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BLia.d0--tvi.laJ donoa „szabolosmegyei lapkiadó-társulat.41A lelsö-s/dibolosi tisza és árterének szabályozása.
Miután a védtöltések teljes kiépítése 

folytán a tisza folyam szabályozása egyidőre 
befejezettnek tekinthető, ezúttal azt tárgyal
ni időszerűnek nem tartjuk, sőt nem lévén 
a reminiscenciák barátja, csakis azok felem- 
litésére fogunk szorítkozni, melyekből kö
vetkeztetve a jövőre tanulságot vonhatunk.

Nem kell mély müértelem s nagy tech
nikai szakavatottsággal bírni, hogy ezen 
védtöltések kiépítése telett pálezát törhes
sünk. Magánál a vonal tracirozásánál egy 
oly technikai hiba követtetett 
többé helyre nem hozható. Vagy az adatok 
voltak hibásak, 
veletek n él

inkább, mivel az a folytonos szakadások kö
vetkeztében egészben véve nem észleltetett.

A szabályozás kiegészítő részét az át
metszés! rendszer kivitelében találván fel, 
nem mellőzhetjük, itt arról pár szóval emlí
tést tenni, miszerint a befolyással lecnd a 
Tisza vizszin állására, s bátran állíthatjuk, 
hogy a vizszin között lényeges különbség 
fog elé állani, melylyel a védtöltések kiépí
tése mindig szoros összefüggésben van. A 
végrehajtott átmetszések már most is lénye
gesen befolytak a vizszinre, s időnként a sze
rint tógán változni, amily arányban azok lé-

, tesittetnek, s még pedig mindig a felsőbb
hogy az ® 1 "

, . . reszek előny ere. z adatok ...
, , , . . . . . .  Mielőtt az ártér szabályozásának tár
ásuk. melyek a szabalyozasi rau- .. , . . , . ... . . .

, ír  ,, .. , i , gyalusába bocsátkoznánk,szuksegesuek tartalapul fogadtattak el, vagy a sza- vJ. ..... ®
ljuk előbb azon álláspontot, melyet e tekin
tetben elfoglaltunk, körvonidőzni.

mitás, melyre a kivitel basiroztatott; azon
bán bár honnan eredtek is, az elkövetett hi- h l . , ,, , . , ,
, , . . .  . . . i Habar a tiszuszabah ozasi vedmunka-bak taidalinasau es tenyeseii lettek igazolva. . , ,, . . , , . , * * ... ... ,

' j  . • Iátoknál oly dolgokat is te (említettünk, me-
Ha ezen yedtöltcsezési munkálatot alap- , vck(.t 8zerettünk volua elhallgatni, az ártér 

jában viazgáljuk meg, be kell vallanunk, hogy 8Zabá|yozásállái ,uimieu igyekezetünk- oda 
csak több hibás és vétkes tényezők öszmii- iriuyulf hogy arról a lehető tárgyilagosság- 
kődése állíthatta azt elő. Már a töltés-vonal ga, „ egé)E átalánosaágban szóljunk, bár itt 
tracirozásánál kétségbe kell vonnunk a i « « -  (un  mellőzhetjük a múltra -Isszatekintve, 
vezető s tervező mérnök minden szakképzett- a m,jr végrehajtott szabályozási műveleteket 
séget, ha rósz akaratot nem feltételezünk nála. vizsgálódásunk tárgyává tenni, hogy talán a 
Vagy azt mondhatjuk, hogy a tiszameder j eleu rendszertől némely eltérő nézeteink 
térképet egészen ignorálta, vagy tálán soha igazo|va legyenek.
nem is látta; mert különben érthetetlen lesz A védtöltések kiépítése által biztosit- 
elüttünk, liogy e szabályozási műveletet ily va lévén az árterület a tiszaárjaellen,önként 
szűkkorü s korlátolt nézpontból fogta fel, következik annak szabályozása, illetőleg a 
midőn a liszát ily kisszerűi n vélte szabá- bl.|- nyiri vizeket oly csatornázási rend- 
lyozbatónak, vagy mi valószínűbb, munká-, azer által a Tiszába bevezetni, mely midőn a 
jut nem értette meg, s igy ennek mestere védtöltések kiépítésében befektetett össze
sem birt lenni. g et biztosítja, ugyanakkor az ártér föld ér-

A felületesség látszik ezen építkezés tekét is meg mentse azon ingadozástól, mely- 
minden ízén, s hiányzik annál azon szakér- uek az eddig kitéve volt s a gazdának is 
telem, melyet az önbecsérzet s a lelki isme- megadja u lehetőséget, hogy munkája, szor- 
ret tisztaságii vezet. Kimondhatjuk, hogy a galina gyümölcsét élvezhesse, 
gyakorlat volt itt is a mester; mert minden Jtt két külön tényezővel van dolgunk, 
számítást megdöntött Mindig újból kellett a bel- és nyiri vizekkel. A mi a belvizek 
építeni, számítani, mert az alap el volt hi- szabályozását illeti, ez kevesebb nehézség- 
bázvu. A töltések kiépítésénél pedig az ön- gt.| jár, mint a nyiri vizeké, s valóban in
érdek és haszonlesés oly sokszor volt irány- kább mondhatnánk, hogy midőn az ártéri 
adó. Ott voltak a szakadások, melyeknél a vizek szabályoztatuak, nem más minta nyi- 
kütelesség teljesítés vétkes elmulasztása ee- ri vizek szabályozása hajtatik végre, 
latúnt jött napvilágra. Belvizek alatt mást nem érthetünk, mint

De hagyjuk ezeket s ne háborgassuk magán az ártéren összegyűlt eső, hó s a la- 
a múltak sötét árnyait,- nyugodjanak azok pályosabb részek vizeit, melyeket habár az 
békében; ha ugyan a mtilt és jelen közötti ártéri terület egészben tel sem is emészthet, 
tért a lelkiismeret nyugalma be bírja tölteui. elpárolgás és besiilycdés által, mivel a viz 
Álljanak ezek előttünk tanulságul s igyekez- természeti törvényénél fogva mindig alsóbb 
ziiuk a jelenben igazabban munkálkodni, helyre lefelé törekszik, magát egy nivcaubu 
hogy majd azokra nyugodt öntudattal te- akarván elhelyezni, de azok töltéssel ellátott 
kiüthessünk vissza. csatornában kevés költséggel a Tiszába ve-

A  tiszai védmuukálatok további tár- (zethetők lennének. Ugyde az ártéri birtoko- 
gyalása haladott álláspont lévén, még csak soknak saját belvizükön kívül, a nyir vizei- 
azt kell megemlítenünk, hogy a védtöltések i vei is meg kell küzdeni; azok levezetéséről, 
mostani kiépítésével a Tisza szabályozása be- j  melyek egész birtokukon elteriilvéu, gondos
fejezettnek legkevésbé sem tekinthető; az kódúi, nehogy minden szorgalmuk beruhá- 
egy folytonos munkálat lecnd, mely a T isza1 zásuk kárba menjenek.

tányosság és igazságban gyökerezvén, hisz- 
szük, hogy az illetők eltalálják a helyes utat, 
s a törvényhozás bölcsesége is akként fog 
intézkedni, törvényt alkotni.

Ha a végrehajtott szabályozási műve
leteket tesszük vizsgálódásunk tárgyává, lát
ni fogjuk, hogy a canalizálás tiltó-reudszer- 
rel egybekötve vau elfogadva megállapítva. 
Az egész ártérén, a gávai kivételével, egy 
főcsatorna húzódik végig, mely a bel- és a 
nyiri vizeket Paszabuál a Tiszába vezeti, s 
igy ezen oly külön természetű vizek, miután 
azok már előbb az egész ártért elborították, 
egy csatornában eoncentraltatiiak; minek 
következtében az alsóbb területek a felső és 
nyiri vizek víztartója lettek.

