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Kiadó-tulajdonos : a „szaboloamegyel laplcladó-társulat.“A felso-szabolcsi Tisza és ártereitek szabályozása.
(Vége.)

Mi a nyíri vizek .szabályozásánál eként 
járnánk el : az összes nyiri-vizeket egy  fő 
csatornába összevonva, Vencsellőnél vezet
nénk be a Tiszába, hol a gávai belvíz is le
eresztendő lenne. A belvizek szabályozásá
nál pedig : a felső vizeket töltés közt ve
zetve, s alól víztartókban felfogva, Paszabnál 
vezetnénk a Tiszába, úgy az alsó vizeket is. 
H ogy  ez technikailag czélszerü s gazdasági 
szempontból kívánatos lenne, m eg vagyunk 
róla győződve ; mert ezáltal meg lenne ki
méivé az ártér a nyírvizek rombolásaitól s a 
caitalis is magasan tartva vezethető be a 
Tiszába, mely a tiltó-rendszer egyik leglé- 
nyegesebb részét képezi. A  gávai belvizek 
pedig, színién a vencsellői tiltón lennének 
levezethetők, melyek kártékonysága csak 
az év későbbi szakában, nyáron észleltetek, 
midőn már a nyírvizek legnagyobbrészt le
folynak. A belvizek ezen leeresztése által 
pedig m in d e n  l e h e t ő  e l ő n y  e l  le n n e  
é r v e .

Tegyü k  fel még, hogy a nyíri vizek 
töltéssel kiépített caualishan a belvizektől 
elkülönítve vezettetnének le a paszabi tiltó- 
nái, mely a legösszevoutabb s legkevesebb 
költséggel teljesíthető intézkedés lenne. H a
bár ez a m eglevő munkálatok leghelyesebb 
teiliaszuálásával történhetnék is, azért azt 
egészben véve nem pártolhatjuk, mert : a 
nyíri viz magas helyekről folyván le, igyek 
szik azon niveau kiegyenlítésére, melyből 
kiindult, s ig y  a tiitónái már magas vizosz- 
lopot találnánk, mely sokkal magasabb 
lenne azon vizsziunél, melyet az ártér bel
vizei a töltés közt vezetve,, vizszin-emelke
déssel létesítenének, s ebből k ifo lyólag a 
belvizek mindazideig nem lennének levezet
hetők, inig a nyírvizek magasságát el nem 
érn< k. E vizszin-emelkedésre fel lehetne a 
nyírvizet is olyformán használni, hogy a bel
vizek canalisa nyílt összeköttetésbe hozat
nék a nvirviz-cauulissal, »  így  a magasabb 
nyírvíz felhatolna abban s elősegítené a viz
áéin-kiegyenlítést; de hogy ez meddig hatna 
fel h vájjon kívánatos lenne-e : csak a m eg
történt technikai munkálatok nyomán le
hetne kimutatni.

M eg kell m ég említenünk azon már 
felvett esetet is, ha a felső belvizek töltés 
közt vezetve, alul egyes mély fekvésű terüle
tek feláldozásával, víztartókban -fogatnának 
fel. Ez igen lényeges művelet lesz a belvi
zek szabályozásánál, bármiként hnjtatik is 
végre az ártér szabályozása, mert ezáltal a 
felsőbb részek vizei elvonatnának az alsóbb 
területekről.

Hátra van m ég felemlítenünk, misze
rin t a nyírvizek mint felső és alsó vizek, 
megosztva a paszabi tiitónái, egyesítve ve
zettetnének be a i iszába, vagy «  felső nyír
víz Paszabnál, az alsó pedig Vencsellőnél, 
vagy egyesülten Vencsellőn alul Ezen mű
veletek technikailag mind kivihetők; de 
hogy m ily arányban állanának az elért ered

mények a kiadásokkal : azt is csak a tech
nikailag megejtett munkálatok után lehetne 
megmondani.

A z  első esetet véve, öt vizsziniink len
ne; t. i. felső és alsó nyíri, felső és alsó bel, 
s a gávai bel-vizszin, melyek részben nyílt 
cannlissal lennének egymással öszzekötte- 
tésben, vagy mellékzsilip.-k által. Ha a má
sodik esetet veszszük, ez előnyösebb lenne, 
mivel a vizszin kiegyenlítése könnyebben 
létesíthető; nem leven azok közt oly nagy 
különbség, s talán maga a költségeién is 
kedvezőbb eredményt mutatna fel.

H ogy  pedig az összes nyíri vizek Ven- 
csellön alul vezettetnének a Tiszába, ez oly 
kérdés, melyet bár a legfényesebb eredmény 
követne, de megoldása számtalan és sok 
költséggel járó technikai nehézségek leküz
dése után lenne lehető, s nagyon valószínű, 
hogy az elért eredmény nem állana arány
ban a nagy kiadásokkal.

A z  elkülönítési r> udszer keresztülvitele 
által lényeges változás állana be az ártéren, 
úgy a nyiri-viz területén is. A z  ártérnek 
csak saját belvize lenne, s igy helyzete elő
nyére alakulna át. A  nyirterület pedig né
m ileg szenvedne, mivel töltések közé szorí
tott vizei nem terülhetvén el a régi víztartó
ban az ártéren: lefolyása gátjai visszahatás
sal lennének a felsőbb területekre is. Sza
bá lyozta tok azonban bármiként is a nyíri 
viz, e változás okvetlen be fog következni, 
ha csak régi víztartója az ártér fel nem lesz 
érte áldozva. Ezt ugv hisszük maguk a nyíri 
birtokosok sem kívánják; de maga a tör
vényhozás sem engedheti m eg annál is in
kább, mivel az áldozat melyet ők hoznának 
nagy nem leeiid, s talán azon előnyben ki
egyenlítést is nyer. hogy a nyíri csatorna 
magas vizszine folytán a tiltó kinyitását leg
kedvezőbb helyzetbe fogja hozni s saját te
rületükön a csatornázás rendszerét, teljesen 
kifejthetik, inig abban most a feliálló törvé
nyek által gátolva vaunak, mely a vizek 
természetes lefolyását biztosítja bár, de tiltja 
azok szabályozását.

Ismerünk oly véleményt is, mely a nyír
vizek szabályozós it magán a nyir-területe- 
ken óhajtaná létesíteni olyformán, hogy az 
egyes területeken zsilippel elzárva, saját vi- 

izök víztartójául szolgálna. Ebben sok igaz
ság rejlik, mondhatnánk a megosztó igaz
ság eljárása, de helyesnek nem tarthatjuk 
azt, mert a tenálló birtokviszonyokat tőké 
letesen megváltoztatná, összezavarná, s oly 
helyzetet hozna létre, melyből kibontakozni 
a legnehezebb adatok egyike lenne; techni
kai szempontból pedig sok és nagy nehéz
séggel járna ezen zsiliprendszer keresztül 
vitele, s igv  a vizszin emelés sem lenne el
érve, s a tiltó kinyitását mellék-zsilip vizbo- 
csátási próbáitoknak tenné ki, mely mindig 
maga után vonná, hogy a felsőbb nyírvizek 
az alsóbb területekre rohannának le, s igy 
tökéletesen azon helyzetbe hozná a terüle
teket, mint ezen mellék zsilipek építkezése 
nélkül volnának. Pármiként dőljön el a nyír
vizek külön —  árterén ki vül —  szabályozá

sának kérdése, az csakis némely nyir-kerü- 
letek feláldozásával vihető keresztül; mert 
a vizszin kiegyenlítése m indig a felsőbb te
rületekre hat vissza.

A fentebbieket össze vonva, az egész 
szabályozási műveletet ezekben foglalhat
juk össze.

