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Előfizetési árak :
l  Kiféaz é v r e ............................... 4 frt.
* Félévre ....................................2 írt.
I  N eg v e d é v rs ............................... 1 irt.

3 Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
í  részét tárgyszó küldemények intézendók: 

Szt.-M ihályi utrza Süto-ház.

J Bériuentetlen levelek csak ismert kezek' 
bői fogadtatnak el.

A kéziratok nem adatnak vissza. 

K iadó-hivatal,
y hová az előfizetési pénzek, a lapba szánt 
| hirdetések és felszólamlások küldendők

Nagytér 13#. az. a.

tlMIIXS
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

M  A 9  ̂  l— W  na -#MOI O  ■ 9 i í*51 
? Hirdetési dijak t I
y  Minden fi hasábos petit-sor egyszeri hir-W 
4? detésnél 5 kr. többszörinél 4 kr. T  
V' Terjedelmes hirdetések többszöri beik-ft 
g  tatása, kedvezőbb föltételek alatt esz-g 
1T közölhető,

i i  Minden egyes beiktatás után kincstárig

I illeték 30 kr. v

A nyílt-térben minden három hasábos^ 
gannond-Ror dija 20 kr. ( ,

Az előfizetők, a hirdetések meg-, 
^szabásánál, 20vnyi kedvezmény-' 1 
T ben részesülnek.

iKiadó-tulaj donos „szabolosmegyel lapkiadó .-tfir8Ulat.“Alakítsunk uemxcties irányú erkölcsi egyleteket.
s társadalmi életünkbe egy

rg jS '/ .c f

n>v.ato

z á v a l ;  h o g y  mindezen magasztos érdekek- 40 íven feliil fáradozván a gyermekek nevelésével 

nek eléje teszik tíz én-t s naponkint e bál
vány oltár
tes. Ildin

kről mondom lőltételezni, hogy józanon gondolkozni 
képesek, minden ildommal ellenkezik. Erre vonat* 

v- atnak I)r lleisler József urnák a „Szabolcs" 11-ik
p jj. » < bán napvilágot látott jeles sorai, melyeket nem

1 / ‘ -.leges idézni. „Derék hazafiak! száz és 6záz
esztendeje unnak, hogy nem gondol veletek senki; 
m. .'is inogvo’ lat, k Csak az Isten látta, mennyit szen

ek, éheztew k vnlott pihenni mehettetek a sir-
D* ’ • ni' ? íiiip azt kiváltjuk, 1k iné..; ji.hbau 

■ meg y.ld : r. feszítsétek meg elcsigázott eio- 
má: rv wft'M i'-d amit,* r.;i Vansá-

rew lsK lr1; iíciá*lt, sokat

akik

Az e
!< ,i :i Mizeti

A g g t i '  ! ! g  l o g y  »•» 

n.ik, .-znbadsn^.. 
pet.ir amik uarrvboii togy ezeknek 
iete, t’poiy aráiívlu.ti indulnak el lelő 
kárpótlást keresni elesett nn-.v érdekeikért. 
n l* e n z, v a g y o n ,  é l v e z e t ,  f ényű  zés 
l e s z  a nap  l e g f ő b b  érd e k e, jog, .sza
badság és közélet h e l y e t t m i n t  eg» haz.d 
jeles írónk megjegyzi.

Odajutottunk, hogv a nagy érdekék 
zászlóit is csal addig lobog!;'tjük. I l i i g  ezek 
o illogó  palástja alatt egyé. ■ jólétünk..v!., 
öiiliusztiuuknak szolgálbatír k ; de mihelyt 
ezt el nem érhetjük : azonnal megváltoztat
juk elveinket és törekvéseink irányát. T i 
ger sokaságu példát hozhatnék fel; azonban 
ugyhiszem, szükségt# n.

De ezen iránytvesztett nemzeti erkölcs- 
sülyedés közepette, talán még van \nlami 
vigasztaló, van valami, ami édes reménynyel 
biztat a jövőben. Ott vaunak az ifjak; ezek 
a haza reményei, a jövő magvui, leendő 
nagyságunk, s nemzeti életünk reménybeli 
felvirágoztatni!

Lássuk tehát ifjainkat —  (tisztelet a ki
vételeknek). Mit csinálnak? Lehet-e tőlük 
valamit vámunk és remélnünk?

Megfelelek e kérdésre is.
Előre bocsátom, hogy itt gyakran, sőt 

legtöbb esetben a családi nevelésben is 
van hiba.

A  serdülő ifjak leginkább példák után 
indulnak, akik látván azt, hogy azok , kikre 
tisztelettel szoktak volt feltekinteni, nem so
kat törődnek közügy gyei, a nemzettel, ha

sánál o í ,

lu f im é t  k o zo l.

K ö / I  f .Y I  K.

T a j  >• # z
a szaboles-hajdukerü’eti taufelügjc'.i ur „ F e l e l e t é r e ” - 

(Vége.)
Azon pontjára ‘ inM jgye ié  urnák, mely így kez

dődik • váró £> h. Unité urak közül kettővel be- 
'kólájukban talált Iliét* okról", minthogy1 

*  ig in. mint családapát nem illet, csupán azt vá lásé
in : hogy a vároü tanítók között nem ismerik olyat, 

kit a;’ idézett megrovás illetne, s köztük oly nagy ké- 
pessegi különbség sincs; hogv pedig egyik kitüuöbh 
lenne a másiknál, ezen feltevés nem tapintatos, niertj 
az ily nyilatkozat áltál a barátságos és békés tagtársi 
viszony öntudatosan meglazzittatik, sőt az oly uagy1 
inegkü onho/.teto tanoiiczi osztályozás mellett, sok ta- . 
nitóuak leghecseselih kincse, jó hírneve és becsülete is 

méltatlanul csórhat szenved Mit mondana hozzá tan-. 
I felügyelő ur, vájjon ildomos eljárás volna-e az. hogyha 
a zemplemnegyei tanfelügyelő niunkásságát és képes- 

i gégét osszeliMOülitaiiók a szabolcsmogyei tanfelügyelő- 
|jövel ? vájjon nem merülnének e fel a képességet ille
tőleg a kettő között diferentiák?

Mondja továbbá tanfelügyelő ur : „Voltak olyan 
1 tanitók is. kiknek a nevelésről és oktatásról nein hogy 
! fogalmuk volna, hanem arról helyesen és józanon gon
dolkozni '-cm képesek" stb. E pont is bizonyosan a ta
nyai iparosokból lett ideiglenes tanítókat illeti; mert 

| hogy a városiakról ataláhan föltételezni lehetne ilyes
mit. akiknek nagy része évek hosszú során becsülettel 

les közelismeréssel működik: sót ezek közül hárman a 
nevelés magasztos, de háládailan terén, érdemeik a 

! nép által is méltányolva, mégis ószülének; 26, 30 sót

Vissza é!» ir.<yá val, a népiskolai törvény T28*ik 
szerént. 1 '1 viiago aii kiinoudatik. miszerént a fe- 

i iskolákban a tanfelügyelőnek csupán a fel
es . * m rendelkezési joga van. Mar pedig itt 

a tanfelügyelő ur kívánságára hivatott 
t.n.ícs. Iiolis hogy kívánságát tetterőre 

•• maga vív«• 11 : szót. több tanító képességét két- 
vonta. sót no /Ütésüket is javasolta.

•gyr thiiiii i:yeio urnák a vizsgákon jelenlétekor 
uel-« gye: ck<*k már mind beunlettek volna az 

..-.bari. ezen .il./.is sem egyezik meg az. igazság- 
., mert az i kié statisztikai kimutatás szerént, 
’>h iskoliöan r  1U tunouez mindjárt az iskolai év 

Kezdeten teljesen kimaradt.
Rármily gyermekiesnek is tartja azon állításomat, 

miszeréiit a tanfelügyelő ur ítéletében csalhatatlannak 
képzeli magát, hosszúra terjedt „F ele leté iben  be nem 
biz.*: ' >tta az ellenkezőt.

Mondja továbbá a tanfelügyelő u r : „Kívánatos 
lett volna még az igazság érdekében megemlí

tem Önnek azt. hogy néhány kitűnő és igen szép ered- 
ménynyel működött tanító iránt a tanfelügyelő nagy 
elismeréssel, kitüntetéssel és tisztelettel nyilatkozott."

