
Nyíregyháza, február 9. 6. szám. II. folyam 1873.

b Szerkesztői iroda, hova a lap szellem1 ff 
I  részét tárgy azó küldemények intézendők: f  

n.-kallói utcza Textorisz-haz.

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek* 
bői fogadtatnak el.

i
A kéziratok nőin adatunk vissza. 

Kiadó-hivatal,
 ̂|,ová az '  " ési pénzek, a lapba szántllOVil ■*,.....I r,
hirdetések és felszólamlások küldendők :

N agytér 13Ö. az. a.
íi

ABOLCS
Vegyes tartalmú heti lap.M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p o n .

r JjXK&íl-. nz- O^nj « *

2  H irdetési d ijak  : Y

^Minden 5 hasábos petit-sor egyszeri hir-^ 
ff detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. f f  

Terjedelmes hirdetések többszöri beik- 
itatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-ít 

közölhető.

iMinden egyes beiktatás után kincstári!!
illeték 30 kr. Sí

Í A  uyilt-térben minden három hasábos^ 
garmond-sor dija 20 kr.

bAz előfizetők, a hirdetések meg-) 
jv szabásánál, 20%-nyi kedvezmény-^ 

ben részesülnek.

ülació-tbilaj donoa : a „szabolosmegyel Iaphziadó-társulat.“

A nyíregyházi kisdedóvó-intézet.

Midőn a nyíregyházi kisdedó vó-intézet 
kórdósét fölmentem, 'így hiszem, fölösleges 
ez intézet fontosságának és hasznosságá
nak fejtegetésénél sokáig késnem.

Tudja azt minden gondolkozni tudó pol- 
<r;ír és szüle, hogy a kisdedóvó-intézet ily 
népes s annyi tieztviseiő, iparos és fóldmi- 
ves-lakost számláló városban, mint a mienk, 
nélküliizhetleuné vá 11.

Nemcsak azért fontos ésnélkülözhetlcn 
pedig ez intézet, mert a szülők legnagyobb 
része, sokkalinkább le van kötve napi fog
lalkozása által, semmint gyermekei ezélirá- 
nyos nevelésére kellő gondot fordíthatna; ha
nem azért is, hogy a gyermekek folyvást él
vezhessék, az iskolai pálya bevezetéséül szol
gáló m u I a t v a-o k t a t á s s a veszélyektöli 
megóvás áldásait.

ü gy  van; kisdedovó intézet nélkül el
vész a nevelésben mulhatlnnul szükséges fo
kozatosság; hiányzik az alap, melyre az is
kola tanítónak építeni kellene. Minden gyer
meknél, aki nem élvezhető az óvó-intézet ál
dásait, 3 egész év vesz el nyom és gyümölcs 
nélkül.

Azt pedig úgy hiszem, a legszegényebb 
sorsa gyermek is jogosan követelhet a tár
sadalomtól annyit, hogy azon időre, mely 
alatt testi s szellemi erejének fejlesztésére 
magában képtelen, találjon az emberbarátok 
szivében annyi köuyöriiletet, hogy őt a ve- 
nzélyek ellen megóvni sünénjérejutni képe
sítve legyen.

A dolgok ily állása mellett, ki hinné, 
hogy Nyíregyháza jelenleg kisdedovó-inté- 
zet nélkül áll.

Pedig ez igy van.
A városi képviselet jónak látta, az új

városház építése miatt, e fontos intézetet 
megszüntetni s a nemeslelkii adakozók által 
összeadott pénzből egyedid e czólra vásárolt 
helyiséget a városi tisztviselők használata alá 
bocsátani és eltép elzárni az ártatlan gyer
mekeket az oly igen szükséges tanulás és 
óvás élvezetétől,

A hatóság ez eljárása épen oly emberi 
ellenes, mint jogtalan volt.

Tudjuk ugyanis, hogy a nyíregyházi 
kisdedóvó-intézetet egyes adakozók alapítot
ták, kiknek filléreiből szereztetett az e czélra 
több éven át használt helyiség. Lehet-e te
hát joga a városi hatóságnak, vagy bárkinek 
is e helyiséget elvonni eredeti rendeltetésé
től az alapítók, és adakozók iránti kegyelet 
világos megsértése nélkül?

Nem de nem!
Mi mégis igy cselekedtünk. Sőt még 

többet is akarnának némelyek. Aztt.i. hogy 
azon indokból, mert Nyíregyházán egy óvó
intézet kevés, adassék el, vagy boesáttassék 
be'rbe a mostani helyiség s állitassék 2 óvó
intézet a város két különböző pontján.

En nem szólok e nézet helytelensége el
len, mert Nyíregyházán 2 óvó-intézet csak
ugyan kell; de nem kell ily áron. A jelenlegi 
óvó helyiséget nem lehet elvonni rendeltetés

szerű czéljától, az alapítók tudta, akarata és 
bele nyugvása nélkül. A városi volt hatóság 
is igen helytelenül cselekedett, midőn ahe
lyett, hogy másutt, habár több helyütt kere
sett volna helyiséget, az óvó-intézetet bezár
ta s a kisdedek neveltetését megakadályozta.

Itt van az idő, hogy a múlt hibáit a je 
len mielőbb orvosolja.

Elvárja a nagy közönség az uj képvi
selettől és tiszti kartól, hogy az elődök e te- 
kintetbeni mulasztását, az intézet viszaálli- 
tásával s lelkes támogatásával, pótolni fogja.

Azértis első teendő volna, az óvói állás 
1 ra pályázatot nyitni, hogy az intézet mielőbb 
visszaadatnék magának s a nemes czélnak. j 

(a+b.)

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.

Kis-Várda, febr. 3.

Tisztelt szerkesztő ur!
Múlt évi deczemberhó 22-én írott levelemben1 

megigéréra, — hogy La megengedi, — írok önnek 
máskor is ; az eugedelem hallgatásával megadatván : 
bátor vagyok egyet-mást ismét tudomására juttatni a 
„ S z a b ó ié s “ tisztelt olvasóinak.

A farsang vizes beköszöntőjével megjelent; azon
ban elfeledő a jó kedv programmját is magával hozni. 
Az idő szokatlan komorsága, a városimban még min
dig uralgó, s naponként több áldozatot követelő cho- 
lera, a pénzhiány, s a vármegyénket dicsérő járbat- 
lau utak ónsulylyal nehezedtek a kedélyekre. Nyilvá
nos vigalmakkal scuki sem gondol; miudeuki levert 
kedély hangulatának nyomása alatt otthon álmodja a 
szebb napokat! fis kik igy cselekesznek, nem tesznek 
helyesen ; mert bár az idő mindenesetre hatást gyako
rol a kedélyre; bár a pénzhiány számításainkból forgat 

, k i ; s bár a cholerajárvány szükségképen tartózkodóvá j 
tesz : azért sem a visszahúzódás, sem a félelem, sem 

. pedig a tétlenség kárpótlást nem ad. A jelen idó nem 
más, mint a sorsnak; reánk nézve kedvezőtlen, szeszé-; 
lyes játéka kicsinyben ; ingerkedése, melyet csak annyi-• 
bán kell figyelembe vennünk, amennyiben igyekeznünk 
kell, czélszerü és hasznos intézkedéseink által, a jász
mát megnyerni, s akkor miénk a diadal.

De hiszen én a farsangról akarok önnek iru ;; 
bocsásson meg tehát, ez önkénytelen kitérésért.

A kisvárdai tűzoltók, mint közelebbi levelemben 
is emlitém, f. év januárhó 26-án csakugyan megtartot
ták a bált, mely valóban szép és fényes volt.

