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Előfizetési fölhívás

„SZABOLCS"
8-adik évnegyedi folyainárii.
Húrom hó múlva a „ S z a b o l c s 4 má

sodik évi pályafutását végzi be. Ennyi idd 
teljesen elegendő arra, hogy egy irodalmi 
vállalat életrevalósága kitűnjék s magának 
vagy  állandó olvasó közönséget teremtsen, 
vagy  hagyjon fel sisvphusi munkájával.

Hála égnek, a „ S z a b o lc s á n a k  sike
rült megmutatni életrevalóságát s teremtett 
magának oly olvasó- közönséget, minővel 
kevés 21 hónapos hasonló vállalat dicse
kedhetik.

M ig  e körülmény egyrészről elég ked
vező bizonyítványul tűnik fel,a „S za b o lc s4 
szellemi részének helyes vezetése mellett; 
másrészről az annak életét biztosító anyagi 
részvét kedvező voltát is magasra kiemeli.

Nem lehet tehát szó arról, hogy a 
„ S z a b o l c s 4 r é s z v é t  h iá n y á b a n  egy 
hamar felhagyjon működésével. Adja az ég, 
hogy m ás o k o k  miatt se következzék be 
ez idő !

A  „ l a p k ia d ó  t á r s u la t 4 tagjai no- 
vemberhóban okvetlen összefognak hivatni, 
hogy az előterjesztendő számadásokból, sze
mélyesen győződjenek meg arról, miként 
lehet s e m m ib ő l ,  pusztán e r k ö l c s i  g a -  
r a n t ia  i n e l l e t t ,  biztos vállalatot te
remteni ott, ahol a s z ü k s é g e s  k é p e s s é g ,  
l e l k i i s m e r e t e s s é g ,  k i t a r t á s  és r é s z 
v é t  nem hiányzanak.

Van m ég a „ S z a b o lc s á n a k  mind
ezeknél nagyobb s átalánosabb fontosságú 
érdeme is. Ez érdeme az, hogy az 1872-ik 
évi januárhóban megindults egyedül a szer
kesztő szellemi munkásságára szorítkozott 
lap körül, ma már igen szép számú irói tes
tület csoportosul. Nem csak olvasó közön
séget teremtett tehát a „ S z a b o l c s 4 Sza
bolcsban, hunéin írókat is gyűjtött maga 
köré, akiknek száma naponkint szaporodik. 
Es ez igen természetes valami. A  napi ese
ményeket m egfigyelni szerető, müveit 
egyén, kezdetben csak újdonságokat, vidéki 
rövid leveleket küld be; majd leírja a köré
ben lefolyt különféle gyűlések folyamát és 
eredm ényét; később, közleményeinek olva
sása s nevének emlegetése á lta l, bizonyos 
nemes vágy szállja meg, Írni a közjó érde
kében; egyszer azon veszi észre magát, hogy 
czikkei a lap homlokán, nagyobb betűkkel 
jelennek meg s ő vezérczikk iró, journalis- 
ta lett.

íme, igy  teremnek egyes megyékben, 
vidékeken az irók. Boldog megye, vidék az, 
almi az értelmiség nem tartja kicsinyes do
lognak, néha-néha felszólalni a megyei köz
lönyben egy, vagy más házi baj ellen. Ott 
előbb kifejtik a köz szellem, és fokozódik a 
közügyek iránti érdeklődés, ami ma csak
nem minden megyében alszik.

Ha haladni, művelődni s anyagilag és

szellemileg boldogulni akarunk, minden me
gyében alakítani kell egy  kis irodalmi kört, 
miizeumegyletet. Erre pedig legalkalmasabb 
a helyi lap. Ennek föladata előkészíteni 
mindezt.

Nem lehet tehát eléggé magasztalni 
Szabolcsmegyc, különösen Nyíregyháza vá
ros értelmiségét, midőn a „S z a  b o l c s “ -ot 
felkarolta és azt folyvást támogatja úgy 
anyagilag, mint szellemileg.

A „ S z a b o l c s 4-mik feladata magasz
tos és szép, amit azonban csak úgy oldhat 
meg, ha az egész megye által felkaroltatik 
s a szerkesztő minden mellékes befolyást el
utasít magától. Teljes függetlenség, lélekben 
és felfogásban önállóság azon elemek, me
lyek nélkül hiúban küzd és fárad. Ezeket 
mindenáron biztosítania kell; különben a 
„ S z a b o l c s 4 nem leend egyéb, mint egye
sek hibáinak takarója és hiuságáuak legye
zője. Ily  lap pedig nem méltó pártolásra; 
nem méltó az életre.

Erősen meg vagyunk győződve , hogy 
ez álláspontot inegtartandjuk és biztositand- 
juk magunknak, jövőre inkább mint eddig, 
bármi áron.

Előfizetési díj : helyben és postán, az 
október deczember évnegyedre 1 trt.

Előfizethetni minden postahivatalnál, 
helyben Krasznay Gábor társulati pénztár
itoknál.

Nyíregyháza, szept. 20. 1873.

K. Kmethy István,
feleiül szerkesztő.

Még egy szó nemzed életünkről.
(L .) Sajátságos időket elülik!
Századunk, legkülönösebben évtize

dünk emberei, nem szeretnek tovább tekin
teni orruknál! Úszunk az áradattal, mely 
minden szemetet és gyomot magával ragad -1 
v a , szédületes gyorsasággal sodor a meg- j  
semmisülés örvénye felé.

Talán nem is szükség mondanom, hogy 
nemzeti életünkről szólok!

Két hatalmas ellenség jutott felettünk 
zsarnoki hatalomra. Egyik a nemzeti köz
erkölcs megromlása; másik az ebből szár
mazó és önként fo lyó közöny.

Egyiket levett kalappal üdvözöljük; 
előtte tömjénezünk : mert hiszen felülről 
jő  az.

Ha a nagyok divatát majmoljuk, miért 
ne lehetnénk mohó utánzói azok tévedései
nek is ; kivált ha látjuk, hogy ez saját mal
munkra jótékonyan hajtja a vizet?

A  másik mindennapos vendégünk; ve
lünk kél, velünk fekszik, lomhán viraszt még 
álmaink fölött is.

Előttünk zajlik le az élet; előttünk mo
zog, él a nemzet ékes nemzeti frakkba és 
figaróba bú jva! Ez még nem minden! V i
selje k i-k i azt, amit szeret; de hogy m eg
vessük, kigúnyoljuk minden lépten-nyomon 
nemzeti nyelvünket; lomtárba dobjuk iro
dalmunkat, melyet mig büszkén nézett le 
a külföld, m ig ifjú napjait élte, azalatt vo l

tak felejthetetlen dicsők, akik erőteljes, iz
mos élőfává nevelték fe l; s most, midőn a 
külföld maga dicsérve ismeri el haladásun
kat, magunk vagyunk, akik fennhéjázva ki
csiny éljük azt; s használjuk uton-utfélen a 
németet Üzletekben ez a nyelv; társasá
gokban ez a bizalmas megszólítás; hivata
los értesítő közeg; a leánynöveldékben erre 
fektettetik a legnagyobb súly.