Erre nézve azon nézetben vagyok, hogv csak ki
tűnő paedagogus itélheteti meg. milyen classificattót 
érdemel a tanító, és hogy mily képzettség szükségel
tetik arra, hogy valaki , kitűnő tanitó** lehessen ? A 
tanfelügyelő ur által kitüntetett tanítók maguk sem 
ismerhetik el, hogy ők kitűnőek lennének, habár köz- 
elismeréssel működnek is; de a kitűnőséghez fáradha
tatlan tevékeny ség és sok tudomány kell Mert ha csak
ugyan oly kitűnőek volnának, mint azt a tanfelügyelő 
ur állítja, akkor vetekedhetnének szakképzettségükkel 
magával a tanfelügyelő úrral. Azonban „ha mindnyájan 
kitűnni fognak; akkor igen szomorú helyzetbejutunk 
a rendelkezés alatt levő praeiniumokkal.”

De már hosszabbra is terjedt válaszom, mint szán
dékom volt; pedig csak a „Felelet”  fő pontjaira kí
vántam röviden viszontfelelni jó l tudván, hogy „egy 
családapának”  polémiába bocsátkozni nem tanácsos oly 
férfiúval, aki a tényeket saját egyéni rokonszenve és 
ösztöne, nem pedig a tárgyilagos igazság szerént ad
ja elő

Midőn tollat fogtam „Válaszom” megírása végett, 
nem csupán saját magain, liauein különösen a tanítók 
érdekénen cs védelmében tettein a z t; mert sem az. is
kola-tanácsban, sem e lapok utján nem volt férfi, nem 
egy tanügyi barát, aki szót emelt volna a tanítók mel
lett Már pedig aki a tanítót, a társadalomban elfog
lalt alacsony állásából fel nem emeli, hanem csak egy
ház- vagy állarnszolgának tekinti, az. tönkreteszi a ta
nitó tekintélyét s vele a nevelést is. Rabszolga szabad 
embert nem nevelhet, csak szabad ember képes a sza
badság eszméit és a valódi honfi erényeket a gyermek 
zsenge szivébe csepegtetni Sem a tanoda, sem a nép
tanítói magasztos hivatal, állam közege nem lehet so
ha, s ott hol a kettőt erővel teszik azzá, buknia kell



a népneveiét szent ügyének. Legyen a tanfelügyelő 
feladata az iskolák feletti feliig)elet, de nem túlságos 
atyáskodás, uitg kevésbbó bureaukratikus eljárás 

flczty György.
(E gy  caa ladsps.)

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Tmza-Dads april 2 8

A mai napra kitűzött községi jegyző-választás ve
zetésében ónody Gé/a szakasz szolgabiró. testi sérü
lés miatt, akadályozva lévén, a választás helyettes e l
nökéül t. Borús Lajos t löki ref. lelkész küldetett ki. 
Szál tud legyen küldetése eredményét pár sorban koz- 
tudomásra hoznunk.

Az első adalékot llosszufalussv László községi 
bizottmányt tag szolgáltatta, midőn az elnök üdvözlő 
szózatának harmadik szavába közbevágva azt kemény 
hanggal letorkolta s indítványozd, hogy a különben cse 
kélv számú választó közönség a tanácsteremből kizárat- 
tassék és a bizottmány zárt ajtók illegett tanács
kozzék.

Az elnök szólási jogának ily megsértését fölös
leges volna bővebben elemeznünk, miután jogában ál
lott a visszaélőt rendre utasítani, esetleg bírságban el
marasztalni. mit mellőzvén helyzetével kihékültnelc te
kintendő. Tiltakoznunk kell azonban ama helytelen 
felfogás ellen, mely a község érdekeit képviselő hízott- 
m'^.y tanácskozásának titkos minőséget követel! Mert 
mig egyrészt minden, a közügyét tárgyszó intézkedé
sek megállapításánál vagy kivitelénél a nyilvánosságot 
korunk jelszavul fogadd; viszont a községi törvény 
egyetlen ide vágó pontja sem tartalmazza a nyilvános
ság kizárását.

Kéijiik tehát igazságszeretete és sznbadeküségé- 
ről jól ismert t Borús Lajos urat, hogy ha más alka
lommal hasonló küldetést elfogadand. ne engedje el- 
nökósködése s a tanácskozók eljársának ősziutességét 
jogosult feltevések által kétségbe vonatni s azonos in
dítványával szemben ajánlja az illető figyelmébe, hogy 
ki a közvélemény Ítélete alól kibújni igyekszik, nem 
méltó a kéjiviselöi tisztességre !

A választás pgyéharánt csekély horderejű forma 
kérdés végett elhulasztatott; amennyiben az egyetlen 
pályázó, a megyeszerte ismert és közkedvességü liiva- 
talelöd néhai Káposztás Istvánnak fia Káposztás Pál. 
jelenleg kelyettes jegyző, a szigorlat elóleges letételé
ben betegség által akadályoztatott, s azon körülmény, 
hogy a választás előtt 8 nappal beadott folyamodására 
pályázó illetékes helyről ut a lv a  lön miszerént a szi
gorlatot jövő május 15-én. teteit a választási határna
pon túl teheti csak le. —  n tiszteletre méltó bizott
mányt 14 bölcselői tagja által figyelembe nem vétetett

Valóban kár volt zártajtók megett tanácskozni ! 
Talán akadt volna valaki a hallgatóság közül, aki meg 
súgja (hisz súgni tán szabad !) hogy azon álláspont, 
melyet a bizottmány elfoglalt, merőben helytelennek 
nevezhető, mert a nagy-községek iiresedésbejött jegy
zői állomásának betöltésénél, a községi képviseletet 
szerepvitel egyátalán uem illeti. Nem illeti pedig azért, 
mert :

1-ör kijelölésnek helye nincs, az állomás pályá
zat, illetve választás utján töltetvén be ;

2 or pályázatot a szolgabiró hirdet; a pályázók 
fölvételét ő eszközli s igy

3-or a pályázók törvényszerű képességének meg
ítélése, nem a k. bizottmányt, hanem, a józan ész egy
szerű logikája szerént. a szolgalnrót illeti, aki ha el
járása törvénytelen volna, felsőbb hatósága előtt be vá
dolható.

A „Szabolcs-1 tárczája.

A nóemanripátió kérdése a közelmúltban •)
(Irta Gol»-meti Károly.)

III.

Említem, hogy a nők emancipátiújának kérdésé
ben leginkább Augolországe az érdem, s itt Julin 
Stuart Mill-é első sóiban, hogy e/en államban került 
legelőször az emaucipatió kérdésé a parliauient ele

Íme holg)eiiu. uzou Augoihou, melynek ősrégi 
törvén)eben ott fényiéit azou pont is, hogy nőknek a 
parliameut ülésem jeleu lenni uem szabad ; azon Ali- 
goihou, mely azelőtt u nőket a legnagyobb méllózes- 
ben ruszeltete, must eg)szerre, mintha csak a szép 
uoi szemek elvarázsolták volna, 190 ezer uonek kivan 
adni szavazatjogot. Vájjon minek lehetne e hirtelent 
változást tulajdonítani t Annak-e. hogy oly kitűnő ne
vek. mint Stuart Miil, Cohdeu, Brigiit, Hughes Tamás, 
Tuwcett, tollal és szónoklattal védték ez ü gyet? ... 
vagy talán annak, hogy Nagy-Bnttaniiiáhan a uok sok
kal számosabbak, mint a férfiúk, azon oknál lógva 
mivel a férfiak, legtöbb része kivándorol?.. Vagy ta
lán épen a nők erél.é <ek. akik kávé és konyha mellett 
kipirult arczczal vitattak meg az ókét érdeklő kérdé
seket ? Mi nem törődünk sokat e kérdés megfejtésé
vel; elég az, hogy a parliameut elé csakugyan terjesz
tetett bili, mely a nők politikai képességének elisme
rését védte

lapíthatlau azonban, hogy a miknek ez erélyes 
föllépés.* Angoltanban, leginkább annak tulajdonítható, 
hogy már jóval azelőtt úgy regények, mint bölcsészeti 
müvekből, kiaknáztuk az elveket. lg ) például Legou- 
vénak „L'ilistuire morálé des feinim-a" (Erkölcsi tör
ténete a nőknek.) és továbbá a „XlX-ik századbeli 
szegény nő* czimii szépirodalmi müve Daubie kisusz- 
szonyuak. majd a Dauverger „A  nők politikai a társa 
daimi állása" czimii müve, végre Bathery és Gicle 
müvei, barnham Elisa kisasszony rajongó szónoklatai, 
épen úgy készítők elő Anglia hölgyeit a bekövetke
zendő vitákra, valamint az encyclopedisták, D'üUmbert,

•) Lásd a „Szabolcs" 1 -ík ssámat.