A mintegy negyven tagból álló, teljes egyenruhá
ban megjelent tűzoltó, fejőkön a régi rómaiakéhoz 
hasonló fényes sisakkal, oldalukon az úgynevezett 
„mentő* baltával, parancsnokaik arany sinórzatu 
hímzett zubbonyaikkal, szokatlan, de kellemes látványt 
nyújtottak. Dicséretre méltó rendet tartottak estétől 
regeiig, s bár minden csekélységre kiterjedt figyelmük, 
a tánezosok legnagyobb része is belőlük telt ki.

Vendég meglepően kevés volt úgy, hogy a majd
nem e z e r  d a ra b  szétküldött meghívó, alig hozott, 
120 b e lé p ő t .  Ez az, mit szó nélkül hagyni lehetet-! 
len. A vidékiek, kik tekintve a szent czélt. Immár aj 
cholerajárvány miatt féltek is megjelenni, legalább A| 
belépti dijat küldhették volna be. A vidék, pár fiatal 
ember, s két hölgy kivételével, egyátalában nem volt' 
képviselve ; pedig valjuk bo őszintén, azon városka 
érdekét, mely igen gyakran vidéki intelligeutiánk több í 
érdekeinek központját képezi, kissé nagyobb figyelem
be venni nem ártana. Hiszen jói tudjuk azt, hogy vajmi 

i soknak, a vajmi gyakran van a kisvárdai polgárokra j 
szüksége!

A helybeli kereskedő osztály, fájdalom! itt is 1 
öszeszoritotta markát; e g y  sem  j e l e n t  m eg  a 
b á lb a n . Valóban erős megrovásra méltók, a közös- 

I ügy iráuti ily nagymérvű hidegségükért; holott ha jól 
számba vészük, alig van köztük néhány, akinek a tűz
tél félteni valója nem volna.

Annál nagyobb dicséret illeti a megjelent hölgyeket 
akik egyszerű, minden fényűzéstől, mentt, mosható 
ruhában jeleutek meg. Érdekes volt látni, a fesztelen 
otthoniosságot; az egyenlővé olvadt társaság folytonos, 
jó kedvét, mely csakis az üszhangzatot nyert kedélyek 
sajátja szokott lenni

A részvótlenség daczára, beleszámítva a tombola- 
játékból befolyt 250 frtot is, a bevétel megüti az 550 
frt, melyből leszámiva a mintegy 220 frt kiadást, mé
gis maradt 330 frt tiszta jövedelem.

A bál részleteiből, élném hallgathatom megróni 
a vendéglőst, aki emészthetlen s méregdrága ételei és 
italai miatt egészen a bál végéig, azaz reggelié óráig, 
üresen hagyta gyomrunkat. Jó volna, legalább ilyenkor 
nagyobb gondot fordítani a konyha és pinezére.

Végre, mint legújabb jelenséget, sietek tudomásra 
hozni, hogy nálunk is létrejött a felnőttek iskolája; 
a tanórák kedden csütörtökön és vasárnapon tartatnak. 
Jövő levelemben erről bővebben; most csak annyit, 
hogy vajha ily iskolák mindenütt létesülnének, hogy 
népünk, szerény köréhez mért művelődést, gondolkozást 
és helyesebb irányt nyerne; mert igy valóban, igen 
gyakran kell szégyenkeznünk önmagunk előtt is !

Isten önnel 1
Sármelléki.

A „Szabolcs* előfizetőinek névsora.

(Vidékiek.)
(Folyt)

Propper Sámuel Túra.
Gr. Dessewffy Kálmán Vencsellő. 
Engliinder Jakab Oros.
Szabó János Kacs.
Básthy Ferencz Virányos.
Miklós Ferencz Rakamaz.
Székely Benedek Ny. Bogdány.
Csanói Kisvárd 
Kriston Ignácz Kemecse.
Zsoluay Sámuel Ny. Mada.
Puhy Béla „
Nemes Gyula s
Krasznay Péter Kemecse.
Borbély Gáspár „
Kékessy Mihály Bánháza.
Mikecz János Litke.
Gr. Dessewffy Aurél S z t Mihály.
Bittó Miklós B
Ilosvay Kristóf Kopócs Apáthi.
„Hon* szerk. Pest 
Monostori főnökség M. Pócs.
Korányi Mikló N. Kálló,
Rakamaz község Rak.
Elek Pál Demecser.
Harsányi Sámuel Apagy.
Kaszinó N-Kálló.
Pesther Lloyd. Pest.
Zathureczky Antal Dada.
Szeremley József T. Dob.
Tóth Lajos Kő táj.
Jármi Márton „
Felvinczy Balogh Klára Pazony.
Papp János Öfejértó.
Id. Elek Gábor Pazony.
Gergelyffy István M.-Pócs.
Csajkos Miklós Tass.
Olvasó-egylet M. Pócs.
Braum Fülöp Ny. Bátbor.
Szlammer Alajos £. t. Mándok.
Zoltán Ferencz Székely, 
l'app János Gégény 
Tatár Antal Ramocsaháza.
Simák János N. Halász.
Pető Károly N. Halász.
Lövey Antal Lövő.
Katona Lajos Debreczen.
Laskay István N. Halász.
Fráter Miklós N. Halász.
Mikecz Tamás Kemecse.
Kozma József esp. Eör.
Kemmerling János Debreczen.
Zsoldos Ferencz Buly.
Englánder Ignácz Túra.
Ngs. Bay Ferencz Ny. Mada.
Jármy Elek B. Dobos.
Györgyényi Ignácz K. Várda.
Pilissy László Eporjeske.
Társaskör P. Ladáoy.
Klein Lipót dr. Gáva.
Szabó János Tass.



1 tógái* 1 Lajos jogász S. Patak. 
Deusch Ignácz. N. Falu. 
Kálmánczhclyi Jáuos Bereucs. 
Ferenczy Gyula Karász. 
Farkas (iyula Gáva.
Mihályi János N. falu.
Caabay János Gesateréd. 
Huszár Flórián Sárköz.
Kőim Ármin Buly.
Rácz Ferencz Buly.
Casinó Nádudvar.
Sicherman Ignácz S zt Mihály. 
Id. Szik8zay Pál. Gáva.

Helybeli előfizetők

Kacska János Sütő József
Hoffmauu Adolf Maár Adolf
Olvasó-egylet Andrejkovics Jáuos

Baurnan Adolf Sieger Ede

Uray Tamás Dankó István
Schmál Károlyué Dicz Soma
Bencs László Zajácz József
Czuker József Goldstein Dániel

Lcnhard György Kiár Áron
Furman Pál Szurovtsák Mihály

Dudics Mihály Kerekes János
Marossy József Postahivatal
Weinberger Bernát Flegmán Lipót
Krasznay Gábor Fiss Sámuel
Szabolcsi hitelbank Oltványi Endre
Andresz Károlynó Enyingi Lajos

Schák Mór Barzó András

Fried Jakab Rótb Márton
Hrabár István Flégler Márton

Nádasy József Gráf Mór
Kőmíves Károly Krajnyák György
Goldberger Emánuel Susztek Sámuel
Ipar és Keres, bank Krimiuy Ferencz

Heuman Ignácz Pozagay Ferencz

Hölcz József Kovács Dániel
Hvezda Gusztáv Joszka János
Májer Eduárd Mozüsy Tamás
Riszdorfer János Nyíri János

Palicz Mihály Jelen Pál
Dudinszky Gyula Kovács Ferencz

Fábry Tóbiás Pintér István

Csernyik József Suták Lajos

Jeney Sándor Andráscsik József

Homola László Király Sándor

Barzó János Lipták Dániel

Fedor Gusztáv Kovács Károly

Palicz János Puhy Pál

Lukács Ödön Klajnyik György

Orosz Ferencz Noszák József

Fitkonidesz Sámuelné Vad András

Stoller Ferencz Glück Dávid

Csapkai Jenó Bodnár János

Nyíri Ferencz Hass Mór

Rózenberg Sámuel Kovács Mihály

Takács Géza Bodnár István

Fitkonidesz Péter Máj Adolf
öarucb Mór Szexty József
Draskúczi Sámuel Polátsek József
[llincz Gyula Szexti György

babri Gábor Adóhivatal
Vidliczkay József Korányi Imre
Friedmau Ignácz Takarékpénztár
Kovács László Bartholomaeidesz K.

