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Előfizetési árak :
Kirósz é v r e ............................ 4 Irt.
Félévre ................................ 2 írt.
Negyedévre............................ 1 frt.

Szerkesztői iroda, hová a lap szellemi 
részét tárgyaz« küldemények intézendők: 

Szt.-Mihályi utcza Süto-liaz.

Bénnentetlen levelek csak ismert kezek 
bői fogadtatnak el.

A kéziratok nem adatnak vissza. 
Kiadó-hivatal.

hová az előfizetési pénzek, a lapha szán1 
hirdetések és felszólamlások küldendők : 

1 Nagytér 136. sz. a.

Vegyes tartalmú heti lap.

Megjelenik minden vasárnapon.

-sr«i M - .>•♦>''-£-

7 Hirdetési dijak : »
4  Mimién r. I.ok !«■»;»--. . a. Á

detésnél ke. i.'.M.>/•'»••• . 4 1
* Terjedőim -* l.n-.l 1. s. !: -- l-»-*L í
i*tatása, k.-dv.'/'.lili i..Int ; 
J  Ur-MlK-to.

■i m  ? 
■vl

4  Minden egyes bciktHt.i« útin , v , y
M illőtök Uu kr. 1
7 \ nyílt - térben minden liőroin |l»sál«is j
íj' gannond-Hor dija ki*. t
«  Az előfizetők, a hirdetések meg*4
éf szabásánál, 20%-nyi kedvezmény-^
t  ben részesülnek. #
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Kiadó-tulajdonoe : a „szabolcamegyei laplcladó-táraulat.“

Előfizetési fölhívás

8-sidik évueiryedi folyamára.
Htíroiii hó múlva a „ S z a b o lc s * 4 má

sodik évi pályafutását végzi he. Kunvi idő 
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 s *  
szellemi részének helyes vezetése mellett; 
másrészről az annak életét biztosító anyagi 
részvét kedvező voltát is magasra kiemeli.

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 megindult s egyedül a szer
kesztő szellemi munkásságára szorítkozott 
lapot, ma már igen szép számú Írói testület 
állja körül. —  Nem csak olvasó közön
séget teremtett tehát a „ S z a b o lc s *  Sza
bolcsban; hanem írókat is gyűjtött maga 
köré, csaknem egészen Szabolcsból.

Közreműködtek czidéii : dr. I l e i s z l e r  
J ó z s e f  domhrádi lelké.v/., a sárospataki fő 
iskola egykori szeretett tudós tanára, L u 
k á c s  Ö d ö n , G  ö r ö  m b e i 1' é * e r, S z a b ó 
L  á s z I ó  m érnök, V i t é z  M i h á I y, (J ó i c s 
Lá zá r, K is s  E n dre, L á zá r  Is tvá n  L á s z ló  
A r a n k a  stb. Szabolcsból, /  i in m in  .1 á n o s  
külföldről, G o le n  ic h  K á r o l y  IVströl. Ha 
nem is sok e szám; de kezdetne:: minden
esetre szép éselég  arra, hogy : hasonló mun
kás részvétre lelkesítsen másokat is. akik 
képességet és kedvet éreznek magukban, 
írni a közjó érdekében. Fogadják a lelkes 
munkatárs urak legm elegebb köszöuetünket 
becses közreműködésükért. Boldog megye, 
vidék az, ahol az értelm iség nem tartja ki
csinyes dolognak, néha-néha f< (szólalni a me
gyei közlönyben egy, vagy más házi baj ellen. 
Ott előbb kifejtik a közszHIem, és fokozódik 
a közügyek iránti érdeklődés, ami ma csak
nem minden m egyében alszik.

Ha haladni, művelődni s anyagilag és 
szellem ileg boldogulni akarunk, minden me
gyében alakítani kell egy  kis irodalmi kört, 
muzeumegylctct. Erre pedig legalkalmasabb 
a helyi lap. Emick föladata előkészíteni 
mindezt.

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

Mi viszont mindent elkövetünk, hogy a 
közvárakozásnak minél kielégítőbben m eg
felelhessünk,8 ne csak az eddigi,hanem m ég!

a mindenesetre crősbülcudő s nagyobb ter
jedelmet veendő részvétet is megérdemeljük.

Előfizetési díj : helyben és postán, az 
október dcezember évnegyedre 1 Irt.

Előfizethetni minden postahivatalnál, 
helyben Krasznay Gábor társulati pénztár
noknál.

Nyíregyháza, szept. 27. 187.3.

A szerkesztőség.A leány-nevelés ügye megyénkben.
(thy.) A jövő  nemzedék tvnyész-kertei, 

az iskolák épen e napokban nyílnak m eg 
csaknem mindenütt a hazában. A z  alsóbb 
népiskolák és felsőbb előkészítő tanintézetek 
ajtai épen most tárulnak fe l, az oktatást 
szukséglö gyerm ekek és az önálló]pályára 
készülő itjak előtt megyénkben is. Időszerű 
lesz tehár, ha ez alkalmat m egragadva, a 
leánynevelés szintén fontos ügyéről is m eg
emlékezünk.

Igen kevés ugyan a fiúgyermekek ma
gasabb kiképeztetésére rendelt tanintéze
tek száma is megyénkben, de legalább van; 
m ig leánygyermekeink egyetlen egy  rend
szeres tanodával sem bírnak.

H ogy  mily félszeg, viszás és igazság
talan, mondhatni vétkes hanyagság ez, úgy 
az állam, mint a társadalom, a m egye és köz
ségek részéröl: úgy hiszem szükségtelen bő
vebben fejtegetni.

Sokat, igen sokan írtak már etekintet- 
beii .*4 lapok hiúban. Ez azonban épen nem 
ok arra, hogy a leánvnöveldék kérdéséről 
hallgassunk; sőt nagyon is itt az idő , hogy 
ez ügy országszerte fdkaroitassék, ha azt 
akarjuk, hogy : a jövő  nemzedék teljesen 
has/.navchetleiiné ne váljék a társadalomra 
és a hazára nézve.

Mit fi ttünk eddig leányaink nevelése 
érdekében? Semmit. Egyes magános nők
re bíztuk azok kiképezését anélkül, hogy az 
illető iievelőnők szak képességéről m eggyő
ződést szereztünk volna magunknak. Oda 
vittük leánykáinkat, ahol legtöbbet tanítot
tak. A iicvclönök, mint a szülök kegyéből 
elődök, nem követhették sem saját keblük ne
mesebb érzelmeit, ha voltak is, sem a leány
nevelés szigorú rendeltetésszerű elveit, ré
szént korlátolt ismereteik, részént a szülők 
szeszélye miatt.

Valljuk be őszintén, hogy magán leány- 
növeldéink vezetőinek legnagyobb része, 
már társadalmi állásánál, magános, család
nélküli helyzeténél fogva sem volt képes 
leányainkat hivatásszerüleg nevelni. Ak i a 
családi életen kívül áll, bármily okok és kö
rülmények miatt is; aki nem az anyai sze
retet forrásából meríti a növendék lelkére 
az üdítő nedűt: az helyes és hivatásszerű ne
velést nem adhat a leánygyermekeknek. A 
szülök e körülményt csak másodrendűnek 
tekintették és tekin tik; holott ez a fő, a leg
fontosabb. A terv- és rendeltetésszerű neve
lésre nem is gondolva, elégnek tartják, hogy 
leánygyermekük növcldébejár. Led ig  helye
sen nevelni, csak tervszerüleg lehet.

