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A birtokos középosztály 
jövője.

Magyarország politikai élete és 
gazdasági feladatai egy nagy jelszó
val gyarapodtak a jelenben folyamat
ban levő appropriaciouulis vitából. A 
kis- és kozépbirtokos osztály, amely 
a legnagyobb és legbiztosabb nemzet 
tagoz .t, s a melyen a nemzeti állam 
és társadalom alapjai és jövője nyug
szanak, züllésnek indult. — Gyors es 
hathatos segíts'g nélkül feltartóztaat- 
lauul siet az elpusztulás végzete felé.

Első pillanatra a tétel ékként 
való felállítása alkalmas a tekintet
ben meggyőződést kelteni, hogy a 
magyar középosztály akár a ránehe
zedő közterhek súlya alatt, akár pe
dig a fokozottabb életigényekkel ará
nyosan uetn növekvő birto jövedelem 
mellett az utolso évtizedek során nem 
fejlődött oda, hogy sorsára uyugodtau 
volna hízható, s hogy további jövőjé
ben izmosodásának legfontosabb biz
tosítékait bírna. Már pedig annál a 
jelentőségénél fogva, melylyel — mint 
a nemzet test legfontosabb alkatrésze 
valóban hír, — nem lehet sem a je
len helyzete, annál kevésbbe jöveudó 
sorsa közömbös.

Meggyőző adatokkal bizonyítható 
be, hogy a magyar birtokos közép- 
osztály napról-napra pusztul. Egyik 
ősrégi birtokos csal id után a másik 
veszti el nagy szerepének és hivatá
sának alapjait, s temérdek azon csalá
doknak a száma, akik a birtokaikra 
nehezedő terhek miatt épen csak 
névleges tulajdonosai az ősi földnek 
Vagy fejezzük ki ugyanezt más jelen
séggel: Magvaror-zágou az ingatlan 
annyira mobilizált, s annyira túl van 
terhelve záloggal, hogy a rengeteg 
birtok változás egész- jrs társadalmi 
és közgazdasági viszonyok közép mér
tékét felette meghaladja. Es ezzel 
együtt korhad, gyengül a magyar 
társadalom az az osztálya, amely 
megalkotta a 3 évszázadon át ősi 
jogait támadó hatalom ellenében az 
erő reservát, s amely a modern ma
gyar társadalom nagv épületéhez a 
legbecses bb anyagot szolgáltatta.

A veszély tehát, amely az orszá
got, középosztályának züllésével fenye
geti, nagy és egyetemes, még akkor 
is, ha a helyét elfoglaló uj közép
osztály mindama becses tulajdonokkal 
volna is felruházva, amelyekkel a 
történelmivé válni kezdő birtokos

középosztály ékeskedett. Épeu azért 
n:m lehet kétség az iránt, hogy a 
magyar társadalom és magyar állam 
csak a saját jövendő életének leg
biztosabb reményei elárulásával néz
heti tétlenül a bomlás szemünk lát
tára történő folyamatát.

De eunek a kérdésnek alapos el
döntésé nem csupán az a tünet be
folyásolja, hogy a köznép és kis
birtokos osztály valóban fogy és pusz
tul az elviselhetetlen méretű köz
terhek miatt, s azért is, mert a fej
lődő életigényekkel a földbirtokok 
produktumai nem tartanák arányosan 
lépést. — Belejátszik az is, váljon a 
bomlás procedúrája végleges-e, avagy 
e század nagy társadalmi és áilam- 
alakulásának egy természetes követ
kezménye, amelylyel a megváltozott 
nagy rendhez alkalmazkodni kevéssé 
képes anyag kiválasztása állott be l 
Mert ha ez a feltevés jogosultsággal 
bir; akkor a baj terjedésének előre
látható időbeli hatara van. s méretei 
aggodolotnra ezután kevésbbé fognak 
okot adni.

Mert nem szabad elfelednünk, 
hogy a társadalom nagy evolúciói 
sohasem folytak le óriási áldozatok

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZAJA,
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Bégen volt, hogy utolszor jártam itt 
E  kedves, ez ismerős szép tájon, 
ttot annyi édes órát töltöttem,
S  a hol oly hosszan el-elmerenytem 
Sok csöndes, méta alkonyon.