E rendszer tarthatlanságavilágos;mert 
miként lehet az igazságos, hogy egyesek má
sok karán nyerjenek, tnidön a terheket egyen
lőn viselik ?! Sőt az államgazdaság józan 
eszméje is azt parancsolja, hogy éz alsóbb 
birtokok jövedelmezőségét kell leginkább 
emelnünk biztosítanunk; mert itt a szabályo
zás utáni jövedelem, viszonyítva az előbbi 
jövedelemhez, nagyobb leeud, mint fent.

Meg kell még említenünk, hogy midőn 
ezen vizek leeresztése Kaszabnál történik, 
az által G íva község, mely a szabályzótár
sulat egy tagja, mely minden terbek viselé
sében egy formán osztozik, kizáratott a bél- 
szabályozás köréből. Nem vizsgálván, hogy 
az mily tényezők közreműködése folytán tör
tént, csak azt constatálhatjuk, liogy egy mo- 
raliter egybefüggő társulatnak soha sem sza
bad egy kitevő tagjáról megfeledkezni. Ezt 
a tények igazolni fogják, hogy a gávai bel
vizek leeresztéséről gondoskodni keik

Ezek folytán mi a nyiri canalis kiépí
tését tiltó-rendszer mellett véleményezhet
jük aunálisinkább, mivel mindkét esetben 
tökéletesen egyenlő eredményt érünk el, s 
ugyanazon idő alatt egyenlő mennyiségű viz 
vezethető be a Tiszába.

Hogy a kiadásokat az építkezésekhez 
viszonyítva, azok mily arányban állanak egy
máshoz, azt csakis helyes tervezés és költsé
gelés után lehetne megmondani.

Megemlitendőuek tartjuk még, vájjon 
nem lenne-e czélszerü ezen rendszer keresz
tül vitelénél arra, hogy az igy conczentralt 
nyiri vizen gyárak malmok létesittesseuek, 
vagy az öntözésre felhasználtassék. Ezek 
oly kérdések, melyeket figyelmen kívül hagy
ni nem szabad, sőt kell, hogy a technikai 
számításokba fel legyenek véve.

(Folyt, köv.)

K Ö Z Ű G Y E K .

Községi rendezés Kis-Várdán.
(Ki*-Várdán 1871.)

IL

J A történelmet három részre oszták annak meg- 
irói, s szerencsésen sikerült is azt lehozni egészen a 
jelenkorig. Mondják az ahoz értők, hogy a világ min
den nevezetesebb eseménye megvan lapjain írva; mert 
a kor- és szemtanuk nem voltak restek az adatok 
gyűjtésében. Mindenesetre dicséretre méltók vagyunk

_  , 0 , _______  o # - - mi emberek, hogy a jeleunek eseményeit nem fösvény-
legmagassabb vizis a jövő feltétele8 annális- télén, s hogy kik járuljanak ahoz, az a mél-1 ködünk a jövő nemzedékek számára gyűjtögetni. Szo-

s töltés közötti tér beiszapulásával mindig 
párhuzamosan fog elé haladni. S hogyafen- 
álló töltés elég magas leend-e a Tisza árját 
megtartani, a jövő fogja igazolni, mivel a

Hogy ezen abnonnis állapot tovább 
nem tarthat, hogy itt egy rendszeres szabá
lyozásnak kell bekövetkezni, mely magába 
foglalja a nyiri vizek szabályozását, kétség- j



kásáink, erkölcsi viseletűnkről s politikai magunktar- 
tásáról kiállítjuk a bizonyítványt, mely, „rószrehajlat- 
lan“  melléknevénél fogva, hitelességében megdüuthetlen.

En is átlapozgattam úgy az ó-, mint a közép és 
ujkorbeli történelmet, s borrendűm dictu! sehol sem 
fedeztem fel benne oly lefolyt háborút, melyben a di- 
csöitett, gyakran koszorúkkal ékesített hadvezérek a 
küzdtórrol megfutottak, s a sereg pedig helyén maradt 
volna. Óh de ily adattal nem kérkedhetnek a történe
lem megirói, azért le a kalappal! Én egy ily adattal 
szolgáltam. Ki merné tagadni azt, hogy ez meg nem 
történt ? s ha megtörtént, elvitázhatlanul Kis-Várda 
megírandó monográfiájában, mely a világtörténelem 
egy morzsája lehetne, méltó helyet foglalni jogosítva 
van.

Megígértem múltkori soraim vegén , hogy városunk 
.képviselő választásáról“ írott czikkemet folytatni fo
gom, s azt teszem is.

Tehát Bakaj ur méltó haraggal, s Csontvágó ur 
figyelembe veendő bosszúságában hagyá el a küzdtért 
A mindkét oldalról jó l szervezett hadosztály, vezér 
nélkül maradt; s bár a kis-várdai polgárok talán leg
először érezték magukat vezér nélkül, egy cseppet sem 
jöttek zavarba, csakhamar belátták, hogy jobb s ered- 
ménydúsabb az embernek a maga saját, mint a más 
fejével gondolkozni, mire annál könnyebben rájöttek, 
mert eddig gyakran a vezér hibája miatt, az ő hátu
kat ütötték; ha pedig ütik az embert, már csak annyi 
joga vau, hogy annak okát is tudja.

A vezérek hátrálása miatt a küzdelem azonnali 
befejezését érte s a megválasztott képviselők, a §§ ok 
által alkotott képviselőkkel kezet fogva, azon nemes 
elhatározással távoztak, hogy a közösen érzett hiá
nyokon pártatlanul, egyetértve fognak segíteni.

Bár minden ily esetben bekövetkeznék a vezér- 
futás ; mert bizony-bizony mondom, a tömegben vala
kinek a futtatás is eszébe juthat!

Pár nap múlt el az előbb leirt események után ; 
a képviselő testület föltette magában, hogy a tisztvise
lők mlegválasztását mihamarább keresztül viszi, s azért 
a szolgabiró e hó 14-re tüze ki a kijelölés, s 15-re a 
választás napiát

—  Ez nem jót jelent, monda -Kuktái, ezen határ
napoktól ón nem jó  eredményt varuk. . *

— Miért komám ? kérdő egy fürtös kaczaga^yos
cívis, egyik nap olyan mint '

— Csak azért, — ^felelt amaz, —  mert a péntek
és szombat soha sem volt szerencsés; láttuk múrtius
4 -ikét___  y  *

—  Kigv^nednek .mindegy, viszonzá a fürtüj. Ba- 
kaj kimoiufe. hogy a biró kigyelined lesz. s így a 
napja nem válogatja, amit pedig ö kimond, az olyan 
szent igaz, mint az, hogy mártius 4-én választották 
meg a képviselő testületet!

Kaptai o szavakkal, úgy látszott, meg volt elé
gedve; mert nem szólt; sőt fejével megelégedetten 
bólintott, s két— három—sokat jelentő kacsiutássaladá 
tudtul a fürtös cívisnek, hogy őt tökéletesén érti.

A martius 14-edike végre felviradt. Fel ám, de 
szomorúan, sötéten. A  természet sötét felhőkkel sze
gélyéé a láthatárt, s mire a képviselő-testület a város
háza termében összegyűlt, széllel bélelt, de meleg ta
vaszi eső kezdő öntözni a talán mindenütt szomjas, 
egyedül Kis-Várda utczáiu örökké ázott földet.