Sajátságos, hogy m ig a fiúgyermekek 
nevelésére annyit áldoznak állam, család és 
község; addig a leánygyerm ekre senki sem 
gondol. Holott ha tekintetbe vesszük, hogy 
az állam jó lé te , többé-kevésbé, az egyes 
családok jólététől fü g g ; és hogy a család 
lelkét képező anya műveltségétől, m ily nagy 
mérvben fü gg a családtagok sorsa, jö v ő je : 
lehetetlen aggály lya l nem tekinteni a jö v ő  
nemzedék sorsára, tehát hazánk jövő jére  is!

És kérdjük, kié a jövő?  Egyes csalá-* 
dóké, testületeké, vagy  talán egyes ma
gún leánynövelde tulajdonosoké? E gy iké  
sem. A  jö v ő  mindnyájunké. H a tehát a jö vő  
mindnyájunké, akkor nem lehetünk közön- 
bősek a jö v ő  iránt; nem nézhetjük tovább 
behunyt szem m el: miként forgatják ki egye
sek gyermekleünyainkat természetes egy 
szerűségükből és csinálnak belőlök czifira 
bábukat, divatmajmokat és dologtalan he
réket.

A  gymnásiumok, praeparandiák, reál
iskolák , előkészítik a fiúgyerm ekeket a 
mérnöki, papi, jo g i, tanítói s a t pályákra. 
I lo l vaunak nálunk a leánygyerm ekeket 
honleányokká, valódi családi anyákká, mü
veit nőkké stb. képző intézetek? U gy -e  bár 
seh o l!?

Vájjon természetes, jogos és igazságod 
dolog-e ez?  Bizony nyal nem!

O h! ne keljünk ki o ly erősen a nővi
lág s annak divathóbortjai s félszeg m aga
viseleté ellen Bizonynyal ők legkevésbé hi
básak, legkevésbé kárhoztataudók.

Mit ér , ha a müveit világ nagy ver
senyterén, a közelebbi bécsi világtárlaton, 
kitüntetve lön is hazai oktatásügyi buzgal
munk és igyekezetünk, ha 265,584 l e l 
k e t  számláló megyénkben, az elemi osztá
lyok fölött nincs egyetlen intézet, ahol le
ánygyermekeink a napszámos osztályénál 
magasabb kiképeztetésben r^'szesittetnének ? 
A z  igazat megvallva, igen keveset.

Ez abnonnis és szégyenletes helyzeten 
mindenáron segíteni kell.

M iként? Legközelebb elmondjuk.
iVége köv)

A Tisza szabályozása.

(Különös tekintettel Felso-Szaboksrs, ■ némi vonatkozásul a 
.tiznbolc"- 22—25-dik ozámaibpii ugyanez érdekben megjelent 

„Válasz** tzikktorozaira.)

III.

Hogy pedig a töltésezési rendszerre jótékony ha
tása lenne ezen felsőbb átmetszéseknek, azt kétségbe 
vonjuk, s újólag hivatkozhatunk I'aleocápara is, aki 
határozottan azok ellen nyilatkozott.

Vizsgáljuk csak a helyzetet a töltésezési rend
szer szempontjából.

Az átmetszések folytán nagyobb sebességet nyer
vén a folyam, rombolási ereje is növekedett kivált ott, 
hol az könnyű talaj közt fut végig. Megyözödésünk, 
hogy nagyon csalódik az. aki a Tisza folyását ezen 
felsőbb átmeszések által kiigazitottnak, rendbeszedett
nek tekinti. Oly folyam, mint a Tisza, könnyű talaj 
képezvén medrét, s nem lévén oly sebessége, hogy irá
nyából könnyen ki ne térne, mindig meg lógja tartani 
azon kanyargásait, melyet természeténél fogva követ
nie kell. Ezt bizonyítja azon számtalan bolt meder is 
raelylyel a Tisza völgyében mindenütt találkozunk.

Mi azon véleménynek adunk kifejezést, hogy ezen 
felsőbb átmetszések folytán, a pnrtrombolások nagyobb 
mérvben fognak bekövetkezui. s a T is z a  g y a k r a b 
ban f o g j a  m e d ré t ,  i r á n y á t  v á l t o z t a tn i .



Igen óhajtandó Tolna ezen helyzet tanulmányú* 
jtása; mely annúlisinkább sikeresebben lenne végre
hajtható, mivel u tiszai szak élén a genialis Hevrich 
Károly ur, úgy az osztály hivataloknál is szép tehetségű 
mérnökök működnek s minden évben észlelni, vájjon 
mily hatással vannak az átmetszések képződése a fo
lyam medrére, annak irányára, partjaira, vízmennyisé
gére, hogy mily arányban állanak a partszakadások 
ások képződésével, hogy mily különbség van a vizszin 
Riveauja közt különböző időben ugyanazon felsőbb 
mérpze jegyzékeknél; mennyire változott vizszinfelüle- 
téijek s ventikal-sikjánnk középsebessége ugyanazon 
helyeken különböző időkben; ebből kifolyólag megálla
pítani azon hydrotechuikai okokat, melyek arra be
folytak, vájjon mennyiben növekedett a folyam horil- 
képessóge, lebegő- és tol-anyagjának minősége, száza
léka micsoda változáson ment keresztül, s a meder fe
neke ugyanazon fóldneiucn nvugszik-e, hőmérséklete 
mennyiben változott az év különböző szakában, viszo
nyítva a lég hőmérsékletéhez, minő különbség létezik 
azok közt : hogy ismerve a helyzetet, biztosabban szá
míthatnák a szabályozás jövője érdekében.

Ismerjük azon tanulmányokat, melyek most a T i
szán folyamatban vannak; de azokat elégségesnek, ki
elégítőnek nem tarthatjuk, anuálisiukább, mivel azok. 
ezen utat követve eléggé alaposak nem lehetnek. Kell, 
hogy a Tisza specialiter tanulmányoztasék, ha azt 
akarjuk, hogy adatainkban megnyugvást találjunk.

Ezeu tanulmányok az osztály-hivatalok utján sze
reztettek be; pedig tinijük, hogy mennyire túl vannak 
azok halmozva a napi ügyek folyamának vezetésével s 
csakis kevés időt szakíthatnak maguknak, ily beosztás 
és rendezés mellett, hogy a tudománynak is szolgála
tot tehessenek a fentebbi irányban.

Láttuk azon kimutatásokat, melyek a tiszai 
munkálatokra vonatkoznak ; ugyanis :

Mennyivel rovidebb a Tisza egész vonala s az 
egyes voualrészek a végrehajtott átmetszések folytán 
miként jegyeztettek előbb, s milyen most a Tisza leg
magasabb s legkisebb vizszine. fenék helyzete, part
magassága. stb. Mily arányban haladt elé a töltések 
kiépítése, mennyit tesz ki a beépített köbmennyiség 
mily kiadás mellett. Hány átmetszés képezte ki magát, 
hány vau képződésben, uiuukálat alatt, hány kétes si
kerű, hány folyóölet teszitek ki. s minő munkaerő 
forditatott azokra. Miként változtak a fenek mélysége k | 
egyes helyeken, s a viz sebessége.

