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Kladó-tulajüonoa : a „szabolcsinegyei laplclaclo-tarsulat."

Előfizetési fölhívás

SZABOLCS"
8-mlik évnegyedi folyamára.
Három hó múlva a „ S z a b o l c s "  má

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

Hála égnek, ti „ S z a b o lc s á n a k  sike
rült megmutatni életrevalóságát s teremtett 
magának o ly  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 biztositó 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 általánosabb fontosságú 
érdeme is. Ez érdeme az, hogy az 1872-ik 
évi januárhóban megindult s egyedül a szer
kesztő szellemi munkásságára szorítkozott 
lapot, ina már igen szép számú Írói testület 
állja körül. —  Nem  csak olvasó közön
séget teremtett tehát a „ S z a b o l c s "  Sza
bolcsban; hanem írókat is gyűjtött maga 
köré, csaknem egészen Szabolcsból.

Nem lehet tehát eléggé magasztalni 
8zabolcsmegye, különösen Nyíregyháza vá
ros értelmiségét, midőn a „S z a  b o  l c s “ -ot 
felkarolta és azt folyvást támogatja ugy< 
anyagilag, mint szellemileg.

Mi viszont mindent elkövetünk, hogy a 
közvárakozásnak minél kielégítőbben m eg
felel hessünk,s ne csak az eddigi, hanem még 
a mindenesetre orősbülendő s nagyobb ter
jedelmet veendő részvétet is megérdemeljük.

Előfizetési dij : helyben és postán, az 
október deczcm ber évnegyedre 1 írt.

Előfizethetni minden postahivatalnál, 
helyben Krnsznay Gábor társulati pénztár
noknál.

Nyíregyháza, szept. 27. 1873.

A szerkesztösé3 .

A leány-nevelés ügye megyénkben.
(Folytatás.)

(thy.) Közelebb megkezdett czikksoro- 
tunkban m egígértük, hogy szólani fogunk 
azon módokról és eszközökről, melyek le
ány-növelési ügyünknek jelenlegi alantiasés 
szánalomra méltó helyzetébőli kiemelésére, 
az adott körülményekhez képest, legczél- 
szerübbek és legszükségesebbek.

Mielőtt azonban ezekről tüzetesebben 
értekeznénk, tekintsünk vissza nőnevelési 
ügyünk edgig i menetére s vizsgáljuk meg 
amink je len leg i stádiumát : hogy a bajok és 
hiányok föltüntetése s a kívánalmak és s zü k 

ségek bevilágitása mellett, tisztábban belát
hassuk az irányt mely felé törekednünk s

biztosabban megválaszthassuk az eszközö
ket, melyeket felhasználnunk kell, a kitűzött 
nemes ezél könnyebb és gyorsabb elérhe
téséhez.

Megyénkben tudtunkknl eddig csak 9 
éve, hogy a nőnevelésre egyesek részéről 
némi figyelem  fordittatik; amennyiben e rö
vid idő óta 0 oly leánynöveldo működött, 
melyeknek vezetőinél legalább a jóakarat 
nem hiányzott. Ily  magán-növelde volt me
gyénkben még tavai 5 ; éspedig Nyíregyhá
zán 3 , Kis-Várdán 1, N.-Kállóban 1. Nem 
mondhatjuk, hogy ez intézetek határozottan 
ártottak volna a leánynövelésnek; de azt jó  
lélekkel állíthatjuk, hogy előbbre sem vitték 
azt. Es ez igen természetes is. A  növeldék 

működését, a szülői nagyon is elnéző szere- 
teten kívül, alig ellenőrizte valaki. A zt pe
d ig igen jó l tudjuk, hogy mily könnyen ki 
lehet játszani a szülők ellenőrzését és még 
könnyebb kinyerni tetszését és m egelégedé
sét azoknak, akik maguk még ennyi neve
lésben sem részesültek gyermekkorukban. 
Ha a Málika jó reggel helyett b o n  jo u r - t  
kívánt mamájának; ha pár betanult darabot 
gixer nélkül eljátszott a zongorán; ha az 
előre k ijegyzett kérdésre hibátlanul felelt a 
vizsgán : a mamák el voltak ragadtatva 
gyermekük előhaladása feletti örömükben. 
A  pár év óta fennálló „tanfelügyelői" intéz
mény sem mozdíthatta elő leánynöveldéink 
ügyét, részént a tájékozatlanság, részént a 
szervezkedési munkálatok miutt. Csak teng
tek tehát isten nevében az intézetek, csupán 
az udvariasság hatása alatt irt jelentéseknek 
s az elnéző vizsgáknak köszönhették fcinil- 
lásukat, m indeoekfölött pedig annak, hogy 
nem igen volt miben válogatni; egyik gyen
gébb lévén a másiknál.

Mindezen szerencsétlenségek mellett 
volt egy  körülmény, mely mégis nyereség
nek mondható a leánynevelés terén. Ez az 
egy  az, hogy ez 5 növclde közt egy  sem 
volt felekezeti. E körülmény könnyűvé tette 
leány nevelési ügyünknek előbbrevitclét a 
jövőben s nagyban megnehezité a „ z á r d á i  
n e v e i  é s "  behozatalát nálunk.

H ogy  a zárdái nevelés még eddig be 
nem plántáltatott Szabolcsba, azt egyrészt 
nz e m egyét lakó protestánsság túlnyomó 
számának, másrészt községeink kisebbsza- 
básu voltának köszönhetjük; de korántsem 
saját tapintatosságunknak. Ami azonban 
még tegnap m eg nem történt, holnap már 
bekövetkezhetik. A z  ultramontanismus min
denütt kezdi felütni fejét s ahova befészkeli 
magát, sáskamódra pusztít. Befolyása alatt 
a társadalmi és házi erények esenevészedui 
kezdenek »  nyomukban a könnyelműség, a 
hivalgás, az álműveltség és vakbuzgóság 
paraja ver messze elterjedő gyökereket.

Adjunk hálát a gondviselésnek, hogy e 
mérges kórtól eddig megőrizte megyénket; 
de ne hagyjuk összetéve kezeinket, hanem 
siessünk helyrehozni a múlt idők hibáit s ne 
engedjünk időt és alkalmat, hogy ama szörny 
megyénkbe is betegye lábát. A  nőnevelés 
különben is már csaknem egészen ultrnmon-

tán kezekben van hazánkban. Nem terjedni 
engedni, hanem gyökerestől kiirtani kell e 
veszedelmes ellenséget hazánkból.

Vajha minden zárdákkal m egvertt vá
ros követné Szabadka városának példáját, 
mely h a tá roza tiig  tiltakozott a Szabadkára 
tervezett zárdaépités ellen s minden erejét 
odairányozná, hogy a zárdái intézetek, kor
szerű felekczetnélküli növeldék felállítása ál
tal, fölöslegessé váljanak.

Szándékosan érintettük itt a zárdái nő
nevelést s az azokat terjesztő ultramontá- 
nismust; mert soha sem volt alkalmasabb 
az idő eme sötét árnyak hatalmának ter
jesztésére, mint épen most. A  közelszegé
nyedés és erkölcsi sülyedés az ő  légkörük; 
e légkör pedig naponkint terjed hazánk
ban is.