A szolgabiró rövid megnyitó beszéde után, egy- 
időre mély csend következett. Mindenki arról gondol
kozott, hogy kit lesz hát jó  főbírónak jelölni; mert 
hej 1 sok fenés tagja van ennok a városnak, melyet 
kivágni, gyökerestől gyógyítani semiféle orvos sem ké
pes ; egyedül csak erélyes, szigorú biró volna képes 
azon, a képviselőtestülettel egyettértve, segíteni.

A csendet Bakaj ur szakító meg ; felállott, s ag
gódó arczárói lehetett leolvasni ama őszinte részvé
tet, melyet a város jövő sorsa iránt szivében érez

—  Tisztelt képviselő testület! —  szólt végre, 
engedjék még nekem, hogy a szolgabiró úrtól őszin
tén kérdjek valamit

— Tessék, tessék! —  hangzott mindenfelől.

— Azt kérdem, —  folytató. Bakaj ur, — hogy 
itt, c teremben, kellő személybiztonságban van-e az 
ember ? Én megvallom, hogy a golyószórók, ágyuk s 
egyéb gyilkoló fegyverektől, melyeket itt a városháza 
termében felállítva látok, komolyan lehet tartani.

A felhívott szolgabiró felelet helyett, nagyot né
zett ; de nagyott nézett az egész ájtatos gyülekezet is. 
Ezen felszólalás husonlitott egy villámláshoz, melyet 
pillanatnyi csend követ, de mely csend után, mintegy 
váratlanul, hatalmas mennydörgés következik. Néhány 
inásodpercz múlva, mely alatt Bakaj ur visiója miatt 
itt-ott, félelemmel vegyes szánakozó arezokat is lehe
tett látni, eldördült az óriási: .N e  tessék megijedni" 
Nem mennydörgés, hanem ennél is nagyobb t. i. ama 
szivekig s velőkig ható homéri kaczaj volt az, mely 
néha érzékenyebben hat, mint bármely villáinütés! s 
csodák-csodája! a terem egyszerre megtelt áthatlan, 
fo jtó . . . .  nos ki találja ki mivel ? hát bizony szivar 
és dohány füsttel. Felséges élvezet egy ily tanácsko
zásban komoly figyelőnek lenni; ám kísértse meg, aki 
még nem tapasztalta.

A szolgabiró alig szedte magát össze a válaszra, 
midőn Bakaj ur útját állta, azaz engedelmet kérek, 
szavába vágott, akarám mondani.

Szokot kimért mozdulattal, fontoskodó, de az ag
godalom némi jeleivel beárnyalt arczcznl emelkedett 
töl a zöld asztal m ellől; rengeteg haját öt ujjával 
hátrafésülve, kurta-száru tajtpipája kupakját lecsat- 
tiutva, letette az asztalra, végre jobbkeze mutatóujja 
balhosszával ősz becsavarodott bajuszát, egyideüleg szü
letett száj és orrfintoritás közben félrevágva, szót kért. 
Halljuk! — kiáltott a sürü füstfellegben alig látható 
hallgatóság.

Figyelő.
(Folyt köv.)

V ID É K I LE V E LE ZÉ SE K .
Nvir-Hogdány, mártius 30. 1873. 

Szomorú eseményről kell a „Szabolcs4* olvasóit 
értesítenem. Multhó 29-ón reggel két férfi s egy 15— 16 
éves fiú Nyíregyházára menet közben, a Bogdány és 
Túra közt levő, úgynevezett „ ü e c i e "  hidjáról székéi 
restül a töltést egészen hatalmában tartó vízbe fordultak.' 
, Az egyik férfi szerencsésen kimenekült; de a niá- 

rtvk és a tiu ott lelték halálukat.
Még nz nap 3 • ün«> érkezett a hely színére, 

hogy a szj£fticsétlen kilógják a vízből és ha
zaszállítsák. A férfi a '  megtaláltak; de a fiúét 
még másnap is hasztalan keresték.

Nagyon való^ziuü, hogy a fiú önkívületi állapotá
ban görcsösen a kákába kapaszkodván, a viz nem vet
hette fel bulláját s igy mai napig a víz alatt van meg
dermedve. Az sem lehetetlen, hogy a hulld*,, a fiun 
volt nagy bojtos guba tartja vissza a viz posványában. 
Kföltevést igazolja az a körülmény is, hogy a férfi 
hullája is gubájában arczczal lefele 'borulva találtatott 
a viz fenekén.

Orvosi segélyről, természetesen szó sem lehetett. 
Az azonban feltűnő, hogy o helyen a nfult év óta már 
4 ember a vízbe fűlt és egyiknél sem történt orvosi 
bonczol ás. Ennek pedig, a törvény értelmében ineg kel
lett volna történni.

Távol legyen tőlem, hogy ez említettem esetnél 
gonosz szándék szerepelt volna; de a hatóságnak nem 
szabad behunyt szemmel nézni az ily eseteket anuális 
inkább, mert mint beszélik, a vízbe fultt férfiúnál nagy 
összeg pénz volt.

Különös elismerést és kiemelést érdemel e szo
morú esetnél a uy -bogdányi volt biró D in jén Ferenc/, 
aki éhen-szonijan. valódi önfeláldozással működött a 
szerencsétlenek hullájának kutatásánál.

Hir szerént a Öccse vizét, mely annyi szerencsét
lenségnek, emberhalálnak s jószágelbullásnak volt már 
okozója, a jövő Léten lebocsátják. Ideje is. Mint tu
dom pár év óta ez már a 6-odik befutási eset; ide 
nem értve 4 lovat, több sertést s egyéb számtalan 
tárgyakat.

Megjegyzem még végül; hogy a helybeli járás or- f 
vos, még a szereucsétlenség napján eltávozott Nyír- [ 
Bogdány bál má9 községbe. Ez mindenesetre hiba volt 
tőle, amennyiben a szerencsétlenséget már tudta, azt 
pedig hogy melyik perczben, s minő állapotban hozzák 
vala haza a szerencsétleneket, valamint senki, úgy ő 
sem tudhatta előre. Igen könnyen megtörténhetett vol
na, hogy még orvosi sególylyel megmentethetett volna 
valamelyik áldozat.

( . . . .  s . . .  n.)

C SEVEG ÉSEK .

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

(Sokfele felelet agy kérdésre. Ki a nagyságos ? A hajtóvadiszat 
indoka. Kemnr<|ue az ifjú óriásnak. I>emokratia a templomban.

Egy régi magister, kinek ma is vnnnak tanítványai)

Mi kell a magyarnak ?
Ezen önmaga által még 1848 előtt feltett kér

désre Warga Jáuoó tanár (ha jó l emlékezünk) e vá
laszt add:

—  Nevelés kell.
Igen bölcsen, csakhogy o felelet nem elégíti ki 

már ma az embereket.
Kérdezzük bár Mózsi bátyót; mi kell a magyar

nak? azonual kedélyes csapongással zeudül meg ajkain 
a válasz:

— Legyen úgy mint régen vólt,
Tele legyen a magyarnak 
Mind az iteze, mind a pincze,
Mind a bolt.

Kérdezzük viszont valaha kuruczszakálu, most ' 
már labancz-állu C . . . .  bátyánkat mi kell a magyar
nak ? legott hadverő ádáz arczczal riad fel :

— Áldás és háború !
Kérdezzük végül az életet, a társadalmi osztályo

kat, a vidékeket, pártokat: mi kell a magyarnak ? 
mindenütt más más válasz :

—  Olcsóság— drágaság. Bor— ser. Ignm ondó—
Hírmondó. Független -állam— delegatio. Megyerendszer 

'—  központosítás.... *
—  Ezer ördög! dörügközfte*, egyik re.aénydus 

tagja az .arany fiatalságnak* . . .  raitraanak önök ahoz, 
mi kell a magyarnak, das heisst .nekünk*? Mi kell? 
Nagyságos czira kell I

Jól hallotti.k-e? Nagyságos czim ennek az elár- 
vahodott, jövőjére is csak elborultál) gondoló népnek ! j 
Nagyságos czim a XlX-ik század nyólezadik évtizedé
ben 1 Nagyságos czim a jogosultság atomnyi igénye 
nélkü l!.. Valóban .merkwerdig* monda az öreg K . . .