Ezek egyrészc igen hoszas és szükséges statisti- 
kai adatok, inig technikai része kevésbé használható, 
mivel azok nem hydrotechuikai tanulmányon nyugsza
nak, s csakis a napi észleletck látszólagos eredményei. 
Mert vájjon miként következtethetnénk a fenek mély
ségek méiétéiből a tiszafenék medréuek átalakulá
sára, vagy a legkisebb vizszin szükséges emelkedése 
vagy sülyedésére, azt mindig különbözőnek fogjuk ta
lálni különböző időben ugyanazon helyeken is. A fo
lyam fenék helyzete folytonosan változik, s ha ezen 
mérésekből akarnánk következtetni, e g y fo rm á n  ju t 
h a tn á n k  h e ly e s  v a g y  h e ly t e l e n  e r e d m é n y 
h e z  a n é lk ü l,  h o g y  a v a ló t  h a t á r o z o t t a n  is 
m ern én k . Vagy a vizszin felületén végrehajtott egye* 
mérések után miként következtetnénk a vizszin és ven- 
tikal sik egész közép sebességére vagy változásaira, s 
a n n á l k e v é s b é  h a t á r o z h a tn á n k  m eg  e ze n  
k ü lö n b s é g e t ,  m e ly  a h e ly z e t  v á l t o z t a  v a l 
c s a k u g y a n  b e k ö v e t k e z e t t ,  stb.

Mi azou szempontból iudulunk ki, hogy minden 
ily nagy rnü, mint a Tisza szabályozása, nem egy nem
zedék érdekeért. de nemzedékek jövője érdekébon lé- 
tesittetik. így kötelességünk mindazon intézkedéseket 
végrehajtani, melyek a jövő biztosítékát Ígérik.

Ha még a folyam hordképességéröl pár sorban

A „Szabolcs" tárczája.

Tanügyi tapasztalatok a becsi világtárlaton.

A .Szabolcs* ozidci 37-ik számában említett ígé
retemet beváltandó, közlöm a t. ez. olvasó közönség
gel, a bécsi világkiállításon szerzett tanügyi tapaszta
lataimat. az első napon látottaknak, mint amelyek a 
nevelésügy keretébe nem tartoznak, rövid érintésével.

Augusztushó 25-éu a reggeli vonaton 7 óra táj
ban értem a bécsi északi pályaudvarba, és miután kar- 
társaimmal szállásunkon elhelyezkedtünk, még az. uup 
a délelőtti órákban meglátogattam a kiállítási fopalo- 
tát. A nyugati V. számú bejárattól, az angol kereszt
csarnokot legközelebb érve, ott beléptem es bámultam 
Albion remek muiparát. Innen a bossz.csarnokon, a fran- 
czia, olasz és belga kiállításon végig haladva, a köz
pontba. a roppant nagy imola alakú körcsarnokba ér 
tera. Midőn ott a szemkáprázatig művészileg kiállított 
tárgyakat körülszcmléltem, elkábult a fejem a látottak 
nagyszerűségén és társaimmal a főbejáraton át kis-é 
szórakozni a szabadba mentem. Az. Erzsébet-sétányon 
fel s alá sétálva, végre az aegyptomi alkírály karcsú 
tornyu rainarettes palotájánál egy török esztergályos 
csilmkszár készítését néztem meg. s óiig a „cen le orien
tá ltná l a keleti népek remek építészeti styljét bámul
tam, az alatt a zenecsarnokbau megharsant Strauss 
60 tagból álló művészi zenekara, hova a/után özönlött 
a külön fajú vendég s a vigkodélyii bécsi nép, s vele 
•gyiitt magam is siettem meghallgatni Strauss szép 
polkáit

Délutáni négy órakor újra a fopalota felé indul
tain s az osztrák vasmuipar-pavillon átelleuéhen, egy 
kercsztcsarnokon ezen feliratot pillantottam m eg: .M a
gyarország.- Örömmel léptem be a kedves hazai kiál
lításba s gyönyörködve szemléltein azon szép haladást, 
melyet hazánk a müipar terén felmutatott Végig men
tem az egész keresztcsarnokon, megnézve a feltűnőbb 
tárgyakat A marmarosi só és tarjani kőszén pyrami- 
soktól kezdve, a honvéd csoportozatig; majd minde
nütt érdekes iparmiivet, meglepően berendezett és ki

emlitést teszünk, elmondjuk mindazokat, melyeket egy 
ily lap hasábjait! rövidre összevontan elé lehet adni.

Miként Paleocapa is mondja: egy folyam bord- 
képességéuek erejét, mindig az határozza meg, vájjon 
képes-e elszállítani, magával vinni úszó- és fenék-hor
dalékait; ha igeu, ú gy  f e l e s l e g e s  a z t  n e v e ln i,  
m e r t  csa k  r o m b o ló  e r e j é t  n ö v e l jü k  a z  á l t a l ;  
ha pedig nem, úgy bekövetkezik a feuék-iszapolás. Így 

I előbb constatálni kellett volna a Tiszánál, hogy hord- 
képessége nem elég, s azután növelni a z t ; de mely 
valóssággal elérhető nem lenne, s csakis a természet 
segít azon ; feliszapolás által helyre állitván u keresett 
egyensúlyt.

Megemlékezvén még a töltés védelmére, a hab
verés felfogására, megtörésére szánt ültetvényekről, 
azt a felső szabolcsi társulatnál helyesnek nem talál
juk: mivel ezen ültetvények közvetlen a töltéslábához 
tétettek l e ; igy a habverést ott és akkor fogják fel, 
midőn annak erejét már meg nem törhetik: mig ha az. 
távolabb töretik meg, erejét vesztve elsimulva jut a 
töltéshez. Nem tartjuk helyesnek ezen ültetvéuyez.ést 
azért sem, mivel azok gyökerei könnyen behatolván 
a töltés alapjába, s ezen gyökerek szálain beszivárog
ván az ár, szakadást is vonhat maga után.

Az anyag-gödrök ásásánál sem tartatott meg a 
szabályos távolság, melyek szintén káros hatással van
nak a töltés-testre. Igaz. hogy ezek idővel iszappal 
feltöltetnek az ár által; de az csak lassú munka lévén, 
e tekintetben is a legnagyobb óvatossággal kell eljárni.

Most ismét vissza térve az átmetszési rendszer 
vizsgálatából levont eredményre, azt a következőkben 
állapíthatjuk meg.

Mi a felsőbb átmetszések kivitelében a tiszasza- 
bályozásra nézve üdvös intézkedést nem látunk; sőt 
inkább óhajtanánk azok szorgos tanulmányozását az 
elésorolt irányban, hogy majd az eredményt látva, biz
tosabban munkálkodhatnánk a jövőben is.

Áttérve az alsó tiszai átmetszésekre, itt is igen 
helyesen utalhatunk Paleocapára, aki ott csak oly 
mérvű átmetszéseket javasol, melyek a folyam szabá
lyozási rendszerének kiegészíti* részét képezik, s me
lyek aunak hibás esését folyását igazítják ki. Ez a 
leghelyesebb ut, midőn az alsó részeken, a tültésezés 
folytán felemelkedett vizszint hozzuk összefüggésbe a 
felsőbb részek természetes nagyobb esésével, átmet
szések helyes alkalmazásával.

Ezeket óhajtottuk előbb elmondani, hogy a töl
tés trace vezetésének tárgyalásánál, egyszerűen ezekre 
utalva, azt helyesnek nem tarthatjuk.

I)e nézzük a tapasztalás által felmutatott ered
ményeket.

A felsöszabolcsi társulatnak már ezideig is több- 
rendbeli töltés helebbezést kellett létesíteni, s napon
ként tapasztaljuk, hogy a partrombolások bámulandó 
mérvben növekednek. Maga a töltés is már több he
lyütt meg lesz támadva, s nagyon valószínű, hogy az 
átmetszések jobb kiképzése után, nagyobb, erősebb 
partszakgatást fogunk észlelni, s mindig készek lehe
tünk a belebbe/ések költséges munkálatára.