A  magyar királyinak jelzett hivatalok
ban (értvén ezúttal a pénzügyőrit) legtöbb 
nagyobb vállalat költségvetése német nyel
ven van szerkesztve. Ezáltal a magyar ipa
ros leszorittatik a pályázati térről, vagy csak 
nagy ügygyel-bnjjal juthat hozzá, mint ez 
legközelebb Debreczenben történt Szóval 
minden eszköz, kissé eszélyesebben mint va
laha, felhasználtatik a germanisatióra. V a 
lóban önkénytelenül eszünkbe jut a régi 
nóta :

.V ilág a német gavarnak !
Nincs becse a hazafinak 1"

Szomorú időket élünk! És ezt mindenki 
látja, érezi, hogy igy  van; de azért csak 
úszunk az árral tovább. Mélyen, nagyon mé
lyen sülycdtUnk bűnös álmunkba! Mikor üt 
a felébredés órája?!

Oh még az nincs oly közel; a közö
nyösség lomhán viraszt álmaink fölött, be
dugja füleinket, nem engedi, hogy odáig 
jussanak a keserű kifakadások, az ösztönző, 
buzdító, ébresztő szavak.

Lapok utján szólalsz fe l?  Egyik rész 
kineveti,másik rész kigúnyolja nemes törek
vésedet, a harmadik rész erősen bizonyítja, 
hogy bizony igaz az, de a lelkesültség m eg
hal a fekete kávéval, vagy a pohár borral 
mely mellett született

Mi lesz mindebből? Hová fo g  mindez 
vezetni? E gy késői s keserű fölébredéshez!

Minden bűnös mulasztás keserűen szokta 
magát megboszúlui!

Már is kezdődik.
Megtámadta már az iparos és műosz

tályt; elöli azokat akik jórem ény fejében, 
apáiknak földén hivatalos pályára készültek! 
Szóval, itt és ott leszorittatnuk a térről; ide
genek harácsolják cl elölünk a zsíros falato
kat; nekiiuk csak a sovány rész marad! De 
akkor azután ne panaszkodjál nemzetem; 
mert megérdemlett sorsodra jutottál; mert 
inig a baj mélyen nem eresztő gyökereit, nem 
ébredtél fel s közönyösen nézted el a su- 
plantatiót, szemet hunytál, midőn a hivatla- 
nok búzádba vágták sarlójukat Nem tömö
rültél; nem alakultál egyletekké, melyek 
egyenesen volnának hivatva megakadályoz
ni a kóranyag terjedését.

Ha alásülycdtél a semmisülés örvényé
be, nem fo g  fölötted sajnálkozni senki; mind
össze a boszuló nemesis ezt fog ja  Írni le j
ládra ; „ Itt  nyugszik a hajdan erős ma
gyar, mely önkezével ásta m eg sírját “ ! Ue- 
ceperunt mércédéin!



A Tisza szabályozása.
'Különb* tekintettel Feliő-Szabolcirm, • némi vonatkosiml • 
„8zabolc»“ 22—25-dik számaiben ugyanez érdekben megjelent;

„ Válaas" czikksorozatra)

(Folytatás.)

III.
Ha a fentebb előadottak alapján, azon követkéz- f 

tetést vonjuk le, hogy a számítás, melyre a töltósezési j 
reudszer alapittatott, hibás volt, úgy hisszük nem tó- ■ 
védünk; sőt mulasztásnak találjuk azt is, hogy az 
utolsó töltés-szakadásoknál sem határoztatott meg az 
árterekre kiömlő viz köbmenuyisége, s igy maga az I 
1807. évi nagy viz sem tanulmányoztatott kellőleg.' 
Ezen vízmennyiség a dombrádi volt kir. osztály mérnök 
ur által hozzávetőleg, minden tanulmány és vízmérési 
adatok nélkül, 6’’ vizszin-magasságnak vétetett, de szint
úgy lehetett volna azt kevesebb; vagy többnek is venni 
azon alapon.

Ha ezen s átalában a Tisza vízmennyiségére vo
natkozó nagyobb mérvű tanulmányok nem hajttatnak 
végre, a jövő mindig nagyon kétes lesz.

Mi csak azon óhajtásunknak adhatunk itt kife
jezést, vajha tanulmányoztatnék a Tisza, a jövő, az 
ország s a tudomány érdekében.

Hogy az eddig követett rendszer hibás volt, azt 
a számok igazolják. Mert miként nevezhetnénk egy 
oly építkezést helyesnek, biztos számításra alapított- 
nak, mely csak ()  374. biztosítékot volt képes nyújtani 
Ezt határozottan tévesnek, hibásnak kell tartanunk. 
Hogy a hiba hol követtetett el, azt nem határozhat
juk meg, s csakis ha minden adattal rendelkezhet
nénk, mely ezen számításnál alapul vétetett fel, jelöl
hetnénk azt ki. így csak az eredményre mutathatunk, 
mely határozottan mellettünk bizonyít; sőt nagyon va
lószínűnek tartjuk, hogy az a tökéletlen alapon tett 
ismeretek nyomán következett b e ; vagy mint már fen
tebb is említettük, a T i s z a  és m e llé k  fo ly ó in a k  
v íz m e n n y is é g e ,  k ü lö n b ö z ő  v íz á l lá s o k  m e l
l e t t  nem  s z á m ít t a t o t t  k i ;  úgy vizkürnyékök csa
padéka sem észlelteit tt kellőleg, s ezekből kifolyólag 
nem ismertetett azon vízmennyiség, mely a munkálat 
alapját képezi. Vájjon tanalmányoztatott-e a Tisza s 
mellék folyóinak csapadéka, hogy hány hüvelyk az, az 
év különböző szakában, melyből helyes összevetés foly
tán, a magas vizek idejét lehet meghatározni'.''

így vájjon ezen csapadékból mennyit adnak át 
a mellékfolyók a Tiszának, s maga a Tisza is meny
nyit vezet le különböző időszakokban, ■ melyek azon 
időszakok, midőn a legnagyobb csapadéki °/0-ok találkozva 
az áradások bekövetkeznek ? Mert csak ha ismerjük 
az egyes vizrészeknek a legmagasabb vízállás alatti 
köb tartalmát, idejét, helyét ahol azok találkoznak, 
hol azok egyesülnek s hogy ezen egyesülés bekövet
keztével a folyam medrében minő változások állnak 
be, minő lesz annak folyási képessége, sebessége, mely 
az egész mederben létre jő, úgy ha ismerjük azon 
akadályokat, melylyel a lefolyó vízmennyiségnek meg 
kell küzdeni, hogy minő azon anyag, melyet elszállít 
magával, hány százalékját képezi vízmennyiségének, 
vagy azon talaj, melyet az erősebb ár tova hömpoly- 
get, minő fólduem képezi alapját, partjait, mennyi 
iszapot rak le utközbeu, mennyit ad át a Dunának, 
s igy minő mértékben járul hozzá a Duna Dctájának 
képződéséhez, hol minő hőmérséklete ? Bat. határozhat
juk meg azon keresztszelvényt, melyben a legnagyobb 
áradások is nyugalmasan folyhatnak alá.

Ezek mind oly kérdések, melyeknek tökéletes is
merete kívántatik meg egy folyam szabályozásánál, 
s különösen ha az oly rendszerrel köttetik egybe, minő 
a Tiszánál követtetett, m id őn  az á tm e ts z é s e k  
k ö v e t k e z t é b e n ,  a n n a k  e g é s z  f o ly á s i  r e n d 
e z ő r e  f e l z a v a r t a t o t t

Igen kívánatos, hogy ezen adatok mind rendel
kezés alatt legyenek; mert csakis ezek nyomán lehet 
vizsgálat alá venni a létesített ezabályozási művele
teket is

Térjünk át most a szabályozás jövőjére oly lé
nyegesen kiható átmetszések vizsgálatára.

Az átmetszések mellett több technikai érvelések 
bizonyítanak, s ha azok czélszerüen alkalmazvák, jó 
tékonyan hatnak egy folyam szabályozási rendszerére;

míg hibás alkalmuzás folytán, a kívánt czél nem 
éretik el.

