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? Előfizetési árak : J
Kgéaz évre .............................  ̂ frt- W
Félévre ................................ 2 frt. A
Negyedévre......................... 1 frt. A\

A   M
ff Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi i> 
>1 részét tárgvazó küldemények inté/.endűk: »> 

Szt.-Mihályi utcza Sütő-ház. ^
? Bérmentetlen levelek csak ismert kezek ff 
" bői fogadtatnak el.

A kéziratok nem adatnak vissza. «  
Kiadó-hivatal, V

>vá az előfizetési pénzek, a lapba szán w 
jf hirdetések és felszólamlások küldendők ;fr

Nagytér 13G. bz. a.
...

8ZAB0LG
Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

Y lllrdeté.1 dijuk : 1
^  Minden 6 hasábos petit-sor egyszeri hir-V 
tf det esnél 5 kr. többszörinél 4 kr. A
r  Terjedelmes hirdetések többszöri beik-ff 
R  tatása, kedvezőbb föltételek alatt 
ff közölhető.
4 Minden egyes beiktatás után kincstár]? 
A  illeték 80 kr. u*

l i  A nyílt- térben minden három hasábost 
f> gariuond-sor dija 20 kr.

&Az előfizetők, a liiriletések meg-] 
$  szabásánál, 20vn y i kedvezmény-i 
J; ben részesülnek. w

Kiadó-tulaj donoa i,szal? olosmegyei lapkiadó-társulat."

Előfizetési felhívás

~ „ S  Z A B O  L C S“1S73-ÍL évi 2-ik félévi folyiuuára.
Az uj félév közelegvén, nemcsak szó 

kásból, Imiiéin n „S z a b o lc s 4* előtt megöl 
elásni várakozó kérdések és feladat fontos 
ságától is indíttatva, emelünk, illetőleg inté 
zünk pár szót lapunk előfizetőihez s e ne 
ines un gye fiaihoz és leányaihoz a küszöbű 
álló uj félév előtt.

Olvasóink eddigi működésünkből ta 
pasztalliutták, liogy a „S za b o lc s *4 mindij 
csak helyi, megyei közlöny kívánt lenni 
szándékosan kerültünk minden oly közlési 
mely által programmuiik keretéből kilép 
tünk volna.

Irányunkat mindig a megfontolt ha* 
1 a d á s, a józan s z n b a d e I v ü s é g s a tiszta 
h aza  f is á g  jelzek. Ez irányt ezentúl sem 
téve8ztendjiik el szem elől. Nagy ígéreteket 
sohasem tettünk; de mindent elkövettünk 
s jövőre is elkövetünk, hogy a közvélemény 
rokonszenvét lapunk számára biztosítsuk.

Hála megyénk értelmiségének, u törek
vésünkben nem hagyott magunkra ; szelle
mileg és anyagilag folyvást támogatott. Kér
jük is, hogy jövőre se vonja meg tőlünk szi
ves támogatását, mely nélkül egy napig sem 
élhetnénk : miután vállalatunk nem nyerész
kedési tervekre, hanem csupán e megye kö
zönségének lelkes részvétére van alapítva.

Az előfizetési összegeket a „ la p k i 
ad ó  tá rs  illa t*4 pénztárnokához, K ra s z -  
n ay  G á b o r  úrhoz kérjük küldetni, illető
leg az előfizetést „u ta lv á n y 44 utján intézni. 
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a „ S z a b o lc s 44 15. stb. számaiban „A  fe l-  
s ö s za  bo 1 cs i T i  sza  és árt e rén e k  sza- 
b á ly o z á s a 44 czim alatt megjelent czikkre.

(Vége.)

A nyíri vizek mikénti levezetéséhez ké
szült tervezetek leírását bevégezvén, áttérek 
a belcsatornázási tervek rövid előadására.

A belvizeket képezik, az ajaki és üt kei 
csatornákon beömlő nyíri, továbbá a Tisza 
magas vízállásánál a töltések alatt átszivárgó 
s a csapadékból az ártér lapályain meggyűl
ni szokott vizek.

K vizek leeresztéséhez ez előtt tizévvel 
készittetetett egy csatornázási hálózat-terve
zet, amely állott egy fő,- az ártér közepén 
Kerezeltöl a bezdédi határig vezetett s 22 
mellék- vagy oldalcsatornából. A főcsatorna 
a teknőalaku ártér közepén vezettetvén, 
nyoinjelzésénél azon czélt kívántam elérni, 
hogy az egyrészről a teclmicai kivánalmak
nak kellően megfeleljen, másrészről a birto
kosság érdekei is iiiegkiméltessenek. Ugyan
azért ahol a helyzet megengedte, a termé
szetes ereket s határvonalakat használtain 
fel a nyom jelzésnél. K tervezet az 1863-ik

évi közgyűlésen elfogadtatván s felsőbb át
vizsgálás folytán is helybenhagyatván, kivi
tele megkezdetett s a főcsatorna az 1863.- 
s 1864-iki kedvező télen ki is ásatott.

E csatornának rendeltetése az összes 
belvizeket, amelyek vagy közvetlenül érint
keznek vele, vagy az oldalcsatornákon ve
zettetnek belé, a tiltóhoz s azon keresztül a 
Tiszába vezetni.

A mellék-csatornáknak rendeltetésük 
az ártér közepétől távolabb eső s attól ma
gaslatok által elválasztott lapályokról s ta
vakból, valamint a tiszai oldalról, az átszi
várgó vizeket a főcsatornába vezetni; 22 
ilyen mellék csatorna, mint fentebb is emli- 
téin, terveztetett s fogadtatott el az 1863-ik 
évi közgyűlés által. Ezeknek tervezeténél 
azon czél volt előttem, hogy minden na
gyobb kiterjedésű lapály, közvetlen össze
köttetése nyerjen a fő-csatornával, s a ki
sebb lapályok vizeit pedig ezekbe, az egyes 
birtokos kevés munkával, kisebb méretű 
árkokon, könnyen bevezethesse. Egyéburánt 
ezeknek nyomjelzése az illető érdekelitek 
közbejöttével s meghallgatásával hajtatott 
végre, ami anryivalisinkább méltányos volt, 
mert a hivatkozott közgyűlés kimondotta 
azt, hogy ezen csatornák tisztítási s fentar- 
tási költsége az illető érdekelteket nem pe
dig a társulatot fogja terhelni. Ezen terve
zett csatornákból kiásatott az említett évek
ben 18; a terv és költségvetés azonban, egy
nek kivételével, valamennyiről elkészíttetett. 
Sujnos, hogy épen ez egynek maradt el 
mind tervezete, mind kivitele; mert ez épen 
a gégényi 13áboly-tóra vonatkozik, amely 
miatt ez év folytán annyi kellemetlen peres 
kérdés támadt.

Ezen csatornák 3 éven át kitűnő siker
rel működtek; de az 1867-ik évi töltés-sza
kadás folyta ni gyászos emlékű árvíz, mely a 
Berniestül Berczelig eső ártért két hónapon 
át elborítva tárta, különösen a mellék-csa
tornák nagyobb részét teljesen feliszapolta; 
a főcsatorna is beiszapoltatott ugyan, de ez 
időnként, a helyzet és körülményekhez ké
pest, tisztittatott annyira, hogy legalább a 
magasabb fekvésű árterekről a vizek leve
zethetők lettek. De hogy a kívánt czélnak 
teljesen megfeleljen, nagyobbszerü munkát 
igényel; amiért is annak felmérése s újbóli 
tervezete elrendeltetett, mely felvétel meg
történvén, a csatornavonal újból meglejtez- 
tetett s a tervezet elkészíttetett. Ezen csa
torna-vonal hossza 27,750 folyó öl; kereszt- 
szelvényeinek méretei : BcrczeltÖl a Pap 
eréig 2" 3’, innen az aj a ki-nyíri-csatorna be
ömlési pontjáig 1" 3’, innen dögéig 1" s vég
re a végpontig 4’ fenékszélesség, 1 : 1-hezi 
oldalhajlással; összes fenek-esése 24’ 9" 10 ”, 
kivitele 55,476" 1’ köb földmozditást igényel.