Téglási Menyhért Bartholomaeidess J.

Mikecz József Szénfy Gyula
Marsalkó Gusztáv Klein Sámuel
Eszéky Gyula Éles testvérek
Drenyószky Mihály Bittó Lázár
Fehér Imre Úri Kaszinó
Fehér Barna Gredik és Tester
Elek Ferencz Honos Edéné
Horovicz Jakab Gyurcsáu József
Bodo Ferencz Dillnberger Alajos
Csernák Ferencz Hibján Dániel
Dorozsnyák László Stépán Ágoston
Sári Pál Fábry Károly
Jármi Menyhért Termény Csarnok
Kubinyi Lajos Molnár Ferencz
Meskó Sámuel Fülep Lajos
Kralovánszky Gyula Glück Ignácz
Szentraariay Gyula Kubasy Art húr
Szentmariay Pálné Hiiufel Lajos
Groák Zsidmond Kliuczkó Pál
Korustein Iguácz Ganzl Adolf
Sztarek Ferencz Hab/suda Dániel
Gál Eduárd Gdovin Jáuos
Erdey Mihály Lenhard János
Blájer Hermán1 Kovács Soma
Bodnár Ferenc* Jánószki András
Incze József Lanka József
Nagy Sámuel Aschenbrener Jakab
Pazár István I'avlovics Imre
Tiszti kaszinó Friedmau Mór
Veszély József Récsey Gusztáv
Elek Gusztáv Ferenczy Ferencz
Prok András Bertalan Rezső
Mácsánszky József Mathaeidesz Gusztáv
S/.eszics Lajos Stern Emánuel
Palánszky Soma Szamueli Aurél
Flegmán Miksa Török Péter
Kovács Gábor Maurer Károly
Grenerczi Andor Orbán Károly
Vass Audrás

ÚJDONSÁGOK.
(K —y.) A z  ú jvárosház h ely iségében  tegnap

előtt tartatott a legelső tanácskosás, a tégla- és cse- 
répgyár kérdése tárgyában. Úgy halljuk, hogy e heten 
már teljesen átkültozködik a városi hatóság ideiglenes 
helyiségéből, az igazság palotájába

(V — i.) A  N y íregyházán  á llom ásozó  huszárok 
közül, egy valóságos és tiszteletbeli őrmester, auapok- 
bau oly botrányt követtek el, melyhez hasonló csak az 
5U-ea években történhetett. E  két altiszt, egyik első
rendű vendéglőben mulató polgárokra éjjeli 11 — 1 óra 
közt egész csapat legénységgel tört csak azért, mert 
őket onnan garázda uiuguk viselete miatt, a városi ka
pitány pár órával kiutasitá. A vendéglő bejáratait min
denütt eiállották; benn a vendégeket megtámadták, az 
utczai sárba lökdösték; a vendéglősre fegyvert fogtak;

szóval egész hadjáratot viseltek a békés mulató polgá
rok ellen legkisebb ok, avagy kihívás nélkül. Mint hall
juk a dolog már fel vau jelentve. Az összes honvédség 
becsülete és jóhirneve érdekében, elvárjuk az illető ál
lomási paraucsnokságtól, hogy ismert szigorúságának 
egész súlyával fog fellépni ama garázdálkodók ellen.

(B— cs.) A  p o lgá r i o lvasó-egy le t, folyó február 
hó 25-én, ismét túuczvigalmat rendez, könyvtára javára, 
a nagyvendéglö teremében. Egyes külön meghívók ez 
úttal sem foguak szétküldetni; csakis falragaszok által 
adatik a közúuség tudomására. Reméljük, hogy ezen, a 
művelődés legfontosabb tényezője, —  a könyvtárjavára 
rendezendő tánczestély, az elsőnél nyilvánult pártolás
hoz hasonló részvétben fog részesülni.

X  A  n y íregyh á z i takarékpénztár, Stern Erná
iméi ur indítványa folytán a llcu czu r-á rvák  javára, 
ez évre is megszavazta az 5 frt segélyt. Mindenesetre 
szép figyelem és elismerésre kőtelező áldozatkészség az 
illető intézettől.

—  Cseléd statistiea. A cseléd-könyvek Nyíregy
házán, 18ü8-ik év május havától kezdettek rendesen 
vezettetni. Ez időtől kezdve 1872-ik évi deczemberhó 
végéig összesen 2030 uj cseléd-könyv adatott ki a vá
ros-kapitányi hivatal által.

(D — u.) 3 Io ln á r G yö rgy  Debreczen város ország- 
gyűlési képviselője, f. é. februárhó 3-án adtabá A ls ó -  
es F e ls ö -J ó z s a  községek kérvényét, melyben a deb- 
reczeui járásbiráságlioz kérik magukat csatedtutni.

(Z — n.) A  sárospataki rc f. fő iskolában , a ko
lera miatt megszüntetett tanítás, az igazgatóság által 
kibocsátott é r t e s í t é s  szerint, folyó februárhó 10-éu 
ismét megkezdetik.

(K. a. k ) K assáró l azon örvendetes liirröl érte
sítenek benőnket, hogy az ottani ifjúság elhatározta, 
mikép az czidei tánczvigalmukban csak m a g y a r  ru 
h á b a n  fog megjelenni. Vajha az egész haza ifjúsága 
követné e szép s dicséretre méltó példát. Szomorú do
log, hogy Mugyarországou a nemzeti viseletét érdemül 
számítjuk be, holott azt minden jóravaló ha/atiuuak s 
miudoti melegkeblű honleánynak szent kötelessége volna 
követni

t  L ip ta y  J ó zs e f gróf Dessewffy Kálmán v ncsel- 
lö-urudaliui tiszttartója, folyó februárhó 4-iken reggeli 
8 órakor jobb létre szenderült. A boldogult egyike \olt 
a legbecsületesebb és hűségesebb tiszteknek. E/.t iga
zolja ama minden ékcsszólásnál szebben nyilatkozó kö
rülmény is, hogy 16 éves korától, 23 éven át s zo lgá ti 
grófját; nejét s 5 neveletlen gyermekét mégis oly sze
gényes kelyzetben hagyta, hogy ha a nemes grót akta 
buldogultat mondhatni barátjaként szerette és becsülte, 
szivére nem veszi,azapa rendkívüli becsületessége miatt 
vagyon nélkül maradt család sorsát, a legkétesebb ve
szélyeknek lesz kitéve a támasz nélkül maradt, jobb 
sorsra érdemes család.