Akkor is, mint most, nyillott a virág, 
Balzsam-illattal colt telve a lég, 
Fölöttem a fák hajlongó lombja,
S  az esti szellő beszélt suttogva 
Csodás, titokzatos regét.

5  amig elaudalodva hallgatám,
Lelkem a boldogságról álmodott.
A  jövő képét lénynyel színezem,
6 o teljesülés édes sejtelmen,
Örömem könnye itt hullott.

Oki régen volt, — és újra látlak. 
Szelíd képeden semmi változás.
_g  ,:n ! a távolból hozom fáradtan,
Legszebb reméngimet elhervadtan; 
Keblemben rom van s pusztulás.

Elhagytam a zajongó világot,
Keltés küzdelmeimnek színterét,
Járok e csendes, rejtett magányba.
Hogy megeredö könnyeim árja,
Enyhítse fájdalmam tüzet.

fit ha majd egykor ismét eljövök: 
Gyógyulva lesz-e a seb telkemen?
Vagy ha visszatérek a világba,
Találok még több-több fájdalomra '
Mdy által kísér éltemen.
Óh ! nem, hisz mindent ott künn hagytam én, 
Hol czél nélkül lenne már küzdelmem ; 
Szerlelépve az utolsó álom.
Utamat panasz, könny nélkül járom; 
Nincs már többé mit vesztenem!

U j/aky  Vilma.

A várm egye m ulat.
Irta : O ottior Laj a.

A megy ebál-bizottság alakuló gyűlésén. 
Helyei a vármegye kistermében lartolt meg 
viiúk telivér iljusága (busztól fltvenig), álta- 
hos ribilliót okozott a Hodaros Imre indit- 
nya, amelylyel Turbakáj Bogdánt a rendc- 
ség tagjai közé fölvétetni kérte

Kalászod Kalászos Endre, a bálbizottság 
-Inöke, ingerülten pattant föl az elnöki 
kből, melyei gróf Borusházy főispánnak, 

rendező bizottság távollevő elnökének meg- 
zásából foglalt el.

— A nagyapja meg oslornyelet es 
vikszot árult Baladanyán, a falu végén!

meg egy bizottságban legyünk a ven 
•guez unokájával.

— A gén girguez unokája megvette egy 
millióért a Cs.itlókayak ősi birtokát, szólt

adáros Imre, mialatt sóhajtva gondolt arra 
ötszáz forintokra, a melylyel a gazdag 

meny, a megyegyüles bankettje után kö-

vetkező ferbli/.és alkalmával segítette őt ki 
.pillanatnyi* pénzzavarából, három királyok 
napján múlt egy esztendeje . . .

— Azért mégis parraszt inarrad! Repli- 
kázott rá Kalászos, alispánhoz illő hangsú
lyozással ropogtatva az r betűt.

A heves lefolyású bálbizottság üléséről, 
történelmi igazság kedvéért, az utókor ré
szére különben csak annyit jegyezhetünk fel, 
hogy a hangulat megoszlott. — A társaság 
egyik része határozottan Turbakáj felvétele 
ellen szavazott, nug a másik rész fel akarta 
venni a rendezőség tagjai közé.

Ez utóbbi pártot ismét két titkos alosz
tályra lehetett osztani. Az a) alosztály tagjai 
voltak azok a tőbbé-kevésbbé kékvérű gavallé
rok, akiket némi ncinü pénzbeli kötelezett
ségek kapcsoltak a gazdag örményhez, mig 
a b) alosztályt kizárólag azok a nemes ifjak 
képezlek, a kik ezeket a kötelezettségeket a 
közel jövő óhajtó módjában láthatták lebegni 
lelki szemeikkel magok előtt.

A dolognak az lett a vége, hogy Tur
bakáj Bogdánt szótöbbséggel felvették a ren
dezők díszes sorába.

— Mondjuk ki, hogy spieszbürger-bált 
rendezünk és szólítsuk föl a csizmadia ezéhet 
is a részvétéire, szólt Kalászos, elkeseredve 
a gyűlés határozatán.