1 -szőr a nyírvizeket, miként az most van 
vezetve egyesülten bocsátva be a Tiszába 
Paszabnál, magát az ártért egy  egésznek 
tekintve; vagy a megosztott nyíri és belvi
zeket fent Dombrád és Halász közt, lenn pe
d ig Paszabnál vezetve be a Tiszába;

2- szór a megosztott felső- és alsó nyír 
úgy a felső- és alsó belvizeket egyesítve Pa
szabnál, vagy az aisó-nyirvizeket Vencsellő- 
nél a gávai belvizekkel;

3- szor az összes belvizeket víztartók
ban fogván fel, a felsőt Paszabnál, az összes 
nyír és gávai belvizeket Vencsellőnél tiltón 
bocsátva a Tiszába, vagy  nyílt caualishan;

4- szer végre a belvizeket mint előbb, 
a nyírvizeket pedig az alsó szabólesi Tiszába 
s a gávait külön Vencsellőnél.

Ezeket óhajtottuk az ártér szabályo
zása érdekében elmondani, igyekeztünk a 
helyzet tekintetbe vétele mellett minden 
esélyt megvilágítani tisztázni, hogy ezáltal 
a’i  érdekelteknek szolgálatot tegyünk s má
sokat is gondolkozásra ébresszünk.

Mielőtt ezen sorainkat bezárnánk, fel
keli m ég némelyeket említenünk a jö v ő  ér
dekében. U gya n is : felette kívánatosnak tar
tanánk mielőtt bármelyik munkálathoz hozzá 
fognak egy rendszeres szabályozási terv ki
dolgozását, melvszerént az egész szabályo
zási műveletek végrehajtatnának. Kell hogy 
szabályozási munkálatok tökéletesen egybe
függő, egymást kiegészítő egészet képezze
nek; mert ha csak a részletekre lesznek te
kintettel, s ezekből akarják az egészet össze 
állítani : az a kívánt eredményhez nem fog  
vezetni, s az eljárás helytelensége nagyon 
megfogná magát hoszulni. Allapitassanak 
m eg a fő elvek, m« lyek szerént a részletek 
lesznek kidolgozandók s ha az egész öszsze 
lesz állítva, kezdjenek munkához, ig y  sok 
költekezés el lesz kerülve, a mü egyöntetű 
s a siker teljes leend. E technikai kérdések 
helyes megoldásához kétségtelenül szakér
telem , fáradhatatlan szorgalom , becsületes 
és lelkiismeretes munkálkodás kívántatik. A 
felső szabólesi tisza szabályozó társulat bir
tokában sok előmunkálat és technikai adat 
van, s azok szakavatott kezek által, rectifi- 
calva fe ldolgoztatnak; a hiányzók beszerez- 
j tetilek : a kívánt eredmény elérhető lesz.

Szabó László 
mérnök.

F e l e l e t

A „S f . ib o l  ez* martinsbó 12-ik számában, „Egy csa
ló  <f a pá'-nak .A  Szabolcs-hajdú kerületi tanfelügyelő 
a nyíregyházi ág ev. népiskolák téli vissgáin czimü 

csikkére.”

Azon állításnak : .hol sok a tanoncz, s a tan
tárgy. nincs logikai alapja, mert a tantárgyak, soka
sága .italában véve nem a tanítványok, sokaságától, 
hanem az osztályok számától függ, mert sok iskolában 
60—70 tanítványt négy. öt, sót néinély helyeken hat 
osstályba osztva egy tanító vezet, kinek a nagyszámú



v •tf'lf/ett uuiurgjjikftt magának kell ♦iui:*nnÍH iui*r 
ellenben. Nyíregyházán Hudák György ur .1/ első uh/. 
tálybau 124 növendéket tanított, kiknek 3 tantárgyat 
adott elő. S ilyen eset több 16 van a nyíregyházi ig 
hit vall. elemi népiskolák első és a hozzájuk tartozó pa
rallel osztályokban, melyek a családapa á llítá s  elle
nére azt bizonyítják: .Sok a tanoucz," kevés a tan
tárgy.

Ami az egy családapa által felhozott azon állí
tást illeti, „hogy Pest városának jeles tanítói sem va 
Iának képesek eddigelé a törvéuyszerénti tnntervnek 
teljesen megfelelni,* erre azt válaszolom, hogy. Pest 
városának kitűnő szakképzettségű tanítóin én nem ag
gódom. Azon lelkes fértiak eleget fognak tenni köte
lességeiknek és a törvéuyszerénti tanterv kívánalmai
nak is. Nekem a nyíregyházi ág. hitvall. tanító urak* 
kai volt és van dolgom, kik közül a kitűnő, lelkes és 
ügybuzgó tanítókon, kívül sok nem felelt és felel meg. 
nem a törvényszerénti, tanterv kívánalmainak, hanem; 
a legszerényebb kivonatoknak sem; mert a tanítói kar 
egvbarmadánál hiányzik a képesség és képzettség. S 
hogy e gyökeres hajon mielőbb segítve leeud, erősen 
hiszem és reményiem, mert lelkes és jóakaratu iskolai 
tanács áll az ügyek élén; amellet, az igen tisztelt ta
nító urak kétharmadrészénél megvan az iskolai ügyek 
iránti buzgalom és jó  akarat, párosulva igyekezettel, 
és sóit becsületórzettel, mi engemet a jövőre nézve 
legszebb reményekre jogosít, s egyszersmind arra is, 
hogy némelyek követni fogják kitűnő tanítótársaiknak 
valóban követésre méltó példáját.

4. .Végül nem hallgathatom el a tanfelügyelő, 
azon modorát, miszerént hivatalos állásával kívánván 
fölényt gyakorolni, minden szerény ellenvéleményt, lett 
légyen az a legszentebb igazság, a tanítótól viszsza- 
utasitott*

E pontra azt felelem : én mint hivatalos ember 
mehetek és megyek be az iskolákba, hogy azoknak 
*»ellemi és erkölcsi állapotáról, tudomást vehessek. é> 
az iskolákra vonatkozolag a törvény rendeletéinek tel
jesítését mindenütt szorgalmazzam és sürgessem. Ta
lán azt érti Ön a hivatalos fölény alatt, mit nekem 
állásomnál fogva mindenkor tenni kell.

A városi ágost. hitvall tanító urak közül kettő
vel beszéltem az iskolájukban talált hiányokról, me
lyeknek előadása után. közülök. különösen az egyiknek 
megmondtam, hogy tanításánál a fö súlyt ne a könyv- 
nélkülözésre. hanem az alaposságra és értelem fejlesz 
tésre fordítsa. Kerülje az iskolai oktatás czéljával é* 
szellemével inerőben ellenkező felületességet, s az 
egyes tantárgyakat a törvényszerénti tanterv szelleme 
ben igyekezzék előadni, mint azt egyik kitűnő tanitó- 
társa tette a leányok iskoláiéban ugyanazon tantér 
gyakkal és tananyagokkal Figyelmeztettem továbbá 
arra is, hogy tanulja meg tantárgyait, melyeket már 
sok év óta tanít, és ne kérdezeti könyvből, mert az a 
tanító tekintélyét sem növendékei, sem pedig a vizs
gán jelen volt nagy hallgatóság előtt nem em eli;
de meg alaposan s°hogv sem taníthat az. ki nem tudja 
azt a mit tanít, ami pedig a tanugy roppant kárával 
történik.

Voltak olyan tanítók is, kiknek a nevelésről és 
oktatásról nem hogy fogalmuk volna, hanem arról he
lyesen és józanon gondolkozni sem képesek, kiknek 
komolyan, de illedelmesen és jóakaratulsg mondottam 
meg. hogy hagvják el a tanítói pálvát és térjenek visz 
ssa mesterségeikhez Ezeken kívül kivántam a törvény 
által kötelezett tantárgyak tanítását, mert azok a 22 
iskola közül nagyon sokban nem taníttattak Kívántam 
végre némely tanító úrtól a helyes beszélés és irás 
megtanulását is ; kiknek ha nálam levő irataikat látná 
az egy családapa, nem csak csodálkoznék, hanem egy
szersmind el is szömvüködnék azoknak valóban nagy 
gyarlósága felett.

Az ily sarkalatos hibáknak az illetőkkel való tu- 
datására mondta ön azt, hogy .minden szerény ellen- 
véleményt, lett légyen az a legszentebb igazság, a ta

A „Szabolcs" tárczája.

