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A megyék uj beosztása.
(th y .) A  m egyék területi rendezése ké

pezi ma a napi kérdés és a lapok vezérczik- 
keinek tárgyát.

A  főváros^ lapok nyomán, egymásután 
szólalnak fel az egyes vidékek, m egyék saj
tói majd pártolva, majd rosszalva az e kér
dést tárgyazó miniszteri javaslatot aszerént, 
amint egy iket politikai hitvallása, másikat a 
kormány iránti rokon- vagy  ellenszenve, is
mét másikat saját területe s a történeti em
lékek iránti féltékeny kedése vezeti és sugal
mazza.

A  kormány barátai, a törvényhatósá
gok  kikerekitését s annak a miniszteri ja 
vaslat szerénti uj beosztását igen szerencsés 
eszmének és fontos lépésnek tartják a jó  
k ö z i g a z g a t á s  megteremtése télé; azt 
hozván fel érvül, hogy csakis ig y  lesz lehet
séges létrehozni oly házi pénztárt, mely a 
közteherviselés arányának megfelel.

A z  ellenzék nem találja ugyan egyene
sen elvetendőnek az alapelvet magát, de te
kintve zilált pénzügyi viszonyainkat, igaz
ságszolgáltatásunk gyarlóságát, polgári és 
büntető törvényeink hiányosságát s kormá
nyunknak az e javaslattal szoros kapcsolat
ban levő országos érdekek s helyi viszo
nyok körüli tájékozatlanságát : ha nem is 
egészen iidvtelennck, de legalább is elha
markodott s kissé könnyelmű lépésnek tart
ja azt.

Egyben tehát mindannyian egyetérte
nek; hogy tudniillik a megyék rendezése, il
letőleg azok területi beosztása, mindenesetre 
szükséges valam i; csak a kiviteli módoza
tokra nézve nem osztják egymás nézetét.

Mi részünkről sem a kormány barátai
nak, sein az ellenzéknek nem oszthatjuk né
zetét egészen.

A  kormány nézetét, illetőleg a minisz
teri javaslatot úgy, ahogyan van, nem oszt
hatjuk azért; mert a mostani viszonyok közt 
oly gyökeres reformot behozni, minő a régi 
m egyék uj beosztása, melynek következté
ben nem csak eltöröltetik nehány, megcson- 
kittatik több s kiszélesitteti’ még több me
g y e ; hanem a birtokviszonyok összezavará
sa s a kölcsönös kártahmitá.sok körül felme
rülendő viszályok, oly zűrzavart idéznek elő, 
mely egyenesen épen magát a czélbavett jó 
kormányzatot zsihbasztja meg, egyátalában 
sem nem czélszerü, sem nem szükséges; 
nem is em lítve a különféle heterogén ele
mek Ö88zevcgyüldsébol önként következő 
gyűlölködést és torzsalkodást, ami a köz- 
ügyekre nézve igen veszélyessé válhatik.

A z  ellenzék etekintetbeni nézetét nem 
oszthatjuk azért; inért habár nem helyesel
hetjük is egészen a kormánynak erőszakos 
felforgató szándékát s a különben sem igen 
nyugodt kedélyek ezutoui felkorbácsolását;! 
és bár igen jól tudjuk, hogy a szóban levő 
törvényjavaslat kidolgozásánál mindenesetre 
vannak érdekek, melyekre nem lehet szemet 
hunyni, nem lehet egyszerűen félretenni; és 
hogy oly szívós s a nemezét vérével o ly  erő
sen összeforrott municipium kikerekitése,

mint a miénk, organikus és rendszeres eljá
rást kíván : de másoldalról nem tagadhat
juk azt sem, hogy a régi megyék, az uj v i
szonyok keretébe soktekintetben nem illenek.

A  régi aránytalan beosztáson okvetlen 
segíteni kell de csakis ott, ahol az egyes 
törvényhatóságok területének egyes részei, 
szemmel láthatólag és érezhetőíeg akadá
lyozzák úgy a jó  közigazgatást, mint az 
igazságszolgáltatást és összeműködést. Ezt 
követelik, nem csak a józan okosság, ha
nem a hazafiság és magának az államnak 
érdekei is.

Az, hogy a mai törvényhatósági beosz
tás mellett, m ég mindig ott vagyunk, ahol 
ezelőtt 800 évvel voltunk, m ég magában 
nem elégséges ok arra, hogy azt, mint tel
jesen hasznavehetlent eldobjuk s mással, 
újabbal cseréljük ki.

Tagadhatatlan, hogy a m egyék mu
lasztása nagy és sok tekintetben vétkes, sőt 
még ma is igen lassan m ozog; de ha igaz
ságosak akarunk lenni, be kell ismernünk, 
hogy az nem annyira magában a rendszer
ben, mint az illető tisztviselők ázsiai kényel
mében s a törvényhatóság közönyében rejlik.

Nagyon  rósz gazda az, aki az erőteljes 
fát azért vágja  ki tövestől, mert rósz gyü 
mölcsöt vagy kevés jó t  terem ; és mást ül
tet helyébe, amelyről még azt sem tudja, 
hogy megfognnszik-c a régi helyén.

Nem ragaszkodunk konokul mi sem a 
régi megyékhez s azoknak a múltban iga
zolt, de a jelenben részént a vizi, részént a 
vasutak által lényegesen megváltozott terü
leti viszonyaihoz.

Nem kívánjuk azonban azt seiu, hogy 
a kikerckitési törvényjavaslat, a megyék 
meghallgatása nélkül tűzzel-vassal keresz
tül vitessék, kivétel nélkül mindenütt az or
szágban. E z, mint fentebb is mondva van, 
nem csak általános elégedetlenséget, hanem 
valóságos országos chaoszt idézne elé.

Szabolcsmegye kétségen kívül egyike 
azon megyéknek, melyek a kikerckitési tör
vényjavaslat szerént, nagy átalakulásnak 
néznek eléje.

Mennyiben leend ránk nézve ez átala-; 
kulás előnyös, mennyiben nem, a kikereki- 
tési vázlat részletes ismerete nélkül lehetet
len m ég csak sejteni is előre. Amennyiben 
azonban nálunk a Tisza folyam, ez arrondi- 
rozásnál igen fontos szerepet kell hogy ját- 
szék, a kikerckitési művelet nem fo g a  köny- 
nyebbek közé tartozni.

Kívánatos volna tehát, ha e kérdéshez 
minél többen és minél alaposabban szólná
nak megyénk illetékes köreiből, már csak 
azért is, hogy képviselőink helyes tájéko
zást szerezve maguknak az itthoni v is zo -1 
nyokról és kívánalmakról : majd e kérdés | 
tárgyalásánál a kormánynak és pártjának 
irányt adhassanak. Mi örömmel engedünk 
tért, minden e tárgyú közleményeknek.

A  T isza  szabályozása.

Különös tekintettel Felsö-Szabolcsra, a némi vonatkozással •
„Szabolcs" 22—25-<lik számaiban ugyanez érdekben megjelent 

„Válasz" czikksorozatm.)

(Folytatás.)
II.

Miként már fentebb is megemlítettük, a Tisza 
szabályozásának létesítése érdekében sok és szép elő
munkálatok lettek végrehajtva s a Tisza völgye szór- 
gosan tanulmányoztatott, amiről tanúságot tesznek 
azon felvételi rajzolatok, melyeken a helyzet topo- 
graphiai fekvése, a földek művelési ága. partmagasságok, 
vízmélységek, folyamscbesség, a tapasztalt legmagasabb 
vizsziu, a tisza-meder hosz- és keresztszelvénye elő 
van tüntetve; kérdés csak az marad, vájjon ezen ta
nulmányok helyesek-e, s hogy miként lettek azok al
kalmazva felhasználva, úgy vájjon a Tisza mellék fo
lyóin ezen tanulmányok végrehajtattak-e?