A  mellék-csatornák kivitele javaslatba 
fog hozatni; ezek azonban, miután a lég la- 
pályosabb helyeken s tófenekeken vezettet
nek, bejárhatók s meglejtezhetök nem vol- 
jak s igy ezekről jelenben uj költségelöszá* 
mitást tenni nem lehet.

A  csatornák kivitelére nézve azon ja 

vaslat fog előterjesztetni, hogy mindenek
előtt a főcsatorna kiásatása foganatosittas- 
sék. Ezzel egyideiileg, ha a társulat péuzvi- 
szonyai engedni fogják, a két nyíri viz-csa- 
torna is kiásható lenne annyivalisinkább, 
mert ezek a későbben létesítendő nyíri nyilt- 
csatorna kivitelével, kárba veszni nem fog
nak, miután, mint már előbb is említem, ezek 
éspedig a kemecse-gávai egészen, a berkesz- 
besztereczi pedig Berkesztöl a kéki dom
bokig a nyílt csatorna-vonalon vezettetnek; 
tehát annak kivitelekor felliaszuáltathatnak. 
A mellék-csatornák csakis ezen vonalak be- 
végeztével lesznek végrehajtandók; nagyon 
valószínű tehát, hogy a nyíri vizek külön 
elvezetésével, néhány mellék-csatorna telje
sen mellőzhető lesz.

Bevégezvén a csatorna tervezetek leírá
sát, még a „ f e l s ő  s z a b o l c s i  T i s z a  és 
á r t e r é n e k  s z a b á l y o z á s a 44 czim alatti 
czikk írójához vau pár szavam. Czikkiró ur 
gyakran hangoztatja a lelkiismeretet, ön- 
becsérzetet, szakértelmet; s czikkén mint vö
rös fonal, a gyanúsítás húzódik végig, amely 
gyanúsítás különösen czikke végén elle
nünkbe, akik jelenben a csatornázási terve
zetekkel foglalkozunk, irányul. En czikkiró 
urnák sem lelkiismeretűben, sem szakértel
mében, sem szorgalmában nem kételkedem, 
s azokat egyátalában nem is vizsgálom; kü
lönben is ezekről, kiuck-kinek végzett mű
vei s eljárásai tesznek tanúságot. Elvárom 
tehát czikkiró úrtól is, hogy ő se kételked
jék mások lelkiismeretében, s a gyanúsítá
sokról szokjék^le; s figyelmeztetem, hogy a 
meghaltaknak hagyjon békét; azok meg
tették kötelességüket. Ön még semmiesetre 
sem emelkedett a tudomány azon színvona
lára, hogy c kiszolgált és elhunyt férfiak 
szakképzettsége fölött jogos bírálatot mond
hasson.

És most be végzem kissé hosszúra ter
jedt válaszomat azon nyilatkozattal, hogy a 
szabályozási munkálatok nagyobb mozzana
tairól s előfordulandó nevezetesebb esemé
nyekről, rövid tudósításokat fogok időnként 
beküldeni, ha azoknak a tisztelt szerkesztő 
ur becses lapjában helyet adni szives leend.*)

Alniasy István
a fel. szabolcsi tiszai társulat mérnöke.

K Ö Z t GYEK.

A vendéglő kérdéséhez.

Nyíregyháza város egyik életkérdése az előirány
zatban levő uj vendéglőnek haladéktalan fölépítése. A 
vendéglő helyiségeid az úgy nevezett „Korona-épület" 
jelöltetett volt ki. A terv Uenko Károly pesti építész 
által már be is uyujtatott.

Nem fejtegetem az építendő vendélőnek egeto 
szükségességét; meg volt az vitatva már sajtó utján is 
számtalanszor elég behatóan. Aki azonban niég most 
is kétkedni tudna afölött, utasítom a városunkba na
ponkint érkező vendégek önként nyilatkozó vélemé
nyére, akik szállás hiányában, vagy az utczákun é» 
nyilvános helyeken kénytelenek bolyongni, vagy pedig 
tovább utaznak éjeire s csak másnap térnek vissza 
dolgaik eliutézéso végett

') Szive* örömeit. Megyénkre, illetőleg aa ártéri birtokosokrs 
nézve, alig van fontosabb kérdés, mint a nyíri vizek csa
tornázása ét a Tisza s*al*ályo«s*n, n.-lylyel minél gyakrab
ban c* a lehető b-gWbai<>bban t Jalkozui, egyik fofo fel
adata a „Szabolc«“-uak. Szerk.



Igaz. hogy jelenleg nincs bizonyos helyiség kije
lölve, minthogy a tervezett helyen nz ideiglenes börtön 
áll. K bajon azonban könnyen lehetne segíteni. Jelöl
jön ki a képviselet más helyiséget; van ilyen a város
ban elég, még pedig a „Korona-épület“ -nél sokkal 
czólszerübb.

Hallatszik, hogy a vendéglő építésére consortiuin 
is vállalkoznék; ami szintén figyelmet érdemlő kö
rülmény.

Az idő drága; no mulasszunk el tehát egyetlen 
■perczet sem: ha azt akarjuk, hogy e halasztást nem 
szenvedhető szükségen mielőbb segítve legyen.

Nem kell nekünk oly drága vendéglő, mint ami- 
nőt Beuko tervezett, mely 300,000 írtba kerülne; 
elég nekünk egyelőre 150,000 írtba, vagy még ennél 
is kevesebbe kerülő vendéglő, csakhogy a mai szégyen
letes helyzetből kiemelkedjünk.

Ila  kisebbszerü vendéglő építtetik, az nem zárja 
ki azt, hogy a város emelkedése és szükségéhez képest, 
még egy másik is ne építtessék később}, mely azután 
a város és kor minden igényeinek megfelelne.

Előre polgártársak ! Ébresszük fel a városi kép
viselet tevékenységét ez irányban is ; emlékeztessük a 
különben igen helyes utón haladó városi tiszti kart s 
annak élén álló buzgó és fáradhatatlan polgármeste 
rünket ez égető bajra; kövessünk el mindeut szóval, 
tettel, a képviseleti gyűlésen úgy, mint a nyilvános 
helyeken: hogy az ujvendéglőnek alapköve még ez 
idén letetessék. Csak is a közjót mozdítjuk elő, ha e 
bajon mielőbb segítünk.

C K -y )

A síabolMuegyei tankerület 1872-ik évi tanügyi 
állapotáról szóló elnöki jelentés.

Tárgyaltatott a szabolosmegyei iskolatanácsnak 1873-ik évi febr. 
ü- és 7-én tartott évnegyedei ülésében

(Folytatás.)

Ezeken kívül Mártoufalva helység határában levő 
méltóságos báró Yécsey József és tekintetes Darvas 
Albert, Ujfalusi Ferencz urak 3 tanyájáról nevezett 
község belv. hit vall. iskolájába járnak be a tanköteles 
gyermekek.

'letétien község határában levő gróf Zichy Géza 
ur 2 tanyájáról a helv. hit vall. iskolába járnak be a 
tanköteles gyermekek.

E szerint összesen —  20 tanyán, telepen és pusz
tán van gondoskodva az iskolaköteles gyermekek ta
níttatásáról.

a) K im u ta tá s a  a z o n  ta n y á k n a k , m e ly e k e n  az 
is k o la -k ö t e le s  g y e r m e k e k  t a n í t á s á r ó l  g o n 

d o s k o d v a  n in cs .

1. Nyíregyház városa határában: a kótaji szólö- 
telepitvénynyel szomszédos és szétszórt állapotban le
vő leginkább egyes házakból álló kisebb tanyákon kö
zel a kótaji szóló telcpitvényhez.

2. Kótaj község határában gróf Lónyay Menyhért 
közbirtokos urnák két tanyáján.

3. Halász község határában gróf Lónyay Menyhért 
közbirtokos urnák egy nagy tanyáján, mely telepitvé- 
nyéhez, mint értesitvo vagyok, közel esik ; s ezoknúlfog- 
va, a tanyai tanköteles gyermekek a telepitvényen fel
állítandó községi iskolában könynyen átjárhatnának.

4. Halász helység határában . Gencsy Ferencz és 
filahunka József földbirtokos urak két nagy tanvájáu.

5. Ibrány helység határában : gróf Lónyay Meny
hért földbirtokos ur 1 tanyáján.

0 Balmaz-Cj város határában : a Semsey család 
birtokán szétszórt állapotba levő C03 lakosságot ma
gába foglaló 18 tanyán.

