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SZABOLCS
V e g y e s  t a r t a lm ú  h e t i la p .

Megjelenik minden vasárnapon.
( E g y e s  s z á m  á r a  10 kr.)

K ladó> tu laJdonos: R ép ása i István.

Hirdetési d ija k :
Mliidttn 4 haiiboa petil-aor i*ify««arl hír-

datéauél 5 kr., Idbbazörlnel 4 kr. 
Tarjadolmaa blrdatiaak többaafirl halk- 
tatiaa, k«dTH/hbh rdltitalak alatt 

koaiilhetö.
Mlndan agyea belktatia alán ktucatir- 

illa tik  80 kr.

Az előfizetők, a  hirdetések meg
szabásánál, 20%-nyi kedvezmény

ben részesülnek.

Nyíregyháza, 1876. áprll 6-án.

Mielőtt a város földbirtokainak a múlt 
számban elősorolt módon leendő bérbe
adásának előnyeit fejtegetnénk, nem mu
laszthatjuk el felemlíteni, hogy ha töké
letes egészben nem is, de nagyrészben 
találkozott véleményünk polgártársaink 
véleményével, pedig mintha csak látnánk 
azon kétkedő mosolyt, mely egyes egyé 
nek ajkain látszik elröppenni; olvasva 
javaslatunkat, mintha csak hallanánk 
azon ellenvetést, hogy az általunk java
solt módon nem fogja senki haszonbérbe 
venni a város földjeit.

Láttunk már mi sokszor kétkedő 
mosolyt olyankor, midőn a legczélsze- 
rübb s legszentebb eszme lett szellőz
tetve, hullottunk már mi sokszor oly el
lenvetést, mely a legnemesebb ügy léte
sítését odázta el, hanem azért nem tart 
vissza bennünket sem kétkedő mosoly, 
sem semmi ellenvetés, hogy ki ne mond
juk nyíltan véleményeinket.

Azon feltevésre, melyet már iinitt- 
amott hallottunk e tárgyban, t. i., hogy 
előnyös-e a bérleni kívánókra az álta
lunk ajánlott mód? nézeteink szerint ha
tározottan „igennel" felelhetünk; mert 
tegyük fel, hogy egy 1 sö osztályú 1200 
□-öles hold földért fizet a bérlő éven
ként ft frtot 8 így 40 év alatt 200 frtot, 
mely összeget, ha 10 vagy 20 év alatt 
kell az illetőnek letörleszteni, tizet éven
ként 20 vagy 40 forintot.

Egyik nagy horderejű dolog már 
magába az is, hogyha 40 évre adatnak 
ki ezen földek, akkor oly hosszú időre, 
mely egy ember élete s igy a bérlő 
nemcsak javíthatja földjét, de arra ta
nyát is építhet stb. stb., fákat ültethet, 
mert 40 évig azoknak sok hasznát ve
heti s igy meg van azon előnye is. 
mely a gazdálkodásnál fődolog, hogy

T Á R C Z A .

A besztereczi halász.
— R e g é n y . —

Irta : A n g y a l  G y u l a .
(Folytatás.)

VIII.
— Mint mondám, e vén medve a fukö- 

penyegben vau. Semmi baja sincs. 1 gy érzi 
magát, n.int harminc/, évvel ezelőtt, csupán 
szakála és bűnös lelkiismerete nőtt nagyobbra.

— Nos ? . . . tovább, tovább . . . .
— A faköpenyeg ma és holnap a viga

lom tanyája. A vén bűnöstől hulláin ezt, midőn 
ina reggel a váltamra ütött.

— S valóban a vigság napjai lennének 
e napok? — kérdi szorongva a halász, ki e 
hir által ama hosszas tűrést ismét mintegy 
eredményétől megsemmisülve gondolta.

— No, tudod; ez csak addig tart, mig 
meg nem változik. Ma a várban vendégek 
vannak.

— Hah ördögi — kiálts fel dühösen 
Zákó uram, vagy uj nevén Káka Márton, te
hát ma is hiába, mindig hiába!. . .  Jó, menj 
te is uraddal együtt a poklok fenekére, ha 
előbb szemeim elé tárod az alkalmat, s más 
szavadban vendégekről beszélsz, melyek miatt 
talán ismét várakoznom kell nehány kínos 
esztendőt.

— Nézd, nézd — fordul szánószerü mo-

földjének közepében lakhat, tudván azt, 
hogy oly hosszú ideig birandja azt.

Minthogy az előadottakból igen 
szembetünőleg látható, hogy ily módon 
sokkal czélszerübb a bérlőre nézve is a 
város földjeinek kibérlése, mint az ed
digi bérlési rendszer volt, mely rend
szer mellett még is mindig képes volt 
a város földjeit kiadni, magától össze
dől azon ellenvetés, hogy a város pol
gárai ki nem fogják venni ily módon a 
földet.

A város pedig mint testület, óriásit 
nyerne az ily bérleti rendszer által, mert 
10 vagy 20 év alatt minden adósságá
tól ment lenne, és még azonfelül, mint 
már jeleztük, minden ingatlan birtoka 
megmaradna.

Ezen szempontból tekintve is ezen 
javaslatot, még ha terhelők volnának is 
a feltételek a bérlőkre, el kellene azt 
fogadnunk, mert igy is, úgy is, magunk
nak fizetünk, és magunkat mentjük fel 
a teher alól, de  e z e n  b é r l e t i  r e n d 
s z e r  m i n t  a v á r o s r a ,  ú g y  a bé r l ő  
k ö z ö n s é g r e  is, a l e h e t ő  l e g e l ő 
n y ö s e b b .

A részletekre vonatkozólag még csak 
azt jegyezzük meg, hogy a földeket 4 
osztályba óhajtanánk Boroztatni és az
I-ső osztályú után 5 frt, a Il ik oszt. 
után 4 frt, a Ill-ik oszt. után 3 frt, a 
IV-ik osztályú után pedig 2 frt évi bér
letárt vetni ki.

Rózsa.

Hivatalos kimutatás.
A vetések állásásáról az ország min

den részéből beérkeztek már a jelenté
sek a fölmivelési minisztériumhoz, mely 
.azokat közzé is tette. E jelentésekből 
kitűnik, hogy az ő s z i  v e t é s e k  átlag 
jól kiteleltek és a legjobb reményekre 
jogosítanak. Mi ezúttal tehát csak azon 
megyéket említjük ineg, melyekből a

solylyal Fekete uram a beszélő felé, — mint 
megiiiordul ö kelme! . . .  De hát mi lelt most ? 
— kérdi aztán komolyan.

— Az lelt, hogy harminc/ éve kínlódom 
már e helyen, s mindig hiába.

— fin már régebben várakozom, fin már 
ötven éve kínlódom.

— Igen, de nem úgy, mint én. Hisz e 
nyomorúságos harminc/ év alatt csal; ütleget 
többet hordok hátamon, mint hajam szála; s 
lm Zólyominak száz életét olthatnám ki, száz 
élete sem tudná szenvedéseimet kárpótolni!

— S ha azt egyszer kiolthatnád 
nein százszor, nem lenne-e elég ?

— Igen, de hol van ez az ,c  g y- 
8 7. e r “ is.

— Ma. vagy holnap hekövetkezik.
— De hiszen a vár ma népes; mint mon

dád, vendégei vanuak!
— Attól ne tarts A vén sasnak egy gu- 

lambsz.ivü unokája van itt, messze, Itáliából, 
Velenczéből.

— Mondtam ugy-e! — kiált fel Örzse 
anyó, hogy valaki olyan féle lehet itt. Láttam 
tegnap egy ablakot világitni, s erről tudtam 
meg. Hisz mondtam is kelmédnek, a hogy elő
jött a vízről, de kelmed . . . .

— Hallgass, hallgass . . . .  Beszélj, vár
nagy ; igaz ez ?

— Ha ig a z -e ! .. .  Mondom, még Velen- 
ezében ismertem e gyermeket, mint kis cse
csemőt. Atyja dúsgazdag volt, s mint ilyen, 
ismerkedett meg Zólyomi leányával, kitől aztán 
a gyermek született.

— Szívtelen vén bűnös! — kiált fel a 
halász — tehát neki is volt gyermeke, véré-

vetések állását illetőleg k e d v e z ő t l e n  
h í r e k  érkeztek. Baranyamegyéből je 
lentik, hogy a repeze kevés sikert igér; 
Fehérniegyéből, hol a vetések kitünően 
állnak, panaszkodnak, hogy a lapályos 
szántóföldek tulságos talajnedvben szen
vednek, mi által a bevetett mag kipál- 
lik: ugyanezen panaszra találunk a 
borsod- és nyitramegyei jelentésekben. 
Liptómegyének északi részében a veté
sek kevés reménynyel kecsegtetnek; 
Sopronmegyében az őszi vetések nagyon 
ritkán állanak.

A Fertő medre újra megtelt vízzel, 
ez által több ezer hold föld a mive- 

léstől el vonatott. Szabolcsmegyének lapá
lyos helyein a töméntelen !bó és esővíz 
az őszi vetéseket kipálással fenyegeti, a 
dadni és nádudvari járásokban ja her
nyók borzasztó mennyiségben mutatkoz
nak, a szőllő a fagy által szintén sokat 
szenvedett. Szepesmegyéből, úgy Szat- 
már- és Szörény megyéből jelentik, hogy 
az őszi vetések nagyon ritkásak. Vesz- 
prénmiegyében az igen jól áttelelt veté'- 
sek a márciusi fagyoktól sokat szen
vedtek; átlag a veszteséget a búzában 

-dél, rozsban V«-dal számitják. Vas- 
megyében az őszi vetések némely vidé
ken kipállottak; Zalamegyében osak 
a keszthelyi járásban álltak jól a veté
sek; a többi kerületben a búza és repeze 
csak középszerűen, a rozs pedig roszul.

, Zemplénmegye nagy-mihályi és sztrop- 
kói járásaiban a vetések gyöngén álla
nak s ott rósz aratásnak néznek eléje; 
a tokaji járásból jelentik, hogy ott a 
szőllővesszőnok a fagy sokat árto tt; 
Krasznamegyéből jelentik, hogy a repeze 
gyöngén áll.

A t a v a s z i  vetések, Magyarország 
déli részének kivételével, még minde
nütt hátra vannak, azonban hihető, hogy 
a márcziusi kedvező időjárás lehetségessé 
tette az elmaradt földmunkálatok erélyes 
folytatását és bevégzését. Árva-. Be reg-, 
Gömör-, Győr-, Heves-, Komárom-, Nyit- 
ra-, Sopron-, Veszprém-, Torna- és Zala- 
megyékben márczius 23-ig a tavaszi 
munkák megkezdése alig volt lehetsé- f 
ges; Torna- és Györmegyékből jött je 
lentésben azon félelemnek adnak kifeje

zést, hogy az idén a tavaszi munka foga
natosítása lehetetlenné vált.

T a k a r m á n  y-h i á n y t  az ország 
*/»-ed részéből jeleznek. Győrmegyében 
a hiány már oly fokot ért, hogy a föld- 
mivelők a marhákat leöldösni kénytele
nek s a húst megfüstölik.

