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VI.

A nő sorsa mindenek fölött az, hogy : 
f é r j  h e z m e ti j  e n.

És kérdem, vati-e a mai nőnövclési 
rendszerben csak egyetlen rész is, mely a 
nőt e sorsára előkészíti,—  hogy tudjon he
lyesen választani, a házat vezetni s a kép
z e n d ő  családot igazgatni, nevelni és boldo
gítani? Figyelmeztetik-e az anyai köteles
ségek ezer meg ezer nemeire, azon erkölcsi 
befolyás fontosságára és természetére, mit 
a gondviselés a nő kezeibe tett le? Előké- 
szittetik-e korunkban a nő akár közvetve, 
akár követlenül kötelmeire?

Fájdalom, e kérdésre „n em “-inel kell 
felelnem.

De ezek helyett tud zongorázni, tán- 
czolni, drága selyem- és chenille-munkákat 
csinálni, csevegni frnneziául, csinosan öltöz
ködni, minden kétértelmű szó hallattára el
pirulni, kecsesen lépni, az liszalylyal ügye
sen fordulni, selypíteni stb. Ezeket mind 
tudja a mai modern mázos nevelésben ré
szesült nő.

Tagadhatatlan, hogy igen szép dolog, 
ha a nő több nyelvet ért és beszél.

Oh! de mily szégyen, ha az ily nö ro- 
szul beszél saját anyanyelvén!

Szép, nagyon szép, lm a nő ismeri a 
világot, ennek lakóit, ezek szokását és tör
ténetét.

Oh! de mily vétek, nem ismerni saját 
sorsát, rendeltetését, a kört, amelyben, és 
amelyért élnie kell!

Szép, igen szép dolog, ha a nő ismeri a 
mdrtant, a csillagászatot!

Aludó, mit ér ez ismeret akor, hn saját 
hibáit, meggondolatlanul kiejtett szavait s 
mások érdemeit és gyengéit, nem tudja meg
fontolni; ha ö maga is, mint a csillagok az 
égen, csak külfényuyel akar ragyogni és ki
tűnni társnői közt?!

Mit ér, ha hófehér kacséival, n Icgbá- 
jolóbb hangokat csalja is ki n zongorán, ha 
hótiszta szívvel, szívhez szóló hanggal s min
denkit lekötelező természetes bájjal nem bír?

Szép, sőt szükséges, ha a nö öltözékén 
csín és Ízlés ömlik el.

De mit ér mindez, ha ez ügyességet és 
tapintatot arra használja fel, hogy minden
nap uj alakban mutassa be azt a világnak?

Mondjuk ki őszintén és egyenesen, hogy 
ma a szülök és növeldék csak kisasszonyo
kat növelnek.

1*elnövelik ma a leánykát anélkül, hogy 
a konyháról, a majorságról, n mezei munká
ról, hallana valamit. De annál többször fi
gyelmeztetik az időpontra, midőn a fiatal 
leány a világba lép. Ez az az egyetlen pont, 
mely felé az összes nevelési rendszer irányul, 
és amelyben a ezél végződik.

Eljö, el kell jőni az időnek, midőn a 
leányka férjhez megy; elfoglalja helyét a 
férj oldala mellett, mint házi nő . . . s ekor
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derül ki, hogy a háznál és növeldében min
denre tanították, csak a ház-vezetésre, a 
gazdusszonykodásra nem. Miként legyen 
uzután az ily leányból jó házi nő?!

Sok leány azt hiszi, hogy ha férjhez 
ment, inúr ezzel minden el van érve; holott 
még csak ekor lépte át a női hivatás 1110- 
gnztos küszöbét; még csak ezután követke
zik u legfontosabb teendők sorozata.

Előáll a női és anyai érzelem kötelmei
nek teljesítésére ösztönző kényszerűség. De 
a kötelesség hideg szó; hogy gyönyört ta
láljon a nő annak teljesítésében: arra a ne
velés tanítja meg a nőt; a legtöbb még nem 
is ismeri azon nemes kötelmeket.

A nö csakhamar belátja, hogy mily 
ferde neveltetésben részesült s egész élete 
örökös liarcz közt folyik le. Lelki és testi 
ereje kimerül; elvesz nyugalma és bol
dogsága.

Semminek sincs oly káros hatása a vér
alkatra és erkölcsi érzületre, mint a kötelem 
és hajlam összhangzásából kifolyó benső 
nyugalom hiányának.

Minden kutatás és lélektani vizsgálódás, 
azt bizonyítják, hogy a női b e fo ly á s n a k , 
ha üdvös akar lenni, főfeltétele a le lk i i s 
m e r e te s s é g  és ö n z e tle n s é g .

Lehet-e mar most jó azon ucvelésiuód, 
mely nem tekinti főfeladatáuak ama tulaj
donok kike'pezését?

A nőnevelésnél főtárgyul tekintendő 
tehát : a lelkiismeret, a szív és a hajlamok 
kifejlesztése.

Ezzel nem akarom állítani azt, mintha 
ezeken kívül, minden egyéb műveltség szük
ségtelen volna! Nem. Becses, sót szükséges 
a műveltséget föltételező ismeretek bírása is, 
ha azok, az illető személyes és természetes 
hivatásának, társadalmi és egyéni állásának 
megfelelnek.

A müveit ész, a képzettség, sőt még a 
külső elegantia is,nagymervben elősegítik a 
nők befolyását u társadalomban, melyet, fáj
dalom, néha nemtelen czélokra is fordítanak. 
Ha azonban a nevelés helyes volt, helyes le
élni a b e f o ly á s  gyakorlata is.

Ki kell képezni az észt, figyelve a lel- 
kiismeictre : hogy a nö kötelmeinek fontos
ságát fölismerhesse. Ki kell képezni az er
kölcsöket: hogy elnyerhesse a nö azon befo
lyást, mely az emberiség erkölcsi újjászüle
tését eszközlendi.

11a a nö elégültnek érzi magát azon 
körben, melyet számúra a természet kijelölt; 
lm működési körét a müveit ész látcsövén 
tekinti : lehetetlen át nem látnia s fel nem 
ismernie ama bölcs berendezést és kedves 
összhangot, mely physikai alárendeltségét, 
erényeinek és befolyásának forrásúvá tette.

Az emberiség sorsára, a nevelés, —  a 
térj működésére a szeretet által hatni és be
folyni : nem nagyszerű, nem magasztos ren
deltetés-e a gondviseléstől?! Bizonynyal az!

Lcliet-e tehát józan észszel tagadni, 
hogy a nőnek sem politikai létele, sem poli
tikai befolyása nincs; vagy állítani, hogy ez 
nem egyezik meg természetes hivatásával.

Hiszen az emberiség szellemi és erköl
csi újjászületésének kulcsa a nők kezeiben 
pihen.

Nem szánandó-e az, aki be nem látja, 
hogy mily parányivá törpülne a nők e befo
lyása, ha kiemeltemének eme, a természet 
által részükre kijelölt körből.

A nő kötelmei nem lehetnek cseké
lyebbek a férfi kötelmeinél. Csekély köte
lem nincs ott, hol erkölcsi irányban műkö
dünk. Aminek befolyása van az emberiség 
jólétére, az nem lehet jelentéktelen.

Kérdezzük meg a hőst, aki vérét ontá 
u haza szabadságáért; az országhirü férfia
kat, akik minden tehetségüket a bon bol
dogságára szentelték; a családapát aki ne
jében védangyulát házának éltető szellemét, 
gyermekeinek ápolóját birja ; kérdezzük meg 
mondom : csekélynek tekintik-e a nő hiva
tását és kötelemkörét?