Ha az állam elég közönyös szemet 
hunyni az ultramontáu üzelmekre; a társa
dalomnak kell résen állania ez áramlat m eg- 
gátlásúra és gondoskodnia a nőnevelésről, 
mint a haza és társadalom legféltettebb kin
cséről.

A  közművelődés történetének lapjain, 
örökös szemrehányásként álland mindazon 
városok neve, amelyek e l é g  g y e n g é k  voltak 
kitárni kapuikat, a középkori vakbuzgó né
zeteket terjesztő zárdái nőneveldék előtt, 
csupa kényelemből és szükkeblüségből.

E rövid kitérés után vizsgáljuk tovább 
leánynevelésüuk jelenlegi viszonyait s azon 
veszélyes következményeket, melyek nőne- 
vel és ügyünk elhanyagolása folytán, me
gyénkben előállottak és hatalmasan pusztí
tanak úgy az egyes családokban, mint a tár
sadalomban.

(Folyt, köv.)

KÖZÜGYEK.

Nyíregyháza város képviseleti gyűléséből.Szeptember 2G.
Nikelszky Lajosnak városi tanácsnokká lett meg

választatása után
Olvastatott a helybeli ág. ev. igyháztanácsnak a 

gyinnásmmi alapitványtöke utáni kamatok fölemelése 
tárgyában beuyujtott kérvénye. —  Kiadatott a jogügyi, 
a gazdászati és a nevelésügyi szakosztálynak, sürgős
véleményezés végett.

Jávor Károly városi Írnok, az általa hivatalos 
órákon túl u város érdekében teljesített munkálatok
nak díjazásáért folyamodván : jutalomként 25 irt sza
vaztatott meg részére.

Inditványoztatott, hogy a Iiiszdorfer János volt 
főjegyző által még mindeddig át nem adott hivatalos 
iratoknak mielőbb eszközlendó átadatása iránt, a kép
viselet intézkedjék. —  Polgármester megbizatik, hogy 
Uiszorfer Jánost a még út nem adott hivatalos iromá
nyoknak 8 nap alatt leendő resignálására, azonnal sió- 
litsa fel oly kijelentéssel, hogy különben a bekövetke
zendő kellemetlenségeket magának tulajdonítsa.

Joszka János és társainak azon kérvénye, mely
ben a Kállai földeknek. Draskóczy Sámuelnél zálogban 
levő 40 holdnyi részének kiváltását kérelmezik, kinda- 
tik a városi ügyésznek oly utasítással, hogy a zálogos 
földrész kiváltásához szükséges összeg utalványozása 
iránt, forduljon a polgármesterhez.

l ’gyanrsak Joszka Jánosnak Írásban beadott azon 
indítványa, melyben a Drnskóczy-féle tanya s vá
rosi gazda tanyái közt fekvő, mintegy 1'tO holdat tevő 
városi keskeny térfogatú föld eladásút ajánlja, veh-im— 
nyes jelentés végett, kiadatott a gazdnszati szakosz
tálynak.

Pániéi Mihály és társainak a közlegelö tilos hasz
nálatáért kiszabott 2 forintnyi birság elengedése tár
gyában benyújtott kérvényük, figyelembe nem vétetvén, 
a bírságolási eljárás helyben bsgyntik.



Joszka János azon kérelme, melyszerónt az 1871- 
ben történt fölmérés folytán reá szabott kisajátítási 
árt, ne az 1871-ben megállapított egyezségi, hanem az 
1808-ban megszabott szabályozási dijarány szerént fi
zethesse le, ameunyiben a folyamodó által nyert 05 
és 49moo Q  ól terület, nem ennek hibája miatt mérő- 
tett fel 1871-ben, méltányosnak találtatván, a kisajá
títási dij, az 18(>3-ban megállaáitott kulcs szeréut ha- 
tároztatott betizettetui.

Olvastatott a helybeli katonai parancsnokságnak, 
a S-ik dzsidás ezred torzskara és egy századának be
szállásolása iránti megkoresvéuye. — A szükséges elö- 
iutézkedósek megtételével a polgármester megbizatott.

l'olemlittetvén a katonatartási ügykezelés rende
zése, az etárgyu véleményes javaslat elkészítésére, a 
rendőri szakosztály hivatott fel. A

A Tisza szabályozása.{Különös tekintettel Felsö-Szabolcsra,  » némi vonatkozássá a 
„Szabolcs* 22—25-dik szamaiban ugyanez érdekben m egjelent 

„Válasz1* czikksorozatra)
IV.

Bevégezvén most a Tisza szabályozásánál köve
tett rendszerre vouatkozó észrevételeinket, indokolván 
eltérő véleményünket, áttérünk a folyamszabályozásá
nál előforduló némely átalúnos nézetek tárgyalására, 
melyek a nagy kózöuség körében elterjedve, gyakran 
helytelenül alkalmaztatva vagy intézteivé, káros hatás
sal vannak a közügyre.

A folyóvizek szabályozásánál ezideig háromféle 
rendszer fogadtatott el. Gyakran különváltau vagy egy
mással összeegyeztetve alkalmaztattak, miként a helyi 
körülmények kívánták vagy a tervezők saját belátásuk 
szeréut helyesnek találták.

Legrégibb időben a töltésezési rendszer alkal
maztatott a folyam szabályozásoknál. Ilyen az olasz Pó, 
melynél már a rómaiak idejében találkozunk töltések
kel, de az csak a lü-ik században fejeztetett be, s 
most mint tökéletes mü áll készen.

Ha a töltésezési rendszert akarjuk tanulmányoz
ni. leghelyesebben választhatjuk vizsgálódásunk tár
gyává a Pót annálisinkább, nmei ezen folyó több te- 
kiutetben hasonlít Tiszánkhoz. Különösen érdekes ránk 
nézve, ami a Pófenók feliszapolásúról inondatik, s gyak
ran oly könnyen oda vettetik : hogy a Pó fouekmed- 
rét iszapolja.

Több s igen jeles szaktudós által volt már ezen 
medcriszapolás. kutatás tárgya, s különösen figyelmet 
érdemel a világhírű Lombardiai észlelete, aki határo
zottan elveti ezen tévhitet, s a Ferrara környékén ta
pasztalt vizszin-emelkedést a tudomány kituuö élével 
világítja meg.

Tudjuk hogy minden folyam bizonyos részeket 
mint hordalékot visz magával, a könnyebbeket vizében 
fenntartva, s a nehezebbeket fenekén mint talagot bajt 
tova áradások és magasabb vizek bekövetkeztével lia 
a víz bordképessége elég nagy, mindezen hordalékok 
közvetlen vagy közvetve, részben vagy egészen a ten
gerbe jutnak, s itt közel a folyam torkolatához rakat
nak le, hol már a folyás megszűnik. F.zen hordalék le
rakodás neveztetik Lelt a képzésnek. Hogy ez mily 
óriási tömeg némely folyamnál, kitűnik ez az újabb 
kor legnevezetesebb mérnökeinek vizsgálataiból az. ame
rikai Humphrcys és Abbot lcggenialisabb tanulmá
ny öböl, kik a Missisippi folyót tizenkét éven át kitűnő 
>ikerrel tanulmányozták. A nevezett iolynm évenkénti 
Delta képzése a mexikói-öbölben egy angol négyszög 
mértföld s vastagsága 2^8 láb sznfcáiyzatlau állapotá
ban. Mivel ezen tanulmányok idejében a Missisippi 
csak egyes vonal-részeken folyt töltő' közt.