A Tiszatáj veszedelme.
„F. P .“ után.

Fegyvernek, april 4.

A mirkó-töltés beszakadása követ
keztében, nagy árvízveszély fenyeget. Az 
itteni vészbizottság ennek következtében 
elhatározta, hogy egy 4000 ölnyi töltést 
csináltat a veszély elhárítása czéljából. 
Minthogy azonban a bizottság nem ren
delkezett a kellő számú munkaerővel, 
O r c y  Antal és E l i r l i c h  Mózes itteni 
földbirtokosok kiküldettek, hogy a kor
mánytól 600 főnyi katonaság átengedé
sét kérjék a munkálatok gyors teljesítése 
végett. E két ur lelkérte a kerület képvi
selőjét, S z a p á r y  Gyula grófot, hozzá
juk csatlakozva, gyámolitsa őket a kor
mánynál. Gr. Szapári ezt megtette s a 
küldöttséggel egyetemben sürgette a  kor
mánynál a segély megadását. A 600 fő
nyi utászkatonaság a kért munkálatokra 
kiküldetett s Gessler őrnagy vezetése 
alatt nálunk megérkeztek.

Makö, april 4.

Legnagyobb fokú a veszély; a T i
sza minden számításon felül hirtelen árad. 
Porgánynál a vízállás 15 láb, 9 hüvelyk, 
a megfeszített óriási védmunkálatok sza
kadatlanul folytattatnak, a múlt éjjeli eső
zés nagyon megnehezíti a földmunkálato
kat. A lakosság rémülete lcirhatlan.

bői származott gyermeke; tehát tudja, mi egy 
gyermek elvesztése, s ő mégis elrabolta az 
enyémet!. . .  S neje, ki volt e vén bűnösnek 
a neje ? . . . Ki volt ama szerencsétlen, kinek 
szűz homlokára a pokoli csókot lehelte?

— Nejét kérded ? nejére nem emlékszik 
senki. Nehány évig élhetett csak nejével.

— Tehát megölte.
— Ah, mond . . . .  mond várnagy, mit 

kell tennünk, hogy ót megöljük?
— A holnapi nap a vigalom napja leend.
— Nos! . .  .

F.gy csolnokknl a sikviz közepére 
evezel, s ott meghúzod magad . . . .

— Tovább. . . .
— Tekinteted folyvást a vártorony felé 

legyen, s ha majd látod, hogy annak tetején 
egy veres zászló lobog, egy hosszú rúdra 
erősítve, te is lobogtatsz egyet.

— Zászlót ? . . .
— Igen, int fogd, s ezzel bő öltönye alól 

egy összehajtogatott zászlót te tt a halász elé.
— Aztán?
— A rúdra erősített zászlóval szemben 

állsz a vártoronynyal, s nézed a tornyot.
— I)e Zólyomi 1. ..
— ó t meg majd felküldom a várto

ronyba, hogy nézzen meg téged . . . .
— És t e ___
— fin meg majd a légbe repítem s 

tornyot.

Néma csend állott be. A várnagy által 
készített terv könnyű kivitelén nem lehetett 
aggódni. Hisz mibe sem kerül valakit felcsalni 
a toronytetőre, hogy nézze meg a szépen zöl
dellő kikeletet.

Ó Kanizsa, april 4.
Városunk nagy veszélyben forog s 

mindenhol a legnagyobb erőt fejtenek ki 
a töltések fenntartására. A keresztúri töl
tés 1 '/■ lábbal emeltetett ma is, remé
nyünk van, hogy tartja magát s védelmet

— Tehát holnap?
— Igen. Ne feledd el az utasítást Ter

vünk kivitele után, ha igy a boszut lehütöt- 
tük, uj hazát keresünk. Ne féljl te is megélsz 
valahogy.

— Hm, tervünk kivitele után I . .  . Hát 
aztán te azt hiszed, várnagy, hogy a boszu 
után kell az élet? M in e k ? ... Ha Zólyomi 
halva, tudom, én sem élek.

— Sajnálod talán?
— Furcsa. Mit gondolsz, lélek-e az, mi 

(bennünk az életet eddig fentartotta! . . . Ör
dögbe is ! . . . boszu, várnagy, boszu, melynek

j i a  nincs többé tárgya, ha kiürítetted, vége az 
'életnek is. Nekem ugyan nem kell tovább.
| — Jó, de addig csak megvártok talán,
inig eljőve hozzátok, a besztereczi romok fe
lett az utolsó áldomást megüljük! 

j — Addig talán.
! — Tehát megyek. El ne feledd, hogy ha
,nz árulásnak még csak halvány gondolata is 
, felütődne benned, mielőtt ajkad megnyílnék a 
lápokban fuldokolsz . . . .  

j — Én nem feledem, te se feledd.

Nehány perez alatt Fekete uram, a vár
nagy, a besztereczi vár dobogóján vágtatott, 

[melyen alig ért át, azonnal felhuzatott.
| ’ Zólyomi nagyon óvatos volt, különösen
■ néhány nap óta, midőn megtudta, hogy a fe
jedelem Beszterecz körül vadászgatott.
I — Csakhogy bakot lőtt I — gondolta ma
gában.

(Folyt, köv.)



nynjt legalább
vész ellen.

újabb megerősítésig a

Bács Földvár, april
A veszély egyre fenyegetőbb;

njből három hüvelyivel áradt a víz; csak 
gyors önfeláldozással keresztUlvitt tóltes- 
emelés mentett meg mintegy 6000 hold 
földet az elöntéstől.

Szeged, april 4.
Állapotunk mindeddig nem válto

zott; a veszély egyre tart, sokan kezde
nek már kétségbeesni s reményükét 'esz- 
teni. a töltések folyton erősittetnek. a gá
tak pedig emeltetnek. Ma segél\t küld
tünk Csongrádra, hol már az éhség is 
pusztít.

F ő v á r o s i  l e v é l .
Az árvíz elvonultával élénken forlalkoz- 

tatja a fővárost azon eszme, hogytfn tehetne 
.óvóié a/ ilv veszélvnek lehetőségét kikerülni. 
A fővárosi közgyűlés még a múlt hetekben 
elrendelte, hogy a hatóság a kormány és köz
munkatanács közegeinek közbejöttével tál 
lásokat indítson meg. melyek kellő tanulmá
nyozás alapján kiderítsék az árvíz veszedelem 
okait. A kózépitészeti bizottság elnöke: Ger 
lóczy polgármester e végből szükebb körű bi
zottságot hívott össze a inai napon, előlege 
tanácskozás végett azon izéiből, hogy 
gves bizottság elé majdan részletes és alapos 
tervezetet lehessen előterjeszteni. Ez. értekez 
1,»ton természetesen nem történt megállapodá? 
.te a bizottság tagjai kifejtették ez. ügyben 
nézeteiket, melyek abban kultuináluak. hogy 
a Innia medrét mélyebbre kell kikotorui. 
összekötő vasúti hidat legalább két oszlopköz 
/el tovább építési, beszüntetve a töltés to
vábbi emelését. Mamii előadja, hogy a szabá
lyozásnál nem voltak figyelemmel arra, hogy 
a Duna medrében kemény mészkő rétegek 
vannak, melyeket a viz ki nem moshat. Sze 
rinte semmi költséget sem kell kímélni, hogy 
a meder «• kőben is méjittessék. Ereisleder a 
soroksári ág megnyitását sürgeti. — Ez 
Mamii tapasztalatai adatokkal bizonyítják, hogy 
mióta ez ág elzáintott. a tábori kórház mel
lett levő bajómalmok, dac zára az elzárás foly
tan bekövetkezett tetemes vizemelkedésnek, 
naponta csak ieléuyit képesek őrölni, mint 
azelőtt. -  Yéidi .lános az ó-budai part fel 
töltését sürgeti. — lványi a meghallgatandó 
szakértőkre megjegyzi, hogy ezek teljesen füg
getlenek s nem a kormány befolyása alatt állók 
leljenek. Incze főmérnök szükségesnek tartja 
hogy a Dunameder főváros közti részének fel
vételi adatai a lehető legrégibb időtől kezdve 
ismeretesek legyenek, ezért óhajtja, hogy az 
lön#, lt?4T és 1860-iki felvételek előszerez 
tessenek. Többen szóltak még e tárgyhoz, 
az értekezlet végül a következő határozatot 
hozta : Mindenek előtt hivatalosan konstatálni! 
•lök a mostani árvíz okai: e megállapítás Ili 
vatalos adatok és érvekkel a legterjedelme 
sebben indokolandó s a főváros által a kor
mán, hoz terjesztendő kívánalmak a legnagyobb 
pontossággal é» szabatossággal eloadamlók. I' 
czélbóí egy kisebb szakértő bizottság küldetett ki 
oly utasítással, hogy munkálatokat, méréseket és 
fölvételeket, egyszóval vizsgálódásait ne csak 
a főváros batárira, hanem a mennyiben a ve- 
>zélvt a főváros határán kívül fekvő okok 
szaporították, kutatásait oda is terjeszsze ki 
a e ezélból független szakférfiak véleményét 
is hallgassa ki. E szükebb kuni bizottság tag
jai Incze György főmérnök elnöklete alatt ; 
kővetkezők: Mamiéi Ferenc/, Ereisleder Nán
dor, l’reuszuer József. Leckner Lajos és \a- 
rázsdy Lipót. E bizottság munkálata fog ; 
kormány é ' közmunkatanács közbejöttével ala- 
kitundó vegyes bizottságnak előterjesztetni.

rK.“

után) D. lb 1. 
veszeti birekw. 
vattúrczaüzenetek, 
rejtvény, szikrák.

.Irodalmi, társadalmi és ínü- 
A borítékon: felhívás, di- 

llvmeii, sakk-talány, betil- 
a szerkesztő nyílt vála

gyesek. — Szerkeszti Benedek Aladár — 1 
csinos és gonddal szerkesztett lap előfizetési 
a r a : negyedévre 2 ír. 50, félévre 5 Ír. sat 
Kissebbraugu tisztviselőknek, tanítóknak 
vasó-egyleteknek 2t»"„ engedmény 
és szerkesztői hivatala 
45, II. emel. 24. ajtó.

ol- 
K iádéi 

Budapest, Ország-ut.

I r o d a l o m .

* A ..Maryarország és a Nagyvilág- 14
dik száma megjelent a következő tártaimmá
Szöveg: Könyves Tóth Káinén. — Egy fáradt 
ember naplójából. Újabb közlemény, (öpitky 
János.) Folyt. — Az emlékezetnek (Kö.t. Szé
ke, v Sándor.) — A sárga álarezos. Elbcszé-és. 
iWiikie Collins.) Vége. — Házasság a vadak 
közt. (Cd. J )  — A lóvárosból: Tavtsziana. 
(Porzó.) — t  Freiligratb Ferdináod. — A vi 
rágok borúja. (Freiligrath költ Szász Károly ) 
— Irodalmi levelek. — Küiönfeiek. — Sakk- 
feladvány. — S/órejtvény. — Szerkesztői üze
netek. Rajzok: Könyves Tóth Kálmán. — Ár
vízi emléklapok. — Délszláv nők. — f  Frei- 
licrath Feróméi d. Struczfog&t.