Kinek köszönhetjük araik vagyunk? 
Ki őrködött bölcsőnknél csecsemő korunk
ban? Ki kulcsolta össze először kezeinket 
imára? Ki fejlesztő testünket, lelkünket? Ki 
intett a jóra, nemesre?

Nemde anyánk!?
És mégis azt mondjuk, hogy a nő ter

mészetes hivatása, csekély; működési köre 
szűk; befolyása a társadalomra alig vau?

Vagy talán mindezeknél fontosabbak a 
s n lo t ih ö lg y n c k , a b al k ir á ly n ő n e k  s 
a d iv a t-  és p ip c r e b á b u a k  kötelmei?!

Minő téves fogalom!
Ébredjünk tel valalmra e tévedésből! 

Adjunk a nőnevelésnek újabb, korszerűbb 
és gyakorlatiasabb irányt.

(Folyt, kör )

KÖZÜGYEK.

ttubolrstm-aye hizottinányi cyttléscból.
(N.-Küllő, augusztushó G.)

I.Inuk : II6 t i i ü B a rn a b á s ,  alispán.
Tárgysorozat :
1) Belügyminiszteri rendelet a megye 1872-ik évi

költségvetése tárgy ábuu.
2) Belügyminiszteri rendelet a  „Rétközének ön

álló községgé alakítása iránt.
3) Közmunka s közlekedési miniszter leirata, Gé- 

gény községének vizszabályozási ügyben benyújtott kér
vényére.

4) Közműnk, s közi. miniszt. leirat Zemplénme- 
gyének a bodrogközi tiszas/.abályozó társulat működése 
leletti felügyelettel lett megbízatása tárgyában.

5) Honvédelmi miniszteri leirat a katonai lakbér 
osztályozása tárgyában működendő küldöttséghez, egy 
tagnak kirendelése tárgyában.

Ü) Alispáui jelentés a megyeszékliáz kijavítása 
ügyében.

7) Alispáui jelentés a megyeházban szükséges á t
alakítások tárgyában.

8) Küldüttségi jelentés a Berettyó medrén a sze- 
redi határban Grosz Antal által s a Berettyó folyamon 
Ignúcz Iguácz által emelt gát műszaki megvizsgálásáról.

Kormányzó alispán Bónis Barnabás rövid, szives 
üdvözlet után megnyitja a gyűlést s felhívja a főjegy
zőt a napirendre kitűzött tárgyaknak előadására.

Főjegyző felolvassa a bel iigy miniszternek az 1872- 
dik évi koltségvetséro vonatkozó leiratát; melyben tu
datja a megye közönségével, hogy az országos pénztár 
nem fedezhetvén a megyék deficitjeit, gondoskodjék a 
megye közönsége, a szüksége* költségeken, megtakarí
tás által segíteni.

K a u z s a y  K á ro ly  nem foghatja meg, miként 
lehessen 8U0() forintnál 20,000 frtot megtakarítani? — 
Szeréntc a szükséges költségeket csakis kivetés utján 
lehet előteremteni; mely kivetéshez azonban sok idő



> ikségeltet vén. legcv.éUzerubbuek találja, lm a kor
mány leikéretik, n hiányzó összegnek előlegezésére. Atl- 
dig pedig, mig az előleg leérkeznék, igénybe lehetne 
venni a kÖztminkapenztnrt, természetesen kamatfizetés 
mellett Szóló megbizatin kéri az alispánt, hogy a költ
ségeket ez utón tedezze.

F ő je g y z ő :  csatlakozik Kauzsay Károly vélemé
nyéhez, azzal a megjegyzéssel azonban, hogy a szük- 
M-ges költségek elólege/.ese iránt felterjesztendő kére
lemben az is fejeztessék ki, hogy az 1872-ik év i tör
vényekben kilátásba helyezett lui/. rend ügyi lórvé.iy let* 
rejovetelét, a magas kormány mielőbb eszközölje, mely 
törvények hiánya miatt, a költségvetés megállapítása 
körül a megye a legnagyobb abnormis állapotba jő.

G e n c sy  K á ro ly  mindezekhez még azt kívánja 
csatoltatni, hogy azon esetben, ha a miniszter, a me
gye e kérelmét megtagadná, az országgyűléshez for
duljon a közönség.

Kauzsay Károly indítványa. Korányi és Gencsy 
Károly által előterjesztett módosítással elfogadtatott.

i>r. J ó s a  K t.d re  soron kívül egy írásos indít
ványt nyújt a gyűlés ele. s a dolog lialasztluitlan ter
mészeténél fogva, kéri azt azonnal felolvastatui és tár
gyaltatok

l)r. Jósa o beterjesztésben felhívja a közgyűlés] 
figyelmét azon szomorú halál- és csoukulási esetekre, i 
melyek a cséplőgépeknél csaknem mindennap ismétlőd
nek. K beterjesztésben egyszersmind javasolja, hogy a 
gépek dobüregei korláttal vétessenek körül, a besikam- 
Jás ni«‘"gátlása végett.

A beterjesztés, illetőleg a felszólamlás, a gyűlés 
által nagy elismeréssel fogadtatott és elhatároztatott, 
hogy a szolgaid rák utusittassauak, miszerint a géptu- 
lajdonosoknak szigorúan meghagyjak, hogy gépeik dob
üregeit a rendelet vételétől számítandó 8 nap alatt ke- 
ményfa-korláttal körülvenni sezálfal a kévéi a  koknak a 
gépbe sikamlósát me^akadsllyoziii szoros kötelességüknek! 
ismerjék; különben a legszigorúbb büntetésen kívül, a 
vesztes család teljes karpótlásával is fog sujtatni.

Olvastatik a belügyminiszternek, a gr. Lónyay. 
Menyhért tulajdonát képező, 4 önálló községhez tartozó 
úgynevezett „Rétköz* birtokállománynak, önálló köz
séggé leendő alakítását tárgy azó leirata.

F ő je g y z ő  tájékozásul elmondja c kérdés törté
netét. hogy t. i 3 évvel ezelőtt e tárgy már szőnyegen ■, 
forgott; hogy 1808-ban Mikecz Tamás főszolgabíró ki 
is küldetett a dolog tüzetes megvizsgálására. A bekül
dött jelentésből kitűnt, hogy a kérdéses birtok nem 
összefüggő egész, sőt ami fő, nem is egy szolgabirói 
területhez tartozik. Figyelembe véve a törvény ama 
szavát, hogy önálló adó- és politikai községgé csak oly 
pusztát lehet átalakítani, mely összefüggő egészet ké
pez s összesítése által semmi más község jövedelme 
meg nem rövidül; itt pedig 4 önálló község köijÖvö
déi mei szenvednének jelentékeny csorbulást: igen ter
mészetes, hogy a „Rétköz* önálló községet törvény 
szerént nem képezhet. Indítványozza szóló, hogy intéz
zen a megye e tekintetben egy felterjesztést a pénz
ügyminisztériumhoz, melyben fejeztessék ki az is, hogy 
mielőtt a minisztérium valamely pusztát önálló köz
séggé engedélyez, a megye mindig meghallgatandó az
iránt. ha vájjon az engedélyezendő puszta bir-e azon 
erkölcsi erővel, mely szükséges arra , hogy egy önálló 
község frnúllliasson, s csak ha a megye igenlő lég felelt 
e kérdésre, adható ki a miniszteri engedély.

