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V á I a s %
a „ S z a b o l c s "  15. stb. számaiban „A  f e l 
s ő s z a b o l c s i  T i s z a  és á r t e r é n e k  s za 
b á l y o z á s a "  czim alatt megjelent czikkre.

E czim elolvasásakor azon reményben 
voltam, mikép a megfelelő czikkben vala
mely uj, hasznos és üdvös eszmék lesznek 
fejtegetve. Fájdalom! reményemben nagyon 
csalódtam; mert abban bizonyára senki 
egyebet nem találhat, mint a meglevő sza
bályozási müvek ócsárlását s kicsinyítését, 
melyeknek legalább a czim után Ítélve, meg
világítása czéloztatott. Az eddigi összes ti- 
sza-szabályozási művelet, oly modorban bi- 
ráltatik, I van a rágalmat bírálatnak le
het neve ik Ívre némi megjegyzéseket
tenni szükségesnek tartok annálisinkább, 
mert azon férfiak, akik ellen ezen ezikk leg 
inkább irányozva van, már rég n a sírban 
nyugosznak.

C/.ikkiró legelsőben is a töltések kiépí
tése fölött tör pálezát s azt mondja, hogy 
lm e munkálatot alapjában vizsgálja, a ter
vező s művezető mérnök minden szakkép
zettségét kétségbe kell vonnia, vagy rósz 
akaratot feltételezni róla.

Esi tökéletesen hiszem, hogy czikkiró 
csakis a töltés tetejéről végig utaztában vizs
gálhatta e munkálatot, 1 .1 tiszai térképet 
bizonyára soha sem látta, mert akkor nem 
törhetett volna pálezát oly könnyedén egy 
ily nagyobbszerü s behatókig átvizsgált s 
terv szerént készült mű kiépítése fölött.

Ila  a tiszai térképeket figyelemmel 
megvizsgálta, meggyőződhetett volna arról, 
hogy a két töltés közötti normális távolság 
megtartatott, s mielőtt a nyomjelzés ellen 
beszélt, ismernie kellett azon területnek, hol | 
a töltés vezettetett, toporgraphiai fekvését 
s a szabályozás előtti állapotát. Ami a tölté
sek kivitelét illeti, hogy az az akkori adott 
körülményekhez képest megfelelő méretek
ben építtetett tel : adatokkal bizonyítható. 
Dombrádnái ugyanis, a töltésépítésig n leg
magasabb m z  volt 20’ 0 felett s a töltés e 
felett 3’al emeltetett; hogy későbben az át
metszések egyenlőtlen képződése folytán 
nagymérvű vizduzzadás állott elő, arról a 
tervező s a művezető mérnök nem tehetett. 
Sajnos, hogy czikkező ur 20 évvel előbb 
nem született; akkor talán szerencsésebben 
hajtathatott volna végre a szabályozás; de 
igy az akkori hydrotecknicai tekintélyek ta
nácsai s utasításai szerént kellett eljárni.

Hu ön Pallcocapának a tisznszabályo- 
zásról irt művét elolvasta volna, talán kímé
letesebben nyilatkozik a szabályozás kezde
tekor ezen osztályban működött szakf érfiak- 
ról. Palleocapa ugyanis, aki, mint vizépité- 
szeti tekintély, az egész continciiseu ismere
tes, a tiszaszabályozásról irt munkája 31-ik 
lapján egyenesen kimondta hogy „bármily 
pontos vízmérési adatok legyenek is — azt 
lehetetlen előre meghatározni, hogy mily ma
gasságban építtessenek a töltések; hu a T i
sza mindenütt be lesz töltésezvu s a folyam- 
rövidités végrehajtva, akkor a tapasztalandó 
legnagyobb vizek felett kell másfél lábbal

magasb töltéseket építeni." Tehát már ak
kor készen voltak arra, hogy töltés emelésre 
szükség leend.

Nincs könyebb dolog, mint egy meg
levő művet bírálni főleg oly modorban, mint 
azt czikkiró tévé, minden míítani érvelések 

| nélkül. Azon nyilatkozatába azonban telje
sen bele nyugszom „hogy nem kell mély 
műértelem s nagy technieai szakavatottság- 
gal bírni, hogy e munkálat fölött pálezát tör
jön"; sőt még hozzá teszem, hanem nagy 
elbizakodottsággal igen.

Azt mondja ön továbbá „a fölületes-l 
ség látszik ez építkezés minden izén s hi
ányzik annál azon szakértelem, melyet azj 
önbecsérzet s a lelkiismeret tisztasága \v-‘ 
zet.“ E nyilatkozat amennyire annak nén 
értelmet lehet tulajdonítani, úgy tetszik, hogy| 
a legutóbbi töltés tervezetre is vonatkozik,! 
melyen csakugyan látszik fblüluesség, szá- j 

| rnitási hiba, ami az előbbi tervezeteknél 
egvátalában nem található.

Valóban nagyon nehéz volna indokol
ni, hogy Dombrádon felül miért magasabb 
a töltés m>i...éilábbal, mintHomdrádonalul? 
Ezt úgy ii.^zem, ön is beismeri, hogy a hi
bát a fölület-s számítás okozta; mert hiszen 
a tervet ön készité, még pedig nyolez egész 

I hónapon keresztül s azóta is inár három évj 
óta működik a felsőszabolcsi osztályban. T e
hát önnek is minden müvét a felületes czim 
illeti? Erre feleljen önmaga s majd felelni 
fog a következés.

Nagyon elszomorító czikkiró urnák a 
jövőre nézve tett azon jóslata, hogy „a töl
tések építése cg } folytonos munkálat leend, 
mely a Tisza s töltés közti tér beiszapolásá- 
val párhuzamosan fog haladni, és hogy med
dig azt az idő fogja igazolni.M Ezt igy állí
tani igaz hogy nagyon könnyű és kényel
mes; csakhogy akkor nem kellett volna oly 
könnyedén, oly fitymálva elítélni a szabá
lyozás kezdetekor működött férfiakat. Ha 
most 27 évi tapasztalat s észlelés után, ami
dőn biztos vízmérési adatok vaunak, ismét 
csak az időre kell bízni, hogy mi fog történ
ni jövőre? A töltés és Tisza közötti tér be- 
iszapoltatása miatt, eddig czikkiró uron ki
vid senkinek sein jutott eszébe aggódni; 
mert ez eset sehol a világon egy folyam sza
bályozásnál sem okozott bajt; hanem igen 
is, lm a folyam ágya iszapolódik fel, mint ez 
a Púnál fordul elő Olaszországban. Ez eset
ijei! természetesen a töltéseket párhuzamo
san kell emelni az iszaplódás arányában. A 
Tiszánál azonban, ily feliszaplódások ez ideig 
nem észleltettek: s ha ön a tiszai folyam
mérnöki hivataloknál a Tisza szelvényeit 
megtekinti, m egfog győződni, hogy a Tisza 
fenekén, a 27 év óta történt változások ag
godalomra legkisebb okot sem szolgál
tatnak.

A  töltések kiépítésére vonatkozó meg
jegyzéseimet befejezném, de egy passus van 
még, amely a jelenlegi társulati tisztviselő
ket sérti; jelesül ez : „Ott voltak a szaka
dások, melyeknél a kötelesség vétkes elmu
lasztása eclatant jött napvilágra. “ Erre néz

ve röviden föl kell kérnem czikkező urat, 
szíveskedjék világosan kifejezni, megírni és 
bizonyítani, hogy mit ért ama vétkes mu
lasztások alatt? mert ellenkező esetben kény
telen leszek a rágalmazó ezimet használni 
ellenében.

(Folyt, köv.)

KÖZŰI! YEK.

Legyünk igazságosak!
„Mit ér, hu a/ orsiá" kormánya mindent megtesz a 

nevelés érdekében: hu nincs meg magában a 
tanítói osztályban az igyekezet a 'ágy egye
sülni az altala képviselt ügy érdekében, » magá
nak mint testületnek és minden egyesnek, mint 
testületi tagnak tiszteletet, méltánylást kivívni? 
A társadalom bármely osztálya csak úgy áraszt
hat áldásos tényt az általa képviselt ügyre, köz
vetve a hazára, ha mint testület életjelt ád ma
gúról s nem csupán jogai biztosítását hangoz
tatja szüntelen, hanem megkívánja, hogy kote- 
l< -ségei fontos teljesítésében mindazok segítsék, 
kik arra hivatva vannak. Ez különösen áll a 
tanítók oszt Jyara-. ff.