Epén ezért igen kívánatos lett volna, a töltése
ket oly közel nem vezetni egyes kanyarokhoz annális- 
inkáhh. mivel l< botién föltételeznünk, hogy az átmet
szések és tültésezés által megzavart folyamrendszer, 
már akkor is tanulmányozás tárgya ne lett volna. Le  
b e t  a z o n b a n  h o g y  a z  á tm e t s z é s e k n e k c s a k is  
e lő n y é r e  s z á m ít o t t a k ,  m ig  h ib á i t  nem  m é r 
l e g e l t e k  k e l l ő l e g ,  f i g y e lm e z t e t é s  u tán  is.

Hogy a töltés trace mindenben megyezöleg tii/e- 
tett-e ki a tervezettel, azt nem tudhatjuk; mivel in 
nék constntálása most már a tiszameder változatai 
után. felettébb nehéz és fáradságos munkálat lenne, 
sok időt és költséget venne igénybe; de azt állíthat
juk, hogy az egyes részeiheu annyira összetörve épitte-

állitott műtárgyakat találtam, melyek lekóték figyel
memet

Hat órakor mcgkondultak a kor* sarunkban a tár
latzárást je lző harangok; utána pedig a jelzokürt tompa 
hangja, melyre azután mindenki sietett ki a palotából

Másnap a nagyszerű, 000 méter hosszú gépcsarnok 
megszemlélése után. kérésztől menve a korcsarnokon, 
kissé jobbra, a nyugati hosszcsarnok átellenében levő 
lombos fák árnyában megleltem, arait vágyni láttam, a 
svéd iskolaházat. Ez. egv földszinti, padlás-szobáival 
élűiről emeletesnek látszó, külsőleg is megnyerő hatású 
épület. Belépvén annak tomiczáhu. jobbra nyíló cs/.aki 
részén a tanító lakásán nép-, reál- és közép-iskolái 
minta-épületek, térképek, rajzok év írásbeli dolgozatok 
láthatók . balra pedig a nagy tiszta es világos tante
rembe lépve, a csinos padok év tanszerek csélszerü 
berendezésén gyönyörködik a tanügy-barát.

A terem nyugati oldalának egész hosszán egy láb 
magasságú emel vény közepén áll a tanító íiokos asz
tala, rajta a felvételi könyv és mulasztási napló; jobbra 
a levegőt tisztító készület (ventilatió). balra pedig a 
természet- és vegytani előadásokhoz -/.ükséges dolgozó 
asztal :  a tanító hátainegett; a f ü l  közepén látható két 
függélyes lécz között föl s alá tolható nagy iskolai 
tábla, melette egy másik hangjegyekkel beírva; ettől 
jobbra egy lapos pormentes láda van a falon megerő
sítve. melyben hengerekre tekert - s egyik végén kulcs
csal felhúzható s leereszthető térképek foglaltatnak, 
ezek felett van a fali óra óv az uralkodó arczképc, 
alatta az ország czimere, oldalt körül nevezetes hon
fiak arczkepei, a két félgömb s az. ország nagy falitér
képé függenek. A tanterem keleti oldalán egy igeu 
csinosan berendezett iskolai könyvtár van; kissé távo
labb áll két szekrény, egyik telve növénygyűjtemény- 
nyel, másik fadarabok és ásványokkal. E két szekrény 
között a falou felaggatva láthatók különféle gazdasági 
eszközök, terményrajzi. termoszét, és vegytani tárgyak 
ábrái, mind szép ízléssel elrendezve.

A déli részen tágas és világos ablakok között 
puskák, dobok és trombiták függenek felaggatva, a kis- 
honvédek számára; a földön kétféle számológép; a lal- 
bosszában keskeny asztalokon az iskolai könyvek egyes 
szakosztályok szerént vannak elhelyezve; egy fekete

tett ki, miként kétkednünk kell a tervezet és kivitel 
tökéletes identis voltán auálisiukább, mivel ismerünk 
oly töltés-részt, melyről határozottan tudjuk, hogy az. 
a tervezettől egészen eltérőleg épitetett ki.

Mi azon határozott nézet mellett vagyunk, hogy 
' n felsőbb részeken végrehajtott átmetszések okozzák a 
nagymérvű partszakgatásokat s azok kártékonyán hat
nak a töltésezésre is, melyek helyenként közel épít
tetvén a partokhoz, ki vannak téve a szakgatás folytán 
bekövetkezendő beomlás veszélyének; sőt felettébb 
kártékonyán hatnak azok az alsóbb részekre is. hová 
az ár hirtelen lefutván, vizszinemelkedést, mely min
dig veszélylyel jár, idéz elé. Meg kellett volna előbb 
várni, az alsó átmetszések kiképzése folytán nyert 
eredményeket s igy a további tceudökfölött határozni. 
Most a felsőbb átmetszések már nagyobbrészt kikép
zőikén . ci tekintetben is az. alsói* részek vannak 
hátrányban.

Felemlítjük még azon téves fogalmat is, mintha 
a Tisza kizárólag Paleocapa véleménye szerént szabá
lyoztatok volna. Láttuk, hogy attól igen sokban, 
mondhatnánk egészen eltérőleg hajtattak végre a sza- 
bályazási munkálatok ; s igy öt idézni mindig nagyon 
hibás cselekmény. Ó csak véleményt adott a meglévő 

■ előmunkálatok nyomán. Egyébaránt magára l'aleoca- 
'pára vonatkozólag, oda nyilatkozhatunk, hogy ö egy 
igen kitűnő practikus mérnök volt; de az elméleti 
dolgok hydrotcchtiikai tudományokban nyert újabb vív
mányokban terén, nevével nem találkozunk. Legkevésbé 
sem akarunk az ö érdeméből valamit levonni; de vi
szont nem hallgathatjuk el, hogy a Tisza szabályozá
sánál nyert minden siker és eredmény neki tulajdonit- 

• tátik, hazafias magyar mérnökeink mellőzésével. Hibáz
hattak ők . de minden munkájúkat igaz elmüség je l
lemzi. A hibákat pedig osztályoznunk kell. Azok le
hetnek olyanok, melyeket azon idő hydrotechuikai tu
dománya szült, vagy melyek ki'aöbb kötelesség nem 
értés vagy mulasztás folytán következtek h e ; a töltés 
kitűzését is ilyennek tartjuk, de ezen utóbbi hibák az 
említett nevekre nem alkalmazhatók.

(Folyt, köv.)

CSEVEGÉSEK.

— Mi újság NyíregyházánV —  kérdé a minap 
egy Nagy-Káilóból Nyíregyháza felé igyekező keres
kedő úri ember, vele szembe jövő barátját. —  Ural- 
kodik-e még a kolera V

—  Tegnap óta a kolera v á l t ó  lá z b a  ment át; 
most ez pusztít rettenetesen. Az emberek csak úgy 
sürrnek-forrnak a törvényszéki iktató ajtaján, mintha 
az iktatóhivatal kas. s a jövönu uok méhek volnának.

— Mit beszélsz te koleráról, váltóláziól és tör
vényszéki iktatóról, kasról, mellekről ugv össze-vissza? 
Törjön el a szi kérkerék alattam, ha csak egy szót is 
értek beszédedből.

— Boldog ember vagy, hogy nem érted; húr éu 
sem érteném. Nekem értenem kell; mert az a néhány 
ezer forint, amely még tegnapelőtt az enyém volt. de
S .........  bukása óta ijiindenkié csak az enyém nem,
nagyon a fejemben vau. Bár a zsebemben volna !