K a u z s a y  K. azt a körülményt is megjegyeztetni 
kívánja, hogy az 1871-iki törvény szerént, ily esetben 
a megyéhez kell fordulni; holott itt egyeneseu a bel
ügyminisztériumhoz adatod be a kérvény.

F ő je g y z ő :  Annyi igaz, hogy Szögyény Emil mint j 
gr. Lónyay Menyhért megbízottja, folyamodott e tárgy
ban a megyéhez; de a inegye nem tekinthette a „Rét
közt “ az önálló községek jogaival felruházliatónak.

G e n c sy  K á ro ly , a belügyminiszteri leiratot nem 
tekinti egyébnek, mint egy ügyes ügy védi perbeszédnek, 
melyre azonban nagyon sok ellenvetést lehetne tenni 
Ami a kérdést magát illeti, az igen egyszerűen eldönt
hető. Miután ugyanis az a terület nem puszta önálló 
birtok, hanoin 4 községhez tartozik; a törvény pedig 
nem engedi meg, hogy valamely puszta - birtok, más

A „Szabolcs" tárc/.ája.

A móri küzdők . . .
A mert küzdők, és n mit cl nem írek 
Összes erőmmel, oh én jól tudom,
A megnyugvás az ; podig küzd, to r  érte 
Egy hatart;ilan nagy liinrtUlorn 
Tisztán látok e küxdelemltc', v«*gig 
Alakja o tt leng. Izékén, könnyeden;
A vágy s erő czélnm már majd cl«-nk,
8 egy irigy sereg tárnád ellenem.
Te ki megérted Prometh szenvedi sít,
Oh Aeschylos! adj megnyugvást nekem.

A múlandó lét ezer örvü ralija 
Mikor hullatja szét liilincseit?
Csókját az ég nem föMpnrunknnk adja, 
Az cg a földdel nem ölelkezik?
V«pj a nemlétnek ismeretlen élve 
Rezdül meg akkor mar a sziveken,
Ha föld í az ég szerelmi csókra kelve, 
Egymásnak élnek titkon, szertelen.. .  
Kit gyönge lelkem soha meg nem érte, 
Oh jó Hamleti adj megnyugvást nekem.

Fölkutassam-e porló foliánsit 
A sötét terem zárt odúinak,
Annyi ezerek bölcs tapasztalatit,
Mit ivadékaikra kngytanak.
A szívé is talán az észnek üdve?
E boldog tant is mini. mind ellesem

községek jogúinak megesünk Rábával alakíttassák öt ön
álló községgé : iu iratok ily megjegyzéssel ismét fel- 
terjesztendok.

N ag y  J á n o s  nézete szerónt e kérdés tárgyalás 
alá sem juliet.

V ité z  M ih á ly :  A fenforgó birtok, több köz
séghez tartozván, szükséges, hogy ama községek is be
leegyezzenek ezen átalakításba. Nagyon szomorú, hogy 
a miniszteri leiratban, az eugudelyezés indokai közt, az 
iskoláról és templomról szó sincs tévő : holott ezek 
nélkül önálló politikai község még csak uem is kép
zelhető.

ö ic h o r m á n  megjegyzi, hogy e birtokrészeken 
önálló ember nincs is; amennyiben a lakosság csakis 
béresekből, dohányosokból, uradalmi tisztekből áll.

K a u z s a y  K. közlendőnek véli ez ügyet az illető 
községekkel.

E vélemény hosszas vitára nyújtott alkalmat, mely 
végre is Molnár l ‘ál azon érvelése következtében, hogy 
a megye a törvényt sem félre nem magyarázhatja, sem 
nem iguorálbatja, mint ezt a belügyminiszteri leirat te
szi; és hogy a megye, még azon esetben sem enged
hetné meg a  törvénynek ily nyílt megtörését, ha az il
lető községek netalán beleegyeznének; hanem az or- 
szággyüléshez kellene folyamodnia : akép döntetett el, 
hogy a belügyminisztérium ez eljárása ellen óvás tó
tetessék, mit ha a belügyminisztérium tekintetbe nem 
venne, az országgyűlés elé terjesztessék e miniszteri 
önkényes eljárás

A Gégény község által a közmunka s köziek, mi
nisztériumhoz benyújtott s ellátás végett a megye kö
zönségéhez leküldött kérvényben előadott sérelmek meg
vizsgálására, Gencsy Károly, Szoboszlay Pap József és 
Kauzsay Károly küldettek k i; jelentésük beváratván.

A közmunka és köziek, miniszter azon leirata, 
melyben tudatja, hogy a bodrogközi tiszaszabályozó 
társulat működése fölötti felügyelettel Zemplénmegyét 
bízta meg, tudomásul vétetik s az illető szolgabirákkal 
közöltetni határoztatik.

Olvastatik az árvaszéki elnök kérvénye, melyben 
egy rendszeres Írnokot kér a közgyám mellé alkal
maztatni.

K a u z sa y  K á ro ly  a kérelmet nem tartja tel
jesíthetőnek.

M o ln á r  P á l  nem akar saját udvara előtt se
perni; azért is kéri a bizottmányt, hogy küldessék ki 
néhány bizalmi férfiú és vizsgúltassék meg, ha vájjon 
vau-e szükség egy kisegítő erőre?

R ó z s a  I s tv á n  legalább egy napdijas felvételét 
kéri engedélyezni.

G e n c sy  K á r o ly :  Igen rósz időben terjesztetett 
c kérvény a bizottmány elé; épen akor ugyanis, midőn 
20,000 frt deficit előteremtéséről van szó. liatároz/.a el 
a megye, hogy az írnok az árvapéiiztárhól fizettessék; 
a munka különben is az árvák érdekében történik. El
lenkező esetben fel kell terjeszteni a minisztériumhoz 
Az 1871-iki költségvetést illetőleg, miután annak tár
gyalásakor még nem lehettem jelen, van szerencsém 
előterjeszteni azon nézetemet, hogy kerestetnék meg a 
belügyminisztérium aziránt, mikép fedezze legalább a 
költségeket újévtől a megye rendezéséig.

E  módosítás elfogadtatván, az etárgyu felirat ily 
szellemben határoztatott felterjesztetni.

K ik e ls z k y  M á ty á s  nem lehet egy véleményen 
az előtte szólóval. Itt árvák érdekeiről lévén szó; fös- 
vénykedni nem lehet. Különben is csak 5 hőnyi időre 
szükséges a kisegítő erő.

E n y in g y  L a jo s  a 0%-nyi kamatot egy V3°/0-al 
fölemeltetni ajánlja, mely az írnok fizetését teljesen 
fedezné.

K o m já th y  P á l :  Méltóztassanak az év végét 
bevárni; pénzviszonyaink az uj évre megfordulhatnak, 
amikor azután véglegesen lehet határozni ez ügyben.

F ő je g y z ő  nem pártolja Komjáthy Pált; a  nap
dijas felvételét nagyon is szükségesnek találja, s a di
jakat az előre nem láthatókra megállapított 2000 írt
ból kívánná fedeztetni.

K a u z s a y  K á ro ly  a kért irnoki állást rendsze
resíteni kívánja; miért is indítványozza, hogy a minisz
térium kerestessék meg.

H a t á r o z t a t o t t ;  hogy a napdijas díjazására a 
minisztérium kéressék fel.

A katonai lakbér osztályozása tárgyában mííkö- 
küdendü küldöttséghez, a megye részéröl Korányi Mik
lós főjegyző küldetett ki.