Száraz, unalmas tárgy lehet a nevelésügy, elcsé
pelt szalma u közoktatás kérdése azok előtt, kik a 
népet, mint „nyers tömeget14 szeretik tekinteni az ál
lami és társadalmi életben, melyet „csak vezetni, kor
mányozni kell tudni*4. De aki a földmives, iparos nap
számos, sut a koldusban is az embert, az egyént te
kinti mint olyat, kinek vele született, elidegenithetlen 
jogai vannak csakúgy, mint akármely magas szárma
zású egyénnek: az előtt a népuevelés igen-igen ko- 

. moly s fontos kérdés nem csak, hanem erkölcsi s lel
kiismereti kötelességnek tartja minden tiszta utat, 
módot s minden becsületes eszközt felhasználni nvégre 
hogy a „n é p e t44 emberi jogainak s kötelességeinek 
megismerésére, becsülésére s élvezetére, illetőleg telje
sítésére vezethesse, megtaníthassa Azokat pedig, kik 
kiválóan, hivataluknál fogva a nép tanításával, nevelés
sel foglalkoznak illő, hogy mindenki méltányolja, s ne
héz, fáradságos munkájukban, tóle kitclhetúleg segítse.

H a j! de épen a miatt vau ám tele a szánk pa- 
naszszal. hogy a tanítói osztályt utalóban. s az egyes 
tanítókat is, a társadalmi életben nem méltányolják ! 
sőt lenézik, kicsinyük, vagy épen fel sem veszik. S az 
isten tudná még. hogy mi miudent nem tesznek irá
nyukban !

Tagadhatatlan, hogy ez a beszéd nem épen alap
talan mernie-monda. De azért másrészről; ig a zés
nem jó.

Való ugyan, hogy vannak még mai napság is 
emberek osztály számra, kik a közművelődés terjesztői
vel nem örömest érintkeznek, nem szívesen társalognak: 
mert hóit ezek nagy vagyonra, ősi származásra nem 
igen hivatkozhatnak; mivel legnagyobb részben a „nép
ből" válnak ki. De az is való ám . hogy vannak, akik 
sok és nagy nevű elődöket számlálnak, és nyakig úsz
nak a földi jóban ; azért kedves vendégül fogadják, 
barátjuknak tekintik az érdemes tanítót. Azért mon
dáin - érdemes tnuinitót; mert a tauitó s tanító között 
különbséget tesznek. Volt alkalmam sokszor, sok he
lyen hallani s tapasztalni is ezt. Ok tudják, miért tesz
nek köztük különbséget. Talán minden embert, kivált 
közhivatalt viselőt annyiba néznek, annyiban becsülnek, 
amennyit tud és amennyit használ a társadalomnak ? I 
Meglehet, hogy e mértéket alkalmazzák a tanítókra is.

Annyi tehát nyilván van, miszerént csakugyan 
vannak kik a tauitot és a tanítói osztályt átnlában, s 
vannak ismét, akik nőm minden tanítót néznek ki
csinyre. De azt nem szabad állítani s nem lehetne el
hinni sem, hogy akár amazok, akár ezek ok nélkül te
hessék ezt. Legyünk igazságosak! Ennélfogva jó les/, 
keresni, találgatni az okot: ha — eltalálnánk. Jó lesz 
megvizsgálni: megvan-e nálunk a tanítói osztályban az 
igyekzet. a vágy az általa képviselt ügy, érdekében 
egyesülni, s magának mint testületnek, s minden egyes
nek. mint tcstiileteti tagnak tiszteletet, méltánylást ki 
vívni?*4 Mert nálunk is úgy áll, mint átalában minde
nütt nem csak a hazában, hanem az egész föld kerek
ségén, amint jeligém mondja, hogy : ..a társadalom 
bármely osztálya csak úgy áraszthat áldásos fényt az 
általa kipviselt ügyre, közvetve a hazárb, ha mint tes
tület eleijeit ád magáról**.

Nos > nálunk ad-e jelt magáról a tanítói osztály, 
m iit testület? Már, ha sokaknak rosszul esek is a fe
lelet; de ami iga/., csak igaz; eszerént az? kell fölél
nünk ; nem ! Ha őszintén, egyenesen akarunk bőszéül', 
amint kell, egyebet nem mondhatunk*, mivel az is 
tiszta igazság, hogy az örökös hizolges, bókolás bá
nira van egyeseknek, mint egész, osztályoknak - tes
tületeknek. Az őszinte, egyenes beszédért csak az el-



fogúit, vagy mint mondani szokás „ludas" emberek ha- 
ragusznuk meg. Végre is, ha nyíltan beszóljuk s vádul 
hozzuk fel a társadalom egész osztálya ellen, hogy a 
tanítói osztályt lenézi: nőm kell rósz néven vennünk 
ha az okot szemünkbe mondják. Legyünk igazságosak 
és elíogulatlauok! Részemről csak a méltányosság kí
vánalmának teszek eleget, ha nyilvánítom, miként azok, 
kik a megyénkben lévő, tudtommal két tanitóegylet 
valamelyikének tagjai, vagy tanítói egylet alakítását 
velem együtt óhajtják, ne vegyék magukra azokat, mi
ket talán mint hibákat s mulasztásokat említek fel ; 
sőt egy tanítói egylet alakításának sürgetésére csatiat
kozunk ügyszeretettel, jóakarat és jóindulattal, mint a 
nevelés szent ügye követeli.

A közoktatás s nevelés ügy előmozdítása végett, 
amint tudjuk, 18G8 előtt, sőt 1848 előtt is alakitat* 
tak egyletek, egy vagy más név alatt, habár a most- 
tanihoz képest csekély számmal. A népoktatási tör
vény szentesítése óta azonban , mint a gomba eső után 
úgy nyertek életet a .néptanítóiu .népnevelési,* vá
rosi, vidéki s isten a megmondhatója minő különbféle 
czimek alatti egyletek mind a tanügy felvirágozta
tása s a tanítók érdekében.

(Vége köv.)

CSEVEGÉSEK.

N y i r f  a 1 o m b o k.

IX.
(Egy rejtelmes felirat a dákok idejéből. Különböző megfejtései. 
Amicé. Az indóház környéke jelenben és jövőben. A raktár. Ga- 
bouaszailitas másutt. A  didergő ember. Czélszerü újítások. Váró

terem, panaszkönyv.)

M. É. K. V.
N i n i! micsoda furfangos felirat ez ? Mékvc, mékve. 

Hm! Bizonyosan valami rébusz. De mit jelent? Ma fői! 
hasztalan gondolkozom felőle; nem bírom kitalálni. 
Ugyan ámicéi nem tudná nekem megmondani: mit je
lent ez a szó : mékve ?

— Azt hiszem, valami franczia vagy angol szó.
— Nem nem, nézze ámicé, itt van felírva a vas

pálya melletti határköveken.
—  No meg a pályakocsikon is. Hjah, ezt a szót 

minden állomáson másként értelmezik. Jelesül:
Nyíregyházán: Már Én Kezdek Vonulni.
Sóstón: Mily Érdekes K dves Vidék.
Kemecséu: Mint Éden, Kemecse Virulj 1
Demecserben : Mogorva És Kopár Vadon.
Pátrohán : Mord Éj, Kevés Világosság.
Kis-Várdán : Mikor Ébredsz Kis Várda?
F.-Litkén: Miniszter Éljen! Készített Vasutat
Tuzséron: Miért Élne? Kárunkra Volt.
Csapon. . .  No de már ez az állomás nem hozzánk, 

hanem a muszka térképrajzolók szerént Nagyoroszor
szághoz tartozik s igy . . .

—  Donnenvetter 1 mit mesél ön ámicé, hiszen én 
osak azt kérdeztem, mit jelent az az átkozott mékve ?

— Nem mékve az kérem, hanem M— É— K— V. 
vagyis teljes értékében kimondva: .magyar északkeleti 
vasút". Érti már .ám icé"?