A Tisza szabályozásánál, következő szempontból 
létesítettek azok :

A hajózás érdekében, hogy ezáltal biztos és rö- 
videbb ut létesittessék a hajózás számára. Hogy nagyobb 
esést nyervén a Tisza, vizsebessége növekedjék; igy a 
magasabb ár sebes lefolyást nyervén, a vizszin alább 
szállitassék. Hogy némely tapasztalt vizduzadások meg
szűnjenek, s jótékonyan hassanak a felettük eső fo
lyamrészre is. Hogy egyes folyamrészek hibás lejték- 
viszonyai kiigazitassanak; s hogy a folyam hordképes- 
sége neveltessék 6tb.

Ezek azon előnyök, melyekből kiindulva a Tiszán 
százon felülmenii átmetszés létesittetett*

Ha ezen átmetszések összegét a Tisza egész liosz- 
szához viszonyítjuk, úgy fogjuk találni, hogy a 
részekre aránylag sokkal több esik, mint az alsóbb ré
szekre, s már Ibránynál a 39“  számot találjuk.

Hogy a hajózás érdekében mennyire volt kívána
tos, sőt szükséges a folyam felső részén tervezett át
metszések foganatosítása, igen helyes érvekkel kel ki j 
ellen Palcocapa, említett müvében; sőt tapasztalásból 
tudjuk, hogy a hajózás azóta a Tiszán nagyobb mér
veket nem öltött, mert a hajózást bármely rendszeres 
mederben is csak a vizbóség, illetőleg vízmagasság 
szabályozza.

Igen, kívánatos volt a folyammeder tisztítása, hogy 
a hajók kisebb, alacsonyabb vízállás mellett is minden 
veszély nélkül közlekedhessenek, s valóban a rövidítés j 
által nyert előny, nem ér fel a tett kiadással.

A mi pedig az átmetszések által nyert nagyobb 
esés következtében létesített sebességet ille t i. nagy 
kérdés, vájjon az alsóbb Tiszánál nyert sebesség 
arányban hozható-e a felsőbbel, hol az átmetszések 
folytán nyert esés, viszonyítva a felsőbb részekhez, 
mindig kevesebb, s igy ami a felső vonal előnyére 
szolgál, az lejebb kártékonyán fog hatni, s okvetlen viz 
torlódás, duzadás fog elé állan i; pedig nézetünk sze
rént ezen szabályozási műnek oly egyöntetűnek .kell 
lenni, hogy minden nyerhető előny, egyformán osztás- ( 

sók el a Tisza egész hosszában.
Hogy a felsőbb részek vizszine. az átmeszesek 

folytán alább szállott, eriől meg vagyunk győződve; de 
bo«jy mily mérvben, s hogy minő kihatással lesz az az 
alsó részekre. ez még oly tauulmány tárgya, mely he
lyesen csakis a normál-viszonyok teljes beálltával lesz 
eldüiithetó. Megjegyezzük itt, hogy mi ezáltal semminemű 
előnyt sem látunk elérve; sőt azt már a felső-szabolcsi. 
Tisza alsóbb részére sem tartjuk előnyösnek, mivel 
területén felül is Csapig, mintegy 20 átmetszés létesit
tetett, s ig y  t e r ü le t é r e  s e b e s e n  roh a n  a Iá  a 
k ü lö n b e n  is e l é g  esés és s e b e s s é g e i  bir«> fo 
ly a m ; mert itt is áll hogy az átmetszések következ
tében nyert sebbeség, neiu hozható arányban vagyis 
mindig nagyobb leend az, mint az. alsóbb részeken, j 
hacsak azon a legnagyobb méretekben nem hajtattak 
végre az átinets/.é-ö folyamröviditési műveletek: d- 
melyek kiszámíthat Ion veszélyt hoznának az alsóbb- 
részekre. S mi his-./iik hogy már itt is vizszin emelke
dés lesz tapasztalható, viszonyítva a szabályozás előtti 
állapot vizszin magasságokat a létesitettekkeL 

(Folyt, köv.)

Levél a szerkesztőhöz,
illetőleg Nyíregyháza város összes polgárságához.

Minthogy a Vidliczkay József országgyűlési kép
viselőnk által, multhó 31 re összehívott népgyülés, me- 

1 lyen én is elmondandó lettem volna a pesti országos 
jegybaukügyi conferentia lefolyását, a cholerajárváuy 
miatt, meg nem tartathatott; és mivel nem tudhatom 
hogy lesz-o alkalom és mikor, hogy küldetésemről 
számot adhassak : kérlek légy szives ez értekezletróli 
jegyzeteimet felvenni és lapodban közölni. Meg val
lom, hogy e sorok nem voltak sajtó alá szánva; de 
miután a körülmények úgy hoztákjmagukkal, meg fog
nak bocsátani e lap szives olvasói, hogy tekintettel 
Nyíregyháza város lelkes polgárságára, nem bírtam

teljesen elhallgatni előttük ama g j ülést, melyben ró
luk is történt megemlékezés.

T i s z t e l t  p o lg á r t á r s a k !
A nyíregyházi baloldali körnek multlió 17 én tar

tott nagy gyűlésén szerencsés voltam az akkor jelen 
volt polgártársaim bizalmából, u m. hó 20-án Pesten 
tartott országos jegybankügyi uópgyülésre önök által 
felküldetni, ahol is megjelenvén, az ott történtekről 
vau szerencsém önöknek következőket hozni tudomá
sukra

1- ör. Multhó 19-én a „H u n g á r ia "  nevű foga
dóban mintegy százötvenen gyűltünk össze előértekez- 
letre, részben vidékiek, iészben a főváros lelkes lako
sai; mely elóértekezleten Horn Ede országgyűlési kép- 
viselő, a kezdeményező bizottság megbízásából, egy 
határozati javaslatot nyújtott bo az értekezlethez. E 
javaslatnak, amennyiben annak elfogadott részét, a ha
zai lapok azóta már közölték, éu csak azon részét 
adom elé önöknek, melyet többünk közbejöttével, az 
értekezlet elejtett. A javaslatunk o tételét : „Tekintve, 
hogy a magyar önálló független népbauk létesítése az 
1867-ik XII. törvényczikkel nem ellenkezik, és annak, 
a kiegyezkedés gátul nem szolgálhat11, kihagyatui kí
vántuk azért, mert pénzügyünkre nézve az önrendel
kezési jog egyedül törvényhozásunknak lévén fenntartva, 
egészen szükségtelennek láttuk, hogy ezen tényt is kon
statáljuk s ez által mintegy bármi csekély befolyását 
is elismerjük a «7-iki kiegyezkedésnek, a magyar füg
getlen jegybank létesítésére nézve

2- or. Megemlitcndönek találom Áldor Imre urnák 
azon javaslati módosítását, tnelyszerént a nemzetgyűlés 
baladéktaUnuli összebivatását a kormányhoz inté
zendő kérvénybe foglaltatni óhajtó. Ezen módosítási ja 
vaslatot csak alig nehányau pártoltuk.

Elejtő pedig ezen módosítási javaslatot az érte
kezlet azért, mert időt kívánt engedni a kormánynak, 
hogy az országgyűlés összejöttéig, a kellő lépés* két 
meg teltesse és elkészülhessen a nemzetgyűlés elé ter
jesztendő eziránti törvényjavaslatával.