Kormányzó alispán jelenti, miszerént a megyei 
székház kijavítása iránt kitűzött árlejtési határidőre 
egyetlen vállalkozó sem jelentkezvén, az árlejtés be
szüntette tett. rtólugosun Mihalovics J. vállalkozó, a 
szükséges munkát a kikiáltott 38U írton alul 340 ftért 
kész elvállalni úgy azonban, hogy a  munkálatot uem 

i az árlejtési jegyzőkönyvben kikötött határidő, hanem 
az átvállalás napjától számítandó ö hét alatt készi- 

; tendi el.
Ez ügy keresztülvitelével kormányzó alispán bí

zatott meg.
Olvastatott az alispán ama jelentése, mely szerént 

a megyeházban szükséges átalakítások munkábavétele 
f. é. juniushó 7-re kitűzött árlejtési határnapon senki 
sem jelentkezvén, az árlejtés meg nem tartathatott.

K a u z s a y  K á r o ly :  a börtönhelyiségek átalakí
tását javasolja az irattár részére, s e végett a főjegyző 
és főmérnök urakat kéri a terv elkészítésével meg- 
bizatni.

A jav asla t elfogadtatván, a terv beterjesztésével 
a főjegyző és főmérnök bízattak meg.

Olvastatott a Berettyó medrén Gross Antal által 
! s a Berettyó folyamon Ignácz Ignácz által emelt gát 
műszaki megvizsgálására kiküldött kettős bizottság 
jelentése.

A jelentésből s a szakértők véleményéből egyrészről 
az derülvén ki, hogy a Gross Antal által emelt gát a  víz 
lefolyását nem gátolja ugyan; de a  viszonosság elvénél 
fogva, ez is lerontandó; — másrészről pedig e gát fen- 
hagyandón&k véleményeztetvén; ellenben az Ignácz Ig- 
nácz által emelt gát lerontása egyhangúlag kimon
datván :

határoztatott, hogy a viszonosság elvénél fogva, 
mindkét gát szét hányandó. Ha azonban a bihari bizott
mány a Gross Antal gátjára nézve a bihari küldöttség 
pártoló véleményét fogadná el : ez esetben az ügy a 
minisztériumhoz terjesztendő végeldöntés végett.

A magy. kir. belügyminiszter körrendeleté.
Valamennyi törvényhatóságnak.

(Vége )

A föladat, mely az id /e tt törvény és a közigaz
gatás emez ágában létező tényleges viszonyok alapján 
az államnak jut, szorosan meg van határozva. A bel
ügyminiszteri tárcza ezután is, mint eddig, mindazon 
költségek előlegezését fogja a községek, illetőleg a tör
vényhatóságok irányúban közvetíteni, melyek a lenálló 
szabályok értelmében szerkesztett és kellőleg felszerelt 
számlák alapján, az országos intézetek, közkórházak, 
szül- és lelenczkázak s a bizonyos osztályzatba tartozó 
szegény betegek felvételére jogosított magánkórházak 
igazgatóságai részéről akár bel-, akár pedig külföldi 
hatóságok utján, vagy közvetlenül beumtattatnak.

A betegápolási és egyéb ellátási dijak érvényesit- 
hütésének, a korábbi szabályrendeletekben megállapí
tottakon kívül egyik főkelléke, hogy az ápolás alá föl
vett egyén községi illetősége igazolva legyen, és ha az 
erre szükséges adatok az ápolás, vagy egyéb ellátás 
alá vett egyénnél föl nem találhatók, az illetőség ki- 
nyomozására a kórházi, szül- és lelenc2házi, vagy más 
jótékony intézeti igazgatóság, vagy végre azon község 
elöljárósága, mely az idegen ügy efogy ottat kötelesség- 
szerüleg ápolás alá vette, mindazon módokat felhasz
nálja, melyek e czélra alkalmasak.

Első és mulaszthatlan teendő c részben, hogy az 
ápolás vagy egyéb ellátás alá vett egyénnek illetékes 
községe, vagy hatósága ugyanannak mikor és mily kö
rülmények között felvételéről azonnal értesittessék

Ha az illető jótékony intézet, vagy’ község elöl
járóságának az ápolás vagy egyéb ellátás alá vett 
egyén honosságát és községi illetőségét kinyomoznia 
nem sikerült, vagy ha az ápolt az osztrák örökös tar
tományokba vagy külföldre való önként értbe tőle g sa-

Pe mint lehet egy élten át is üldve 
Gyerek izirtől a komoly érlelőm?
Te, ki belátál titkos műhelyükbe,
Ob lord Faust! adj megnyugvást nekem.

Vagy ledér hölgyek karjain pihenjem 
Az • let hitvány szenvedéseit...
Kigyult arezukon festett, buja kellőm,
Oh! higyjek-e csak peresig is nekik?!
És ha meguntam, d«>zslő czimborákat 
Keressek, kik tablódra részegen,
Megátkozzák az erényt s bűnre lázad 
Körükben a síiv, játszva könnyeden — —
Kit úgy irifylck, ha élvezni látlak:
Oh Don Juan! adj megnyugvást nekem.

Avagy csak nézzek tiszta, mély szemébe 
A lánynak, a ki vallja: hun szeret,
S szivéért szivem adjam át cserébe,
Ha int a hold • a dús ámyu berek?
Kinek ajkán csügg imádattal álmom,
S a leg&debb kéjt karjain lelem,
8 kit ka< zérkodőn kell hitszegvo látnom,
Míg m m enyt m egy tiltott percre sem — 
Megörüljek-e, mondd beteg bántom,
Oh bút Werther! adj megnyugvást nekem.

Sirjak*e folyton, saölj szegény Ileraclit 1 
Vagy kacnagjak, ha vig Domor-nt int?
Buktasson el a vallás, bar * vakliit;
Legyen, mit bánom végletem szerint.
Hon tekintek az elfutó habokra,
Majd megállók a vad, kopár hegyen —
Az ég csal, hív a délibáb hű fodra,
Ai örök vágy küzd forró szivemen:
Bárhol leljem, a menybe’ vagy pokolba',
Oh ctak megnyugvást adjatok nekem!

Antira**? Béla.

A világ vége.
riantamour, a rettenetes üstökös, melyről meg van 

írva, hogy földünket kilöki helyéről, lázas gyorsasággal 
közeledik földünk felé. Legalább mindenki ezt beszéli.

Már ki is számították, hogy csak egy napra van 
I tőlünk s hogy nagysága akkora, mint egy gyermeknek 
keze; .de móhében kárhozatos pusztítóit és végveszélyt 
rejt. i.’stöko naponkint nagyobbodik és tüzesedik.

Holnap pedig bekövetkezik a  nagy nap a midőn 
j  az üstökös vérvörössé fog változni s eltakarja elölünk 
í a napot.

A lég apránként melegebb, forróbb és égetőbb lesz.
A két égi test oly rohamosan közeledik egymás 

felé, melyhez képest az ágyúgolyó futása csak olyan, 
mint a  köszvényes ember baladása.

Egy világrázó ro p p an ás-----------s a föld es az
emberiség egy perez alatt összemorzsoltatik, el ég és 
szétporlik.

Eget hasító jajgatás tölti be a föld területét.
Holnap, ha a harangok, föltéve hogy addig el nem 

olvadnak, elkongatták a  delet, megkezdődik az iszonyú 
rombolási munka, mely véget vet a világnak.