Feltéve, hogy ezek igy vannak, — lényeges 
akkor tudni azou rendszert, melyet a viz-mérésnél kö
vettek, s hogy ezek nyomán a Tiszába ömlő öszszes 

! vizek kültartalma helyesen állapittatott-e meg ?
A szabályozás leglényegesb részét képezi, h o g y  

is m e r jü k  tö b b  é v i  t a p a s z t a l a t  n y o m á n , a 
. s z a b á ly z a n d ó  fo ly a m  v iz k ö r n y é k é n e k  é v i  
'c s a p a d é k á t  s a zo n  v íz m e n n y is é g e t ,  m e ly e t  
s z a b á ly o z n i  a k a ru n k .

Elürebocsútva ezeket, melyre még később viszsza 
! fogunk térni, lássuk most azon módozatokat, melyek 
i szerént a Tisza szabályozásánál eljártak.

A tiszatöltések egymáshozi távolsága változó,
| miként azt a helyzet is magával hozza. Itt nincs bizo- 
| nyos normale távolság megállapítva, s csak azon ősz- 
szefűggés van a két töltéa iráuya között, amennyiben 
egymáshoz convergálnak, vugy egymástól divergálnak.

A töltés-vonalak iráuyzására igen szabályozóig 
hatottak a magasabb fekvésű helyek, dombok, melyek
kel azok összeköttetésbe hozattak.

A felső-szabolcsi részen a tervezett szerénti töl
tések egymáshozi távolsága 280 tói 1800 ölig váltako
zik. A mélyebb fekvésű helyek kikerültettek részént 
az építkezés nehézségénél lógva, vagy hogy több fold 
gazdáikodtassék meg, úgy tekintettel lévén a projek
tált s elfogadott átmetszésekre is.

Hogy mennyiben volt helyes ezen rendszer kö
vetése. legalább felső-szabolcsra nézve, megítélhetjük, 
ha tudjuk miszerént a Tisza medre már több helyütt 
a 25, 29, 30, 32,1 32, 33, 35. számú átmetszéseknél 
(habár már azok egyrészén a Tisza egész erővel foly 
is), 25— 60 ölben közelítette meg a töltéseket; sót 
Zsurk-Záhouynál nngyobbszerü bcllebezéseket is kel
lett foganatosítani.

A töltések kiépítésének megkezdésére vonatkozó 
adatok nem lóvén birtokunkban, e tekintetben csakis 
1556-tól követhetjük azok folyását

A felső-szabolcsi tiaz. szab. társulat tiszai véd- 
töltéseinek kiépítésénél is az 1830. évi legmagasabb 
vizszin vétetett alapul, s c fellett a zsurk-dombrádi- 
átlagosan, 2. 5— 3, a dombrád-halászi vonal egyrésze 
3 lábbal épitetett k i ; majd csak innen emelkedett 4 
lábra, miként az Egert József volt osztály-mérnök 
urnák 1867-ben végrehajtott tervezetéből kitűnik*)

A nevezett kir. osztály-mérnök ur kimutatása 
szerént, az egész töltés-vonalon, 1867-ben 183,580°—  1’
— 4" köb fölül volt beépítve, de mely kimutatás a 
társulati választmánynak 1856-ban (keltezett jegyző
könyvi adataival is megegyezik, mennyiben ott a neve
zett évig házikezelés és vállalkozás utján 189,159® —  
F —  9’’. köb föld beépítése van kimutatva.

Hekövetkezvén az 1867-ik év, szomorúan tapass- 
taltatott, hogy a kiépített töltések nem nyújtanak ele
gendő biztosítékot a Tisza magas á lja  ellen ; minek 
folytán az említett kir. osztály-mérnök ur felhivatott, 
hogy készítsen tervezetet a töltések emelése és erős- 
bitése érdekében.

Ezen tervezetben az 1867. évi tapasztalt legma
gasabb vizszin lévén alapul felvéve, mely átlagosan 3 
lábbal mutatkozott magasabbnak az 1530. évi viz szín
nél, s a felett 4 lábbal terveztetett a töltésmagasítás 
1”  —  3' koronával 3: 1 és 2 : 1. lejtövei 3' széles 
padkával 3 -a l az 1567. évi legmagasabb vizszin alatt 
2: 1 lejtővel s mely töltésemelés és erősbitésre 170,628’’
— 3’ — 10” . köb fold kiépítése volt előirányozva; 
azonban az később egy vizszin correctió következté
ben 175,984”  —  51 —  4"-ra emeltetett. Ezen előirány
zott köbmennyiségből 1867— 68— 69. évben 3 '.633* 
köb föld épitetett be, s igv éhez adván az 1867-ik 
évben talált köbtartalmat, 1869. évben már 276 213° 
l ’— 9”  volt beépítve.

!•) t )ga*eha*onlitván Pnleocapa rhlirányaatáral, ki art in* Ahh 
még nevelni ajánlotta, kitűnik, hojry mennyiből! t rt« k *1 

I attól, az építkezőé nagy háti .nvára.



Ezek után kivetkezett be a törvényhozás amaz 
ismert intézkedése, melyszeréut a felső-szabolcsi és 
bodrogközi szabályozási munkálatok sikercsitcse érde
kében 1.000,000 'irtot, mint országos segélyt szava
zott meg.

Kzen nyert segélyezés folytán a dombrádi in. k. 
osztály-hivatal, illetőleg Meiszner Ernő m. kir. mérnök 
ur egy terv elkészítésével bízatott meg, vagy helye
sebben, az 1867-ik évben készített tervezetet akként, 
dolgozuá át, hogy az a helyzet teljes felkarolásával, az 
építkezést a leghelyesebb irányban oldja meg.

így jött létre azon tervezet, melyszerént a töl
tések kiépítése végrehajtatott. Ezek alapját szintén az 
1867-ik évben tapasztalt legmagasabb vizszin képezi 
azon különbséggel, hogy a szakadások folytán egész
ben nem észlelhető vizszin, 0” al magasabbnak véte
tett, s ez a leeudett vizszin, mely alapul fogadtatott 
el. E felett 5— 0" el építtetett ki a zsurk-dombrádi 
vonal, inig a dombrád-gávai 4'-al.

A töltés-test építésénél a kővetkező méretek tar
tattak m eg: 2° korona 3 : 1 és 2 : 1 lejtő a koroná
tól T-ra le 2° széles padka 2 : 1. lejtő.

A fentebbi tervezet nyomán 225,-4610— 1 — 11 köb 
föld beépítése szükségeltetett; azonban a kivitelnél, 
részént mivel a berczel-gávai 1°— 2’. koronával építte
tett ki, s más körülmények közbejöttével némi megta
karítás eszközöltetett.

Ezen tervezetben a beépítve talált föld köb-tar
talma 207,525°—-3’ tesz ki, mely az elönbi számítás 
alapján 270,213°— 1’ —9”  nek találtatott.

Most a fentebbieket egybe vetve, a következőket 
állapíthatjuk m eg:

Eredetileg tervezve volt s kiépíttetett a töltés 
2*—6"-tól 4'-al az 1830-ki legmagasabb vizszin felett 
most 4' és 5’— 6 '-el az 1867-ki vizszin felett. Ugyde 
az 1867-ik évi viz átlagosan 3 lábbal volt magasabb 
az 1830-ki vizszinnél; tehát a fennálló töltés 3'—O'-al 
magasabb az első kiépítésnél.

Köbtartalma volt az eredeti építkezésnek 183.580° 
T — 4". midőn most azt kerekszámban 400,000°-nek 
bátran vehetjük, annálisinkább, mivel a dombrád-gá
vai vonalon elmaradt magasítás kiépítése is szándé- 
koltatik.