Ezek után a jövő napi nagy gyűlés elnökéül Júkay 
Mór hozatván javaslatba, az értekezlet eloszlott. Ezt 
követte a társas vacsora, szebbnél szebb és lelkesitőbb 
pohár köszöntésekkel lus/orezve, melyek közzül nem 
hallgathatom el azon j* les felköszöntést, melyet Ma- 
tolay Etele Zemplénin gye országgyűlési képviselője 
mondott a jelen volt Bambi* Jánosra, aki legközelebb 
a magyar független nemzeti jegybank alapjára 60 ezer 
arany frankból álló összes vagyonát ajánlotta fe l ; él
tetvén öt. mint egyik litka példányát az áldozatkész 
hazafiaknak, „nagyobbnak tűnik fői én előttem Bara- 
bás János polgártársunk, mondó a többi közt szóló, 
mint egy Széchényi Urváu, aki egy évi összes jövedel
mét ajánló fel a magyar nyelv művelése és terjeszté
sére : mert ö nem egy évi jövedelmét, de összes va
gyonát tette föl a haza oltárára nemzetének feláldo
zandó !*

3- or. A 20-iki nagy gyűlésen, Júkay Mór közbe
jött betegsége miatt nem elnökölhetvén, elnökül egy
hangúlag Matolay Etele, alelnokül Simonyi Ernő, 2 od 
alelnókül Gyalokny Antal (jobb oldali) b itek  megvá
lasztva. Ezek után Iloru Ede előadó a 19-iki értekez
leten elfogadott javaslatát Itatn ia Simonyi Ernő be
szélt; elmond*á.i, misz iéut o felteszi a jelen kormány
ról. hogy daczára az országos kívánalomnak; daczára 
az égető szükségnek : a magyar jegybank létesítése 
érdekében, nem ing tenni semmit, es hu mi akarjuk, 
hogy ónálló jegybankunk legyen, követnünk kell Ba
rabás János polgártársunk példáját. Ezután követke
zett az én szerény indítványom, hogy „mondja ki a 
jelen gyűlés, miszerént a jelen ponton meg állani nem 
akar. liánéin a magyar jegybank ügybeni agitatiót ki
terjeszteni óhajtja nz egesz hazára; mondja ki, hogy 
ezt létesítendő, a hírlapok szólítsák fel az ország min
den polgárát, miszerént minél tömegesebb aláírással 
ellátott kérvényeket nyújtsanak be az összeülendő 
nemzetgyűlés elé; kérelmezvén a magyar független 
jegybank létesítését, pénz és kereskedelmi ügyeink füg- 
getienitését. Ez indítványhoz Simonyi Ernő hozzászól
ván, a többek közt ezeket monda : „Azt mondják lelő
lünk, hogy ugitáluuk; dehogy agitálunk, hisz épen az 
a baj, hogy nem agitálunk ; mert amidőn a legtöbb 
aláírással ellátott ily kérvények érkeztek be az or-

A „Szabolcs" tárczája.

Nőkről a nőknek.

Irta Oolenich Károly.

IL

Kell emaoczipatió első sorban az anyáknak, hogy 
szivükbe véssék azt, miszerént nem elég csak anyának 
lenni, megszülni a gyermeket; bánéin neki, mint a ter
mészet által kirendelt első nevelőnek, ismernie kell a 
nevelés főbb elveit; fogékonynak kell lennie a szép és 
jóra és nem pusztán a fényűzésre. Olyannak kell len
nie, hogy ne piruljon, midőn a világ ama régi példa
szót mondja szemébe: Nem  m esse  e s ik  a z  a lm a  
fá j  á t ó l  I . . .

Kell emanczipatió második sorban, hogy a kor
látlan fényűzésnek, mely a házasulandókat jogosan el
riasztja, eleje vétessék, és hogy azon nőink, akik a vi
szonyok folytán egyedül maradunk, önerejükből meg
élhessenek.

Ide azonban épen nincs szükség oly izgalmas áb
rándokra, minőket sokan felhozni szeretnek. Igaz, hogy 
voltak és vannak nőink közt sokan, akik tudomány, 
művészet, irodalom s az élet mezején feltűntek; éu 
*eni feledtem el soha az oly neveket, minők : George 
Sand, Muntague Marié, Krüdener asszony, L'Enclos 
Nmon. Sevigne, Róíandné, Júlia, Aissé, Albany, Arnould. 
Billiugtoo, Sophie, Ilnber, Fontagnes, Foquo Carlin. 
Fréron, Madame Segalas, Galizzio, Thervigne Mericourt, 
Unger, Genlis, Geotifrin, Gottsed, Weisenthuru, llergalli

Luiza, Decken testvérek, Guizot neje Pauline de Menla. 
Daschkotl, Lewald Fanni, Stael, Royer Collard, Miss 
Martineau, Mülbach, Howe, Semiramis, Swéd Krisztina. 
Mária Therézia, Erzsébet, Lorántffy Zsuzsanna, Judith. 
Corday Cbarlotte, Jean d'Arc, Rozgonyi Czeczila, Zrí
nyi Ilona, Ilirsch Jenny stb. De jegyezzék meg jól 
hölgyeim, hogy netn mindenkinek nyílik ez a tér. Le
gyenek szívesek végig olvasni eme nagy nevek életraj
zait s a többieket, akiket megneveznem nem lehet 
hely szűke miutt, és befogják velem együtt ismerni, 
miszerént e nagy nevek között, alig néhányat fognak 
találni olyat, akik megtartották volna nőiességüket, 
erkölcseiket, vagy boldog családtagok lettek volna. Én 
ily áradatnak vinni a nőnemet nem kívánhatom soha, 
legyen mások előtt bárminő magasztos a név varázsa 

Egyébaránt az újabb vizsgálódások nagyon is le- 
törprs/ték a lelkesedést az úgynevezett női nagy szel
lemek iránt. Lehetlen itt mind eme vizsgálódások ered
ményét feltüntetnem; jövőben talán önálló kötetekben 
adandóm majd Legyen itt elég a sok közzül Burdach 
idevágó észrevételeit kiolllózuom. <K. Tr. Burdach Die 
Phisiologie als Erfahrungwissenschaft, 1. 11. Leipczig, 
2ő3— 299. 1.) : „A z asszony csak újra teremtő (repro- 
ductiv), a férfi teremtő (productiv). Az asszonyi nem
ben sohasem találtatik lelki eredetiség, vagyis találó 
ész, mely, mint a lélekuek való teremtő ereje, magá
nak uj rést nyit. járatlan ösvényen halad, és a tudo
mány mélyébe hat. Egy asszony sem tett eddig nagy- 
találmányra szert; sőt a szép művészetekben egyikiik 
sem teremtett valami nagyszerűt ; sok jeles virág-, arc/- 
és tájfestőnók voltak ugyan már, de egy sem állott 
elő nagyobb remek képpel; sok irt regényt, de hősi 
és tragikai költeményben egy sem tündöklőit; sok hang-

költönő volt, de egyik sem adott nagyobb eredeti cora- 
positiót.*

Itt igazat adok egy iró szavainak :
„Ha a nö örökre az élet zajában és küzdelmeiben 

lesz kénytelen tölteni napjait, akkor nemcsak a csa
ládi élet lesz összezúzva, de a nő elveszti azt, ami va
lódi szabadságának egyetlen biztosítéka, —  a férfi
nem t i s z t e l e t é t  Olt, ahol a nö a katona, és bevo- 
uatik a politikai élet küzdelmeibe, ott a szeméremér
zet és nőerények kivesznek; az ily módon emanczipált 
nő kéjnó lesz; a becsületes nö csakhamar visszavo
nulni kénytelen. Ne feledjük el soha, hogy volt a vi
lágtörténelem folyamában egy időszak, amidőn egy 
kéjnó saját vagyonából akarta felépíteni Thebe váro
sát és falaira felírni : „N a g y  S á n d o r  le r o m b o l t a ,  
P lir y n e , a k é j h ö lg y  f e l é p í t ő  a z t."  E kép a túl
zott mértékben eszközölt emanczipatió képe. Az er
kölcstelen nő mindent, még tiszteletet ia nyerne, az 
erényes nő mindeut elvesztene."