Képzelem mennyi áj Latos embert fogunk látni az 
utczákon, a templomokban, a mezon, — térdelve es 
imádkozva, köztük olyakat is, u kik a templomokat s 
az imát csak névről ismerték eddig.

Lesznek, akik kétségbeesve térdednek le kincshal
mazaik előtt; tépve hajukat és szakátokat, hogy annyi 
nélkülözés és becsület árán szerzett kincseiktől ily nyo
morultan kell megválniuk.

A hiú, ledér sereg, mely eddig nyitott kebellel 
járt utón útfélen, álltól bokáig begombolt gyászruhát 
öltve magára tördeli kezét, hogy meg kell válni nyo
morult életétől.

Lesznek olyanok is, akik ujjongva, örvendezve var-



já t fölötte* hatóságának. vagy u belügyminisztériumnak 
közvetitéKÓt fogja igénybe venni, és a felmerült kö|Ké- 
gtik jegyzékét is bemutatni.

A/, ihiijrrütleii illetőségű az íw t rák tartomány ok- 
beli és külföldi á|ioltak ul.i.i f  ■imuriilt költségek az íl 
lelő jőiékony intézet vagy község elöljáróságának köz
vetlenül az államkincstárból lu.<imk megtéríttetni, mi
nélfogva azon körülmény, hogy a kuzsogélyr© szorult 
egyén illetősége azonnal meg nem határozható, ennek 
ápolás, vagy egyéb ellátás alá vételét s a szükséghez 
képest kellő ápoltat ásót egy át alá bán nőin gátolhatja s 
gátolnia nem szaluul.

Az előadottakból kifolyólag az államkincstár ré
széről előlegezett betegápolási, szül- és lelenczházi 
költségek megtérítése azon törvényhatóságtól fog kö* 
veteltetni, melynek községében az ápolt illetékességi 
jogggal bír; ellenben az ismeretlen illetőségű belhoni. 
osztrák és külföldi egyének után felmerült ilynemű 
költségeket az állam vagy végleg viselendő amennyiben 
az illető államokkal fennálló nemzetközi egyezmény 
szerint a külföldön ápolt vagyontalan magyar állam
polgárok is az illető állam költségén ápoltatnak, vagy 
pedig a magyar kormány a viszonosság elve alapján, 
különösen nz osztrák tartományokbóli vagyontalan ápol
tak után felmerült költségeinek megtérítését, az illető 
tartományok országos alapjából fogja követelni, melyek 
eddig is, mihelyt az illetőnek ottani honossága beiga
zoltatott, — e költségeket mindéukor megtérítették.

Ezeknek tudatása mellett, még különösen két kö
rülményre kívántain a törvényhatóságot figyelmeztetni.

Az egyik körülmény a honosság és község-illető
ségi kérdéseknek eddig tapasztalt nehézkes és hossza
dalmas tárgyalása, mely egyúttal oka volt annak, hogy 
a felemlített költségek sokáig megtéritetleniil maradtak, 
mi ismét a magyarországi egyéneknek külföldi intéze
tekben felvételét nehezité. Ezen visszásságokat leginkább 
az idézte elő. hogy a községek az illetékesség elisme
résének mindennemű akadályokat gördítettek útjába 
oly őzéiből, hogy a netán kivetett költségek megtérí
tése alul meneküljenek; a hatóságok közegei viszont 
nem mindenkor iparkodtak az c tárgyban tett Vende
leteknek érvényt szerezni; mert azon voltak, hogy a 
községeket az ilynemű kiadásoktól megmentsék.

Ily eljárásnak az idézett törvény megalkotása után 
többé helye nincsen. Egyrészről a községi illetőség meg
határozására szükséges kellékek ugyan e törvény II. 
fejezetében oly világosan soroltatnak elő, hogy ezek 
nyomán az egyén illetősége a legtöbb esetben biztosan 
megállapítható, másrészről az illetékesség elismerése, a 
most közlottek alkalmazása mellett, nem fogja a köz
iég  érezhető mcgterheltctését maga után vonni, mely 
alul különben az illetékes községet fölmenteni nem le
het, de a melynek viselése az érdekközösség és viszo
nosság elvének szigoriixága inellett annyira meg fog 
könnyebbedül, hogy a községnek hozzájárulása e czi- 
men az ügyefogyottak javára nyújtandó alamizsnának 
mondható.

A másik körülmény az ilynemű tárgyalásoknál 
eddig szokásban volt úgynevezett szegénységi bizonyít
ványok fölterjesztésének jövőre nézve ily esetekben tel
jesen szükségtelen volna, mert nemis említve azt, hogy 
ezek kiállítása körül eddig is számos visszaélés tapasz
ta lta to k  mint fentebb is emlittetett. ily bizonyítványo
kat a betegápolási, lelencz. szülházi s egyéb költsé
gek megtérítése alóli fólmentés alapján többé elfogadni 
nem lehet.

Mi a múlt években viselt ilynemű költségek meg
térítését illeti, erre nézve az eddig érvényben volt sza
bályok alkalmazandók. Az 1872 évben fölmerülendő 
betegápolási-, lelencz-, szülházi és egyéb szegényügyi 
költségek megtérítése iránt azonban jelen rendelctem 
fog zsinórmértékül szolgálni és a  törvényhatóságoknak 
föladata leend. az ennek foganatosítására szükséges in
tézkedéseket haladék nélkül megtenni

Budán, 1872. évi julius hó 6-án.

Tóth Vilmos ■ k.

ják a perczet, melyben megszűnik minden fájdalom, 
irigység, rang- és vagyon különbség; kéjtől ittasan ölelik 
át a lánghalált, mely elhamvasztja őket hitelezőikkel 
együtt. A boldogtalan szerelmesek, akiket büszke szü
lőik elválasztott egymástól, elrejtőznek az oltár mögé s 
ott örök hűséget vallva egymásnak, balnak meg együtt.

Kétségtelenül, sok ily jelenségekkel fognánk talál
kozni holnap után, ha kissé hiszékenyebbek volnának 
az emberek, mint a minők. A nagy többség azonban 
kétségkívül folytatni fogja eddigi útját, habár kissé kel
lemetlenebb elvérzettel, mint eddig tövé.

\ég re  is hozzá szoknának az emberek; megbarát
koznának a megsemmisülés eszméjével; mint ez az élet
ben mindennel történni szokott.

A legtöbben igy elmélkednének magukban: „ l’gyan 
minek kezdjek ily rövid időre uj életet s miért hagyjam 
el régi, megszokott élvezeteimet? Augusztus 12-e után 
különben sem lesz már szükségem Benkire és semmire! 
Éljünk tehát továbbra is úgy, mi ‘ eddig éltünk"!

A nyíregyházi magisztrátus is igy gondolkozik: 
„Miért liiyjuk össze n képviseletet és rendezzük a vá- 
ro s t; miért ügyelnénk fel ji korcs in árosukra, hogy szó
lóié helyett r.e spirituszt adjanak a borivó közönség
nek, mely feldúlja az egészségi rendszert? Hiszen pár 
nap múlva úgyis vége lesz mindennek, — a képviselet
nek a városnak, a spiritusznak és aki ezt bor helyett 
minden lelki furdalta nélkül méri, — a korcsmárosok- 
nnk és bérlőknek.

Marad tehát minden a régi kerékvágásban. Majd 
kizökkenti Plautamour-Ustökös.

Igen valószínű tehát, hogy az utolsó napon a bör
zén épen úgy speculálnak az emberek, mint eddig, és 
a szenvedélyes tarokkistákat csakúgy foglalkodtatja az 
ultimo,a legnagyobb u l t im o  előestéjén is, mint eddig.