És még is úgy vau! Árpád .apánktól" máig üsz- 
szesen és együttvéve nein volt auyi nagyságos, mint 
most. Még magunk is, igénytelen napszámosai a demok
ratának, nem egyszer nagyságosokká leszünk (persze 
csak alc&pr midőn az ebéd árát fizetjük) hát még azok 
a tv!ivói p r io r o k ,  kik kézzel-láhbal elleno működnek 
(bár sik< a derookratin nemes eszméinek.

Hajdan — úgy Apafi ideje körül egyedül az er
délyi fejedelmet czimezték nagyságos uramnak (ezer
szer el vólt mondva, de úgy látszik ezeregyedikazcr is 
ismételhető) Most nagyságos mindenki, akinek üveg- 
búza vagy legalább kertésze van. aki bivalyokat tart, 
akinek neve nem magyar 1-n végződik, aki piáidét és 
monoelet hord, aki az ..ikes** igéket szándékosan fu- 
migáljn, aki a helyesírás szabályain keresztülkasul 
gázol . . .  mert hogy nz elosoroltakou kívül más joguk 
’.ólua a nevezett czimhez, megváltjuk! gyönge elménk 
uem képef értem No de azt ne higyjc valaki, hogy 
mi a ..tanfelügyelők** nagyságosságát is verificatió alá 
akarnok bocsátani.. Világért sem hiszen eddig is 
mennyi jót tettek a hazával... azt kérdi ön apró ba
rátunk. hogy mi jót tettek ? ugyan ne kötekedjék 
szüntelen 1

Hanem hát azok a többiek! Bizony mintha csak 
rólunk szólna az a régi Tallérosi Zehnlou zamatu nóta : 
„Mongyuk magunk nacsagos urnák "

A  „Szabolcs** tárc/.ája.
A nöiemancipátió kérdése a kfizclniultlmn.

(Irt* Golenich Károly.)

L

Ki no ismerné a nőket? Ők a szerelem, a fér
fiak a jog  képviselői, .Szerelem a nőt hőssé teszi, — 
énekli a kültö, mily kitartással tudnak ellent állani a 
veszélynek. Azon idők elmúltak már rég, midőn a nők 
elzárkóztak tőlünk férfiaktól, vagy épen könyörtelenül 
legyilkoltak még a bölcsőben, mint az amazonok me
séje előadja. Most már úgy ahogy, összetörödtünk, s 
ha néha egy-egy sóhaj, vagy felkiáltás mint V>h a fér
fiak ! A férfiak! kedvezőtlenül is ütnek ki részünkre, 
mi részünkről hasonlag elkezdjük dúdolni egy vig ope
retté ama dal szakát: Óh a nők, a nők, hamis s úl- 
nokok ök. Így volt ez mindig s mindenütt, mióta a 
nap az égen süt*.

Nő nélkül az élet puszta tengés, inig a családi 
elet az elveszett paradicsom vissza foglalása Lehetne- 
e nö nélkül boldogság ? Énekelué-e akkor a kolto *. 

„Nevedet ha bekiáltom 
A sötét lombu erdőbe •
Ott ások a néma arnyak 
Félve rettennek meg tőle."

Nő nélkül oda volna az ábránd, a szép álmok, 
oda volna az édes béke, s minden boldogság megsza
kadna. Ha-remény és bizalom elhagy; ha a szenvedés 
napja eljön : hol találnék föl ismét a reményt, a bi
zalmat, hanem azon édes mosolyban, mely a hü nő 
arczau elvonul, aki szerelme lángjával enyhíti a fájó, 
az egetö sebet. J J

Nö nélkül eltűnnének a szép remények és síri 
csenddé válnék életünk. Nem volna kit megsiratnunk; 
uem kiért estednünk ; nem kinek sírja fölé iiltettni vi
rágot. A komoly férfiúi szavak közé nem vegyülve egy

biztató hang sem. így legjobb, mint vau a jelenben 
mert.

„Űzzön bár a lét viharja 
Verje fel zaj bar a eaeudet,
Szálljon bár sírunkra átok,
I ’gy-c szeretsz? Én szeretlek."

í gy hiszem, láthatja mindezekből az olvasó, hogy 
mily magasra helyezem én a nőket I)e én nem vagyok 
a/, egyedüli; ne tessék gondolni. Hiszen már az őskor
ban szigorúan megfenyítették azokat, akik a nőket! 
gyűlölve, vagy azoktól visszavonulva, agglegények m a-! 
rudtak. így a romaiaknál pl. censorok ügyeltek arra. 
hogy senki, hacsak nagy oka nem vólt reá. nőtlen ne 
maradjon, s ha még is ily carthausi éh-tét akart élni, 
bírságot kellett fizetnie. És midiin Hóniában is azon 
divat kezdett bejönui, hogy a férfiak és nők egymás
tól visszavonultak, Papius és I ’oppaus indítványára 
Augusztus császár még szigorul) volt a nőtlen \ e 
iránt. A nős emberek nagy előnyöket kaptak, a sze
rént a hány gyermekük volt. így pl. a . jus trium li
berómul** szerént, a három gyermek atyja a becsület 
beli tisztségek elnyerésénél nagy elönynyel h irt; inig 
azok, akik nőtlenek voltak, senki után sein örökölhet
tek, s a nagy Napóleon is, midőn a híres Stáel asz- 
szony azt kérdező tőle, hogy kit tart a legjobb hon
leánynak, azt válaszolá: azt, ki legtöbb gyermeket ad 
a hazának 1! A nagy történetíróm) o válasz után lett 
Napóleon legnagyobb ellensége.

íme hölgyeim, már a regi kor is gondoskodott a 
hölgyekről s a törvények, melyek a nőtlenséget bün
tették, eredményezték azt, hogy a társadalmi élet, da
czára annak hogy a közlekedés fejlettsége által sem 
volt megkönyitve, virágzott; a nők szellemdusak vol
tak annyira, hogy még a világtörténetben is fennma
radt egy Aspasia, Cornelia, Sapho neve. Az ó-korban 
a nők s férfiiak mindig csak nz elisi s olympiai játé
kokra gondoltak, hová egy évben egyszer az egész- 
Göröghon szép és csúnya alakjai oszogyiiltek.

Az oskor eltűnt Ovid aranykorával együtt, a ro
mai tubák n balisták dörgése elnémult. Medusa feje 
sem ijesztett többé. Most c*-ak néha látjuk hölgyeinket 
raedusa-fejekkeL A népvándorlásokból csak ogy-egy 
mese maradt fenn a történelem számára, minta szép 
Uosamuudáé, aki országát, koronáját adta szerelméért. 
Egy újkor, ujkiváualmakkul, uj reménységgel, uj erők
kel, iij szerelemmel bontakozott ki a régi romokból.