Az eredmény röviden: h o g y  a z  e r e d e t i l e g  
k i é p í t e t t  t ö l t é s - t e s t  c s a k is  (1. 37 4. r é s z é t  
t e s z i  k i a fen  á l l ó  t ö l t é s n e k ,  s h o gy  ez  2. 000 
tö b b  m in t  am az, v a g y is  a z  3 7 " 0 k é p e z i  en 
n e k , s ú gy  v is z o n y la t ia k  e g y m á s h o z ,  m in t 
1: 2. 609-h o z.

Hogy némely alább elmondott nézetünk igazolva 
legyen, szükségesnek véltük ezeket elésorolni, s a 
helyzetet constatálni.

a z  átmetszésekre vonatkozó adutok nem lévén 
birtokunkban, azok építkezéséről nem is szólhatunk; 
egyébbaránt e tekintetben nem is a végrehajtott mun
kálatokra kiadott pénzöszszeg, vagy kiemelt föld köb- j 
tartalma vonja magára figyelmünket, mint inkább azon 
helyzet, mely azok kivitele folytán a Tiszánál elé ál
lott, s melyről nézetünket elfogjuk mondani.

(Folyt, köv.)

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
L'jfejértó, siept 8.

Tekintetes szerkesztő ur!
Egy scandalosus tolvajságrúl kell értesítenem. Uj- 

fejérton ugyanis f. é. augusztushó 17-röl 18-ra menü 
éjjel elhunyt Naményi (iábor hagyatékához tartozó in
góságok, köztük különféle részvények, sorsjegyek actív 
kötelezvények és 10,000 frt készpénz, —  körülbelül 
20,000— 25.000 frt értékig eltolvajoltattak.

A tény, az értéket magában foglaló tartály-fiók 
erőszakos kifeszitésével, éjnek idején történt azou 
perezhen, amidőn az elhunyt végsohaját kilehellé.

A fóljelentét. a leltározás alkalmával, és hivata
los utón megtörtént a nyíregyházai t  kir. ügyészség-

A „Szabolcs" tárczája.
Kökről a nőknek.*)

Irta Goleuich Károly.

II.

Pár év alatt számtalan könyv és röpirat jelent 
meg a női emanczipatió érdekében. E müvek ko/ül 
azok, melyek a nők jogai mellett kardoskodnak, me
rész jogokat követelnek a nők részére.

Én nem vagyok barátja sem Dumas fils üzérke
dés czéljából kibocsátott, hírhedt I. liomme-fernine-jc- 
nek; nem fogadom el sem Diderot rideg állításait, sem 
Montesquieu, Voltaire, de nem Ilousseau elvét sem a 
nők rendeltetésére vonatkozólag, hanem teljesen át
értve Schwikker tanár müvét, határozott ellensége va
gyok az oly férfinknek, aki lovagvesszö. vagy ostorral 
lép elém, és semmi sem undorítóbb előttem. mint az 
ily értelemben cmanczipált és természetességéből ki
bontakozott nő, ki democratiáról, absolut vagy konsti- 
tutionális kormányrendszerrel politizál, és orthodoxia, 
vagy atheismusról bölcselkedik szivarral szájában

De azért én a két nem természeti, anatómiai kü
lönbségéből, teljesen nem következtetem azt, hogy höl
gyeink a tudományosságra, kitartó munkásságra ne len
nének képesek. Ismerem ugyau a nők agyvelői rend
szerét csakúgy, mint a férfiakét; de Herckentrath és 
Kudolfival együtt nem fogadom el Magendie a/.on ál
lítását, (Journal de phisiol. 1828. T. VIII. p. 211.) hogy 
az agy- és hátgerinezvelöt, az e g é s z s é g e s  állapotban 
is igen sok foiyósság öntözné. és hogy gyenge elmé- 
jüeknél több e folyósság, az őrülteknél egészen betölti 
az agy gyomrait, az a s s z o n y o k n á l p e d ig  tö b b  
vo ln a , m in t  a f é r f i a k n á l ;  tehát ők szükségszerű- 
leg gyengébb elméjuek Mert valamint máig nem hi-

•) Lm«1 a „Staholca* 32-ik Mámát Surk.

hez, melynek eredménye az lett, hogy a kir. törvény
szék a helyszínére bizottságot küldött ki a vizsgálat 
megtétele végett.

A följelentéskor már a tettesek tudattak, s igy a 
vizsgálati küldöttség a vizsgálat fonalát mindjárt ke
zébe vehette a beigazolja lévő jogszerű gyanú okok 
és bizonyítékok alapján, annyival inkább, mivel az el- 
orzott részvények és sorsjegyek közül néhányat, mint
egy 2000 frt értékig, egyik bűnrészes a leltározó biz
tosnak önként átadott.

A dologban az is különös, hogy a tettesek kö
zött egy helybeli városi törvénybiró, és egy volt csend
biztos is van.

Az ügyészség a vádlottak letartóztatását mindjárt 
a helyszínén indítványozta; erészben azonban még ed
dig semmi törvényszéki határozat sem hozatott.

Az örökösök kára nagy; a dolog, a kivitel szem
telensége, és a gonoszság nagyságánál fogva, átaláuos 
indignatiót keltett fel az egész környéken; a közön
ség pedig kíváncsisággal várja az igazságszolgáltatás 
gyors és erélyes intézkedéseit.

Ú JD O N SÁG O K .

(p )  A  k o le ra  N y íregyházán  szünőfélben van. 
Folyóhó 0-odikától 10-edikéig 'Jö-röl 41-re apadt le a 
kolerabetegek száma. Szeptemberhó 11- és 12-edikén 
8 koleraeset jelentetett be, köztük egyetlen uj e&et 
sem. Eddig mintegy 400 életet oltott ki a veszélyes 
járvány városunkban.

— A  n y íregyh áz i k isasszony! országos vá 
sár. mint olvasóink tudják, a kolera -járvány fejlődé
sének meggátlása szempontjából, nem tartatott meg 
Ez eddig rendén is volna. Miért tartatnak tehát heti 
vásárokV És ha már tartatnak: miért nem szorítják 
azokat csakis N y íregyházáraM iért engedik meg a 
megye több vidékéről, sót még a szomszédmegyékből 
is betódulm a hetivásárosokat V Vagy ez nem alkalom 
a csoportosulásra, nem nyit tért az iszákosságnak, és 
a kihágásoknak, melyek egyenes meggátlása végett 
tiltattak be az országos vásárok VI Nézetünk szerint 
az országos vásárok betiltása nem czélszerü, legalább 
nem igazságos a heti vásárok megtartása mellett, me
lyek népességre nézve nagyon természetesen ma vete
kednek az országos vásárral. A heti vásárokat pedig 
betiltani nem lehet. Az ily félszeg intézkedés csakis 
az iparosokat, sújtja, akik a rósz termés és az átalá- 
nos pénzhiány miatt, még a vásárok mellett is csuk 
nyomorognának. Ne feledjük, hogy e pénzhiány egyik 
leghatalmasabb terjesztője a betegségnek; amennyiben 
a pénztelenség reudettlen és silány életmódot, a ren
detlen és silány táplálkozás pedig már magában is 
betegséget idéz elő. A vásárok megtartása tehát ezek*

| szerént: szükséges rcsz, melyet kár volt betiltani.
(d i Hakniim/, községnek. a fóldmivelési ipar- 

1 és kereskedelmi minisztérium megengedte, hogy lta- 
kauiMZon évenként aprilhó 25-én és uoveiiiberhó 2-dik 
hetének első napján, vagy ünnep esetében, az ezeket 
követó napon országos vásár, hetenként egyszer csü
törtökön, pedig heti vásárok tartassanak.