A QÓemancipatió kérdése a közelmúltban *)
(Irta: Goleiuch Károly.)

II.

Bizonyosan ismerni fogják hölgyeink a híres ifjú 
Dumas Sándort, aki már egész kis könyvtárt irt össze 
íme elsőnek mutatjuk öt azok közül, akik az eniauci- 
pátió kérdésében azon nézetet pártolják, hogy a nők 
jogai még jobban megszoritassanak. mint eddig.

De mi nem ijedünk meg Dumas fils theonáitól. 
inért tudjuk, hogy az n regényeinek minden lapja ma
gán hordja a cymsniust, s átaláhan oly konyedt-n ve
szi s állítja fól az elveket, mint minden franczia. Ö 
.{'Honimé feminejában* nyíltan kimondja, hogy ha a 
férfi akarja nejét megölheti, s egész lapokat szentel ez 
elv bizoayitására. íme a kedves regényíró Dumas, ki 
színét, szerelmet, ideolt oly bő képzetemmel fest, ha
dat ízen a nőnek

De megkell vallnunk. hogy nagyon kevés azoknak 
száma, akik az ily Dumas féle elv mellett kardoskod 
nak, sőt inkább a legtekintélyesebb nevek léptek síkra 
küzdeni azon elvert, hogy a nő több jogokat nyeljen.

Már a híres Rolandné asszony, a .Girondiak* 
történetének szomorú hősnője. aki feje volt az egész 
girondiak pártjának, a frauczia forradalomban, kipi
rult arczczal, de határozott szivvel lépett föl a nem
zeti konventhen a szószékre, s bátor szónoklata által, 
közcsudálatra ragadta a honatyákat, aki hős lélekkel 
lépett fól a vérpadra, s utolsó szava is a haza s férje 
neve volt; erősen küzdött amellett, hogy a nők több 
,ogokhan részesittessenek. A bölcs Staél asszony, kinek 
miiveire büszke lehetne bármely nagy diplomata, több
ször nyilvánító, hogy czélja a nőkbe szabadabb szelle
met varázsolni.

•) Lásd • „Suboles* lft-ik Mamát.

látótól vi<i«'"iutasitott.a noha ezekről nekem tudomá
som iiuit -. litert sem én uem tettem, sem pedig a hi
vatásuknak és kötelességeiknek eleget nem tett tanitó 
urak a visszautasításra nekem alkalmat nem adtak; 
de meg olyanokat én tenni nem szoktam. Igazság e l
leni uagy vétsége egy család ipának az, hogy nem 
nem nevezi meg sem a tanítót, sem azon legszentebb 
igazságot és szerény ellenvéleményt, melyet a fenntebbi 
nagvon is szembetűnő hiányokra vonatkozolag viszsza- 
ut.isitottam volna Illeni és igazság dolga, s a mellett 
mulaszthat.itlau erkölcsi kötelesség, hogy a vád je lle
gével bíró állítások indokoltussanak is ; az ezzel ellen
kező eljárás megítélését Önre bízom.

A családapának 4-ik pontban foglalt állítására 
ín. t. Bartliolomaeidesz János ev esperes és Bartholo- 
maeidesz Károly lelkész urak april 2-án kiadott nyi
latkozatukban azt mondják : .A  tanfelügyelői hivata
los állás magában is törvényesen jogosult arra, hogy 
törvényes fölényt gyakoroljon. Hogy e j o g g a l  ta n 
f e lü g y e l ő  ur v i s s z a é l t  v o ln a  a t a n ít ó k  i r á 
n yáb an , nem ta p a s z t a l t o t  t. Ennyit az igazság 
érdekében “

5 .A  törvény értelmében felügyelői jogát auto
nóm egyházunkban rendelkezési joggal kívánja tel
cserélni.*

E pontra vonatkozólag azt jegyzem meg, hogy az 
egyházak jogainak tisztelése mindenkor és min
denütt legfőbb teendőim egyike ; de a törvény 
szerént szintén mulasztbatatlan kötelességem, hogy .a 
törvénynek felekezeti iskolákban való pontos végrehaj
tására szigoruu felügyel*-jek. S ennek folytán a ta
pasztalt hiányoknak és bajoknak az egyházi elüljárók- 
kal való közlése, s azoknak maga rendes utján való 
orvoslása, a felügyeletnél fogva, a tanfelügyelőnek nem 
csak joga. liánéin kötelessége is Azon a határon túl 
soha nem megyek, de »  t Bartliolomaeidesz János és 
Károly lelkész uraknak e ponra vonatkozó uyilatkoza-, 
ta szelént ; sbogy tanfelügyelő ur túl ment volna e 
korláton, nem tapasztaltátólt • mert hogy az épen 
akkor megtartott tanítói éitekezleteu részt vett s ott 
nézeteit és tapasztalatait, melyeket itt szerzett elő
adta, s ugyanezt tévé az ó óhajtása folytán összelii- 
vott tanácsban is. nézetünk szerént autonómia sértés
nek nem mondható.**

{> odik pontban azt mondja családapa , „azon | 
gyermekek szülőit akarja büutetni. akik lelliozták gyer
mekeiket az. iskolába inihelyest egv neháuy napot, 
mulasztanak: míg a teljeseu hiányzott gyermekek szű- j 
óii büntetlenül hagyatnak."

E pontra azt jegyzem m eg: felettébb nagy bátor
ság kívántatik arra. hogy Ön képes épen az ellenke
zőjét állítani annak, ami az egyes osztályok vizsgáin 
hallgatóság jelenlétében történt. A tény e z : tanító 
urak nz általuk beadott uévsorokbau kiírták növendő-! 

i keik után a mulasztások összegét i s ; az általok iga 
í voltakról szó sem volt. hanem a 10-en felül levő nem 
1 igazolt mulasztásokért kérdeztettek meg az illető gyer
mekek. kik közül tv-iitó urak naplói sz.erént sokan 
30— 40, sót 50— 60 félnapot is mulasztottak. A kér
dőre vonást ha uéha elfelejtettem, tisztelendő Bartho- 
lomaeidesz Károly dékán ur azonnal figyelmeztetett 
reá. s egyetlenegy tömeges mulasztásu g\érmék sem 

1 mellőzte*ett. ha a tanitó urak beírták a naplóba. Hogyan 
lehet tehát azt állítani, hogy a teljesen hiányzott gyer
mekek szülői büntetlenül hagyatnak? Ki volt nn:.ak 
oka. hogy a teljeseu hiányzott gyermekek tömeges mu
lasztását a tanító vizsgálati táblájába be nem vezette V 
E/.en kérdésre csak a/ok felelhetnek, kik nz ottani vi
szonyokat. oly jól ismerik, mint az egy családapa.

A hatodik pontban foglalt állításra nagytiszteletii 
Bartliolomaeidesz lelkész urak azt mondják : ..Nálunk 
tanfelügyelő ur ittlétekor a tanköteles gyermek igen 
csekély kivétellel — mi 1500 tauköteles között elke
rülhettem már mind bent voltak az iskolában. A fen
tebbi vádnak tehát a jelenre nincs semmi alapja Jö
vőre nézve tanfelügyelő ur kijelenté, hogy a tanév

Azonbau a kérdés, t. i. a nőknek több jogokat 
szerezni leginkább a legujahhi időkben vittatatott nn-g 
Lassanként a mindig élénkebben folyó viták kozott 
megállapittiitott a határozat, hogy a nőknek a társada
lomban egészen uj helyet kell elfoglalniuk. Fel kell 
őket emelni, azon alárendeltségből, mely ben eddig vol
tak. s visszahelyezni azon jogaikba, melyeket termé
szet szelént követelhetnek, 0 melyektől eddig megvá
lónak fosztva.