Az élénk, mosolygó római hölgyeket, akik mo
solyogtak azon, ha a czircus talaján nz oroszlánok 
Nzétszukgattak egy embert; az ábrándos görög hölgye
ket, kik szerelmük hevében oda álltak Lconidás csa
patai közé, együtt harczolva a kedvessel; Sophokles 
drámáinak hősnőit, kik oly forrón szerettek, a mily 
kézséggel haltak meg a szerelemért; a pajzán Aspa- 
siákat. kik halálra kínozták az ifjakat; most már ko
mor cellákban látjuk, ellőttük az asztalon halálfő fek
szik, drága ékszerek helyett, nyakukon egyszerű fa 
vagy vaskereszt függ: szép szemeik az égre fiiggeszt- 
vék, s nem uz életvidor itjakra; sóhajaik égi üdvért s 
nem földi szerelemért fakadnak ki kebleikből; ragyogó 
öltönyök helyett durva szőrruha fedi tagjaikat, s szé
pítő szerek helyett, korbácsolják magukat, lonyirat- 
koznak s a helyett. hogy karcsúságukat feltüntetve 
csillogó övét viselnének, ciliciumokat hordanak, azaz 
\a*-övet, melynek nagy kiálló s hegyes szögei könyör
telenül fúródnak he tagjaikba.

Ilyen az oskor után a nők helyzetének fényképe. 
Az ajtatosság hadat izent, minden nötlenségi törvé
nyeknek; hadat izent a szerelem s családi életnek. 

.Jeromos szavai: „A tisztaság fejszéjével a házasság 
1 erdejét ki kell vágni* volt a jelszó, s a természetük- 
: nél fogva úgyis ádrándozó hölgyek, szerelmeiket az 
égre irányozták ; clkülönzütt életet é ltek ; megvetet
ték a társadalmat, a szerelmet, a férfiakat. A családi 

i élet sem volt mindig boldog: a no ott hagyta férjét s 
a zárdába vonult; a férj hasonlólag. Szt Nílusnak két 
gyermeke vólt, midőn elhagyta családját, mint Lccky



É* még is azt kérdezte egykor a mi derék Mo
csári Lajosunk : mire valók azok a domokratakörók 
oiináluuk V Kérdésbe tehetné inkább mirevaló nz az 
átalános „haj tó vadászat" a nagyságos rzimre? lVrsze 
kérdésére felelné a fentebb idézett izelleiudus ifjú :

— Fi douc! még kérdezni is ilyet! Hiszcu. ha 
egy jöttment ispánt, kaszuárt, scítt bérlőt egy Jeitelest 
vagy Quittenbaumot tekintetes urnák czimeznek, miért 
nem lonuék éu nagyságos... én drégeli én paláuki 
Drégelpalánki Dszubu?

Helyesen vau mélyen tisztelt és magasra becsült 
uram, csakhogy feledni méltóztatik. hogy azok a jött- 
menttek, azok a Jeitelesek és yuittenbuumok épen olyan 
hús — csont —  és vórgyurma, mint mások, kik be
cses személyüket a „kék vérhez" számítják. Azt meg 
igen jól tudja a világ, hogy ha azon lenézett jöttment- 
tek. azon kigunyolt Jeitelesek és Quitteubaumok egy- 
uéinelyikét nkár képzettség akár bonszerelem, akár 
áldozatkészség szempontjából a mérleg egyik tányé
rába. s ónok kóziil kétanyit a másikba helyeznénk, úgy 
fellibbennének önök, hogy a sebes roham miatt csak
úgy hullanának jobbra balra fejeikről azok a delegatio 
_  quota —  és Pulszky kalapok.

Furcsa spektákli lenne az ig a z . . .  sajnos, hogy 
ilyen látványosságot rendezni nem áll hatalmunkban.

Hanem annyit mindenesetre tehetünk és teszünk, 
is. hogy az említett hajtó vadászat indokait leplezet-, 
lonül felmutatjuk.

Kzen indokok ped ig: hiúság, gög, kasztszellem 
fertálymágnáskodás. Minek folytáu sem maga a tény, 
sem logikája, sem emberei nem érdemelnek egyebet 
mint hogy tőlük szánalommal elforduljunk.

* **
Mielőtt azonban jelen czikkünket befejeznők, nem 

lehet elhallgatnunk azon körülményt, hogy a czimek- 
kel visszaélésnek van egy más neme is, még pedig az! 
eléből. 1 'Képtelenebb, botrányosabb. Értjük azon hely
telen és menthftlen eljárást, mely szerént temetkező- i 
sek, templomi hirdetések, házassági frigykötések alkal
mával, érdekelt holtak és él *  cziinei épen úgy, 
süt talán még erősebben bangsulyo/tatuak,, mint a 
közéletben. Fényes példát adott e részben mintegy 
hét évre Léva j püspök ur Budapesten, — per „méltó
ságod" czimezvén minduntalan egy fóuri ifjú párt es- 
ketési beszédében a templomban, inig ellenben Török 
Pál uram á boldog vőlegényt és bájos arát (horrenduin 
dictu ! mint akkor u Hon újdondásza gunyorosan meg
jegyezte) csak per „fiam - leányom" traktáltn.

Olvastuk a régi krónikákban. 1 XYII-ik
századbiui Seeger : vrittenberg f«*teté
magát, és pedig a /.tfa alatt a a nagy
szenvedubo/. ezen szavak emelkedtek . ^ o l: do
mine Jesu C'hriste! amas me V A nien-w.oiitott pedig 
következő választ ad ta : dansrime, uobilissime atipie 
doctissime domine inagister Seeger! rector scholae 
witteubergensis uieritissime ntijue dignissiiue, omuiuo, 
auio t e !

Ki nem nevetne a domiuus Seeger magister e 
nyomorult pötfeszkedésén V

De mivel kevesebb ennél a cziinek végetlcn és 
egyhangú litániájának templomban és temetkezéseknél 
történni szokott elősoroláaa s illetőleg gyakran meg is 
követelt elősoioltatása ?

Cziinek a templomban .. ama főnséges és véget- 
len előtt, kirí —  hogy a „tuzimádó bölcs* gyönyörű 
szavait idézzük:

. . .  Kire az emberi szem csak azért néz, hogy 
elsötétüljön.

. . .  Kire az ember ész csak azért gondol, hogy 
elszégyeuüljön.

. . .  Kiről az emberi nyelv csak azért szól, hogy, 
elnéniuljun.

És ezimek a temetkezéseknél... ott hol minden! 
földi nugyság. minden emberi dicsőség nyomul ült tür- 
pesége oly világos oly félreismerheti?!! alakban mu
tatkozik; hol a kevélység és feltűnési viszketek amhi 
tiójának néni lehet el nem némulnin a kemény és s/ik- 
lasulyos szózat előtt: por vagy. porrá kell lenned, 
megjegyzi. Szt. Atnmou a menyegzőkor prédikákziót 
tartott arájának a házas élet veszélyeiről. Persze, hu.:;, 
elváltak aztán. Szt. Áhrahám megszökött az esküvő 
után. Nissai szt. Gergely pedig azt jogyzé meg n -s 
életéről: »Lgy  ökörhöz hasonlítok, mely oly mezon 1-- 
gél mely reá nézve őrükre elveszet" stb. Igv let fel
forgatva a modern élet legszebb idyllje, a családi élet. 
a szerelem.

A nők lenézettek, főleg mióta Hildebrand teljes 
erejűvé tette azt. hogy a papok nőtlenek legyenek. 
A mik társadalmi helyzete megsziintettetett ; el.unták 
őket minden tiszteletre méltó állástól, s azon hit ter
jedt el, hogy a nőknek egyedül az ábránd világban 
kell élniük, s úgy a közügyek valamint az átalános 
érdekeket figyelemmel kisérnijök tiltva van.