— Csakhogy akkor kár volt Borusházi gróf- 
net bálanyának fölkérni. Megtette volna 
Csupor Handziné is. Ezt Maruváry Gábor 
főicgytŐ mondotta, a .vármegye pennája*, 
általános derültséget keltve megjegyzésevei.

Csupor Handziné ugyanis arról volt 
híres, hogy a legjobb cziganypecsenyét nála 
lehet kapni a kofasoron.
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nélkül. így történt az Francziaország- 
ban a forradalom után, de így vég
ződött a Cromwell uralma Angol
országban is. Mindkettő csaknem egé
szen megváltoztatta a középosztályt. 
Egy jelentékeny százaléka észrevétle
nül eltönt örök-időkre, s helyét uj 
elein foglalta el Szerencsére ép oly 
alkalmas a vagyonáuál és foglalkozá
sánál fogva reá váró feladatok tel
jesítésére.

Nincs semmi okunk annak felté
telezésére. hogy hazánknak a vége 
felé közeledő évszázadban nem-e 
ugyan ez az örök törvény érvénye
sülése jutott osztály részéül. Ez eset
ben a tétel jelentősége megváltozik, 
mert a közép osztály pusztulásából 
származó baj nagysága és egyetemes
sége mellett be kell látni azt is, hogy 
a baj rombolása nem állandó.

Segítség és támogatás minden
esetre kell, már csak a baj méretei
nek korlátozása érdekében is Azon
ban a valódi és hathatós segítség 
magának a birtokos középosztálynak 
a magatartásában van lefektetve. Sok 
uj tulajdonságot kell felveunie, és sok 
régit levetkőznie, hogy az idők válto
zott viszonyai között ősidőktől becsü
lettel betöltött szelepét megtarthassa.

A támogatás jelszava ki vau dobva 
az ország közvéleménye elé. A nagy 
programúi lényeges iránya és eszközei 
még körvonalaikban sincsenek kibon
takozva Kívánatos a magyar nemzeti 
társadalom ereje és csudálatos fejlő
dési képessége érdekében, hogy az a 
programm minél előbb és minél ha
tározottabban váljék az ország poli
tikai kincsévé.

Az igaz, hogy az öi-g Turbakuj Kristóf 
még ostoinyelei ej suvilc.-zot árulta falurégi 
kis boltban, a buladnyai parasztoknak, csak
hogy az a kis bolt vetette lueg Turbakuj 
Bogdán mostani gazdaságának az alapját. 
A Kristóf fia. Kajetán már földeket vásárolt 
és lovakkal kupeczkedett s ez is sokat hoz
hatott a konyhára, mert a Kajetán fia, 
Bogdán, aki Magyar-* Ivárott végezte a gaz
dasági akadémiát, ezelőtt két evvel, mint 
már tudjuk, ötszázezer forintért vette meg 
a Csatlókayak családi birtokát.

Özvegy Csatlókayné pedig (kiskunvári 
Konosdi Margit. Kék mezőben ezüst sas. 
szajalian pedig bét aranykalász, fején öt
pontos korona) fölment a fővárosba s ott, 
vagyona romjain, női divatszalont nyitott 
Ezt a hallatlan botrányt soká nem tudták 
megemészteni a vármegye úri famíliái, ame
lyek mind atyafiságban voltak a Csatlókayak- 
kai. S ha egy idegen vármegyebeli kérdezős
ködött az özvegyről, nem tudva, hogy minő 
változás állott be sorsában, annak egész 
megbotránkozva felelték:

Ja j! hadd e l! boltja lett neki! — s 
aztau sietve tértek napirendre e kényes tárgy 
fölött.

Turbakáj Bogdánnal különben eleg jól 
megfértek a megyebeli urak, mindaddig, amig 
nem kellett magukkal egyenrangúnak te
kinteni.

S ezt állította elére a bálbizottságba való 
beválasztás kérdése. Az igaz, hogy a gazdag 
örmény soha se igen járt utánok s ritkán 
találkoztak vele. Ö megvolt a maga csendes 
visszavonultságában Csallókán. Gazdálkodóit, 
dolgozott napestig s gyarapodott szépen. — 
11a néha bevetődött valami ügyes-bajos do
logban a megye székhelyére s összejött a 
többi urakkal, eltöltött velük egy kis időt a

Közügyek.
Képviselőtestületi közgyűlés.