Visszatérve a Pó fenék-emelkedésére. Lombardini 
ezen de csakis Ferrara környékén Ponte-Laguscurótól 
észleltt vizszin-emelkedést. a Pó Delta képzése s a töl
tések tökéletesbülésében magyarázza meg. Fgyauis ezen 
hordalék lerakodása által, a Pó évenként 150— 200 
lábbal hosszabbodik a tenger felé, s itt. hol mar a fo
lyam sebességéből sokat vészit, nem képes magának 
oly mély medert ásni, mint ahol még kellő sebesség

gel bir s egész, hordalékját magával viszi; melyen a 
természet akként seg.t, hogy amit vészit a folyam 
mélységében, megnyer, medrének szélességében, s ké
pes leeud vizét tova vezetni. Hogy pedig a Pó medre 
átalánosságban emelkednék, az m eg  s e n k i á l t a l  
sem  b i z o n y i t t a t o t t ;  az csakis Ferrara környékén 
álittatott, do mely Lombardini által, mint tévhit, meg- 
czátoltatott s helyes értékére vitetett vissza.*)

Fel emlittetik meg Afrikában a Nil folyam teuék 
iszapolása s úlittatik. hogy a cairói zsilipnél minden 
100 évben 5 hüvelyk fenék-emelkedés tapasztaltatok 
Ki tudja, nem épen a Pó-nál előforduló helyzettel 
identis-e ez eset is s annálisinkább, mivel itt is rop
pant mérvű a Delta képzés, s t'airo egykor sokkal kö
zelebb feküdt a tengerparthoz.

Ily Delta képzést találunk a Dunánál is, ahol az 
a feketetengerbe torkollik, s mint tudjuk, vau egv nagy 
nemzetközi bizottság, mely a Duna torkolatának hajóz
ható állapotban tartásán fáradozik, s melynek munka
köréhez tartozik u Duna Deltájának tanulmáuyozása is.

Hogy a Tiszánál, különösen szabályozás óta ezen 
Delta képzési hordalék növekedett-e, s vájjon alsó tor
kolatánál rak-e le abból, vagy azt egészben átadja a 
Dunának, azt nem tudjuk, valamint hogy etekiutetben 
történik-e észlelés.

Vannak azonban folyók, melyek hordalékjaikat 
tovaszállitani, befogadó folyamuknak átadni nem ké
pesek. vagy csak igen kis részben. Az ily folyók med
rüket folytonosan változtatják, vagy több ágra szakad
nak szét, s folyásuk egészen elromlik. Ilyen volt nú- 
luuk a Topoly es Ondóvá, melynek folyása annyira el
romlott, hogy a legnagyobb mocsárokká fajult át; s ki
igazítása, szabályozása, egy mederbe terelése égető 
szükség volt azon vidékre

Fzckböl láthatjuk, hogy valamely folyó fenék- 
medrének időnkénti feliszapolását vagy sülyedését, ha 
az épen folyam, meghatározni a legnagyobb feladatok 
egyike; mert azt, mint némelyek vélik, egyszerű teuék- 
mérések kereszt- és hossz-szelvények fölvétele által e l
dönteni akarni, nein tekintve az átmetszéseket, hol a 
helyzet egészen inás. igen primitív fogalom; tudván 
azt, hogy a fenék-helyzet időnkénti változása, sémiin 
összefüggésben sincs a legkisebb vizsziii emelkedése 
vagy esésével, így a fenék feliszapolásával. A valósá
got leginkább meg fogja közeliteni azon mérési szá
mi tás, mely a viz köbu.creteu alapszik. Különböző idő
ben ugyanis, ugyanazon inéicze jegyzet mellett kérész 
tül folyó kis viz köb-tartalmak összehasonlításából, de 
mely eljárásnál még oly sok különböző tényezők kiha
tását kell számításba venni, hogy határozott dönthet- 
len következtetést még ekkor sem lehet abból levonni

Fölemlítjük még a Tisza és töltések közötti tér 
feliszapolását is.

Tudjuk s tapasztaljuk, hogy áradások alkalmá
val, midőn a Tisza medréből kicsap, legtöbb iszapot 
hord magával. Majd visszaesvén medrébe, mindig nemi 
iszapot hagy hátra, mely a földszint emeli s bizonyos 
kübmennyiseget tesz ki. A bekövetkező ár mar ezen 
iszap által elfoglalt térről ki lévén szorítva, emelkedni 
kell feJsziuének; d e  ez  vsu k  o ly  k is  m é r té k b e n  
t ö r t é n ik ,  h o g y  a le g s z o r g o s a b b  m é r é s e k  ni el 
l e t t  is ,  csa k  é v t i z e d e k  m ú ltá v a l  le s z  a f e l 
s z ín  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  k i f e j e z h e t ő .  Kgy ily 
iszapohís tényét említ fel Dr. J. G. Kohl Amerikának 
egy fokújánál, az úgynevezett „Nyugoti Coloradóinál, 
mely annyira felisznpolta már partjait, hogy a legna 
gyobb áradások alkalmával som emelkedik azon felül. | 
Hogy ezen a meder és töltések közötti tér feliszapo 
lása, talán káros hutással lenne a folyam medrére, ez 
m ég  so h a  sen k i á l t a l  nem  á l l í t t a t o t t ,  dt 
ig en , h o g y  a z  is e g y  t é n y e z ő  a le g m a g a s a b b  
v i z s z i n e m e lk e d é s  n é 1.

Amit az amerikai Humplireys az átmetszések. mel
lék-fokok elvezetése, folyam-megosztás, és felfogásról 
mond, felettébb nagy fontosságúak azon roppant terje
delmit tanulmány után. melyet, mint nz egyesült álla
mok katonai gonie karának kupitánja, 12 eveu át tel
jesített; ugyanis :

*i 1 .á«*l .M érnök-egylet koxlőny** 1**2!. éviién.

Az átmetszéseket elveti, mivei azon károk, nielvek 
ezáltal az alsóbb részeken okoztatnának, jóval túlhalad- 
ják a felsőbb részeken elért eredményeket. Mellék-fo
kok elvezetését vagy azok felfogását reservoirokban 
több okoknál fogva nem helyesli, s felettébb költsé
gesnek is tartja. Folyam-megosztást nődig nem tart 
czélszerünek; mivel könnyen lehető, hogy a főfolyam 
egészen arra térne cl.

Jóllehet ö ezt a Missisippire alkalmazza, mely a 
világ egyik legnagyobb tolyója, 2,500 angolmértföld 
hosszai, nem számítván be u kanyarokat, s évenként 
10.400,000 millió köbláb vizet vezet le a tengerbe; de 
azért megfontolandó a szabályozási rendszer, különö
sen tanulmányozások által, bármely folyamnál is, mi
előtt az alkalmaztatnék. Imé az újabb kor eme legki
tűnőbb mérnöke a Missisippi szabályozásánál egyedül 
csak a töltésezési rendszert követte.

Felemlítjük még a töltések és resevvoirok építé
sét is, mennyiben azok némely folyókuál együttesen 
alkalmaztattak.