Azonban azon jogok megállapításában, melyeket 
a nőknek, mint eddig tőlük elvontat, vissza keltenék 
adni. nagyon eltérők voltak s lesznek a né/*-vk Nem 
tagadhatjuk, hogy ha már az eddig lefolyt vitákra 
visszapillantunk, nagyon sok túlzást, sok idcalisiuu-t 
vehetünk észre a vitákban, leginkább a nők részéről.

De hi.'Zen lehet-e ezt csudálni ? Azok a sok be- 
vült arezok. kis fejek, telve niiliónvi ábrándokkal,szi
vükben ugyan aunyi vágygyal. mindnyájan esdenok sza
badság után. A kebel erősen hullámzik a sok remény 
gondolatok alatt, s a gondolat szárnyat ragad, hogy 
messze száljon. Azután a fiatal hölgyek forradalmi ter
mészet üek, vörös radikálisok, kik nincsenek megelé
gedve semmivel, követelnének sokat, nagyon sokat meg 
pedig hevesen. Eszméik meggazdagodnak az ideál-re
gényekből, a mohón vett s azonnal felemésztett roinaii- 
ticismussal, s az arczáikon átvonuló hajnalpii, mint 
tüzes szikra mutatja, hogy mily forradalmi szivet rejt; 
a lihegő kebel. Ott »  magánybau. minő nehéz bölcsé
szeti eszméket igyekszik megfejteni az a kis fö, minő 
harezokat vív az ész a szívvel, uzt csak a falevelek, 
a lugasok, a fűszál tudná nekünk elmesélni, ha Midás 
nadtzállainak tulajdonságával bírnának Szivük leplei 
közé zárva vágyaikat, csak a magányban tárják ki 
azt önmaguk előtt, mint a liliom, mely az égető nap 
heve előtt összevonja kelyhét, s csak árnyban tárul 
fel ismét. És midőn az est csöndje áhítatra ragad, s 
a csillagos égen a hold halvány képe feltűnik; akkor, I 
midőn halk imádságképen mozogni kezd az ajk: ki j 
tudja, mire gondol az a szép kis fö, fájdalommal-e! 
vagy kéjjel a jövő álé —  nem tünődik-e Hamletként a

elején személyezeu fogja Nyíregyházán a tanköteles 
gyermekeknek annak idejébeni feljövetelét eszközölni, 
mit részünkről csak köszönettel veendünk." Bartholo- 
maeidesz János ev. lelkész és esperes sk, Bartholomae- 
idesz Károly lelkész.

7. „Átalában a tanfelügyelő ur Ítéletében oly 
csalbatatlanuuk képzeli magát, s oly nyilatkozatokat 
tőn némely tanitó felől ott is, hol az egészen nem volt 
helyén, minőket az ildom és műveltség tőle uem várt 
volna.1*

Ezen pontra nézve, miután keletkezésének okát 
4-ik pontra adott feleletem megfejti, annyit említek 
még meg, hogy állításának első részére gyermekiét 
volta miatt nem felelhetek Mint rendesen tenni szokta,

1 úgy czikk^nek végén is minden indokolás nélkül oly 
sértő kilejezést használ, melyre az egy családapát az 
éu raagamviselete fel nem jogosíthatta ; z azon térre 
én nem követhetem és nem követem, mert az ily rosz- 
akaratu vagy együgyű eljárásnak oly módón való meg
torlása épen az Ön által említett műveltséggel és ildom- 
raal nagyon is ellenkezik.

Jól tudom, hogy az igazság inegmondása és a 
hiányok őszinte előadása keserű dolog, de azt az isko
lai ügy érdekében megtenni mulaszthatatlan köteles
ségem, melynek teljesítésétől |engem nem fognak 
visszatartóztatni az egy családapa megrovásai, sőt ébe
rebb figyelemre serkentenek ; mert általa nem csak az 
államnak, hanem magának a lelekezetuek szellemi ér
dekei is előmozdittatnak Kívánatos dolog lett volna 
még az igazság érdekében megemlíteni Önnek azt, hogy 
nehány kitűnő és igen szép eredménynyel működött ta
nitó iránt a tanfelügyelő nagy elismeréssel, kitüntetés
sel és tisztelettel nyilatkozott.

Végre azt kell még nyilvánítanom, miszerént:
1. Tisztességes és férfias dolog, hogyha valakit 

hivatalos eljárásában és személyében máskor megtá
mad. megró és vádo l; azt saját neve, ne pedig álarcz 
alatt tegye.

2. Erkölcsi és becsületbeli kötelesség igazságot 
írni, nem pedig annak ellenkezőjét, mert az oly két
élű fegyver, melynek mindenik éle arra fordul vissza, 
és azt sebzi legjobban, ki azt helytelenül használja.

Kist* József
tanfelügyelő.

CSEVEGÉSEK.

N y  i r f a l o m  b ö k .
VII.

(V>agv dicsőségünk csak füst és pár*. Fuss vagy tizes* t Nem adó
dunk ' A nyers anyag. Captiosus kénlések felelet nélkül. A munka 
utófajdalmai Reménysugár. Tapasztalataink. Egyik kollegánk.)

No hiszen ini szépen megjártuk!
Szentül hisszük, hogy emberül bevégeztük a nép

számlálás nagy munkáját, s e hitben pipánkat fenn
hordva. triumpbatori büszgeséggel (á Iá Wenkheim 
belügyér az ip.iroaok küldöttségével szemben) tekin
tünk alá dicsőségünk aranyfüstös Olympjárol a homály
ban ülő plebsre, a köznapi apró emberkékre, sőt (meg
vallva „suh rosa gyengénket) várjuk is hűségesen, hogy 
országos érdemeink némi méltánylásául legalább is a 
„rhinocerus* vagy a .fóka-rend* nagy keresztjét ado
mányozza számunkra az ily kitüntetésekben teljesség
gel nem szűkmarkú Festetich miniszter (mindennap 
rárontottunk a nagy sár daczára is .postás komára,** 
követelvéu tőle az óhajtott dekröturnot: (össze is szi
dott egynéhányszor!) És ime egyszer csak azzal a 
kedves megjegyzéssel könyököl oldalba benőnket a 
a népszámlálási „prioczipális**, hogy mindaz, amit ed
dig cselekedtünk, csak adatgyűjtés, vagy a hivatalos 
kifejezés szerént, csak „nyers anyag**, melyet rendezni, 
táblázatokba telekkönyvi kivonattal ellátni, ismét mi 
vagyunk hivatva sőt kötelezve. Mi is ha nem cseleked
nénk. avagy cselekedni nem akarnánk, a munka ugyan

lét s nem lét fö lö tt. ? Vágj- midőn ez ártatlan ra- 
dikálisták nyugalomra mennek, ki tudja, nem susog
ják-e halkan mindaddig, mig az álom elnyomja az esz- 

: mélést:
Nincsen olv nap
Oly magános éjei.
Hogy ne gondoljak rád.

S midőn később talán a sors és irigység vermet 
ásott, s eltemető abba azt az egy hű szivet is, mely
nek mosolya nntga a/ édes béke volt; midőn a kis 
radikálista szive csüggedni kezd. s hiába hajtja álomra 
fejét, mert ébren leli a r«gg hajnala; hiába keres vi
gaszt. mert szétfoszlott mindazon remény, melyet az 
ábráud ezelőtt már oly nagyra szőtt; midőn mind az 
bedőlt, mi építve volt s a szívnek már hite nincs; le
het-e ekkor csodálni, ha felhevül n szép arcz, a kebel 
erősen liheg, s a kis radikálista követel magának jo 
gokat. hogy bosszút állhasson, hogy egyenlő legyen 
azzal, kinek érzelmét, gondolatait, jogait az egész vi
lágnak lehet nyíltan hirdetni?

Lehet-e azután csudálni. hogy egy legújabb írónő 
Ada Christen „Lieder eines Verlorenen* és .Aus dér 
Asche* czimü költeményeiben, mig egyrészről lélek- 
hasadtau zeng i:

.Lelxsnd unter Niedern und Rohcn 
Zieht* ■ mim máchtig -mpor som hőben ,
Doch die Fingéi beechwrrt mit Steinen.
Sínk’ ich auf * neue berni> num Gemeinen 
Mude de* Eeklen und klcioon,
Eil ich Orgien eue bittér* r Noth ,
Und «o. hegeistert vöm Reinem 
Eratick ich noch un Kothl"

addig a materialisták sorai közé lép s a legvakme- 
röbben küzd azok szélsőségei mellett épen úgy, mint 
Daumor „Requiem‘ -jében.