7. Egyek és Csego határában : 792 lakost szám
láló 4 tanyán.

8. Tisza-Dob, Dada és Tisza-Lök határában szét
szórt állapotban levő, ü l i  lakost számláló 8 tanyán.

9. Nyir-Adony községhez tartozó, Ö1G lakost szám
láló 5 tauyáu.

10. Nyir-Lúgos és Nyir-Bóltekhez tartozó szét
szórva levő 407 lakost számláló 8 tauyáu.

Összesen — 55 tanyán.

K i j e l ö l é s e  a z o n  ta n y á k n a k , m e ly e k e n  á l la n 
dó i s k o lá k  és t a n í t ó s á g o k  f e l á l i t á s a  s zü k 

s é g e l t e t ik .

1. Nyivcgyháza városa határának kótaji szőlőtele- 
pitvónynyel határos és szomszédos részén.

2. Kótaji határban gróf Lóuyay Menyhért ur 2 
egymáshoz közel levő tanyáján.

3. Ibrány határában: gróf Lónyay Menyhért ur 
tanyáján 1 állandó tanyai iskola felállítása szükséges 
azért, mivel mind Ibrányhoz, miud pedig más tanyák
hoz nagyon messze van.

4. Halász község határában Gencsy Ferencz és
Blaliuuka József urak 2 tanyáján, 4 állandó községi 
tanya iskola. összesen — 6 tauyáu

K i j e l ö l é s e  a z o n  ta n y á k n a k , m e ly e k e n  v á n 
d o r  t a n í t ó s á g  f ö l á l l í t á s a  s z ü k s é g o 11 e t i k.

1. Halmaz-Éj városi határban Semsey család bir
tokában levő 18 tanyán . . .  1 ámbuláns tanító.

2. Egyek határában levő tanyákra 1 vándor tanító
3 Csege községében levő tanyákra 1 vándor tanító
4. Tisza-Dob, Dada és Tisza-Lök községek hatá

rában levő 8 tanyára . . . , 1 ámbuláns tanító.
5. Nyir-Adonyhoz tartozó 5 tanyára 1 vándor tanító.
G Nyir-Béltek és Nyír-Lúgoshoz tartozó 8 tanyára

1 vándor tanító.
fi ámbuláns tanító Összesen — 41 tanyán.

Á l la n d ó  k ö z s é g i  p u s z ta i  i s k o la  f e l á l l í t á s a  
s z ü k s ég e s.

Szegegyházán azért, hogy a vett értesítés szerónt 
még a hozzá tartozó 2 kisebb tanyáról is a tanköte
les gyermekek a íötnnyára járliasanak iskolába

A 882 lakost számláló Nagy-Sima pusztán az egyes 
kisebb és nagyobb tanyák szétszórtsága és egymástóli 
nagy távolsága miatt, egy tanító elégtelen a tanítói te
endők elvégzésére; ugyanazért két vándor tanítóság 
felállítása szükséges és felelhet meg a czélnak.

Ö.-szeseu — 3 pusztai tanítóság.
fi Magán iskola volt megyénkben az 1872. évben 5
Nyíregyházán : 3 nő- és egy izraelita finövelde ; 

ezek közül engedélyezett van 3. névszerint: l ’alánszky 
C s íp i Ida asszonyságé, líozcnberg Sámuel izraelita ma
gán taiitóé, egy évre engedélyeztetett Sperlach Iler- 
min kisasszonyé. Nem volt engedélyezve: l ’jhelyi Ber
ta kisasszonyé.

Mind a  négy megfelelőit rendeltetésének és azon 
czélnak. melyért azok felállítva vaunak

Nagy-Kúlloban: Müdler Izabella kisasszony en
gedélyezett nönöveldéje sikerrel működött.

7. Hatodik pontban megnevezett magán neveidé* 
kon kiviil. nagy számmal vannak a megyében ideigle
nes és állandó izraelita magán vagy helyesebben zug 
iskolák, melyek sok községben gyakrau ar. elöljáróság 
éber figyelmének kijátszásával, észrevétlenül keletkez
nek. s néhány hónapi élet után ismét elenyésznek; ezek 
az úgy nevezett ideiglenes zug-iskolák. Ezeken kivid 
vannak ismét állandó zug-iskolák, melyekben 8— JO vagy 
In — J5 növendék átaláhan véve, a törvény által meg
határozott tantárgyaknak mellőzésével; leginkább Tál-

müdra és bibliára taníttatnak; s ezen vallás körébe 
tartozó tantárgyak mellett, csak ritkán taníttatnak ma
gyar nyelven való olvasásra írásra és kévés földrajz
ra. A tanítók legnagyobb része tudatlan emberek, kik 
a héber hittani tárgyak kivételével alig tudnak valamit, 
a nevelés és oktatatás tanból, melyre legnagyobb szük
ségük volna, semmit, mint ezt u Kis-Yárdában általam 

! megvizsgált Goldberger Hermán, Erisch Ignác/, és W’ohl- 
; hándler Jakab zug-iskoláiban sajnosán tapasztaltam. 
Nevezett városban több ily iskolák is vannak, melye
ket tovább éber gond és figyelem nélkül hagyni mem lehet.

S az e tárgyban teendő gyors intézkedések meg
tételére tisztelettel kérem a tekintetes megyei iskolata
nácsot, valamint annak figyelembe vóteíet is, miszerint 
alázatos véleményem sz.eréut, taukcriiletünkben nagy 
számmal levő zug-iskoláknak nem anynyira megszün
tetése, mint inkább, ha a körülmények megengedik, 
felekezeti nyilvános, vagy községi iskolává való átala
kítása a fődolog.

8. Az iskolák anyagi állapotánál fel kell megem
lítenem azt, miszerént taukcriiletünkben levő néptaní
tók közül 40— 50 forintos, összesen 170 forint állam
segélyben részesült 3 tauitó és 1 özvegy tanítónő.

9. Minek legtöbb helyen kellett volna történni, 
tudniillik a tanítók füzetese felemelésének, tudtommal 
csak két helyen emeltetett fel, nevezetesen : Nyiregy- 
liáz.án az ágost. hitvallású egyháztanács a városi taní
tók fizetését (ha jó l vagyok értesítve) 4 és 5 száz fo
rintról OCX)— <>0() forintra emelte. Nagy-Kállóban a köz
ségi iskolaszék Mátrai Géza községi tanító fizetését a 
törvény által meghatározott 500 forint maximumról C00 
forintra emelte. Bár mindenütt ez történt volna ; mert 
hazánkban tankerületiinkön kívül, kevés van olyan, mely
ben átalában véve roszabbul dijaztatnának a tanítók, 
mint megyénk nagy részében* Sok helyen még csekély 
fizetésüket sem kaphatják rendesen, miáltal temérdek 
nélkülözésnek, sőt mondhatni nyomornak és Ínségnek 
vannak kitéve azon jobb sorsra méltó férfiak, kiknek

1 a társadalomban legnehezebb de egyszersmind legne
mesebb munkát s kötelességet kell végezniük és telje
síteniük.

Jól tudom, hogy a tisztelt megyei iskolatanács
nak nem áll hatalmában e bajon segíteni; de erkölcsi
leg hathat oda, hogy a tanítók fizetése emeltessék, s 
az általuk elfogadott dijlevélben meghatározva levő fi
zetések pontosan kiadattassanak ; s épen nz ennek esz
közlésére szükséges közreműködésért esedezem én a mé
lyen tisztelt iskolai tanács előtt. A hátrányban levő ta
nítói fizetések beszedetését legjobban eszközölhetik a 
községi elöljárók, különösen pedig a megyei közigazga
tási szolgálón’) urak, kiket a lutiügy érdekében szintén 
igen szívesen kérek.

(Folyt, köv.)

CSEVEGÉSEK.