Nyíregyháza város képviselőtesülete a 
múlt pénteken délután tartotta meg márczius 
havi rendes közgyűlését, amelyen a többek 
között az a mostanában -zinte szokatlan eset 
is megtörtént, hogy a tárgysorozat vala
mennyi — mind a 14 — pontját letárgyalták.

Még más tekintetben is elütött a többitől ez 
a közgyűlés. A termet egy hatalmas diszlobogo 
ékesítette, amelyet a nyíregyházi nők az 
ezer-éves nemzeti ünnep alkalmából készítet
tek a város szamára és marczius 15-én ad
tak át. A nehéz fehér selyemből készült, 
gazdag aranyhimzéssel, egyik oldalán a város 
czimerével, másik oldalán Hungária alakjá
val díszített lobogó a kisterem felőli bejárat
nál volt kitűzve.

Különben a közgyűlés első tárgya is 
szoros vonatkozásban állott a diszlobogóval. 
A polgármester bejelentette a közgyűlésnek 
a márczius 15-iki ünnep lefolyását s ami 
azzal kapcsolatban történt: a diszlobogó 
átvételét. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
nyíregyházi nők ajándékát külön átirattal 
köszöni meg, sőt tovább menve, köszönetét 
szavazott azoknak is, akik lehetővé tették, 
hogy márczius 1 5-ét Nyíregyháza város hiva
talosan is megünnepelte.

A közgyűlés második tárgya a Hatzel 
Máiton-féle alapítvány alapitó levelének be
mutatása lett volna, amelynek megszövege
zi se azonban el nem készülvén, e tárgy ez
úttal levétetett a napirendről.

Következett a mezei munkások és munka
adók közötti jogviszonyokat szabályozó tör
vény életbelépése folytán szükségessé vált 
uj aljegyzői állás rendszer sitésének kérdésé. 
Többen szólották e tárgyhoz, természetesen 
szokás szerint éppen azok tartván ellene 
hosszadalmas orácziókat. akik magát az indokul 
szolgáló törvényt és az azzal előálló munka- 
szaporulatot a legkevésbbé ismerik. Utoljára 
névszerinti szavazással. 27 szóval 15 ellene
ben elfogadták a tanács és a jogügyi szak
osztály előterjesztését s az uj állást 800 Irt 
fizetés és 200 frt lakpénzzel javadalmazva 
fclállitandónak mondtak ki.

nagy vendéglőben, aztán sietve befogatott és 
hazament.

A n.tgyvi ndéglőben, mondom, mert a 
gentrv kaszinóba nem hivták maguk közé. 
Oda csak a kiválasztottaknak volt belépésök.

*

A bál estéjén egymást érték a pompás 
fogatok a megyeház kapujában. Azt a négy 
pejt kellett látni, amely az örmény kocsiját 
röpítette be Csatiokáról. A czifrán kiterem- 
tetezett dolmanyu. parádés kocsis alig tudta 
megállítani a teliver paripákat. Az örmény 
meg egykedvűen ugrott ki a kocsiból s kezet 
fogra a lépcső álján álldogáló rendezőkkel, 
főisietett a terembe.

Érdekes, olaj bírna arczu, szép szál le
gény, vastag, fekete bajuszszal, s hófehér 
fogakkal. Arányos termetén feszülve simult 
meg a remek szabású frakk.

A szép főjegyzőné, az a kívánatos fekete 
asszony (muravari Muraváry Gáborné, szül. 
jabukai Jabukay Kozsa) fáradhatatlan volt a 
rendezői jelvények feltüzésével. Éppen hogy 
készen volt az utolsóval is, amikor Dúlta 
Bérezi bandája rákezdte a Kákóczy-indulót 
s a bálanya gróf Borusházv Sándorné, fivére 
báró Felsenburg Krnö, cs. és kir. kamarás, 
húszarezredes karján bevonult a terembe, a 
két sorban álló ég mélyen meghajtó rende
zők frakkos gárdája közt.