Lehet azonban, hogy a békétleukedök mindezt 
igen is jól tudtok; de időt akartak kicsikarni, hogy: 
bukott uguik feltámasztását megkísérthessék?

Előre gratulálunk u regi sikerhez I
Többen.

CSEVEGÉSEK.

M a r i:  Vilmái mit keresett nálatok N. N. táncz- 
mester ?

V i lm a :  Nálunk nem volt édesein sem tegnap 
sem tegnap előtt.

M a r i : Már engedj meg lelkem ; de éu saját 
szemeimmel láttam kaputokon belepui és csakhamar 
kijóuui. Épen azért kérdezem ; mert gyors visszajóve- 
tele nug) ou felt unt előttem.

V i lm a :  Éu uem értelek : no de várj csuk, be
hívom Náint, lm tud-c valamit a dologról. (Náui belep) 
Ki volt itt tegnap délelőtt ?

N á n i : Egy „hoss/u kalapos" ember.
V i lm a :  Mit keresett ?
N á n i :  A nagyságos asszonnyal kívánt volna be

szélni ; de én kalapjáról azt hittem hogy kéregetö; te
hát elutasítót tani azzal, hogy senki sincs itthoni!.

N án  i : Na ez megjárta szegény, — „cylinderével."

ÚJDONSÁGOK.
(K — s.) A szabolcsi és hajdúsági tankerfllefben

a póttanfolyainnak megtartásai, a közoktatási ügyérség 
ezévre is elrendelte. A tanfelügyelő ur unagysága e pot- 
tanfolyamot Nyíregyházára óhajtaná uttu.in, ha t. 
i. a város hajlHiuló lenne a tanító urak számára, mind- 

I azon előnyöket biztosítani, melyekben N-Kalló városa 
részesítette volt őket E föltételek a következők volná
nak: 50— 60 szegényebb sorsú tanítónak ingyen lakás 
sál leendő ellátása; kieszközlése a város részéről an
nak, hogy a szegény tauitók lehető jutáuyos árért, 

i egyes vállalkozóknál, tömegesen kaphatnának knsztot, 
ami lehetővé tenné részükről azt. hogy havi 18 forint
jukból is megtakaríthatnának valamit; végreegy 130— 150 
ember befogadására alkalmas terem díjnelküli használ* 
hatása. Ezek azon föltételek, melyeket ha Nyíregyháza 
városa kieszközöl és biztosit, az ezidei kepezdei pót- 
tanlolyam váiosui.kban fog megtartatni Mint tudjuk a 
kózügyek iránt melegen érdeklődő polgánnesteriiuk teg
nap tanácskozást tartott ez ügyben az illető szak- és 
erdekfeifiikkal Meg vagyunk győződve, hogy Nyíregy
háza városa két kézzel ragadja meg e szép alkalmat 
s mindent elkövet, hogy városunk etekinietbeu is gyű- 
és központja legyen a kerületnek.

X  A  „T isza** biztosító s je lzá lo gb an k , igaz
gató tanácsa, mint a ,.Debreczen" Írja. az üzlet körüli 
teendők tárgyában szerzett tapasztalatok felhasználá
sával. a hivatali állomások és átaláuyok leszállítását, 
illetőleg azok czélszerühb berendezését akép eszkö
zölte, hogy körülbelül 50— 60,000 forint kiadás meg
takarításával. nz üzlet nemcsak nem fog s/envodúi, sót 
biztosan mondható*, hogy még uyercud elevenségében 
E jelentékeny megtakar tássál együttjáró művelet úgy 

i hajtatik végre, hogy alig 6— 7 hivatalnok hocsáitatik 
el, akiknek egyrésze. kölouhen is már elohh lemondott 
A részvényesek raiiideiihixoiiyiiyal örömmel fogadják a 
nevezett társulat e czéKzerü takarékos intézkedését.

(s z ) A  tanitoképezdei póttn iif'o lyn iiioii mű
ködő tanár- és tanító uraknak, a közoktatási minisz
térium összesen .800 forintot ajánlott A természeti tu
dományok és földrajz előadójának 150. a mag) arnyelv 
és számtan előadójának 100. — a tornászat és kerté

sze t előadóinak 70—70 forintot

Rousseau, Diderot. Voltaire stb. a franczia népet a 
i forradalomra

Szóval, élethalál harezra készültek Anglia hölgyei 
1872 april vége leié A bili, melyet az angol pariin- 

i ment elé terjesztettek, nem kíván egyebet, mint azt. 
hogy a nők ezentúl szavazatjogot nyerjenek a politiká
ban, melynek e iedn .ea je az litt, hogy 143 nöimádó 
szavazott a kérdés mellett, * 222 elleue így tehát a 
nők Áprilist járták, s Európa kacxaja felelt követeié 
'ükre, s mindenki úgy tekinté az ügyet, uunt áprilisi 
játékot.

De hiába nevetett egész Európa. Vájjon a nők 
oly könuyen od.uMigedték volna a győzelmi babért?... 
Nem ! Hol nein használt kérés, ott a szemek paran
csoltak s a korai ajkak mosolyra nyíltak. Ámor, Erató 
mind társul szegődtek, csakhogy a győzelem biztos 
legyen. S íme a merev s flegniaticus Gladstou bővülni 
kozd a sok eléje mosolygó arezra. Disraeii pedig tó 
kéh-tesen beleesik a verembe, Brigiit betegsége dá
csára is felhevül, Tawket pláne oly tüzes lesz. hogy 
egyebet sem tesz, mint mindig szónokol a nők jogai 
mellett. Mondja aztán valaki, hogy a nőknek nincs 
hatalmuk

És a nők forgolódásáuak, mosolygásainak, bizta
tásainak eredménye már is az lett, hogy a szavazatok 
roppant gyorsasággal szaporodtak.

De még ez iinud uem elég1 A nők nagyon ügye
sen kitudják kutatni a férfiak gyengéit. Gyűléseket 
hirdettnek a legszebb termekbe, s megjelennek a leg
szebb hölgyek vitatkozni a női jogok mellett.

Vájjon volna-e oly fiatal ember, aki az ily gyű
lésbe ne menne el ? hol együtt lát egy csokrot, az 
élet kertjéből n legszebb virágokat, s vajion nem bi
zonyosnak niondliatnók-e már előre a fiatal menyecs
kék győzelmét, hacsak a férfiak, mint Ullysses. he nem 
dug)ák füleiket a sok szép szavak előtt, s nem úgy 
jelennek meg. mint az őskor bírái, hogy egymást nem 
látva ítéltek a bűnösök felett?

Ily nagy répgyiiléseket rendeztek Anglia hölgyei 
a szavazást megelőző napokon. A Üt. George Hallban 
este felé hullámzani kezdett a néptömeg. s a hölgyek 
tömegesen tolultuk he a terembe, hol Brigiit már meg
kezdő megújító szónoklatát, ineljhen örömét fejező ki 
a felelt, hogy ily nagy szánni és szép kozöuség gyűlt 
egybe Meghiszem, hogy Örülhetett is Brigiit, mert mi-

O  A iiagy-kAUúl állami reáltanoda ifjúsága,
folyó májushó 21-én, H a ra n g o d o n  tavaszi vigalmat 
rendez. A tánczmnlatség délután 2 órakor kezdetik 
meg; este görög tüzjáték fogja mulattatni a vendégeket.

(I—n) A dohánytermelőknek a péuziigy mi
nisztérium köztudouiásra hozza, miként: a doliánvjó- 
vedéki törvények és szabályok összeállításának 67-ik 
§-ában a kiadott termelési engedélyek visszaa*lására, 
inájushó 15-re kitűzött határidő, folyó évi juniushó 
lő-ig nieghoszszabbittátik.