Ktekintctheii igen fényes példa áll előttünk Fran- 
cziaországban a Loire szabályozásánál.

(Folyt, köv.)

CSEVEGÉSEK.

X y Í r  fa l  o in bo k.
XIX.K gy mngyar ember ninrctclircut<>j:i. Kell és lelu-l. Legnagyobb ur i nem leltet K gy ím nisxien körrendelet A lkud ju nk! M iix i.U  ihfcurdiiiu gondobit ez! A nyolcz na|i indokol,i-a nuetoiv do*niiuo LóLlógazó. Mas az elm élet, m i '  az él t kifo gásaink . K ata  

muszáj m it vétett ?  Jéi tanács )
Ismerünk (úgy hisszük te is ismered jámbor ol

vasó) egy derék magyar embert, aki utazási terveinek 
készítésekor leginkább arra fektet fő súlyt, hogy a be
járandó községekbe mikor „kell11 megérkeznie; de hogy 
vájjon „leliet-e* vagy nem, s a távolság, idő, a bevég- 

< zendo munka, valamint a sártenger, hoinok-úrviz, hó- 
luvatagok, tengelytörés, lósáutulás, vasúti késedelem és 
lemaradás s egyéb nz utasokkal közös kalamitások 
nem erősebb i,agyhatalmak-e. mint nz ó felfogása sze- 
renti „kell* : no ezt a csekélységet rendesen figyelmen 
kívül hagyja. így azután, ahova ebédre kellene megér- 

' keznie, nagynebezeii eljut másnap reggel; a tervezett 
ma esti állomás szerencsésen áttétetik holnap estére s 
a folytonos megkéső-rk tisztében a körutazás épen 
egy héttel későbben vesződik, mint a pontosan előirt 
menetrend megállapította.

1 Mi ebből a tanulság V
Az, hogy a ke l. és lehet-c chémiai vegyüléséből 

jegy harmadik elem — a „nem lehet* származik igen 
gyakran, és ez a „nein lehet* végetlenül nagyobb ur, 
mint a „k e ll- ... - csúnyán lefőzi, megszégyeníti azo
kat. akik kétkednek hatalmáról, legyenek bár azok 
milliomosok, vagy szegény ördögök, tábornokok, vagy 
lulinveser-koi >isok, c-.t>daorvosok vagy kuruzsló vén ba
nyák, miniszterek vagy adóbajtók.

K fontos tanulságot azonban vajmi gyakran elfe
ledi a gyarló ember: amint ezt nein oly régen a ma
gasabb régiókban is alkalom nyílt tapasztalnunk.

Kcrkápoly pénzügyminiszter ugyanis egy 1873. 
túl. 12 keltezett körrendeletét küldött az ország vala
mennyi törvényhatóságához, mely ben az adóbehajtás 
rendszeresítéséről rendelkezvén, felhívja a t. közönsé
get intézkedni :

.hogy a községi elöljárók is kötelezte6scnck. .a  
hitralckhau maradt adókötelezetteket tartozásaik 8 nap 
a litti lefizetésére, a községben szokásos közhirdetés 
módján felszólítani* . . .  és ha nein fizetnek, átadni a 
Ritámnak... pardon! ilyesmit csak a nagykőtolyi egy
házmegye tehet! átadni igen a z . . .  adóbelmjtónak.

Tehát n miniszter felfogása szerént az adóhátrá
nyokat nyolcz nap alatt „kell* befizetnünk?

Hátba alkudnánk!
— Hogyan? Alkudni! Talán bizony keveslik a 

respiriumot V Hiszen megérdemelnék, hogy egy pilla
natig se várakozzanak utánuk; hanem azonnal lakul-

A „Szabolcs" tárczája.

Nőkről a nőknek.*)
Irta : Golenicb Károly.

III.

Valóban csudálatosnak tűnik föl ellőttem, hogy 
napjainkig a nőnem szellemi képzésére oly kevés gon
dot fordítanak; holott elismerjük azt. miszerént a nő
nem a gyermekeknek első és leghatályosabh nevelője.

Társadalmunknak e hanyagsága a nőnem rendel
tetésének téves felfogásából ered. Átvettük a franczia 
ízlést, etiquette-et; de ezzel együtt átvettük Iiousseau 
elveit is. Mi nőinket nem tekintjük olyanokul, ukik 
az emberiségre nagy horderejű következményeket hoz
nak. Alig tudjuk méltányolni egy Feneion következő 
szavait: Nem a nok-o azok, akik u házat lerontják, 
vagy megtartják? akik a háztartás minden részleteit 
rendezik, akiknek kezére oly sok van bízva, ami az egész 
emberiséget illeti ? Tehát a csaladok érdekében, de 
nem kevésbé az államéban is, mely családok egyesü
lete, kell, hogy a nők józanul neveltessenek.

Társadalmunk jelen képe a nőnemet Kousseau 
eszménye szerént tünteti föl; valamint az ö politikai 
eszményé alakitá át a vén Frarcziaországot, úgy a tár
sadalmat, s a nőnemet is

Előttem szinte megfoghatatlan az, hogy ugyan
azon Kousseau, aki elijedve a társadalomtól. Chamberg 
magányából kiáltja az emberiségnek: Jertek az erdőkbe 
magatokra hagy útra éljetek mint az állatok, a nőne
met épen azon társadalom zajába helyezte, melyet el-

•) Lúd a „Ssabolcs* 88-ik számit. Szerk.

ítélt, s oly természetet kívánt leikébe önteni, milyentől 
o elborzadt. De halljuk ot m agát:

A nő főleg arra való hogy férjének tessék. A 
férjnek nem szükség neje elolt tetszeni; mert az ö 
előnye erejében áll, csak az által tetszik, ha erős. Ez 
megengedem nem a szerelem törvénye, de a természeté 
mely régibb a szerelemnél.

Es Kousseau ezen elvéből indulván ki, megenge
dette, szokássá, crénnvé teszi :i kuezérkodást, a fény
űzést, a tetszelgést és dologtalanságot. Igaz ugyan, 
hogy az o általa vázolt Zsófia elég munkás és szere
tetreméltó; de csakis azért ilyen, csakis azért dolgozik 
mert ez ot széppé teszi, inéit jó l áll neki; de ha a 
tetszelgést vnlami kis mértékben gátolná : nem dolgoz
nék. így Zsófia inkább elül pipere n-ztala mellett, 
hogy tessék, mint a tűzhelynél; inkább olvas, hogy 
okosnak látszassak, mint a háztartást végezi. Dolgozni 
sokat, már csak azért seiu dolgozik, mert picziny ke
zének finomságát veszélyeztetné.