—  (Diable! quelle sottise! szerencséd vakmerő 
ficzkó, hogy senki nem hallotta confidens úmicédet; 
mert különben rajtad .boszut áll fegyverével Romeo.* 
De miért is vegyülök .korpa k ö zé ". . . )

Hagyjuk tovarobogni nemes haragra gyuladt R o -, 
meonkat s inig a vonat megérkezik, tekintsünk szét a 
pályaudvaron.

Bizony bizony, jóformán vadregényes ez a táj. 
Az indóház ugyan elég csinos épület, örömmel nyug-1

tatjuk rajta sznmeinket, (hát még azokon a kedves 
mosolygó alakokon ott az ablak virágain belül. Kis vi
rágok nagy v irágok ... hm! lnn!) hanem ezek a vízzel 
telt anyaggödrök, oz az idomtulau korlát a pályaudvar 
körül, no meg ezek a szép terepély élőfák, amelyek 
nincsenek, nagyon erősen emlékeztetnek az amerikai 
őserdők kezdetleges farmjaira, és a magyar alföld lomb- 
szegény rónáira. No de még eddig alig is lehetett más
ként; tehát várjunk a jövőtől; a várás különben is 
erős oldalunk, kivált a sült galamb" irányában.

Az anyaggödrökben éger- fűz- és kanadai nyárfa 
quincumxok; az izlésroutó kerítést gleditscbia triakau- 
tbus, paliurus aculeata. és maclura aureutiaca-süvény 
helyettesíti; a pályaudvarhoz vezető ut vörösvirágu 
ákacz-sorral szegélyezve; az a bizonyos .uraknak* és 
„nőknek" illatos díszcserjékkel masqueirozva; az indó- 
báz körül körül csinos kert az obligat lúgossal és kug
li-helyiséggel (szinte halljuk: lesz három egy hatosért; 
nem lesz; hinni vagy fogadni; áll; lyuk —  fizess; — 
itt-ott, hol csak a paragrafus engedi egy-egy liliodcndron 
tulipifera, bidnonia, platanus, paconia araborea, cali- 
canthus precox. így lesz az majd nehány év múlva; 
legalább mi igy képzeljük, és ha valaha vasútépítési 
vállalkozók leszünk (a holdban), igy fogjuk a pályaud
varokat berendezni.

Hát a raktár vájjon merre van ? Ez itt ? Hiszen 
kérem nem raktár ez, hanem csak egy jó l megtermett 
„almáriom“ mely távúiról som felelhet meg e vidék 
igényeinek. Talán ez a nagy halmaz „kévébe kötött nap
sugár" (gyári néven kőszén) sem fér be már az almá- 
riomba? Azonban hisszük, szeretjük hinni, hogy az 
igazgatóság idővel e részben is eleget teend a szük
ségletnek és jogos igényeknek, s nem fogja engedni, 
hogy (mint bizonyos társulatnál majd minden évben 
láttuk) a gabonaszállitmáuyok a szabad ég alatt hó
ban, esőben fedetlenül hagyva, vagy puszta formaság 
kedvéért egy-egy szerény termetű ponyvával téltul, fe- 
lében-harmadában takarva, ázzanak, dohosodjanak, csí
rázzanak; nem kis kárára a termelőnek, szállítónak, és 
ami ennél is nagyobb csapás, az ország Intelének.

— Nem mennénk a váróterembe? az idő igen 
hűvös kezd lenni.

— Eh! nebáborgasson ifjú ember! Hát magának 
most is hűvös vau abban a „rókatorkosban"? Hátha 
majd a fagyon kell hálnia, s hópaplannal takaróznia 
„ex offo"?

Hisszük igenis, hogy a mi MÉKY.-unk nem ra
gaszkodva más társulatok slendrián- és zopfremlszerei- 
hez. czélszerü javításokat létesitend; a minthogy már 
eddig is létesített —  saját körében.

A MÉKV.-nál jelesül a hivatalos nyelv magyar, 
minden izében magy ar. De hiszen igy vau ez talán má
sutt is ! így vau? Tessék kísérletet tenni, majd csak 
úgy zug a fiilök önöknek a sok „was sagt er ?", „uix 
ungrisch", „w ie?M „ich verstehe nicht" vánczogástól, 
még pedig nemcsak vegyes ajkú vidékeken, hanem, 
mint saját „fejünkön történt", a legtősgy ökeresebb ma
gyar városokban is.

A MÉKY. továbbá a főiskolák haza és visszautazó 
polgárait és növendékeit féldijért szállítja; holott egy 
másik társulat az iskolai igazgatóság kérelmét e rész
ben kereken megtagadta, llogy azután iuit nyert vele? 
nem tudjuk. Azt hisszük, jóval kevesebbet a semminél; 
miután tagadhatlnu, sut kétségbe sem vonható axióma, 
hogy a diáknak a mily jó  lába, oly kevés pénze van; 
hanem e szűk ruarku és keblű társulat merev pedan
tériája mellett nnnélinkább tiszteletet érdemel a mi 
MÉKV.-nk valóban humánus intézkedése s a közműve
lődés érdekében hozott áldozata. Éljen a M É K Y !

—  Ne éljen biz az, aki igy meg amúgy, mormog 
ismét a mi fázékony barátunk, mennék a váróteremha, 
azután niég most is be van zárva; holott néhány perez 
múlva a vonatnak meg kell érkeznie.

— Nincs igazsága ifiuram, mert tudnia kellene, 
hogy e szó : váróterein, olyan termet jelent, melynek 
megnyitására az utasnak várnia kell.

—  De nem oda Buda! megyek és sérelmemet bc- 
irornom az „esküvő könyvbe."

— Ismét nincs igazsága, még pedig kétszeresen 
nincs. Először mert nem esküvő könyv az, hanem pa
nasz könyv. Másodszor, mert épen most beszéltünk a 
teremőr komával, aki nevetve adta elő, hogy ön nem 
kifelé, hanem befelé nyitotta a terem ajtaját s igy az, 
igen természetes oknál fogva, ki sem nyílhatott... 
Hjah! igy jár aki „falusi ember."

- z  — y.

Ú JD O N SÁG O K .

(B.) A  gyors írás  művészete* egyik legszebb ta- 
lálálmáuya a XIX. századnak s mint tudomány a jelen 
nemzedék által kitüuő pártolásban részesül, melyre 
előnyeinél fogva, miket a társadalomnak nyújt, méltó 
is. Hogy a gyorsirászat mégeddig nem tanittatik min
den nagyobb hazai városban annak egyedüli oka a 
kormány mulasztásában re jlik ; amennyiben még nem 
tette kötelezet tantárgygyá a közép és felső tanodák
ban. Yárosunkban ismét kínálkozik egy alkalom a 
gyorsirászat elsajátítására, ha t. i. ifjaiuk kibontakoz
nak ama közönyből, mely annyi szépnek és jónak út
ját állotta és állja. Fölhívjuk a tanférfiak figyelmét, 
mint akiknek támogatásától nagymérvben függ o vá
rosban is a gyorsirászatnak elterjesztése és útuláuossá 
tétele. Nem ártana; sőt igen kívánatos volna, hogy a 
hazai törvényszékek á lta l, már több helyütt berende
zett gyorsirási tanfolyamuk mintájára, e város tör
vényszéki, járósbirósági fiatalabb tisztviselői tömörül
nének e czélra s szólítanák fel Beveloqua Rudolf m 
kir. postaj irulnok urat, aki igen szívesen vállalkozik 
itt helyben a gyorsírászati tanfolyam vezetésére.

X  Suták La josné, született Bök Klára hely
beli kalácssütöuő, aki, kitűnő süteményeiért, már nem 
egy kiállításon lett kitüntetve s érmekkel jutalmazva, 
az itteni cv. ref. templom alapkövének letétcli ünne
pélyére egy nagy szerű kalácsot volt szives beküldeni. 
Aki csak látta e kalácsot a legnagyobb elismeréssel 
és dicsérettel nyilatkozott felőle. A közebédnél ott dí
szelgett a fuasztalon e kalács, melyet az egyház, mély 
tiszteletének és hálájának látszó jeléül, oda ajándé
kozott a kedves vendégnek, f. t  Révész Bálint supe- 
ritendens urnák, aki azt a nagy nap emlékéül szívé
lyesen el is fogadta s magával vitte a kenyeréről 
oly hirres Debreczenbe.