Ny i r fa l óin bök.
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(Képok a [7-njret mullfiól. Képek a 1 or>.latos jelenből Kém. ny 
deutnim, inelvre misnk feleljenek, l'jabh kérdő pontok. Merev 
tagadás a phdiíl rek részéről. A mi bitünk Száras kút, szomju- 

napja, pálinka eső. Hűt a tsvnednuin? .Nem a mi busánk.) 
K is-Yárda. . .
Mily fényes és emlékezetes a múlt, melyet e vá

rosról a liir harsonája zeng; midőn a vérzivataros idők
ben Szabolcsmegyc bevehetien várának biztos falai 
közt tartotta tnnácskozmánvait; midőn a jóbaráttól 
és ellenségtől egyaránt zaklatott vidék, mint a felföld 
népe tatárjáráskor az erős „Inpis refugii* oltalmát, úgy

A „Szabolcs1, tárczája.

, '  ANDRÍSSY BÉLA
1  E » t , É K E Z E 7 E .  1

Irta Fenyves*}- Ferenez.
Fekdrastatott a .Tudomány- é» Műegyetemi Olvasókor"-Len, 

Pesten, 1878. május 10.
(Vége.)

Jól emlékezem, hat óra lehetett este felé. midőn 
borús, szeles időben meglátogattam. Nyughatatlan vol
tam hosszasabb elmaradása miatt.

Szobájában komoran fel s alájárva találtam őt.
Amint megpillantott, egyszerre felvidult s búi 

panaszkodott lázról, mely néhány nap óta győrié, még 
is a legkedélyesebb hangon kezdé: „Hát az éu régi 
kritikusomtól akár el is temethetnének * ?

# — Hohő barátom! válaszolóm neki nevetve, llát 
azután ki tartaná meg a gyászbeszédet V! Andrássjr 
egyszerre sápadt lón. Ajkait gúnyosan voná félre s 
tőle szokatlan, remegő hangon válaszolt:

—  Gyászbeszédet. V Hogy az én „régi kritiousom* 
engem is úgy meg kritizáljon, mint első müvemet. ?

. . .  Nem. nem ! !  Most már csak azért sem halok 
meg, tevő hozzá nevetve.

Azután újra a legvidorabban beszélgettünk. E l
mondó, mennyi dolga van s hogy szeretné még c na
pokban minden megkezdett müvét befejezni.

Majd az újabban irt s „beteg dalokénak neve
zett költeményeit olvasó fel előttem s közülök egyet, 
melyet látva, hogy talán nem igen értettem meg, nem 
fogtam fel egyszerre ide adott. vinném haza s ha nyu
godtan, ha gondosan elolvasom, meg fogom érten i!
.. “  Holnap pedig folytató. Benedek Aladárhoz és
Vajdához ígérkeztem, kikkel bensőbb vis/.onvban állt 
relolvasok nekik egyet-mást beteg dalaimból.

Hát hozzám V kérdem tőle kíváncsian.
Andrássy gondolkozott s azután félig crötetvo. 

kelletlenül mondó: „Nem tudom, foghatok-.- ráur. 
mert elmegyek Testről és készülök Acsádra; de ti v.

ho/.aá gúnyosan, mielőtt elmennék minden bizonyítja) 
eljövök ledictálni a gyászbeszédet!

Ezzel elváltunk.
Ot napig nem láttam őt s már Acsádon lenni 

gondolám, midőn a tavasz első reggelén majd lerogy- 
tain a hihetetlen liir súlyától: „Andrássy Béla nincs 
többe* !

„Vannak emberek, moudja M id id  Berciid, And
rássy legkedvenczebb költője, kiket a sors játékszerül 
választ magának, kiknél a legszebb bimbók csak azért 
indulnak fakadásuak, hogy a hirtelen, váratlan herva
dó* annál gyötrdiuescbb legyen* !

Most értem, most érzéin még át. azt a „beteg 
dalát*, melyet először ucin tudtam megérteni.

Csodálatos! Epén a temetés napján tűnt sze
mein elé a „Képes Vdág*-I»an e költemény, melyet 
egészben, egyetlen betűje kihagyása nélkül saját, sir- 
iratául lehetne használni I

Mintha prófétává lett volna aki sejti, aki megjó
solja a jövőt; mintha maga-magát látta volna a té
rítőn. jéghideg, ellettelen arczczal, sápadt, ijesztő szín
ben, beesett uiegkuvesült szonunckkd s lezárult szem-
pillákkal.

„Bús lépteimmel (igjr kezdi beteg 
dalét) több a* árnyék,
Ajkammal több a némaság ;
I gy dajkál a csend, e rideg csend,
L'gy szeretem az éjszakát!

Ami leszáll a csillagokból, 
llt men> némaságba vész;
A lény is elhal e iotctlwn 
S a szív néma, bár dúlja vész!

Nem üz c puszta végtelenbe 
Szemem búvár pilhntatut ;
Er/.-m, hogy a főid álma mellett,
Virrasztói nuly kicsiny vagyok.

Éu nem latok, lehullva pillám
/-•memre tárul csendesvn ;

A végtelenség, a mit trz -k 
Fogj* be ajkam és átérném* I 

S azután eltemettük !
Egyszerű koporsó zárta a korán kihaiuvadt keb

let s a legnagyobb zivatarban és jégesőben ment végbe 
az egyszerű temetés.

Kesergő szülein s iidiány rokonán kívül b. Yé
csey, Benedek Aladár a költő, Ballagi Géza, az egye
temi dulcgylet elnöke, egy barátom és én voltunk ta
núi a szomorú szertartásnak.

A gyászbeszéd pedig elmaradt! De hát hogyan, 
miké)) és kinek tartottam volna meg a zt? ! Hiszen ko
rán elhalt barátom! nem tartottad u.eg szavadat; nem 
jöttél d  azt ledictálni!

Most pedig már nyugszol szép csendesen!
Hidd cl, jól mondja a költő:
„Oh az élet oly rövid, hogy alig érdemes kóser- 

génünk vagy örvendenünk, bármit hozónak napjai; hisz 
cgynyugalom vár mindegyikünkre s ez öröklő leend* !

Ez öröklő sir adjon hát neked inenhelyet; mert 
a harezosnak. ha küszködött, nyugodni kell.

Nyugodj hát te is if|U harezos ! Bár tudom, hogy 
a te folytonos tevékenységed nem szokott hozzá, de 
hát miért tagadnám. o nyugalom örök leend; hiszen 
„A  feltámadás mese, mondja Thicrry, a test elvésf 
anélkül, hogy feltámadna; a lélek pedig örökké él a 
igy fel nem támadhat*. 1

Pihenj! Hiszen dolgoztál, tettél eleget, s nem 
szóval szolgáltál a tömegnek, de tettel, tollal a hazának !

Es most midőn inár pilláid szemedre zárultak 
csendesen; midőn ajkaddal több már a némaság: daj
káljon a csend, az a rideg csend s tanuld megszokni, 
tanuld niogszcretni az örök éjszakát!

Nekünk pedig, küld el szellemcdett. küld el in- 
gathntlan bátorságodat, hogy ha tnlán csüggedni talál
nánk : látva, mint dőlnek ki mellőlünk az. ifjabb nem
zedék telietségesbjci, megtanítson arra, hogy nem az 
a bátor, ki lábbal tiporja le elleneit; nem az. a hős, 
aki vakon, vndulva ront a dárdák tömegébe s ott kér* 
lelhetleniil csapást csapásra oszt; hogy nem az a fél
isten, aki előtt, mint szélvész alatt a buzakalász. rémülve 
hajolnak meg az emberek: hanem n z . ki sokat, ki 
mindent birva. mi szép. nemes s nagy, mindent elveszt 
és inég remélni és még bízni tud, hogy győzni fog : 
az a hős!

Küld el kehied hevét, küld örök lelkedet s ha 
meg halálod ytán is tenni akarsz, úgy jer s hogy kö
vethessük nagy jeligédet, tanits m eg: „Nem szóval 
szolgálni a tömegnek, de tettel, tollal a hazának*!



kereste és vette igénybe lmtalinas erődje védelmét; mi
dőn a nyalka, dólczeg pezsgő kuruezhad ama riadásúra: 

ki a legény Kis-Várilában" ? véres fővel, eszeveszetten 
rohant falai alól a megszeppent labaneztábor; midőn 
u férfiú Krucsay Márton (a  szakállas" — mint a kró
nika jelezi) hűtelenségen ért nőjét, törvényt tartatván 
e]őbb fölötte, a kis-várdai vár piaczán fényes nappal 
lefejeztette (mily szerencse, hogy civilisált korunkban 
nincsenek többé ádáz Krucsay Mártonok 1); midőn ugya. • 
o*en vasember, mint alispán, látván megyei gyűlés al
kalmával, bogy a kényes wallon-tiszt, aki valami reijui- 
sitioügybon kereste meg a megyét, annyira sem res
pektálja a tekintetes karokat és rendeket, hogy föve- 
gét levenné a gyűlés teremben „inelyti status et ordi- 
ue8i — úgymond nemes haraggal, —  iste stupidus ger- 
manus apposuit petasum, apponamus etiam nos"!