— Vagy úgy; tehát te is. Vigasztald magadat 
azzal, hogy ina ez i- já r v á n y .

—  Köszönöm a jő tanácsot; már én csak a viz- 
gyógy mellett maradok. Ezentúl v í z z e l  é le k .

—  Hová, hová barátom!
• — Hát az ilusiuiuba, kissé szórakozni.

—  IlusiumbaV Talán az Klysiumba sörözni?
—  Mindegy ördög; akár e ly s iu m . akár ilu*

* s i u 111.
—  Igazad vau. Igen nagy illusioban kell ringat-

állványon nyugvó táblán Svéd és Korvégország néma 
térképi i láthatók, a hol a városok helyét kiálló vékony 
sodronyok jelölik, melyre a tanulók, a kérdéses város 
keresése alkalmával fakoczkákat tűznek fel.

Logcsilszerübbek a csinosan berendezett ülő és 
irópadok, melyekben a tanulók egyenként külön-külön 
széken ülnek Ezcu padok felső lejtősen fekvő táblája 
föl s leuiozgatható. amint a gyermek azt az. Íráshoz 
vagy rajzoláshoz szukségli; alatta a felső szélén van a 
tenta- é» pozútartó. a tollak, irón és palavcssző számára 
pedig kivájt mélyedés ; e mögött a rajzniinták ille s z 
tésére szánt támla; az egész padtábla alatt pedig van 
egy fiók a könyvek és irományok eltevésére. A izek 
ülődeszkája szintén a széktámla felé düleszthetó s alul 
az. Íróasztalhoz van szilárdon erősítve.

Ezen irópadok négysorban a tanító asztala felé 
párhuzamosan egymástól kétláhnyi távolságban vaunak 
elhelyezve, minden sorban 10 — 10 pád áll, és igy ezeu 
svéd iskola 40 tanulóra ran berendezve, oly helyiség 
hová nálunk legalább 8> növendéket helyeznének el. 
Az. iskola épület előszobájában ruhák felakgatására 
fogasok szolgálnak, honnan lépcsők vezetnek fel a két 
padlás szobába, melyekben a süket-némák tanítására 
szükséges taneszközök és ezek munkái vannak kiállítva.

Az utánzásra méltó valóságot példány svéd iskola 
ház után, következő napon felkerestem az amerikai is
kolát Ez. egy négyszögü. közepén emelkedő toronynyal 
díszített sötét hamuszinüre festett, külsőleg is vonzó 
épiitet, kert*, tornahelyiség és tornáczczal a lábak 
tisztítására, ruhák és esernyők eltevésére Belépve a 
jobbra nyiló tanterembe, igen feltűnt annak disy.es bú
torzata, öntött vasállványokkal ellátott különálló ferde 
táblája iró padjai

Ez is mint a svéd iskola taneszközökkel bőven 
el van látva; szép térképei, kézi palatáblái, az ének 
tan.tűshöz a tanító asztala mellett álló csinos kis fi** 
harmonika és a talon függő hegedű, a nevelészet igé
nyeinek megfelelők.

Az amerikai iskolából a portugálli iskolába men
táin. Ez külsőleg szintén csinos házikó, melynek elő 
csarnokában női kézi munkák szemlélhetők. A tante
rem itt is úgy van berendezve, mint az amerikai isko
lában; de a padok és bútorok nem oly díszesek é*



nia magát annak-, aki a nagy-kuliói „e ly s iu n i*  rideg 
sétányán „k é j  h on b an * képzeli magút. No de ahol 
ló nincs. . . .

•  *•
Az a megjegyzés sem volt rósz; amit a minap 

hallottunk egy úri embertől, a inai női tarkabarka 
viseletről.

„Azt kérdezed, —  monda amaz uii ember, — 
hogy „mitől jóV “ ez a komédiás viselet V üti barátom! 
az roppant üdvőssséges valami. Kz a viselet \éghetet
len sok férfit ment meg a boldogtalanságtól. Nem ér
ted? No jó, tehát megmagyarázom. Tudd meg. hogy 
az ily viseletű nőtől minden jobb ízlésű házasulandó 
férfi visszariad; mert azt csak megengeded, hogy oly 
leányt, aki még ö l t ö z n i  sem  tu d  Í z lé s e s e n ,  okos 
ember lehetetlen hogy nőül vegyen; ha pedig el nem 
veszi : nem lesz vele boldogtalan “

Rajta tehát hölgyeink! Öltözzetek minél maska- 
rább ruhákba!

• *

Különben nincs mit csodálkoznunk nőink és leá
nyaink ilyszerii magukviseletén akkor, amikor a szom
bathelyi leánynöveldét azért ajánlja a „V a s m e g y e i  
la p o k *  a szülék figyelmébe, mert ott oly két kitűnő 
tanítónő fog ezidén tanítani, akik a franc/ia- és né- 
metuyelven kívül semmi más nyelven sem beszélnek: 
akiktől tehát a növendéknek már kényszerűségből is 
tanuiuia kell. Arról azonban megfeledkezett a tisztelt 
collega, hogy ama tanítónők minő nyelven lógják elő
adni a franczia és németnyelvtant, hogy a növendékek 
megérthessék. Szomorú dolog, midőn még a magyar la
pok is igy irnuk a leánynövelésről !

ÚJDONSÁGOK.
*„* Néhai Vad András halálával megürült vá

rosi tanácsnoki állás tolyóhó 26-án töltetett be az 
evégre behívott városi képviselet által. A gyűlést pol
gármester ur fél ti/, órakor megnyitván kijelenté, hogy 
bár a mai képviseleti gyűlés egyenesen a városi ta
nácsnok megválasztása végett hivatott be; minthogy 
azonban a tanácsnoki állásra oly egyének is hozattak 
javaslatba, akik a várossal bérleti viszonybau állanak, 
kívánja-e a gyűlés, hogy a javaslatba hozott egyének 
által, a bérleti viszony megszüntetése iránt benyújtott 
s szintén a inni gyűlés tárgyai kozó sorozott kérelmek, 
a választási cselekmény előtt vétessenek fel és tár
gyaltassanak le? A föltett kénlésre tiltakozó nyilatko
zat senki által sem tétetvén, a Nikelszky Lajos és Sir 
Ignác! által beadott kérvények, a jogügyi szakosztály 
e tárgyú jelentésével együtt felölvastattak s a szakosz
tály javaslatához képeit azok elfogadtattak. Ekép a 
l o -  10 képviseleti tag által ajánlt Nikelszky Lajos és 
b.r Ignác/ jelöltsége ellen, se ni mi törvényes akadály 
sem forogván fenn. a szintén 10 képviseleti tag által 
ajánlt iil Maurer Károly mellett, ők is kijelöltettek a 
tanácsnoki állásra. Kzután a választásnak szavazás ut- 
jáni foganatosítása határoztatván el : a szavazás meg
kezdi i t t .  melynek eredménye Nikelszky Lajos megvá-I 
las'tatása lett 54 szavazatta', 39 és M szavazat ellené-1 
ben. K szerént városi második tanácsnok Nikelszky 
Lajos lett. A többi tárgyakról, hely szűke miatt, jövő 
alkalommal referál un k