Az ..Uj Idők* cz.iniü kedvelt hetilap (di
vat tárezával) 14-ik száma azuj évnegyed ele- 
j< ii ismét a következő válogatott s érdekes 
tartalmat hozza : „Művészeti kegyelet és mü
veit'ég. “ Vajda Viktortól: „Tél végén" (ered 
költemény.) Ataiától ; „Don CarkM Oruandes" 
(eredeti elbeszélés,) Vértessy Arnoldtól : „A 
jjvuru és a holló" (román népballada,) Vul- 
cium József fordi ásóban ; „Jinkinsson párba
jai- (A Ilaily s monthlv magazin" után) S. E- 
töl : . A/ európai társadalom korszakai". Váry

V i d é k .

Polgár, 1876. ápril 1.
A Tisza folyam áradása úgy. mint min

den általa érintett vidéket, a mienket is kiön
téssel fenyegeti, különösen márczius hó 26-án 
ezen veszedelem tetőpontjára hágott, a midőn 
is a védgáton nagyobb csuszamlások történ
tek, mely körülmény folytán városunkban a 
harangok félreverettek: a nép s értelmiség 
özönlött a védgáthoz, sikerült a nagy vesze
delmet elhárítani, s azóta folyton lankadatla
nul erősittetnek a védgátak.

A vész elkéri‘ás a körül legtöbb tevé
kenységet fejtettek ki Egert József miniszteri 
és Lipkos József n.-káptalani főmérnök urak. 
továbbá az egri fokáptalan s gróf Hurtig Ed- 
niuud bérlő társulat gazdatisztjei, kik éjt 
nappá téve,ernyedetlenül igáikkal s cselédeik
kel folyton működnek.

Ugv a birtokosság, bérlők, nép és elöl
járóságunk helyesen felfogva a vész nagyságát 
minden tőlük telhetőt elkövettek.

Keményünk van, hogy továbbra is el- 
hárithatodik a baj.

P o 1 g á r y.

Kenyézlő. Április. 4. 1876
Elszorult szívvel Írom e sorokat. — Me

gyénk északi zugában fekvő /.alkod községe 
a végpusztulásra jutott.

A l i g ...................távozott el e szerencsétlen község
ből a beteken át tartó adó executiú ; midőn
a Tisza és Bodrog folyamok rendkívüli ára
dása folytán a határ része a romboló ár 
áldozatává lön; megseiuniislttetett e meg
zaklatott község minden vetése, egyedüli re
ménye ; elborittatván a rohanó áradat hűl 
limaival.

De hogy c-ordultig teljék a pohár ! hogy 
beteljék a csapás mérlege : — a vízzel körül
vett /alkod község, a tűz által is elpusztiltatott.

Tegnap délben, sötét füstgoinolyok szál
lottak a légbe /alkod felett.

Nagy kerülő utakon siettem a vészhe
lyére, és feltárult előttem, a legsiraluiasabb, a 
legedzettebb idegeket megrendítő helyzet 
képe.

A község déli részén 10 ház ablak ma
gasságig vízben ; az északkeleti oldalon 14 
ház és számos melléképület leégve: elpusz
tulva, megsemmisítve.

A tűz Juhász János házától származott, 
ki bon sem volt, mert a Kakamazi vásárra 
ment családjával. A tűz oka eddig ismeretlen.

Megrendítő volt, nevezett Juhász János 
óljában az egymásra halmozott 8 darab iga
vonó marhát szemlélni ; — és óh fájdalom ! 
tulajdonosaik távol Valinak ; kiknek minden 
vagyonuk tönkre jutott. Leégett a r. c. pa 
rochia, és ujjonnan épült díszes iskola: e mel
lett a r. c. plébános, ezen közszeretetü lelkes 
férfin, minden megtakarított vagyona.

De hogy végképpen be legyen tetőzve a
pusztulás, ember élet is esett áldozatul ; — rf . T  ......... .. ......
ugyanis Bartos Gyürgyné lángokban álló há- | |J j ( jl0gy a hivatalnok a s? 
zába bemen vén, ingóságai megmentésére, a le- 8Zt;., s7.atócsnö már érezte, 
zuhanó égő tetőzet által lesujtatván. megégett.

A legnyomasztóbb iszonyok között, annyi 
csapással sújtott hazánkban, nincs község, nin
csen helv. mely az irgalmatlanul romboló ele
mek. a viz. és tűz által annyit szenvedett 
volna mint /.alkod községe. —

Megyénk szeretve tisztelt alispánja, ki a 
rendkívüli árvíz által, saját birtokától megúsz
tatott : vesztesége felett sajgó szívvel. — de 
ismert crélye és nemes részvétével gomlosko- 
dand n segély kérők megnyugtatásáról, és a 
könvöradomámok biztosításéról. —

L. L.

F ő v á r o s i  h i r e k .
(—) Budapesten a magas Dnnavizállás 

miatt még mindig szivattyúzzák a csatornákat, 
a mi pedig a fővárosnak naponként ezer fo
rintjába kerül.

Sorshúzások ápril 1-én. Az 1874. állam 
sorsjegyek kisorsolásénál a főnyereményt 100,000 
frttal a 2245 sorozat 38 ik száma, a második 
nyereményt 20,000 írttal, az 1670-ik sorozat 
16 száma nyerte. A hiteisorsjegyek főnyere
ményét 200,00 irtot a 3136 sörözi t 55-ik száma 
a második nyereményt 40,000 frttal a 3136 
sorozat 64-ik száma, a :i ik nagy nyereményt
20.000 fttal a 630 sorozat 46-ik száma nyerte. 
— A Ilécs várod sorsjegyek főnyereményét
200.000 fttal a 1615 sorozat 7-ik száma, a 
második nyereményt 30,000 frttal a 2876. 
sorozat 26-ik száma, a 3-ik nagy nyíre 
ményt 10000 forinttal a 1652 sorozat 44-ik 
száma nyerte. — A H u d o 1 f - s o r s j e g y e k  
főnyereményét, 20.000 irtot az 1048 sorozat 
50 ik szína — a má-odik nyereményt 1000 
frttal a 244i sorozat I l ik száma, a 3 ik nagv

G eliérttől; „A* színész életből", (Hampel Arnol nyereményt 1500 frttal a 2473 sorozot 28-ik

«7áma nyerte A tőrök-sorsjegyek főnyeremé
nyét 600 000 frank a 14!».U08 sz. sorsjegyie esi f.

(F. l ’.t A törvényszékek hátralevő re 
ductiójának munkája április közepére befeje
zést ér. s líprilis második felében a hivatalos 
lap már közölni fogja az eredményt. A mun
kálatok most folynak javában. A reductióval 
egy .ikkal terhe''-bb feladat megoldása is 
összeköttetésben áll. Nevezetesen 20 törvény 
szék személyzetének részint nyugalomba, ré
szint más törvényszékhez való áthelyezése. — 
Az elnökök már korábban felszólítást kaptak 
az igazságügyminiszterium részéről, hogy a 
vezetésük alatt álló bírák képességéről és 
munkásságáról adjanak kimutatást. E kimuta
tások már megérkeztek s lelkiismeretesen fel 
fognak használtatni.

— Európa térképe Magyarország nélkül! 
Megütközéssel szemléltük közelebb Ráth M. 
könyvkereskedő kirakatában egy Dr. l*etérzőn 
A. által (lótbábán 1874-ben nyomatott uj tér
képet. mely Európát Magyarország nélkül áb
rázolja s melyben csak is Ausztria van meg
jelölve. Hogy nevezett térkép valamiként tan
intézeteink egyikébe be ne lopózhassék: ajánl
juk azt a közoktatási m. k. miniszteri ur 
figyelmébe.

F P.) Lohueárulás a fővárosban. Dr.
Patrubány tiszti főorvos a íöv. tanács által a 
lúhus árülhatásának ügyében megkérdezdetvén. 
következő vcleményes jelentést te tt: Tekintve, 
hogy a lóhus is egészséges tápszer, lovaknak 
levagatását és busóknak fogyasztás czéljából 
történő elárusitását megengedhetőnek tartom, 
azonban a következő feltételek mellett: 1. Le
vágni csak teljesen egészséges lovat szabad. 
2. A folyamodók által e czélra külön lóvágó* 
hid építendő. 3. A levágatásra szánt lovak a 
levágatas előtt e végből megbízott kei. állat
orvos által megvizsgálandó!;, t. Csak azon lo 
vakat szabad levágni, melyeket a kér. állator
vos egészségesnek nyilvánít, melyekről a kor. 
állatorvos jegyzéket vezet s azt a hatóságnak 
hetenkint beterjeszti. 5. A levágott ló busa és 
zsigerei az elárusitás előtt szintén állatorvosi 
vizsgálat tárgyát képezik, melyekről az állator
vos leletet vesz fel. melynek egyik példányát 
az elárii'itás helyén a „tulajdonossal" kifüg- 
geszteti, mig a másikat a 4. pontban említett 
jegyzékkel a hatóságnak mutatja be. 6. A. 
lovak levágásánál oly eljárás követendő 
mint a szarvasmarhák levágásánál s különösen 
ügyelendő arra. hogy az állat jól kivérezzék. 
7. Lóhust árulni szabad nemcsak boltokban, 
hant in állványokon is. azonban nem engedhető 
meg. hogy ily helyeken marii hús is ámítás- 
sók. h. Azon helyi hol lovak levágatnak s hol 
lóhus árultatik. külön felirattal látandó cl 
egyszersmind a lóhus árjegyzéke nyilvánosan 
kifüggesztendő. i*. Vendéglősök s iparosok, 
kik lóhust fogyasztás alá bocsátanak, tartoznak 
azt az étlapon külön rovatban megjegyezni 
A felügyelő állatorvosnak a szükséges rész e 
tes utasítások az c tárgyban hozandó tanács 
érdemleges határozat után a tiszti főorvos által 
meg fognak átlátni.