Én elismerem az emanczipatió szükségét, és nem 
tartok Siherr úrral, aki a női emanczipátio kívá
nókat olyanokul tekinti, akik fejtetőre állva tyúksze
meikkel nézik a világot; én elismerem, de csakis úgy, 
hogy aki már egyszer an ya , ismerje teljesen nevelői 
tisztét; legyen művelt, nem olyan, mint napjainkban; 
legyen munkás és nein piperköcz, és hogy nyissunk 
tért azok számára, akik házasság nélkül maradtak : 
hogy önerejükből nyugodtan élhessenek.

De hát tulajdonkepen, kik nz okai a jelen álla
potnak? Kik segíthetnek a bajon?

A nők; egyedül **k!... Figyeljük meg 
(Folyt, kov)



•zá^g) üléshez. hz alúiruk s/áma alig múlt a leiül a 38 
ezoret Agitáljunk úgy, mint angolországbau szokás 
|.ül,ljuk szekerekkel a folyamodásokat az orsznggyű- j 
l0#hez; Írjuk alá 3— 4 millióan az agitáló kérvényeket; 
ez azután igen is agitatió lesz. mégpedig olyan, hogy

az országgyűlési majoritásnak, sem a kormány
nak nem lesz bátorsága ellene szegului. Tétetett még 
Króm Antal jobboldali polgártársunk által is egy in 
ditváuy, melyszerónt egy állandó bizottság lett volna! 
kinevezendő, mely ezen ügyet szemmel tartsa és sür
gesse: de elejtetett s helyette a Magynrujság Regéd 
szerkesztője Áldor Imre azon indítványa fogadtatott 
el hogy a jelen kérvénynek a minisztériumhoz leendő 
benyújtásával, a jelen gyűlés elnökei és jegyzője bí
zassanak meg. Ezek után a gyűlés eloszlott.

Meg kell még említenem a pesti kőz[ önti ellen
zéki kór helyiségében 20-ikáu tartott társas estélyt.1 
aholis a lég lelkesitöbb szónoklatók mondattak, és 
ahonnan Kosutli Lajos hazánk nagyfának üdvözlő al
kalmi távirat is küldetett, melyre senkitől sem fogad
tatott több el 10 krnál azért, hogy mindenkinek ré
sze legyen az iidvözletbeu. Alkalminak mondám ezen 
táviratot azért, mert úgy lett benne hazánk nagybaj 
üdvözölve, mint a magyar nemzet első független pénz- 
ül yi minisztere.

Lélekemelő volt reám nézve, midőn Matolay Etele 
által, mint Nyíregyháza városa küldöttje, lettem mlvo- j 
zölve, aki is kiemelő haladó városunk szal>ade!\i:.-,é- 
gét, minden szép és nemes iránti fogékonyságát, — ! 
melyet úgymond .megmutatott az által is, hogy a j * - ’ 
len i agy horderejű ügyben is elküld*- képviselőjét ko-
rüukl e* 1

Legyen szabad még megemlítenem azon < -<-kély 
erőmtől gveugén ecsetelt felhívást, nn-lyet ezen l uc-u 
estén az ott jelen volt bajtársikhoz intézni szeien- 
cséin volt. Tőlem kitelhető I* lkesültséggd Liviim f* 1 
ugyanis az ott jelen volt polgártársakat, .hogy tekintve 
ezén ügy fontosságát, melytől csnkt gvnn lanu eti lé
tünk függ. ha innen távozunk, legyünk mindannyian 
apostolaivá ezen ügynek; hívjuk össze polgáitárain
kat; adjuk eléjük a magyar jegybank fontos voltát 
nemzeti felvirágzásunk sót letelünk érdekében; szer
kesszünk minél több folyamodá-okut. újuk alá azon fo
lyamodásokat minél többen; kérjük meg polgártársain
kat pártkülönbség nélkül, hogy vegyék szivükre, mert 
most már a lét vagy nem lét határá-'g .'riink. és Ír
ják alá a kérvényező folyamod.i--' : t párt és feleke
zeti különbség nélkül : hogy igy teljesülhessen Simonvi 
azon szava hogy : .ha az egé-z n e zet kivan valamit, 
az elől még nz országos több-ég, de im g a kormány 
sem térhet ki, s azt valósítani kot.-1..... g o -

Ez iuditványszeru ielhiv.ts n< no -ak lelkesülten 
fogadtatott, de midőn Fejér Péter K* rskemét város 
küldötte közvetlen utánam eme sza vakat monda : .a 
m a g y a ro k  I s t e n é r e  e s k ü s zü n k , h o gy  a né
m et n e m z e t i  b an k  r a b ja i  t o v á b b  nem le- 
s*üuk ." A* estélyen jelen voltak mindnyájan a legna
gyobb lelkesültséggel mondták utáuuu uz .e s k ü 
i t  ük" szét.

f.s mo-t előadva a pesti augusztus "0-án lefolyt 
jegybankügyi népgyulés történetét, l. gu n  szabad ne
kem öuökhez is kedves polgártársaim mégpedig párt
különbség nélkül a fentebb említett felhívásomat is
mételni.

Adjunk be mi is a miniszteriül!.lm/, vagy a* or
szággyűléshez kérvényt, de írja azt alá a város n in
áén polgársága. Polgártársak! Ilárhi sokszor sokban 
nem értünk is egyet; de In  a haza veszélyben for
gott, még mindig egyet tudunk érteni. A h -zn most 
ismét veszélyben van. még p« i g nagv vészéiben: az 
anyagi bukás részéivé fenyeget bennünket Értsünk 
egyet és megmenthetjük a hazát

Éljen a haza! Éljen az egyetértő*! éljen és lé
tesüljön mielőbb a magyar ónálló független jegybank, 
mert csak úgy lehet e nemzet boldog, szellemileg nagy. 
ha anvagilag is virágzó lesz

Nyíregyháza, 1873 alig. 31.
.Vike* z József.

VIDÉKI LEVELEZÉSEK.
Nagy-Kuli >. szept. K>. l s73

Tekintetes szerkesztő ur!
Rég nem láttuk egymást, mert különböző irányú 

utaiuk és dolgaink külou-kiiloii helyeken tartanak le
kötve; de talán épen c körülménynek fogom köszön
hetni, hogy szives és szívélyes barátsága következté
ben, laikus létemre is fölvéteti lapjaim igénytelen so
raimat.

Képzelem, hogy legelőször is a .laikus* kifeje
zésnél pihen meg a szerkesztői vörös czeiusa. pitiig 
tessék elhinni, hogy ezen nincs mit csodálkoznunk; 
mert vaunak körülmények es jelenetek, például : az 
önzetlen <s árnyatlun tiszta hu/ntiui érzületről való 
meggyőződés, a honpolgárt, helyi és emberi kötelmek 
bármily áldozatkészséggel is nuzgó s b-lkiisineretes 
betöltésének tapasztalába. a kifáradhatian küzdés min
den szellemi és anyagi jólét létesítésére sth stb„ me
lyek minden becsületes jóéizésii laikus emberrel is 
épen úgy felvétetik az írói tollat, mint bizonyos korú 
és állapotú fiatal egyéneinket saját s/mr/dineik köte
lezik a vers gyártásra.