A vagyon utáni csonkodéi eredményének
borza '/.tó neméről ke 1 n h-keznüiik. mely a múlt
létén a városunkl inti áfa hí nos é.«lek lódé- ; keit • tt Két
nőies1tvér ugyanis. elliuti) t növértik férjén>. hoj;v illeg
Husiités esetében. gyei i..ekek ■ liasscni n aga
után és igy annak vagy *n it «.k örókódi .'ssél{.
latius testi sérté-t követ ■< k • 1. aimnorol n a már csak
a vad népeknél tahi lkoy.li;,:tni. A szerencsét!len télni. hosz-
szas küzdelem ut;Áll. kiszaklt' án nagát hóbóli:ii kor-

drágák, s a tanító-lakban megszemlélt layzok és a ta
nulok munkái sem tanúsítanak oly haladást, mint a 
svéd vagy amerikai iskolában

Több uráig időztem k«-t kartájaimmal a művé
szeti csarnok s a Heustadel v.zen túl keletre lekvu 
osztrák minta iskolában, hol egy tanár, különféle ter- 
n eszet.- s vegytani eszközök használatáról, a díszes 
keit hcmide/éséiől. és a teli tornatérén.ben elhelyezett 
iskolái dolgozó műszerek kezelésűről, szíveskedett bő
vebb magyarázatot adni A csinosan epiiit emeletes 
iskoiaház körülrácsozott udvarába belépve, hah a a tor- 
nácz felett kedvező felirat tűnik :-/ i i.her színiébe: 
„Lemet, strebet, wachset. blühet !* A tornáéiból biz- 

tos és kényelmes lépcsőkön a/ emeleten levő tanterembe 
jutni. K terem 20 láb l.us>zu g 1 széles és 12’ ma
gasságú. \  falak világos lőldszmre vannak testve, mag
vas erkölcsi közmondásokkal ékítve . 3'J két— két ta
nuló számára kényelmes és gazdálkodási szempontból 
az amerikaiaknál tvclszcriibb s a gjem-ckek életko
rukhoz mért. tenta- és porzótartőval ellátott ülőpadok
kal A belvilágot egy oldalról 4. halóiról 2 aidak adja. 
A padok előtt középén kis emelvényen áll a tanító 
egyszerű fiókos asztalkája a székkel együtt ; mellette 
jobbra a taneszközök és termények számára üvegajtós 
szekrények; balra egy kis 47 lit értékű svéd orgona; 
e fölött fiig egv hegedű: a falon kétrendbeli nagy tábla 
s az oldalfalakon pedig térképek természeti ábrák, az 
emberi test boneztaui ábrái stb. vannak illő remiben 
felaggatva I-.gv szögletben, csinos vaskályha mellett 
áll egy vasból készített, a termet szellőztető gép, mely
nek szerkezete a padláson látható. A tanterem át- 
ellenében van egy női dolgozó szoba, benne bárom 
egyszerű asztal, 12 szék és egy kis varrógép, ebben a 
leánykák a tanítónőtől különféle női kézi muukákat 
tanulnak.

Az emeleten van még egy kis ruhatár a leánykák
felöltönyei számára és egészen elkülönített szagtalan 
árnyéks/ékek. Földszint vau a tanító lakása, mely két 
szoba, előszoba, konyha és pinczéhól áll. A tanító két- 
szobúja jelenleg nézleti oktatásra szükséges különféle 
taneszközökkel van berendezve; dolgozó szobájában 
csinos íróasztal, könyvtár és egy pianino látható. K i
lépvén az udvarra, megszemléltem a nyári testgyakorló

mei közül, a város utczáin át fényes nappal, anyaszüz 
meztelen rohant a város házához, menedéket és tör
vényes megtorlást keresendő. Az ördögi lelkületű nők 
mindenüt követték kiszemelt áldozatukat; a város há
zánál azonban rögtön letartóztattak, es u kir. ügyész
ségnek adattalc át. Reszelik, hogy a testi sértést meg
előzőleg ételbe kevert jdiosplumal akarták megölni 
sógorukat; csak miután ez nem sikerült: vetemedtek 
annak megcsonkítására. Reméljük, hogy e különben 
méltóan meg nem torolható bűntényt, a lehető legszi
gorúbb mérleg! e vetemli az illető törvényszék.

fsz — o) É gy  a „Szabóié i** közelebbi szám ai
ban lefolyt Ungerleuler-Scliwarcz. és Palái,szky-Müller 
tele nltaire-rel toglalkozó levél kózöltetett velünk, mely
ben egy általunk igen mélyen tisztelt egyéniség, épen 
oly kíméletlen kifejezésekkel illeti ama polemikus czik- 
kék közlése körüli eljárásunkat, mint a mily hívatlanul 
és egyoldalúkig ítéli azt el. Nevezetesen megrója a 

'szerkesztőséget azért, mert helyet adott ama nyílttéri 
czikkekuek a „Szabolcs* hasábjain s rendre utasittatni 
kéri azt A tisztelt beavatkozó ur igen tosszul lehet 
értesülve a dolgok állásáról s úgy látszik, hogy a 
„Nyilttér'-rel nincs egészen tisztában. Minthogy igen jól 
tudjuk hogy ama megrovó levél egyenesen az utóbbi 
nyílttéri harc/, egyik küzdőidének sugalmazásából intéz
teiéit a < zetthez: valamint az sem titok előttünk, 
hogy az egész levél egy kis revunche akart lenni elle
nünkben a/.crt, mert a „Szabolcs* nyihterébeu megtá
madott feltol nem tagadtuk meg a védelemre szüksé
ges te lt : ki kell jelentenünk, hogy etekiutetben az 
illető megrovó urat egyátulában nem tekinthetjük il
letékes bírónak, amennyiben ő habár közvetve is, de 
érdekelt fél a dologban. Nagyon téved közbelépő ur 
midőn azt áliitja, hogy az ily c/ikkek a lap becsének 
és életének ártanak; miután tudva levő dolog hogy a 
nyiltéri viták, nem képezvén a lap tartalmát; és mint 
ilyenek a szerkesztői felelősségen kívül esvén, annak be
cséből semmit sem vonhatnak le, még kevésbbé árt
hatnak annak. 11a a tisztelt megrovó ur tudta volna, 
hogy épen a pártolt vitatkozó fél volt az, akinek tá
madó czikkét azért közöltük a nyilttérben, mert a 
lap jó  hírnevét kímélni akartuk és mert ama tért. 
mint nyíltat, minden áron használni akarta támadó 
fél, ellenfelének kisebbítésére: megrovó levelét aligha 
iraudja vala meg Különben az egész levéliratási és 
megtámadó eljárást elitéli maga az az ut. amelyet 
az illetők választottak. Ahelyett, hogy a kérdésben 
forgó sértegető uyilttéri czikk tételeit, nyilvánosan 
czáfolta volna meg a sértett fél, a szerkesztő igazság
érzetét tamadtatja meg s arra kíván hatni a „Szabolcs* 
anyagi érdekeit intéző kezek által. Kz nem nyílt, nem 
nem egyes ut. Mi épen most dolgozunk azon, hogy az ily 
befolyás és ráhatás alól, emanczipáljuk magunkat, ne
hogy a pajtáskodásnak és talpnyalásnak alucsonyodjunk 
le szolgájául Legyenek niegyözödve az illető urak, 
hogy nálunknál aligha szereti valaki jobban embertár
sait ; kíméletesek is tudunk lenni ott, ahol illik és le
het: de igazságtalanságot és jogtalanságot senki szép
ségéért és barátságáért sem követünk el soha!