(S—y) T isza -Dobo l, mint értesítőnk írja, folyó 
májushó 11 én a gróf Audrássy-féle szölöskertben zárt
körű m a já l is  tartatott. A mulatság .délutáni 2 órától 
egész másnap reggelig a legszebb rendben folyt le. A 
társaságon folytonos jókedv és derült kedély vonult el. 
Vaskó János és Katona Gusztáv rendező urak, n jelen- 

, volttak osztatlan becsülését és elismerését vívták ki 
maguknak, azon szives bánásmódért és figyelemért, 
amelylyel kivétel nélkül, minden vendég irányában, a 
mulatság egész tartania alatt, viseltettek. A „ s z é p e k 
r ő l "  azért nem ir értesítőnk, mert, miut mondja, attól 
tart, hogy ha ö ecsetelné az ott jelen volt „szépek"-et 
igen sokat vesztenének szépségükből.

-f- „A  kisvárdu-vidóki felekezet nélküli nép
nevelési egylet", mint onnan Írják, folyó évi juniushó 
16-án tombola-játékkal összekötött tavaszi tánezmu- 
latságot rendez saját pénztára javára. Egy sorsjegy ára 
10 kr. Nyeremény tárgyak a megye bármely vidékéről 
köszönettel fogadtatnak.

M Tisztelettel kéretnek mindazok, akik a ref.
uj templom alapjaim valami emléket, vagy pénzdarabot 
akarnak tenni, azt folyóhó 19-én esteli 7 óráig a lel
kesei hivatalhoz beküldeni szíveskedjenek.

O  A ref. templom javára kisorsolandó tárgyak 
folyó évi juliushó végéig mindig beküldhetők

(Br. F.) A szubolcsmegyei és hajdúkerület! 
„0  r vos-gy  ó gy  s z ő r é  s z -eg y  l e t "  folyó évi májushó 
12-én tartotta meg ezévi rendes, egyszersmind tiszt
újító gyűlését a Sóstón. A szép számmal összegyűlt 
tagok nagy érdeklődéssel taglalták és kisérték az egy
let szellemi és anyagi jólétét ezélzó szőnyegre került 
tárgyakat és azok menetét Dr. Szabó Dávid az egylet 
derék, fáradhatott elnöke megható szavakban vázolta 
az egylet múltját, jelenét és jövőjét Ezután dr. Barueh 
Mór szép magyarságot feltüntető beszédében üdvös te
vékenységre hívta fel az egyletet ; egyszersmind egy 
szakközlönynek kiadását inditványozá, mely inig egy
részről hü tükörül szolgálna az egylet működésének 
feltüntetéséhez, másrészről az állandó bizottság által 
előre kitűzendő inunk *- és pályakérdések közlése ál 
tál. a gyűlések élénkségét mozdítaná elő. Ez indítvány 
elfogadtatván, a tiszti kar és választmányi tagok meg
választás vétetett foganatba Dr Szabó Dávid közfel
kiáltással elnökké, dr Jósa András alelnökké, dr. Ba- 
ruch Mór és Varga Lajos titkárokká, Hvezda Károly 
gyógyszerész pénztárnokká, Bertalan Fái gyógyszerész 
köuyvtárnokká választattak. A választmányi bizottságba 
<lr Meskó Pál. dr. Flegmán Miksa és ft Simon Endre 
esperes-plébános urak választattak he. Inditványoztatott 
továbbá, egy szaholcsmegyei és hajdukerületi orvos- 
gyógyszerész-egyMi önsegélyző és nyugdíjazó egylet, 
melv indítvány elfogadtatván, annak tárgyalása a leg
közelebbi gyűlésre tűzetett ki. Végül a jövő gyűlés he
lyiségeid Kis-Várda jelöltetett ki A gyűlést egy a sza
badban rendezett kózebéd követte. A közebédben az 
orvos-gyógyszerész egylet tagjain s több városi notabi- 
litáson kivid, az ez alkalommal épen körünkben időző 
Máriíssy honvéd tábornagy is résztvett egész tisztika
rával együtt. Étkezés közben főtiszt* lendö Simon Endre 
ur poharat emelt Máriá«sy honvédtábornagyért. Meg 
keli még emlékeznünk Marossy Jó/.seíné Ízletes kony-

dön annyi 6zép szem tekint reá hiztatólag, midőn a 
gazdagon öltözött, és hullámzó fürteikkel elragadó 
hölgyek mosolyai csak is ót illetik ; midőn a szép aj
kakról csak is az ó számára hangzanak a sok vékony 
.éljen" kiáltások; büszkén tekinthetett föl a karzatra, 
hol a nők férjei, é9 az udvarlók serege úgy tekiutett 
le a gyönyörű amazon táborra, mint Mózes az ígéret 
fülűére Azután csak azt kell nézni, hogy mint készül- 
a költők által angyaloknak nevezett ezen hölgyek a 
dictiökra, tapsokra zajc»inálásra s ha kell harezra. 
Igen harezra, ha kell az egész Angolhon, az egész vi
lág ellen 11

Az elnök Brigiit megnyitó beszéde után felemel
kedik egy női alak. A karzat férfi közönségének elég 
meglátni ö t, hogy előre biztosíthassa szamára a dia
dalt. De a szép menyecske gazella szemei most politi
kai tűzben égnek ; szép szemöidiveit összevonja, mint 
akár egy Cató; picziny kezű ökölbe szorul s fürtökbe 
leomló éjhaját hanyagul félre dobja : azután egy büsz
ke pillantást vet a karzat felé. mintha csak picziny 

; kesztyűiét dobná oda a harc/ je léü l; az arcz kipirul 
erősen ; a mell hullámzik a benső indulatoktól, • a kis 
száj előbb lassan szórja az argumentumokat, azután 
gyorsabban még erősebb logikával úgy, hogy méltóan 
felkiálthatunk, mint Bürke szónoklatai után : nagy Is
ten, milyen szép így !!

Neki csak nz táj, hogy habár boldognak is érzi 
magát, mégis tudja hogy mennyire megvan szorítva 
állása a társadalomban, ó  kívánja, hogy a nőket fel 
kell emelni és részeltettni azon jogokban, melyeket a 
férfiak már bírnak sth

A szónoknö mindinkább tüzesebb lesz. A kar
zatokról jövő hangos megjegyzések, a nyilvános sze
relmi nyilatkozatok még inkább tolingerlik. A gyüle
kezet Hölgyei folyvást tapsolnak ; szép szemeiket győ
zelmesen irányozzák a karzatok felé, hogy lássák a 
hatást, mit a szónoklat előidézett

A szónokim hevcgtzve beszédét, oly komoly han
gon ajánlja indítványa elfogadását, s oly büszkén lép 
le a zajos tapsok ko/.ött a szószékről, hogy nz ember 
kételkedni kezd. ha vájjon ezen alak az, ki még 
délben ott forgolódott a konyha kórül, kezében óriási 
kanállal, ugyanazon egy személy-e ? . . .

(Folyt kóv)



bájáról. Maroasy 'pinczéjéiől s a sóstói részvénytámu- 
lat azon elismerésre kötelező figyelméről. melyszerént 
az egyleti tagok részére a fürdőt díjmentesen volt szi
ves használat alá hocfátani.

f  Harthulom .ieidesz K á ro ly  helybeli ev. lel
kész eltűnésének titkáról végre egy fátyol lehullott 
A boldogtalan lelkész hulláin tolyúhő M án Tisza-Kö
kön kifogatott, véres fővel s egé-zen üsszeroncsolt ál
lapotban A hullát legelőször Székely Alajos p'irási or 
vos ur vette észre, amint a Tisza vizén lefelé úszott. 
A t * löki elöljáróság uzotuial intézkedett a hulla elta
karításáról, egyidejűleg értesítvén a nyíregyházi városi 
hatóságot és n gyászoló családot A szomoiu özvegy 
niég az napon útra kelt T  -Lók felé. ki is :t hullában 
csakugyan eltűnt férjére ismert Másnap, azaz május 
14-én az ev. preshyterium összeült s elhatározta, hogy 
a hullát ott a megtalálás helyén temetik el az egyház 
költségén. Körülbelül 15 kocsi állíttatott elő a teme
tésre menendő végtisztesség tevők részére, köztük a 
dalárda is. akik. a inár a temetőben várakozó t-löki- 
ekkel csatlakozva, d u 2 órakor eltakarították az oly 
titokteljesen kimúlt lelkész földi maradványát. A sír
nál a tisza löki rpf lelkész tartott megható beszédet. 
Szót emelt üartholomaeidesz János ev esperes is. kó-1 
szünetet szavazván a t.-löki testvér egyliázküzöriség 
azon részvétéért és szeretetéért. mit az ember, n pap 
és a testvér irányában tanúsítani kegyes volt Nyugod
janak békével az élet viharai által szétdult porrészek 
ott a távolban; hátramaradt kedvesei hajoljanak n>ej 
keresztyéni megnyugvással, a legmagasabb Gondviselés 
titkos végezésében. aki egyedül tudja, miért történik 
valami igy és nem máskép; mi pedig, embertársai a 
szerencsétlenül kidőlt embernek, akik oly hajlandók 
vagyunk pálczát törni embertársaink tettei fölött, híz
zuk «  szív renditő esemény indokainak kifürkészését az 
id ő r e ,  mely végre is minden titkot kiderít és ki- 
egyenlít