(<>—t.) A  kereskede lm i if ja k  bá lja  alkalmá
ból a következő urak voltak szívesek, felültizetni: Stern 
Jenő 5 frt, Fereuczi 5, Szamuely A. 5, Czuker Hen
rik 5, Ilerczeg Jakab 2, Dr. Fleginann Miksa 5, (imák 
Zs. 5, llvezda Guszti ű, Gorov*> Miksa 2, Szamuely Ba
jos 3, Schenk 2. Csapkay 2, Eiheiischutz Zsigmoud 2, 
Holló Dezső 2. I ’ik Adolf 2, Weisz József 1 frt 5*> kr. 
Halász 150, Mandl Lipót, 1 50, Spitz llcndrik 1. ifj. 
Kacska 50 kr., Cziefer 50, ifj. Észéky Gyula 50, Haas 
Ignácz 50, Grósz Sámuel 50, llotfinaun Béla 50, Dr. 
Schvarcz 50, Horovicz 50, Roscu'.hal Gábor 50 kr. Ku- 
bassy A. 5 frt., Kubassy G. 5, Nikelszky L. 50kr ,Gold- 
schmied 50, (ír. Csáky 50, Bozán Gy. 50, Torjay 30, 
Sichermanu M. 30, Friedinuun S. 3 frt. Fogadják a szi
ves felülfizeto urak a rendezőség meleg köszönetét

(sz.) S zives e lnézést és bocsánatot k érü nk  
azon eljárásunkért, hogy az előfizetési pénzzel hátra
lékban levő tisztelt előfizetőinknek, az általános szokás 
szerint, utánvétel mellett küldjük meg az illető nyug
tákat. Erre nemcsak a szükség s az általános bevett 
szokás, hanem több előfizetőnk biztatása, sőt kérelmeA  „Szabolcs4* tár ez úja.

Szabolcsi tárczalevelek.
X.

(A. B.) Elbeszélték már nagy bölcsen igen sok
szor, hogy miuden korszaknak meg vau a maga szel
leme. Egyszer a keresztes hadak, máskor a népvándor
lás; ismét egyszer a feltedezések és találmányok, me
gint máskor a szabadságharezok eszméin, miutegy vil
lámütésre lelkesedett föl az egész világ Az egész világ
ban természetesen ami édes hazánk is benne volt.

Nagy, fontos, világraszóló szerepre hivatott k is  
ország ez a miénk; de azért benne is jelentkezik a 
korszellem minden jó  és rósz oldalaival, mindenütt 
Árpád ideje ótta; némelykor elosonuak fölötte az esz
mék, mint akár a sült veréb a nyitott száj előtt; néha 
meg épeu megrögzenek itt s valóságos d i v a t t á  váluuk 
lassanként.

Ma korszellemünk a m a t e r iá l i s  m us, (szellem 
és máteria: ma talán már nem is ellentétek többé?) 
s divat a z s e b tö m é s .

Menjünk tovább.
A szellem és divat mellett, miuden időszaknak 

meg van azonfelül „ a n y á t la u  g y e r m e k e - is, mely 
részint nagyra nő s megöszül kínjában; részint azon 
módon marad, mint a bepólyázott csecsemő, s fel sem 
bir cseperedni, mikor már a sok hűhó elhangzott rnely- 
lyel a világba vezették. Ilyen anyátlan gyermek ma a 
n é p n e v e lé s  ügye. s valóban nem tudjuk, vájjon az 
említett kategóriák (ősz és csecsemő) melyikébe sorol
juk egyelőre.

A XV., XVI. és XVII. századnak ilyen kínjában 
megőszült anyátlan gyermeke volt a birtokviszouyok 
ügye. Úgy hozta magával a korszellem, hogy zavarosak 
legyenek e viszonyok; a divat árja pedig odamüködött, 
hogy egy talpalatnyi földért, száz évig folyjon a per
patvarkodás. Nem tudunk hozzávetni Rém , hogy hány 
kötetes lenne az a munka, mely a pár század előtti

birtokviszonyok történetét teljesen és híven adhatná 
Mi megkísértünk itt pár adatot fölsorolni a régi világ
ból is a birtokviszonyokra nézve; s ha ezekből ki fog 
tűnni, hogy egyes szabolcsi községeket kik, minő kö
rűimén) ek közt bírtak akkor: meg lehetünk nyomo
zásainkkal s azok eredményével elégedve; s ha csupán 
a história érdekebeu tettük e huvurlatokat, ntm óhaj
tunk a mohos törvényszéki akták csetepatéiba merülni- 
mert attól a retenetes prókátori zajtól bizuyára u>/.- 
szeborzadoznánk. Csak egy-egy fóvonúst adunk, tájé
kozás kedvéért, s hogy e leveleinkben a birtokviszo
nyokra készített lap sem maradjon üresen.

Köuyehb áttekintés végett szakaszokra osztjuk a 
kezünknél álló adatokat, okképen:

1. L ú go s , melynek homokja csak a rozst, meg j 
a tengerit kedveli; de erdeje meglehetős, a 14-ik szá
zadban a I.ugossiakhoz tartozott s azután a Báthoryak 
majd Pethök és iktári Bethlenek birtokába ment á t : 
inig ma a Károlyiak tulajdonát képezi. A Lúgossal 
határos Szeunyesi puszta, — hajdan népes község —  
s a Szenuyesi-család volt íöldesura; míg a 15-ik szá
zadban a Parlaghyak veszik át, kik közöl Pál diósgyőri 
kapitány, Menyhért pedig szabolcsi követ volt az 1505-iki 
rákosi gyűlésen.

2. H a d á t  a 13-ik században Butkay István tót
országi báu bírja.

3. N ap  k o r t  V-ik István királytól kapja 1271 j 
Uhui Mihály, a Kállayak óso.

4. G u d, mely a Bocskay idejében fcldulntott,! 
előbb az Uhui Mihályé leáuyi negyedjog utján, majd) 
1342-ben a Bulcsu Homokosé volt, kit ezurdarnuk is 
neveztek; mert csatában ruháitól s vagyonától meg
fosztva, restelkedék a király előtt megjelenni, nehogy | 
„ezudarnak lenne * Különben ősrégi nemes nemzetség-1 
bői ered; mert Bulcsu, Zoltán vezérnek is híres ka
tonája volt már.

5. V a j  a, melyet Bobod, Papos és Eőr vesznek; 
körül, régente Szatmúrhoz tartozott. Nevét a Vojaiak*; 
tói (ma Vay) nyeri, kiknek őse Voja (elei még az e lső ;

{magyarokkal jővén Pannóniába) Sz. István alatt roeg- 
I keresztelkedék s Tamás uevet kapott 134ö. Vaját Ist

ván mester, a király Íródeákja bírja. 1417. 1418. a 
Varakat bírói hatalommal látja el még a hamis pénz
verők pereiben is. 1431. két része emlittetik Vajának, 
„Nagy-Vaja* és „ ( ’ustus- (őr ) vég.* Ez utóbbi részt 
tóldesurától Vay Pétertől, aki a nagyváradi káptalan 
kincstárának őre (custos) volt, neveztek el igy.

Ezeken kívül a báró Vécsey-család sárközi levél
tárában több nevezetes dátumokra bukkantunk a sza
bolcsi birtokviszonyokat illetőleg. Adjuk, a mint vettük.

1. Bűd birtoka iránt 1591. Dengelegi Miklósáé, 
szül. Parlaghy Anna perlekedik Csáki Annával, ki előbb 
Parlaghy Pálnak, majd l'répostváry Bálintnak volt a 
felesége.

1599. Csáki Anna nászhozományul birt részét 
Ábránffy Katának os Dengelegi Miklósnénak birtokába 
bocsátja, s ezek 1611 azt fel is osztják maguk közt.