I)e o fényes és emlékezetes múlt mellett, mily 
borulatos a jelen, mely e város fölött éj szárnyaival le
beg. Megyei derék fő orvosunk azon jelentésében, me
lyet az orvosgyógyszerész-egylet gyűlésében Nyíregy
házán 1873 jun. 26 án terjesztett elő „csínra keveset- 
adó, jiiszokfertöbcn süppedező városnak" nevezi. Az 
előttünk baladó suszterinas (méltó párdarabja a párisi 
gaminnak" —  bár nem a boulovárdon, hanem csak 

T.-IVdczán született), szintén kedélyesen dúdolja, da
czára annak, bogy a túlsó oldalról egy bőrkötényes 
polgártárs öklével fenyegeti !

„Ez a sáros város Yárda
Rongyos mint az ócska zárda;
Gazos bűzös, mint a csárda."

Igaza van úgy a szakembernek, mint a diletáns kri
tikusnak.

Az a nonplusultra kedves hagymnparfume; az a 
hódító és mepbiticus lég, mely benne végtől-végig áram
lik. a templomtól a keresztig nyújtózó hetivásár ék
telen zsibaja, szemetje, tolongása, kigőzölgése; az a 
kép/elbetlen sártömeg, mely elnyeléssel fenyeget .jár
müvet és állatot (tán még a bivalyt is), ha ingovány- 
nzt-rii utszáiu végig habuczkolni kénytelen (hát még 
1*72. novemberben milyen volt a sártenger, nem c>e- 
k« Ív élvezetére a vasút megnyitására érkezett főváro
siaknak!); azok a terjedelmes pocsolyák, melyekben 
maion át folytonosan fíirödhetik az ifjú nemzedék s se- 
renadokat adnak a körinöi halak ; azok a diilodezö, 
vedlett fedelil, félreficsoritott kéményii épületek, me
lyeknek rondságát még jobban kiemeli néhány díszes 
lakház.; az a kiviil-beliil bámlndozó szilárdsággal tel
jességgel nem dicsekedhető nagy-vendéglő (a  vendég
lős dicséretére legyen mondva nem hasonlít embernyuzó 
kollegáihoz); a hiány közkutnkhan és sétányokban; 
azok a kétdeszkás keskeny pallók (a nyugati oldal
nak respekt bizonyos pontig!), melyek erősen csiklan
dozzák a rajtuk szemközt jövőket, bogy ha ellenségek 
a léhdes melységbe taszítsák, ha pedig szerelmesek: 
át öleljék megcsókolják egymást (mit mond ön pol
gártárs V bogy Nagy-Szalontán pediglen ncin is két, 
hauem egyetlenegy deszkából áll a palló? iljah ! ezt 
mi nem láttuk, do nem is haragszunk érte, mert ott 
nem voltunk azon veszélyben, mint önöknél, bogy 
cgv termetes kriuoliii miatt majd az árokba pottyau- 
tunk) ; és végül (hogy egyebet ne említsünk, mert ha 
még valaha Yárdáha megyünk, csakugyan nkónt tesz 
velünk valami jámbor majszter, mint Dugovics Titusz 
a török zászlóssal), tehát végűi az az egymás be
gyébe kapaszkodó építkezési modor (a régi lőcsei 
formára): mindezek nem épen megnyerő fogalmat nyúj
tanak Kisvárdáról. Csoda hogy benne állva, meg nem 
balnak az emberek11, mondaná, ha élne az öreg Dr. 
Zelicskó Mi pedig önkényfeleiiiil, is felsóhajtimk: oh 
nap. te nagy „felhöevö11 el ne hagyjon áldott étvágyad, 
nűg <> sárfészekböl c kolerás légkörből haza nem sza
badulunk !

Hanem hát miként lehet az, bogy e város, mely 
népes vidék központja. melynek ors/.ághirii nagy vá
sárjaiban. járásbíróságában, tűzoltó egyletében, kaszi
nójában, kölcsön könyvtárába n , értelmiségében s leg
közelebb vasutjábnn annyi hatalmas tényezője rejlik 
az anyagi és szellemi felvirágzásnak, meg mindig 
Szalmád és Reszttrecz színvonalán á ll, s nem igen 
nevezhető egyébnek, mint romhalmaznak, melyen alig 
látszik a rendező kéz működése, mint kietleu sivatag
nak, hol a fáradt szem alig találhat egy-egy üdítő 
nyugpontot ?

Feleljenek e kérdésre az avatottak, s piruljanak 
azok, kikre a mulasztás súlyos vádja kárhoztatólag 
nehezül.

Mi csak azt kérdezzük : nem lelietne-c a piaczi 
templom környékét egészen az úgynevezett „Danyi-ig" 
befásitani (hajdan a Kapucinusok, Karmeliták bires 
fa- és gyümölcs- tenyésztők voltak Akinek fűlő van a 
hallásra, hallja!" azt az egészség gondolatot (mely bi
zony nem a mi fejünkben szülemlett), hogy a vásártér 
a város keleti oldalán helyeztessék el s a város (l 'j-  
Yárda) kiépítése az indoház felé, száraz egészséges 
talajon eszközöltessék, teljes erővel s mihamarább 
megvalósítani; építkezési és szépitési által ellenségek é- 
szerelmesek súrlódási veszélyeit korlátozni; az utczá- 
kát kanalizálni, felemelni, kiburkolni (vasúton nagyon 
közel van e szentesi palakö); a béka virtuózokat ille
tékes palotáikba internálni ; szivattyús kutakat sétate
reket á llítan i, li.ikkeroket Debrecien és Nyíregyháza 
példájaként emberségre tauitani; szóval erélyesen oda 
működni, bogy mindenek ékesen és jó  renddel le
gyenek.

l ’erse, hogy nem lehet; mormogják a régi kor 
javithatlan pbilisterei.

l ’erse hogy lehet; ezt mondjuk mi.
És úgy lesz, ha az újból választott tisztviselöség 

nem fog elődei kedves foglalkozásaként kényelmesen 
stederegni a nyugalom puha karjaiban, hanem komo
lyan és igazán szivén viselve a város javát, bátran 
lelkesen kiizd előre ; mit részünkről őszintén óhajtunk, 
sót, erősen is hiszünk, amennyiben ismerjük jó  iiirök-
böl az uj városatyákat, egyre pedig közülük....... s
••••• r barátunk (valamint fonkült szellemű kedves 
nejére is) mindig meleg rokoazevvcl emlékezünk.

De ideje már hazafelé iuduldulnuuk. Szegény 
passagierek! A várdai iudóbáznál csak egy ital bort. 
egy me8zely sört scui kaphatnak; pedig mint az ál
moskönyv luoudia: útközben vizet műi betegség Sze
rencse, bogy a pátrobai állomáson egy emberséges 

1 samaritánus szívességéből ( jó  pénzért) kaphatnak, és 
imo iszuak is egy-c-gy pohárka nedűt. Bort? nem. Sert ? 
azt sem. Tehát mit? jóféle sárgára festett „kolompá- 
rinmotB ebéd utáu, délesti négy órakor váljék egész
ségükre.

Szerencsésen haza érkeztünk s ezennel üdvözöl
jük a Mí'.KV. főnökeit és konduktorait, mint egytől 
egyig derék is humánus magyar embereket.

Hát a kisvárdai syuedriuin mit határozott ? Már 
micsoda kérdés ez domine va3kaiap?

Nem tudja a példabeszédet: „Senki ne vágja 
sarlóját más búzájában". Már pedig synedrium nem a 
mi bnzáuk. A synedrium viselt dolgait megénekelni, 
nem feladatunk; ott vannak a hivatottak: Vy Nehe- 
miás és Dinuyetermelö Rarbarossa.