1) ..Kidéi dal*4, előadja a dalárda
2) „Erdő erdő- 20-ik ábránd Székelytől, zongo

rán játsza : Luyingi Kornélia k. a
3) A színész és fia- Kmethy Istvántól, szavalja : 

iVielle Péter.
4) „ü t népdal4 előadja u dalárda.
5) „Elégia * II \\ Li neszt-tol, hegedűn, zongora 

kiséret mellett, előadja Wildner Alajos
ü) „A  holló' l*oe Edgár-tói. fordította: Rácz Ká

roly; szavalja: Lukács Ödou.
7) „Heh; szomorú ez az élet" 27 ik ábránd Szé

kely Imrétől. Zongorán jatsza I'alán-zki Murgit k. a
8) „Párisi ifjúság" előadja a dalárda.
Ueli pti jegy 1 fit. Kegyes feiüladako/ásnk a ne

mes czéi éldekeheu hálás köszönettel fogadtatnak.
Jegyek előle válthatók : Greihg s társai c/.ukráz- 

dájában, 1 örök Péter és Stépán Ágoston kereskedésé
ben, este a pénztárnál

Nyíregyháza, május 12-én, 1873.
A ref. egyház elöljárósága.

V á U i z
a .S z a b o lc s 4 14-ik s zá m á b a n  m e g je le n t  „ f e l 

h ívásira.

A „nyírvidéki népbank" alapszabályai a n. m. m. 
k kereskedelmi n.misztérium által, a kölcsönüzletre 
vonatkozó észrevételei mellett, kilogásoltattak. illetőleg 
visszaküldettek; minek folytán azokat módosítani és 
úgy visszaterjeszteni kellett Innét az ügy késedelmezése.A  mi a hozzám beküldött pénzösszegeket illeti, 
azok a „Szabolcsmegyei takarékpénztárba11 vaunak 
elhelyezve.

N.-Kalló, április 25 1873.
Az alapítók meghizánálxSI 

Popper József 
ideig, péi /.tárnok.

A  K Ö ZO N S K I. R O V A T A .

Köszönet nyilvánítás.
Tisztelettel alulírott Nagyváradról, mint kineve

zett postabiv. járulunk Nyíregyházára átjővén, múlt ap- 
rillió 27-én veszélyes hólyag-himlőbe estem, minek kö
vetkeztében 8 napon át eszméletlenül, úgy szólván va
kon hevertem ágyamban. Kképen egész életemen át 
gondosan őrzött jólétemet veszélyeztetve látván, leír
hat Isii volt fájdalmam, midőn a baj nagyobb mérvet 
kezdett ölteni. Meg mint ismeretlent, csak tartózkodva 
tűrtek meg házukban azon nemeslelkii emberek, akik 
szinten tartottak a ragályos betegség elharapózásától. 
Még akkor eszmélve, vágyódtam valamely tisztessége* 
k ó rh á zb a n  megvonulni s ott gondos ápolás mellett 
a betegség lefolyását eltölteni: de fájdalom! e város 
oly elmaradott, hogy az ily védtelen s hosszasabb pi
henésre szorult szerencsétlen betegnek nem képe* mén- 
h e ly e t  nyújtani. Én tehát csengve a szives elnézésért 
tnegtüréttém uj szálláshelyemen Most. midőn minden 
komoly;ibb következmények nélkül átestem a betegsé
gen : nem mulaszthatom el az önmegtngadás példány- 
képei gyanánt feltüntetni azokat, akik tátolhnn élő szü
léimét, testvéreimet, jóbarátaimat és ismerőseimet he
lyettesítve. m keni szenvedéseim közepette ápolásuk s 
tanácsuk által javamra szolgának. Kinő helyen kell meg
emlékeznem dr. Svarcz Adolf úrról, kinek tapintatos 
gyógykezelése s ernirdetlen buzgalmának köszönhetem, 
hogy épen szemein és elmém világát megőrizve, kel
tem fel betegségemből Hálásan említem C z ir b e s z  
P á l urat és kedves nejét akik éjt és napot töltöttek 
őrködve ápolásomban Végül nem feledkezhetett! meg 
azokról sem. kik rendes viszonyok közt is túlterhel- 
tetve, nagy ón megtagadással viselik a hivatal nyűgeit . 
értem h helybeli m. k. postahivatal tisztjeit Kzeknek 
a közvélemény méltáiivlatáért esdve, annálinkáhb is 
köszönetét nyilvánítok, mert több helyütt ezen mun
kása* ztály iránt ni'.csenek kellő elismeréssel. En hi
szem. hogy Nyíregyháza nemeslelkii polgárai a posta- 
hivatalnokban ügviiknek önzetlen, kész bajnokát inböz- 
lik s kétszeres elismeréssel fognak viseltetni irántuk, 
h í elmondom, hogy ők betegségem egész ideje alatt 
fősem i'íjdulva, szívesen betolták megüresedett helye
met Isten áldása lebegjen a nemeslelkii emberek é le
tén, akik a szerencsétlenség perczeiben. áldozatot nem 
kiméivé, meghozzák a segélyt, szenvedő társuknak El 
mondám ezeket, hogy hálás szivemnek hálás érzelmei 
viszhangra leljenek másoknál is hasonló körülmények 
között.

Nyíregyházán, május 8. 1873.
Reveloqnn Rudolf

m k posuliiv. jaruiuok.

M e g h í v á s .

A nyíregyházai ref egyház, épilendó templomá
nak május 22-én tartandó alapkő-letcteli ünnepélyére, 
a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja.

Az ünnepély sorrendje :
1) Templomi ének a gyülekezet által : 37-dik di

cséret, 1-só vers.
2) Ének, az énekkartól.
3) Ima, Révész Bálint püspöktől.
4) Ének. az énekkartól.
5) Alkalmi beszéd, Lukács Ödön helvbeli ref 

lelkésztől
6) Ének. az énekkartól.
7j Az alapkő ünnepélyes letétele, ft Révész Bó

lint pii-p k ur szónoklata liisérerében.
8) Ének, nz énekkartól; Luther éneke.
Az ünnepély helye : az uj templom-helyiség; ked 

Tfzőtlen idő esetére az ünnepélyes szónok hit ok az ág. 
* v* linóin/han fog ak megtartatni Kezdete 10 órakor 
d ® , amikor is az ág. evang. nagy haranggal és a ref 
egyház harangjával fog jel adatni. \z ünnepélyt követi 
1 órakor délután közehéd. és este 8 órakor szavalat! 
ás zene estély, következő músorozatta) :

S Z Í N H Á Z .

Vasárnap májushó 4-én „Egy magyar plébános 
és a muszkavezeto" színmű 3 szakaszban Lukácsi Sán
dortól. Nagy czim, kevés tartalom; sok szó kévés tény. 
Az egyes hatásra számított jelenetek és mondatok itt 
is megtettek hatásukat. Vasárnapi darabnak megjárja.

K edden  május tí-án , Három kalap" vigjaiek 3 
felvonásban Heuequiu Alfrédtől. Eraiiczm sikamlós mu 
alap eszme es irány nélkül, tele félre értésekkel, za
varral, nnbul csak az mi teljes niegeröltetésevei bon
takoznak ki az egymást már a boszantúsig meghur- 
eznlt liosók. Ha a mükodo egyének kissé halványabban 
színeznek benne néhány jelenetet, uiiudeu hibái mel
lett is élvezetesebb lett volna.