2. B e z d é d e t  a Csapi-család bírja s 1570. Csapi 
Péter, Farkas és Ferenci f ia i: Jáuos, Kristóf és György 
osztukoznak rajta.

3- B a lk á n y  1590 a Parlaghy Lászlóué szül. 
Hcrsi Borbála tulajdonába száll s birtokjoga itéletileg 
nieghatároztatik.

4. B ú jn a k  a Vókey Ilonától vett részébe Golopi 
Gáspár és neje bevezettetnek 1590; mig három év 
múlva 1693. már a másik közbirtokos szendi Fűlő Má
tyás is átbocsátja részletét szerződésileg a Golopiak- 
nak. 1612. Uj osztályt rendeztek a közbirtokosok.

5. B e s s e n y ö d ö t  a 16-ik század elején Hagy- 
mássy György bírta; do megnótáztatván, 1547. elveszte 
s helyére Csapi Ferenci és Farkas vezettetnek be; mig 
a 17-ik században már a Barkócziak tűinjdonúba megy 
át. 1663. Barkőczy László halála után rokonai osztoz
nak, kihagyva n buktái kastélyt egyelőre az osztályból.

6. B u k tá n a k  egy részét 1669. llarkóczy Bor
bála, fivérének, Sándornak engedi át szerződésileg. 
1670. már Barkóczy György részét is Sándor és neje 
Perényi Mária veszik birtokukba. 1754. gr. Károlyi Fe
renci utján báró Vécsey Istvánra iratik.

7. A d o n y  ura Bessenyöddel együtt Ilagymássy 
György volt; de birtokaitól megúsztatván, itt is Csapi 
Ferencz és Farkas lőnek utódai 1609. Csomaközy Pé-



bátorított és jogosított fel bennünket. A tisztelt lappúr- ba István, tö r v é n  vb  í r ó u l  Király Ferencz, b i t e s e -  
tolók névsorát is, a nyilvános ellenörizhetés eszközlé- j k ü l Farkas Lajos, Bakó László, Konilósy János,Katona 
bén kívül, azért is közöljük, hogy lapunk pártolóit ez- György, Csorba János és Mikita István, a d ó s z e d ő ü l  
utón is figyelmeztessük az illető dijak szives beküldésére. Staub Dávid.
Mélyen érezzük, hogy itt volna az idő, a tavalyi szám- =  Dups/.ky Ferencz lovarda társulata ma tartja 
adást is nyilvánosságra hozni; de a kinlevő hátralékok j  utolsó előadását. Véleményünket már elmondtuk o de- 
és hirdetési dijak mindeddig gátoltak berniünket, lte- J rék társulatról. Bucsuzásul sok szerencsét kívánunk e 
méljük azonban, hogy rövididöu ebbeli kötelességünk- társulat buzgó és ügyes tagjainak. Nagy-Várad, hova a
nek is eleget teendőnk. társulat megy, csak örvendhet, hogy ily sok oldalú és

X  A z  ép ítk ezés i á llan dó  bizottság, mint meg- válogatott tehetségű tagokat számláló lovartársulat kül- 
bizható forrás után tudjuk, elhatározta az átjáróknak, tűzik falai közé.
juég ez év folytán leendő elkészíttetését. A kísérlet, | X  A  h e lybe li k ereskedő i ifju ság  által folyó
vagy két helyen, rövididmi mégis fog tétetni. Arról is évi januárhó 29-én tartott tánczvigalom, anyagi tekin- 
értesültünl. hogy a kuuálizálás a butidból, a vásártérig, tetben igen rosszul ütött ki. Daczára a tavaszi színezetű 
ezidén szintén meg fog történni. Igen jól tudjuk, hogy enyhe időnek, a közönség igen hidegen viselte magát, 
mindent egyszerre nem lehet tenni; de lassanként fo- mely körülmény, a jótékony intézetekre nezve igen le- 
kozatosan és folytonosan igen sokat lehet végezni. verő és kétségbe ejtő. Mint az illető rendező uraktól 

— A  n y íregyh á z i po lg . o lvasóegy le t által fo-,tudjuk, a deficit nagyon tetemes összegre megy. Annál
: r - i___-‘ ..i i' ... i..... « ii. . *1 szehli !i kf»resk\ itinsácti'il. Imtrv meios ,r» Irto t nrlntt aJyó évi februárhó 1-én tartott tánczvigalom alkálmából. 

következő feliilfizetések történtek. Mikccz József 1 frt, 
Juhász Etele 50 k r , Groák Zsigraond 5 frt, Hildák Jó
zsef 2, Joszka János 1, Holló Dezső 1, Kornstein Ig- 
nácz 1, Haas Mór 1, Csapkay Jenő 2, Hvezda Gusztáv 
1, Hofftnann Adolf 1, Iluuyicska János 3 db. ezüst hu
szas, Incze József 4 frt. Baruch Mór 2 frt, Rózsakerti 
József 2, Andrykovics János 1, Zajácz József 1, Róth 
Dániel I, Mészáros János 2 db. 1 frtos tallér, Kinethy 
István 1 frt.

,  * ,  A  sorozásra vonatkozó  szabályokból
az illető érdekelttok tájékozásául, felemlítjük a követ
kezőket: A tényleges szolgálat alól való fölmentés iránt, 
az 1868-ik évi törvényezikk 27-ik és 29-ik szakaszaihoz 
képest, és az ezekben foglalt föltételek alatt a népis
kolai tanítójelöltek, népiskolai tanitók, továbbá az örök
lött mezei gazdaságok önálló tulajdonossal, és belföldi 
tengerészi vagy hajóépitési tanintézetek növendékei, 
azon esetben is folyamodhatnak, ha nem 
(haditengerészetbe), hanem a honvédségbe soroztainak.

szebb a keresk. ifjúságtól, hogy mégis 5 Irtot adott a 
két nőegylet részére.

A  KÖ ZÖ N SÉ G  R O V A T A .

T. Szerkeszd ur!
Becses lapjának f. évi -t-ik számában =  jegy 

alatt, a nyíregyházi takarék-magtárról kózlött czikkbe 
úgy vélem, hogy igen nagy sajtóhiba csúszott be. Neve
zetesen azon czikknek 9-ik sorába, hol az moudatik, 
hogy az elhatározott végfeloszláskor egy-egy ré&zvé-1 
nyesre csak 7 frt 33 kr. esik. Kérem ez lehetetlen. 
Tessék az eredetit még egyszer átbetüzni, és a szerént 
azon parányi összegeiket nagyobbra átváltoztatni;} 
mert ha az csakugyau úgy maradna: akkor a 25°/0-htj 
jövedelmezett intézetnél ez irtóztutós deficittel az 1611-ki | 

hadseregbe devalvatiónál, sokkal borsztóbb devalvatió következnék.} 
. I0^°ztatnak. Minthogy a kérdésben levő takarékuiugtári intézet- ;
Az e részheli folyamodvány azon módón szerelendő föl, j ryj t Szerkesztő ur becses lapjában csak nagyritkán,

II. Szintén a mült gyűlésen félbehagyott: budai 
néptanítói egylet átiratának tárgyalása: a tanítók or
szágos szövetségébe lépése ügyében;

III. A néptanítók nyugdíjazása tárgyában,Molnár 
Aladár ur tervezeti alapján, hozzám beállott indítvány 
tárgyában;

IV. Fiókegyíetok alakitása ;
V. Kiss József, szabolcs-bajdukeriileti tanfelügyelő 

urnák átirata, egy megyei (tankerületi) tanítói egylet 
alakitása, illetőleg ulioz való csatlakozás érdekében.