Láthatjuk e halvány képből is. hogy nőink közül 
ma az. akinél tu a tetszc'.gés és kactérkodú-, legjob
ban megközelíti azon Zsófiát, akit, mint Emilt, m«*g- 

; utál a világ.
Pedig ezen elv szereid élnek nin is hölgyeink leg

többjei akkor, midőn csakis hiúságukra gondolunk: mi 
dón csak azért beszélnek franeziául, hogy művelteknek 
látszassanak; azért czifrálkodnak hogy tessenek

Kell, hogy ez elv. mely jelen időben oly borzasztó 
képeket mutat fel, elítéltessék; kell, hogy adjunk nő
inknek méltóságot, büszkeséget : hogy ne legyen ezifra 
báb egyedül. Helyesen jegy/.- meg ez elvre Hunfalvi : 
,11a a nőnek csak az a rendeltetése, hogy tessék, ak
kor a sálon és serail előtt háttérbe szorul a család és 
ház. KousscAunak ajánlani kellett volna azt is, hogy a 
nő, —  mert rendeltetése hogy tessék, — soha meg 
ne vénüljön.*

Társadalmunk elfogadta Kosseau ezen elvét, és 
nőink j len neveltetése csakis annyiból áll. hogy l>cta
níttatják vele a telszelgés mesterségét. Kzokbói szo
kásossá. elkenilhetlenné teszik a fényűzést; egyedüli- 
lu k, non plus ultrának képzelik ama társalgást, me
lyet egy Ponson. Montopin. Dumns könyveiből lehet 
meríteni, aki már elgngyogui képes franeziául. vagy 
tud zongorázni, énekelni, az mar -issszonynak való.

Lehet-e azután csodálkozni, hogy egy ily nő férj 
nélkül maradva megélni nem képes? Lehet-e csudái- 
ni, hogy uz ily tetszclgési politika, mcgutnltntja a nő
nemmel mindazon foglalkozási köröket, melyek épen 
az ö számára valók.

A számtalan gyárak jelen időnkben pótolják az 
emberi erőt, és szegényojé teszik az. egyes munkás 
egyént. De ha nem is fogadom cl azt, hogy Mansches- 
tér példájaként romboljuk le őzéit a gyárakat; mind- 

.azáltal annyi bizonyos előttem, hogy a kéziim-ipart 
, már ma inkább űzik a férfiak, mint a nők. A nők el
fordultak ezen kercsctágtól n tetszclgési politika kö
vetkeztében, és ma nevetségesnek tűnnék föl egy ezifra 
öltözetű iiö előtt, hogy nz rendes munkás legyen.

A másik tér. amit a nők oduhagyti.k a totszel- 
gési politika miatt, u fodrászat. Ma már csak fér
fiak űzik.

Mit szóljak tovább menve, hogy a ezukrásznt, 
szabóság, piperészek, és egyátnláhnii a kereskedés, 
mind férfiak által vannak megszállva; é> hogy a nők 
lassanként önmaguk utálták meg ama foglalkozási kö
röket, melyek okét illetnék. Igen hölgyeim, kegyetek 
szeretnek Amerikára hivatkozni; ott igy élnek Lehet-e 
azután nálunk csudálkozni azon, hogy Pesten 35 ezer 
önmuiikájából élő nő közül, 4230 bevallotta, hogy meg
élni nem képes ?



id e jé b e n N e m  alkudozni uraim! de sut szivéljes l;u- bazárt sut. Mentsünk erét és lelkesedést izon nemes
szünetet mondani saját maguk és üt-hatmillid a,léiéit- példákból, miket a kurvát szűkölködik, a svájezi Ár- itiztos reményünk ráiivos _bai társaik* nevűben . azon miírvlelkiiseirert. vi-A-órnoiltnl.- * .. i'.......... .......... i.m i i i t u . ...... i.......... • . i . 1  . 1 1  i ,lányos „ bajtársaik“ nevében, azon nagylelkűségért, vizkárosultnk 
hogy állampolgári mulasztott kütelosségiik teljesítésé 
nyolcz nap 
le egy órát, 
sok idő, rétté 
óra, nem kevi
mint (591,200 másodpercz. Ha nem hiszik, számítsák' rületére kiküldött dr. L u k ác ., 
utánna! Ennyi idő alatt körülbelül egész Európát vé-jtos, a további működéstől hivatalosan fölmentetétt

liogy közelebbről az intézet zálog
leveleinek, az óvadék (zálog)-képcsségét is engedélyezte.
Itl/tna raim tviviin lr v « , l  azt-n in l,run> n n ia ln tii „ASA.vau arra is, hogy netaláui peres e

® a íraneziasebesülttek segélyezése körül tekben, a végrehajtás útját is meg fogja köuyiteui, 
Most testvéreink, fiaiét, hnntiturcnuik nóibai »  összegek kölcsönzése lehetetlenné

melynek élén teljes hitelű háza
sak az egyes polgárokra lenne jó-

. , ---------- * - -  közvetve az egész birtokos osztály
Ján os miniszteri biz- és a haza közgazdaságaira is igen áldásossá fog válni.
talosan iöimeutetett. E KözAleLlirnl sTnn inn flv rvryunciiluf uorin tanaaila.

• . . .  í . - eljesen telh'.vatik, ha vájjon van-e 4
hány forintot összeszerelek .' Hat mire való az a te- tudomása arról, hogy a város fogatát egyes tisztviselő a törvényhatóságokat és ezel 
merdek népbank, taknrekpenztar, önsegélyző - egylet,, burgonyaszállitásm használja fel saját érdekében? Ha zsarolásnak, miutáu a kisbi
ipar-, kereskedelmi, hitelalkusz- es a manó tudná még nincs, amit már csak azért is fölteszünk, mert a t. nél........... ’ ' *
miféle bank, magyar földhitel-intézet, és amit különb- polgárnő .........................

Figyelmeztetjük azért mind a népet, mind pedig 
ezek hű tisztviselőit, hogy a 

.kisbirtokosok földhitelintézeté- 
ily közbenjárásra semmi szükség nincs, a nép1 . . , , , 1 1 .  - uumvmjí—.  av.iiHi. uauaivig IJIIJVD, S  UtU

. . . .  . v  .. . , , . . . . .  polgármester ur epen eme hivatali visszaélés alkalma- fölvilágositása által útját vágni kegyeskedjenek, hogy
sen ajánlhatunk, a becsi „Nntionalbniik . Ezeknél kony- val a varos dolgaiban távol vidéken utazott, igen le- Így rósz lelkű emberek az egylet becsületes szándékát
nyeden es jutányosán kaphatnak kölcsönt bármely 01a- kötelezne a városi tisztikart, ha az illető tisztviselő meg ...................
bán. Hanem önök olyanok, mint a diófa, amely csak urat komolyan rendreutasitaná. (E gy  p o lg á r )  
akkor ad gyümölcsöt, ha ütik-verik; önök készebbek ** Nem  tud juk , hogy eme beküldött tzikkecskc 
a késedelmi kamatokat, a végrehajtási és árverési költ- kit, melyik tisztviselő urat érti; de ha való ama hir : 
bégeket fizetni, ndóhi’.jtókat vendégelni inkább; som mi is példásan megróvandónak véleményezzük az ily 
mint pontosan b ilesztenék a részleteket; önök nem meggondolatlan s az egész városi tiszti karra homályt 
érdemelnek kíméletet és várakozást; nyolcz nap alatt vető eljárást. Hala égnek, lejárt már az az idő, amikor 
a hátrányt utóké fillérig törleszteni rkell“ —  punktum! a köztisztviselő vékony conventionalisának sorai közül

Óh bölcs férfiú! aki mint az éléstárban kihizott 
egér a templom sovány egerét, saját helyzeted szem- j

’ékony
.s z a b a d  lo p á s *  is kiolvasható volt.