(sí Sa jná latta l vesszük kezünkbe a tollat 
valahányszor megróni vagyunk kénytelenek a helybeli 

1 rendőrséget, vagy annak közegeit; de ha a rendőrség 
cgyátalában nem akar kiemelkedni a magát már rég 
lejárt ócska rendszer homályából, s nem tanulmányozza 
az újabb reudeszeti eljárást: az egyéni jog és közcseud 
érdekében ueiu tehetünk egyebet, mint megróni min
den oly tettét és eljárását, amely a jobb érzést és hu
manitást sérti. Ily eljárásról értesültünk közelebb is 
Egy korhely embert ugyanis, aki a társadalomra nézve 
valóságos nyűg ugyan, de azért ember, akivel baromi- 
lag elbánni semmi körülmények közt sem szabad, oly 
brutális módon hurczoltutolt és botoltatott végig az 
utczán fényes nappal, nininót ma már majd Chitiáhau 
sem lehetett látni. A rendőrségnek kötelessége rukon- 
czátlankodókat és rcndetlenkedóket rendre utasítani,

de nem még inkább felingerelni és ütlegekkel bántal
mazni; hanem egyszerűen tehetetlenné tenni megkötö
zés, vugy más humánusabb eszköz alkalmazásba vé
telével.

%* A  h e lyb e li k ir . adóh ivata lnak  egy igen
dicséretes, követésre és túljegyzésre méltó eljárásáról 
értesítik lapunkat. Az adóhivatal ugyanis a napokban 
egy német nyelven fogalmazott illeték leengedésérti 
folyamodványt utasított vissza; azzal indokolván a visz- 
szautasitást, hogy a magyar kir. adóhivatal nem fogad
hat el idegen nyelven irt kérvényt. Boldog adóhivatal! 
No a nyíregyházai városhatóságnak annál több német 
uiegkeresvónyeket kell átbetüzni és elintézni naponként.

(1.) A  M inkolczrú l, N y íregyh á za  fe lé  indított 
személyvonat, Zsolczáuál, a sínek megtágulúsa követ
keztében, 3 órával későbben érkezett meg Nyíregyhá
zára. Az utasok legkisebb sérülést sem szenvedtek.

(b —ny) A  k öze lgő  iz ra e lita  ünnepekre bátruk 
vagyunk a városi hatóság, illetőleg a kolera-bizottság 
figyelmét felhívni. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az 
újévi ünnepeken az izraeliták seregesen tódulnak a 
zsinagógába s reggeltől estig ott időznek. Ha már ez 
imákat megrövidíteni lehetetlen, tekintve egészségi vi
szonyainkat, legalább módosíttassanak. Jelesen a reg
geli es a ráadási ima közben egy óráig, az engesztelő 
napon pedig kétszer szellőztessék az imalmz, mégpe
dig a rendőrség felügyelete alatt. E tekintetben czél
szerü lenne ha az illető hatóság összeköttetésbe tenné 
magát az izraelita hitközség elöljáróságával.

\ l'u lá iiszkyué — Csapó Id a  asszony uőnö- 
veldéjebeu a rendes tanítás folyó szeptemberhó 15-én 
veendi kezdetét. Minthogy azonban, az intézet a já r
vány miatt tekintettel kíván lenni a jelenlegi egészségi 
viszonyokra; részént pedig azon oknál fogva is, hogy 
a növendékek előmenetele minél inkább biztosítva le- 
gyeu : a tulajdonosán a IV osztályba 40 -4 4  növen
déknél többet el nem fogadhat. Felkéretnek azért a 
t. ez. szülék, hogy a heiratást hova előbb eszközölni 
s leánykáikat, saját érdeküknél fogva, az intézetbe 
mielőbb felvinni szíveskedjenek.

X  László  Józso ín é  leán yn őve ld é jéh en  folyó 
hó 8-adikáu. mint jeleztük volt, csakugyan megkezdet
tek az előadások. Daczára annak, hogy a növendékek 
száma még csekély, már is 0 tanerő működik az in
tézetben. Szeretjük hinni, hogy az izraelita ünnepek 
s a járvány elmúltával a növendékek mindenesetre fel
szaporodnak annyira, hogy «* jó  akaratú intézet fenn
állhasson, amelyre valóban nagy szüksége van Nyír
egyházának.

(ó) D ra*knrzy Sámuelul* u n ió ró l, aki a vá
rosunkban pusztító járvány által megtámadottak irá
nyában oly nemes lelkű készséggel fáradozik, lehetet
len hogy meg ne emlékezzünk és köszönetét ne szavaz
zunk különösen azon elhagyatott szegény cselédek ne
velten, akiknek ezt tenni sem módúkban, sem tehetsé
gükben nem áll s akiket a lelkes úrnő udvarában nap
pal és éjjel egyaránt, személyesen keresett fel, vigasz
talt és gyógyított saját készítésű szerével. Tartsa meg 
a gondviselés a ritka uniót még sokáig, övéi örömére 
s a szegények gyániolitására !

(sz I N agy  sa jtóh iba e,úszott be lapunk 36-ilc 
számának, néhai Vad András halálesetére vonatkozó 
ujdonsági c/ikkéhc. nielvet részént az illető lelkész ur 
iránti tiszteletünk jeleid, részint az igazság és hűség 
érdekében, ezennel helyreigazítunk. Városunk boldog 
emlékű halottja. Vad András tanácsnok ravatalánál 
ugyanis Vitéz Mihály keniecsei lelkész s lapunk ren
des munkatársa volt az első szónok, aki szokott ékes 
szólásával kitűnő alkalmi beszédet mondott; mely kö
rülmény azonban tévedésből kimaradt az illető újdon
ságból.

(r.i F lentinz E ndre nyíregyházai cvang. népis- 
kolntanitó Jolsván közeli bb rendes tanítóul megv akasz
tatván. rövid időn elhagyja városunkat Flentisz Endre 
távozásán ha örülnek is bizonyos körökben; ez öröm 
hangjai korántsem nyomhatják el azon sajnálatot, me
lyet a derék, szorgalmas tanító, ritka becsületességü.

szem azt, hogy az ember kizárólag költőnek, bölcsész
nek születik, melyre pedig Madáeb is retlectál gyű- 

, nyöru müvében; úgy azt sem, hogy nz asszonyok ne 
volnának képesek mindazon helyeket elfoglalni, melye
ket uia a férfiak megszállva tartanak; mert, valamint 
az izomerő folytonos gyakorlat után fejlődik, vagy iuuu- 
kátlauság nélkül sulinui: valamint, ha ogyr majmot és 
családját generatiokou at niegszoktatnők mindig a föl
dön járni, az elvesztené tagjainak csodás rugi-kouysá- 
gát, megváltoznék germczállúsa, agya; úgy n.eggv..zo- 
désem, muxe rétit a folytonos gondolkozást munkásság 
fejleszteni képes az agyvelőt, és hogy e szerént a tu
domány bizonyos koszthoz kötve nincs.