\  Orosun, folyó évi juniushó 1-től egy újon
nan felállított postahivatal kezdi meg működését, mely 
összeköttetését az ujonuan berendezett, Napkorról Nyír
egyházára reggeli 7 óra 30 perezkor és Nyíregyházá
ról Napkoira délelőtti 10 óra 30 perezkor induló na
ponkénti küldüncz-kocsi postajáratok által nyerendi. 
Az orosi postahivatal forgalmi (kézbesítési) körét Oros 
és Pazony községek, Harangod. Nagyszállás. Nyerges, 
Yilágos, Ignieze, Uuzhánya és Gimes puszták képezik.

#  A jö v e d e lm i adó -K iv e tő  b izottság. Nyír
egyházára nézve folyó évi juniushó 7-edikén kezdi 
meg működését.

(sz.) A  s/.ováthi postára egy Derecskén feladott 
állítólag 250 forintos levél érkezett a múlt hóban, 
mely az illető czimzett által fölbontatván, abban pénz 
helyett papír találtatott. A vizsgálat már megkezdetett.

(H e ly re ig a z ítá s .) Lapunk 21-ik számában, a 
nyíregyházi ref. egyházközség által közelebb rendezett 
..Zene és szavalati estély" alkalmával tett feliilfizetések- 

í  röl megjelent közleményből, illetőleg a felülfizetok név
sorából, M a u re ry  L a jo s  ur neve, aki 3 írttal volt 

;szives feliilfizetni, tévedésből kimaradt; mit is ezennel 
isietünk kiigazítani.A „Szabolcs1 tárczája.

ANDRÁSSY BÉLA

1 £ 8 0 . E R E Z E T E .

Irta Fenyves*) Ferenez.
Felölvaatatott a „Tudomány- és Műegyetemi Olvasókör"-ben, 

1878. május 10.

Andrássy Béla 1854-ben Szt.-Istványon, Borsod- 
megyébeu született. Iskoláit Egerben kezdé és itt is
mertem őt meg.
... óüük ezúttal egy oly élet legrajzolását vár

jak tőlem, mely mint a vizeset ezer meg ezer dara
bokra szakad; mely nem ismerve határt, széttöri Ián-; 
czát s gát nélkül ömlik ki medréből, mely mindent el- j 
sodor, eltipor, mi útjában áll, miudenüt pusztít, té r- ! 
mektelenit; mely majd keskeny, de mély medrében 
föld alá búvik ; majd ujult, kétszeres erővel felszökel 
s mosolyog az égető nap sugaraiban; mely majd fel
háborodva széttörik száz meg száz sziklán; majd zúgva 
bömbölve zuhog le meredek faláról és még az az 
ijesztő tudat, hogy vakon, kérlelhetlenül a setét ten-1 
gerbe vész, még uz sem áilitja m eg...!

. ' • Í T  ° ly  esemény-gazdag élet lerajzolását 
varjak, mely harci, küzködés, a hit, remény s szert- 
lem démoni csatája; melyben öröm s fájdalom, fény, 
sötétség, vágy «  megutált kéj; kísérteties múlt, ré-j 
mito jeien s kétségbeejtő jövő egész chaosa vegyül: 
úgy csalatkoznak, mert minden más, csak ily élet nem 
volt az ö ve !

.... „̂e,n ilyen chaos hát, nem olyan vizeset, nem : 
villámlás s dörgés, mely mig a lelket magasra emeli, 
addig le is sújtja; de ha láttak önök kis csermelyt.! 
mely kaczerkodva a nap forró csókjaival fényövezte' 
koronával enyeleg és édes dalt susog; mely ha fe l-fe l1

; buzog is, ha ki-kiöiulik is néha, virágot ölelve futja 
meg útját: úgy van fogalmunk, úgy tudhatjuk, hogy 
ilyen élet volt az Andrássy Béláé. I

S midőn e rövid életképét rövid előadásban 
nyújtom önöknek, úgy vagyok, mint a búvár, kit ba 
messze terjedő, fenséges, plasticai szépségű tájra vo- 
zetuek, nem látja meg az égbe nyúló meredek bérczek- 
tol, a magas, derék tölgyfáktól, a körötte elterülő 
s/ingazdag virágokat; de ha hegyektől kerítve egy 
szak keskeny völgybe tér, elvágva láthatára, kénytelen 
a szerény ibolyát s a kis uefelejtset is figyelemre 
méltatni . úgy éu is Andrási,, életrajzában nem mész
k ő  terjedő táj, de kis völgyben érezve magam, nem 
érdekfeszito események, hanem csak is apróbb episo- 
dokra szorítkozhatnia, melyeket mint megannyi nelé- 
lejtseket tárok most önök elé.

S ha végre ez episodokban mint közvetlen előt
tem történtekben, talán csekély személyem is szerepel, 
ne vegyék kérem hiúságnak, hiszen más adataim nem 
lehetnek, s különben is kinek jutna eszébe halvány 

i mécset állítani a nap m ellé.!
Andrássy Béla gyermekkori barátom volt.
Aki tudja, hogy gyermekek közt mily könnyen 

fejlődik az ismeretség barátsággá: nem fog csodálkozni 
ha mi is, még nem is ösmerve egymást, már barátokká 
váltunk.!

Az igaz barátság olyan mint az egészséges nö- \ 
vény, melynek nem igen van szüksége a napsugárra, 
még is kivirul!

Első éveire már nem emlékezhetem. Egyéharánt: 
„Tavasz és ifjúság remények kora mindkettő, ennek 
mint amannak nincs múltja m ég ".. ! is ő nem is a 
múltra, ö a jövőre fektette a fösulyt!

Tanult, tanulmányozott, s mint senki más s csak 
hamar ki is tűnt láugesze, nagy tehetsége s ritka 
szorgalma á lta l..

Már harmadik gymnasialis korában nagyban ver- 
selgetett. Nem lehetett előtte tiszta lap. melyen ott 
ue hagyta volna tolla nyomát! Csoda-e hát, ha már 
mint gyermeket „kis poétádnak csúfoltuk. (!)

S a kis poéta nem vette csufnévnek e nevet, s 
csak akkor boszankodott kissé, midőn egy, gyakorla

tul feladott unalmas, száraz themát versbe szedve, az 
e miatt méltó haragra gyuladt érdemes tanára: „kon
tár troubadour"-nak nevezte.!

Hanem aztán nem sokára meg volt elégtétele.!
A hatodik s hetedik gymnasialis korában nyíltan 

fellépett és jól emlékszem mi ugyancsak megbámul
tuk ö t.! Az önképzö korók egyhungulag, nagy lelke
sedéssel fogadták el verseit, melyek közül nem egy 
pályadijat is nyert s melyekről maga az igazgató, az 
irodalomban is ismert Szvorenyi József, jeles nyelv tu
dós s érdemes taufértiu nem kis elismeréssel nyilatkozott.

És mert fiatal ember becsvágy nélkül nem létez
hetik : felcsapot szerkesztőnek !

Egy kis Írott lapott teremtett „Eged" czimmel, 
melyet azonban mint féltett kincsét csak meghittjei 
olvashattunk . Fölösleges mondanom, hogy valamennyi 
meghittje munkatársa is v o lt !

E viszony még bensőbbé vált közöttünk, midőn 
én is „Boszorkány" czimmel egy kis élez lapot indí
tottam m eg ... Magain voltain a szerkesztő, kiadó, 
nyomdász és széthordó! ( )  pedig a viszon szolgálat 
fejében fömuiikatársammá lett

Nem hiszem, hogy lett volna a földkerekségén 
szerkesztő, aki valaha büszkébben mutatott volna mun
katársára, mint én Andrássyra.! Mert tény, hogy él- 

;czei gyakran oly sikerültek voltak, hogv azok a „Bo
szorkányában megjelentök után az „Üstökösében is 
napvilágot láttuk.!

Yolt is öröm Izraelban! Nem tudtam eléggé 
nagy betűkkel hirdetni, hogy : Andrássy Béla, főniun- 
katársunknak lapunkban közlött „Deák -stikli‘ ‘ -jéböl 
két adoma megjelent az „üstökösében I

Hogy bámultuk, hogy csodáltuk ö t .. Az a „kon
tár troubadour," az a „kis poéta"-nak csúfolt kis fe
kete szemű vézna gyerek, ugyancsak csúffá tett be
nőnket. . . .  Egy évvel később 1(1 éves korában felve
vőn Egcdi Béla álnevét, a Dolinái Gyula által lelke
sedéssel szerkesztett „Tanulók közlönye," majd a „Csa
ládi kör", „Nefelejts" és egy két vidéki lap közölték 
néhány apróbb s már akkor is szellemmel irt versét.