K ferde nézet, illetve irány nagyon sokáig tartá 
rabságban a nőket. Egészen a jelen korig áthúzódik 
annak hatása. De akkor, midőn Erópa félszázados ál
mából felrezzent; midőn a társadalmi élet lioss/u s 
véres küzdés után, megkeresztelve a franczia forrada
lom által, ismét uj életre ébredett; midőn minden 
eddigi létezett intézmények reform nlá kerültek, s a 
tértink, mint állampolgárok követelni kezdek úgy egyéni, 
mint állami jogaikat: a vitatkozások felszínén egy uj 
kérdés merült föl, a uüomancipatió kérdése. S azóta 
folyton küzdve e kérdés körül, két tábor alakult; egyik 
mely a nőnek tökéletes felszabadítását, másik, mely a 
jelen helyzet még jóbbani megszorításának elvét tűzte 
ki zászlójára.

A nyilatkozások küzdterére regényírók, költők, 
államférfiak, s nők léptek föl. Nem lesz érdektelen, hu 
hölgyeinket e vitatkozások folyamával röviden, nem 
száraz, hauem inkább élénk csevegési tonnában meg
ismertetjük.

(Foly. köv.)

El, cl örökre c középkori hitvány czafraugokkal 
régen pálezát tört már felettük az idők lelke, az em
beriség géniusza.

Vagy azt akarjuk erővel leigazolni, hogy még 
most sem értjük a század uralkodó eszm éit..,?

—* —>•

ÚJDONSÁGOK.

* A  köze lebb i vá ros i képvise leti gyű lésre
a következő ügyek voltak kitűzve! 1. Az építkezési 
bizottság jelentése; 2. A téglagyár árverelésérüli jelen
tés ; 3. A szélmalom árverelésérüli jelentés ; 4. A re
form egyház templomin-hőségének szabályozására ki
küldött bizottság jelentése; 5. Magtári felügyelő kér
vénye; 0. Mikecz József indítványa, udvari vizfogók 
iránt; 7. A városi cselédség folyamodványa ruházatuk 
iránt; 8 Több magán ügy Az első tétel tárgyalásánál 

i oly érdekeltség fejlődött ki. hogy 9 órától 1-ig folyvást 
e tárgy tartotta fogva a figyelmet; ami, tekintve az 
építkezés fontosságát, nagyon természetes is. Az épit- 
kezé-i bizottság eljárásának, úgy a vállalkozóknak 
szerződésileg meghatározott kötelezettségeik miként lett 
teljesítésének, nemkülönben az építkezési számadások
nak, mintsziutón a Benko által teljesített szemlének 
felülvizsgálatával h az építési költségtöbblet kideríté
sével egy külön küldöttség lett megbízva. É küldött-. 
séghe Bodnár István, Gredigg Jeremiás, dr. lleumau i 
Ignác/. Maar Adolf és Barzó János választattak be.

u  A „H a rs  a lá -  ezimzett étkező helyiség, mint i 
hirdetési rovatunkban is áll, folyó aprilhó 22-én nyit-' 
tátik ki teljes zenekar működése és fényes kiállítás 
mellett.

=  M inden o ld a lró l ha lljuk  a panaszt, hogy i 
a háztulajdonosok a tisztátalan folyadékokat udvaraik
ból az utczára bocsátják ; mintha az utczák közös; 
emésztőgödrök volnának. Kivárjuk erélyes rendőrségünk
től, hogy ezentúl szigornabh rendszabályokat alkal
maznak, a tisztaság és közegészség ezen megtámadni 
ellenében.

\  S zabolrsn iegyr b izottm ánya, ‘mint hírlik,
folyó aprilhó utolsó hetében fogja meg tartani ezévi 
óvnegyedes közgyűlését, mely alkalommal egy csend- j 
biztosi állomás is be fog töltetni.

X  A  „szabolcs i hitelbanknak** f  hó 4-ikén 
tartott válaszmányi gyűlésében az elsöévnegyedröli tor-! 
galmi kimutatás előtérj észtté* v\ átalános helyeslés
sel fogadtatott Az üzleti erdn ’ tekiutve a kezdet 
nehézségeit a mostoha pénzvisxoL ikat, fölöttébb kod- 
vezonék mondható; aineuyibeu a.: évnegyedi osztalék 3 I 
frtou felül rúg. Énnek megfelelőleg a bank részvényei
nek árfolyama jelenleg 70 frtou all, ami a befizetett 
50 írt. után 20 frt. nyereménynek megfelel. A bank a 
leszámítolás s előlegezés üzleten kívül, elfogad pénz
összegeket folyó számlára s betéti könyvecskékre, — s 
sorsjegy eladási üzlettel is foglalkozik, melynél alka
lom nyílik a szegényebbeknek is részlet fizetés mellett 
sorsjegyeket szerezni, s addig is az időközbeni nyere
ményre játszathatni.

* * m K á ro ly  I.ujos szín igazgató, bir szerént
májushóbau Nyíregyházára j>» társulatával. A műkedve
lők tehát uagyuu helyesen tennék, hu kissé több buz
galmat fejtenének ki, mint eddig. Mint tudjuk a mű
kedvelő társulat nagy gyűlést szándékozik tartani, mely 
gyűlésnek feladata leend u luszului kezdő kapcsokat 
kissé összébb szorítani s az előadások útjában levő 
akadályokat elhárítani Adja isten, hogy úgy legyen.

X  A  sóstó május elsejnéu uyittatik ki és b o -, 
csáttktik a közönség használatába. Fürdő orvos ezidéu 
is, a múltból íven cö -sen ismertt és kedveltt dr. 
ltai ncb Mór l< • /.

(k— cs) N y íregyh á za  határának Dorog és Szent-
Mibály közti részeu szomorú, hajmeresztő eseményre 
ébredtek f. é. martiusbó 29-kére virradóra. Egy nyír-1 
egyházi gazdának cselédje és egy gazdafiu ugyanis,1 
szombaton muhart mentek lopni egy dorogbi gazda i 
tanyájára. A gazda észrevevéu a lopást, a tettesek 
után sietett, kiket nemsokára sikerült is neki beérni.] 
A muhartolvajök látván hogy felismertettek, a szeren
csétlen dorogbi embert megrohanták és kötöfékeikkel 
a szó szoros értelmében megfojtották. A hullát más
nap vasárnap találták meg egy utszóli árokban. Az el
lopott muhar körül-bvliil 0 Irtot érhetett. A cseléd 
azzal mentette magút a vizsgálatnál, hogy a lopásra! 
gazdája által üsztönöztetett; több lopási esetet vallott! 
be. melynek intézője saját gazdá ja volt. Szomorú dolog 
midőn épen a gazda készteti cselédjéd arra, amitől 
visszatartania kellene '

(T — sz) A  kö/elebhi m űkedvelő i előadás ösz- 
sz<->cii 88 frt. 35 krajezárt jövedelmezett a helyben i 
állandósítandó színház alaptőkéje javára. Az előadás 
részleteiről helyszűke miatt jövő számunkban szólan-1 
dunk. Szükségesnek tartjuk azonban fölemlíteni az 
előadott színmű fordítójának Vizváry Gyulának azon i 
dicséretes ajáulatát, hogy az előadott „Szerény kíván
ságok" de bármely torditmáuya után sem kíván írói 
di|t, arról egyszer mindenkorra, a nemes czél iránti I 
tekintettből. Nyíregyházára nézve lemondván.

l ’ r. A  n y íregyh á z i oviméi ügyében kiküldött 
bizottmány* f. Iió 3-áu tartott értekezletében, az ovoda 
ügyét hathatósan felkarolta s épületét eredeti rendel-, 
tetősére fordítani kívánja, é  szerént remélhető, hogy 
a kisdedek e fontos mcnhelye, az újabb foglalkozási 
módszer szerént, berendezve a húsvéti ünnepek után 
meguyiland.