Aztán megkezdődött a táncz. A balanya a 
bál alelnökivel járt egy-két tartus lassú csár
dást, aztán visszavonult a pálmákkal díszített 
emelvényre.

— Nem hallottad mi igaz van benne, 
hogy Csatlókayné itt van es hogy feljön a 
bálra? így az alispán, fogai közt szürcsölve 
a tegeződést, a mit ezúttal először engedett 
meg magának az örménynyel szemben, mi
alatt ott álltak a terem közepén a csillár alatt.

A többi tárgyak már simábban, illetve 
kevesebb szószaporitás mellett, tárgyaltat
tak le.

Az 1897. gyámpénztári számadás felül
vizsgálatára Fest László, Szamuely Aurél és 
Groák Ödön képviseleti tagok küldetlek ki. 
A Nikelszky-fele alapítvány kamatait özvegy 
Kovács Károlynénak és Szakács Mátyás és 
nejének rendelték kiadatni. A jótékony nő- 
egylet által fentarlott nőipariskola részére 
200 forint segélyt szavazlak meg. — Meg
szavazták Marsalkó Gusztáv házi pénztári 
ellenőr részére is a beteg pénztárnok helyet
tesítése t irtamára az eüenőri és a pénztár
noki fizetés közötti különbőzetet. A dr. Vadász 
Leó és Melhause János községi pótadó visz- 
szatéritése iránti kérvényét a tanács javas
latához képest elutasítottak, a gróf DessewíTy- 
féle királyteleki uradalom kőzinunka-váltság 
visszatérítése iránti kérvényének pedig csak 
annyiban adtak helyet, hogy az el nem évült 
18**4. évi kivetés összegét: 140 frtot rendel
lek visszatéríteni, illetve az uradalom községi 
póladójába betudni.

Még néhány kisebb jelentőségű tárgy 
után a sóstói erdőnek az erdőüzemtervben e 
czelra kijelölt 70 Imldnyi részének parkiro- 
zási kérdése került tárgyalás alá, s a polgár
mester indítványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy a parkka átalakítást házilag, a mér
nöki hivatal által végezteti. Kimondta a köz
gyűlés azt is, hogy a park átalakítást sürgősen 
óhajtja s a munkálatok mielőbbi megkezdetó- 
sére a polgármestert utasította.

A gyűlés vegén Mészáros János megint 
interpelláczióval állott elő. Arra volt kiváncsi, 
hogy dr. Urok Gyula, lapunk felelős szerkesz
tője minő jogezimen fo.-lal helyet a képviselő
testületben? Az elnöklő polgármester nyom
ban felelt az interpelláczióra, felvilágosítván 
a kiváncsi városatyát, hogy mint a Hólcz 
Gyula igazolt megbízottja. Az interpelláczió 
természetesen nem ilyen szárazon történt 
meg, hanem a közgyűlés lefolyásának ez a 
részé nem ebbe a rovatba való.

— 59% után 50’%. Nyíregyháza varo
sánál tudvalevőleg az elmúlt 1 H* *»7-ik évre a 
községi pótadó 59%-ban, illetve a pusztai

— Azt nektek jobban kell tudnotok, ti 
a városban laktok. — Az ilyen magamfajta 
falusi paraszt mindenről későbben értesül. 
És az örmény mosolyogva fogott kezet a 
hozza siető Hodáros Imrével, a ki folytatta 
a társalgást.

— Azt mondják, hogy fölhagyott az 
üzlettel, mert nagy örökséget csinált, a püspök 
nagybátyja halt meg, a ki eddig hallani sem 
akart róla és most kétszázezer forintot ha
gyott rá.

Bizony annak a büszketartásu szép 
asszonynak, aki most bejött a terembe, nem 
volt kétszázezer forintos örökségre szüksége, 
hogy elbolonditsa a férfiak fejét. (A mint 
hogy az örökség valójában sokkal kevesebb 
is volt.) Szoborszerű alakján hízelegve omlik 
ala a tcliér selyemruha és piros ajkai körül 
kedves mosolygás ül, mig jobbra-balra fo
gadja a köszöntéseket.