(Foly. köv.)



(g—g ) a  ref. imahá* alapkő letétel! ünne- tudás, a legkellemetlenebb helyietbo sodorhatja az egész 
Mélyének alkalmával este a szinlcürben tartott „sza-j társulatot.
valati és zeucestély** bevétele 292 Irt. 50 kr., a ki- ('ütttörtökön, májushó 29-edikén: Prielloné Luiza 
adás 23 frt., tehát a tiszta jövedelem : 204 ír t  50 jutalmául: „Czigáuy**, népszínmű 3 felv. Irta Szigligeti, 
kr. volt. A mai kerek és a szó szoros értelmében corrcct elöa-1

X  A  n iosndékokitak és más tisztátalan fo- dús, nagymérvbeu holyreütötte a vasárnapi előadáson! 
lyadékoknak az utczára bocsátása ellen meg van ugyan ejtett csorbát. Pricllené asszony mint legtöbb szerepét 
liozva a határozat ; de polgártársaink úgy látszik, hogy úgy Iiózsit is érzelmi oldaláról tanulmányozta és fogta 
azt egy átalában nem akarják respektálni. Steril Emá- j  fel természetes egyszerűséggel. de épen ezért össz- 
nuel és Hoffman Adolf urak udvaráról karvastagságban | hangzással állította elő Iiózsi alakját, mely habár a 
folyt tegnapelőtt is a tisztátalan habos folyadék az {lelki fejlődést ncmttínteti is ki teljesen, azért számos 
utczára. — Nem tudjuk, ba van-o a rendőrségnek e|oly mozanattal bir, melyből sokat lehet csinálni, l ’ ri- 
tényröl tudomása? ellené természetes játéka mindig megóvta őt a túlzás-:

#  E ré lyes  polgárm esterünk  figyelme mindig | tói, ami pedig kivált egy pályája reggelén álló színész-i 
újabb, meg ujubb pontot fedez fel, hol javitni és reu- nőnél igen drága kincs. A közönség méltányolta is a 
Jezni valót talál. Közelebb a sétatért korlátoltatta kö-. jeles játékot; többszöri zajos hívással tisztelvén meg a 
riil, amit kétségen kívül a tér parkká alakítása fog J tehetség és kitűnő szorgalmú művésznőt. Ma az éne- 
követui. Ugyancsak most dolgoznak a szent-mihály j kok is jobban sikerültek mint máskor. Közönség da- 
utczai és a huzatéri, mindennappal veszélyesebbé váló czára az esős időnek meglehetős számban jelent meg. 
viztekeuok lecsapolásáu. Mindkettő igen üdvös és r é g ;
óhajtott gondoskodás. “ “ “ “ “ ""— — —

(Postaügy.) A n a g y m é lt ó s á g u  m a gy. k i r : 
k e r e s k e d e lm i  m in is z t é r iu m  kibocsátványa foly
tán, értesítem a t. ez. levelező közönséget, hogy azon 
felek, akik kocsipostai (érték és csomag) küldeményei
ket, vagy személyesen vagy valamely meghatalmazott
által, kívánják a postán átvenni, • ciélból, az itteni _  Következő „előfizetést felhívás" küldetett 
kincstárilag kezelt postaluvatalnal fiókot nyittathatnak. |,0 szerkesztőségünkhöz: ..M aterialism us a v ilág- 
Ily linkért, ha az illető fél a levélpostánál már fiókot irodalomban" ezimii, bárom túlzóira terjedő műre

IRODALOM és MŰVÉSZET.

Könyvismertetés

tart, külön dijt nem kell űzetni; ha azonban a levél-i Midőn felhívásomat a nagy közönség elébocsátom
postánál fiókot nem tart, akkor azon dij já r a kocsi-; s müvemet éltre hívom, teszem azt azon tudatban 
postai fiókért, mely a levélpostai fiókokért van inegál-1 hogy ez által hézagpótló s minden tekintetben nagy- 
lapitva (u. ni. 6 frt 30 kr. félévenként). Magatol erte- becsű müvei gazdagítom irodalmunkat.lapítva (u.
tik, hogy ha valaki a kocsipostáuál fiókot nyitott, igé
nye van a levélpostai fiókra is. Azon fióktartóknak kül
deményei, akik elöleges bejelentés nélkül a postahiva
talnál három napig meg nem jelennek, a levélhordó 
által házhoz kézbesittetnek; éspedig a levélpostai kül
demények ingyen, a kocsi| ostai küldemények azonban 
a fiók daczára kézbesítési dijak beszedése mellett. M. 
k. postahivatal. Nyíregyháza, 1873. május hó 25. K a r 
d os  in. kir. postahivatali főnők.

gazdagítom irodalmunkat.
A materialismus korunkban erős virágzásnak in

dult. Most, midőn honi irodalmijuk is gazdagabb lett 
a materialistikus müvek lefordítása által, annál inkább 
hézagpótlónak tűnik föl müvem, melynek egyenes czélja 
felmutatni azt: m in ő  b e fo ly á s s a l  v o l t  s van  a 
in a t c r i a 1 i s m ti s az ir o d a lo m ra .

Müvemet helyesebb átnézet s tájékozás végett 
j húrom füzetre osztom. Az első czime: A b ö lc s é s z e t  
f e j l ő d é s e  a m a te r iá l is u l  u sljoz. Második füzet:

L ö vey  A n ta l lövű-petrii küzbirtokos megyei _\ m a te r ia l is m u s  t ö r t é n e t e .  Harmadik füzet:
volt alispán atyai szivét mély gyász érte : elragadván 

halál 17 éves leánykáját A naponkint hervadó vi-
m a te  t in i  isin us b e fo ly á s a  az i r o d a lo m r a .  

Czélomat szemelőtt tartva, a kőt első füzet csak
rág multhó 22-edikéu hajtá le halvány arczát a ha-, dióhéjba szorítva fogja fejtegetni tárgyát, de elég ki
lát hideg párnájára. A temetési szertartásra^amely' ma mentőén, hogy érthető bevezetésül szolgáljon a bar-

liin .„ „ .É l . i::- . .  _ 1 •• . • » . i. •• ■ ••. . . .egy hete délután 2 órakor ment végbe, Lukács Ödön 
helybeli lelkész hivatott meg. Szelíd álom pihenjen 
az oly koráu elsötétült szemeken!

madik füzet teljes bő terjedelmű kötetet fog tartal
mazni, — fog hozni mutatványokat azon költemények
ből, melyekből a materialismus világosan kisugárzik. 

—  valamint — jegyzetképen — az írók életrajzát is.
Mindcu igyekezetem abban központosul, hogy 

nemcsak a bölcsészedéi és irodalommal foglalkozók- 
Csütörtökön, májushó 15 én „Ördög és a párisi nak. hanem a költészet barátijainak is hasznos és mu- 

vakleány, színmű 4 felvonásban, irta ifj. Dumas Sáli- láttató müvet nyújtsak, —  főleg az utóbbiaknak az ál- 
dor. Túlhajtott képzelődés behatása alatt született 6 tál, hogy a költemények kö/ul mindenkor a legélveze- 
minden valószínűtlensége mellett is kielégítően élvez- tesebb. és legkitűnőbbeket választandom ki. 
hc-to mi 
láthatok

S Z I N II A z.

melyen a dtitnasi lélek nyomai mindenütt Vállalatom kidolgozásához hosszas és fárasztó
A koszorún ez estén Pártényinó (Appiani tanulmány kivántatott. de biztat, hogy hazánk értelmi- 

manpüsiié) é-9 Prielle (Saint Gerilláin) osztoztak. Ács sége felfogja azt karolni, és méltányolni fog egy oly 
Irmának (Blnncli) szintén voltak sikerült és részben müvet, mely az összes európai modern irodalomban 
megható ábrázolásai. Komáromi I’ietrit gyűlöletet kellő eddig nélkülözve van. 

éggel ecsetelte. Közönség küzép-muvészi követ kőzete 
szerű számban.