-7 . —y.

Ú JD O N SÁG O K.

(Sz) A szabolcsm egyei „B a lo ld a li k iir “  érte
kezletül tart ma a Sóstón. A tanácskozás tárgya : az 
országos képviselők napdijának fölemelése.

-f- A helybe li n öegy lc t mához 2 liétre tartand- 
ja  újból szervezkedő és tisztújító nagy gyűlését.

X  K ra lo va n szk y  M ór, nyiregybázi köz és váltó 
! ügyvéd, tutadja ügyfeleivel s azokkal akik hozzá kí
vánnak furdalni peres vagy nem peres ügyeikben, hogy 
ama közelebb szárnyra kelt. hir, hogy ö az ügyvédi 
gyakoi lattal felhagyott, merőben alaptalau és koholt.

(k i Bala/.s Kálm án debreczeni jónevii zenetár- 
snlata. a hazában, teendő körutazása alkalmából vá
rosunkat is meglátogatta. Folyólió 20-án és 21 én a 

\ nagy vendéglőben hallatta magát. E zenetársulat mint 
.mindig, úgy ez alkalommal is kitüntette magát s be
bizonyította. hogy méltán számittatik a hazai zenetár- 
suliitok elsői közé Ezúttal a „Bűvös vadászt" is be
mutatta. Előadásait mindig viharos taps követte. Innen 
Cngvárra utazik a társulat Nem mulaszthatjuk el 
megemlíteni itt, városi rendőrségünknek ezúttal nyil
vánított azon figyelmét mely szerent eme , Zoneestély" 
csak a színi előadás után vette kezdetét. Hasonló 
tíg\ elmével a rendőrségnek mindig ürömmel talál
koznánk.

=  A  „Szabolcs*4 f/.idei 24-ik szamában tet
szett bizonyos valakinek, név vagy je l nélkül, a hely
beli adóhivatal eljárásával bíbelődni. A helybeli adó
hivatal bárkinek is, ha adó és illeték ügyben biza
lommal felvilágosítást kért. szívesen és előzékenyen 
útbaigazítással szolgált s fog szolgálni ezután is; de 
néma gyermeknek anyja sem tudja akaratát. így a je
len esetnél sem tudhatti. Ha ama bizonyos valaki, 
kinek nevét az A. B. C ben P  betű alatt e hivatal 
felismerte, néma ágot színlelt s bevárta a történteket, 
magát okozhatja; ö tudta miért cselekedte azt 1 Úgy 
látszik a közlő avatott az adóvégrehajtói titokban, s 
e hivatal biztosan elmondhatja a báli dominóba bujt 
mumusnak: „Szépalak ! Ismerlek"! Az egészeset vele 
történt, ki illetéktelenül egy szcgéuyt kötelezett ok- 
mányilag a százalékfizetésre, de amelyet ő azután 
mint házi ur szépen kifizetett. Engedjen egy kérdést 
koczkiztatni önhöz szép alak: Ha ün azon állást, mit 
e hivatalnál rövid ideig birt, de bizonyos körülmény
nél fogva feladnia kellett, t. i az adóvégrehajtói ál
lást, ma is bírná: küldözgc*ne-e be a „Szabolcsba" 
vagy más lapba az adóvégrehajtók beszüntetéséről név
telen czikkecakét? Aligha .-! Nyíregyházán 1873. junius 
hó 18-dn, a helybeli adóhivatal.

— Wildner Alajos helybeli zenetanár 1873 
évi 28-ún a vasúthoz közel levő „Huszárhoz ezimzett 
vendéglő díszített éttermében nyilvános vizsgát tartami 
A vizsga sorrendje következő: l-sö rész. 1. „Thooriai" 
(alap) kísérletek. 2. „Kettős" íliiber Károlytól, játszák 
az oszszes hegedű tanítványok. 3. „Kettős" 1. Junsatél 
jatszák .luiig I •. Augusztmy Gy. Benczúr Ih László R. 
és Meskó P. 2-dik rész. M.igáiularabok zongora kíséret 
mellett. 1. „La Sonnambula" dalmű-részlet, játsza 
Meskó Pál. 2. „Norma" dalmű-részlet, játsza Benczúr 
Bálint. 3. „Sevillai borbély" dalmű cavatinája, játsza 
László Barabás. 4. „Népdalok" játsza Hoffmann Mór. 
5. „Az ezred leánya" dalmű résziét, játsza Augusztiny 
Gyula. 6. „Népdalok" játsza Krdey Lajos 7. „Lucré- 
cia Borgia" dalmű-részlet, játsza Jung Lajos 3-ik rész. 
1. „Vágy" llaniscb M.-tói zongorán játsza Istvánfiy 
Lajos. 2. „Faust." Ábránd Lei haditól, zongorán játsza 
Orbán Károly. 4-ik rész. 1. „Öröm-nyitány." C M h é 
bertől, 8 kézre 2 zongoráié, előadják Audrejkovits 
Berta, Istvánfiy Miklós, Enyingy Kornélia és Wihlncr 
Alajos zenetenár. 2. „Szigetvári emlék." Székely Im
rének 18 ik ábrándja, zongorán előadja Enyingi Kor
nélia. 3. „Jeruzsálem I" Nagy ábránd Singeh c J B.-töl 
hegedűn zongora kiséret mellett előadja Wildner Ala
jos zenetanár. 4. „Le réveil du lion." Ábránd Koötski 
Antaltól, zongorán előadja Audrejkovits Berta. ő. ,.Pri» re 
Moldavie." Ábránd Wildner Alajostól, hegedűn zongora 
kíséret mellett előadja a szerző. G. „II. lthapsódia." 
Liszt Fercncztől, zongorán előadja Istvánfiy Miklós. 
7. a) „A  vándor," b) „Légy üdvözölve," Schubert Fe- 
rencztol, zongora kíséret mellett előadja Wildner Ala
jos zenetanár. 8. „Adó a ma putrié." Ábránd Wildner 
Alajostól, zongorán előadja a szerző !). „Rákóczy In
duló" Liszt l ereneztöl. 8 kézre 2 zongorán előadjak. 
Istvánfiy Lajos, Istvánfiy Miklós, Orbán Károly és 
Wildner Alajos zenetanár. Kezdető 5 órakor délután. 
Bementi jegyek a legnagyobb készséggel Wildner Ala
jos zenetanárnál (Szarvas-utcza özv. Benczúr Miklóstié 
házában) ingyen átszolgáltat mik.

(V — i) A  v ilágon  minden ism étlőd ik , mondja 
a „Rotlischild ház titkában" Scliie. így tüitónt Nyír
egyházán is. Még feledésbe sem ment a „Ha rum iák" 
eloadatása alatt a nagy vendéglő éttermében elkövetőt I

botráuyuos vigalom, íme az, e folyóhó 12-edik«n ugyáli* 
csak színi előadás alatt már ismétlődött. Nehauy úH 
ember annyira megfeledkezett magáról s oly kevesbít 
vette í  színházi nagy közönséget, bogy zene éö tfál 
mellett mulatott egész a színház végéig. Az egyéhi 
szabadság mindenütt tiszteletben tartandó ugyan, Üé 
csak addig, mig azon egyéni jog  gyakorlata által, má
sok egyéni joga meg nőm sórtetik. A mi rendőrségünk, 
moly ezúttal sem mutatta magát, alkalmasint azt az 
elvet osztja hogy: „íjuod licet Jovi, non licet bovi".

X  A honvédelmi miniszter, mint a pesti la
pok olvasói is tudhatják, közelebb rendeletet bocsá
tott ki a honvéd tisztikar magyarosodása érdekében. 
Szomorú dolog, bogy a nemzeti véderő élén álló tisz
teket, rendszabályok által kell kötelességük teljesíté
sére figyelmeztetni; de ha már kell • üdvözöljük a 
honvédelmi minisztert, mint aki e rendeletet nem a 
törvényhozás, nem a sajtó nógatása, hanem egyenesen 
saját kezdeményezése folytán léptette életbe. Ha gondo- 
lóra vesszük, hogy a német nyelv már annyira ottho
nossá vált honvédeink körében, hogy a született ma
gyar-ajkú tisztek is németül társalogtak egy mással: 
valóban c rendeletre a legnagyobb szükség volt.