— No nézd! Már itt is van. És lloda- 
ros, követve a többi kiváncsiaktól, siet üdvö
zölni a szép asszonyt.

llát úgy történt, hogy ezen a híres 
bálon Böngér Kanuth huszárfőhadnagy, a ki 
csupán Csatlókayné kedvéért jött el a bálba, 
nagy boszusággal tapasztalta, hogy Turbakáj 
mindenütt útjában van a szép özvegy körül.

Mikor meg szupéhoz indult a bál közön
sége, a szomszédos terembe egyszerre kelten 
is nyújtották karjokat a szép asszonynak.

Margit Turbakáj karjába öltötte fehér- 
kesztyűs kis kezét, a huszár meg összeütötte 
sarkanlyús bokáját, meghajtotta magát és 
távozott.

Persze, hogy a dolog nem maradhatott 
annyiban.

Vacsora végeztével, amint az örmény be
vezette Csatlókaynét a terembe — mert, 
hogy rákezdték a szupé csárdást és vissza-



birtokosokra 29'/* * * S%-ban volt megállapítva. 
A folyó 1898. évre a községi pótadó % -a 
csökken, amennyiben a jóváhagyott költség- 
vetés szerint a városiák földadója után 45%, 
a pusztaiak földadója után 29%, a pusztai 
haszonbérlők III. oszt. kereseti adója után 
34%, a többi adók u án pedig 50%-ban van 
megállapítva a kivetendő községi pótadó.

— Nyíregyháza város ingatlan vagyonleltára. 
Szabolcsvármegye alispánjának rendeletire 
alapos rendezés alá kerül. Sajátságos dolog 
ugyanis, hogy a város nevén all telekkönyvi
i g  igen sok olyan ingatlan, amely pedig 
nem képezi a város tulajdonát — ezek között 
leginkább az úgynevezett jogföldek közül 
szerepelnek azok, amelyek a jogföldek általá
nos telekkönyvezés alkalmával miután abban 
az időben váltságáruk még kifiz Ive nem volt, 
külön telekkönyvekbe vitettek ál ugyan, de a 
város nevére, — s viszont akadnak olyan 
ingatlanok is, — leginkább a katonai gyakorló
tér számára kisajátított, illetve megvásárolt 
földek közül azok, amelyeknek átírását az 
elhalálozott telekkönyvi tulajdonosok hagya
téki ügyeinek lebonyolítása hátráltatja, — 
amelyek tényleg a város tulajdonát kepezik, 
de amelyek még nincsenek átírva a város 
nevére. Iveken felül nagy hátránya a város 
ingatlan vagyona Kellő ellenőrzésének az h, 
hogy azok több, sőt több száz telekjkönyv
ben vannak felv. va és hogy az újabban emelt 
értékes épületek a telekkönyvben, nincsenek 
feltüntetve. Mindezen állapotoknak telekkönyvi 
lehető sürgős rendezésével a városi tanács a 
hétfőn délután tartott ülésében Hudák Ka
roly tisztiügyészt bízta meg, a nagy munka 
elvégzés re november hó 1-ig tűzvén ki ha
táridőt. Ezen munkálattal kapcsolatos tehát 
a varos nevén álló, de tényleg nem a város 
tulajdonát képező ingatlanoknak a lény leges 
tulajdonosok nevére leendő átíratásának le
hetővé tétele, mely ezélból részűkre átírásra 
alkalmas okiratok lógn .k kiállíttatni s kiál
lításuk után jóváhagyás végett együttesen a 
kepviselőteslület és Szaboicsvánnegye tör
vényhatósága elé terjesztetni.

ment a borozókhoz, hát latja, hogy helyén, 
ahol szivarját, borút, poharát hagyta, a fő
hadnagy ül.

Turbakáj összcránczolt szemöldökkel lé- 
peltahozzá - rátette kezét a vállára.

Na megengeded, ez az én helyem.
A huszár gúnyosan nézett végig az ör

ményen.
— Il i tudtam volna, hogy a te helyed, 

iga-zán n*. m foglalom el, inért az csak a ri- 
pókök szokása, hogy betolakodnak az úri 
társaságokba es elfoglalják a mások helyét.

A főhadnagy megj. gysésére minden szem 
várakozásteljesen fordult az örmény felé. (No, 
spieszbürger! most mutasd meg, mit tudsz!)