A  n y íregyh á z i k isdedóvó-in tézet, mely

meg ne hiúsíthassák.
A „kisbirtokosok földhitelintézete.'4

Üzleti értesítés.
A  n y íregyh á z i tern iényesarnok iiá l ok t. hó 4-én 

be jegyze tt term én yárak .

jktóberhó 20-adikán fog megtartatni.
* * A  m egyék  k ik erek itése  tárgyában,

pontjából mérlegezed a mi aszkórban sinlödő tárczáin- járvány miatt bezáratott volt, a múlt héten ismét 
kát, ki volna, ki lehetne vakmerő el nem fogadni né- megnyittatott.
zeteidet, —  elvben és elméletben? Aláírjuk azokat mi (h) A  n v ireu vházi k isasszonvnani vásár f. é. 
is teljes készséggel, liánéin ami a kivitelt és gyakor
latot illeti; már itt némi kifogásolható körülmények
szerepelnek. Az a nyolcz nap jelesül, üres zsebünkre több szomszédos megyében tanácskoznak. Hevesben, 
mondjuk, nagyon kevés nekünk. Nem vagyunk mi a Szolnokban, Jász-Kunságban erősen mozognak, hogy 
boldog München, ahol oly nngymennyiségben feneklett kormány etárgyu intentioiuak irányt adjanak. Szabok 
meg a tökepénz. hogy erőnek-erejével tukmálták a ka- megye még eddig hallgat s úgy látszik, hogy az ege 
latidor Spitzéder Adélra ; nálunk csak ..tőkehalak* van 
nak bőséggel, ezek sem houi termékek, hanem „import'
Pénzintézeteink volnának; de ezek mostanában oly bolcsmegye kikerekitéséről; de amint halljuk, csakis 

képes száz forintot ki- Kálló központisága érdekében váltattak eddig eszmék.

szerepelni. A deákpártiak közt van ugyan sző sza- 
ezek mostanában o ly ; bolcsmegye kikerekitéséről; de 

pénzetlenek, hogy bárom sem képes száz forintot ki- Kálló központisága érdekében váltattak eddig 
izzadni; szerencsétlenségünkre a Khedisc kincseivel Különben a megyére nézve, ez is igen fontos körül-1 
sem rendelkezhetünk, a nagy lőttéi ián sem nyertünk meny, ami nem ártana, ha szélesebb körben is megvi
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semmit (talán azért, mert nem vettünk sorsjegyet): 
s írok, Imi netalán pénzmaghoz juthatnánk, az uralgó

tattatnék.
\  T is z te le t te ljes  felszó lítás. Alulírott tiszte-

Felclős szerkesztő ; K . K m eth y  István . 

| N y l l t t é r .

Lakásunkat Pestre (Királv-utcza 10-ik szám, l-ső
járvány miatt bililtvúk; anláaunk oly formán sikerült, lctteljeseu felszólítja miuüazokat, akik ezelőtt mintegy cmplct') tevén át: mindazon 'rokonaink, barátaink c .
mint a folyó évi radnui és máriapócsi búcsú; azokon 
a bizonyos fólddarabokon, —  melyeket mint a tagosi

-lü  évvel, még a néhai Kovács János reí. lelkész 
által, a rét', imabázban tett lelkes felhívás következté-

tás óta használhatókká váltakat valami Léderer nevű ben, az építendő ref. templomra bizonyos összegeket
miniszteriális hivatalnok 1871-ben, liennünket ki sem 
Jiallgatva, adó alá vezettetett, s melyekért most .négy* 
évről követelnek adóhútrányt (ez azután a „kellnerek

oltak kegyesek ajánlani s azok lefizetésére magnkat 
kötelezni, mely összegek beszedése már több presby- 
teri gynlésen elhatározva lön. szíveskedjenek az aláirt

ismerőseinknek, kiktől személyesen búcsút nem vehet
tünk. ez utón mondunk szives Istenhozzúdat.

Túra, októberhó 2-án, 1873.
Propper Hermán és neje.

egyszeregy ja*), ~  pár éve a sirályok, bibiezek és ka- összegeket nálam lefizetni. Úgyszintén tisztelettel fel
rakatnák legelésznek s néhol egv pánczélos rmonitor' 
is el sétálhatna telettük; szólöterméoünket .egy fríis- 
tökre* felhörpintette a május 1. libériából ide top

bivoiu azon lelkes ajánlkozókat is, akik az e f. éri 
juliushó 8-án nyitott aláírási ivén ajánlatot tenni szí
veskedtek, hogy szives adakoziuányukat beküldeni, ha

pánt Dér urti. így n/ntán nem marad f<*nn számunkra módjukban áll, ne tcrheltessenek anuálisinkább, mint
egy. b, mint valamelyik emberséges Sliylokot megkérni hogy az egyháznak szükségei már-már égetőkké kez- 
mély alázattal, hogy árasszon reánk rgy kis péuzbar- deliek válni. Nyíregyháza, szent. 27. 1873. Grcdigg 
inatot. Es ismeri-e ön, érdemes Láhlógá/ó ur! a be- Jeremiás, ref. egyházi fögondnok. 
csiiletes Sbylok-fajt? Szolgálunk szeretetreméltó pho- ~  ( íro s z  La jos tiszaioki regalebérlö az ember- 
tographiájéval. az , Aiiauj-Kassai közlöny* folyó évi baráti szeretetnek igen szép tanujelét adta a multhe- 
22-ik számából. .Múlt számunkban. — Írja a nevezett tekben, melyet nyilvánosságra hozni a sajtónak eluta- 
lap, —  említettük, hogy özvegy Fnglanderné 9G°„-kal sithatlan kötelessége. A derék bérlő ugyanis meghall- 
gyümölcsösteti pénzét; azóta tudatják velünk, hogy van, hogy egy szegény napszámos betegen fekszik a
czidoszerént 50— (»0#/#-on alul az ily sulid firmák szólni 
sem állanak; sőt a zsadánvi járásbíróság « sak

községben egyik szintén szegény lakosnál, azonnal lóra 
ült, elloviigolt a beteghez s a legmelegebb érdeklődés-

pókban kénytelen volt 12<»°,,-kal megítélni a tókekö- sel tudakozódott a beteg állapota felöl és rögtön in* 
vetélést. .Szomorú bizonyítéka pénzügyi állapotunk si- tézkedést tett, hogy a beteg rendes orvosi ellátásban 
lányságának, mely, ha az önálló magyar bank sokáig részesüljön. A beteg szerecsésen felgyógyult s Grosz 
késik. földönfutóvá, koldussá és tolvajjá teszi Magyar- Lajost, aki az orvosi és gyógytári kultségeket viselte, 41 (>̂  
ország egyik jelentékeny néposztálvát a felvidéken, hol áldva hagyta el Tisza-Lök községét Találja a nemes 1873 
lelketlen korcsmárosok és uzsorások kezeiben egész 
falvak csak a lélekharang konduhísát várják * Pedig e 
rajz nemcsak a felvidékre, hanem széles Magyaror-

H IR D B T á B E B L

A liroli luíposztavágó
folyóhó 8-án fog megérkezui; addig is a megrendelé
sek elfogadtatnak Dobay Sándor könyvnyomdájában.

Hibján Dániel szirondi 118 hold erdőirtás-földje 
szabadkézből eladó vagy több évre bérbe kiadó. Érte
kezhetni Nyíregyházán 390-dik számú házánál.

