos Géza ur soha nyomtatvány ilag sen 
kit megválasztatása iránt meg nem keresett, 
bizonyítványait nem kiittöltette, hanem ugyanis 
a • . s 2 '.  alatti nyomtatványokkal mi keres - 
tűk meg magunk s többi szomszéd községek 
részéről a tisztelt megye bizottmányi tag ura 
kát, kérve azou méltányosságra, hogy közsé
günkbe lévén a gyógytár megnyitandó s a 
gyógyszerész megválasztandó. —  ne kárhoz
tasson minket a tek. megye oly gyógy-zerész 
elfogadására, akit nem osmeiünk, -- hanem 
engedje meg. és segítsen elu Kardos Géza ur 
megválasztatásánál, kit üsmerünk. és kiben tel
jes folt étien bizalmunkat helyezzük, mely Kar
dos Géza ur iránti ragaszkodásunkból megért
heti a ..Független'' ur. hogy több bizalmat he
lyezzünk azon orvosi szerhez, melyet Kardos 
ur kezeiből veszünk, mint ahoz, melyet nekünk 
a „Független” ur által reánk erőszakolni k í
vánt Szelóczkv-Váhl ur nyújtana.

Midőn a ..Független” ur Szelóczkv urnák 
összes érdemeit abban öszpontositja. hogy az 
nagy városokon segédeskedett. úgy tesz. mint 
az egyszeri tót, ki a hármat látta és a négyet 
nem.

A ..f üggetlen” ur midőn látja azt. hogy 
pártfogottja Pesten .1 „Nagy K ristó f bán, Nagy
váradon e> Nagy Kálloban. tehát nagy váro
sokban segédeskedett, — Kardos Géza urat - -  
bár ez bublőn tanulta ki a gyógyszerészetet. 
Hebreczenben Muraközy Károly ur gyógytárá- 
bau. Nagy-Váradon Nyiry György urnái mint 
segéd működött. Buda-Jiicskén mint önálló 
gyógytári gondnok kezelte a gyógytárt. a holott 
is József föherczeg ő felsége udvarától dicsérő

.oklevelet nyírt, resten a magyar kir. álla ni - 
j o\ógv iái hali így lAig miiki dőlt, s ott tiszti 

1 ang 11 kir. államgyogytárban egy évig működött, 
s olt tiszti rangú kineveztetéssol jutalmazta
tott és azóta /11 hy falván ónállédag belelt gyógy- 
táit kezel képzettségével falukra küldi, te
hát Szelóczkv ur érdemeit igeu. de Kardos 
Géza unit (tehát szerintünk a többet 1 nem 
látja.

„Független" ur —  bár nevezze meg ma
gát. meg fogjuk látni —  nem lehet komoly 
ember, mert o a mi egészségügyünkből uiég 
udvailási komédiát is csinál. Aligha ..Függet
len urnák nincs valami leánya vagy buga és 
Szelóczkv úrral czélbavett házassága függőben. 
Minélfogva e helyen megvagyunk győződve, 
hogy „Független” ur e tekintetben nevének 
meg nem felelhet. Végül:

„Független” ur leginesszehben vetette 
el a sulykot azou kifejezésével, mintha Kardos 
Géza ur dicsekedett volna azzal, hogy a ma
ga' minisztériumnál a gyógytári jog megenge
dését ö eszközölte volna ki. Kzt Kardos Géza 
ur, de részünkről is senki, soha nem mondotta. 
Ám bizonyítsa be állítását „Független” ur. de 
a mit beigazolni soha képes nem lesz. —  F.z 
uram „Független" ur önhöz illő 1 ágálom, mely 
a választás előtti pár nappal állittatik ön általi 
csak azért, hogy Kardos Gc/a urnák a vaias/to ■ 
tisztelt közönség felvilágosítására, tehát önvé
delmére ideje >e legyen, ekként a Kardos Géza 
ur iránti jó véleményt megmételyezhesse, s ily j 
módon pártfogolja Szelóczkv Géza urat kitíi- ' 
zott czéljához juttathassa. F.z tisztelt ..Függet
len” ur több mint kortesfogás, és hogy mi. 
ítélje meg a tisztelt olvasó közönség.

Tisztelettel maradván link amazon 1875-ik 
évi augusztus hó zt ik napján.

A tek. szerkesztő urnák
alázatos szolgái 

H u  r s t | g  u á t /, 
fol.il.
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H I R D E T É S E K :

Hirdetés.
A fóldbirtokopsági regálék Nagyfa- 

luban. —  a külső „Vaskapu- korcsmá
val együtt — 1876 jan. 1-sö napjától 3 
évre bérbe adatni fogván: a szept. 12-én 
d. e. megtartandó árverésre a kivenni 
szándékozók meg! 1 ivat mik. Bánompénz 
300 frt.

N agyfa luban. 187b. aug. 16.

Liptay Ede,
(2— 3) birtokossági igazgató.

Hirdetmény".
100 darab oleander virágfa 3 éves 

tői 14 évesig szabadkéziről, jutányos 
áron eladó, s rögtön el is szállítható. —  
Értekezhetni Kifli János tulajdonossal 
Nyir-Báthorban. l Ttnlsó posta Nyír-Bá
tor.