ószintén megvallva, mint már különben is na
gyon jól u.éltóztatik tudni, * ii olyan ..médium tenure 
beate“ -fele ember vagyok, ki bár állítólag pártatlanul, 
azaz hibásan, de azért mégis, mindig bebizonyítható 
lag, hazafiui becsületes érdeklődéssel szemlélgeleiu és 
vizsgálgatom minden politikai és nem politikai mozza
natot; legkülönösebben pedig a tanügyi események 
keletkezését, lefolyását és eredményeit «  az égvén al
kalmakból folyvást tanul-.!L’ot vonva. ezek Hz«-rV-i:t n- 
tézem mondanivalóimat. E/*n cons*rvativ elvi lo.ladís 
vezérel most i«, midőn Nagv kalló város tanügyi leg
újabb mozgalmairól hangoztatok p ír  szót

U ram ! oly aportdui 'annik itt a tanügynek, 
hogy mindeniket jo g ga l, méltán és valóban valódi

büszkeséggel számíthatjuk azon ritka hazafiak közé, csünnél a napokban. Egy igazhitű izmaelita, 12 írt utalt 
akik nemcsak érzelemmel, do átgondolt s kitartó tö- egy hétre csak 3 forint kamatot vett, a kölcsönösszeg 
rekvéssél és tényekkel szolgálják a haza emelkedését j hármas árát meghaladó zálogtárgy letétele mellett. Ha 
egyedül biztosító tanügy fejlesztését; s ezek közé so- e kamatlábat 100 frt kölcsöntőkéhez viszonyítjuk, egy 
roz/nk számos tagját azon jelentékeny megyei család-! éven át 100 frt után 1300 frt lesz a kamat. Nem meg* 
nak is, melynek nemes hazafiui erényeit a magyar tör- vetendő gescháft. Ez esetnél eszünkbe jut a szegén)' 
ténelem Kállay nevezet alatt még II András idejéből ségre nézve oly igen üdvös engedélyezett .zálogház"
fólj egyezte.

Vannak itt s a vidéken
Iszony nem ártana, ha néhány jobb érzelmű emberi.a- 

oly egyéni notab litások rát felkarolná ez eszmét s létesítene egv zálogházat,
és auktoritások, akik Nagykálló. mint nemes törekvésű mely illő kamat mellet, mindig nyitva állana u szé
lül) i központ iránt, őszinte rokonszem vei s tettkész gónység előtt.
pártolással huzgólkodnak. X  A japánt m iívésztársu ln t 3 előadás után

.Most ismét alreáltauodájuknak föieáltanodává le- városunkból Miskolczra utazott, hol már múlt csütör- 
ndö felem* ltetésén fáradoznak, még pedig oly buzgó- j tökön be is mutatta művészetét a színházi közönség

Sággal, mint igazi együttes jóakarattal 
egyenlő kitartással dolgozik a hajó 
vész fenyegeti

Tudom biztosan, hogy nagyszerű

teljesen lőtt. Nagy haj volt, hogy Nyíregyházán csak igen szűk 
minden népé, ha és alacsony helyiségben léphettek fel, mely körülmény 

gén sok élvezettől fosztotta meg közönségünket. Mü- 
szetük fénypontja az e g y  e n s u ly ta  r tá s  , melyetvalódi mü- ;

becsesei bíró emlékiratuk van kinyomatva tudomás és bámulatos tökélyre vittek, Toro-Noro lapta- és botocs- 
tauulmányozás végett mind az országos képviselők közt, kajátékában, az emberi ügyesség netovábbja nyilvánult.
mind pedig a provinczián szétosztamh -j- U ilg c r le id e r  Jónás hasonszeuvi orvos tu-

Tudom, látóin, hogy nincs kiméivé semmi fárad- datja a hasonszeuvi gyógymód barátaival, hogy néhány
es küzdés, semmi eró és semmi úldozut!

Tudom jól, hogy nmg.
hétre Felső Karinthiáha V e ld e s r e  utazott az ottani

abb rangú s nagyobb tu- hidegvíz -gyógy intézetbe.
diHi ányos műveltségű egyéniségekből bizottságok és ( r.) Koson berg Sám uel felsőbb helyileg enge- 
kiildottség* k alakultak, akik a c/.ílzott ügy keresztül- délyezett magán fitanodájában, folyóhó 14-én tartatott 
vitelénél szintén semmi áldozattól nem rettennek visz- meg az ezévi nyári vizsga. A kér. tanfelügyelő urat 
szu sth. stb.

Mindezek mellett és ellenében 
meg egymást t. szerkesztő ur. vájjon 
tiilct és közönségre nézve nem 
sértő *• az intézeti transferáhU íré 
kedö híre is V .Mindenes 
bennünket közelebbiül 
lás dívik, a másik a

Kralovánszky Mór iskolatanácsos ur képviselte e vizs- 
íjryan kérdezzük gán, mely, mint a t iskolatanácsos ur előttünk nyil- 

.. ily lelkesült tes- j v.initá minden várakozásnak inegfelelőleg ütött ki. Kü- 
ilóban és méltóan Ionosén kiemelendő az izraelita fiuknak tiszta kiejté- 
c-ak remegve rep- *ük és jártasságuk a magyarnyelvben. E magántanoda 

etre az; inéit a mai világban í  kitűnő volta mellett tanúskodik azon körülmény is, 
érdeklőleg, csak egy transferá-1 hogy az iuneu, ezidén az első latinosztályba fölvett 5 fiú, 
livatbajutásra még csali most mind kitűnőnek bizonyult a fölvételi vizsgánál. Ajánl

juk ez intézetet a vidéki szülők figyelmébe. A jövő 
tanév f. é. október lö-éu kezdetik meg.

küzd és törekedik: első a törvényszék, második 
tanoda.

E k«*t eszme közt legalázato-abb véleményünk 
szeréül roppant a különbség.

A törvényszék ugyani-, ha nem üzleti, okvetle
nül ügyleti dolog, mely a körülmények követelményé
nek meghódol; inig ellenben a tanodák transtVrálási 
eszméje tisztán olyan, melyet moraliter sem követelni, 

megengedni nem szabad; olyan, melyet nem is le-

A KÖZÖNSÉG ROVATA.

A nagy-kallói m. kir. alrealtanodából.
E lapok legközelebbi számának ujdonsági rova- 

! et niásnak nevezni, mint az erkölcsi s értelmi torok- tában közhitt tudósitvány kapcsán bátorkodunk ismét 
vés sikerében gyűjtött tok**, here Diódra elsajátítására és egész alázattal tisztelegni.
ezélzó igyekezetnek, minőről A eső pás meséje szól. T. szülök és gyámok !. A nagy-kállói m. kir. ál-

Ne hánt-.uk tehát a buzgólkodókut; hanem in- huni alreáltanodának búr ideiglenes miuőségü igazga- 
káhh tanuljunk tőlük; vagy ha épen tőlük nem aka- tójává neveztetvén, ez intézet minden tekiutetbeni 
nuik, tanuljunk Ifebreczcntől, ahol legközelebb föreál- emelése nem csak öszteue szivemnek és fdvágya^lei
tanoda fog megnyittatni t:sz‘ án városi költségen; ne keiunek; de egyszersmind emberi és elvégre hivatalos 
bántsuk pedig annyivalisinkább, mert Nagy-Kállónak kötelességem.
ezen czélbavett foreáltanodnja a virágzás biztosítékait l ’gy vagyok megyőzödve, hogy boldogult hitafali
már magában hordja, mert : elődöm elismert érdemeiből semmit sem vonok le az-