(F. F.) Egy szép siatócsné szive. Lazán 
sinos nő a szerecsen utcza egyik szatóosnöji 

Már három éve, hogy özvegy és meg sem gon 
dől házasságra, pedig de sokan dongják kö
rül, sziveiket kínálva. Hiába minden erőlkö
dés, a szép asszony szívesen nyújtja a szivar 
(mert dohány tőzsdéje is van) sőt még tüze 
is ad hozzá, de a hízelgő szavakra mindeddig 
ükét maradt Udvarlói már régen tűnődnek 

az ok feleit, megfejtbetlennek találják, hogyan 
lehet egy ily szép asszonynak oly márvány 
szive? Ped g a dolog nagyon egyszerű. 1. 
évvel ezelőtt egy fiatal hivatalnok egy szobát 
vett ki tőle. kit az isten szép arcztzal. de kevés 
pénzzel áldott meg. Még az első hónap be 

* * szobát kivette,
hogy ez az igazi 

ennek nem tudna ellentállni. De a fiatal em
ber úgy látszott, vagy nem akarta észrevenni 
vagy számításból nem vette észre, h gy a sza 
túcsné szive ö érette ég. Midőn a következő 
hónap bérét le akarta fizetni, a szatócsné nem 
fogadta el a pénzt. Ez idő óta senkinek sen 
volt jobb dolga, m iit a szatócsné szoba-urának 
kiről már a szomszédok is azt rebesgették, 
hogy a szivének is ura. Egy év telt el azóta.
A fiatal ember most nagyobb hivatalt nyert, 
mely már képessé teszi a lakását is kifizetni, 
s egy év nagyon hosszú idő. s bizony m-ni 
csoda, ha már kezdett közönyös lenni. Egy 
reggel tehát azzal állott elé. hozy o kénytelen 
lakást változtatni, köszöni az eddigi barátságot 
de neki már meg is kellene nősülnie. A szn- 
tócsné elébb azt gondolta, hogy nem értette 
meg. de midőn lakója ismételte ez elmondot
takul. nem szólt egy szót sem. csak kezével 
intett, hogy tessék, elmehet, A hivatalnok nem 
sokára csakugyan jegyet váltott s mar házas 
sága előtt állott, midőn egy fordulat hirtelen 
ketté- szakította egész jövőjét. A szatócsné 
ugyanis tudta, hogy volt lakója el van adósodva, 
hogy házassága csak speculátioból történik: 
— összevásárolta minden váltóját — és n 
házasság napján küldő el u hivatalnok jövőbeli 
ipjánnk. A házasságból igy természetesen sem
mi sem lett, s a fiatal embernek nem mniadt 
más hátra, mint főbelöni magát.

t i .  P.i Böjti vidámságok. Nehéz állapo
tok között alig hinné nz ember, és mégis meg
történik. hogy egyikmásik polgártárs kedvet 
kapva tul hág a gáton, és — nagyott esik: 
igy történt ez múlt éjjel néhány jókedvű, kü 
lötiben inelancholikus polgártárssal, kik egyik 
budnországuti korcsmában pityízálva, elkezdő
nek komolyan a hazamenetelnél gondoskodni, 
meg is indultak, de u helyett, hogy beit lé 
haladtak volna, a lóvonat irányában kifelé ha

1 adtak, mig egy kissikátoron keresztül a szől-
lókhüz intek, hóimét átugorván a kerítést, 
másnap az ágyban találták magukat, csodál 
kozván u lehetőségen, mely őket ha/ai üvöltő. 
Miután sokáig rá nem jöttek, nem feszegették 
tovább, inig egy kelli mollon véletlen a titkot 
el nem árulta, t. i. a becsületei tót napszá
mos, ki egyiket is a másikat is bazavezette. 
a részeg fővel igéit, és vasárnapra fizetésre 
tűzött határnapot megtartva, a bizonyos 5— 
írtért megjelenvén, ókét adott szavukra figyel
meztet te. -  - Persze, hogy az asszonyok szinte 
készpénzzel fizettek.

(F. P.i Bon-mot. A múlt héten egy vi- 
déki színigazgató a fővárosban tartózkodása 
alatt jelen volt a népszínházban egy főpróba 
alkalmával. A vidéki színigazgató lelkesülve 
mondd: „valóságos méhraj"! „Igaz," válaszold 
Rákosi, „hasonlít hozzá, azzal a különbséggel 
hogy a méhek nyáron gyűjtenek télire, mig 
•zek télen gyűjtenek nyárra."

(F. P.i Reszeg lámpás. Mulatságos kis
esetről értesít fővárosi tudósítónk. _y__
színművész egész éjen át tele szivén magát 
Krisztus véréből, reggel haza felé botorkálván, 
belebotlik egy lámpába. „Miféle iiipertincntin 

— förmed lel —y—, „rendőr, vigye be 
ezt a garázdát"! reá mutatván a lámpára. 
A rendőr véletlenül ismerte yt, s ezt mondja : 
„No bántsa -  y ur, nem látja, hogy részeg, 
térjen ki előle. „Igaz", motyogott magában 

. „részeg ember elöl még Krisztus urunk 
is kitért. Tehát miért iszik annyit ha ismeri 
természetét V“

V i d é k i  h i r e k .
Vérlázito. Múlt hó végén, egy éjjel 

Bere^im gyében a Polena és lloliibina közli Imi 
mellett !< \ó  korcsmában borzasztó rablógyilkos- 
ság Hajtatott végre a korcsma bérlőjén Wein- 
berger Jakabon. A nevezett éjjel éjféltájban 
csengés szekér állt meg i* korcsma előtt, a rajta 
ült őt egyén leszállóit s kettő közülök pálinká
ért zörgetett az ajtón, melyet a korcsmán) 
minden gyanú nélkül az mm) fel is nyitott. A két 
egyén, kiknek egyike csinosan öltözött barna 
félti, másika erőteljes, magas ember volt, sza
káin fehér kendövei felkötve, többször vitt pá 
linkát a künn várakozóknak. Mikor már jól lel- 
öntöttek a garadra, a korcsmáros nejének s egv 
férli cselédjének fejére oly erős ütést tettek, 
hogy azok azonnal összerogy t  ik. Ekkor a rablók 
a korcsmároslioz fordultak s pénzt követeltek 
tőle. mire az 300 ftot elő is adott; de ez ö.-szeg 
gél meg nem elégedvén, Weinbergert egy fej
szével ütni kezdték. Mig a tusakodás folyt, az 
alatt egy zsidó asszony, ki Stybc volt utazandó, 
a kandalló kürtőjébe menekült, s az egész drá
mát innen nézte végig, Mikor a korcsmáros az 
ütés alatt ősszerogyott. a rablók kutatni kezd
ték s az elébh leütött két egyént megkötözték 
s ágyneművel behányták. Weinberger ez alatt 
az ablakon akart kimászni, de n rablók által visz- 
szahuzatott s újólag összevet elvén, mellény zse
béből darab százast vettek ki s a már élette
lennek látszó korcsmárost az ablakon kidobták : 
kit azonban, midőn az esés következtében nyö
szörögni kezdett, holtra vertek. A tablók aztán 
Munkács felé eltávoztak. A nyomozás erélyesen 
folyik s mint a „Máramatos" hallja, a kandallóba 
menekült asszony vallomása ti.voinűn 3 egyén 
már el is fogatott.

(—) Hol a menyasszony? Nagyváradon 
egy háznál lakodalnuizni akartak, azonban 
egyszer csak eltűnik a menyasszony és hosz- 

keresés után a pad oson találták fel sze
gény i egy kötélen lógva. Valós/inüleg eről
tetett házasság akart ott is létesülni, mint 
ezt a bölcs és élelmes szülék gyakran intő 
zik. feláldozva saját gyermekeiket a vagyon
nak, eladva gazdag üzéreknek! Gyönyörköd
hetnek aztán — mint itt is — szomorú mű

ikben !
Egy félre ismert államférfi. Egy ro

inán paraszt kérvénye érkezett a napokban 
Bihar vármegyébe/, mely ben a „frátye" el
mondva nézeteit a világ folyásáról Ausztria 
Magyarországban. 15 pontban terjeszti elő re 
formjavaslatait kéri a vármegyét, e javnslatok- 

k a király elé terjesztésére. A csodálatos 
iratban vénül sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy 

előtt o felségéhez intézett basontai- 
talmu levélre a mai napig ..nu kapatat resul- 
tat . vagyis nem kapott választ.

Kolozsvárott a nemzeti kaszinóban — 
K. N." szerint b o r k ó s t o l á s t  rendezett h. 

Bornemissza Janin.
(F. P.t A . Zasztava a királyföld ren-

lezéséről Írván, a tizenhét szász képviselőnek 
felléptét, „nemzetük és nemzetiségük jogainak 
védelmére" a legnagyobb elismeréssel említi, 
inig Fnbricius és Wáchter képviselőket Ephial- 
teseknek nevezi, kik oly szerepre vállalkoztak, 
melynek leját-zásával nemzetüket vérig sértik.

románoknak, kik a szászok védelmére nem 
keltek, szintén kijut a maguk része, mert ma- 
guktnrtása „tniserábilis és gyalázatosu-nak nc- 
eztetik: Tisza miniszterelnöknek válaszát 

szopbisticusnak tartja és szemére hányja, hogy 
valamikor mást Ígért, s ma mást cselekszik.

ÚJDONSÁGOK.
(—) K iav iv á t?  A pazonyi helvét hity. 

egyházban csakugyan az. kit lapunk már re
geiden jelezett, vagyis Szabó Fercncz kis-lé- 
tai pap választatott meg lelkészül. A yálnsz- 
ás dicséretes egyetértéssel, közfelkiáltás ut

ján történt meg folyó hó 2-ik napján, s az 
Ív ál a u tó it tiszteletes férfiú a választók által



lelkesen megéljen eztetett — Mondanunk sem
szükség, hogy :i választás eredménye műmé
ben fűit „macimul áldomás" I . <>ltíiiií fö- 
gondnok hazánál.

( - i Megyénk egyik szülötte dr. Korányi 
Frigyes egyetemi tanai mint a lapokból 
olvassuk királyi tanácsos c/imet nyert ki
rály ő felségétől.

l<i.) Az ajaki rel. papi állomá-ia a jákói 
sogédlelkészt K o v á c s  Hetet  választották 
meg. A derék tintái ember e napokban foglalta 
el uj állomását.

(—) Miniszteri rendelet folytán közsé
genként segélytgyiijtó ivek hordáinak szét a 
viskárosultak segélyezésére. Bölcsen!

— A 8zaboícsmegyei vizkárosultak ja
vára Vay István szolgabiró ur gyüjtöivén 
adakoztak: Vay István 10 írt, Komoroczy Ká
roly 1 írt, Kölcsey László 1 fit, Újhelyi Já
nos 2 fit, Kain Szióli 1 frt, Koiuoióczy Ist
ván 1 fit, Bernéth Hermán 1 frt. Weisz Mó
zes 1 frt, Szomhathy Bernát 1 fit. Kapios 
[’;il 1 frt, Szénái y József 1 frt. Iklódy Ágos
ton 1 fit. Szálló Ödön 1 frt, Sz. gedy István
5 lit. Káldy Károly 1 frt, l'jlaky Tamás 1 
frt. egy valaki 1 frt. Vitéz György f»0 kr, Tu
lipán Miklós 25 kr. Papp Károly 50 kr. Grósz- 
man Dániel 1 frt. Jáimv Jenő 1 fit, Happ 
Károly 50 kr. Jármy Lajos 50 kr, egy valaki 
1 frt, Buttkuy Károly 1 fit. Fülöp József 1 
frt, Fiied József 1 frt, Frcnkel Izsák 1 frt. 
Kralisz Móricz 1 frt, Bay Ferencz 2<> frt. 
Jáimy Klek 5 frt. özv. Pécby Lászlóim 2 frt, 
egy valaki így ezüst busza . Bodor Károly 5 
Irt, V. J. r. 1 Irt, Braun Fülöp 1 frt. Sóváry
István 50 kr. Hegedűs György 1 frt, Grósz
Leopold 1 lit. Groszman 60 kr, Schvarcz lg 
luíez 5<i kr, Szatmári Gyula 50 kr. I)oby Au
tal 1 fit. Sándor István* 1 fit, Labancz Ist
ván 1 frt. Pécby Pál 1 frt. Biró Károly 1 frt. 
Kporjessy Pál 1 fit, l'ried Izráel 10 frt, — 
l-'ried Dániel 2 frt. Leveleki Sie 10 frt. Le 
vcleki Sie Márton 2 frt. Kauzsay Károly lü 
fit, Molnár Gjuláné 5 fit. Összesen: 123 frt 
no kr. mely összeg fectiit gyűjtő ur által a 
megyei t. alispán ur rendelkezéséie által 
adatott.