A lapok is megjelennek rendesen, nagyon tenné-

l.JIIONSÁhOK
(K g )  A n y íregyházi < pjtke/.ési bizottság, a 

kir. törvényszéki tagokkal tanácskozást tartott u múlt 
héten, a törvényszéki uj helyiségek átvétele irárt. A tör
vényszéki elnökség, a törvényszék részére kijelölt he
lyiségek részbeni átalakítása s azok számának megsza- 
poritása fölötti óhajtását fejező k i; arról azonbau, hogy 
történt-e ez óhajtás értelmében valami, vagy sem : ez- 
tdeig nincs tudomásunk.

+  A kem ccsei népbank, mely még a múlt 
öszszel csak néliány száz forinttal rendelkezett, ma már 
1200 írtnál többet forgalmaz; mely tény inig egyrész
ről a legszebb bizonyítványként tűnik fel az intézet 
igazgatóságának tapintatos és helyes eljárása mellett, 
másrészről fényesen nyilatkozik a vidék os népe reális 
g( iidolkozásmódja és takarékos háztartásáról.

(L—a) A A a g y -k a ll  óban jelenleg folyamatban 
levő tanitóképezdei pót tanításban lü l tanító vesz részt; 
tehát 83-mal kevesebb, mint tavaly. A tantárgyakat 
mind maga a tanfelügyelő ur adja elő A tanóra na
ponkint 0. Beszélik, hogy a tanfelügyelő ur egész sziv- 
vel-lólekkel és benső odaadással; de egyszersmind u le
hető legnagyobb szigorral vezeti a pottaufolyamot. Meg 
vagyunk győződve, hogy a tanfelügyelő ur szerencsés 
modorának és világos előadásának sikerdús eredményé
vel, rövid időn a lég egyszerűbb falu iskolájában is ta 
lálkozni fogunk.

X  ií'ogy házán leszámítoló bank van alaku
lóban. Hír szerént mar engedélyeztetett is ez uj bank. 
Egy pénzintézettel tehát ismét több lesz Nyíregyházán 
s ezáltal a pénzláb valószínűleg alább száll; mely kö
rülménynek csak örülhetünk.

(Ny—y.) A felsötÍNzavidéki gazdasági-egy let 
által rendezett gép-, állat-, termény- és iparczikkkiál- 
litás alkalmából kitüntetett egyének közül, többen fel
szólítottak belliinket, hogy adnánk felvilágosítást, az 
odaítélt é rm e k  es j u ta  1 oin d ij a k  kiosztásáról. Hi
teles helyről nyert értesülés nyomán, etekmtetben, meg
nyugtatásul tudatjuk az illetőkkel, hogy a kitüntetettek 
nevének az érmekre graviro/.ása sok időt vévén igéuybe, 
azok még mindig a verdében vannak; valószínű azon
ban. hogy pár hét múlva leérkezenünek és kiuck-kiuek 
megkűldetnck a dicsérő oklevelek és jutalom dijak kai 
együtt. Addig tehát szives türelmet kérünk a rendező 
bizottság nevében.

=  A nyíregyházi népbank, mint az „ Ip a r  
és k e r e s k e d e lm i  b a n k "  tiókosztálya. f. é. májushő
21-én kezdte meg tényleges működését, illetőleg a köny
vecskék utáni befizetések 2«ö krajczárjávul betonkőit ez 
időtol történnek. A befizetések még eddig elég pon
tossággal teIjesittetnek ugyan az illető részvényesek 
által; mindazáltal nem tartjuk fölöslegesnek figyelmez
tetni a részvényeseket, hogy a heti bvlizetéseket minél 
pontosabban igyekezzenek teljesíteni auiiálisinkúbb, miut- 
nogy az „ Ip a r  és k e r e s k e d e lm i  b a n k - részéről 
biztosított kamatok s ezek kamata által a töke aunál 
jobban szaporodik, minél poutosabbau tétetnek le a 
heti részletÖHSzrgck.

(Elveszett sorsjegyek.) Egy nyíregyházi mó* 
zesvallásu kereskedő ó drb 4ő írtos nmjiandi sorsje
gyet vesztett el a múlt hetekben. Az ehesetett sorsje
gyek következő sorozati és jegyszámokkal voltak el
látva : 7035 sor. sz. 9. jegy sz. — f»567 sor. sz. 6 
jegy sz. — G701 sorsz. 37. jegysz — <1989 sorsz- sz. 
22. jegysz. — 7749 sorz. sz. 42. jegy szám. A szives 
megtaláló, aki netalán e sorsjegyek lm tokában volna, 
tisztelettel kéretik azokat a „ S z a b o lc s*  szerkesztő
ségénél átadni, hol az illő jutalomról értesülni lóg an- 
nális inkább, iiiiutbogy az elveszett sorsjegyek külön
ben is meg fogunk semniisittetni.

(Sz—ö.) Lapunk v idék i elöli /.(tő it, és barátait 
már egyalkalommal felszólítottuk és kértük volt, hogy 
szíveskednének a körükben idönkint felmerülő érdeke
sebb társadalmi eseményről pár sorban értesíteni la
punkat : hogy a vidék is minél gyakrabban volna kép
viselve lapunk hasábjain. Fájdalom, e kérelmünket csak 
igen kevesen voltak szívesek figyelemre méltatni. Min
denki előtt tudvalevő dolog, hogy mi nem vagyunk azon 
helyzetben, mikép értesítőinket bizonyos díjban része-

szetesen; különben niibol értesülne a közönség a világ 
elinulási processus egyes részleteiről?!

Körülbelül igy képzelem én a dolgok állását és 
folyását, a világ vége előtt.

11a megvolnék győződve csak félig rs eme üstökös 
veszélyes voltáról, hidegvérem daczára sem volna bá
torságom, így tréfálni a legkomolyabb dolgokkal pár 
nappal a v é g előtt.

Azon tudat engedte meg e kis tréfálódást, hogy 
azok az üstökösök, melyektől apáink oly igen féltek, 
nem annyira veszélyes jószágok, mint sokan még most 
is hiss/ik.

A csillagászok minden bizonynyal örülnének, ha 
a holnapi üstökös jó közel jőoe földünkhöz : hogy 
még ismeretlen sajátságait elleshetnék.

Annyi bizonyos, hogy nincs mit tartani eme üs
tököstől.

Az üstökösök bírnak ugyan némi tömörséggel, de 
ez oly csekély mérvű, hogy ez egymaga képes minden 
aggályt eloszlatni felőle.

Változás kétségkívül fog beállani a légkörben, de 
az is alig lesz észrevehető.

Ne féljünk tehát! A világ nem múlik el oly köny- 
nyen, mint sokan gondolják.

Mi meghalhatunk; a szerelmesek akik örök büfé* 
get esküdtek egymásnak, megutálhatják egymást; a 
chignont a nők letehetik, elhagyhatják; a hitelezők el
engedhetik követeléseiket; az országos jobboldalt meg- 
buktathatja az ellenzék; Nyíregyháza kövezetét s gáz- 
vjlágitást nyerhet; Hubay és Sztupa 1000 bérlőt kap
hat Nyíregyházán: de a világ el nem veszhet egy ököl- 
nyi üstökös miatt; ami ha mégis megtörténnék: Plán-: 
tamour-Ustökösre mondom! nőin én leszek az oka. ,

Messze látó._______

sithctiiuk, amit tulajdoukcpen még a fővásosi htpok 
sem igen tesznek: tehát c*uik a nemesebb s a közügyek 
és művelődés iránt lelkesülő egyének önkéntes szíves
sége az, amire ©tekintetben támaszkodhatunk. Ismételve 
kérjük azért az ügy baiátaifc, kegyeskedjenek szerény 
lapunk becsét, szives értesítéseikkel emelni s azt vál
tozatosabbá és élvezetesebbé tenni.