(P.r.) A  vasárnapi ipar-isko lák  tauonczaiuak 
létszáma folyton szaporodik úgy, hogy jelenleg a kezdő 
és haladóosztályban 145 ifjú van beirve, s uj tanerők 
közreműködésével a tantárgyak czélszerien felosztat
tak és szaporítattak. A „Szabolcs" 13-ik számában 
közölt 4 tanerő mellé Szénfy Gyula és Flentisz Endre 
tanító urak is szívesek voltak egyik a magyar, másik 
a számtanban a közreműködést elvállalni.

Felelős szerkeszt" K. Kmcthy István.

H I R D B T B B B K ,

Egy legjobb karban levő

hét oktávás zongora
eladó Kraiuváus/.líy Mór ügyvédnél.

| 407.K- P á l y á z a t .
Polgár-város orvosi állomására, melylyel a város

itól fizetendő évi 300 frt készpénz s a halott vizsgálat
kor egyenként 20 kinyi fizetés van összekötve, pá
lyázat uyittatik. Az állomásért csakis orvos tudorok 
folyamodhatnak, kik folyamodványukat, orvostudori kép
zettségüket elötüntető okmányokkal együtt f. évi april 
hó 24-ig az alsó-dadai járás szolgabirói hivatalához 
benyújthatják. Választási határidő f. é. april 28-ka.

Kelt T.-Lökön 1873 april 2.
(2— 2) Óuody Géza

■solgabiró.

i i :í .K P á I y á /. a t.
A tisza-dadai jegyzői állomásra, melylyel szabad

lakás. évi 400 frt készpénzfizetés, és 5 hold föld ha
szonélvezete van összekötve, pályázat uyittatik. Válasz- 
tási határidő f. évi april hó 23-ka. — Pályázni kívánók 
kellően felszerelt kérvényeiket f. évi aprilhó 20-ig az 
alsó dadai járás szolgabirói hivatalához benyújthatják.

Kelt T.-Lökön, 1873. martius 30. (2— 2)
Óuody Géza

szolgabiró.

Bécsi v ilá gk iá llítá s .
A bécsi világtárlat magyar osztályának előmun

kálatai már annyira előre haladtak, hogy a kiállítandó 
tárgyak, különösen pedig az azok elhelyezésére szánt 
szekrények, asztalok és álváuyok beküldésének mi sem 
áll útjában

a  kiállítás helyére naponkint érkező tárgyak rop
pant mennyisége, azok gyors lerakását és az illető bi
zottságoknak való rögtöni átadását majd nem lehetet
lenné teszi. Igen kívánatos tehát, sót a tisztelt kiállító 
urak érdekében szükséges, hogy kiállítandó tárgyaik, 
a velük közölt szállítási körlevél értelmében, a lehető 
legrövidebb idő alatt, vagy a legközelebbi gyűjtőhely
hez, vagy egyenesen Becsbe szállíttassanak.

Ez alkalommal ismételve figyelmeztetnek a t. kiál
lító urak. miszerint a csomagolásnál az előirt nyomtat
ványokat használják, mivel a biztosság a hibásan czira- 
zett és felszerelt tárgyakért jótállást nem vállalhat 

! magára.
Yéghatáridüül a tárgyak Bécsbe küldésére april 

hó 20-ka tűzetik ki.
Bécsbeu, 1873. april 1-én.

Ném eth
(2—2) kiáll. m. k. kormánybiztos.

Étkező megnyitás.
Alulírott tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, 

hogy a „Hars alá" ezimzett étkező helyiségben, a nyári 
étkezőt egészen uj berendezéssel, folyó aprilhó 22-kén 
nyitom meg. A megnyitásnál Beuczy Gyula helybeli ze
nekara fog a legújabb zenemüvek előadásával közre
működni.

Mely tényt midöu szerencsés vagyok a n. é. kö
zönség becses tudomására juttatni magamat és étkező 
helyiségemet szives pártolásába ajánlott vagyok.

Nyíregyházán aprilhó 10. 1873.
Tisztelettel 

llö zsak e rty  Józse f.

183. izhoz.

Hirdetmény.
Tokaj városban a föutczán kedvező helyen fekvő 

úgynevezett .Fekete sas" kincstári korcsma épület az 
, italmérési joggal és egészen jókarban levő állassal 
együtt folyó évi május 1-től 1870 évi május i- ig  az
az 3 évre haszonbérbe fog adatni 187S áprilishó 28-án 
délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen.

A korcsma épületben a mérő szobán és bérlő 
lakszobáin kívül még négy vendég szoba is van.

Az árverési feltételek alulirt hivatalnál a hivata
los órákban átolvashatok.

A szóbeli árverés megkezdéséig szabályszerűen, 
kiállított írásbeli zárt ajánlatok szinte elfogadtatnak.

Tokaj 1873 aprilhó 1-én.
M. k. unni. gazri. hivatal.ftukénytes árverés.

Nyíregyházán az orosi utczában Stern Kmánuel 
féle házban, aprilhó 23-kán mindennemű házibutorok, 
eszközök, kocsik és ló szerszámok készpénzfizetés mel
let a legtöbbet ígérőnek elfognak árvereltetetni.

Az árverés reggel 9 órakor fog megkezdetni.

Szűcs-munkák elhelyezése a 
nyáron át.

Alulírott tisztelettel tudatja a t. ez. közönséggel 
hogy minden néven nevezendő szücs-munkákat felvál
lal nyaralóba jótállás mellett, úgyszintén elfogad javí
tásokat is. Lakásom van epreskerti utczában 709-dik 
számú házban ifj. P a tak y  Sám uel szücsmester.

Kiadó lakszobák.
Szt.-mihályi és vizi utcza sarkán Sütő József ur 

házában 2 külön egymásba nyíló szoba Szt -György 
naptól bérbe adó. Értekezhetni ugyanott.



Természetesen fényezett
tömör bútorok,

valamint mindennemű

Sírkövek
j  utányos áron kaphatók az Andresz-fóle házban; 
ugyanott kapható naponkint frisen sült kenyér a kas
sai gőzkenyér-sütődéből. (3— 3)

Áru- s egyéb szállítmányok vasutoni 
szállítása.

Van szerencsém a t* ez. közönség becses tudo
mására juttatni s szives ügyeimébe kérni, hogy alulirot- 
a v a s p á ly á n  mindennemű tárgy elszállítását, a leg
kisebb díjszámítás mellett, elvállalja s mindkét vona
lon eszközli.

Ha az illető szállító urak, tekintetbe veszik, meny
nyi időt vesz igénybe, ha ily tárgyak feladását cseléd
jükre bízzák, s mily sok kár történhetik részint a fi
gyelmetlenség, részint az ügyetlenség m iatt; ha továb
bá meggondolják mennyire el vannak foglalva sokszor 
a vasúti hivatalnok urak : saját kényelmük és a szállí
tandó tárgy biztos, tapintatos és pontos kezelése érde
kében, reményiem nem fogják sajnálni azon csekély 
gondozási dijt, melyet ily esetekben felszámitandok.

Mielőbbi és minél számosabb szives megbízásokra 
számítva maradtam Kis-Várdán. 8— 8

Február 22. 1873.

Friedenstcin Simon.

K. P á l y á z a t .
A csobaj-báji szövetkezet községek körjegyzői ál

lomására, melylyel szabadlakás, évi 400 frt készpénzfi
zetés, és 20 hold fold haszonélvezete van összekötve, 
pályázat nyittatik. —  Választási határidő f. évi april- 
hó 25-ike. Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényei
ket f. évi aprilhó 20-ig az alsó dadai járás szolgabirói 
hivatalához benyújthatják.

Kelt T.-Lökön, 1873. mart. 30. (2— 2)
Ónody Géza

uolgabiró.