— Nyilatkozat. Alulírottak által múlt 
1875. évi május havában létesített nyilvánosI 
leánynevelö intézetünket özv. Hvezda Gusz
tá v é  asszonynak, mint tulajdonosnak adtuk, 
midőn erről a t. ez. közönséget értesítjük, 
egyúttal tudatni szerencsénk van, hogy ez in
tézet nemcsak hogy be nem szünteti működé
sét., bánom folyton működve, erösbödve. uj s 
elismert tanerők ált al támogatva 7 o s z t á l y ú  
f e l s ő b b  l e á n y n e v e l ö  i n t  é z. e t t é. 
és e. zel egybekapcsolt „i p a r  i s k o 1 á v á“ 
fejlődik, miről különben a t. tz. közönséget 
teljes részletességgel érte-iteni az intézet uj 
tulajdonosa tartja kötelességének. Kelt, Nyí
regyházán. 1870. évi ápr 1 hó 3-án. Martinyi 
József, Leffler Sámuel.

(d.i Itt a tavasz! Megérkezett mosolygó 
arczával, szelíd* n suttogó szellőjével, madarai
val s meghozta a várvavárt kikeletet. A szán
tásokat már nagyobrésít megkezték, s csu 
páu az okoz némi kétséget a gardákban a 
termés iránt, hogy a nagyon is erős napsu
garak csa ugatása folytán a fák kezdenek se
best n rügyezni s mielőtt virágozni fognak, 
a mi tekintve a jókori tavaszt, nem óhajtandó 
— mert lm véletlenül cgv kis fagy talál jönni 
vége leond minden örömnek, minden re
mény nek!

(—) Az április 3-án tartott nyirbaktai 
vásár, mint egyik tudósítónk értesít, megle
hetős népes volt, ló és baromvásár nagy, az 
árak középszerűek. A tiszaháti fanemiiek gyé
ren voltak képviselve, mit valószínűleg a vi
zek áradásai idéztek elő. Búza legszebb 8 frt 
körül, gabona 5 1 „ írt köblönként, kendermag 
vékája 2 frt 20 — 2 fit 50 kr. Por és ho
moktenger. a mint azon a vidéken dukál. A 
kik vásárban voltak, ezt mindegyikőjük orczú- 
jától le lehetett olvasni a porrétegröl.

t ) Tűzre vízre vigyázzatok! Múlt hu 
bán tüzeset*volt Vasniegyerközségben is, azon
ban a lakosság oly serénységet és ügyességet 
fejtett ki az oltás körül, hogy a nagy szélben 
és az épületek közel fekvése mellett is nem 
terjedhetett a tűz. tovább. A szél állal n.esz- 
szirc elsodort tüzes pernye ellen vizes pony
vákkal ledtek be s védték meg az. épületeket, 
melyeket a vész fenyegetett.

( —) Bodo Pál nagykállói ügyvéd, az ügy
védségről történt önkénytes lemondása folytán 
az ügyvédi lajstromból kitöröltetetf, - mint 
ez a debreczeni ügyvédi kamara részéről köz
hírré tétetett a lapokban.

(d) Nagy a részvét megyénkben szeren 
esétlen polgártársaink irányában, s a segélye
zések igen erélyesen folynak a vidéken is. A 
szegény, szánalomra méltók, kiknek tegnap 
még meg volt az. édes otthonjuk, s ma már 
ninca egyebük a puszta életnél, megérdemlik, 
hogv sorsuk a legnagyobb részvétet ébreazsze 
minden érezni tudó kebelben. Lakunk szerkesz
tősége szintén elfogad adományokat az árviz- 
sujtottak részére. Uiszszük, hogy Szaholcsme- 
gye lelkes hölgyei nem fognak késni adomá
nyaikkal enyhitni a szerencsét lenek sorsán!

(d.) Meteor. Múlt bő 26-án 9— 10 óra 
között egy meglepő, s igen szép égi tünemény
nek voltunk szemtanúi. A jelzett éjjel ugyanis, 
midőn a süiíi felhők* kezdettek szétoszlani, s 
a halvány szttikés ködből egy-egy loygó 
tilnt elő: villáms/erüleg egy gyönyörű csillag 
repült az ég központjára, sugáros fényt húz
ván maga után, 20—25 peresig állott ottan 
egy helyben, midőn robbanás következtében 
mint száz meg száz csillag hullott alá a sem
miségbe. Uövid ideig még látszott a fehér

fény. aztán eltűnt minden. — Nem hallottuk, 
hogy másutt is észlelték volna ecsudás tüneményt. 
Nyirbaktáii azonban - mint ottani tudósilónk 
írja többen gyönyörködtek e jelenésben, 
melynek iiiystikus és nagyszerű volta sokáig 
élénk emlékezetükben lesz az illetőknek.

( —) Érdekes krónika. Biztos fonásból 
értesülünk, hogy Tisza Kálmán mims/terelnük 
egy értekezletet hivott egybe* a fővárosban, 
mely értekezlet tagjai a szabolcsmegvei ö>s/es 
k pviselokből s ezenkívül 3 biharmegyei né
hány hajdúkerületi és debreczeni képviselőből 
állottak. A miniszterelnök kifejtette elüt tök né
zetét, mtlyszerint az eddigi törvényszéket 
Nyíregyházáról Debreczenhe gondolná áthelyc 
zendóleg, a megye északi részét pedig a bereg
szászi törvényszékhez csatolni. Hanem nézete 
határozott és erélyes ellenmondással találko
zott a jelenvoltak vészéről, kivéve a d e b r e- 
c z e n i k é p v i s e l ő k e t ,  kik ugyancsak 
harczultak pro aris et focis, azonban egyedül 
maradván s illetőleg figyelmeztetve is lévén 
méltánytalanságukra — szépen elhallgattak. — 
Kkkor a miniszterelnök felhagyott előbbi né
zetével. azonban megyénk azon részét, mely 
B. újvárostól délkeletnek, fekszik, sőt talán 
u éir l'olgáit is mindenesetre az alakulandó 
Debrecz.cn váimegyéhez csatolandónak nyilvá
nította. képviselőink azonban e vészben is el
lene mondottak tervének; kijelentvén egyszers
mind azt is, hogy az országháziján is ellene 
fognak szavazni, annyival is inkább pedig, 
mivel a minister által tervbe veit Debreczen 
vármegye mindössze is egyetlen egy járásbí
róságból állana.

(—) Nyiregyháza-e Kalló e ? A meg
előző újdonságban jelezett értekezlet alkalmá
val azon kérdés is felmerülvén, hogy a fentebb
irt két város közöl, mely k legyen Szabolcs- 
megye központja ? e kérdésben a miniszterel
nök, mint ezt a törvény értelmében várni i« 
lehetett, határozottan és -  adjuk meg min
denkinek a magáét! — proprio motn. a kép
viselők: ól informatiót sem várva — Nyíregy
háza mellett nyilatkozott. — Miután a köze
lebbi ülésnek egyik legsürgősebb feladatát a 
b u s z  t ö r v é n y s z é k  czélba vett re- 
ductiój.i képezendi, talán nem sokára teljesüléiül 
megyénk túlnyomókig nagy többségének régi 
és meleg óhajtása, hogy Nyíregyháza legyen 
székhelye s való.-zimileg a város is minden 
lehetőt elküvetend, hogy ezen hatalmas lendü
letért és emelkedéséért meghozza azon áldo
zatokat, melyeket úgy a megye, mint maga a 
megyei székhely becsülete elodázhat ’nnul és 
mielőbb létesitendöleg megkíván.

(—) Fői az emberek feje, gondolkozván 
azon nehéz kérdés felett, hogy a megyei ál
landó bizottság tagjaiul kiket válasszanak el 
soraikból? És azt hisszük, hogy még sokáig 
fog izzadni üstökűnk, inig megállapodásra ju t
hatunk. A mint halljuk, ez ideig Uencsy Ká
roly. Kausay és László Alajos neveik hangoz
tatnak legélénkebben és egyhangúlag.

(— t Két szüret egy évben. Így van ez 
most a Hegyaljai), hol most is áll a szüret 
azok részéről, kik a hideg és hó miatt le nein 
szüretelhettek, ha ugyan az egész nem egyéb 
egy jól megtermett l irlapi kacsánál. Am fe
leljen róla a „Független Polgár", melynek ha
sábjairól vettük at e majdnem hihetetlennek 
látszó újdonságot.

(— Elnyerte az egri nevet Gorovi nyír
egyházai vendéglős, a miért a múlt hó köze
pén tartott helyosztó gvülés alkalmával olcsó 
és jó közeliidet rendezett a gyülésezők szá
mára a „Hars alatt" czimtt helyiségben. Ven
dégei miig most is dicsérik Ízletes étkeit. — 
Mindig igy dicsérjék!

Áprilisi tréfa. K. ur levelet kap B.- 
ben lakó ismerősitől, melyben fólhivntik. hogy 
még az nap, de sürgősen jelenjék meg barát
jánál, mivel az az utolsók között van. K. be
fogat s lóhalálban hajtat B-be, hol barátját egy 
borozó kompániába találja teljes egésségben. 
annyi lévén igaz a levélben írottakból, hogy 
az ipse csakugyan az u t o l s ó k  között volt, 
mivel a többi czimbora mind az asztal alatt 
dicsérte Bachust.

(d.i Bravúr. B-án e napokban egy tiatal 
ember 4 font fügét evett meg fogadásból 
egyliltében. A pompás étvágyú egyén egy ne
gyed ói a lefoly ása alatt vitte véghez e nem 
kis gyomort eláruló hős tettet.

( -  i Három szál lu>rvát vagy stájer ze 
nész mulattatta e napokban a zenesovár falusi 
puhlikuii ot ékes csimpolya — és kecskeduda
— synfóniákkal a vidéken. Jó messziről élbo
ly ongottnk ezek is s sovány keresményükből 
aligha fognak zöldágra vergődni. Legalább a 
mi barna művészeink nem igen kívánnak ne
kik „szerencsét“. Hogy is ne! mikor most is 
oly szűk a luínkó meg az. ávas, hogy a helyes 
lakosnak is alig jut, — gondolják magokban
— aztán ezek a sebonnai fuscherek még ab
ban is oszt akozni ide jönnek, — hordja el 
őket a dcvla!

(—) A szokatlanul meleg időjárást köze
lebbi napokban, sokan a később bekövetke
zendő jégvihmokkal hozzák kapcsolatba. Csak 
az lenne még hátra! FJég bajt és pusztulást 
hozott már nekünk Tisza. Duna. Dráva. Száva! 
Aztán meg a régi nótaként „llécs várostól is 
nyugotról keletre hidegen fuv a szél. . .“

(—) Nagyhalász községe Yatter Ferencz 
ottani birtokost választotta meg községi túrá
jául. Ismert erélyességc és pontossága mellett 
csakis jót várhatnak tőle lakostsrsai.