1. A mostani alreáltanoda után is, kizárólag egye- által, lia az előlege# eljárás és siker mitiél nagyobb 
dűl statistikai szempontból, már több más tanintézet tökélyét elérni törekszem; mert azon kétségtelen bi- 
köretkezhetik és valóban következik is. zonyossúg lehetöleges és szembetüuöleges megvalósitá-

2. Az ulreál azon hátránya, hogy nagyon sok ifjú sáu, hogy jobbnál jobb is lehet, folyvást kiizdenünk kell
ott Szeret végezni, hol egyszer már k o m ié t t, m foreál- l l n  valaki a t ö k é ly  tetőpontját [ e l ő r e n d e l t e  is.
tanodának tetemesen nagymérvű előnyére válik. semmit sem tett többet kötelességénél, s csak ezután

3. Jól rendezett közös iskolája, jobb állapotúvá következhetik n magán buzgalom tanúsítása, melynek 
ált felekezeti elemi intézetei s a megyei figyelem fo- mértéke meghatározbatlau.

húzódása is nagy reményt biztosítanak arra nézve. Iparkodtam tehát ezen felügyeletem; alá belye-
hogy tanonczaiuak szánni jövőre tetemesen nüveked- tett intézetnek minden rendű és rangú [kívánalomnak

megfelelő egészen uj, teljesen igényszerü, átrendezését 
egyet kérdezek t szerkesztő úrtól : végrehajtani; szerencsés vagyok bírni tanártársaim, 

nem fogad már ebből a Küllőből is egy bizalmát, hajlamát és jóakaratát, kik a legkevesebb 
hi'ZtMi van itt elég megírni, sőt meg- küzdelemmel is készek különösen a reáliskolák szük

ségességét, hasznát és sikerét megtagadbatlanul bebi- 
zooyitólag világ elé tárni.

Midőn tehát a szives látogatások szerénytelen kí-

jék stb. stli.
Végre még

ugyan miért 
rendet leveli
* n kelni való tárgy is. például : szép és jó  honleánya
ink, a kö •lelkesedét, megyei mozgalmak, takarékpénz- 
tir , é ’.ö alreál- és leendő tóreáltanoda, felekezeti- ele
mi- *s közös ;-.kólák, honvédség, gyógy tár, betegek, kérésének mellőzésével, eleve is bátorkodunk örvendeni 
orvosok, papok, kózlekedé-i utak, itt ott egv kis bel- intézetünk nagyobb népesülésének, a viszonyosság el- 
városi pocsolya, kozinunkabiányostág stb. stb.! de most vén mi is megtettük legelső kötelességünket, ugyanis
már a viszontlátásig jó egészséget!

a+b.

* j d o x s A i . o k .

A múlt r.útürtüki . o l U n ,  r

Gondoskodva van, hogy minden tanuló saját kí
vánalma szerént előkelő műveltebb házaknál lakást 9 
élelmezést mérsékelt áron és rögtön találhasson,

Intézkedés tétetett, hogy minden szülő vagy gyám 
gyermeke, vagy gyámoltja körülményéiről folyvást és

Megái la pi Itatott, hogy kivétel nélkül minden egyes
nik'"“hkÓila ióaliiLoV '^uááTól'kVd lm iá ’ó l ! 1* ! ! "16. »l| »P® t»I»líéb »!f figyelemmel kisérése,

zö targvak intézlettck el 1 Va*l Andrásköveik* 
rosi
vétetett, emléke jegyzőkönyvbe iktattatni s helyének 
választás utján es/közlendő betöltése folyó szeptember 
hó 2ti kára határoztatott. 2. A gaszd.íszati szakosztály 
nak a pusztai fuldek kiosztása tárgyában beadott je 
lentése, melyszeréut a földek ‘ „-a ugaroltatni s %-a 
házszám szerént, az edtligi álak niellett javasoltunk 
kiosztatni, elfogadtatott. 3 Az épitö-vállalko/ők köt
bére fagyában kidolkozott jogügyi szakosztályi véle
ményei jelentésben kifejtett es indokolt határozati ja 
vaslat, szintén elfogadtatott azzal a lent art ássál azon
ban, hogy a szerződésileg meghatározott építkezési 
időn túl a városra bárauilaudó károknak, a még benu 
levő összegből leendő pótlásáhosi jog. a város részére: 
fenntartatik ; inindazáltal a vállalkozókkali kiegyezke
dés megkísérlésével a jogügyi bizottság bízatott meg. 
4. Scheer Frigyes építkezési felügyelő pótköltségvetése, 
s amink megtérítése tárgyában benyujtott kérvénye, i 

! véleményadás végett a jogügyi és gazdászati szakosz
tálynak adott ki. Reméljük hogy az illető szakosztá
lyok, e kérelmet beható tárgy alás alá vcendik s a mél
tányosság és nagy lelküség mellett, a város pártviszo
nyaira is tekintettel lccudeuek. ő. A vásárbérlőknek 
bérlecngedés iránti kérelmük, a jogügyi szakosztály
nak adatott ki. véleményadás végett

(hiv )  Kö/.iiiegnyiictnf.isiil örömmel tesszük 
közzé azon örvendetes hirt, hogy folyóhó 13-én egyet
len kolarabeteg sem adta elő magát városunkban. Más 
részről szomorúan kell jelentenünk, hogy a kolera he
lyett, a váltóláz kezd megyeszelte uralkodóvá válni K í
vánatos volna, hogy azon hatósági és ervosi óvintézke
dés, és figyelem, mely a kolerajárványnál alkalmazta
tott, ino«t m váltóláz bet egekre i< kiterjesztetnók.

V  H a lla tlan , de ig a z !  Mily nagy a pénzesük- 
ség. s mily szivtdem k az emberek, mutatja az uz eset 
is, amit itt Nyíregyházán tapasztaltunk egy zálogköl-

szükség esetében elintézése, az igazgatói figyelem fő 
tárgyát képezze.

Végre teljes megnyugtatásai őszinte megnyugvás
sal kijelentjük, miként városunkban a kolera kimért 
áldozatait, eddigelé tetszésszerinti arányban magához 
véve, teljesen megelégedett, eltávozott, eltűnt, megszűnt.

Remény- és örömmel várva a t. ez. közönségnek 
Nagy-Küllőn, szept. 13. 1873.

alázatot szolgája
(■asparik'JánoR

királyi h. tanigazgató.

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi tcrményrsarnoknnl szept. hó 20-áfl 

bejegyzett terményárak.

Piaezi ár Kereskedési ár
100 köbóltúlkezdva

Hoaa 00—00 fontot 4 00— 1 50
78—80 , 0.00- 0.00 . 4.75—5.00
70—80 .

Búza „ 0.00—0.00 rámmáaaa tu r .  6.50—7.08
Árpa Z.Zft-2.40 0.----0.—
Zab 1.40—1.50;
Tengeri 0.0 0 - 0 0 0  uj termét,
Kőiét 0 Oo—o.oo
Bab, titzta fehér . o őrt-o.oo
Kápotztnrepeze o oo—o no 4.70-4 80
Lenmag IIIKl-O.llO
(iomborka 0.00—0 00
Kendermag mm—uíio
Mák 0 00- 0 00
Napraforgóolaj 00.00- 00 off
Szesz 80 foku magy. iteze f i f f

Felelős szerkesztő : K. Kmethy István.
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Árverési hirdetmény.
Hnjdu-Nánáson az úgynevezett tagosi- 

tott nagy réten a város tulajdonához tartózd, 
mintegy 1060 köblös 1600 négyszeg ölével 
számított egy  tagban lévő, részint szántás, 
részint kaszálás alá használt földbirtok, mely 
legelőül is czélszerűcn használható, ez évi 
szeptember 29-edik napjától számítandó 6 
évre a fo lyó 1873. évi szeptember 21-ikén 
d. e. 9 órakor a városháznál tartandó nyil
vános árverésen haszonbérbe fog  adatni. —  
Bánatpénz 600 frt, kikiáltási ár 6000 frf, a 
többi feltételek a főhadnagyi hivatalnál m eg
tekinthetők.