Egyátalában aki talán az agy velő szerkezetéből 
a két nem szellemi képességének végfokát akarná ki
mutatni, tévesen járna el szeréntem azért, mert hiszen 
mi az agyvclö szerkezetét még nem ismerjük megnyug- 
tatólag sem. És itt szabad legyen kitérve kissé meg
jegyeznem azt. hogy. ha tartózkodva fogadom is el 
Ilo is síére tanait, nundazáltal erős hitem, hogy a/, ily 
dolgokban és a bölcsészetijén nem fogunk haladni 
egy lépést sem előre mindaddig, inig a bölcsész nem 
ismeri önmagát akként, hogy legkisebb anyag ^hu za
tainak okát tudja adni. Illában fogjuk mi az uuiver- 
sum benső, szükségszerű viszonyait kutatni addig, inig 
a kutató nem ismeri teljesen magát, önanyagát. Addig 
elő nem halad a lélektan, inig a bonezoló nz agyat 
vizsgálva, annak számtalan részeit közönyösen félre
dobja; minthogy nem ismeri, de nem is kutatja miért 
van ott, holott a természetben ok és viszony nélkül 
nincs egy porszem sem Fel kell hagynunk ama fá
rasztó és meddő theoretikus vitatásokkal, melynél nz 
eredmény, soha egyetemes igazság, és fordítsuk összes 
vizsgálati erőnket önmagunkra. Es, ha ismerni fogjuk, 
az anyag legkisebb változatait is önmagunkban; lm si
kerülni fog az agy galvanikus tüneményeinek okait 
bebizonyítanunk; ha egy Wilson. Edwards, Yavasseur, 

j Magendie, Krimcr, Aldttii, Bolando theoriáinak prakti

kus érvényt szerezhetünk, ha tudni fogjuk nu a görcs 
oka, az álonilátás, synpathia és anthipáthia, delejes 
álom V Iiigyjétck el, többet használunk az emberiség 
ügyének, mintha bele mélyedünk örökké a transcen 
dentalba.

De visszatérve tárgyunkra, ha elismerem is azt, 
hogy nőink mindazokra képesek, amire a férfiak; de 
meggyőződésem az is, hogy van nőinkben egy termé
szeti szükségesség, mely lényeges másitÚ6t tesz e vi
szonyon E körülmény az, hogy a nőnek hivatása nnyavá 
lenni. Ila tekintjük az állatokat, u*y fogjuk találni, 
iniszerént a nőstény*a hímmel egyerővel részt vesz a 
létküzdésben; ép úgy keresi élelm ét, lehet ép oly 
erős; de midőn a természeti szükség elő á ll; midőn 
az állat anyává lesz : természetében rojlölcg minden 
gondját a bekövetkező szülésre, majd szülöttei leglel- 
kiismerctescbb fölnevelésére fordítja. így van ez ná
lunk is. Lehet egy nő bármily erős és kitartó; lehet 
tudományos, génié de gyönge, a természeti viszonyok
nak rabja lesz érezve anyaságát, fis n nő kénytelen 
meghajolnia a természet hatalma előtt. N i ni jó  psyclio- 
log, nem jó  orvos volna az, aki azt merné állítani, 
hogy az anyaság állapota nem tesz nagy hatást úgy 
a szellem, mint az anyagra; hogy az anyaság állapota 
közönyös dolog, fis bizonyára bánni csak nem phi- 
lantlirnp az, aki a nőket oly munka-körökkel kívánná 
megajándékozni, melyek azt lehetetlenitenék, hogy a 
nő egészséges és jó  polgárokat neveljen a társadalom 
számára, akik hidegen néznék el azt, hogy az anya 
jó ügyvéd, vagy orvos, és hat gyermeke Hosseau Emil
jeként a társadalom gunyja legyen.

A nő épen oly viszonyok között él. mint a férfi, 
és oly világ környezi, ez épen úgy hat reá. mint a 
férfiúra, elismerni; de a nőnemet, a nemi különbség
ből kifolyó időközönkénti gyengeség, nem helyezheti 
oly állásra, mint a férfit.

Ha igaz. hogy a nő rendeltetése anyává lenni, 
családot alkotni, akkor okszerűen igaz, hogy a gyerme-



ember és meleg szivü hazafitól! megválás költ igen 
sokunkban, akik ot rövid ittléto alatt ismerni és be* 
csülni tauultuk. Boldogság és megelégedés kisérjék 
lépteit 1

—  ( H e ly re igaz ítás .) A nyíregyházai ev. tanttó- 
kür részéről a bécsi világtárlutru kiküldött tanító urak 
neve, lapunk 34-dik számában hibásait küzöltetett ; 
aiuennyeiben nem csak Pazar István és Széuiíy Gyula 
(uem Gusztáv), hanem Habzsuda Dániel ur is egyike 
volt a kiküldötteknek. Béesbeu G egész napot töltöt
tek. Ígéretét bírjuk Pazár István urnák, hogy a tan- 
ügy körüli tapasztalataikat lapunk számára is be- 
küldendik.

(y ) N ik c ls zk y  M átyást, Nyíregyháza város egyik 
tevékeny s a köz ügyek körul fáradhatatlan polgárát, 
és családját mély gyász érte. l*'ia András, jogász, fo- 
lyóbó 11 edikéu reggeli 9 órakor ismeretlen okokból 
öngyilkossággal vetett véget alig 22 éves életének.

— E gy  japán i m űvész társaság érkezett vá
rosunkba s mutatja be magát és művészetét hétfőn. 
Nyíregyházán még ily társulat nem volt. Mutatványai
nak jelenetei, mint az „Alföldi biilap“-ból olvassuk, a 
legnagyobb csudálkozást ébresztik h nézőben, melyek 
nem csak újdonságuknál és jelességüknél, hanem ta
nulságos tartalmuknál fogva is méltók a megtekintésre. 
A japáui viselet, szokások, je lleg  mulattató alakban 
mutattatik be oly bii festéssel, hogy a néző japánban 
képzeli magát. Előre is felhívjuk a közönség figyelmét 
e társulat előadásaira.

t A  u .-ka lló i k ir  nlrcáltunodáhnn a jö v ő  
tanévre a béiratások szeptemberhó 39, 30 s pótlólag 
októberhó 1, 2, és 3-ik napjain tartatnak, később ér
kezesek csak teljes igazolás vagy a már mulasztott 
előadások alapos érteset tanúsító vizsgálattétel köte
lezettsége mellett lesznek elfogadhatók; magántanulók 
azonban bármikor évközben is jelentkezhetnek. Oly 
ifjú, aki még uem lépett 10-ik évébe s nem teljesen 
jártas a magyar folyékony olvasás-, irás-, moudatis- 
íneret- s a közönséges egész számok négy alap műve
letében, be nem jegyezhető. A rendes előadások ren
dezgetései október í-én megkezdetnek és haladékta- 
taluuul folytattatnak. Végre egész tisztelettel kéretnek 
a t. ez. szülök- és gyámok . hogy a tanuló ifjúság 
lakás és élelmi elhelyez!etése körül kétes esetekben 
vagy nz igazgatóság, vagy az egyes tanár urak taná
csaival is rendelkezni szíveskedjenek; nemkülönben 
évközben, mennyire csak h hetséges. legfe-ltettebb kin
cseik gyermekeik általános, különösen pedig erkölcsi 
és tanulmányi állapotáról az illető osztályfőnök urak
nál legalább olykor-olykor tudakozódni méltóztassauak ; 
mert mindkét esetre szólva, a legfelső cs legfőbb is
kola a családi kiír, ha ez nem eléggé jó l rendezett és 
fegyelmezett, akkor nincs tudományos intézet, mely a 
legs/ig*»rul*b erély s legnagyobb szakavatottéig mellett 
js jósikerü eredményt mutathatna fel: mig ellenben 
az egyesült erő nem reméllett vívmányokat is hoz-1 
hat letre. Gaspnrik János h. igazgató.

—  A  háztu lajdonosokat, akik már steigerolási 
kedvükben «z t  sem tudták, mit kérjenek a hajlékra1 
szorult házatlan közönségtől, egy igen fontos körűi
men} re figyelmeztetjük, ami talán nláh szállitandja a 
már elviselbetleiiué váló magas bá/.lnreket. Pesten ez- 
idószerént 5ü0 nagyobb és kissebb lakás áll üresen; 
a kiadandó szobák száma meghaladja az 10U0- 
házvetel-kedv is igeu uieglamhuit. Közelebb egy 11,000 
írtra becsült házra, a :’ -dik árverésen, csak egy árverö 
Ígért az is csak 2105 Iratot Ajánljuk e fővárosi ilj- 
duiiságot a nyiregybázi háztulajdonosuk figyelmébe.