—  Isk o la i értesítés. A nyíregyházi ág. ev. nép
iskolák valamennyi osztályaiban, a/, iskola tanács lm- 1 
tározata folytán, a beiratások f. é októberhó 1-én, 
fi-ún pedig a rendes tanelöadások veszik kezdetüket., 
Tisztelettel figyelmeztetnek a t. cr. szülök, hogy tan
köteles gyermekeiket a kitűzött időben, az illető osz- 
tály-taiiiióknál beíratni szíveskedjenek, nehogy a visz- 
szatartott növendékek szülői, u mulasztási {u ta t kimu
tatása szerént, a közoktatási törvény 4 -i-ii értelmében 
pénzbírság alá essenek Pazar István a tanítókor elnöke, 

O A  nyír-buktái országos vásár, mely f. é. 
augustusiéi 21-cdikén lett volna megtartandó, de az 
uralgó járvány miatt betiltatott, hatósági engedély foly
tán. f. é októberlió 9-edikeu fog megtartatni.

helyet, azután a 4 0 * bosszú és 22' széles téli torna
termet, melyben két kis dolgozó műhely látható azon 
tanulók részére, akik már kiskorukban különnemű 
iparmüvekben ke/i ügyességet kívánnak elsajátítani. A 
teli tornatérén előtt é** végén terül el az iskolai kert, 
főrészét a gyümölcs-faiskola s erdei fa- és Lokorcso- 
portozat foglalja el ; de láthatni itt összhangzatosan 
berendezett s.rtg-. zöldiég- és gazdasági veteményes 
ágyakat, szőlészetet, mérges növényeket elkülönítve; 
egy szögletben méhes áll 3 anya méhkassal es 4 raj
jal. s végre két szivatyus kút adja az ivó és öntöző 
vizet Ily gyönyörűen berendezett iskolában nyerhet a 
gyermek víg kedélyt testi és szellemi erőt; ily czélszc- 
rüeu berendezett minta-iskola orvost, nevelőt, és szülőt 
egyaránt kielégíthet.

Nagy érdekkel néztem meg a -v.ijczi tanügyi ki
állítást is, hol különösen a gyönyörűen kiállított nép
iskolai könyvek, domború térképek . rajzok és különféle 
taneszközök kötötték 1© figyelmemet 

t Végre bucsuzásul másodízben kerestem fel „szép 
hazánk* tanügyi kiállítását, melyről minthogy a huzal 
lapok már bővebben megemlékeztek, én a látottakat 
csak röviden vonom össze. Magyarország különböző 
vidékeiről ki van állítva: egy neháuy ezer példányban 
a tanulók írásbeli munkái és rajzai, több száz iskolai 
es közművelődési statisztika, 511 népiskolai, 236 más 
tudományos könyv, 72 féle taneszköz, köztük egynéhány 
iskolai pad. számológép, kis orgona, hegedű és zon
gora képezdék számára. Ámbár Lazánk a svéd sveiezi 
és amerikai iskolák berendezésével nem mérközhetik; 
s ámbár a tanszerek kiállításánál meglátszik a kezdet
legesség : mindazáltal a népoktatásügy terén rövid 
idő alatt dicséretes haladást mutatott fel, melyet a 
kiállítási jury is méltányolni tudott, amidőn tanügyi 
kiállításunkat a legelső kitüntetésre a diszokmányra 
érdsmesité. Belső öröm és megelégedéssel búcsúztam 
el a magyar tanügyi kiállítástól, s azon őszinte óhaj
jal : vajha népiskoláink ügye oly nagy mérvű lendüle
tet nyerne, hogy a bárom év múlva Philadelphiában 
létesülendő világtárlaton a fent jelzett müveit népek 
tanügyével minden tekintetben versenyezhetne 1 

Pazár István.

IIV tanulót dijnélkh!

dler I/.il rlla magái!
lllCf'szűnt leányod*

iziísSa 1 ii |ák ” iai fia
Káliéira néz jjf
letel ezö, hogy vajha

~  » i l d n c r  A la jo s  helybeli zenetanár a f r í-  
közönséggel tudatja. hogy az uj tanévet f e. oktobef 
1 - én kezdi meg. A Leiratáéi dij egész évre 2 írt, tan
díj egylióra 3 frt. Zongorán és hegedüli, kedvező föl
tételek mellett magán órákat is ad Kzeken kiviil ki
jelenti, hogy három teljesen ez* 
fölvesz tanodájába.

ik.) A  N agy-K allóban ,
leányuövelde tulajdonos h .: .! 
velde helyett, mint onnan sajna 
pig sem nyílt másik; ami pedig K i Hóra né 
veszteség Azon óhajtást fejezi ki levelező, h< 
a nemes város és a kér tanfelügyelő ur mielőbb gon
doskodnának. a megszűnthöz hasonló intézet fölállítá
sáról. Ismerve és érezve a nőnevelés fontosságát és 
nagy horderejűt a társadalomra nézve, mi is örömest 
csatlakozunk ez óhajtáshoz. Reméljük is, hogy a nagy- 
káliói értelmiség, amely az ottani reáliskola körül oly 
óriási lelkesedést fejt ki. a leánynevelés ügyét is felkaro-
I a adja. Mi angyalijuk félünk hogy Kálló etekiutetben meg- 
előzendi a nagy Nyíregyházát.

A KÖ ZÖ N SÉ G  ROVATA. 

K ö s z ö n e t .
A helybeli izr. nőegylet, folyó év juliushóban t. 

Palánszky-Csapó Ida leányuövelde tulajdonosúé által
I I  frt 10 kr segélyben részesült, mely pénz egész 
éven keresztül a leánykák közt fenálló „fillér egylet* 
kebelében gyűlt össze, melynek egy harmadát teszi.

Köszönetünket csakis azért halasztottuk ily ké
sőre. hogy az iskolai év kezdetével fejezhessük ki őszinte 
tiszteletünket és elismerésünket azon nőnek, aki oly 
rég idők óta, folytonoson küzd és fárad a leányneve
lés báládatlau, de annál nemesebb terén.

Fogadja a t. intézet tulajdonosnő azon őszinte 
kívánságunkat, hogy bár többen ismernék közelebbről 
s igy élveznék sokak gyermekei a kitűnő erőkkel el
látott növelde áldásait.

Nyíregyháza, 1873. sept 17.
izr. nöenyleti elnökség.

k ö z g a z d a s .í g i  r o v a t .

Üzleti értesítés.
A nyíregyházi terménycsariioknál szept. hó 27-én 

bejegyzett terményárak.

Piaczi ár
K eresk ed és i ár
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Felelős szerkesztő : K. Kmethy István .

H IR D E T É S E K .

LAKVÁLTOZTATÁS.
Alulírott tisztelettel tudatja az érdekel

tekkel. miszerint lakását e hó 25-től kezdve 
Nagy-0 '*breczen i-u tezán  levő itj. Y ie to - 

r is z  I)án ie l-fé le  1729-ik számú házba (a
nagy kaszárnya mellett) tette út

Nyíregyházán szept. 27. 1873.

T an ia sk ov it i Im rén é
(3— 1) oklevelet szülésznő.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó^ a polg. tk. rdtt. 403 

i-a  értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyír
egyházi kir járásbíróság 6899 számú végzése által 
Ivíelstein Sámuel és neje ellen, Szamueli testvérek 
nyíregyházi kereskedő ezég részére, 2160 frt kr. köve
telés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
biróilag lefoglalt, s 3000 írtra becsült 900 kereszt búza 
és 100 vontató árpából álló ingóságok nyilvános árve
rés utján eladaudók. minek a helyszínén, vagyis N.- 
líalás/.on alperesek lakásában leendő eszközlésére ha
táridőül 1873-ik évi október hó 8-ik napjának d. e 
10 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel meghivatnak : hogy az érekelett 
ingóságok emez árverésen, a polg. tk rdtt. 406. §-a 
szerént, szükség esetében becsáron alul is eladutni fognak 

Kelt Nyíregyházán, 1873-ik évi szept. 24.
H orvá th  M árton  

kiküldött bírósági végrehajtó.