VI. Értekezés: „Egy külföldi pedagóg hazánk 
közoktatás ügye viszonyairól11 czirn alatt, Kiss Endrétől.

VII. Felolvasás Channing E. Vilmos válogatott 
müveiből; Görömbei Péter által;

V III. Könyvtár rendezés s egyéb egyleti ügyek 
intézése.

Eperjeskéu, 1873 január 30-án.
PilisT László

egyl. elnök.

Köszönet n y ilván y itás

A nyíregyházi takarékpénztár lelkes elnökei név- 
szerént Kralovánsz.ky Mór és Zsáck Mór urak 5 írttal 
voltak szívesek a helybeli állandó színház alaptőkéjé
hez járu ln i; mely nemes tettüket midőn szerencsém 
van e lapok utján közzétenui : fogadják az illető ada
kozók, az ez eszme keresztülvitelére tömörült müked- 
velötársulat őszinte köszönetét.

Nyíregyháza, februárhó 6. 1872
Dómján Sámuel

mint a mükedvelötársalat 
ezidŐ8ierinti elnöke.

Fölhívás

, helybeli kaszinó tekéző tagjaihoz.

A régi jó  időkből származott szokás szerint, a far-
a tényleges szolgálat annak kezeléséről s szásnadásúról pedig egyetleu lapban 1 sung befejezése^ átalában véve sinecuraval és kedélyesmely a hadsereghez sorozott, . _ ,^ . vlvri, 1.1 ___  ......t......& _______T1 n. , .

alól leendő fólmentést kérő hadkötelesekre nézve van sem voltunk ezidei<» szm-ncséaek csak e-'v árva szót i ^vés-ivrással szokott bezáratni.
. -i . * - ...... * 4“; l .........1* 1,A . . ! . . . . „  e'J. 1 V ........ 1..1..1  •inegbatározva. A  ̂  kellőleg fölszerelt kérvény, az ujoncz- ja 0lVasui: tehát föltehető hogy Szerkesztő urnák Vau nekünk helyben az emberi jó szivek nyújtotta
állítás alkalmával készen tartandó, és a hadköteles ré- > jutézet életéről épen semmi, vagy igen kevés tudomása adakozásokból létesült árvaházban néhány árváuk, hogy 
széroL, mihelyt az a hadi szolgálatra alkalmasnak talál-J lehet. ’ °  — '* *-------- -— o t------*• — *
tátik, és a honvédségbe besoro/.tatik, a sorozó bizott-

polgári elnökéhez azonnal benyújtandó. Elutasítás állását.
Leírom tehát röviden aunak keletkezését s fen-

•esetéhen, szabadságában áll a félnek az első fökulag Régibb időktől volt e városban egy takarékinag-
bozott határozatot fólebbezni; s a  városi tanácshoz 14 ^ r ,  a tehetősebb polgárok által önkéntesen, ucin nye- 
nap alatt benyújtandó és a bonvédelmi miniszterhez in- részkedési szándékbói, de egyedül emberbaráti érzület- 
tézcn lo feltolyamodással élni. A tényleges szolgálat alól - hői felajánlott s összerakott gabona mennyiségből, hon-
való fölmentén iránti folyamodvány. csak akkor vétetik ’ inségbeu szenvedő helybeli lakosok időként
tárgyalás alá, ha az illető hadköteles a hadiszolgálatra 1 kölcsöukép segittettck. E/.t a város kezelvén, a jótékony 
alkalmasnak találtatott: ellenkező esetben a folyamod- Cj>élra összerakott gabona-mennyiség lolytonosan nőve- 
vány a télnek egyszerűen visszaadatik. Az I852-ik, és kedett, s a mellett az ügyetogvot szegéuység is évről
1851-ik évben született azon ifjak, akik uz 1872-ik évi 
sorozás alkalmával ideiglenesen a póttartalékba osztat-1 
lak, szintén kötelezve vannak a sorozó bizottság előtt |

j évre élvezte annak jótékonyságát
Idővel azonban, a város ezen magtárnak kezelé

sét megunván: 1805-ben az egész készletet mintegy
szciHcIvisen megjelenni, hogy reájuk netté M u ris t, a ';0 0  kebülbul állá Babonát, au akkoriban itt alakult 
mint b.iilisznlgúlatru alkalmasaknak találtatnak, \agy Btakurck-magt.ir részvényét táraulat-uak kezeié,a alá 
az alábbi sorozd, áta törvényes f  .Iméntiéi czimet nem I bocsátotta. Ezen részvénytár.ulat megalakulván, min-
nyertek, az eföö korosztálrbeli állítás eredményéhez ké- 1 ' ..........................
pest megállapítható legyen, vájjon továbbra is a pót*

[ deu részvényes köteles volt egy köböl gabonával ter
mészetben es 50 kr. készpénzzel az alaptőkéhez já- 

tartalékban hagyasiauak-e meg, vagy az ujoncz-jutalék : Minden kulcson vett kohol gabona után kamatba
ívdeze-ere a Imd-eregbe (bailtengeretzetbe), vagy végre.; eg}. y^ka vagyis »>•/. fizettetett
ezen jutalékok fedezése után, a honvédségbe osztassa Ily kamatozás mellett kezeltetett a takarék mag-
tiak-e be. A hadseregbe (badtengeréazetbe) vagy lion-iti r eg^s2 g éven át, mely időre n részvényesek rész- 
védségbe besorozott egyének, a reinles budi szolgálatba vényenként csak is egy irtot kaptak.

arlutrslrrn I>i7*í 1 J , . . . . .  ■■■• •

tehát ezek is szegények, a következő 3 farsang napján 
a szokottnál bővebb táplálkozásban részesülhessenek : 

Ezennel tisztelettel felkéretnek a helybeli kaszi
nóban naponta tekéző tagtársak, miszerint jövő vasár
nap vagyis f. hó lG-ik napján d. u. 3 órakor a hely
beli kaszinóban megjelenni és egy a nevezett árvákja- 
vára 1 frtos betéttel rendezendő játszmában résztvenni 
szíveskedjenek, raegjegyeztetvén, hogy úgy a résztvevők, 
valamint a nyertes fél neve szerkesztőnk szívességéből 
a legközelebbi lapban nyilvánossá fog tétetni. (Minél 
több lesz a résztvevő : annál szívesebben. Szerk.)

A föcsipkés megbízásából
Egy kiscsipkés.

való belépésre, illetőleg a fegyvergyakorlatokra, 1873. 
évi október 1-sö napja előtt nem hivatnak be ; a pót-

É r t e s í t é s .

Tisztelettel értesittetnek a t. ez. szülők és a tan
ügy barátai, hogy a nyíregyházi ág. ev. elemi iskolák
ban az ezidei téli vizsgák, következő sorrendben fog
nak megtartatni:

a) Tanyai vizsgák: februárhó 17-én d. e. Antal- 
bokor-tanyán, d. u. a Sóskúti tanyán; febr. 18-án d.e. 
Henzsely, d. u. Nagy-Cserkesz, 19-én d. e. Racskó, d. u. 

_  . Súlyán, 20-án d e. Kiss-Cserkesz, d. u. Újtelek, 21d.e.
betett 1 köböl gabona 25% kamatul, ha Bailura (\ ^  Ma(]a tanzán. 

u......**“ * ö a b) Városi vizsgák: február 24-én d. e. a IV-ik
így

kamatnak kamatját nem is számítjuk, 8 éveu át
tartalékba beosztott egyének pedig, béke idején, külön- köblöt eredményezett. A kezelési költséget, ugyhiszem | elemü4  lil}. felvégi I. elemi osztályé, 25-én
iieu i-i tiilnieiil vek iiuiiilen katonai s/o iM .it. es íeevver- _ i........ ...i. i.. ...... .  V ...ben is fólmentvék minden katonai szolgálat és fegyver
gyakorlat alól.