í r  (B e k ü ld e te tt . ) Tisztelettel kérjük a t. szer
kesztőséget, szíveskedjék a városi rendőrséget M  eczet- 
gyárakra is figyelniessétenui. Jelesen vizsgálja meg a 
helybeli cczetgyáraknt. ha valóban alkalmasuk-e azok 
gyártmányai a használatra s nem ártanak-e nz egész
ségnek. Mert úgy hallani, hogy az ec/etgyárosok, egész
ségtelen vizet és szereket használnak az eczetfozésbez. 
Az ec/.et mindenesetre loiitos czikk a mai járványos 
időben, midőn viz helyett is igeusokan haszuálják azt

két csak oly Iclkiisineretesen kell ápolnia, ép oly éber
nek, szülötteit féltőnek kell lennie, saját természetét 
belevarázsolnia, mint az állatnak

Csakis ezt elismerve beszélhetek én a női emau- 
czipatióról bizonyos értelemben «

Kz állításaimat bizonyítják mindazon mozgalmak 
luelyek eddig az einanczipatió érdekében nevezetesekké 
váltak. Egy jó  és gondos családanyának soha sem jut
hatnak eszébe oly jo gok , melyeknek élvezése által 
vesztene gyermekeinek neveltetése; soha sem kíván 
oly izgalmakat, mellyek elvonnák ot szeretettjei kiíró
ból; o mindenkor elégnek fogja találni saját körét, 
melynek keretén belül erejét !e|lesztheti.

Es ezidcig nem mutathatják föl azt az craanci- 
pátié radikál barátai, hogy egy jó , gondos anya kí
vánta. követelte volna ama jogokat. melyekkel őt sze
retnek megajándékozni Ó egyenlőnek érzi magát azon 
férjjel szemlien, kinek gondjait feléri, kivel lélekben 
megegyez Egy ily képre mondhatta Girardin ama sza
vait : „A  lélek az. mi a nőt a tértíuval egyenlővé teszi."

A iiöeiiiaiicipátio érdekében irt müvekből, n le
folyt mozgalmakból inkább azt lehet kivennünk, hogy 
csakis azon nők kívánják ama merész jogokat, akik 
viszonyaik folytán férjbe/, nem mentek, akik anyává 
nem lehettek, akik helyzetüket biztosítani nem képe
sek. igy a szegénység az ok épenugy, mint a coinmu- 
nisiuusuál; vagy azok kívánják, kik helytelen nevelés 
következtében az anyasággal összekötött magasztos kö
telességeket ízetlennek találják, vagy annak terheit 
nein ismerik.

E ténynek szomorú valóságát és horderejűt átér- 
zem, és ismerem Tudom jól, mily nehéz egy iu»rc néz
ve az ónálló pályaszerzés; és hogy a nők nagyrésze 
férj nélkül maradva, a nélkülözések nehéz uapiait 
éri el.

Elismerem, hogy ide kell cmancipátió.
(Folyt, kov.)

vízbe csepegtetve Ueméljük, hogy a rendőrség, mely a 
u gyümölcsök lefoglalásánál naponként a legszebb erélyt 
fejti ki. az cczetgyárosekról sem feledkezett meg

♦% A z  o r s z á g b a n  u r a lg ó  k o le r a já r v á n y
iránt folyó évi augusztus 1-töl 15-g terjedő időszakban 
beérkezett hivatalos jelentések alapján szerkesztett
összeállítás szerent a járvány állása következő: a 100 
törvényhatósághoz tartozó 1977 községben ápolás alatt 
maradt 10,820 kolerabetogliez 809 községben ujabbau 
48,941 járu lt; a 07,707 öszos beteglét számból meg
gyógyult 28, 939, meghalt 23.707, további ápolás alatt 
pedig 408 községben 17,051 egyén maradt. A járvány 
egész tartama alatt 111 törvényhatósághoz tartozó 
3441 községben 5.048,200 összes lakosság között meg 
betegült 151, 501. meggyógyult 74.033, meghalt 00.417, 
további ápolás alatt maradt 17,051 egyéu. A fen kitett 
3431 község közül ez időig kolerabeteg 1350 helység
ben nincsen; — hatóságilag pedig .égképen megszűnt
nek nyilváníttatott a járvány 18 törvényhatóság terület 
teu 350 községben. Ellenben újabban kiütött 15 tör
vény hatóság területén.

v C ray  Tam ás kir. törvényszéki ülnök családját
ismét mély szomorúság érte. szeretet nejéuek bernátfalvi 
Permit Juliánnának halálával. A sokat szenvedett nő 
és anya folyó hó 12-én szüni meg élni. életének 53-ik 
házasságának 32-ik évében. Ki múltát férjén kívül Je
nő, Teréz, Béla, Géza és Margit gyermekei Löuyezik. 
Béke és áldás hamvaira!

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

A helybeli ágostai evang. V osztályú algymmisi- 
umban, a helybeli járvány bizottságnak határozott né
zetéhez képest, a rendes oktatás oktoberhó 1-ig elna
poltunk. A pót, illetőleg javító vizsgák szeptemberhó 
2(5 és 27-ikén délelőtt 8 órakor tartatnak meg A fel
vételre pedig zárbatáridöül szeptember 30-a tűzetik ki.

Nyíregyháza, szept. 12. 1873.
A pynimisitim ijrazgutósága.

Palanszky Sámuel 
ez évi igazgató.

É r t e s í t é s .

A sárospataki ref. főiskolában az 1873/4 tanévre 
a beiratások és vizsgák folyóhó 25-ikén, a tanítások 
október 1-sojén veszik kezdetüket.

A szokásos szüreti szünidő ez évben elmarad. 
Sárospatak, 1873. szeptember 2.

Hűkor .lúz*ef. 
közigazgató.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.
A  nyiroRyhnzi tcrn iénycK jirnoliiiá l szept. hú  13-áu

bejegyzett terményárak.

ja, mily közszeretetben és tiszteletben állok én még 
lelenleg is Nyíregyházán, és más nagyobb varosok
ban is.

Különben úgy hiszem, hogy a t. ez közönség 
igen jó l ismeri Palánszkyné asszony és l ’aláus/.ky ur 
egyéniségét, műveltségét és nevelési rendszerét. Ez 
utóbbinak némi ismertetéséül csak egy esetet hozok 
fel, amelyre igen 6okau foguak visszaemlékezni, l'a- 
láuszkyué asszonynak neve nupja volt, amikor a nö
vendékeknek kötelességük ajándékról gondoskodni. Akadt 
azonban pár szegényebb sorsú növendék, aki nein já 
rulhatott az ajándékhoz s akivel azután akép éreztet
ték haragjukat, hogy uem szabad volt a nevelönönek 
üdvözletére menüi a többiekkel. Kár a beiratáskor 
mindjárt előre nem bocsátani, hogy hány névnap, és 
keresztelő lordul elő egy évben, hogy tudnák magukat 
a szülők mihez tartani. Hasonlókóp igen czélszerü 

i lenne kikötni előre, hogy a tanárok is mennyit küte- 
leztetuek járandóságukból leengedni az intézet tulaj- 
douosnoje javára azért, hogy ott szerencsések tanítani. 
Az ily eljárás azután minden kellemetlenséget elhárítana.