(—) KI akar képviselő lenni ? A főváros
ban. mint egy ottani lap közli, egy küldöttség 
jár, melynek az a czélja, hogy egy üresedés
ben lévő kerületet elárusítson. Áz érdemes 
deputatió háromezer forintot kér portékájá

ért, úgy azonban, hogy ezen összegből 3 - 4  
száz forint azonnal, a többi pedig utólagosan 
lenne fizetendő a r boldog ember által". — 
Még nagyon is „olcsó Jánosok" azok a depu- 
tátusok! — Nem annyiba került a választás 
egyik-másik választó kerületben, hanem sok 
helyen tiz annyiba i s ! Hanem minden olcsó
ságuk daczára is megérdemelnék, hogy neveik 
átadatnának a nyilvánosságnak, a közvélemény 
sújtó Ítéletének.

(d.) Csodabogár. F.gy comicus levelet ol
vastunk e napokban, mely egyetlen a maga 
nemében, áll pedig az szóról-szóra eképpen: 
„Tekintetes szolgabiró ur! Ismerve tekintetes
séged — mondjátok meg a kocsisnak, hogy 
abrakoljon aztán fogjon be — nemes lelküle- 
té t — te Örzse iogd be a szádat s ne ordics 
olyan nagyon --  bátorkodom — anyjok jere 
már enni — tekintetességedhez — a zsidót 
küldjétek lel — azon alázatos — ..hogy a 
menydörgös inenykö üssön beléd te Örzse — 
kérelemmel járulni — a husért én menjek ki V 
— hogy tekintve iniszerént, miképpen, azon- 
képpen — szedjétek el az asztalt — folya
modni. Maradván tekintetességednek — üljön 
le Mózsi — alázatos szolgája N. N. földbirto
kos. Tessék megérteni!

(d.j Kuriosum. Számla. Az t—i Plébános 
ur részére. 1. A nagyságos urnák a szelelő 
lyukát megigazítottam. 2. A káplán űrét élő
ről és hátulról bemázoltam. 3. A ténsasszonyét 
megreperáltani. Összes tartozás tészen 4 frt 
20 kr. Alázatos szolgája K. M. kőmivesmester. 
Félreértések kikerülése végett megjegyezzük, 
hogy a boldogtalan maestro mindenütt a — 
k á l y h á t  érti.

(F. P.) Galant rablók. Levelezőnk írja : 
Zemp. megye. N. Mihály raelb ti Lasztomér 
helységben, Fialkovics Mendel nevű tőzsér há
zánál több álarezos rablók f. hó 27-én vira- 
dóra betörvén, a háznép megkötözése és száj- 
betömése után mintegy 5000 frtnyit érő ezüst- 
és egyéb ékszernemüeket magukkal elvittek — 
Jellemző benne az, hogy a házi asszonynak 
eléb jól bepólyázták kezeit, nehogy a kötelék 
által valahogy megsértessék. — A falu végén 
pedig észre vett az arra menő nép egy ung
vári tíakkert. . .  Gf. Ráday Gedeon! még se 
jön el a te országod?

K ü l ö n f é l é k .
(—) Az újságírók Bóctben rettentően

henczegnek ellenünk. A bécsi sajtó — Írja egy 
budapesti lap — úgy fogadta kormányunkat, 
mintha rabolni ment volna Bécsbe. A legna
gyobb engedmény, — vagyis az, a mit haj
landók volnának ide engedni, a statusquo ante.
— Nem oda Buda drága sógorok! Kiég régen 
gazdálkodtok már csakúgy „jöttünk mentünk 
száz. forint" formán a közös vagyonban, most 
már osztozzunk!

—  Érdekes találmány. Berlinben jelen
leg egy készüléket bámul mindenki, melyet 
Oestbe*-g, svéd iparos talált fel. E készülék 
segélyével az ember a legsűrűbb tüzlíng kö
zepe tt sértetlenül járbat kelhet. A napokban a 
német c-ás zár, a trónörökös és több magasrangu 
szemtanú előtt kísérletet tettek vele. Négy 
hatalmas máglyát állítottak fel e czélra köze! 
egymás mellett, behintették rözsével, forgács
csal, megöntözték petróleumaid s azután 
meggyujtották. A lángok csakhamar össze- 
csapódtak, köröskörül pokoli bőség támadt. — 
Ekkor előlépett Aklström tengerész ka
pitány a készülék feltalálójának jó barátja: 
testét egy sajátszerü esetlen costume fedte 
mely a jelenlevő közönséget hahotára in
gerlé. — A kapitány megliajtá magát az 
uralkodó előtt, cgy-egy lég és vizvezetö csö
vet csavart az arczát takaró lemezhez s 
a lángok közé ugrott. A ruhakészülékböl ek
kor számtalan apró vizsugár serkent. — A 
kapitány eltűnt az izzó parázs között, — de a 
folyton bugyogó vizsugarak lehetetlenné te t
ték, hogy tubája még csak át is melegedjék.
— Pár perez múlva látható volt, hogy má
szik a merész férfiú a legsűrűbb lángok közt 
a máglya tetejére, hogy lép fadarabról-fada
rabra, hogy pihen meg egy égő tuskóra ülve, 
hogy integet a pusztító elemtől sértetlen a 
közönség felé, mintegy negyedóráig időzött 
ez elet veszélyes borzasztó beiyen. Midőn is
mét megjelent a közönség soraiban, a kiván
csiak egész tömege vette őt körül. Maga a 
császár igy nyilatkozott a kísérletről: „Ha az 
ember saját szemével nem látta, fogalma sem 
lehet felőle.* A találmányt a tűzoltás terén 
valósziuüleg értékesít ni fogják.

— A legújabb statistlkai kimutatás szerint 
Francziaországnak van egy 400,000 főből álló 
állandó hadserege, ehez hozzáadva még 100.600 
első és 228,000 másod tartaléksereget, s
330.000 mozgó nemzetőrséget, összes had
serege áll 1.058,000 emberből, melyet egy
37.500.000 lélekkel biró trszág védelmére 
kiállítani képes. igy minden 35-ik lakosra 
esik egy katona s az állandó h a d s e r e g  
évi tartására szükséges 106 millió tallér. 
Németország, — 30 milliót számláló lakos
sága mellett tart egy 300,000 főből álló ren 
des hadsereget, 350,000 tartalékost s 370,000 
honvédet, összesen 1.020,000 embert. Az évi 
ujoncz jutalék tesz 100,000 embert, kik 20 éves 
korukba besoroztatva 3 évig szolgálnak a zászló 
alatt, 4 évig tartalékban és 5 évig a land- 
vehrnél. E czélra Németország fegyver alá szó
lítja lakosainak minden 30-ikáts az állandó sereg 
szükségei évenként 72 millió tallért. Ausztria- 
Magyarország összes hadereje 1.053.000 em
berből áll, egy 36 milliót számláló népség 
mellett. Az állandó hadsereg száma 255,000

ember, 545,000 tartalékban, 200,000 a honvéd
ségben szolgál. Az évi ujoncz jutalék 97,000 
ember. Az ujonezok 3 évet szolgálnak a ren
des hadseregben, 7 évig a tartalékban, 1—2 
évig a honvédségnél. Így igénybe veszi Auszt
ria Magyarország lakosainak minden 36-kát, 
s a rendes hadsereg tartására szükségei éven
ként 60 és fél millió o. é. irtot. — Oroszország 
hadereje békében 700 000, háborúban 1.200,000 
főből álló s évi tartása belekerül 153 és fél millió 
tallérba.

(F. P.) Botrány a templomban. A lissaboni 
Santo Paolo templomban jezsuiták tartják a 
böjti predikátiókat. E nagy böjti beszédeikben 
a leghevesebben szokták megtámadni a hívőket, 
különösen Hughes nevű páter tűnt ki heves
sége által. Pár nap előtt a legkíméletlenebbül 
támadta meg a társadalmi életet, különösen e 
nőket szidalmazta léhaságukért. A hallgatóság
ban természetesen nagy visszatetszést szült e 
beszéd, s hangos ellentmondásokat idézett elő. 
Egy más jezsuita egy békétlenkedő fejére oly 
csapást mért, hogy erre az egész gyülekezet 
demonstrálni kezdett. Hughes és a támadó pá
ter irgalmatlanul elverettek a templomból. A 
m ór ez eset után kijelenté, hogy több jezsu- 
ta-predikatiót nem enged meg.

— Egy garambole-iátszma. Párisban a 
„Grand H otelében közelebb mintegy 7—800 
néző jelenlétében a világ két legnagyobb bil- 
liardjátékosa, Wignaux Toulouseból és Sexton 
Vilmos New-Yorkból játszottak egy carambol- 
partiet. A játék 600 pointig ment. Nagy fo
gadások történtek ez alkalomból úgy az egyik, 
mint a másik mellett, melyek értéke 50,000 
frank erejéig fölment. A játék nagy érdeklő
déssel kisérve három és fél óra hosszat el- 
huzódott. A vége Wignaux győzelme lett el
lenfelének 468 pointja ellenében. Az érdek
lődés persze elejétől végig meg nem szűnt 
s mikor Wignaux a partiét megnyerte, te r
mészetszerűn a világ legelső tekejátszójának 
proklamáltatott.

— Sz.-Péterváron jelenleg 20,000 fuva
ros és bérkocsis van. kik naponkint per 2 ru
bel összesen 40,000 rubelt s igy évenkint ösz- 
zsesen 14 mii. 600.000 rubelt keresnek. Szép 
borravaló.