H.-Nánás, augusztus 31. 1873.

A  bizottság.

5099

Kolera ellen

hathatós óvszerül
aján lja  m ost é rk eze tt

vörös bort és borovicskáta csemegetereni.
Továbbit kapható (3— 3)

frla ozitrom és naranoa.

Eladó olajmalom.
A  vásártéren létező gőzerőre szer

kesztett olajmalmom, előnyös föltételek, 

és több évi részletfizetés mellett, eladó.

( 0 - 5 ) Jéger József.

K .

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcs vármegye hatósága 1874 évi 

215 rövid ölet tevő kemény tűzifa sziik- 
letének biztosítása tárgyában folyó évi októ
ber hó 3-án délelőtt 10 órakor N agy-K á l- 
lóban a megyeháza kistermében nyilvános 
árlejtési tárgyalás fog  tartatni, melyre a vál
lalkozók 300 frt bánom pénzzel ellátva 
ezennel meghivatnak.

Bánat pénzzel ellátott zárt ajánlatok 
a tárgyalás megkezdéséig az iktató hivatal
ban elfogadtatnak, hol a vállalat feltételei 
naponta dél előtt 11— 12 óráig m eg te
kinthetők.

N agy-K a lló  1873 szept. 11.
Bónis Barnabás

(3—2) alispán.

Eladó malomkövek. l2_u,
Nyíregyháza váró* tulajdonához tartozó 

s a városkertben megszemlélhető négy darab 
jóminőségű malomkő f. é. szeptemberhó 25 én 
d. e. 10 órakor, a városi kertben, nyilvános 
árverés utján el fog adatni.

Nyíregyháza, szept. 12 1873.

Bonc* László
városi tanácsnok.

Egy hat éves

nemesitett háti kancza ló
eladó

Venni szándékozók értekezhetnek 1063. 
sz. a. .\.-Kúllói-ulr/.úkau. (3 - 3)

(0- 5> Kiadó lakások.Arózsa-ntczában, May Adolf ur szomszédságában, 137*. sz. alatt, két külön álló csinos lakás kiadó.

Egy gyakorlott gazdatiszt
ajánlkozik valamely urasági gazdasághoz 

gazdatisztül. Bővebb értesítés szerezhető a 

„Szabolcs" szerkesztőségénél. (3—3)

Ad. 4521. s
-------- IstT " ( 3 - 1 )

(3 - 3 ) Eladó ház.
Nyíregyházán a Pazony-utezában 781. 

szám alatt levő, néhai B c n c s  Mátyás után 
maradt ház szabad kézből eladó. Úgyszintén 
eladó az uj s z ő l ő k b e n  l'/ i nyilas szán
tóföld.

Venni szándékozók szíveskedjenek Jele- 
novics Sámuel úrhoz (Pazony i-ntcza fordulni

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi kir. törvényszék telek

könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, mi
ként Kiss Klárának Manoda Miklós elleni vég- 
rehajtási ügyében, utóbbinak végrehajtás alá 
vont s az orosi 281 sz.tjkv. A .-4-1. sorszám alatt 
bevezetett belső telek . kerttel s azon levő ház, 
istálló és sertésóllal az 1873-ik évi októberhó 
20-ik, és szükség esetében az 1873-ik évi no- 
vemberlió 24-ik napján délelőtt 10 órakor Oros 
községházánál tartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 237 fr.
l ianom pénz  24 f r .

Vevő a birtoknak azonnal birtokába iá,..
A vételár fizetendő : az l-sö részlet a le

ütéskor azonnal, a 2-ik részlet a leütéstől szá
mítandó 14 nap, és az utolsó 3 ik részlet a le
ütéstől számítandó 40 nap alatt, esedékes 0"/,, 
kamatával.

Azon jelzálogos hitelezők, ki a bíróság 
székhelyén vagy ennek közelében nem laknak, 
ezennel felszólittatnak, hogy a vételár felosz
tása alhaltnával leendő képviseltetésük végett 
a hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, 
s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, 
ellenkezőleg a hivatalból kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni.

Egyideüleg felhivatnak mindazok is, kik a 
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt 
érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket a hir
detmény közzétételének utolsó napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem 
vettek is. nyújtsák be, különben azok a végre
hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vétel
ár feleslegére fognak utasittatm.

Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osztá
lyának 1873. szeptember 3*án tartott üléséből

Papp László
*. tk vezető.

1— — — ■ ■

611. a. ii.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Palicz István hagyaté

kához tartozó eg y  kot é la lja  szál- 
lásföld, fo lyó 1873-ik évi október
hó 8-adilián, délután 3 órakor, 
Enyingy Lajos árvaszéki ülnök hi
vatalos szobájában, az örökösök 
kérelme folytán, árverés utján el 
fo g  adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1873-dik 
évi szeptemberhó 19-én tartott ár
vaszéki ülésben.

(3 - 1 )
Krnsihy István

árvaszéki jegyző.

Egy mii kertész
ki több előkelő urasáénál táplálkozott, folyó 

évi Szt-M ihály napjától alkalmazást keres.

Bővebben értekezhetni : Czirbesz l'ál 

törvényszéki polp. iktató urai).

Eladó földbirtok.
A Sinm-piisztnn 200 hold föld

1200 □  ölével számítva, holdja 180 
írtjával eladó. Bővebb tudomást 
nyújt Krulováuszky Gyula Nyir- 
epyházn város kapitánya. (3— 1)

Haszonbérbe adandó birtok!
Szabolcsmegye, Gyulaháza község határában, 

a naményi útra véggel, 3 vagy több évekre is 
haszonbérbe adandó 300 holduyi első osztályzatú 
földbirtok, harmadrésze ősz vetéssel; ezenfelül luk
házzal, hozzá gazdasági épületekkel ellátva, csűr, 
istálló stb. a kis-várdai vaauti állomáshoz egy órai 
távolságra, a jelenlegi bérlet ideje újévkor jár 1c.

Értekezhetni ez ügyben Kopócs • Apátiban, 
vagy Debreczenbeu a sz.-annai utczán 2313-ik 
számú háznál.

l'tas tást ad Nyíregyházán tiszt. Fésűs Já
nos ur. (4— 4)

603. á. ü.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Balázs András hagya

tékához tartozó 2309. számú tanyai 
ház és az éhez tartozó 7 hold 800 
□  ölnyi szántóföld, fo lyó 1873-dik 
évi októberhó 8-án délelőtt 10 óra
kor Enyingy Lajos árvaszéki ülnök 
hivatalos szobájában, az örökösök 
kivánatához képest, árverés utján 
el fo g  adatni.

Kelt Nyíregyházán, 1873-dik 
évi szeptemberhó 19-én tartott ár- 
vuszéki ülésben. (3— 1)

Kmethy István
árva széki jegyző.

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.

Mai számunkhoz van mellékelve a dcbreczenl „közép kereskedelmi tanoda" értesitvénye.
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