Hogv Palánszkyné asszony mindent elkövet inté
zetének emelésére, bizonyítja az is, hogy nem csak a 
bécsi világkiállításról hoz magával ismereteket; hanem 
még segédnevelönőjótől Kratzer Sarolta kisasszonytól 
is vesz órákat. Ezt azonban igen helyesen teszi; sőt 
még engem is szerencséltetett megnyerni intézete szá
mára, hogy tőlem is tanuljon valamit.

Hogy Palánszky ur a kérdéses 50 frtot jótékony 
; czélra fordította, csak azt bizonyítja, hogy ama pénz 
nem volt sajátja; mert ő nem igen szokott a magáéból 
jótékonyczélokra adakozni. Azon igen örülök, hogy a 

l ref. templom alapjához ezúton is járulhattam. Úgy is 
összetáuczoltam már én többet is Nyíregyházán, jó té
kony czélokra, remélem hogy még többet is össze fo- 

! gok táuczolni : miután reményem vau jövőre is meglá
togatni Nyíregyházát

Palánszky urat illetőleg, el nem hallgathatok egy 
körülményt. Meg nem foghatom, miként van az, hogy 
a vasúti összeköttetéseknél fogva mindenfelé terjedő 
civilisatioval még nem találkozott Palánszky ur; leg
alább az ellenemben elkövetett eljárásából úgy látszik.

Különben legyen nyugodt; én nem fogom fárasz
tani magamat azzal, hogy vele foglalkozzam. Éljen sze
rencsésen és elégedjen meg a magáéval; ne kívánja 
más megérdemelt jövedelmét csonkitgatni és ne legyen 
nagylelkű mások pénzéből : mert az igen furcsa vilá
got vet úgy az eljárásra, mint emberére.

Nyiregvháza, aug. 29. 1873.
Müller Lajos

Unczmetter.

H I R D E T É S E I
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HTyllttér.*)

Nyíregyházától távol lévén, később egész véletle
nül jutott kezemhez a „Szabolcs* 28-ik száma, mely
ben Palánszky ur rólam nem igen fiuom modorbau volt 
szives megemlékezni. # ,

Helyemben más valaki ama czikket egészen más
kép torolná vissza, én azonban a t. ez. közönség iránti 
figyelemből csakis azok előadására szorítkozom, melyek 
okvetlen szükségesek az én és Palánszky ur közt fő i
méi ült ügy valódiságának földerítéséhez.

Először is kijelentem, hogy nem Palánszky ur, 
hanem én szüntettem meg vele az összeköttetést, ami 
eddig köztünk létezett.

A számadás alkalmával ugyanis. Palánszkyné asz- 
szony az általam kiérdemelt táuczdijból oly összeget s 
oly modorban követelt, melyet én egyáltalában nem 
teljesíthettem, amennyiben az ellenem formált követe
lés sem jogos, sem méltányos nem volt; daczára an
nak, hogy o engem eddig házi barátai közé számított 
vagy legalább mutatta azt. A Palánszkyné azon külön
ben elég illemtclen kifejezéseit Palánszky ur gyengék
nek találván; nem késett durva modorával azzal fe 
nyegetni, hogy lm én azon pénzt (50 frt), melyet erő
vel leakart alkudni, el nem engedem, megver és kivet 
házából. Nem mondom, hogy ez eljárás egy a bakonyi 
erdők bősei által gyakoroltakkal egyenlő; de lényeg
ben igen nagy a rokouság köztük.

Bátor vagyok a t. ez. közönséget kérdezni; illik-c 
ez egy nevelőintézet vezetőihez?! Valóban nem. F.n 
nem akartam Palánszky úrhoz hasonló gorombaságok 
segélyével élni; visszavonultam a fergeteg dühe elöl. 
Palánszky S. ur engem még is neveletlennek, nyersnek 
neve/, az ellenem irt ezikkbeu; holott igen jó l tudhat-

•l Ai e rovatban köslöttekért nem vállal ftlelötégft a
8rtrk.

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcsvármegye hatósága 1874 évi 

215 rövid ölet tevő kemény tűzifa szük- 
letének biztosítása tárgyában fo lyó évi októ
ber hó 3-án délelőtt 10 órakor N a gy -K á l-  
lóban a megyeháza kistermében nyilvános 
árlejtési tárgyalás fo g  tartatni, melyre a vál
lalkozók 300 frt bánom pénzzel ellátva 
ezennel meghivatnak.

Bánat pénzzel ellátott zárt ajánlatok 
a tárgyalás m egkezdéséig az iktató hivatal
ban elfogadtatnak, hol a vállalat feltételei 
naponta dél előtt 11— 12 óráig m eg te
kinthetők.

N agy-K á lló  1873 szept. 11.
Béni* Barnabás

( 3— 1)  alispán.

Csak két előadás.
Nyíregyházán szept. 15- és 16-án 1873.

a ungyvendéglő teremében
a császári

japáni művésztársulat
4 férfi, 2 hölgy s 4 gyerm ekkel R ickertzen  
H. K. igazgatása alatt átntazólag csak két 

előadást rendezend.

A  társulat Európa, Afrika s Amerika legna
gyobb  városaiban nagyszerű s kitűnő elő
adásait, az egyensúly, teslgyakorlat és az 
e nembe vágó különféle mutatványok sza
kában a legnagyobb Itatást idézte elő, s a 
legszigorúbb bírálók részéről is teljes elis- 

meretben részesült.

Bővebben a napi hirdetmények által.
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1873.
Árlejtés! hirdetmény.

A  nyíregyházi m. kir. törvényszék ré
széről ezennel közhírré tétetik, miszerént e 
f. é. october, november és deozember, úgy 
az 1874-ik év január, február, és nmrtius hó
napokra szükségelt tűzifák szállitására az 
árlejtési határidő f. é, szeptember 22-re tű
zetett ki, mikoron a vállalkozui szándékozók 
e kir. tszék tanácstermében 10% -tóli bánat
pénz letétele mellett meghivatuak. A z  árve
rési feltételek e kir. tszék nagyirodájában 
megtekinthetők.

K e lt Nyíregyházán 1873. aug. 30-án.

Eladó olajmalom.
A  vásártéren létező gőzerőre szer

kesztett olaj malmom, előnyös íoltételek, 

és több évi részletfizetés mellett, eladó. i

(0 -4 ) Jégcr József.

(3—8)
Lauka József
kir. tazéki elnök.

E gy hat éves

nemesített háti kancza ló
eladó.

Venni szándékozók értekezhetnek 1063. 
*. a. N.-Kállói-utczában. (3— i)

(3 - 2 ) Eladó ház.
Nyíregyházán a Pazony-utczában 781. 

szám alatt levő, néhai B c n c s  Mátyás után 
maradt ház szabad kézből eladó. Úgyszintén 
eladó az u j s z ő lő k b e n  V fa  nyilas szán
tóföld.

Venni szándékozók szíveskedjenek Jele* 
novics Sámuel úrhoz (Pazonyi-ntcza) fordulni.

Egy gyakorlott gazdatiszt
ajánlkozik valamely urasági gazdasághoz 
gazdatisztül. Bővebb értesítés szerezhető a 
„Szabolcs*4 szerkesztőségénél. (3—2)

Árverési hirdetmény.
Lustig András felperes javára, Vrabect 

János alperestől biróilag lezálugolt s felbe
csült ingóségok, úgymint : vásznak, kanavú- 
szok, selyemkendők, abroszok, asztalkendők 
f. hó 1873-ik évi szeptember hó 17-ikén 
délelőtti 9 órakor, a városházánál, készpénz
fizetés mellett el fognak árvereltetiiL 

Nyíregyháza, szept. 2. 1873.

Fekete László s. k.
(2 —2) bír. végrehajtó.Regale-árverelés.