Csütörtökön, május 8-áu „Angyal és Daeoiou*4, 
vígjáték 3 felv. Regi ismert dara!>, mely habár nincs 
is minden mubers nélkül; és bár Pnellené kedves alakja 
es jateka a cznaszerepbeu fénypontként tündökölt is. 
meg sem helyeselhetjük elővételét. E nézetünket iga 
zului látszott az üres színház is.

S/oillbutoil, inájushú 10-éu : ..A betyár kendője44 
népszínmű 4 lei vonás Imii Abonyi Lajostól. Itaral* és 
eloailas egyaránt kitűnő és correct. Szerző úgy látszik 
a velőkig ismeri a népeletet. Az ember alig hinné, 
hogy az itt szinrehozott egyszerű nép életeben. oly 
nieitó anyagot találhatni a valódi tragicuinboz. Örzsi 
(Prieileue) a darab hősnője, a legtökeleteaebb drámai 
alak. mely méltó tárgyul ezolgalhatna a világ első 
drámaírójának. A Kulcsár család egyike a legbecsüle
tesebb lég i magyar nemes csaladoknak, melynek pár
ját ma mar bialian keresnénk széles Magyarországon. 
„A  betyár kendője4* a magyar szinniüirodalombau kor
szakot kepe/.. Vajha iiúink közül minél többen követ
nek a betyár kendőjének irányát; hogy tisztulna meg 
színpadunk valahára auia léhaságoktól és férc/müvek- 
tol, melyek ma ellepik Ha valaha, most van szüksé
günk a nemzeti erkölcsi érzület ápolására, amidőn 
úgy körül vagyunk véve az idegen erkölcsök áramla-, 
távul bokuu C'inlálkoztak az előadás fényes sikerén.! 
Mi semmi csodálkozni valót sem láttunk benne. Magyar [ 
színészek játszottak magyar jelien.darabot. Lehetett-e j 
kétkedni a siker fölött V Bizonnyal nem Ez előadás és 1 
darabról bátran elmondhatjuk, hogy meghódította n 
nyíregyházi közönséget, mely ezúttal meglehetős szám-1 
bán volt képviselve.

Vnaari ap, május ll-é n : ..Kerekes András** nép
színmű I felvonásban, Tóth Edétől „A  betyár kendője-| 
után lehetetlen, hogy e darabról komolyan szólhassunk . 
A ..Schneitler Fám** szerzőjétől különben nem is vál
hatunk mást

K edden , május 13-án: ,A  párisi borbély* fran- 
ozia dráma 3 felvonásban Moinenux tói, fordította Föl- 
linus Emil A lehető leggyengébb — nem dráma, mert 
drámai alak egyetlen sincs benne -  színmű alapeszme 
irány, és igazság nélkül. Az egésznek tengelyét erköl
csi elvtelcnség és lélektani képtelenség képezi, mely- _ 
nek sem indoka, sein következménye. A szereplők ellen 
nincs kifogásunk : valamennyien dicséretes szorgalmat 
fejtettek ki. bár a darab hiányos volta miatt minden 
művészi eredmény nélkül.

Felelős szerkesztő : K. Knicthy István.

I x m Z Í T i J T B S B K .

Alulirt tudatja a nagyérdemű közönséggel, 
hogy mindenféle szekerln* való kosok kötésén’, 
legyen az lutó vagy bárminő úri hrierka, a meg
rendelés szerént a legegyszerűbbtől a legfino
mabb színezett koezk.ikkal, jutányos ár mellett 
ajánlkozik. Lakása H rínyban; itt helyben pedig 
Kodéval ! Hermán nyerges llolló-utcza 471 -ik 
sz. a. ád utasítást.

Nyíregyházán, május 15. 1873.
(2—1) Harkányi Ferenci

Lakváltoztatás.
Alulírott értesíti a n. é. közönséget, hojey 

lakását a nagyorosi-utczaból a pazonyi-utezara 
(Ajler Pál ur 811-ik számú házába tette át.

Tudatja egyszersmint a t. közönséggel, hogy 
í mint eddig, úgy ezentúl is elvállal javítás és 
nyaralás végett mindenféle béllelt és bélleletlen 
ruha-féléket a legjobb felügyelet és jutányos dí
jazás mellett.

Csernák Ferencz
(2 — 1) 8ZŰC8

Egy legjobb karban levő (2—!)

HÉTOKTAVASZONGORA
eladó kralováus/.ky Mór ügyvédnél.Felhívás.
A szathraári ipar és kereskedelmi bank 

igazgató tanáesnnak határozata folytán, felké
retnek a részvényesek, hogy a hátralékos rész
letfizetéseket f. mnjushó végéig, a már befize
tett összeg elvesztésének terhe alatt, befizessék.

Nyíregyháza, 1873, májushó 16.
(O— l) Szabolcsi H ite lbank .

Eladó részvény. <3- '>
Egy darab „Tisza biztosító és jelzálog bank“-i

részvény szabad kézből eladó. A venni szándé
kozó Krasznay Gábor úrral értekezhet ik.

A nyíregyházi csemege üzletbe
e napokban megérkezett legfinomabb bel- és kül
földi különféle üveges borok és serek, melyek 
mindig jégbe hütve is kaphatók, továbbá bá
dog szelenczékben légmentesen elzárt hidegen 
és melegen ehető különféle húsnenmek, bel és 
külföldi szalámi, kolbász, tormás virsli, sonka, 
halak, rák, sajtok és déli gyümölcsök és a 
mostani idényhez képest beszerzett zöldségfé
lék mint eartíol, spárga, uj ugorka, zöld borsó, 
zöld paszuly, és uj kolompér. nemkülönben egy
néhány nap múlva beszerzendő mindenféle gyü
mölcsök, mint cseresznye, földieper, baraczk, 
dinnye stb. végre mindig frisen kapható vaj, tej 
és aludt tej, midőn egyrészről a t. ez. városi 

' és vidéki közönség becses figyelmében ajánlta- 
tik. úgy másrészről ezen áruezikkeknek a le
hető legjutányosabb árakon leendő szolid és 
gyors kiszolgálatáról a t. ez. fogyasztó közön
ség biztosittutik.

Nyíregyháza, 1873 májushó.
Á csemege üzlet.

öz vegy ifvczila Sáiuuelnénak szarvasutezai 8-ik szám 
alatti házában, egy ki* udvari és egy kis utczai szo
bából álló bútorozott lakasa. akár havi akár pedig évi 
időközükre f. évi junishó 1-só napjától bérbe vehető.

Bővebb értesítést ad a tulajdonosad.

Ad. 1406. szám
187:h. (3— 1)

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi királyi törvényszék telekkönyvi osz

tálya részéről közhírré tétetetik, miként a kassai káp
talan alapítványi pénztárának özv Kemmerling Lajos- 
né szül. Orosz Anna, továbbá Kemmerling Anna és Gi
zella elleni végrehajtási ügyében, utóbbiaktól vérehaj- 
tás alá vont s a herczeli 7 és 15. szánni tjkvekbe 
bevezetett ingatlanok, és pedig a folyó 1873 junius 
30-ik és szükség esetében a folyó 1878 juhus 30-ik nap
ján délelőtt 10 órakor a helyszínén Berc/el községhá
zánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő
nek el fognak adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár a 7 sztjkhen foglalt in
gatlanokra nézve 14019 írt 50 kr. a 15 sztjkben fog
lalt ingatlanokra pedig 11209 írt. 50 kr.

Bánompéuz i0•/»
Vevő a birtoknak azounal birtoka és használatá

ba lép.
A vételár fizetendő három részletben, és pedig 

az l-sö résziét 15 nap. a 2-od részlet 3 hó. és a 3-ad 
részlet 6 hónap alatt fizetendő »•*/„ kamattal,

Azon jelzálogos hitelezők, kik a hitóság székhe
lyén vagy ennek közelében nem laknak, ezennel felszó- 
littatnnk, hogy a vételár felosztása alkalmával leeudö 
képviséltetesük végett, a hatóság székhelyén meghízot
tat rendeljenek s azok nevét és lakását az eladási* je 
lentsék he, ellenkezőleg a hivataliul kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni.