(M —a.) Gáván a község i tisztu jitás  múlt lió 
29-én ment végbe. Megválasztattak : f ő b í r ó u l  Czom-

a kamatnak kamatja eléggé fedezhette. a központi I. elemi

túr kapta királyi adományul. Azóta már Szatmáritól 
Szabolcsba kebele/.tetve, 1027. Feidiuánd király által 
az ecsedi uradalomhoz kapcsoltatott. 1040. Bethlen 
István tejedelem védte lakosait, a tizedszedok zsarolá
saitól, mai napság a Károlyiaké

8. B e n c s e  a 16-ik század táján a Szeretvayak, 
majd a Szürteiek kezében oszlik meg.

9. A g t e 1 e k előbb Zeinpléu majd Szabolcshoz tar
tozó, s a Csapi Szűrtél és Soos-ueuizetségeket uralja.

Ez a.latok mellett, melyek meglehetősen össze- 
függetlenek és elszórtak ugyan;de bizonyra itt-ott hé-

s mi aunak az oka. hogy 8 év előtt betett egy k 
gabona árához sem juthatunk, miután jelenleg a gab-juaj 
ára nem 7 frt 33,— de 8 frt: azt felfogni teljes lebe- j 
tetlen. llá t a részvényenkéu befizetett 50 kr. készpénz ‘ 
azonfelül holmaradt V

Nem szándékom gyanúsítani senkit ok és alap 
nélkül; de kötelességem úgy önmagam, mint részvé-

Tisztelettel közli:
Pazar István

a nyíregyházi tanitó-kör elnöke.

Alulírottak a kereskedelmi ifjuság nevében őszinte 
köszönetét szavaznak Szamuely Kepes Irma úrnőnek

saját igazolásuk tekintetében is . hogy hu csakugyuu a 
.. „  . , , * 1 1 . 1  * i végeredmény feutemlitett parányi összegben öszpouto-

“  l“ >b>lb.tu»k,neai lesz erd.kt.leu meg, a nagy- f  „„esked ien ek  minket a dolog áUMÍrdl e lap ut- 
inru es terjedelmű „ecsedi uradaloméról is megemlékez- '• . ...............................  .......................

nyes társaim érdekében es megnyugtatására, nyíltan stern j en„  urnák, mint akik a nevezett ifjuság ál- 
felbivni az illető intézet kezelésével megbízott urakat, j taj közelebb rendezett tánczestély alkalmával, a pénz-

nünk. Ez uradalom valóban fejedelmi birtok, 
zasának idejében talán

. |ján közlendő indokolt számadásaikkal felvilágosítani és 
. - , . , ,  megnyugtatni annyival inkább, mert még folytonosan

„nS S ± b,. . z e ^ . y  ......... . részvényes ...vegy e , árva szív-
üktől a fel kölcsönözött 
nttali perköltséggel, vég

tárnál működni szívesek voltak.
Nyíregyháza, február 7. 1863

Lutzer Mór 

Oblatt J.

iT T b -l - ' V T  w c , c,T ,7 T  “  Z T ' T ' Z  ! repesztö ja ja i hallatszanak, akiktől 
Ívnek Rákóczink vagy a Karolyiak, kiknek birtokát g á t já v a l és 2.-,% kamattal! „  . .
Kepezte akkoron. , | rehaitás utján belnytatott, süt most is folyvást liajta-

Szabolcsi négyéből a kővetkező községek tartoztak JS2jí„ skJeJjplirk Jegv„t,a l közölni velünk a nagyszerű 
korebe I l  atbor l ‘ocs, B.lsla, Loranlhá.., Gyulg, La- j  &ü okai,  mert" zt nem hihetjük el, hogy ezt a 
gos, Ív irály telek. Vencsello. Búd. Kisfalud. Nsuvleta. , , ’ ............. ,....... ....................................... 1.-.gos, Királytelek, Vencsello, Búd, Kisfulud, Nagyiéta, 
Tcdej, Levelek, Nyíregyháza, Fehértó, Sz.-Miliály, Nyir- 
Adouy. E roppant uradalmat, mely néhány megyét 
ölelt magába, II Rákóczy Fereucz pártütése miatt ké
sőbb H l Károly császár, mint uravesztett jószágot, gr, 
Károlyi Sándornak adományozta.

Midőn e pontnál X-ik levelünket befejeznek, le
gyen szabad bocsánatot kérnünk t. olvasóinktól, kik ta
lán már egyebet is szoktak keresni évszámoknál „a fe
kete vonal alat" hogy ily szárazuk valánk. Ha poros 
fóliausokba merülünk, nem igen jut eszünkbe, hogy a 
t. olvasó gyakorta csak ebéd utáni siestája közben ve
szi kezébe az olvasnivalót, s nem számolunk arra, hogy 
— mulattatunk is kellene Engedjenek meg önök, hogy 
rui ezt nem tehettük a tárgy komolyságának rovására; 
mert hiszen különben is, mint Bajza mondja egy he
lyütt, „az elménczség csak nyári ruha, do az igazság 
minden évszakban használható öltözet.*■

crebek vagy az egerek kapzsisága idézhette volna elő.
Miután ezen intézetnél maga a város is közelről 

van érdkelve, nem hagyhatom említés uélkü’, wikéut 
a városi képviselet nem fogja elmulasztani a város ér
dekeit e téren is kellőleg képviseltetni és jogait védeni.

Tisztelettel Nyíregyházán, februárhó 0. 1873 
Egy részvényes 

többek nevelten is.

M e g h í v á s .

A „ K is v á r d a - v id é k i  f e l e k e z e t  n é lk ü l i  
n é p n e v e lé s i  e g y l e t *  tagjait t. évi roárczsushó 5 s 
kővetkező napjain, Kisvárdán a nagyveiidóglö termében 
d. e. 10 órakor tartandó tisztujitási közgyűlésre, az 
alapszabályok 10 §-a értelmében tisztelettel meghívom.

Elintézendő tárgyak:
I. Tisztviselők választása; mi a múlt gyűlésről 

tagok kevés száma miatt halasztatott e l ;

KÖZGAZDA8ÁGI ROAT.

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi tcrménycsarnoknál febr. hó 8-An 

bejegyzett terményárak.

Piaczi ár
Rom  00—00 fontol

78— ÖO „
79— 80 „

Haza •
Árpa • •
Zab
Tengeri
Köles
Hab, tiszta fehér .
Káposztarepcze
Lenmag
Gomborka
Kendermag
Mák
Napraforgóolaj
Szesz 30 fokú magy. itcz«

4.00—  4 10 I 
0.00—0.00 |

5.20—5.75 i 
2.45—2.60 ) 

1.40— 45 
3 20-3.30
2.80— 2.85
3.80— 3.85 
0.00—0 00
6.00— 6.12 
0.00—0 00 
0.00—0 00 
0 00—0 00

Kereskedési ár
100 köböltölkezdvs

vámmázza izir. 6.75— 6.00 
2,65—2.70

qj termi*,

22
íl.00—22.00

22

Felelős szerkesztő K. Kmethy István.



Hágatüsi hirdetmény
az 1873-iki hágatási idényre.