De menjünk tovább!
A nő emancipátio kérdésének a legnagyobb se

gítője s pártolója Jonh Stauart Mill. Tagadhattam hogy 
most már napjainkban alig van müveit állam, hol a 
nő emancipátio kérdését ne vitatták volna; de Angol-



el fog készitődni, de ami számlánkra és költségünkre; 
semmi nemű apellátának, oppónálásnak és más peror- 
jóslatnak hely nem „adódván'1.

Servus humillitnus! Krgebenster D iener! Servi- 
teur trés huroble! Alászolgája I

Tán nem ismerjük az ilyen állami kezelés histó
riáit anuo. . .  Magyai hon újjászületése előtti időkből! 
Még most is „szánkban az ize • annak a tokaj-nyir- 
egyházai kavicsolt töltésnek, (mely mint a gonosz nyel
jek beszélik) olyan enormis pénzbe került (mert hi- 
szén az ott felhasznált közműik* szinten pénz), hogy 
azon összegen a nevezett vonalon magánvállalkozónak 
két párhuzamos vaspályát lehetett volna a legpompá- 
sabban kiépítenie. Nemi „nemadózunk," hanem inkább 
dolgozzunk s természetben rójuk le a napszámot, mit 
csak úgy látatlanban varrt magukba a diplomatia fur- 
fangja

Tehát tanulmányozzuk a munkához mellékelt uta
sítást és pót- pótutasitást s azután kezdjünk a dolog
hoz. Ma péntek,.. vasárnap estére okvetlenül bevó- 
gezztik, s akkor aztán hegedüszó, dinomdánnm „mag- 
num áldumás".

* *
*

Holló! lassan a teste i! Hiszen a mondott időre 
csak az utasítást is elég lesz „bevágni". Aztán mind 
egyik táblázaton 50— GO rovat. Itt ugyan módunk lesz 
a vakarásban, jó  hogy a papír elég vastag e rektifi- 
kálási műtéthez. Deiszen, nem hiába hogy pénteken 
kezdtük el a munkát, nem leszünk ezzel készen hat 
hétig sem; úgy látszik, hogy ez a perver6us „nyers" 
anyag ugyancsak „lefoz“  beniiuket. hogy „sütné meg" 
aki kigondolta.

De hát mi szükség is vau arra a temérdek rub
rikára, melynek nagy része különben is legtöbb köz
ségben üresen marad ? Mi szüksége van a miniszter
nek arra. hogy a foglalkozási viszonyok kimutatása is 
házanként történjék a B mintában V Mit akarnak a 
méhkasok számának ki puhatolásával, vagy inkább ta
lár . kasméhet ‘ kell itt értenünk ? Mi gumija rá akár
kinek. hogy a 099 sz. háznál hány az ökör és csacsi, 
s miért nem elég a községenként! kimutatás? Miként 
ismerhető fel a kézműzet egyes ágainak ■ /.imaránya. 
többlete vagy kevoscbblete akkor, midőn az iparosok 
nem saját szakmájuk szerént. hanem csak átnlános el
nevezéssel (p. fémipar, kóipar) idéztetnék? Miként le
het c-ak sejteni is azok számát, kik „igen messze 
mentek a szerelemben s a korai anyaság szégyenét 
érezték;" miután az ilyenek semmiféle most létező 
rovatba nem pászolnak ? Kik leuvenek azok a bizo
nyos ..ágyrajárók”  Mi a különbség a népszámláló 
ügvnök és a „bűnbak" között? Mikent lehet a kato
nákat szabatosan összeírni az utasítások egymást fa- 
miliariter arczu'verő pontjai mellett? M iért., de mit 
kérdezősködünk, mikor úgy sem fog senki válaszolui! < 
.. kivéve az ..ágyrajárók" kérdését, melyet a csik«zéki 
székely atyafiak az ö eredeti lófő észjárásukkal igen 
bölcsen fejtetlek meg. hozván az eszmét direkt kapcso
latba a coelihatus köztudomású sóvárgásával. . .  Soha 
sem kérdezősködjünk, hanem mondjuk mi is gyarló egy- 
ügyüségiinkhen a mi „ad hoc" főnökeinknek azt, mit
a ......... i atyafi mondott tudós papjának :

_Bnlcs«*»éi;ed metf nem foghatom,
Dolgaidon <-sak :ilmi'-lkodom‘ ...

* **
Hála az égnek és velünk működött kollegánknak, 

(e volt aztán igazi „hajtárs!"), de hála a miniszternek 
is. hogy azóta valami újabb rubrikát nem csapott fe
jünkhöz ; bevégeztük ezt az ember ölő munkát Az 
igaz. szemünk, nyakunk, vállaink köze. hátunk, dere
kunk megérzi egy darabig ezt a szép „mulatságot:" 
de hát ha hindu páviánnak vagy grönlandi eszkimónak 
születtünk volna, még nagvohh okunk lenne a panaszra 
Az is hizonvos. hogv azalatt inig munkálkodtunk (85 
nap) a fóldgömböt is körül utazhattuk volna ; de hát 
„Róma sem épült fel egy nap a la t ta z tá n  meg miért

országé mégis az érdem, mert ott a nökérdés már a 
törvényhozás elé is került vitatárgy gyanánt.

Francziaországhan például Daubie kisasszony a 
lyoni akadémia által megkoszorúzott müvében hatá
lyosan lép föl, valamint Duverger is. Oroszhonban a 
nőknek egyetemük van. Az egyesült államokban a női 
orvosok. ügyvédek, tanárok nyilvánosan működnek 
Stanfon kisasszony belépett a képviselő testületbe. 
Woodhall kisasszony pedig, mint jelolt lépett föl, hogy 
az egvesiilt államok eluóki székét elnyerhesse Tennie 
kisasszony, mint egy iró által összeállított kimutatásból 
konstatálom a 9-ik ezred parancsnokságát követeli, hi
vatkozva iratában az orleansi szűz példájára Wiszon- 
sinhan a 21 éven felüli nőknek szavazatjog adatott, 

Kandiám Elisa kisasszony nyivános hadat izén a 
férfiaknak iratában, azokat czamuiogók. gorilláknak 
mondja. A .Szabad szerelem" gyarmata Amerikában a 
legvirágzóhb A nők hírlapokat adnak ki, felelős szer
kesztők. Mindezeket tudva felkiálthatunk: kell-e ennél 
még több I

Mindezen kimutatás mellet mégis Angolországé 
az eredem, mint mely. egészen a törvényhozás elé vitte 
az emancipátio kérdését fis itt Angolországhan. legin
kább John Stuart Mill érdemli meg azt, hogy hölgye
ink öt megkoszorúzzák, s majdan ugv gondosgodjanak 
sírjáról. mint a keletiek Hatíz. a szerelem költő sírjá
ról, mely örökké virágokkal van behintve. Mert habár 
Francziaországhan Siyes abbé, nálunk Majoros István 
is megkísérelték kardoskodni a mellett, hogy a nők is 
épen úgy mint a férfiak szavazhassanak és azokkal 
mindenben egyenlő jogunk lesznek, még nem pártidia 
egvikiik sem oly erélyesen mint Stuart Mill Szerinte 
a nő szoknyába öltöztetett férfi s öt mindazon jogok 
meg illetik, melyek a férfit, még katonáskodniuk kell 
íme ismét láthatnék ha ez elvet elfogadnék, feltűnni 
az amazon tábort, melyről csak mesét biruuk 

(Folyt, köv.)

szakitauáuk a bölcsekkel, akik arra intenek : „festiua 
lente" (Lassan járj tovább érsz), fia a/.t sem tagadjuk, 
hogy azt a „nyers anyagól" kellően megfőzzük, meg
süssük, feltálaljuk, gumírozzuk, most már teljes hittel 
várjuk a Kénünkét kitüutetó fényes „medálitát".