( I I— k.) K opácsy Ipoly főhadnagyról, a Nyír
egyházán állomásozó honvedhuszárok ezidőszerinti pa
rancsnokáról, igen méltányos és igazságos tettet be
szélnek. Egy altiszt ugyanis, a múlt napokban igen 
brutális módon bánt el egy közlegénynyel. ami is tu
rnusára jővén a parancsnoknak, a hatalmával visszaélő 
altisztet nem csak rendre utasította, do példásan meg 
is fenyitette F. lénynél akaratlanul eszünkbe jut, még 
az Elek Gusztáv parancsnoksága alatt, ugyancsak e 
buszárzszúzad 2 altisztje által, a „Komlohoz" ezimzett 
vendéglőben elkövetett s általunk is jelzett botrány, 
melyben történt ugyan vizsgálat; de a két altiszt foly
tonosan szabadon jár-kell s az eredményről mélyen 
hallgat a krónika.

%* A  nemet Yo lk ssan ge iek e t, az erkölcste
lenség e fekélyes terjesztőit, a nagyváradi rendőrségi 
mint a „N.-Váradból olvassuk, kitiltotta a városból. E 
bír nem hely i újdonság ugyan; de amennyiben e ka- 
sza-kapakeriilö had Ny íregyházát szintén gyakran útba 
ejti, nem tartottuk fölöslegesnek a nagyváradi rendőr
ség e dicséretes eljárását fölemlíteni márcsak azért is, 
bogy adandó alkalommal, a mi rendőrségünk is tudja 
magát mihez tartani. Valóban nem tudja az ember, 
hogy eföldönfutókat sajnálja-e,vagy a hatóságot, mely 

! behunyt szemmel nézi ama pusztulást, mit e népség a 
közerkölcsiségen tesz, avagy épen közönségünket, 
mely elég könnyelmű tapsaival még többié is báto
rítani a különben is elég arczátlan énekeseket. Mi 
szeretjük hinni, bogy a közönség legnagyobb része 
nem is érti ama trágárságokat, különben lehetetlen, 
bogy tlhalgatná 1

~ b ~  Iparosainkra nézve érdekkel bírhat az
; „Országos iparos-szövetség tokaj-hegyaljai kerületi ipa
ros egyesülőt évkönve" 1872-re. E 170 lapra terjedő könyv 
magában foglalja az egyesület alakulási történetét, az 
egyesület alapszabályait, a legújabb ipartörvényt, az 
egyesület belélotét tárgya zó választmányi gyűléseket. 
Tartalmaz továbbá közérdekű ismereteket terjesztő ta
nulmányokat és történelmi jellemvonásokat Különösen 
ki kell emelnünk. „Nézetek és kilátások" és „A z első mes
terségek jelképei" czimü értekezéseket. Végre tartalmaz 
a társulati ügykezelésre és szabályzatokra vonatkozó 
magyarázatokat és utasításokat, Nem mulaszthatjuk el 
e müvet olvasóink, de különösen iparosaink figyelmé
ben ajánlani annyivalinkább, minthogy a jó l szerve
zett ipartársulatoktól tüggvén iparosaink jövője, szük
séges, bogy a helyesen alakulás biztosságára nézve, 
minden kínálkozó alkalmat és kutforrást megragadja
nak. Ily kutforrásul szolgálhat soktekintetben a nevezett 
munka, azért a már alakult s nagyrészben még alaku
landó ipartársulatok csak saját érdekükben cseleksze
nek, ha azt legalább egy egy példányban maguknak 
megszerzik. A terjedelmes könyv ára 1 frt. 20 kr. Kap
ható c lapok szerkesztőségénél és Dillubcrger Lajos órás
mesternél

X  Sárospatakon az idei nyári vizsgák kö
vetkező rendben fognak megtartattni ; juliusbó 12. 
lesz a prgymn. osztály vizsgáját jul. 14, 15 és 16. az 
éretségi vizsgák szóbeli része, a jul 17. a magán vizs
gálatok ; a megelőző héten az éretségi vizsgák Írásbeli 
része : jul. 14-től 26 ig a gymn. nyolez osztályának 
vizsgái és az nkadémai bárom szakának collogiutnai. 
Sárospatak, jun 11. az igazgatóság.

(B ) A városban kifüggesztett levélgyűjtő- 
szekrények naponkint háromszor iirittotnek ki s a 
begyült levelezések ugyanannyiszor szállíttatnak be a 
m. k. postahivatalhoz. Az 1-ső szállítás történik 9 óra 
30 perczkor délelőtt, a 2-ik 4 óra 30 perczkor délután, 
a 3-ik 5 óra 45 perczkor este.

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

Nyilvános köszönet.
Jól tudjuk, bogy a köztisztviselő, ha betölti hiva

talát. csak kötelességét teljesíti ; azt is tudjuk, hogy 
az ily tisztviselő saját üntudatábuu találja munkássá- 

[gáért a legnagyobb elégtételt: mégis vaunak körül
mények, midőn a tisztviselők munkássága és eljárási
ról a nyilvánosság előtt hallgatni, vétek lenne. Ily hely
zetben vagyunk mi alulírtak s érdekelt lakostársaink, 
midőn indíttatva érezzük magunkat Krasznny Gábor 
polgármester, Bencs László tanácsnok és Horváth Ágos
ton városi úti biztos urak irányában, a nyilvánosság 
terén fejezni ki legöszintébb köszönctünket azon buz
galmuk, s önzéstelen és erélyes intézkedéseikért, miket 
a házaink körül elterült mocsárok lecsapolása s U j»os- 
ványos vizeknek elvezettetése körül tanúsítottak. Evek 
óta létezett a b a j; meg voltak a tanácsi határozatok , 
de csak akkor lett végrehajtva midőn polgármesterünk 
megbízásából, Roncs László ur vállalta magára a befe
jezést, mit már legnagyobb részben meg is tett arány
lag csekély költséggel és Horváth Ágoston ur méltány
landó kiizrcmiiködésével.



Ismételt lcgőgzintébb köszönetünket nyilvánossá 
tesszük : hogy jövőben nem csak mi, de többi polgár
társaink is hivatkozhassanak az ily tisztviselők tetteire. 

Nyíregyháza, junius 21. 1873.
mâ ft fu a vízi éa Bzentmiháljr-utczai 
érdekelt lakosok nevében éz megbitá- 

sából
Sütő József.

a buaapiaczi lakosok nevében, 
Krajnyák György, 

az uj szőlő vagyis a kótaji utczai lako
sok nevében,

Lenhárdt György.

S Z Í N H Á Z .

Szerdán, juuiushó 11-ón Marosai K. jutalmául 
„Oavaut, Miuárd és társak" vígjáték 3 felvonásban. 
Valamint tartózkodunk az oly embertől, aki beszéd- 
közbeu kerüli tekintetünket, úgy igen keveset ígérő 
az -oly szituim, melynek szerzőjét a szinlapon elhall
gatják s fordítóul pedig soha uem hallott álnevet lép
tetnek fel. E nézetet igazolja e színmű is, mely mig 
egyrészről minden valószínűség nélküli üres és szegény, 
másrészről a legerkölcstelenebb dolgokat állítja elő 
még pedig nem úgy, hogy azokat megutáltassa, de sőt 
hogy megszerettesse. Oly nő mint Elvira, nincs, nem 
Jeliet a földkerekségén, Gavaut és Minárd pedig pláne

őrültek házába valók. A három leány alakja szintén 
! csak egy beteg főből kerülhetett ki. A szakácsnő, a 
zsandár és a fazék története plaue korbácsolni való. 
Fenttebbi nézetünk mellett szólt az üres ház is.

Csütörtökön : „Beleskei nótárius", bohózat 4 lei- 
vonásban Gáltól. A magyar geure-daraboknt e társulat 
átalában kitünően adja. Ez előadás is egyike volt a 
legjobbaknak, miket még eddig láttunk. Sajátságos, hogy 
e körülbelül félszázados színműnek több részlete még 
mindig úgy ráillik hazai viszonyaiukra. A (vasas) né- 

j met katounákkal még mindig közös viszonyban élünk ; 
i az étlapok nemcsak Budapesten, hanem privinczián is 
I folyvást német nyelven szerkesztetnek. Ennyit halad- 
J tünk tehát 50 év a la tt! Sok és szép vívmány mond- 
1 hatjuk.