Szom baton, mújushó 17-én 
kék1* vígjáték 4 felvonásban irta Lukácsy. Bocsássa- 
nak meg az e darabban közreműködött egyének, de 
kritikának m in szaluid ily darabhoz szólni, mely min
den bírálaton alul áll, nem 
letlensége miatt is.

A mű első füzete: „A  b ö lc s é s z e t  f e j l ő d é s e  
ni a t e r i  1 is  ni u s h o z* május első napjaiban fog 

Divatos menyecs- megjelenni és bérmentesen szétküldetui A másik két 
füzet két— két hónappal utóbb.

Azok részére, kik ezen hézagpótló müvet meg
szerezni és ismerni óhajtják, —  ezennel előfizetést 

uk friválsága, de töké- nyitok. A két első füzetre egy— egy forintjával, az 
utolsó füzetre két forintjával. Kik azonban mind a há-

Ya*»ariiapon, májushó 18-adikán közkívánatra rom füzetre egyszerre eh> fizetnek, csak három frntért 
„A  betyár kendője**, Abonyi Lajostól. L  nm fölött első kapják meg augustus végéig. Bolti ára a két első fűzet 
ízl cu kimondtuk dicsérő véleményünket, ahoz tehát nek 2—2 frt, a harmadik füzetnek 3 írt leend
nem szólunk. A szép számú közönség tígyelemmel ki- Az előfizetési pénzek bezárólag folyóhó 30-káig
sérte a darab menetét s a működő személy zett ke- szerző nővére czimzetton, annak lakására, Papnövelde
rek s átgondolt játékát. utcza 7. szám bérmentes levelekben, vagy utalványon,

H étfőn , májushó 19-én ..A szerzetesek vagy ka- világosan megjelölve, — hogy az összes miire, vagy 
latul a cárraelitn szüzek zárdájában**, vígjáték 3 fel- annak csak egy füzetére s melyikre fizetnek elő —
vonásban, irta Tenellé, fordította Császár. Mullattató küldendők.

Gyűjtök 8 előfizető után tiszteletpéldáuyt kapnak 
Pest, marczius 1-én, 1873.

tiolenii'li Károly
szerző.

—  Épen most megjelent és Plincz Gyula könyv-

vígjáték, mely élénkségénél fogva tartós repertoiri 
életre számíthat

Szerdán, májushó 21-én: „Egy jó  madár vagy 
a hívatlan vendég** vígjáték 3 felv. Szigeti Józseftől 
Szerző e darabban ama jó  madarakat ostorozza, akik
mely alázatossággal kullognak b « hazánkba, hol azu-; kereskedésében Nyíregyházán kaphatók 
Ián népen fflliiziinlc és hálából ■ megjárt gyűlölik, Károly kisebb történelmi munkái í  kötet
gy alázzák és üldözik. Nem rósz alapgondolat de a ....................................
szempont, melyből szerző kiindult inkább politikai, 
mint széptant; «*z pedig nagy hiba. A föszemélyek 
jellemei sem tökéletesek. Huhonyák (Károlyi) az első 
felvonásban számba sem veszi leánya boldogságát, 
holott később meghalni, kész volna érette. Hubo-

Ipolyi Arnold beszédei 
Vámbéry Ármin. Rokhara története 2 kötet 
A magyarnemzet politikája 
A magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezete, 

Dr. Apáthy Istvántól
Schnierer Aladár. A büntető jog átalános tanai

nyáknénál (Pártényné) nem hiányzik ugyan az anyai > Knorr Alajos. A magyar magánjog
gyöngédség, de férje iránt meglehetős katonás. Y a v -, 
ranecz (Pártényi) egy léhütö tarka alak, tömve mind- j 
azon tulajdonokkal, amelyekkel csak egy magyarfaló, 
álcivilisátor ékeskedhetik. A többi szentély bátran ef- j
maradhatna a darabból, mint akikre egyátalában nincs | \ x uj bélyeg-törvény

Önügyvéd, vagyis gyakorlati útmu
tatás mindennemű jogügy letek elintézésére. 
Második a legújabb törvényekkel bővített 
kiadás

3.60
350

2.40
2.40 
3.—

szükség Pártényi kissé erősen színezte ugyan Vavra 
neczet, de azért végig mullattató alak volt.

Szőni haton, mújushó 21-én „E g y  h a ld o k ló  
átka**, dráma 5 felv. írták Rurgois Anicet és Fancher 
Pál. E dráma a hiányos compositió s a lélektani indo
kolatlanság mellett is élvezhető; kivált ha a szereplő 
személyzet oly lelkiismeretes buzgalmat és figyelmet 
fejt ki. mint ezúttal.

Vasárnapon, májushó 22-én, czidéu másodszor: 
„E g y  m a g y a r  p lé b á n o s  és a m u s z k a v e z e tö ‘\ 
színmű 3 felv. Irta Lukácsy Sándor. Elnézve a darab 
gyengéitől, az előadás dicséretre méltó pontossággal és 
kerekdedséggel folyt le. Pártényi (Grünstcin Mózes) igen 
mulattató alak volt.

Hétfőn, májushó 23-án : „ Z s id ó  n p á c za  és 
J ó z s e f  császár.** Darab és előadás egyaránt gyenge 
volt. A legjobb akarattal figyelmeztetjük az igazgató
ságot, hogy igyekezzék kissé több rendet és figyelmet 
hozni b e : különben még néhány n maihoz hasonló elő-

3.60 — .20 
1 — 
8.— 

— 50 
— .80

Kompolthy Tivadar. Tengeren és azárnzföldön 
Nagyváthy Kálmán. Krisztina, regény 2 kötet 
Berzenczey László. Rovás. I Cscruáton.
A pártokról a Lónyay-Ugy folytán'
Neuer Führer durch Wien und Umgebung. Tér

képpel — ‘70
Führer zűr Wcltausstellung in Wien. Mit lvarto

und Plán — .90
Ncuster Plán von Wien nebst Situations Plán dér

Wcltausstellung — .60
—  G y ö n g y ö  sy  S ám u e l káliói ref. leik. ün

nepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédekro hir
det előfizetést. A 3 füzetben augusztushóban megje
lenő beszédek ára 3 frt. —  Gyöngyössynek ismert 
szép tolla és nyelvezete nem szorult bővebb ajánla
tunkra.

Felelős szerkeszti) : K . K m eth y  István.

H I R D B T H B H B L

Varró-gép raktár.
A legújabb és legtökéletesebb szerkezetű Sihgv’.F 

féle amerikai varró-gépek egyedüli raktára Nyiregyhásü 
és vidékére Hiiufi’el és Társa előbb Reich ÍJ -féle nö* 
rinbergi diszáru ós fűszer kereskedésében.

Ajánlhatók legfőkép a családi gépek Tainboriroíó 
géppel együtt, melyen a legfinomabb móltól a legerő
sebb vászon és posztó munkát végezni lehet, — nem
különben ajánlhatók a női- és férfiszabóknak és más 
mesterséghez való nélkülözhetetlen varró-gépek, u. n i..

Czipé zeknek, kalaposok- és szürszabókuak. Kap
ható gyári áron, 10 évi jótálás mellett.

A közönség könnyebbségére minden géphez ma
gyarul nyomatott utasítás adatik.

Á r s z a b á l y .
1 Singer családi gép tamborirozóval . 96 frt 50 kr
1 „ szinte elzárható kaszettel . 86 „  50 „
1 „ családi gép tamburirozó gép

n é l k ü l ..................................75 „
1 „ ugyanaz amerikai diófa kaszettel 85 „
1 „ férfiszabónak tamborirozóval 98 „  50 ,t

czipészeknek könnyebb és ne
hezebb munkára................... 105 „
kalaposoknak és sziirszabóknak 137 „  

kézi varró-gépek 24 írttól 40 írtig, minden hozzá való 
kellékek szinte kaphatók a legjutányosabb áron.

Nemkülönben legújabb angol eső- és por köpe
nyegek, esernyők, napernyők, legfinomabb franczia és 
prágai keztyük, úti böröudök, kézi táskák, női utazó 
kofferek, legjobb készítésű női, férfi és gyermek láb
belik, valódi disznóbőr angol nyergek, nyeregkészletek, 
legdivatosb bel és külföldi nemez és szalma kalapok* 
a legmérsékeltebb árak mellet.

Ugyanott kaphatók mindenféle ásványvizek leg- 
frisebb töltésből.