Igen bizony, de hátha azi nvaiják füleinkbe : „a 
szerecsen ni-gtette kötelességet, a >/.erecseu elmehet"

Nem nem! ez rettenetes eseméuy lenne, melyet 
nem élhetne túl vérig sértett amhitióuk. Hogy azért 
ilyesmi ne történjek, ezennel a/, oiihgát kötelességen 
felül, a népszámlálás alkalmából merített, de rova
tokba nem osztható tapasztalatainkat is registáljuk. 
Jelesül:

Első helyen feljegyezzük, hogy hazánkban nein 
létezik többé nemzetségi kérdés. Nincs (már t i. a 
rubrikában) sem magyar, sem német, sem szláv, sem 
román, sem héber, sem olasz, sem bunyevácz, sem so- 
kacz, sem frauezia, sem rulheu, sem vend, sem örmény 
Mindnyájan egy vagyunk .. a csávában. Hanem aztán 
hogy mik vagyunk ? azt bizony mi sem tudjuk, ti sem 
tudjátok, ök sem tudjak Gratulálunk az illetőknek a 
nemzetiségi kérdés ily gyors és gyökeres megoldásáért

Kiemeljük továbbá azon örvendetes tényállást, hogy 
a magyar korona alatt mindegyik leány és özvegyim 
fiatal es szép „  lialb hamui, Imlb Bőse" s teljességei 

i ueiu csodálkozunk a hajdani . Nyíri közlöny" kemecsei 
levelezőjén, hogy (saját vallomásként) szivét elvesz
tette közöttük.

Tudatjuk ezenkívül azon sajnos körülményt, hogy 
bárba a vallás rovataiban nem mint iljeuek szerepel 
nek, az országnak vagy legalább vidékünknek lakosai 
nagy részben valóságos ..Nazaréuusok" Igenis uraim, 
tisztelt képviselők, méltsás főrendek és exellentuís mi
niszterek! az emberek kétségbeejtő.eg naznrénusok. 
Suttogják . micsoda ? nem suttoglak, hanem kiáltozzák 
hogy a pénz —  és véradó terhe már már elviselhet
lek s vauipyrkóut szívja ki a uemzettest életerejét.. 
Videant consules. .

Végül figyelmeztetjük az érdekletteket a katonai 
uiente8Ítés egy legújabb és leggyorsabb módjára. Q. 
kollegánk tévedésből egy ottaui -znletésü de Gráczban 
lakó bakát is behozott a felvételi íven a jelenlevők 
rovatába Midőn tévedésére figyelmeztetve löu, termé
szetesen a bakát ki kelleti volua törülnie a jelenlevők 
létszámából Azonban e kitörlés a munkálatban legalább 
is Ötven helyen szükségeltetvén a számok kiigazítását, 
sokáig topreukedett. miként segítsen a dolgon. Míg 
nem utoljára nagy örömmel kiált fe l :

—  Meg van, bravó!
—  Nos. mit csinálsz a katonáddal ?
— Hát csak azt, hogy m m lesz ö katona to

vább holnap reggelnél!
De hogyan tehette ezt meg? Kérded nyájas o l

vasó. Hjah 1 ez a „vigját k ti ka*.
- *  - y .

lelkésztől 4 énekkar a nagy vendéglőben. 5. ku/.théd 
ugyauott. Este 8 órakor szavalati zeueestély, melynek 
uiüsorozuta s sobb fog közzétételül. Az egyházi elöl
járóság tiszteletteljesen hívja meg n helybeli és vidéki 
nagyérdemű közönséget ez ünnepélyre.

( o ) Kovács Gábor polgár társunk és barátunk, raiut utólagosan értesültünk, a Soltész Gyula ur név- 
ünnepélye alkalmával történt adakozásokhoz szintén 
járult; ame in iveiben a ref. templom építéséhez fiüOO 
tégla beszállítását volt szives elvállalni. E ritka nemes 
jótékonysági cselekmény fölemlitését annálinkábh tar
tottuk szükségesnek, mert az illető nemeslelkü ada
kozó ágostai hitvallású lévén, nem tartozik a ref. egy
ház hivei közzé.

#  Sajátságos, hogy mig az emberi véren táp
lálkozó „balháktól" mindenki igyekszik szabadulni, ad
dig a bécsi „Flóh“  annyira kedves, hogy a Gredigg-r 
Tester féle czukrászdából a megérkezés napján már 
rendesen elbalháztatik. Az illető tulajdonosok jutalmat 
is (űztek ki annak, aki ama balha-barátot folfedezendi.

(J—a )  A helybeli rendőri hatóságnak ünne- 4  
pélyes köszönetét szavazunk azon közelebb tett intéz
kedéséért, melyszerént a gyermekek által eddig utón 
útfélen űzött péuzrei .,gombozás“ -t betiltotta E dicsé
retes eljárásával nem csak az utczai gyermekcsőd ülést 
akadályozta meg, hanem a játékszenvedély erkölcste
len folyományainak is hatalmas gátat vetett.

— Károlyi Lajos színtársulata multhó 29-kéu 
kezdte meg az előadások sorozatát. Józsika Kálmán „Sa- 
lome" czimü 5 felvonásos drámájával. Az előadásról 
tárgyhalmaz miatt csak a jövő számban szólandunk 
tüzetesen.

(Dk.) A bécsi világkiállítási helyen, a bécsi
cs. kir. postaigazgatóság értesítése szelént f. é. mar 
tinshó 1-vel postahivatal lépett életbe, mely pénzes 
.< velek, értékes és értéktelen kocsipostai, valamint 
miudeunemü levélpostai küldemények fölvételével és 
kézbesítésével foglalkozik. A nagyközönség erről oly 
hozzáadással értesittetik hogy a bécsi világkiállítási 
helyeii kézbesítendő levél- és kocsipostai küldeménye
ket „Béc*, villágkiállitási hely" (Wien, Austellunga 
piát/) czímmel szíveskedjék ellátni.

— (H e ly re ig a z ítá s ) Lapunk legközelebbi szá
mában téveseu állott, hogy a rét. egyház előtt gyűlt 
1> frtnyi adaknzmánynak felerésze, azaz 7 frt 50 kr a 
ref. templom építési alap javára fordittatott volna; 
mert mi it .1/ illetékes helyről értesültünk, amaz összeg a 
Nyíregyházán leguiahhan alapítandó fiárvaház legelső 
alaprészét fogja képezni

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.

ÚJDONSÁGOK.
* A városi képviseletnek közelebbi gyűlésé

ben első helyen olvastatott a polgármester hivatalos 
jelentése, melyben tudatja, hogy u városi cserép- és 
téglagyár bérbeadatá>;«. f. é. inurtiushó 31-re hirde
tek  árverés al kai mával, árverelök hiányában, nem fo
ganatosíttathatott, s kéri a közgyűlést a további teen
dők iránt határozni Határo/.tatott, hogy a cserép- és 
téglagyár ismét házilag kezeltessék. A vásártéri szél
malom dadavi s a malomregále jog bérbeadása, árve- 