HORROR
sötétpej angol telivér mén, (több nagy verseny 
nyertese; összes nyereménye a versenypályán
28,000 forint). Nevelte : gróf Batthiány István. 
Apja: Z e t la n d ; anyja: C ra fto n -L a s s  (a hi- 
res A ll-m y-E ye  anyja); ennek apja: K in g - 
T om ; anyja: M en tm o re -L a ss ; ennek apja: 
M e lb o u rn e  stb. Magossága: 16’ marok. Erő
sen fedez, B á tyú n  Beregkmegyében, 20 írtért, 
(borravaló, minden kancza után, 2 frt). Vasúti 
állomás helyben (m. északkeleti vaspálya). Is
tállóról gondoskodva van. Zab : piaczi áron.

A kanczák bejelentését elfogadja

gróf Lónyay Béla
gazdasági tisztje.

(10— 8) (Bátyú, Bereghmegye.)

A Sima-pusztán 150 hold első osztályú szántó 
fö ld  akár egészben akár részletekben szabad kézből 
örök áron eladó —  a feltételek iráut értekezhetni 
alulirtnál Nyíregyházán Sz.-Mihályi utczán 248. sz. a.

(3— 3) Mezösy Tamás.

Hirdetmény.
A Kótaj közse'gbeli ital mérési jo g  f. é. 

martius 2-án, d. u. 3 órakor, Kótajban, a 
község házánál tartandó nyilvános árverés 
utján f. é. Szt-György-napjától számítandó 
3 —  esetleg 4 évre haszonbérbe fog adatni.

A feltételek alulirtnál megtekinthetők.

Jármy Márton.
közhírt okossági képviselő.

Eladó birtok.
A kéki határban mintegy 300 hold. kitűnő minő

ségű tagos hirtok; két jó l felszerelt úri udvar, s Ifi 
holdnyi kerttel. —  együtt, vagy kisebb részletekben 
eladó; értekezhetni Kéken a birtokos Szombathv Ist
vánnal, s Nyíregyházán Szombatin- Odón ügyvéddel, 
lakik Orosz utczán 5fi2 sz. a.

Nyíregyháza 1873. január 20.

HIRDETÉS.
Alulírottnál megrendelhetők e

hó végéig :
1) Tölgyfa, szilfa, kőrisfa ésvinczf a-deszkák.
2) Kőrisfa és szil fa-hasit vá- 

nyok.
3) Kibárdolt kemény épület

fák, gerendák, hidfák, színekhez, 
csűr-, malom- és kerítésekhez al
kalmas ezulápok.

4) Kőrisfa- és szilfa-talpak, 
kőrisfa- és tölgyfa-kiillők.

A megrendelt faáruk elszállí
tására nézve, a kívánatra bérmen
tesen küldendő árjegyzékek nyuj- 
tandnak felvilágosítást. (2— 1)

Kelt K.-Semjén, 1873. febr. 1.Kállay András.
Egy helybeli diszáru és fűszer iiz- (8—3) let be
gyakornokul felvétetik egy jó  házból való ifjú, aki 
legalább 4 osztályt végzett, és a német nyelvben 
is bír némi gyakorlattal.

Bővebb tudomást nyerhetni a szerkesztőségnél.

( 3 - 3 ) Szombatliy Ödön.

Árverési hirdetmény.
A kéki határban két tagban levő, s kiskorú Tóth 

László tulajdonához tartozó 500 holdnyi külső birtok 
f. é. februárhó 2fi-áu délelőtti 10 órukor Keék közhá
zánál tartandó közárverésen f. é. aprilhó 24-töl szá
mítandó 6 egyraásutáni évekre bérbe adatik. — Az 
árverési teltételek Szalánczy Ferencz gondnoknál Bog- 
dánybau megtekinthetők. — Kemersc jan. 20. 1873.

(3 - 3 )
Krasznay Péter

szolgabiró

Hirdetmény.

Klein ignácz, bogdányi lakostól, Farkas Bol
dizsár, Szalánczy Ferencz, Nemes Pál, Alapi Leó, 
Blocli Jakab és Polák Jakab h Kai javára le
foglalt, lovak, ökrök, tehenek, takannányi sz 
nák, —  boltbeli kereskedelmi czikkek, rőfös- 
árúk 8 házi bútorok, közárverés útján, készpénz 
fizetés melletti eladása elrendeltetett , s határ
napúi folyó évi februárhó 19-ik napjának cl. e. 
9 órája kitúzetett, mi is azon hozzáadással té
tetik közhírré, hogy az árverés a kitűzött ha
táridőben, a helyszínén, az alulírott bírósági 
végrehajtó által foganatba vétetni, s szükség 
esetén, a következő napokon folytattatni fog.

Kelt Nyíregyházán, február 4-én. 1873.Fekete László
(2— 1) b. végrehajtó.

Eladó

HÁTAS LÓ.
Egy tökéletesen belovagolt, 7 

éves, fekete, kancza ló —  minden 
perezben megvásárolható. Megte
kinthetni és értekezhetni a k i rá 1 y- 
t e le k i  vasúti állomás melletti V a r- 
j u la p oson  az uradalmi gazda
tisztnél. (3 — 1)

Meghívás.
A kisvárdai takarékpénztári 

egylet rendes évi közgyűlésére, fo
lyó 1873-ik évi februárhó 19-edik 
napjának délelőtti 10 óráján Kis- 
Várda mezővárosában, a nagy ven
déglő termében fog megtartatni, 
mire a tisztelt részvényesek tiszte
lettel meghivatnak.Ilrahovszky Rudolf

egyleti elnök.

Eladó házhely ,3_2,
az edény-piaezon, özv. IIofTman Jáuosné 

udvarán, bármely órában szabad kézből el

adó. Értekezhetni a háztulajdonosnővel.Eladó bricska.
Egy igen könnyű, hibátlan 

ú jabb  s z e rk e z e tű  kocsi minden 

perezben eladó.

A  feltételek megtudhatók özv. 

Andrész Károlyuénál.

Bérbe kiadó
sorház-utczán 1330-dik szám alatt 
egy lakosztály, mely áll 4 szoba, 
kamara, piticze, istálló és gyümöl
csös kertből; tudakozódhatni Eles 
Lajos urnák az uj városház alatti 
üveges boltjában. (4 — 1)

Eladó belső birtok.
rí \

h
1- ür. Szabolcs megyebeli Petneháza községében egy S hold területen 

fekvő belső udvartelek 6 szobát, két előszobát, egy kis kézi étkamarát és • )  
pinezét tartalmazó urilakház, három cselédszobát, kamarát, kocsiszint, mar- / 
ha és lóólakat magában foglaló két mellék épületeivel, sgytlmölcsös kertjével. ’

2- or. A falu (Petneháza) közepén két hold területen, egy szárazmalom -5 
és mólnárház, kertjével.

3- or. Ezen telkek szomszédságában, egy kétvékásnyi dohányoskert. együtt- j ! 
véve, és külün-külün is eladó.

Értekezhetni Debreczenben csapó-várutcza 774-ik szám alatt lakó ház- f )  
tulajdonossal. Útbaigazítást a „Szabolcs** szerkesztősége is ad. (

3— 1
0* *

is  fáas&
előbb REICH B.

ajánlják a jelen farsangi idényre legújabb és legele

gánsabb kiállítású báli legyezőiket, ékszereket, női 

és férfi báli ezipöket, legfinomabb prágai és fran- 

czia kézfjükét, nyakkendőket, virágcsokor-tartó

kat, és más egyéb pipercczikkeket a legnagyobb 

választásban, a legjutányosabb árak mellett.

Vidéki megrendelések 
pontosabban tcljesittetnek.

leggyorsabban és lég-
( 3 - 3 )

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.

ín
* 

ir
v


	06