Ugyiszntén legfinomabb gép olajt kisebb és na
gyobb inenyiségben (gazdasági gépekhez.)

Fakészletek eladása.
A nagyhalászi Tiszaparton raktározva vau 

eladó :
600 öl tölgy hasábta
100 öl kőris hasábfa
100 öl gyertyán hasábfa
200 öl kemény dorongfa
50 öl puhafa: továbbá
130 □  öl tölgyfa deszka
25 □  öl vincsfa deszka
8000 db kifaragott kőrisfa kocsitalp
lüOOO db kifaragott körisfa kocsiküllő
25000 db tölgyfa zsindely
400 mérő faszén

Árjegyzékek iránti szives megkeresések ajánlott 
levélben infcézendók.

Kállay András
(2— 1) erdő-tulajdonosnál.

Tagositott birtok bérlet.
Bérezel község határában, Orosz Jószef 

birtoka, folyó 1873-ik évi Szent-Mihály Hajijá
tól 6 egymásután következő évekre átalában;

Ijelenben Jiedig már az ugar is bérbe vehető. 
A feltételek iránt tudakozódhatni Doroghon a 
tulajdonosnál. (3—-1)

Sima pusztán.
Elek Ferencz nyíregyházi lakosnak 260 liold- 

nvi birtoka, gazdasági eszközökkel ellátva, fo
lyó 1873-ik évi Szent-Mihály napjától bérbe 
vehető. Az ugar haszonélvezete már jelenben is 
kibérelhető. Tudakozódhatni Nyíregyházán a tu 
lajdonosnak nagvoros-utezai sajátházában.

(3— 1)

Nyíregyháza városának
400—500 öl kemény tűzifára szüksége lóvén, fölhivatnak 
az illetők; hogy 10 egész ölekben kirakva, 15 nap 
alatt a városi téglagyárakba szálitva, ajánlataikat, a 
polgármesteri hivatalnál, a fa minőségének foliswerhe- 

i tése tekintetéből, néhány hasábnak felmutatása melletti 
15 nap alatt bemutatni ne késsenek.

2670 tk.
1873

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. tszk. tkvi. osztálya részérói 

közhírré tétetik, mikéut a nyíregyházi 4162 sz. tjkvben 
A. t. 1 sorsz. alatt bevezetett s ( ’sengeri Sámuel, Mar
kó Ilona Markó Éva, és Prckopa József közös tulajdo
nát képező 118. sz. alatti belsőség a folyó évi 1873 
június 30-ik és szükség esetében a folyó 1873 julius 
31-ik napján d. e. 10 órakor ezen hatóság hivatali he
lyiségében tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
igérouek elfog adatni

1. Feltétele; Kikiálltásiár \ . 5993 f r t  SS kr.
2. Bánompénz . . . . . . . .  CüO frt —
?. A vételár V, része 3 nap másik ,/i1 része 15

nap és harmadik 1, része két hó alatt G"/„ kamattal 
fizetendő. Vevő a birtoknak azonnal birtokába és hasz
nálatába lép a tkvi átírás azonban csak a vételár tel
jes lefizetésével lesz eszközölhető.

Kelt a nyíregyházi kir. tszk. tkv. osztályainak 
1873 májushó 28-án tartott üléséből. (3— 1)

Papp László
•. tk. verető.



Czincz Sdmuel Nyíregyházái].r > j

Elad és vesz mindenféle állam- és iparpapirokat, u. m. urbéri kárpótlást, szölödézsma és nemzeti kölcsönö
ket; nem különben vasúti, bank és takarékpénztári részvényeket, ezüst- és aranypénzeket; továbbá bevált mindenféle 
couponokat (kamatszelvény) a legillendőbb díjazás mellett.

Előleg értékpapírokra mindenkor kapható.

248. számhoz. Ad. 1496. szám.

Hirdetmény. <3~ 2>
A tokaji m. kir urad. gazdasági hivatalban folyó 

óvt juniushó 17-én délelőtt 10 órakor kezdődő nyilvá
nos verseny utján a kővetkező bértárgyak foguak ha
szonbérbe adatni:

I. Tokajban.
1) Ilid és vámszedésijog a vámpénztárijuk! lakás

sal együtt 1873. julius 1 -töl 3 évre.
2) Kis vámház 1873. julius 1-től 3 évre.

II. Tarczalon.

3) „Sulymoshát” 39 ••7/,,0b hold rét és szántó
fö ld  1873. november 1-től 3 évre.

4) „Zugolyhát” 58 564/,«oo hold rét és szántóföld 
1873. november 1-töl 3 évre.

5) „Majjrépület” kerttel 1873. november 1-töl 
3 évre.

III. Rakomazon.
6) „Aranyos” szántóföld 13-ik részlete 7 **/uoo 

hold 1873. november 1-től 12 évre.
7) „Aranyos11 szántóföld 14-ik részlete 6 T3CI6ü0 

hold 1873. november 1-től 12 évre.
8) „Aranyos** szántóföld 15-ik részlete 5 , ii0 16oo 

hold 1873. november 1-töl 12 évre.
9) „Aranyos*4 szántóföld 16-ik részlete 6 6,,i’ ,noo 

hold 1873. november 1-tól 12 évre.
10) 10 •w0'l, 0# hold erdei szántóföld 1873. no

vember 1-töl 3 évre.
11) „Juhászházai és Strázsadumbi irtás** 288 M#/,*00 

hold szántóföld 1873. november 1-töl 3 évre.
12) „Nagy-Gerind*4 erdőrét 1873. november 1-től 

3 évre.
13) „Tilalmas szöglet** erdei legelő 1873. novem

ber 1-töl 3 évre.

IV. Tímáron.
14) „Esküdt dülö“  34 m4/I600 hold szántóföld 1873. 

november 1-tul 3 évre.
15) „Hosszú dülő“  57 , 34” ,6oo hold szántóföld 

1973. november 1-töl 3 évre.
16) „Mélyuti dülő“  7 hold szántóföld 1873.

november 1-töl 3 évre.
17) „Meudou parti** legelő 1873. november 1-töl 

3 évre.
18) „Lukató** legelő 1873. november 1-töl 3 évre.

V. Tiüza-Ladányon.

19) 1 14,2160# holdas szntóföldek ..Kis bérlet** 
összeseu 75 9oo/l600 hold 1873. október 1-töl 3 évre.

Az árverési teltételek alulirt hivatalnál átnézhetek. 
.... A szóbeli árverés megkezdéséigszahálvszerüeu ki
állított írásbeli zárt ajánlatok elfogadtatnak.

Tokajban 1873. májushó 16-án.

M. kir. gazd. urad. hivatal.

A nyíregyházi csemege üzletbe
e  napokban m egérkezett legfinom abb bel- és kü l
fö ld i kü lön féle üveges borok  és serek, m elyek  
m ind ig jé g b e  hütve is kaphatók, továbbá  bá
d o g  szelenczékben légm entesen e lzá r t h idegen 
es m elegen ehető kü lönféle húsnemüek, bel és 
kü lfö ld i szalámi, kolbász, torm ás virsli, sonka, 
ha lak , r á k , sajtok és déli gyüm ölcsök  és a 
mostani idényhez képest beszerzett zöldségfé
lék  m int carfio l, spárga, uj ugorka, zö ld  borsó, 
zö ld  paszuly, és uj kolom pér, nem különben e g y 
néhány nap m úlva beszerzendő m inden féle g y ü 
m ölcsök , m int cseresznye, fö ld iep er, baraczk, 
dinnye stb. v é g re  m ind ig frisen kapható vaj, tej 
es aludt te j, m időn egyrészrő l a t. ez. városi 
es v idék i k özönség  becses figyelm ében  ajánlta- 
t ik .  ú gy másrészről ezen áruezikkeknek  a l e 
hető legju tánvosabb árakon leendő szolid  és 
gyors  k iszo lgá latáró l a t. ez. fogyasztó  közön
ség  b iztositta tik . ‘  ( 3— 3)

N y íregyh áza , 1873 májushó.

A csemege üzlet.

1873.