G róf Forgács Kálmán ur ő méltósága 
Mándoki, J .- I ’álczai, Sz.-Mártoui, Zsurki és 

Őrmezei italmérési joga  1874. január 1-től 

3 évre Mándokon 1873. szeptember 22-én 

tartandó árverésen bérbe fog  adatni, n med

d ig  zárt ajánlatok is elfogadtatnak, úgy az 

, mint egyes bérleményekre.

Árlejtási hirdetmény.
A  nyíregyházi kir törvényszéknek s 

ehez tartozó nyíregyházi, nagy-kállói, kis- 
várdai, s uyir-báthori kir. járásbíróságoknak 
fogházában elhelyezett, számra nézve együ t
tesen 160— 240 közt váltakozó fegyeuezek 
élelmezése 1874-ik évi január 1 -töl bezáró
lag  ugyanazon évi deczember hó 31-dikéig 
terjedő egy  évre, esetleg azonban 1874 ja- 
nur 1-től bezárólag 1876-ik évi deczember 
Iió 31-éig terjedő háromévre is a nyíregy
házi kir. ügyészségnek az ottani kir. tszéki 
épület emeletén lévő saját hivatalos helyisé
gében f. évi szeptember 26-án dél előtt 9 
órakor zárt ajánlattal egybekötött nyilvános 
árlejtés utján haszonbérbe fo g  adatni.

Erről vállalkozni szándékozók —  oly 
figyelmeztetésselértesittetnek hogy az árlej
tési feltételeket alólirt kir. ügyészség irodá
jában megtekinthetik s Írásbeli zárt ajánla
tukat 1000 Írtnak készpénzben vagy  tőzsde 
áron számítható értékpapírban hozzácsato
lása mellett az árlejtésre kitűzött líráig ne
vezett kir. ügyészség vezetőjénél beadhatják, 
később érkező Írásbeli ajánlatok el nem fo
gadtatnak. A z  ajánlat úgy az 1 évi mint a 
3 évi tartamú vállalatra nézve elkülönítve 
határozott összegben teendő s nemcsak 
számmal, liánéin betűvel is világosán kiíran
dó; —  úgyszintén kiteeudő az is hogy az 
ajánló magát az árlejtési feltételeknek tel
jesen aláveti.

A  vállalkozó részére járó összeg havon
ként utólagosan a rabtartási átalány keze
lője által, az igazságügyministeri számvevő
ség helyesbítési jogának fenntartása mellett, 
bélyeges nyugtára fog  kifizettetni.

Végü l m egjegyeztetik, hogy az árlejtés 
a kitűzött napon és helyen nyilvánosan, szó
belileg kezdetik meg, melyben, a nyerészke
désből származott bűntett miatt elítélteket 
kivéve —  1000 frt bánatpénz letétele mel
lett mindenki részt vehet, —  s hogy az Írás
beli zárt ajánlatok a szóbeli árlejtés befeje
zése után fognak felbontatni.

Kelt Nyíregyházán, 1873. évi augusz
tus hó 29-ik napján.

(3 -3 ) A nyírva) házi kir. ügyészség.

Urabovszky Kudnlf.
(2— 2) ügyvéd.

Haszonbérbe adandó birtok!
Szabolcsmegye, Gyulaháza község határában, 

a naményi útra véggel, 3 vagy több évekre is 
haszonbérbe adandó 300 holdnyi első osztályzata 
földbirtok, harmadrésze ószvetéssel; ezenfelül luk- 
házzal, hozzá gazdasági épületekkel ellátva, csűr, 
istálló stb. a kis-várdai vasúti állomáshoz egy órai 
távolságra, a jelenlegi bérlet ideje újévkor jár le.

Értekezhetni ez ügyben Kopócs-Apátiban, 
vagy Debreczenben a sz.-annai utczán 2313-ik 
számú háznáL

Utasítást ad Nyíregyházán tiszt Fésűs Já
nos ur. (4—3)

(0 4) Kiadó lakások.A rózsa-utezában, May Adolf ur szomszédságában, 137*. sz. alatt, két külön álló csinos lakás kiadó.
(3-3) Hirdetmény.

E gy a kemecsei «  egy  a halászi határ
ban fekvő, összesen 534 holdat tevő tagos 

birtok, haszonbérbe kiadó. A  feltételek iránt 

értekezhetni Vitéz Mihály ref. lelkésznél Ke- 

mecséu s Mikecz János ügyvédnél N y íregy 

házán Szarvas-utcza 8. az. alatt.

Hirdetmény.
Kerestetik Szabolcsmegyébeu haszon

bérbe egy  tagositott birtok, amely 3— 400 

hold legyen, leginkább szántóföld, és hozzá 

lakhely, jö v ő  1874-ik évi Szt-Gyürgy-riap- 

tól számítva 6 évre.

Bővebben értekezhetni (>óics liá/.iir ur

nái levél által Kis-Várdában. (3—>)

132. 1801. (3 —2)
1873.

Árverési hirdetmény.
Hajdu-Nánásoti az úgynevezett tagosi

tott nagy réten a város tulajdonához tartozó, 
m integy 1060 köblös 1600 négyszeg ölével 
számított egy  tagban lévő, részint szántás, 
részint kaszálás alá használt földbirtok, mely 
legelőül is czélszeruen használható, ez évi 
szeptember 29-edik napjától számítandó 6 
évre a fo lyó 1873. évi szeptember 21-ikén 
d. e. 9 órakor a városháznál tartandó nyil
vános árverésen haszonbérbe fo g  adatni. —  
Bánatpénz 600 frt, kikiáltási ár 6000 frt, a 
többi feltételek a főhadnagyi hivatalnál m eg
tekinthetők.

II.-Nánás, augusztus 31. 1873.

A bizottság.

Kolera ellen

hathatós óvszerül
ajánlja most érkezett

vörös bort és borovicskáta csemegeterem.
Továbbá kapható (3— 2)

frls ozltrom és naranos.

Eladó malomkövek. ,2_„
Nyíregyháza váró* tulajdonához tartozó 

s a várónkért ben megszemlélhető négy darab 
jóminŐségü malomkő f. é. szeptemberhó 25-én 
ti. e. 10 órakor, a városi kertben, nyilvános 
árverés utján el fog átlátni.

Nyíregyháza, szept. 12. 1873.

Kénes László
városi tanácsnok.

Hirdetmény.
Melyszerént közhitre tétetik, hogy a to

kaji kincstári sótárnoki lak, aóhivatali pénz
tár, sókamarák melletti csatorna, és a pénz
ügyőri szakasz laktanyájánál szükségelt ki
igazítási munkálatok keresztülvitelének bizto
sítása czéljából, az alulirt hivatal irodájában, 
fo lyó évi szept. hó 24-én a reggeli órákban 
Írásbeli ajánlatok utjáni árlejtés fog tartatni.

A  sótárnoki lak kiigazítási költsége, a költ
ségvetés szerént teszem . 1350 fr. 25 kr.

a hivatali pénztáré 395 fr. Ö8 kr.
a csatorna költsége . ü7 fr. 20 kr.

és végre a pénzügyőri laktanyáé 290 fr. lévén, 
az ajánlatokhoz tehát ezen összegek 10%-ka 
(bánatpénz) melléklendő.

Megjegyeztetik, hogy az ajánlatok sza- 
bályszenileg kiállitandúk, és azokban világosan 
kiteeudő, hogy az ajánlkozó előtt az árlejtési 
föltételek ismeretesek. é j hogy azokat elfő- 
gadja.

A költségvetések, valamint az árlejtést föl
tételek. a hivatalos órák alatt, az alulirt hiva
tal irodájában bármikor megtekinthetők.

M. kir. sóhivatal Tokajban, szept. 8. 1873. 
azaz szeptember 24-én.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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