Nvir-Bátor, aug. 10. 187b.
Ritli János.

(2— 2)

Hirdetés.
A nyíregyházai vásártéren „Gredig 

és Testei-- urak árucaarnoka mellett lé
tező d e s z k a  s á t o r  a legközelebbi vá
sári alkalomra haszonbérbe kiadó, vágy- 
örök áron is eladandó.

Értekezhetni alantirottal Nyíregy
házán.

Takács Géza.
(1- 2)

Pályázati hirdetés.
A „felső Tisza vidéki gazdasági egy

let- titkári állomására, mely 200 frt évi 
fizetéssel van összekötve, — azon kije 
lentés mellett nyittatik pályázat, misze
rint a pályázni kivánók között, a Nyá
regyházán lakók, vagy megválasztatásuk 
esetében magukat beköltözésre kötele
zők és gazdasági előismeretekkel hirók 
mások felett előny nyel fognak bírni.

A kérv ények folyó 187b dik évi 
szept. hó !* kéig Krasznav Gábor egvl. 
pénztáritoknak Nyíregyházán 136. szám 
alatt kézbesitcndtfk.

Kelt a „Felső I isza-vidéki gazda
sági egylet- választmányának folyó 1875. 
évi jul. hó 21-én tartott üléséből

Krasznay Gábor,
(2 — 2) helyettes titkár.

Árverési hirdetés.
A Mesko Sámuel csődtömegéhez tartozó 

s a nyíregyházai 2<*61. és 2062. számú telek 
jegyzőkönyvben foglalt 109 h és t i négyszegűi  
egy tagban levő tanyai fold a csőd választ 
uuny határozata s a tek. csődbíróság *"*• t 
szánul jóváhagyó végzése folytán. a c-öd választ- 
mány határozatában foglal: mó l szerint apróbb 
részletekben vagy egy tömegben is nyilvános ár
verésen fiadat ni elrendeltetvén, ezen árverésnek 
a nyíregyházat kir. törvényszéki telekkönyvi hi 
vataiii.il leendő megtartásara í. l8iö. évi szept. 
I l  ik napja reggeli 9 oráj 1 azon megjegyzéssel

tűzetik ki. hogy a kitűzött napon a fent|elz**tf 
ingatlanok becsáron alól is elfognak adatni

Az árverési folteleiek alulírott tomeggoud- 
uoknál bármikor megtekinthetők

Mely árverési föltételek szerinti árverés
hez a venni szándékozók ezeunel ineghivatnak. 

Nyíregyháza, 1875 aug. &

Moesz Adolf,
i l — í)  tömeg gond nők

Haszon béri hirdetmény.
A kis kallói kir. kisebb haszonvéte

lek : korcsma és állás helyiségekkel együtt 
jövő 1876. évi január 1 ső napjától egy
másután! 3 évekre Kis-Kállóba a község
házánál. folyó évi szept 7-kén reggeli 
10 órakor tart indó közárverés utján ha
szonbérbe fognak adatni az árverelök 1«» 
frt bánatpénzt tartoznak letenni, a fellé 
telekalé.lirottmíl Ki- Kallóban megtekint
hetők. Kelt Ki- K.ülö .  l — 7 .  iq g . 25. 
KÁI.L.W  t »TTt ) foldbirtokossági meg
bízott. (1 — 2)
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Budapesti nagykereskedői bizományi raktár 1
K  A  X  Z  X . ,

'J Z Kuhilezinö-féle házban. Gredik és Tester-féle ezukrászdúnak átellenéhen.

V sa  szerencsém a nagvérd. közönséget ezennel tudósítani, miszerint
íw
íC

egv Pesten székelő, egrike a legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő kézmU
ints nagykereskedő ez ég — helybeli bizományi raktárával bízattam meg

Azon kedvező helyzetben vagyok, bogra t. cr. Tevőimet, akár nagyobb
akár kisebbezerü vételeknél oly kedvezményekben részesíthetem, a minőket
itt helyben senki sem nyújthat —  gazdag választékú mindennemű inba. filg-

t - göny és nadrágszövetek. breton, Mousselin. Hattiste és minden színezetű tran-
czia ing. I'eroail. —  szélességű ('hiffon vásznak, fonál, hollandi erra- - »
és pamutvászna . —  minden színezetű párnahajnak való ezérna kanavásznak.
törülköző s tányérkendők, franczia Mouvselin és angol toulárd k«-nd->k. Kitér s
színes vászon zs-bkendók, fehér s színes barketok. harisnyák, szalagok —  és
még más többféle árukkal dúsan felszerelt r« táiammal pedig, minden hozzam

& intézett megrendelésnek azonnal megfelelhessek. f -
A midőn még kérném itt jegyzett árakból azon meggyőződést sze- íz.

rezni, hogy velem senki sem állhatja meg a versenyt, nagybecsű látogatását.

55 kikérném - -  egyelőre a legszilárdabb kiszolgáltatásról biztosítom és kiváló X
tisztelettel maradtam.

k

A  nagyérdemű közönségnek.
Nyíregyházán. 1875. év február hóiban.

Alázatos szolgája.
ő s - - , ,  k  A  T A T . É
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Ifebreezen. 187b. nyomatott a részv. társ. könyvnyomdájában.
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