Fgvtdeüleg felhivatnak mindazok is. kik a lefog
lalt javak iránt tuladoni vagy más igényt érvényesit- 
l'pfm vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzété
telének utól'ó i.!i|'já'nl számítandó lf> nap alatt, ha
bár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák h e ; külön- 
hon azok a végrehatfás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatui

Kelt a Nyíregyházi kir ts/ék tkvi. osztálvának 
1873 április hó Ifi-án tartott üléséből

Papp László
s. tk. véstfö



Czincz Sámuel Nyíregyházán.
Elad és vesz mindenféle állam- és iparpnpirokat, u. m. úrbéri kárpótlást, s/.íílődézsnia és nemzeti kölcsönö

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

(10— 7) Előleg értékpapírokra mindenkor kaphatd.

Elolcgos vásári jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a leg

közelebbi nyíregyházi vásárra (I

legújabb női felöltőket
bársony, selyem, ripsz és posztó kelmékből készítve uagjr választásban szál- íj 
Htunk által. -p

WEzeken kívül régi áruhelyiségünkkel átellenben következő czikkek j  
lesznek kaphatók

férfi-, női- és gyermek szalmakalapok
Harack Ferencz florenczi és bécsi szalmakalap-gyáros raktára.

A  legelegánsabb csipke, basl, lóször és szalma női kalapok feldi- Y 
szít ve. Becs egyik divat áriixnéjának raktára.

Világkiállítási és más divatos uap- és esernyők a gyár árjegyzéke sze- 
rént, mely árjegyzék az árulási helyiségben ki lesz tüggesztve.

A legjobb minőségű

női- és gyermek lábbeliknagy választásban, meglepő szép forma, a legszilárdabb munka és mégis rendkívüli olcsó árakban.
Tisztelettel

Eladó ház.
A helybeli Ipar és Kereskedelmi bank 

tulajdonát képező Szarvas-utczai 117. számú 
városi lakliáz és telek szabadkézből eladó. 
A feltételek felől értekezhetni Haas Mór al- 
elnökkel.

Nyíregyházán, 1873. april 30.

( 0 - 3 ) Az igazgatóság.

(3— 2) Szathmáry testvérek.

m
ví B

4 p >

i s c

$  i  
8 £  

J
X  3

a l  s

& i f
-S

3  3

B

2
tx

CsJ

~3 U  -2 - =

á  ■* 5
3 £

V
. * r %  

<  -1

Z -

| 3 |  

i  * - !
c  s  *
*  i» -

01 1  S.
2  E 3
z  l  #

£

ÍS

Eladó ház.
Nyíregyházán egy ház, lak hely-változtatás miatt, 
a legkedvezőbb feltételek mellett szabad kézből 
eladó. Öt szobából áll, konyha-, kamara-, pincze- 
istáló, szin és fáskamarával. Bármikor elfoglal
ható. Tudakozódhatni a tulajdonos Kovács Sán

dornál. (2— 2)

Torjay Károly
tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, hogy fii
szer és festék kereske dését a n káliéi utozából 
a (íredig és Tester urak házában elhelyezve 

| volt Legányi féle holthelyiséghe tette ót s ajánl
ja ujonan berendezett íüzzer festék disz és rö- 

I vidáru czikkeit. (3 — 2)

Értesítés.
Van szerencsém a  nagyérdemű, különösen 

a legközelebbi bécsi vilógtárlatra utazó közön
ség tudomására hozni, hogy raktáramban min
dennemű női és férfi bőröndök s egyéb úti kész
ít v k  a legnagyobb választékban s a legjutá- 
nyosabb árak mellett kaphatók.

Nyíregyházán, 1873. April 25.

Hfluffel Lajos
(3—3) Kobihcz-íéle házban.

K. 1631

Hirdetmény. ( 3 - 3 )

Nyíregyház# város tulajdonát képező úgynevezett 
vásártéri ..Szélmalom" örökáron eladóvá tétetvén, s a 
hozzá szükséges malomjog bérbe kiadó lévén. —  fel- hivatnak a vállalkozni kívánók, hogy et«*kintetIm ni aján
lataikat írásba foulalvA f. é május 20-ik napjáig u pol
gármesteri hivatalhoz adják Iw*

Kelt Nyíregyházán, 1873. april 25-kén tartott 
képviseleti gyúlébbol.

Jurányi Húgó
fojegtaü.

Egy terjedelmes lakosztály
a pazonyi utcza elején, Dráakóczy Sámnelnél 
bérbe kiadó és minden peresben elfoglalható.

Eladó szélmalom.
Nánáson két, a legújabb szerkezetű szélma

lom, egyik czélszerü pitiével, a másik gersli csi- 
nálóval is ellátva, e f. 1873. május 25-én köz- 
árverésen el fog adatni.

Feltételek: 1. Az elébbinek kikiáltási .ára 
7000 frt, a másiké 5000 frt. 2. A vétéliár 6-os 
kamat fizetés mellett 6 év alatt részletenként 
fizetendő. 3. A venni szándékozó 10 száztóli bá
natpénzt és kellő biztosítékot felmutatni köte
les lészen.

Nagy Sándor
(3— 3) társulati elnök.

( 3 - 3) Háy.frlOgyp|<ÍD»!
Kgy az úri háziartás minden rétegeiben kellő 
ismeretekkel biró, mintegy 40 éves özvegy nó 
ajánlja magát valamely úri családhoz kiadónőül 
alkalmazásra s a házvitel minden tekintetbeni 
felügyeletére és rend bent art ásóra, értekezhetni 
Kis-Yárdán Szölóskert-utrza 254. számú háznál, 
az ajánlkozóval személyesen vagy bementett le
vél által, nözv. Durvay Kálmánná* czim alatt.

( 3 - 1 ) „Viktória"
Mostanáig a legjobb minőségűnek bizonyult va
lódi angol „Viktória" kötópamut határozott áron 
Nyíregyházán a Kobilicz féle házban Kubassy 
Artluir divat és rőfös kereskedésében kaphatd

Lakváltoztatás.
van szerencsém tudatni, hogy lakásomat Szar
vas utcza 109 számú saját házamba tette® át, 
hol eddig a pénzügyőri laktanya volt.

(°— *) Major Ferencz

Mai számunkhoz van mellékelve

■\viregybá«a. 1373. Nyomatott Dobay .Sándortud. 

mvur rprrjtal mrazIZagjarAiiak. a BZIon- Tag, ninrrvt-házak ZpiKktl módját tárgyán! tenrrtrtáM.



Beton- vagy Concretházak.+)
A lakhiány már a kisebb városokra is kiterjedt, minek alap

okat nyilván a drága épitésmúdban kell keresni. A  tégla és mész 
ára azon mértékben emelkedik a melyben a tüzeld drágul, és a 
kömives lanyha munkája is már alig kielégíthető. E nyomort eny
híteni a concretépités látszik hivatva lenni, melynél a felhaszná
landó anyagnak nem egész tömege, hanem csak egy része, égette- 
tik: könnyesre pedig nincs szükség.

A c o n c r e t a n y a g  á ll.  a homokszemek minősége szerint, 
4— 5 r é s z  k a v ic s ,  és e g y  ré s z  m e s z lé n b o l  (Cement).

A  ki azon módot ismeri, miként az alföldi köznép rudak és 
deszkák közé veri földből háza, gazdasági épületei és kerítései fa
lait: az már bir a concretépitésrül fogalommal és képes egyszerű 
földszintes építményeket további utasítás nélkül melylyel mi 
azonban szívesen szolgálunk létesíteni. A  különbség csak az 
anyagban fekszik.