Árverési hirdetmény.
A  n y íregyh á z i kir. tö rvén yszék  te lekkön yv i 

osztá lya  rézsérö l ezennel k özh írré  téká ik , m iként 
K á llay  Béninek E isenberger D ávid  ellen i vég re -  

l hajtási ügyében  u tóbbitó l végreha jtás  alá vont, 
s a k.-várda i 48. sz. tjk vben  fo g la lt  ingatlanok 
a fo lyó  1873 ju lius 25-én és szükség esetében 
1873 augusztus 25-napjánuk d é le lő tti 10 óra 
kor (tű ze tik  k i) K .-Yárda m ezővárossá házánál 
tartandó nyilvános árverésen a le g töb b e t igé rö - 

; nek elfognak adatni.
K ik iá ltási ár a G. 7. 8. 1b sor sz. a la tti kü l- 

1 sőségekre nézve  2Í1G30 frt. a  235 rés lezt szám 
í alatti be lsőségre nézve szinte 30000 Irt. fo g  len

ni; bánom pénz 1 0 % ;  a v é te li ár egyharm ada a 
, leü téstő l szám ítandó 2 hó, a másik egyharm ada 
i a leütéstől 4 hó, s a harm adik  egyharm adrésze 
1 a leütéstől szám ítandó 8 hónap a latt lesz ese

dékes G %  kam ataival lefizetendő.
K e lt  a  nyíregyházi k ir. tszk. tk v i. osztá lyá

nak 1873 április 23-án ta r to tt  üléséből.
Papp László

(3—2) s. tk. vezető.

1234. tk.

1S73.

Árverési hirdetmény.
A  n .-kállo i kir. já rásb íróság  tk k v i. osztálya 

részérő l közh írré  té te tik  m ikén t F ischer Gusz
táv  örökösök  s Deutseh N e tt i végreh a jta tok  j a 
vára br. Józsika  M iklós e llen i végreha jtás i ü gyé
ben u tóbb itó l végrehajtás a lá  von t s a napkori 
415. sztjkvben  fog la lt s 11062 fr t értékű  tagos 
b irtok  e f. évi julius 8-án ú gy  f. év i augusztus 
12-én N apkor községházánál s a k.-sem jéni 452. 
és 453. sztjkvben  lévő  8370 fr t 50 k r  értékű  
e f. 1873-ik évi ju lius napján m int első s 
szükség esetén 1873-ik é v i augusztus 13. nap
ján  d. e :  0 órakor K .-Sem jén községházánál ta r 
tandó nyilvános árverésen a  le g töb b et Ígérőnek  
e lfo g  adatni.

• Á rverés i fe lté te lek  a kö ve tk ezők  :

Bánom  pénzül 1 0 %  1106 frt. 20 kr. és 837 
frt. 5 kr. teendő le.

A  vé te lá r  3 részletben, és p ed ig  az e lső >/3-da 
a leütéstől szám ított 1. % -d a  3. s v é g re  a z utol 
só % -d a  6 hónap a la tt lesz eredékes 0" „ ka
m ataival a  n.-kálloi k ir. járásb íróságnál le fize
tendő.

\ e vo  a b irtoknak azonnal használatába lép, 
a tkkv i átírás azonban csak a v é te lá r  teljes le 
fizetésével eszközölhető.

A  je lzá logos  h ite lezők  felszóllittatnak. m i- | 
ként a  vé te lá r  felosztása alka lm ával leendő kép- 
v iseltetésök vege it  e hatóság székhelyén  m egb í
zotta t rendeljenek, s azok  nevét és lakását az 
eladásig je len tse be e llenkező  esetben a „h iva - 

, tál “ -hol k inevezett gondnok  által fo g  képvise l
tetn i : és vég re

F gy id eü leg  felh ivatnak in indazokis k ik  a 
i végrehajtás alatt á lló  ingatlanok  irán t tulajdoni 

vagy  más igényt va gy  e lsőbbségi jo g o t  érvénve- 
sithetni vélnek, igény keresőtöket e h irdetm ény 

I közre  tételének utolsó nap játó l szám ítandó 15 
nap a latt, ha bár kü lön  értes ítést nem vettek  
is. nyújtsák be.

K e lt a n.-kallói kir. já rásb íróság  tk k v i. osz
tályának 1873-ik év i máj. ta r to tt  üléséből.

Kiadta:

(3— 2) K a * s a y
kir. nljcf'yző.

1873. (3— 3)

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tétetetik, miként a kassai káp
talan alapítványi pénztárának özv. Kemmerling Lajos- 
né szül. Orosz Anna, továbbá Kemmerling Anna és Gi
zella elleni végrehajtási ügyében, utóbbiaktól vérehaj- 
tás alá vont s a berczeli 7. és 15. számú tjkvekbo 
bevezetett ingatlanok, és pedig a folyó 1873 junius 
30-ik és szükség esetében a folyó 1873 julius 30-ik nap
ján délelőtt 10 órakor a helyszínén Bérezel községhá
zánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő
nek el fognak adatni.

Feltételek: Kikiáltási úr a 7 sztjkben foglalt in
gatlanokra nézve 14019 frt 50 kr. a 15 sztjkben fog
lalt ingatlanokra pedig 11209 frt. 50 kr.

Bánompénz 10**/o.
Vevő a birtoknak azonnal birtoka és használatá

ba lép.
A vételár fizetendő három részletben, és pedig 

az 1-ső részlet 15 nap, a 2-od részlet 3 bő, és 3-ndu 
részlet 6 hónap alatt fizetendő fi"„  kamattal,

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhe
ly, n vagy ennek közelében nem laknak, ezennel felszó- 
littatnuk, hogy a vételár felosztása alkalmával leeudö 
kepviséltetésük végett, a hatóság székhelyen mepbizot- 

1 bit rendeljenek s azok nevét és lukasát az eladásig je 
lentsék he. ellenkezőleg a hivataltól kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni.

Egyideüleg felhivatuak mindazok is, kik a lefog
lalt javak iránt túladom vagy más igényt érvényesít
hetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzété
telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, ha
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be ; külön- 

! ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt ,ft Nyíregyházi kir. tszék. tkvi. osztályának 
1873 április hó 16-án tartott üléséből.

Papp László
a. tk. vézotö.

Eladó részvény. (3~ 3>
Kpy darab „Tisza biztosító és jelzálog bank*‘-i

részvény szabad kézből eladó. A venni szándé
kozó Krasznay Gábor úrral értekezhetik.

Luchi savanyuviz.
Molnár János, országos birii vegyész véleménye 

alapján a tiszta égvényes savanyú vizeknek egyik 
legritkább legkitűnőbb példánya, mely eltekintve attól 
hogy (Molnár ur szavait idézve) sok betegségnél hat
hatós gyógyszerül alkalmazható, mint diaetetikus hű
sítő ital igen czélszerii, borral keverve igen kellemes 
és az egészségre jótékony befolyással bir. Lassan, de 
tartósan pezseg, mig például a szolyvaiviz hirtelen fel
pezseg ugyan, de pezsgése rögtön megszűnik. Továbbá 
nem feketedik meg borral keverve, bár meddig is áll 
mig a szolyvai vizes bor csakhamar feketés szint vesz 
fel. Végre pedig ugyancsak említett vegyész ur véle
ménye szerént. e viz a legtartósabbaknak egyike, üdítő 
czélszerü halasát sokáig őrzi meg,

B erta lan  P á l 
forrás tulajdonos.

Kapható Nyíregyházán: Bertalan Pál,Kralovánszki 
László és Török Péter uraknál.

Egy láda 40-es 3 frt 80 kr. GO as 4 frt üvegen
ként 11 és 8 krjával, a ládák (teljes ép állapotban) 
1 frt 40 krjával visszavétetnek. (fi—2)

Hirdetmény.II.-Dorogi) várossá határában Orosz 
Anna özvegy Kemmerling Lajosne' tulajdo
nát képező és a doroghi 7(57 sz. alatti kitel
telek jegyzőkönyvben foglalt ingatlanok, 
összesen vagy részletekben szabad kézből, 
vagy ha az nem sikerülne e folyó év junius 
hó 15. napján d. u. 2 órakor II.-Dorogh vá
ros házánál tartandó önkéntes nyilvános ár
verésen, készpénz fizetés mellett, eladatni 
fognak.

N y ír e g y h á z a , 1873. N y o m a to tt  D o b a y  Sándornál.

W *  *^n* 8z,*mni,khoz vau mellékelve a „ L U C H I1* savanyu vizforrás ismertetése,
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