1 relő nem jelentkezvén szinten nem sikerült. E jelentés 
tudomásul vetetvén, polgármester megbizatott. hogy e 
tárgyban hívja fel hirlapilag a netalán vállalkozni kí
vánókat. Olvastatott továbbá a helybeli ref. egyház-koz- 
seg által építendő templom helyének kijelzésével meg
bízott küldöttség jelentés.-, m* ly tudomáséi vétetvén, 
ezzel kapcsolatosan tárgy altatott az egyháznak a már 
megállapított templomhely megváltoztatása iránt be
nyújtott kérelme A kerelem megvizsgálása. az eddigi 
eljárt küldöttség bízatott meg. Bodnár istván, mint az 
építkezési bizottság munkálatának f'-lulvizsgálásával meg
hízott küldöttség elnöke, szóval elenti, hogy az építkezési 
ügy a legnagyobb rendetlen ■ apóiban adatván át a volt 
tisftviselöség által, a küld ttsé/nek lehetetlen volt a 
kitűzött időn belül el! ét I munkálatával E tárgy
ban megh&gyatik a t n .  ak, hogy a szükséges ügy
iratok kiszolgáltatását, az illetőknél szigorúan szorgal
mazza A helybeli lakai•kmagtári társulat azon ké
relme. melyszerént a n.agtári adósok tartozásait fogadja 
el a város, részvényei után járó illetményében, el nem 
fogadtatott. A városi cselédség abeli kérelme, hogy az 
elrongyollott egyenruhákat megtarthassák s a 8 forint 
csizmaár 10 Írtra emeltetnék, méltányosnak találtatván, 
megadatott Mikccz József indítványa folytán, tüzetes 
tárgyalás után határozatikig kimondatott, hogy a mo- 
sadékok. szappanle s is’álm (olvadékoknak az utczárai 
kibocsátása áltál okozott tiszt át alanságok úgy a köz- 
egészségi, mint rendőri tekintetekből tovább tűrni nem 
lehetvén, az ezentúl meg nem engedtetik. A kutvi/ek 
kieresztesz által okoztatui szokott utrongálásokat pe
dig az illető háztulajdonosok kötelesek kijavíttatni A 
kisdedovó tárgy iban kiküldött bizottság jelentése foly 
tán határozta tót', hogy az ovodai tanítói állás még most 
egyelőre csak ideiglenesen fog betöltetni. A küldött
ség már óvóról is gondoskodott amennyiben az orszá
gos alupneveló intézet igazgatóját felkérte egy alkal
mas egyén kijelölésére. Az igazgató már ajánlott is 
egyet.

(d) A s/abolosmegyei halodalikőr holnap az
az májushó 5-kén d e. 9 órakor közgyűlést tart a j 
n.-kállói nagyvendéglő teremében.

( p ) Szahnlcsmegye bizottmánya folyóhó G-án 
tartamija ezeidei első évnegyedei közgyűlését N-Kál- 
lóban a megyeház nagytermében.

(1) A  n y íregyh á z i ref. egyház f  é. májushó 
22-kén d. e. 9 órakor, azaz áldozócsütörtökön tartamija 
meg az uj templom .alapkövének letételi ünnepélyét" 
a következő rendben : 1. templomi ének a gyülekezet 
á lta l; 2. ének előadva a helybeli énekkar á ltá l; S 
tárgyszerű alkalmi bőszed, Lukács Ödön helybeli ref.

Árverési hirdetmény.
(0- 1)

A nagy-kallói kir. járásbíróság folyó évi aprilhó 
30-án 2189. sz. a. kelt végzése folytán a néhai Deme 
István és nője hagyatékához tartozó —  egy 8 lóerejü, 

1200 írtra becsült s még csak két havon át használt 
| cséplőgép gnzmnzdonynyal együtt folyó hó 15-kének <L 
e 10 órájakor Nagy-kállóbau nyilvános Árverés utján 
készpénz fizetés mellett alulirt bírósági végrehajtó ál- 

j tál el fog adatni.
Nagy-Kalló. 1873. május 2

Balogh László
kikul végrehajtó.

K IG3I

Hirdetmény. ( 3 - 1 )

Nyíregyháza város tulajdonát képező úgynevezett
vásártéri ..Szélmalom" örökáron eladóvá tétetvén, s a 
hozzá szükséges malomjog bérbe kiadó lévén, —  fel- 
hivatnak a vállalkozni kívánók, hogy etekintetbeni aján
latalkut írásba foglalva f. é. május 20-ik napjáig a pol
gármesteri hivatalhoz adják be.

Kelt Nyíregyházán, 1873. april 25-én tartott k. 
képviseleti gyűlésből.

Jurányi Hágó
fójegytő.Szombathy Ödön

hites ügyvéd, tudatja ügyfeleivel és az illető 
közönséggel, hogy lakását folyó 1873-ik évi ap
rilhó 24-tól fogva, a keresztutezában levő dr. 
Szabó Dávid féle hásba tette át. (0— 1)llaruch Araold

nyíregyházi siitömesternél egy 12— 13 éves 
fiú tanulóul fölvétetik. (2— 1)

V isnntai vörös és sillerbor, mintegy 4 ezer 
iteze kapható, akónként 14-20 forintért keme- 
csén alulírottnál.

(0 -D  fsépány János.

Hirdetmény.
Vagyon bukott Hartstein C. helybeli keres

kedő csődtömegéhez tartozó rófös kelmék s di
vat áruk f. május hó 6-án d. e. 9 órakor a tö
meg boltjában (389 számú házban) nyilvános 
árverésen eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán. 1873. május 2-án.
dr. Henman
toineggonduok.



HIRDETÉSEK.

Czincz SAmuol Nyiregyháziín.
Elad és vesz mindenféle állam- és iparpapirokat, u. m. úrbéri kárpótlást, szölődézsma és nemzeti kölcsönö

ket; nem különben vasúti, bank és takarékpénztári részvényeket, ezüst- és aranypénzeket; továbbá bevált mindenféle 
couponokat (kamatszelvény) a legillendőbb díjazás mellett.

( 10- 6) E lő le g  é r té k p a p íro k ra  m in d e n k o r  kapható .

Ad. 1778. ez. 
1873.

( 3 - 3 )

Árverési hirdetmény.
A  nyíregyházi k irá ly i törvényszék  te lek 

k ön yv i osztálya részéről közh írré  tetetik , m iként 
a  nyíregyházi takarék  pénztárnak (Jyureskó M i
hály és neje Kovács Faba Helena ellen végrehaj- 
rási ügyében utóbbiaknak végrehajtás alá vont- , 
s a ny íregyházi 2739 számú tjk v . A  I 1. 2. 4. 
5. sorszám aiatt b evezetett 7 hold 800 □  ölnvi 
tanyás b irtoka az 1873 év i májns hó 15-ik és 
szükség esetében az 1873 év i junius hó 16-ik 
napján dé le lő tt 10 ó rakor a ny íregyházi kir. 
tkv. h ivata l helyiségében tartandó nyilvános , 
árverésen a leg többet Ígérőnek  e l fo g  adatni.

F eltéte lek  : K ik iá ltási ár 1289 frt.
Bánom pénz 129 frt.

V evő  a birtoknak az idei aratás és behordás be
végezte  után lép  használaté ba.

A  véte lá r a leütéstől szám ított k övetk ező  
egyen lő  részletben u. m. */j rész 1 hó. '/3 2 hó. 
az utolsó */3 rész p ed ig  3 hó alatt, m indenik rész
le t esedékes 6 "/„ kam ataival együ tt letizeteudö.

Azon  je lzá logos  (hitelezők, k ik  a  b íróság 
székhelyén vág }’ ennek közelében nem lak n a k , 
ezennel felszól itta tn ak , hogy  a véte lá r felosz
tása alkalm ával leendő képviseltetem ük vége tt, a ! 
hatóság székhelyén m egb ízotta t rendeljenek s i 
azok  nevét és lakását az eladásig je len tsék  be. 
e llenkező esetben a h ivata ltó l k in evezett gond
nok által fo g  képviseltetn i.

K gy id eü leg  felh ivatnak m indazok is, k ik  a 
le fog la lt ja vak  iránt tu lajdoni va gy  más igényt 
érvényesíthetn i vélnek, igénykeresete iket a h ir
detm ény közzététe lének  utolsó napjától szám í
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem 
ve ttek  is. nyújtsák be, különben azok a vég re 
hajtás fo lyam át nem gátolván , egyedü l a vé te l
ár fe leslegére fognak utasittatni.

Kelt a N y íregyházi k ir. tszék tk v i osztá lyá
nak 1873 április 2-án tartott üléséből.