Szombaton : „A  miskolezi kiházasitó egylet14, 
i életkép 3 felvonásban ; irta Dobocsányi Gyula. E darab- 
: hoz mint bírálaton alulihoz csak annyit szólunk, hogy 
i ha a színkör, vasárnap kivételével üres, azt az ily da
rabok elővételének köszönheti a társulat. E darab író
jának a színpad „a, b, c“ -jéről siucs fogalma.

Vasárnapon: ,,Szűköt katona44, népszínmű Szig- 
■ ligetitől.

Kedden: „ I  .avater44, színmű 3 felvonásban írták 
Dumauoir és Clairville. A bevétel a napi költséget nem 
fedezvén, az előadás elmaradt.

KÖZGAZDASÁGI ROVAT.

Üzleti értesítés.

A nyíregyházi termény-csarnoknál jun. hó 21-én 
bejegyzett terményárak.

Kereskedési ár
100 köbültőlkezdvePiaozi ár

Rom 00—00 fontot 
78—80 „
70—80 .

Buta „
Arra 
Zab
Tengeri 
Köles
Hab, tiszta fehér . 
Káposztarepcze 
Lenmag 
(íomborka 
Kendermag .
Mák
Napraforgóolaj 
Szesz 30 fokú magy. i

6.00—6 60 
0.00—0.00

0.00—0.00 
3.26—3.60 

1.65—60 
3.80-4 00 
0.00—3.75 
8.75— 3.80 
0.00—0 00 
0.00—0.00 
0.00—0 00 
0.00—0 00 
0.00—0.00

te 24

vámmázsa szer. 0.---- o_
0.----0 .-

16.00—18.00
23

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.
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Eladó ház.Nyíregyházán a buzntéren a 320. szánni ház szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítást ad Szu- nyogk Bertalan ügyvéd (Kisorosi-utcza 087. szánni házban.) (3- 2)
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Árverési hirdetmény.
( 3 - 3 )

Az alant írott m. k. járásbíróság részéről 
közhírré tétetik, miként az ifj. .Meinlek János 
s neje tulajdonához tartozó h a nyíregyházai 
744-ik sz. tjkvben foglalt 099. sz. epreskert- 
utczai liáz és belsőség, úgy a nyíregyházai 3905. 
s*. tjkvben felvett félnyilas ókerti szőlő, és egy 
fejős tehén tinó borjával együtt, folyó 1873-ik 
június 28-áu délelőtt 1 0  órakor, és ha ekor el 
nem kelne, 1873-ik julius 26-án ti. e. 10 órakor 
a törvényszéki épület udvarán, az alant írott 
járásbíróság közbenjöttével. előnyös föltételek s 
hosszasabb fizetési határidők mellett, önkéntes 
árvorelésen el fognak átlátni. A venni szándé
kozók az árverelési föltételeket az árverelés 
napjáig is, ezen járási nrósági irodában, s az ezen 
ügyben megbízott ügyvéd Szcsztay Károly kört- 
vély-ntczai lakásán liovcbben megtekinthetik.

Kelt Nyíregyházán, 1873. májuslió 31-én.Kovács
kir. járásbiró.

Kitűnő sléziai kőszén,
(mely a fánál felényivel kevesebbe kerül

ránk jövő c gépelési idényre, valamint ipar- 
űzőknek is

igen jutányos áron ajánltatikNyíregyházán (í~"
Fricd Jakabnál

Yendég-utczán 142-ik szám alatt.

P á l y á z a t .
Szabolcsmegyében kebelezett Polgár köz

ségben a főjegyzői állomásra, mely Ível 700 frt 
készpénz. 24 hold szántóföld, 10 hold legelő s 
szabad lakás élvezete van összekötve, pályázat 
nyittatik.

Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvé
nyeiket f. évi jidiushó 8 -ig, a tladai alsó járás 
szolgahirói hivatalához benyújthatják.

Kelt T.-Lökön, 1873. június 5-én.
Ónody Géza

(3— 3) szolgabiró.

Kállay Eugénia Ad. K. 244. ( 3 - 2 )

1873.

Eladó házhelyek.
Nyíregyháza városa részéről közhírré téte

tik, hogy a már képviseleti lég eladatni határo
zott seriiázutczai leégett hármas malom helye 
és a Krajesovies-féle ház, folyó évi junius 28-án 
délután 3 órakor a helyszínén nyilvános árve
res utján a legtöbbet ígérőnek el lógnak adatni. 
A föltételek a főjegyzői hivatalban megtekint
hetők.

Nyíregyháza, juninshó 13. 1873.
Jurányi Hugó,

( l ~ 2 )  Nyíregyháza váró* lújegyzöjc.

Eladó birtok.
Szaholcsmegyébe kebelezett Thass községé

ben, minden megkívántaié gazdasági épületek
kel h regálé joggal együtt, kedvező feltételek 
inellett eladó egy birtok : úgyszintén egy egészen 
jókarban levő aratógép „Sámuel et Sohn"-tól. 
Bővebb értesítést nyerhetni alulirt tulajdonosnál. 
Simapuszta, u. p. Nyíregyháza.

<3~^ ) Elek Emil.

Ajánlkozik leánykák tanítására mindenne
mű női munkákban, valamint fehérnemű és dísz
munkákra havonként 2 írtért o. é. —  Kívánatra 
elemi oktatásról is gondoskodva leend külön ta
nár által, mely esetben havonkint 1 Írttal több 
fizetendő.

Lakásom : Szarvas-utczán Szekeres-féle ház
ban 1 2 . szám alatt az izraelita templom mellett.

___________________  ( 0 - 1 )

Midőn mai napon irodámat Nyíregyházán 
(t. Sir lgnácz ur házában a nagy téren) meg
nyitom : a nagyérdemű közönségnek előforduló 
esetekre ügyvédi szolgálatomat ezennel felajánlom.

Nyíregyháza, 1873. junius 21.
Kövér Miklós

(1— 1) köz és váltó ügyvé.

Hirdetés.
A bécsi „Oesterreichische Hypothekar-. Cre

dit-et Yorsehusz-l»ank“ tulajdonát képező nagy
hutai birtokon következő tárgyak szaluul kézből 
rladandók :

1 ) egy egészen uj, még nem használt Wolf- 
féle gőz kazán.

2 ) egy befalazott régi kazán.
3) egy 16 lóerejü gőzgép,
4) egv háromjáratu gőzmalom,
5) teljes szeszgyár készlet.—
értekezhetni Nagy-Létán. Kopf Dávid úrral.
Nagy-Váradon. 1873 junius 16-án.

I )r .  K in l o w k y  M ór
mint a tank ügyvédje.

Pályázati hirdetmény.
Nyíregyháza város részéről múlt évi 3896. 

számú képviseleti határozatához képest egy, a 
a községi uj szervezesssel megállapított, s 1 0 0 0  

frt évi fizetéssel összekötött városi építészeti 
mérnöki állomásra ezennel pályázat nyittatik. 
Felhivatnak folyamodni óhajtok, mikép szakkép
zettségük, valamint erkölcsi és politikai minősit- 
vénytik bizonyítványaival felszerelt kérvényeiket, 
a város polgármesteri hivatalához —  folyó év 
jidiushó végéig beadni igyekezzenek.

Kelt Nyíregyházán az 1872-ik évi szeptember 
17 — 18-án tartott városi képviseleti gyűlésből.

Kiadta:
C'zupra Eudre 

aljegyző.

Eladó ház.
Orosz-utczán 587-ik számú ház, sza

bad kézből eladó. Értekezhetni Nyíregyhá

zán Sz e n t  m ár i  ay  Gy u l á n á l .  (3 — 3)

Eladó gép.
Egy még keveset használt jókarban lévő ..llornsby 
féle arató gép44, kedvező föltételek mellett eladó. 
A venni szándékozó alulírottnál N yíregyházán  

jelentkezzék.
(3—1) Juhász Kálmán.

Nyíregyháza, 1873 Nyomatott Pokay .Sándornál.
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