N y i r f a l o m b o k .
(Szózat a háztető lakosaihoz, kiket hajdan „észterig-* 
néven neveztek. Jet és nein jó házibarátok. Nem jó az 
asszonynak mindent tudnia. Mi neklink a gólya ? Kér
dések, párhuzamok, képtelenségek. — Tévedni gólya 

dolog. A gólya nyelv.)
Még is csak derék madarak vagytok ti 

fejedelmi termetű gólyák 1 hogy ily hűségesen 
visszatértek tavaszonként hozzánk, megszokott 
fészkeitekbe. Eltávoztok ugyan őszszel, hogy 
is ne távoznátok, mikor olvan hideg teleink 
vannak néha, hogy a robogó vaskályha mellett 
is majd megfagyunk ; aztán meg a kalendá
rium is egyre hazudik, tévén a télkezdetet 
decz. 21 és a tavasz jöttét márt. 21 napjára, 
holott a téli évszak rendesen hat hóig tart 
mostanában, — hanem hát ismét előjöttök, és 
mint kedélyes házibarátaink szerepeltek, perse 
nem élve vissza az emberséggel, mint némely 
vendég, ki — mint Reményi hajdan — egy 
egy értékes tárgyat elhegedüli a gazdától be
cses emlékül, vagy mint a divatos házibarátok, 
e szeretetreméltó kakuk madarai a modern 
társadalomnak. Hanem látjátok, én is jó em
ber vagyok hozzátok, nem engedtem soha fel- 
dulatni a fészket, melyből ti annyi uj nem
zedéket bocsátottatok szárnyra, pedig az any
jok váltig lármázott rám, hogv miért tűrlek 
benneteket, hogy megrongáljatok a ház se
rényét, hogy múlt nyáron is egy ocsmány csu- 
szút ejtettetek le, a kéményen át a konyhára, 
hol épen kavart valamit, majdnem nyavalyássá 
lett a nagy ijedés miatt, — pedig ugy-e bár 
nem ti követtétek el azt a veszedelmes csíny- 
tevést ? Nem hét, mondtam én azt neki azon
nal ! — No de nem is csoda, hogy az anyjok 
zsémbeskedett, nem tudja ő, — mi vagytok ti 
nekem, édes, kedves szerelmetes gólyáim. — 
Bizony nem! Ha tuiuá, — még saját kedves 
párnájából is (menyasszonyi párna) kiszedné 
azt a finom pehelytőteléket, (nagy áldozat ez 
egy asszonytól!) hogy kicsinyeitek számára la
kályosabb és kényelmesebb fészket alakítson. 
De hát nem merjük felfedezni előtte a nagy 
titkot, mert nöszokásként azonnal dobra ütné, 
kitálalná, elpublikálná . . . elébb egyik szom
szédasszony. azután a másik, majd a komám- 
asszony és öcsémasszouy s utoljára egész vi
lág tudná, hogy ti vagytok, a többi vándor
madarakkal egyben, a mi pátrónusaiuk, spin- 
tus familiárisaink, — a mi irói dicsőségünk 
alapítói és fentartói, hiszen általatok nyerünk 
pontos és tüzetes értesülést a végetlen mesz- 
szeség titokzatos eseményeiről, általatok áram
lik reánk és müveinkre az a kedélyes és 
szenvtelen egyhangúság, melyért annyi ma
gasztalban részesülünk olvasóinktól, — kiket 
egyszer máskor kigvógyitottunk az álmatlan
ság betegségéből.

No de már én eleget beszéltem, szóljon 
más is. Mondjátok csak, mi újság azon a tá
jon ? Nem láttátok-c ott valahol S—yt, ki 
múlt években nem találván itt a levegőt egészsé
gesnek, jobbnak látta éghajlatot változtatni ? 
Hát Laczi barátunkkal nem találkoztatok Con- 
necticuto, vagy Masachusots államban V Ne
hezteli még rám a bagdádi kádi kinek igazság - 
szeretetét pár éve kétségbevontam, —és az a 
chinai fomandarin, kit szinte nyilvánosan róv- 
tam meg fanatizmusáért ? Láttátok-e a tenger 
valamelyik pontján a magyar lobogót lengeni,



vagy csak az a kétszínű zászló szerepel ott is 
mindenütt ? Vaunak-e arra boldog államok 
boldog emberek ? Hát adóhajtók V Lehet-e ott 
biztosan építeni az adott szóra, az esküre, a 
becsület szentségére V — Vagy ott is csak oly 
czivilizált a világ, mint nálunk V Nem készül-e 
hozzánk lakni néhány dúsgazdag hiudu nábob, 
hogy nálunk meghonosulván, — önálló magyar 
bankot létesítsenek, mert bizony a mi főuraink 
és főpapjaink, nagyon is fontolva haladnak 
részben. Igaz-e, mit a lapok Írtak, hogy 
északamerikai egyesült államok polgárai 1872- 
ben 15 m i l l i ó  f o r i n t o t  adakoztak is
kolai ozélokra (két egyén adott két két mil
liót, tiz fél fél milliót) midőn mi magyarok 
15 m i l l i ó  f é l k r a j c z á r t  sem adunk 
a nevelésügyre? Váljon nem fillentett-e az az 
újságíró, ki azt irta, hogy Brigham Joungnak, 
ki Utahban a mormonok prófétája, pápája és 
királya egy személyben, tizenhat neje, hatvan 
gyermeke és tizennyolca millió font sterling- 
nyi vagyona van ? ’ miután ennyi csakugyan 
sók akár pénzből, akár gyermekből, akár asz- 
szonyból egy embernek, ki csak úgy egy ka
nállal eszik, mint mi, — és csakúgy nincs al
kotva revolvernek . . .

— Kelep, kelep. . . . klipp klapp. . . .
No no édes gólyáim! kitől tanultátok

azt a helytelen szokást, hogy egyszerre ket- 
ten beszéljetek ? Ezt csak az európai miveit 
uruők és urholgyek teszik, s kívülük nehány 
a Sasku illemtanával teljesen ismeretlen fa
lusi gavallér, ki azt hiszi, hogy az embernek 
folyvást beszélnie kell, már akár bolondot, — 
akár nem okosat, vagy pedig attól fél, hogy 
ha azt, mit nagy fejtöréssel kigondolt, — 
azonnal el nem mondja, okvetlenül el fogja 
felejteui s feledékenysége legalább is oly vég
zetes lesz az emberiségre, mint a tudós vi
lágra hajdan az alexándriai könyvtár leégése, 
mint a chlumi köd bizonyos hadsereg dicső
ség nimbuszára, vagy a bécsi krach a börze 
államszabályzó, világrenditü hatalmára. . .

Tehát csak egymásután beszéljétek el 
élményeiteket édes gólyáim! még pedig mi
után ti magyar gólyák vagytok, — a magyar 
faj pedig mindenkor lovagias a nőnem irányá
ban, ezennel telhivom kegyedet donna Cicouia 
tapasztalatainak első sorban leendő elbeszé
lésére !

— Kelep, kelep, kelep, kelep. . . .
Értesz belőle valamit jámbor olvasó ?

Aligha ! Pedig mondhatjuk, igen érdekes kró
nikákat tartalmaz, melyek bizonynyal érdemel
nek olyan figyelmet, mint a milyennel hall
gatják a török tevehajcsárok a mese mondót, 
vagy a Mekkából hazérkezett zarándokot.

A felió-magyírországi vasiparosok egyletének

em lék irata ,
melyet a kereskedelmi miniszterhez intézett 

a vámügyben.

Ezen figyelemreméltó emlékiratból ki
emeljük a következőket:

„Talán épen azon körülmény, hegy a kö
zös érdeket mindeddig nem azon vállvetett 
egyetértéssel támogattuk, mely a nyilvánosság 
előtt iparunk érdekei iránt a megérdemlett 
figyelmet költhette volna, talán épen azon kö
rülmény, hogy egymás között eddigelé elfog
lalt, némileg elszigetelt álláspontunknál fogva 
nem érvényesülhetett kellőleg azon befolyás, 
melyet az általunk képviselt iparág államgaz 
Uászati horderejűnél fogva a közgazdászai kér
dések megoldásában összeségünk gyakorolni 
hivatva van, szülőoka volt annak, hogy iparunk 
sem a kormány, sem a törvényhozás, sem 
közönség előtt nem részesült az érdekeltség 
azon fokában, melyre azt úgy általános fon
tossága, mint különösen azon számos meg 
kívántat óságok, melyeknek valósításához felvi
rágzása és megszilárdulása még kötve van — 
érdemesítik.

És a közgazdászai élet ezen szabályozó 
tényezője nálunk nemcsak hogy a kellő gon 
doskodásban mindeddig nem részesült, de sőt 
fájdalommal kell nélkülöznünk közéletünk irá
nyában és nvilvánulásaiban azon törekvést, 
mely vasiparunk támogatását elég komolyan és 
kitartóan czéljául tűzte volna!

Fájdalmasan tapasztaltuk, hogy a vám
ügyben legutóbb országszerte megindult moz
galom közepette, mi reánk csak elvétve irá
nyul az azt létesítő elemek figyelme, hogy a 
n vasipar, mely a hazánk bérczeiben felhalmo
zott kimeríthetetlen ércztümegekben hatalmas 
alapját bírja egy virágzó jövőnek, a nyilvános
ság előtt még oly érdekeltségben sem részesül, 
mint egyes másodrendű iparágak ; fájdalmasan 
nélkülöztük ez alkalommal azon támaszt, 
melyet a sajtó világító szavaiban érdekeinknek 
birniok kellene, s melynek teljes hiánya a 
nyilvánosság érdekeletlenségének természet
szerű forrása gyanánt tűnt fel ez alkalommal 
szemeink előtt, fájdalmasan tapasztaltuk végre 
azt, hogy nekünk alkalom sem adatik oly kér- 
désekben, mik által az általunk képviselt iparág

közvetlenül érintetik, nézeteinknek érvényt 
szerezhetni és óhajtásainkat előadhatni, mert a 
in. királyi kormány által a vámkérdések meg 
világítására múlt év őszén összehívott szakbi 
zottságban, hol n hazai iparágak mindegyike 
avatott szakférliakbnn bírta szószólóit, a nyers- 
vasipar, mely mindezideig iparágunk iegelter 
jedtebb és leglényegesebb alkotó eleme, egy- 
átalán nem volt képviselve !

Az alkotmányosság éveiben létre jöt ke
reskedelmi szerződések nem óvták kellőleg 
iparunkat. Azok megkötésénél nem mérlegel- 
tettek kellőleg közgazdászati helyzetünk köve
telményei : az ezen szerződések által elérendő 
végczél: a termelőképességben, a termelés fel
tételeiben, a fogyasztásban és az értékesítés 
könnyűségében fennforgó különbözetek egyen
súlyozása, tehát szerződő felek versenyképes
ségének egyenlősítése egyátalán nem valósul
hatott. Az 1867-ik és 1869-ik években Belgi
ummal, a német vámegyesülettel és Svájczczal 
kötött vámszerződések, de kivált az Angolor
szággal 1869-ik évi deczember 30-áu létrejött 
pótegyezmény a külföldi iparnak egyenes ki
váltságolását eredményezték a mienk felett. 
A legközelebb lefolyt tiz év elegendőleg megis
mertette velüök fejlődésünknek a külállamok 
iparával szemben efoglalt helyzetünkből eredő 
akadályait, melyek ugyan hazánk s iparunk 
belviszonyaira vezethetők vissza, de mindamel
lett a vámpolitika által orvosolhatók.

Az idő folyása iparunknak valóban né;..i 
lendületet hozott. Azon élénk forgalom, mely 

1867-ik évet követő időben a hazai ipar 
és kereskedelem terén megindult, mi reánk is 
hatott. Azon időben kezdtünk kissé szabadab
ban lélegzeni és igazunk jövőjét teljesen bizto 
sitva éreztük volna, ha mielőbb létesül annak 
leghatalmasabb emeltyűje, egy érdekeinknek 
szolgáló vasúthálózat.