O  A nyíregyházi ellenzék, mint múlt szá
munkban mi is jeleztük volt, tegnap hanquettet tar
tott a „H u szá r*  czimtt vendéglő helyiségeiben. Az 
egész ünnyepóly csakis a tanyai lakosok megvendégc- 
léseért tartatott. A banquetten jelenvolttak, az ott meg
jelentek számát ‘JOOO-en leiül teszik. A pohátköszön- 
ti s« k komolyak és mérsékelt hangon tartottak voltak.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Leánynöveldei értesítés.
Alulírott tisztelettel értesíti a t. ez. szülőket és 

gyámokat, hogy Nyíregyházán elhelyezve levő, nyilvá
nossággal felruházott leánynöveldéjóben f  é. szeptem
berhó elején, a rendes tanórák megkezdetnek.

Nyíregyházán, augusztushó 10. 1872.
l*alánszky-€sapó Ida, 

leénynövelde-tulajdonosnő.

S Z Í N H Á Z .
H uhny Gusztáv és Sztupa Andor színigazgató 

urak folyóhó 3-án nyitották (meg, az általuk nem cse
kély áldozattal fölállított nyári színkörben, az előadá
sok sorozatát, Szigligeti 100 aranynyal jutalmazott „A 
b a ju s z - czimü3 felvouásos eredeti vigjátékával. Nyír
egyházán még nem emeltetett Thaliának oly csinos temp
lom. mint amelyik ma a nagy vendéglő udvarán díszeleg. 
Akik ismerik a hazai vidéki színészetet képező erőket, 
melyek annyira meg vannak osztva a hazában, azok 
nem veszik nagyításnak, ha állítom, hogy Hubay és 
Sztupa urak társulata a hazai vándor színtársulatok 
közt az elsőségért méltán versenyezhet. A magasabb 
tragoediától kezdve, le egészen a frivol operettéig, a 
színművészet minden ága képviselve van e társulatnál. 
A fényes ruhatár, a  rcpertoir, a társulatnál fenálló 
rend és fegyelem, egyaránt kiérdemlik, nemcsak desőt 
méltán igényelhetik, hogy Nyíregyháza közönsége me
legen felkarolja és pártolja e mindentekintetben kitűnő 
társulatot

A műveltség bizonyos fokán, el nem odázható 
vágy, úgyszólván életszükséglet, egy jól előadott szín
darab élvezete; mely keblünk nemesebb mozzanatait, 
a megtisztult magasabb gondolatokat és eszméket, úgy
szólván megtestesítve állítja szemeink elé; és amely bi
zonyára a legnemesebb, és mégis legolcsóbb szórako
zást nyújtja étvágyunknak. Hát a nép, a nevelést any- 
nyira igénylő nép. vájjon hol talál iskolát, mely rövi- 
debb idő alatt és szembetűnőbb eredménynyel hasson 
fogékony lelkére?! Valóban érzi ezt és fel is fogta a  
nép; mert inig a drámai előadásokon sokszor alig van 
képviselve a  müveit osztály, az elég terjedelmes karzat 
miudig tömve van Már magában ez elég ujjmutatás 
arra : hogy tehetségünkhöz képest gyámolitsuk emo va
lóban derék színtársulatot és igazgatóságot, mely elég 
előzékenyen, a művelődés, polgárosodás és népnevelés 
érdekében a minket terhelő kötelezettséget is magára 
vállalta; midőn a közönség részére egy költséges szín
kört építtetett. Tollút csak önmagunknak szerzünk, min
den mással kipótolhatlan szellemi gyönyönyört és élve
zetet. ha a megnyitott bérletnél minél többen iijuk ma
gunkat elő. A társigazgató urak lovagiassága s áldo
zatkészsége, biztos megnyugtatásul szolgál arra nézve, 
lingy a bérletben szintén élvezetteljes és mübecscsel 
biró színdarabok kerülnek színre.

Az eddigi előadások, melyek közt 1 vígjáték, 2 
dráma, 1 tragoedia és 1 operetté volt, csak megerősí
tenek e föltevésünkben. Ami pedig a színi erőket il
leti : erre nézve elég ha Rónai, Komáromi, Hubay, 
Sztupa, Bodrogi, Ahonyi, Kiss, Sztupáné, Czakóné, Bod
rogjáé, Kovács Ella és Uajzné nevét említjük, akik 
mindannyian méltó helyet foglalnak el Tbalia templo
mában.

A jövő alkalommal részletesebb ismertetését ad
juk az előadandó színmüveknek és egyes szereplőknek.

(S. K.)

IRODALOM és MŰVÉSZET.

K é r e l e m
a magyar mérnök és építész-egylet megbízásából szer

kesztendő műszaki szótár érdekében.
Egy átalános technológiai iniiszótár nemzeti iro

dalmunkban mélyen érzett szükség mindazokra nézve, 
kik a  mérnöki, építészeti s az ezekkel sokféle viszony
ban álló természeti tudományokkal akár elméleti, akár 
gyakorlati téren foglalkoznak. Ily szótárt szándékozik 
legközelebb kiadni a magyar mérnök és építészeti egylet.

Ennélfogva felkérjük tisztelettel a magyar mérnö
köket és építészeket, az egyetem és műegyetem, a  gym- 
náziumok é- reáltanodák, a selmeczi bányászati és er
dészeti akadémia, valamint a gazdasági tanintézetek 
tanárait, gyárak és egyéb érdekelt ipar és kézműiizle- 
tek kezelőit, átahibnn mindazokat kik a szótár létre
jötte, s a magyarnyelv fejlődése iránt érdeklődnek, és 
kik akár egy vagy más szakmára vonatkozó műszók 
netalán már kész. gyűjteményével akár csak egyes, eddig 
még kevéssé ismert régi, vagy általuk ajánlott uj mű
szókkal, italában véve e részben eddig tett, vagy ezen
túl teendő buvárl&taik eredményével a német-magyar 
műszaki szótár szerkesztőjének segítségére lehetnek, 
hogy öt becses közreműködésükkel kitelhetöleg támo
gatni szíveskedjenek.

A mi e támogatás módját illeti : hogy az minél 
sikeresebb és az illetőkre nézve minél kevésbbé terhes



N y i l t t é r .  )legyen, egyelőre abban állapodott meg a szótár szer
kesztője, hogy „Unverzagt* müvéből a fenn elősorolt 
szakmák összes műszóit, egymás alá sorozva, szakmán
ként (külön több példányban kinyomatja, és azoknak, 
kik közreműködésüket fölajánlani szívesek lesznek, az 
általuk megnevezendő szakmákra vonatkozó ivek egv- 
ogy példányát betöltés végett, a netalán szükséges bő
vebb utmutatás kíséretében megküldeni szívesek lesznek 

Fenebbi kérelmünket tehát azzal a további kére
lemmel egészítjük ki, hogy a  kik a szóban levő szótár 
ügyét az épen említett módon előmozdítani magukban 
képességet és hajlamot éreznek, ebbéli szándékukról, 
az illető szakma megnevezésével a szerkesztő L a u k a  
J ó z s e f  urat (liuda, Krisztina város l outcza 414. sz. a.) 
a jövő hó közepéig értesíteni, valamint az ez ügyben 
netalán kívánt további felvilágosításért is közvetlenül 
ö hozzá fordulni méltóztassanaíc.