Eladó olajmalom.
A  vásártéren létező gőzerőre  szer- 

I kosztett olajuialmoiu, előnyös föltételek, 

és több évi részletfizetés mellett, eladó.(0—«) Jóger József.



C Z É M E N T- és M É S Z R A K T A  R.
Van szerencsém tudatni a nagyérdemű közönséggel, miszerént a „nyerges-ujfalusi czément-gyár és veröczei mészégető te

lep* gyári liók-raktárnokságát, — Nyíregyháza város és vidékeire kikatólag, elvállalván, e czélra Nyíregyházán, a nagy-kállói utczán 
levő li)40-ik számú házamat berendeztem, ahol is a „lióton“ építkezéshez szükséges ezément vám mázsánként 2 írtjával, hordó számra 
pedig (egy hordó 5 mázsa) hordóstul 10 írt, a hordó visszaadása mellett 9 írt 50 kr.; továbbá ugyanott a meszelni való fehér
mész vámmázsánként 1 frt 50 kr., vagyis egy bruttó mázsa (itteni mérés szerént) 1 frt 70 krjávai úgy kicsinyben, valamint a leg
nagyobb mennyiségben is, kapható.

A pontos és becsületes kiszolgálatért alulírott jótállást vállal. (12 — 1)
Raktári iroda Nyíregyháza, 1039. sz. saját házában.

Mikecz József
„a  nyerges-ujfalusi czément-gyár és veróczei mészégető-telep" 

raktárnoka Nyíregyházán.

5099 8671. sz.

a v----- --s  *-* v—. —*

( 0 - 1 )

603. A. ü. IC. 1873.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Balázs András hagya

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

K elt Nyíregyházán, 1873-dik 
évi szeptemberhó 19-én tartott ár
vaszéki Ülésben. (3— 2)

Kmethy István
árvaszéki jegyző.

Ad. 4921. szám.
1873. (3— 2)

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.-t-l. sorszám alatt 
bevezetett belső telek , kerttel a azon levő ház, 
istálló és sertésóllal az 1873-ik évi októberhó 
20-ik, és szükség esetében az 1873-ik évi no
vemberhó 24-ik napján délelőtt 10 órakor Oros 
községházánál tartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el fognak adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 237 fr.
Bánompénz 24 fr.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő : az 1-ső 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 6%  
kamatával.

Azon jelzálogos hitelezők, ki a bíróság 
székhelyén vagy ennek közelében nem laknak, 
ezennel felszólittatnak, hogy a vételár felosz
tása alhalmával leendő képviseltetésük végett 
a hatóság székhelyén meghízottat 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 nap alatt, habár külön értesítést nem 
vettek is, nyújtsák be, különben azok a végre
hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vétel
ár feleslegére fognak utasittatni.

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

Papp Lászlóa. tk. vesetij.

Árlejtési hirdetmény.
Szabolcsvármegye hatósága 1874 évi 

215 rövid ölet tevő kemény tűzifa sziik- 
letének biztosítása tárgyában fo lyó évi októ
ber hó 3-án délelőtt 10 órakor N a gy -K a 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 m egkezdéséig az iktató hivatal
ban elfogadtatnak, hol a vállalat feltételei 
naponta dél előtt 11— 12 óráig m eg te
kinthetők.

N agy -K á lló  1873 szept. 11.
Itónis Barnabás

(3— 3) alispán.

0 1 1 .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. 

rdtt. 403 § a értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a nyíregyházai tekintetes kir. járás- 
biróság4175 sz. végzése által, Zichcrman Mi
hály kótaji lakos ellen Giimherger Adolf nyír
egyházi lakos részére 47(J frt 88 kr. követe
lés végett elrendelt biztosítási végrehajtás fo ly
tán biróilag lefoglalt, s 290 írtra becsült réz 
edények, egy palaczk, 3 tányér és egy fino- 
initóból álló ingóságok nyilvános árverés ut
ján eludandők. minek a helyszínén , vagyis 
Nyíregyházán Polszter Dávid lakásában le
endő eszközlésére, határidőül 1873-ik évi ok
tóber hó 7-ik napjának délelőtti 10 órája ki- 
tüzetett, melyhez a venniszándékozők ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak m eg: hogy az ér- 
deklctt ingóságok emez árverésen, a polg. tk. 
rdt*. 400. §-a szerént, szükség esetében becs
áron alul is eladatni fognak.

Kelt Nyíregyházán, 1873. szept. 4.
Horváth Márton

kiküldött bírósági végrehajtó.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Palit/. István hagyaté

kához tartozó egy kötélalja szál
lásföld, fo lyó 1873-ik évi október- 
hó 8-adikán, 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 - 2 )

t0-c, Kiadó lakások.A rózsa-iitcziilian, May Adolf ur szomszédságában, H37s. sz. alatt, két külön álló csinos lakás kiadó.
Eladó földbirtok.

A  Simu-pus/.tiin 200 Imid föld 
1200 □  ölével számítva, holdja 180 
írtjával eladó. Bővebb tudomást 
nyújt Krulovánszky Gyula N y ír
egyháza város kapitánya. ( ^ — 2)

Í390 sz- 
1873.

(3 - 1 )

Árverési hirdetmény.
A n.-káliéi kir. járásbíróság tkkvi osztá

lya részéről közhírré tétetik, miként néh. De- 
nie István hagyatékához tartozó következő in
gatlanok u m a n.-kallói 194 sz. tjkönyv- 
ben foglalt beltelkck. a k -káliéi 853. sz. tj- 
könyvben foglalt szellők, a folyó 1873-ik évi 
október 13-ik napján mint első, s szükség ese
tén 1873-ik évi november 13-ik napján d. e. 
9 étakor e királyi járásbíróságnál tartandó 
nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérőnek el 
fog adatni.

Árverési feltételek következők :
Bánom pénzül 1' **’/,,-» becsértékeknek te

endő le :
A vételár 3 részletben éspedig az 1-ső 

részlet a leütéstől 1, a 2-ik 3, és végre az 
utolsó, melybe lesz a bánatpénz is beszámí
tandó, 6 hó alatt lesz esedékes l>°/0 kamatai
val, a nagy-kállói királyi jbiróságuál lefize
tendő.

Vevő a birtoknak azonnal használatába 
lép, a tkkvi átírás azonban csak a vételár tel
jes lefizetésével eszközölhető.

A jelzálogos hitelezők felszólittatnak, mi
ként a vételár felosztása alkalmával leendő 
képviseltetésük végett, e hatóság székhelyén 
megbízottat rendeljenek, s azok nevét és laká
sát az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben 
a hivatalból kinevezett gondnok által fognak 
képviseltetni ; —  és végre :

Egyideüleg felhivatnak mindazok is, kik 
a végrehajtás alatt álló ingattatok iránt tu
lajdoni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jo
got érvényesíthetni vélnek, igénykeresetüket e 
hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá
mítandó 15 nap alatt, ha bár külön értesítést 
nem vettek is, nyújtsák be.

Kelt a n -kállói kir. jbiróság tkkvi osztá
lyának 1873-ik évi szept. 10-én tartott üléséből.

Kiadta:
K a s s a ?
kir. aljeirjft'.

Nyíregyháza. 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.
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