De mig kevésbé lényeges vasútvonalok 
széltében engedélyeztettek és épültek, a mi 
czéljainkra szolgálandó vonalok ügye több 
ízben hajótörést szenvedett, úgy hogy iparunk 
föfészke, Ciömürmegye völgyei felé csak 1672-ik 
évben mintegy segédkezét nyújthatta a mis- 
kolez-bánrévei voual, magukban ezen völgyek
ben pedig csak ismét 2 évvel később t. i. 
1874-ik évden kezdtek lüktetni iparunk élet
erei, az annyira óhajtott gömöri iparvasutat

Az általános pénz- és hitelválság, mely 
az 1673-ik év tavaszán kitört, súlyosan érin
te tt minket is. A tőke drágulása szerfelett 
megnehezítette iparunk üzemét, csak legna
gyobb erőfeszítéssel voltunk képesek eleget 
tenni a már felvállalt kötelezettségeinknek, 
sokat áldozatok árán felbontani kényszerültünk, 
még többet pedig az általánossá vált pangás
nál és bizalmatlanságnál fogva a kereslet bon
tott fel, s igy egyszerre azon kényszerű hely
zetbe kerültünk, hogy üzleti tőke hiányában, 
szerfelett magas kamatú kölcsönpénzekre utalva, 
a termelést lehető legkisebb mérvére reducál- 
juk s annak gyéren befolyó értékét főképen 
kölcsön vett üzleti tökének folyton emésztő 
igényeinek kielégítésére fordítsuk.

Még súlyosabbá vált helyzetünk, midőn 
a válság hosszantartó folyamában a tőke meg- 
drágásulásának természetszerű következménye
ként terményeink ára annyira alászállt, hogy 
abból még az előállítási költségeket is fedez
nünk lehetetlennek bizonyult.

Tény az. hogy jelenleg alig felét termel
jük azon mennyiségnek, mit kedvező viszonyok 
között előállítani képesek volnánk, hogy tehát 
productiv erőink jelentékeny részét parlagon 
hevertetni kénytelenittetünk; tény az is, hogy 
még ezen legkisebb mcivére reducált termelé
sünkben is üzleti tőkénket improductive hosszú 
ideig beruházva kell hagynunk, sőt hogy azt 
leggyakrabban oly áldozatok árán kell értéke
sítenünk, hogy az előállítás költségei az elért 
legmagasabb árt jóval felülmúlják.

Itt önként előtérbe lép azon kérdés, 
vájjon mily kutforrásra vezethető vissza ezen 
hanyatlás és mily eszközök által válnék az el- 
hárithatóvá ? — És ezen kérdésre annak, ki 
iparviszonyainkra egy elfogulatlan pillantást 
vet, valóban nem nehéz lesz felelnie. — Ugyan
azok a mi iparunk elmaradottságának kutfor- 
rásai, melyek politikai életünk erőire o ly  l a n -  
k a s z t ó  h a t á s t  g y a k o r o l n a k ,  — 
nem szükséges ilyenekül törvényeink, -— 
különösen pedig ipar- és bányatörvényünk 
hiányait, közigazgatásunk és igazságszolgálta
tásunk lassúságát és ingatagságát, a szakértő 
munkaerő hiányát, forgalmunk csekélységét és 
népünk elszegényedésését említenünk, — nem 
szükséges azért, mert ezen mélyen meggyöke
rezett bajainknak közéletünk minden ágára 
való kihatása a közvélemény napról napra

inét lód6 szavaiban, már már megczáfolhatlanul 
hirdetett igazságként lebeg a uemzet sze
mei előtt.

(Vége köv.)

L, «  u j a l>  1> .

vésbé oonservntiv lapokban ; a Nemzeti 
lljmíg-, Hiúin pesti Híradó- h „Figyelme- 
zőu-be, <le legotthonosabb volt a vallási 
lapok- és vállalatokban. Irályának szép
ségei öt első prosaistáink közzé emelik. 
Emlékét őrzik szellemének mUvei, és szi
vének szép tettei! Áldás és béke lengjeu 
porai fölött.

K . i a d ó i  ü z e n e t .

—  E g y  u r n á k  helyben. Kérjük a lap 
balhoinlokán levő kis keretbe foglaltakat

—  Ö felsége a király a Tisza- 
vizkárosultak azonnali segélyezésére 
5000 frtot adományozott.

—  Lapunk bezárta alőtt pár 
perczczel veazszük a megrendítő
hirt, hogy az alföld egyik Iegvirág- . _____

, , ,  i ..__  elolvasni szíveskedjék, mert daczára annakzóbb, legnagyobb magyar városát, j h0gy önnek egyes dolgozatait lapunkba felvesz- 
S z e g e d e t  az árvíz elborította. — 1 '* • - > * •
Fentartással közöljük e borzasztó 
hirt. Nem akarjuk elhinni, habár 
szájról-szájra jár is az. Adja isten,
— hogy a hir ne beszólt legyen 
igazat!

Arról azonban a n.-váradi alis- 
páni adóhivatal a píispök-ladányi 
szolgabiróságtól távirati utón érte- 
sittetett, hogy Mirhónál, a Tisza át
törte vódgátját 8 nagy erővel rohan

szűk, de azért nem hatalmaztuk fel arra, hogy 
a szerkesztőség tudta nélkül sajátkezűié# kéz
iratokat küldjön be a nyomdába, a mi felelős
ségünkre. Ezt kikérjük magunknak. Ennek 
következtében a folyó hó 2-án megjelent 14. 
számú lapunkban foglalt „ S z e r k e s z t ő i  
p o s t a "  rovat alatt megjelent öt első szer
kesztői üzenetet, mint helyteleneket, s némi 
részben valótlanokat — t ö r ö l j ü k .

A kiadó hivatal.

Szorkesztől posta.

1 Cl. ~Ía ' 1 K « '  -  . 1 . . —  K i a l u d t a  p i p a  11 z e n  s z á m b a n ,le a Sárrétnek. A sürgöny jelzi ftZ,t Mi k o r o n  í r t a m  v e r s e t  n a p s z á m b a n  
Í8, hogy ha Szerep környékén a ! - -  önné l a Pegasus van rósz háinban. 

kellő óvintézkedések meg nem té-!h.dJ ~  é " • k- Klcli°k«
tetnek, a Sárrét egy tenger lesz ! 1 —  H o r o g n a k .  K aptál e lóvéiét, kel-

N.-Váradról azonnal mérnökök,!,eive aPr,1r 2 101 ? — G ra tu lá lu n k! 
munkások, katonaság vitetett a vész- Nem bánom ha soh'se látlak, 
helyre. Isten fordítsa el tőlünk a ' , - v . d r ó i . í k , a vadakat látjuk , de a

-  rózsákat sehol.

i l a k .

csapást! ~Sz.„
—  Erzsébet királyné három heti 

távolléte után tegnap érkezett vissza 
Bécsbe. Utján Bingen és Mainz közt 
kerülőt kellett tennie, mert ott oly fel
hőszakadás volt, hogy a vonal járhat- 
lanná vált; három hazat és nyolcz em
bert sodort el a viz. Ezen és más aka
dályok daczára a vonat egész pontosan 
érkezett a Westbahn indóházáha. Itt al 
király és Rudolf trónörökös várták a 
királynét; mikor a vonat megérkezett, 
eléje mentek és Nopcsa báró által üd- 
vözöltetve, az udvari waggonba siettek. 
Rövid vártatva a 1. irály, karján a ki
rálynéval ismét megjelent a perronon. 
A királyné viruló színben volt és üdvö
zölte az urakat, kik Londonból bazaki- 
sérték; kezet nyújtott nekik, Larisch 
grófnét pedig, ki szintén vele jött, meg-

nét igen szívélyesen üdvözölte.
—  A képviselőhazban annyi vita 

folyt már Rákóczi FerenÓz hamvainak 
hazaszállitasa kérdésében, hogy való
ban meglepő' felfedezés az, hogy a nagy 
száműzött hamvairól tulajdouképen senki 
sem tudja: hol pihennekV Irányi Dánielt 
is csupán hallotta menekültektől, hogy

—  M ó k  u s k á n a k. < 'sitt I
—  V á n d o r .  Nálunk ugyan nem kap 

szólást. Sem tisztes öltönye, sem jó  útlevele, 
o d áb b ! odább!

— F  ü z f  a s i p. Nagyon egyhangú.

Felelős szerkesz tő . ANGYAL GYULA. 
Föniunkatárs : Vitéz Mihály.

Üzleti értefiités.

A nyíregyházi terménycsarnoknál Április hó l én 
bejegyzett terményárak.

Pincsi ér
A rí rtkriteti ér,

Rozi 100 kilogram 6.60—6.70 6.76—6.80

Búza ” 7.60—7.76 8.60—8 76

Árpa „
0.00—0.00
5.30-6.40 6.60- 6.70

Zab " 0.60—6.80
Tengeri „ 4.15-4.20 4.30—4.40

Köles ,, 4.00—4.10
Bab, tiszta fehér 5.80—6.00
Bükköny 0.00—0.00 7.00—8 00
Káposztareprze », on-n .no
Lenmag , 0 10—0.00
Knmhorka 0.00—0.00
Kendermag . 0.00—0.00
Mák 0.00—0.00
Napraforgóolaj lm  **, no—.oo 2)8.00—40.00
Szesz , •i —26-, 26

N yilt-tér.*)
Nyilatkozat.

dolgozott íi 30—40 év előtti többé ke-
D ebrécíenTIT TG - n y ö m * tö tr7 T 7 é » í7 - 7 I i7 n ^ jn y v n y ö m d á já b é ü i^ —

nossag előtt köszönet linket kifejezni. 
T.-Eezlárou április hó 5. 1876.

Ferenczy Bertalan.
t.-cszlári plébános mint 

a vészbizottság elnöke. 
Csiszár Soma, 

ref. lelkész.

Nagy Ferencz,
biró.

Héry János,
jegyző.

k'nnitantimt. i M i .. . i Tekintetes SzuuyoghBertalan dadaiKonstantinápoly egyik köztemetőjében , ■ iM a  biriif, * ,  legközelebbi
lehetne feltalálni. A kik azonban aokáig árviz alkalmából kifejtett tevékenységé- 
tartozkodtak a török fővárosban, mit- vei olyannyira elismerésre kötelezte küz- 
sem hallottak erről. Valószinü, hogy a Régünket: miszerint működésének niél- 
fejedolem holttestét ugyanoda temették, I ̂ nylatóul nem mulasztjuk el a nyilvá-1 I .  , ,  , ,  a , ,  ,11 1 ■ . . .  . . 1**14 1 a t i  a a  * * n  n  t  11 ■. 1.  l l t  1/ 1f l*1 071 t lhol emléktáblája áll: a galatai tem 
plomba. Ott azonban most nincs. Föl 
leltet e találni, nagy kérdés.

— Perger János kassai püspök teg- 
nap délután 3 órakor, bosszú és kínos 
haldoklás után, jobb létre szenderült.
Magasztos és emelkedett lélekkel várta a 
halált, — s benne főpapjainak egyik lég 
nentesbikc fekszik a ravatalon. Perger 
János született 1842-ben N.-Kálidban 
ment káplánnak, honnan inásfélév után 
Egerben tanulmányi felügyelőül nevez
tetett ki. 1845-ben nyíregyházi lelkészszé,
1851-ben szabolcsi főesperes Ion. 1862- 
ben egri kanonokká neveztetett ki, hon- 
nét tiz év előtt a kassai püspöki székre 
emeltetett. Mint püspök, mint tanférfiu, 
mint iró, mint szónok, mint prosaista, 
mint tudós — egyaránt halhatatlan emlé
ket hagy maga után. Fiatal korában sokut

•) K rzira alatt megjelent közleményekért csa 
a  aajtuhatógág irányában vállal felelősséget a

S z « rk.
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