Kiadó juhok!
Alulírottnál 180 drb jó l élelmezett egynyiretü juh 

van eladó. Bővebben értekezhetni 746. sz. pazony-ut-
czai házamnál. (3— 1)

Özv. Vad Andrásáé.

( 3 - 1 )

szivü emberbarát jutalmát azon édes tudatban, melyet 
az ily önzetlen szép tett érzete költ a kebelben.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi ni. királyi törvényszék telekkönyvi

a l i ?- osztály. r'észér’öl küzltirré tétetik, miként Nádasy La- 
**r » ráillik! Ks „ .... lozck kapcsában mar. reméltük birtoka,ok ful.l i.tclmtezetc igazító,aganak. je len  _ su - in,nnL: TSriik An,,r is , é„ e l , . i t á . i  ttirákeii utob-. . . «... . , . . . .   ̂ nosaganaa, leien sza- j 0#nak Török András elleni végrehajtási ügyében utob-
S fog .engedni. I,a megmondjuk, liogy az unok jel- tmmk Közgáz,la.agi rovatában olvasható fölhívásává , égrehsj t i ,  ,| i vout ,  tt Nviregvházi 2528. számú

. . .  .. ... -z ,..-,. ----------.  U....IO .  lelke... jegyző «  tanító “ rakat tjkl|)eníA + | J sorszám alatt bevezetett következő ingat
lan és pedig 15 hold tanya föld a folyó 1873. október 
31 én és szükség esetében a folyó 1873. december 
1 sö napján délelőtt 10 órakor ezen kir. tszék hivata
los helyiségében tartandó nyilvános árverésen a legtöb
bet ígérőnek el fognak adatni.

Feltételek: Kikiáltási ár 3000 frt:

igéjére : „kell*, nálunk jelenleg ez n kádenczia : .nem » kérjük _
lehet*, ha csak önök magas állásuknál fogva ki mm annak a népközt leendő szives terjesztésére, 
eszközük, hogy nálunk (legalább hetenként egyszer) 
bankó teremjen a - - fűzfákon, a kutakban fakadjon 
— aszubor-forrás; vngv mint régente a veréb- és var- 
jufejek, úgy most a béka-lábak is elfogadtassanak fi
zetési aprópénzül — az adóhivataloknál.

K O Z G A Z D A S Á C I R O V A T .

A  k isb irtokosok  fö ld  hitelintézeti*.

-  Lir bimm! Lehet, nem lehet — ez az önök

Megyénk lelkes alispánja Bónis Barnabás által 
közelebb » gy tigyelmeztctés küldetett ki a közbirtoko
sok földhitelintézetét illetőleg, a kir. szolgabiró urak-

dolga II I nem ('légiik meg azt. liogy -kell*, majd jl0z a legelterjedtebb módon leendő közzététel végett.
Következik a .muszáj." Akinek nőin tetszik, tegyen Tekintettel ez i i ................
úgy, mint a nngyiniliályiak. akik közöl (alig 8000-nyi figyelmeztetést mi is és szórul-azóra közöljük lapunk 
népességből!, mint a fenntemlitett lap írja, .1873. ap- olvasóival is szives ajánlás és terjesztés végett
ril 15-től május 15-ig tizenkilencz nagyrészt fiatal em
ber vándorolt ki Amerikáim.*

i .id o n sAl o k .

ll
megy

(s z ) S/aboleM iiegyc fő ispán ja , egy körlevelet | forirtot utalványozott ki, 200 frtól föl egész 10, és
át ott ki és küldött szét a multhéten. amelyben a több ezerfrtig, az ország csaknem minden vidékére és

get és vagyonos osztályát, a leginkább volt úrbéresek egész-, fél- és negyedtelkcire 
közel'h!» lezajlott járvány folytán felmerült ínség eny- vidéki házakra és szőlőkre mely utóbbiak ezideig épen 
b t. s re hívja f« l Szomorú dolog, li«.::y még a saját nem voltak a hitel tárgyai Magyarországon.
házunk küszöbénél élit-zu és rongyoskodó szegények
segélyezésére is, csak felsőbb helyről kell sarkantyú*- köznépünket a lelketlen üzérek, uzsorások és zugügy- 
tatnunk. Igaz, hogy az Ínség, hála égnek megyénkben | védek körmeitől meginentse.
még nem oly nagy, hogy annak komoly következnie 
".veitől tartanunk lehetne; de az egész hazában óriási

vagyontalan árvák és özvegyek száma, akiken segi- szerüsité, hogy a legegyszerűbb, iozaneszü polgár is. 
szent és elutasíthntlan kötelességünk Ha tehát csupán telek- és adókönyve beküldésével, könnyen hozzá

Bánom pénz 300 frt.
Vevő a birtoknak azounal birokába és használa

tába lép.
. . . . . . .  A vételár fizetendő %-ad részben a leütéskor a-
Tekintettel ez intézet áldásos voltára, átvettük e zonnnl, i ., részben a leütéstől számítandó 2 hó, s az

£-----/_.i — «------1. uloiso ft(j r .̂gz a leütéstől számitaudó 3 hó alatt
6„/° kamattal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhelyén 
vagy ennek közelében nem laknak, ezennel felszólittat- 
nak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képvi- 
seltctésiik végett, a hatóság székhelyén megbízottat 
rendeljenek s azek nevét és lakását az eladásig jelent
sék be, ellenkezőleg a hivatalból kinevezett gonduok által 
fognak képviseltetni.

Egyidciilcg felhivatnak mindazok is, kik a lefog
lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesít
hetni vélnek, hogy igénykeresetciket a hirdetmény köz
zétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, 
habár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, kü
lönben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osztályának 
1873. szept. 3-án tartott üléséből.

László
•esető.

A figyelmeztetés következőleg hangzik:
A kisbirtokosok földhitelintézete, már keletkezé

sekor azt a czélt tűzte volt ki, hogy nemzetünk leg- 
kevéshbó vagyonos osztályának is le egész száz Iratig, 
lehetőleg jutányos hitelt nyisson, aminthogy müködéac 
megkezdése óta, tehát alig két hó alatt más 212,600

Az intézet arra is számított, hogy szegényebb

becsületes és áldásos czélt nz által vélte kü
lönösen elérni, hogy a pénzkölcsön útját annyira egy-

Pnpn Lé
t. tK vei
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Ad. 4921. szám.
1873. (3 - 3 ) 603. á. Ü.

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 8 az orosi 281. sz. tjkv. A . - H .  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
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 l-ső részlet a le

ütéskor azonnal, a 2-ik részlet a leütéstől szá- 
mitandó 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 felszólittutnak, hogy a vételár felosz
tása alkalmával leendő képviseltetésiik 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 utasittatni.

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

Papp László
•. tk. verető.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Balázs András hagya

tékához tartozó 2309. számú tanyai 
ház és az ehez 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
vaszéki ülésben. (3— 3)

Kmethy István
árvaszéki jegyző.

Eladó földbirtok.
A  Siina-pilsKtiíll 200 hold (üld 

1200 □  ölével számítva, holdja 180 
írtjával eladó. Bővebb tudomást 
nyújt Kralovánszky Gyula N y ír
egyháza város kapitánya. (3— 3)

2390. sz- 
1873.