Pa pp L á s z ló
c. tk-vezető

Árlejtési hirdelmény.
Szabolcs vármegye szegöchényesei részére készí

tendő következő ruházati czikkck :
42 pár csizma.
21 veres posztó sapka,
4U nemez kalap,
21 c<atos nyakkendő,
32 kék posztó atilla,
82 kék posztó nadrág,
21 kék posztó mellény,
61 vászon zubbony,
40 vászon nadrág —  beszerzése tárgyában ez évi 

májushó 13-án N-Kállóban a megyházban ári ej téri 
tárgyalás leend. melyre vállalkozni kivánok 200 frt bá- 
nomjMMizzel ellátva megbivatnak

Bunninpénzzel ellátott zárt ajánlatok. minden 
egyes ruhaczikk árának kitüntetésével, w tárgyalás 
megke/déteigelfogadtatnak az iktató hivatalban, hol a 
részletes feltételek megtekinthetők.

l 'g v  u szóbeli, mint a zárt ajánlatok mellett a 
szövetmustrák bemut:.tandók.

N.-Kalló, 1873, aprilhó 24.

Bőnia Barnabás
(0— 1) alispán.

905. tk

Eladó szélmalom.
Nanáson két, a  legú jabb  szerkezetű  szélma

lom . egy ik  czélszerü p itiéve l, a másik gers li csi- 
ná lóva l is ellá tva , e f. 1873. május 25-én köz
árverésen e l fo g  adatni.

F e lté te lek : 1. A z  e lébb inek  k ik iá ltási ára 
7000 frt, a másiké 5000 frt. 2. A  vé té liá r  6-os 
kam at fizetés m ellett fi é v  a la tt részletenként 
fizetendő. 3. A  venni szándékozó 10 száztó li bá
natpénzt és ke lló  b iztos ítéko t felm utatn i köte
les lészen.

Nagy Sándor
( 3 - 1 ) társulati elnök.

Hirdetmény.
Nyir-Bogdányban szeszgyárnak alkal

matos zsindejjel fedett, ugv két 10— 10 öles 
melléképületekkel, kutakkal ellátott 11 hold 
területű udvartelek több évekre bérbe ki
adó. — Vasúti állomás félóra járás, —  a 
kolompér, gabona, árpa termelés bőségesen 
fedezni fogja a szeszgyártást.

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

Kelt Bogdány, febr. 22. 1873.íl0— ,0) Sxékelv BeuedeL.

Hirdetmény.
Igaz G/örgy végrehajtató javára I*app Klek fi neje 

Domalndy Klárától lefoglalt, és az ac*»di 36 számú 
tköiiyvhen foglalt 40 brszám alatti 15 hóidat beit elek 
a ra|ta lévő épületekkel együtt 3700 frt úgy. ugyanitt 
lévő szára/ malom molnárhú/.zal s kertje telkeivel 
együtt 65Ö frt a 66 br>z: alatti Stem József féle bei
te k *  tulajdoni lóg;, fű  frt s végre ugyan •  telekko»,»v- 
ben 126 hold 40" öles területű tagos birtok 6202 \rt 
beesettekben mint kikiáltási árba 4. H én 12 hrsxáui 
alatt lefizetendő vételár s enu k »•"„ kamataiért a b c- 
toWiet ígérőnek 1*73 évi apnl 29. úgy 1S73 évi május 
29-eu d e 9 órakor Acsád község házánál elfognak 
adatni

léire is a venni szándékozók ezennel tuegbitatnsk.
Kelt a n.-kallói kir. járásbíróság akkori osztályának 

1873 évi aprilhó 17-én tartott ulesetiol.
Kiadta

(0— 1) kaasay bantu
kir. aljegyző

Müller Lajos tánezmester
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel. hogy 
a táncztaiiitási folyamot, f. é. májtisitó l-vrl 
megkezdvén, a lu*inila*ok Faláiozkv-t ’uapó 
Ida úrnő növeldéjében folyvást esz közölhet ok

Ökör- és sertéseladás.
G ró f Schönbom  munkácsi uradalmában bereg- 

i m egyében  77 darab száraz takarm ányon h ízott 
ökör, és 1300 darab  eg y  éves heréit kocza és 
árfcány e ladóvá  té te tik . A z  ö k ö r  a n.-lucskai, a 
sertés a n.-lucskai és dom boki m ajorban áll. írás
beli bepecséte lt ajánlatok fo lyó  év i május 18-ig 
az uradalm i igazgatóságnál Munkácson beadan- 
dók, hol a reá  k ö ve tk ező  napon reg g e l az el- 

(2— 1) adási szerződés m egkö tte tik .

Értesítés.
Van szerencsém  a nagyérdem ű, különösen 

a legköze lebb i bécsi v ilá g tá r la tra  utazó közön- 
í ség  tudom ására hozni, b o g }’ raktáram ban min
dennemű női és férfi bőröndök  s egyéb  úti kész
letek  a legn agyobb  választékban s a leg ju tá - 
nyosahb árak m e lle tt kaphatók.

Nyíregyházán , 1873. áp ril 25.

Háuffel Lajos
(3— 1) Kobilicz-féle házban.') Ilazlcliin) rliinii!

F g y  az úri háziartás m inden ré tege ib en  kellő  
ism eretekkel b író , m in tegy 40 éves ö zv e g y  nő 
a ján lja  m agát va lam ely  úri családhoz k iadónőü l 
alkalm azásra s a ház v ite l m inden tek in tethen i 
fe lü gye le tére  és rendbentartására. értek ezh etn i 
K is-Yárdán  Szolőskert-u tcza  254. számú háznál, 
a/, a ján lkozóva l személyesen v a g y  bérm en tett lé
ve l által, „ö zv . Darvav Kálm ánné“ cz im  alatt.

Pályázati hirdetés.

Eladó hízott ökrök.
Jánny József eperjeskei tanyáján 20 

darab liizott ökör eladó. Értekezhetni a tu
lajdonossal ; u. p. .Vlándok. ( 0 - 1 )

A helybeli Ipar és Kereskedelmi bank 
tulajdonát képező Szarvas-utczai 117. számú 
városi lakház és telek szabadkézből eladó. 
A feltételek felől értekezhetni Haas Mór aJ- 
dnökkel.

Nyíregyházán, 1873. april 30.Az igazgatóság.
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„A  k isvárda v idék i tc lckezet nélkü li nép
inevelés i e g y le t*  f. évi mart. 5  én ta r to tt  nagy 
gyű lése határozatikból, k ö ve tk ező  neveléstani kér
désekre pályázat h irdettetik :

1) T á rg y  altassék: “ a z  é r t e  l e m  f e j  l e s z -  
t ó s  a z  i s k o l á b a n ,  t e k i n t e t t e l  e g g y e s

( t a n t á r g y a k r a , ,
2 ) adassák e lő  : „a  f i g y e l e m  f e l é b r e s z 

t é s  é s  f e g y e l e m  g y a k o r l á s "  módja.
3) “ A  t a n i ó ,  m in t  e r k ö l c s  n e m e s i  t ó  

|és n e v e lő * ,
A  pályam űvek idegen kézze l Írva, je ligével 

s az Író  n evét re jtő  je lig é s  levé lle l e llá tva  1873 
|*»kt. 1-ig, az e gy le t titkárához, küldendők. A 
mii terjedelm e körü lbelő ] 3-3 iv  E g y -e g y  nyer 
tcs munka p á lyá d d á  2 db arany nem csak eg y 
leti ta g  pályázhat: hanem bárk i is a k. várda i 

I szóig, b író i járás terü letérő l.
M eg jegyezte tik , hogy e g y  eg le t i ta g  azon 

(a ján la to t tévé, m iszerint ő azon müvet* m ely  a 
b írá lók  vélem énye szerint leg jobbnak  fo g  Íté lte t
ni, maga részéről szinte 2 db aranynyal ju ta l- 
mazandja. Íg y  a leg job b  m ii öszszesen 4 db 
arany ju ta lm at nyerend.

K e lt Eperjeskén 1873 apr: 21-én 
(2— 1) K öröm be! P é te r

cgyl. titkár

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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