Az első magyar átalános biztosító társaság
Budapestéit (10— -3)

a kölcsönös túlélési csoportulati (Tontina) biztosítást, előre meghatározott legkis- 
sebb (minimál) összegért való jótállás és a dijak viszont biztosithatása mellett üzletkörébe 
íülvóvóu egyelőre a következő 0 csoportulatot nyitotta meg
1) Egy 14 év tartamú csoportulatot melynek leszámítolási ideje 1887-ik óv január 1-ón leend.
2) „ ltí „ „ „ , „ 1889-ik „ „ „ „
3 ) ,  18 „ „  „ n „ „ 1891-ik ,  ,  ,  ,
4) .  20 .  ,  „ ,  * 1893-ik .  „
5) „ 22 „ ,  ,  ,  „ 0 1895-ik , 0 0 0
6) „ 24 „ „ 0 0 0 „ 1897-ik B

Az első magyar átalános biztositó társaság a fent kijelölt túlélési csoportsatok részt
vevői iráuyábau, végeredmény fejében a következő mint legkisebb (minimál) összegért hatá
rozott kezességet vállal

a) egyszer s mindenkorra befizetett 1000 frtnyi betét után
ha a csoportulat 14 évi tartamú . . . . 2150 írtért

,  0 10 0 0 . . . .  2450 0
,  0 18 0 „ . . . .  2800 0
0 0 20 „ „ . . . .  3200 0
,  0 22 0 „ . . . .  3000 0
, 0 24 „ „ . . . .  4000 0

b) évenként fizetendő 100 frtnyi betét után
ha a betétek 14 éven át fizettetnek . . 2200 írtért0 0 10 0 0 0 . . 2000  „

, .  18 ...............................................................  3200 .
.  .  20 0 ......................................................  3800 „
.  0 22 0 0 „ . . . .  4500 „0 .  24 ,  „    5300 „

Az első magyar átalános biztosító társaság áltál garantirozott legkisebb (minimál) összegek a be
tétek, aaok kamatai s a kamatok kamatainak mintegy százalékot gyümölcsöaését képezik, mely gyümölcaö- 
zes azonban — u biztosítás természeténél tojva — kedvező viszonyok kozott tetemesen előnyösebb is lehet.

Az egyideüleg felvett viszont biztosítás igénybe vétele által — mértékéit dij mellett, — biztosít
ható a betételek azon esetbeni viaszai öntése, ha a biztosított egyén a csoportúkat leszámolási határideje előtt 
megbalaloanék.

Ily módon a biztosítás ezen neme számtalan előnyeinél fogva a tökepénxek 8 időnkénti megta
karítások legjobb s legbiztosabb elhelyezésére ad alkalmat s lehetővé teszi, hogy a gyermekeik jövőjéről gon
doskodni óhajtó családatyák azoknak könnyű kényelmes módon szabad független állast szerezzenek.

Minthogy az első magyar átalanos biztosító társaság évi betétek gyanánt 2-> frtot s ezen felül 
bármely magas összeget elfogad, a biztosítás ezen nemében mindenki — még a kevésbé vagyonos is —  ré
szesülhet.

Társaságunk számos ügynökei a megnyitott 6 csoportulutbaui részvételre mai naptól kezdve alá
írásokat elfogadnak s bővebb felvilágosítással teljes készséggel szolgainak.

Az első magyar átalános biztosító 
társaság igazgatósága.

(8-21Eladó lukhúzak.
Gróf Dessewtfy Kálmán orosi birtokán 

4 külön lakóház tágas udvartérrel eladóvá 
tétetvén, a feltételek iránt értekezhetni az 
uradalmi tisztartói hivatalban Oroson.

... —.................  -  - ---------- -----------------------------------j

Joszka János (3_3)
házánál f. é. áprilhó 24-től két lakosztály 
bérbevehető. Értekezhetni a tulajdonosnál.1

Szolyvai savanyuvizNj árleszállítása.
A  szolyvai savanyuviz alulírottaknál 

következő árak mellett kapható :

Egy 40-es láda szolyvai viz 4 frt 50 kr. 
„ 60-as „ „ „ 4 frt 70 kr.

Kapható : Bertalan Rezső, k ia lo - 
Yjínszk) László és Török Péter uraknál.

<3- 3) Bertalan Pál.

Önkéntes eladás.
Nyíregyházán, a nagy-orosi-utezában, 

S te rn  E m ánuel-fé le  házban, a magy. k. 
postahivatal szomszédságában, mindennemű 
házibútor, órák, tükrök, lámpák, egy Ehr- 
bar-féle zongora, mindenféle konyha-felsze- 
rclvények, lovak, 24 lóra szerszám, nyergek, 
kocsik, stb. minden órában készpénzfizetés 
mellett eladók. (3— 3)

(2- 1) Hirdetés.
Rotaridesz János szücs-mester Rózsa-utezábau 
1360-ik szánni házánál mindenféle szűcs-munká
kat vagy bor felöltőket nyaralásra legjut ányo- 

sabb ár mellett elválal, felelősség mellett.

T U D O M Á S U L !
Alulírottak tudatjuk a t. ez. közönséggel, miszerént 

toságátol a szolyvai savanyuviz forrást több évre kibérelvén, 
házi főraktárát Csapkay Jenő urnák átadtuk.

Kelt Munkácson 1873. martius havában.
Brand és Braun

siolyvai, olenyai, és poleuai savanyuviz források egyedüli liérlői.

Minden üveg ólom kapszulával, és ezen felirattal vau ellátva:

Schönborn gróf ő mél- 
annak egyedüli nyiregy-

i Hirdetmény.

f

1 láda szolyvai suvauvuviz 
1 ,, ,,
1 „  oleoyai „
I „  ,,
1 „  polenai „

40-es
00-os
40-cs
00-as
40-es

■■
frt. — 1 5

„  20 kr.
„  30 i j i  i á ,  1 1
„  50 „
., 30 „ s . :«

vissza. J
Nyir-Bogdányban szeszgyárnak alkal

matos zsindejjel fedett, úgy két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutukkul ellátott 11 hold 
teriiletii udvartelek több évekre bérbe ki
adó. — Vasúti állomás félóra járás, —  a 
klompér, gabona, árpa termelés bőségesen 
fedezni fogja a szeszgyártást.

A feltételek iránt Ny.-Bogdányban ér
tekezhetni alulirt tulajdonossal.

Kelt Bogdány, febr. 22. 1873.(,0~7) Székely Benedek.
Eladó-birtok.

Két tágas birtok, egyik a simái 

pusztán határos a Liskán-szálással: má

sik Szabolcsmegye Tltass községében 

mindenféle gazdasági és lakó épületek

kel, regale joggal stb. szabadkézből 

eladó. Bővebb felvilágosítást nyerhetni 
Krasznay Gábornál. (0-

:=  a .  N A NYÍREGYHÁZI s ó st ó
május 1-jén fog megnyit tat ni. A fürdő-igazgatóság mindent elkö
vetőiül, hogy a t. közönség méltányos igényeinek megfeleljen.

Tavaly átalános volt azon panasz, hogy vizünk a sok eső
zés folytán meglűgult és gyógyhatásúban vesztett. Ezidén e 
bajon segítve leend. amennyiben a viz leesapolás által tömé
nyebb és igy erősebb lett.

A Nyíregyháza-l'ngvári vonat kiépítése által a Sóstó egy 
rendes állomást nyert, a mely a tiszai vasút vonataival egye
nes és közvetlen összeköttetésben áll. Az igazgatóság r e n d e s  
p o s t a k ö z i  e ked  ésr  öl  fog gondoskodni.

A kőin ha Marosi, jőhirb< n siló vendéglősnek adatott át, ki már tavalj is ai 
étkeié* jő volta altul teljesen kielégítette a fürdő közönséget.

Társas-öaazcjöveteíek gyakrabban fognak rendeltetni.

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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