Ambrozovies Béla, 
titkár.

— C s á th y  K á ro ly  gazd. akad. könyvárus Debre- 
czenben, a napokban küldte szét az általa ez év elején 
kiadott és megjelent „A k i r á ly i  t ö r v é u y c z ik k e k  
és j á r á s b í r ó s á g o k  k e r ü l e t i  k i m u t a t á s a 41 czi- 
rnu munka függelékét, mely a kir. tisztviselők névsorá
nak kiegészítésén kívül, a betűrendes tárgymutatót fog
lalja magában ü és */» *veu

— M e g je le n t  és kapható Csáthy Károly kiadá
sában: .B o rv eg y tan ,* *  irta dr. Schvurezer Viktor 
tanár. Ajánljuk e gyakorlati irányban irt müvet külö
nösen a gazdasági taufolyamot hallgató néptanító urak 
figyelmébe.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi terinényesarnokniíl aug. hó 10-én 
bejegyzett terményárak.

Piaozi ár Kereskedési ár
100 köbültölkezdvo

Rozs 00—(Ki fontos 3 3 0 —35
7H—80 * 0.00—0.00 . 3.40—0.00
80—81 „ .  . 3.40—3.45

4.75—5.25 vámmúzsa szer.
Árpa 2.00—2.10
Zab 1 .5 0 -5 5
T engeri 3 .5 0 -4  25
Köles . . 0.00
Rab, tiszta fehér . 0.00
Kupnsztarepcze G.25—6 37
Leniniig . « 
boinborks 
Kendermag . 
Mák
Napraforgóolaj

26
23.00—24.00

ázeaz 30 fokú magy. iteze 26

ÜGYVÉDI IRODA,
Van szerencsém a n. é. közönség be

cses tudomására hozni, hogy helyben, Orosi- 
utcza ifj. Marsaiké Károly ur házában

t W T V É M  I R O D Á M A T
megnyitottam.

Horovicz Jakab
h. köz- a váltó-ügyvéd.

•)  Az e rovat a la tt közlöttekért csak a sajtóhatóság irányában 
vállal fclclösaúget a  Szerk.

Felelős szerkesztő : K. Kinétliy István.

mMm J .  J .  - 1 -  V  ■  ^  ■ ■  ^  , a ™ J  k  ^  ■  1  ^ ,BB

Utívawiroltatnnk a áruba bocsáttatnak 
itt minden létező állam papírok, elso- 
só g g d  bitó kötvények, sorsjegyek, vas

ú ti-, bank- és jpar-ri sz v ények; 
szelvények b e v á l la ln á k .  

M egrendelések n c§. k ir  tőzsdén teendő 
bevásárlásra az egész összegnek kész 
beküldése, vagy 10 szúztóli előlegezés 

m ellen td jesitt. tnek. 
Mindenféle sorsjegyek 

5 írttól feljebb kikötött hé.naponkinti 
rész le tűzetések re adatnak

RÖTHS
ÉS TJ 

BECS
O p e r n r

CHILD
illSA

BEM,
I n g  2 1 .

Készletjegyek. K 

Minden húzásra érvényesek 1
további utánfízetés nélkül. R 

K aphatok : |  
1830-i c b . k. államsornj. (40-ed részi.) C fr. 1  
IfiGO-i n „ (20-ad „ 8 fr. ■  
1870-i m agy. ju t. aorsj. „ „ 7 „ ■  
1870-iki török vasúti sorsjegyre ■  

(36 húzásra érv.) (20-ad részi.) 4 frt. I

Különféle ujkarbau levő diva

tos szoba bútorzatok, jutányos áron 
eladók, értekezhetni e lap kiadó-hi
vatalánál 136-ik. úgy szintén Fejér 

Imre ügyvéd urnái 901. sz. alatt.

ELADÓ HÁZ. (3—8)

1582— 3-ik számú ház, terje
delmes kerttel és gyümölcsössel 
együtt eladó.

A venni szándékozó jelentkez- 
hetik a 027-ik szám alatti háznál a 
Bujtos mellett Korponaynál.

Hirdetmény.
115-ik számú lakóház sza

badkézből árverés utján eladatik 
az árverési határidő aug. 24-én 
délután a helyszínén, — az árve
rési feltételek alulirtnál eleve is 
megtud lm tők.

Id. Gunrzel József.

Eladó urak.
Jármy Józsefnek az eszenyi tanyán 

250 darab kövér ürfije eladó; értekezhetni 
a tulajdonossal Eperjeskén, u. p. Mándok.

(3-2)

E M I T K E  I S T Y Á H

* kocsigyára Yáczon
r’-'.l
ír elfogad és a lég jutányosabb árak mellett teljesít megrendeléseket mindenféle 

|;*j| gazdasági-, utazó- és kéjkocsikrn.

Különösen ajánlja a n. é. közönségnek az alább olvasható kocsikat, 
Ü- o melyeknek mjzai a „ S z a b o l c s "  szerkesztőségénél közszemlére kitéve 

' < vannak; n. in. :
a) Kétfelé nviló, tetővel ellátott kocsi.
b) Szétszedhető üveges kocsi.
c) Kutscher-kocsi. 
ti) Xjilt fjeton
e) Iloniokfutó kocsi aczélmgókkal.

'fi

v:- ' (3-2)

. . . .f )  Taliga rugóval, két lóra, elsó és hátsó 
•üléssel.

g) Homokfutó kocsi rugó nélkül.
h) Iloniokfutó kautscliukkevcrékü rugókkal.
i)  Füdelea futón. | |

M í

- i

Egy jóállapotbau levő,

8 lóerőhöz alkalmazott
cséplőláda

t
bármely perezben eladó. Ara 1MMI fr. i 
értékben. Közelebbi tudomást szerez
hetni Büd-Szt-Miliályon nlulirott tulaj

donosnál.

,6_5i Weuinger Károly.

Ilnsztmbérí hirdetmény.
Gégény község határában a demecseri 

vasúti állomáshoz '/a órányira fekvő 800 hol
dat tevő tagosbirtok, udvarral, lakóházzal 
és gazdasági épületekkel együtt G évre ha
szonbérbe kiadó. Értekezhetni a feltételek 
iránt Mezőssy Tamás tulajdonossal, Nyír
egyházán a Szent-Mihályi utcznn. (3—1)

Bérbe adandó!
A Simapusztáu, —  két külön álló, (egyik 330, —  

a másik 315 holdnyi) tagos birtok, a szükséges épületek
kel ellátva, a regáléval együtt, f. é. Szentrnihily-naptól 
3 —  vagy 6 évre haszonbérbe adatik.

A feltételek iránt értekezhetni alulírottnál a Simán.

(3—1) Klek Emil.

Eladó ház.
A „nagydebreczcni utczában" 1545-ik szám alatt 

fekvő, kettős portáu, úgy nevezett seiiiiiiáriiimi ház, f. é. 
szeptemberhó 10-én délután 2 órukor, u helyszínén sza
badkézből el fog árvereztetni.

A föltételek megtekinthetők Nyíregyházin n. t. Bart- 
holomacidesz János esperes, vagy Nikelszky Mátyás egy- 
házfelügyelö uraknál. (3—1)

Nyíregyháza, 1872. Nyomatott L)o!my Sándornál.
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