A  hol tiszta természetes homokos kavics találtatik, ott ez 
használható egyszerűen, hol pedig ez nincs, ott vesz az ember két 
rész éles homokot, két rész kő-, tégla- vagy salaktöredéket oly 
darabokban, a mint az utak tatarozására használtatnak. Ezeket 
padlódeszkákon, ha lehet szárazon, lapátokkal két ember jó l össze
keveri és kiteríti s egyrész cémenttel betakarja, s azután újból 
megkeveri és vízzel beföcskendezi, de nem annyira, mint a mákért, 
hanem csak nedvesen, körülbelül, h o g y  a kéz. b en  o s s z  e s z  o- 
r i t v a  é p e n  c sa k  ö s s z e ta r ts o n ,  azután 3— 4-szer üsszelapá-

*) A francaink t-'  angolok 1861-ben kezdtek béton vagy coneret-háza- 
kat építeni, különben az utóbbiak Folkstone városkában egy egesz sor bárom 
emeletes, s későbben Marksstretben négy-ot emeleteseket. Egy GO' magas 
épület földszint 18" vastag falakat kapott, melyek a magasságban egész 9"-ig 
vékonyodtak. Berlinben nagy hévvel fogták fel az ügyet, midőn 1870-ben a 
komivesek: k is fegyvert kelle fogniok. Múlt évben .Salzburgban Kreistátter 
két emeletes hazat épített ily módón, s Becsben ez idén keletkezett egy nagy 
építőtársaiét ezen eléggel: „Actieugosellschaft fúr Beton-, Piáé-, t ’oncret- und 
Kalksandziegelbauten-, melynek programjában t. k. ez is mondatik: „a béton 
a legszilárdabb építőanyag, melynek liordereje úgy áll a téglához mint 2: 0.8. 
Szembeszökő például szolgai a világkiállítási rotundn a prnterben, mely rop
pant terhével betou-aispon all. A Ú tónnak még azon becses tulajdona ia van. 
hogy gyorsabban szárad mint bármely más anyag és nedvcsaéget föl nem vesz, 
tehat szarsz raktárak, pinrzék és lakoknak szolgál, melyek azonnal használ
hatók is; azonkívül legnemesebb építészeti alakokat vess fel éa 80—50 száz- 
tolival olcsóbb epitkezest eng.d.



tolja, mire aztán fülkosarakban a felállított deszkák közé 3— 4" vastagon 
vetteti és fabunkókkal levereti. Ha ily módon körüljárván a külfalakut, 3 
deszka megtelt a legalsóbb deszkák már kivehetők és a felsőbbek felé 
rakhatók. Ha az épületet díszesebben kell kiállítani, akkor rudak és 
deszkák helyett külön gyalult, vagy egy öl hosszú, két hüvely vas
tag deszkalapokat használnak, melyek csavarra járó kapcsok'/al 
tartatnak össze és függőlegesen állitatnak fel. A külfalukat négy
szögeim lehet, a mikor aztán a ház úgy néz ki, mintha faragott 
kőből volna összerakva. Ajtók, ablakok és kémények ürhagyatnak 
(werden ausgespart). A  bélfalaknál, melyek véknyabban tartatnak, 
igen kell nézni a szoros jó  összekötésre a kubaiakkal, s az érint
kezési helveket csákánynyal fölvagdalni.

Önmagától értetik, hogy oly építményeknél, hol czélszerüség 
mellett ékesség is kívántatik, hol lépcsők, oszlopok, padlózások, 
boltívek, párkányzatok és ékítmények jönnek elő —  melyek kivétel 
nélkül eoncretböl építhetők —  tervet és vezetést ügyes építészre 
kell bízni.

Földszintes épületeknél minden láb magasságra egy hüvely 
falvastagság számittatik, úgy hogy egy *2 láb magas épület egy láb át- 
méretü falakkal bírjon, melyekhez kapocsrudalás (Ankerung) sem 
szükségelt* ‘ ik.

Ezen épitésmód előnyei már a következők:
1. Jutányosság, mely körülmények szerint 30—50%meg

takarítást enged az anyagok, munka és térben, még pedig az által:
a) hogy a concretépitésnél kömivest nem, hanem csak egy

szerű napszámosokat, sőt nőket alkalmazunk és gyermekeket;
b) hogy az anyagot (homok és kavicsot) sehol sem kell venni, 

melynek ellenében a drága tégla teljesen mellőztetik;
c) hogy a falak vastagságánál, szemközt a téglával (1 

helyett 1') szemközt a kővel % (2* helyett 1‘) megtakarításnak 
van helye anyag, munka és térben;

d) hogy a concretfalazat sem belül, sem kívülről vakolatot 
nem kíván, sőt simaságánál fogva, azt föl sem veszi. K szerint a 
kOKalak megtartják szép természetes kőszinükef, a bélfalak pedig 
egyszerűen kimeszeltetnek. További előnyei:

2. A falak szilárdsága, töm örsége és egyen letes
sége, mely napról napra üregbedik és sziklakeménynyé válik, úgy 
hogy azoknak utólagos áttörése nagyon nehéz munka: holott ellen
ben minden más fal hézagos és lazább összefüggést

3. Tökéletes szárazság, mely gyorsan beáll a víznek ako- 
vasa vakkal való összekötése által, tehát egészséges azonnal hasz
nálható lakterek, raktárak sai.

Mai Mamiinkhoz van mvllvkelvr B o n o a u r  rporjeoi mnttWnn *rtnak. a Bitón- v ,M  onnrrvl-hitak ipltial mMjál MrnyaaA ftmortHiM.



4. Gyorsaság a kivite lben, más apróbb előnyöket nem 
is említve.

Alólirt gyár múlt év september havában Mogyoróskán alap
jából felépítette egy G* 3' hosszú, 3° 3' 8" széles, 2° magas lak
ház körfalait 10 nap alatt, melyek epeijesi helybeli árak szerint 
kerültek volna:

Concretböl.
Falvastagság 1' köbtartalom 6° 0' 4".

Cement 150 m. (25 m köbölenként) lfrt45krral =  255 írt — kr. 
Homokos kavics 170 szekér (10') . — .,40 „ =  68frt— kr.
Munka: 1 felügyelő napdija . . . 1 „ — „

4 férfi keveréshez 75 krral 3 ,, — „
4 fiú hordáshoz 25 „ 1 „ — „
2 „  vízhez 25 „  — 50 „
3 bunkózáshoz 25 „  — „ 75

lOszer Gfrt 25 krral =  G2frt50kr. 
Munka: belső ...eszelős 40 □ *  . . . . . . .  . 2frt50kr.

o. é. 388 frt — kr.

Terméskőből.
Falvastagság 2\ köbtartalom: 10° 2‘ 6".

Kő: 22 Q #, fuvarral . . .  9 frt — krral =  198 frt — kr.
Mész: 3G hordó................ ♦2 n 50 ., = 90 „ —
Homok. 94 szekér . . . — M 40 ., — 37 „ GO
Munka: alapzat 2“ 3* . . . 9 ., — „ — •ji . — „

„ falazat H° 0' 6" . . 
. és anyagok a vakolás, 

simítás, s külső belső

18 „ 80 „ 153 . 50 w
meszelésnél 80 □ "  1 „

Téglából.

80 „ 
580 frt 10 kr.

Fül vastagság 1* 6", köbtartalom 9° O1 6",
Tégla 14.000, szállítással . . 20 frt — k-ral 280 frt — kr.
Terméskő 10 Q 0 . . . . 9 ■, — 90 „  — „
Mész 34 h o r d o ................ 2 „ 50 85 „  — „
Homok 90 szekér, . . . . —  , ( 40 — 30 „  — „
Munka: alapzat 2* 1* . . . 9 M — „ 18 ., 10 ..

„ falazat G* 5' 6" . . 
a és anyagok a vakolás 

simításnál s külső belső

18 „ 124 „ 50 .,

meszelésnél 80 □ * 1 ,i — ** 80 „ — „ 
713 (rt 00 kr

a miből látható, hogy a concret- vagy beton-építésnél, szemben a 
terméskő-építéssel 33%, a téglaépités irányában pedig 48% meg
takarítható. mely arány még kedvezőbben idomul falun, hol a tégla 
helyben nem kapható, vagy nagyobb városokban, hol az anyagok 
é * a kőmnresbér drágábbak, eltekintve attól, hogy a k eresz Halak
nál is nevezetes megtakarítások állanak elő.



Jelenleg a leirt módon épülőfélben vannak: Yásáros-Xamény- 
han Vladár Emil ur 28°es istállója: Yaranóu Tichy Ferencz őr 
lakháza és Eperjesen Martos János kovácsmühelye: Pesten Kenkó 
Károly építész egy ékes villát épit városliget melletti kertjében.

A midőn az alant irt czég az építkezésnek ezen fontos hala
dása iránt érdeklődő urakat barátságosan meghi\ja, a fenteinlitett 
mogyoróskai épületet szemügyre venni: egyszersmind mindenkinek, 
ki mostantól 3 év közben, valamely varosban, vagy vidéken 3 
mértíold^egymáshozi távolságban, conoretből az első fog építeni, 
ezen első épülethez megkivántató meszlén gyárhelvi árából — a 
hordók visszaállítása mellett — 25 száztóli engedést biztosit!

Kelt Mogyoróskán. (Iianusfalvi posta) 1873 ápril havában.

Benczúr Eperjesi Meszléngyára Mogyoróskán.
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