(3 - 2 )Árverési hirdetmény.
A  ti.-káliéi kir. járásbíróság tkkvi osztá- | 

lya résiéről közhírré tétetik, miként néb. l )e - 1 
me István hagyatékához tartozó következő in- 1 
gatlanok u. m. a n.-káliói 194. sz. tjkönyv- 
ben foglalt beltelkek, a k.-káliói 853. sz. tj- 
könyvben foglalt szőllők, 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 órakor e királyi járásbíróságnál tartandó 
nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérőnek el 
fog adatni.

Árverési feltételek következők :
Bánompénzül lOo/u-a becsértékeknek te

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

résilet a leütéstől 1, a 2-ik 3, és végre az 
utolsó, melybe lesz a bánatpénz is beszámí
tandó, 6 hó alatt lesz esedékes (>% kamatai
val, a nagy-kállói királyi jbiróságnál 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, igénykercsetiiket e 
hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá
mítandó 15 nap alatt, ha bár külön értesítést 
nem vettek is, nyújtsák be.

Kelt a n -kallói kir. jbirósng tkkvi osztá
lyának 1873 ik évi szept. Í0-én tartott üléséből.

Kiadta:
K a h s a y

__________________________  hír. síjegyi:.'..

611. á. U.

1873.

Árverési hirdetés.
Néhai Palicz István hagyaté

kához tartozó e g y  k ö té ln l j i l  szál
lásföld, fo lyó 1873-ik évi október
hó 8-adikán, délután 3 órakor, 
Enyingy Lajos árvaszéki ülnök hi
vatalos szobájában, az örökösök 
kérelme folytáu, árverés utján el 
fo g  adatni.

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

(3— 3)
Kmethy István

árvaszéki jegyző.

3397. T. 
1873.

(3 - 1 )

Eladó olajmalom.
A  vásártéren létező gőzerőre  szer

kesztett olajmalmom, előnyös föltételek, 

és több évi részletfizetés mellett, eladó. 

(0—7) Jéger József.

Árverési hirdetmény.
A nánási kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, miszerént 
Sütő János dorogi lakos ellen a néli. Grünvald 
József kiskorú árvái javára 1000 frt tőke, s já
rulékai erejeig az árverés, a dorogi 28t>5. sz. 
tjkben A. I. 1—9 és A + l .  r számok alatt 
alperez tulajdonába Írott s 4850 írtra becsült 
ingatlanokra és függő termésekre elrendeltet
vén, a Dorogit város közházánál f. évi okt. 
23. és nov. 27-ik napjának d. e. 9 órája kitíí* 
zetett, következő feltételek m ellett:

1- ör. Kikiáltási ár a beesérték.
2- or. Árverelök a kikiáltási ár 10°/0-át a 

végrehajtó biró kezéhez előre letenni tartoznak.
3- or. Avételár ^ -ad  része a leütéstől szá

mított egy, a második részlet két, s a harma
dikrészlet 3 hónap alatt az árverés napjától 
folyó b" 0 kamataival a telekkönyvi hatóságnál 
befizetendő, a bánatpénz az utolsó részsletbe tu
datván.

4- er. Vevő az ingatlannak 14 .nap alatt bir
tokába lép, tulajdonjoga azonban avételár tel
jes lefizetése után fog hivatalból bckebeleztetni.

5- ör A vétel után járó kincstári illetéket, és 
a leütés utáni adókat s terheket vevő viseli.

Továbbá mindazok, kik az árverelendŐ in
gatlanhoz tulajdoni vagy elsőbbségi jogot tar
tanak, felhivatnak, hogy eziránti keresetüket a 
hírlapi közzététel utolsó napjától számított 15 
nap alatt illetőleg az árverésig, nnnálinkább be
adják. mert különben követelésükkel csak a vé
telár feleslegére utnsittntnak. A jelzálogos hite
lezők pedig, kik nem a bíróság székhelyén lak
nak, felszólittatnak, hogy a vételár felosztása al
kalmával leendő kép\ i-eltetésük végett, a bíró
ság székhelyén megbízottat rendeljenek, s azok 
nevét és lakását az árverésig jelentsék be, ellen
kező esetben a prts 433 §-a értelmében a hiva
talból kinevezendő gondnok által fognak képvi
seltetni.

Kelt Váltáson, a kir. járásbíróságnak 1873. 
év szept. 19-én tartott tkkönyvi tanácsüléséből.

P a k y  L á s z l ó
jÁráibiró.

.',237 tk.

Árverési hirdetmény.
(3 -1 )

LAKVÁLTOZTATÁS.
Alulírott tisztelettel tudatja az érdekel

tekkel. miszerint lakását e hó 25-töl kezdve 
a Nngy-l><brer/eni-iitc/.nii levő ilj. V ieto- 
r is z  Dánicl-féle 1729-ik számú házba (a  
nagy kaszárnya mellett) tette át.

Nyíregyházán, szept. 27. 1873.

(3 - 2 )
Tainaskovits I ni rétié

okleveles szülésznő.

A nyíregyházi kir. törvényszék telekkönyvi osztá
lya részéröl közhírré tétetik miként Joszka Jánosnak 
itju Csernák Mihály elleni végrehajtási ügyéhen, utób
bitól végrehajtás nlá vont, s a nyíregyházi 1054. számú 
tjkvben A + l .  sorszám alatt bevezetett következő in
gatlant, éspedig egy városi házas-telket, a f. lM73-ik 
évi októherhó 29-ik, és szükségeseiében a f. 1873-ik 
évi novemberhó 29-ik napján délelőtt 10 órakor, ezen 
kir. tszék hivatalos helyiségében tartandó nyilvános ár
verésen. a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

Feltételek : Kikiáltási ár 4200 frt.
Bánompénz 420 frt.
Vevő a birtoknak azonnal birtokába lép.
A vételár fizetendő '/,-iuÍ része a leütéstől 30 nap, 

a másik 1 ,-ad 3 hó, s az utolsó */,-ad része 6 hónap 
alatt 0" „ kamattal.

Azon jelzálogos hitelezők, kik a bíróság székhe
lyen vagy ennek közelében nem laknak, ezennel telszó- 
littatuak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő 
képviseltetésük végett a hatóság székhelyén megbízot
ta l rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig 
jelentsék he, ellenkezők u hivataltól kinevezett gond
nok által fognak képviseltetni.

Kgyidctileg felhivatnak mindazok is, kik a lefog
lalt javak iránt tulajdoui vagy más igényt érvényesít
hetni vélnek, hogy igénykereseteiket & hirdetmény köz
zétételének utolsó napjától számítandó lő  nap alatt 
habár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák he, kü
lönben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár feleslegére fognak utasittatni.

Kelt a nvireg) házi kir. tszék tkkvi osztályának 
1873. szeptember 17-én tartott üléséből.

Pnpp László
9. tk. vetető.

(',-7, Kiadó lakások.A rózsa-utozában. May Adolf in* szomszédságában, 137N. sz. alatt, két külön álló csinos lakás kiadó.
Lakváltoztatás.

Tudatom a t ez. közönséggel, hogy ügyvédi Író
iamat a nngyorosi-utezára I.enhartné asszony házábad

| tettem át.
asszony 

Mikre/. Jóiion

Nyíregyháza, 1873. Nyomatott Dobay Sándornál.


	40