— Azt jegyezd meg magadnak, öcsém, 
hogy csak gyáva ficzkók engedik elfoglaltatni 
a helyüket, férll ember tesz róla, és Turbakáj 
megrázta a s/éket, melyen a huszár ült.

Böngér dühösen pattant föl s ha az ez
redes karon nem fogja, mérsékletre intve őt, 
mialatt kivezette a teremből, a jelenet aligha 
folyik le simán, a nyugalom és úri flegma 
határai között.

Elég az hozzá, hogy mikor Turbakáj 
kocsijához kisérle Csatlókaynél, bucsuzáskor 
a szép asszony kis keze pár pillanattal tovább 
maradt az örmény izmos markában, mint az 
a köteles udvariasság szabályai előírják . . .

*
l ’gy hajnali négy óra tájban, amikor már 

az utolsó női vendég is elment a balból, a férfi 
közönség kitartóbb része összetolatott két asz
talt a nagyteremben s — mint az már ilyenkor 
szokás — leüllek egymás mellé barátkozni.

Körülöttük a parketten elszórva hever
tek a fenvőgalyak, a melyekkel a terem volt 
díszítve. Itt-ott egy-egy illúzión foszlány 
tarkállott a zöld gályák között. Az álmos 
pinezérek az oszlopokhoz támaszkodva ási- 
toztak, a czigány meg húzta szakadásig.

W Y I  II E G Y H Á Z A .

E rd ő s ítsü n k !
I.

A Nyírség, sőt az egész Szabolcsvár- 
megye területe hajdanta erdőségekkel borí
tott mocsaras vidék volt, sőt nagy része 
össze ‘űggő rengeteg erdőség.

Évszázadok alatt azonban a munkás 
emberi kéz kiirtotta az erdősegeket, lecsa- 
polla a mocsarakat s ma már, ha az erdő
törvény és a kormánynak a meg meglevő 
bax.ai erdőségek fentartására, sőt szaporítá
s á r a  irányuló politikája közbe nem lép, 
talán csak híréből ismernénk az erdőkel, 
mint a hogy a Nyírségben sok helyen csak 
híréből ismerik a nyírfát, amely pedig e 
vidéknek nevet adott.

L)e hát az erdőkkel úgy volt az emberi
ség, hogy nemcsak el nem ismerte, de falán 
nem is ismerte azoknak egyéb jelenlőségét, 
mini hogy tűzifát, no meg szerszám és épü
let fát szolgáltat és hogy elveszi a helyet a 
szántóföldektől és legelőktől.

A letelepülő, szántás-vetéssel, marha- 
tenyésziésscl foglalkozó népességnek, mint 
Amerika példája ma is mutatja, első gondja 
az erdősé gek mennél tökéletesebb kiirtása 
volt s az ma is.

Csak későn, sokszor egészen elkésve 
veszi észre, hogy az erdőknek fontos, rend
kívül fontos szerep jut a gazdaságilag leg
műveltebb népek gazdasági életében is.

Nem czélunk s nem is lehet feladatunk, 
hogy mi most, mikor Szabolcsvármegye újra 
beerdősitésének kérdésével nehány czikk kere
tében foglalkozni szándékozunk, szakszerű 
fejtegetések 1> • bocsátkozzunk, hanem azért, 
hogy levonandó kóvetke/.t léseinket szélesebb, 
tehat biztosabb alapokra fektessük, meg
kíséreljük legalább főbb vonásokban ecse
telni az erdősítések fontosságát.

Szakemberek előtt, akik az erdőkkel, 
erdősítésekkel, az erdők históriáival hivatás* 
szcrüleg foglalkoznak, általánosan tudott és 
elismert igazság, hogy .az erdők a világtör
ténet tanúsága szerint egyenesen mint mrnzet- 
lentartó tényezők veendők számításba.

— Mindig mondtam, hogy ez a Bogdán 
derék gyerek es a főjegyző, pe/.sgös pohár
ral kezében, közeledett Turbakájhoz, a ki 
hátradőlve székében hallgatta Berczit, az 
meg jobb ügyié méltó buzgalommal húzott 
a fülébe.

— Eb a ki minket gyaláz! Ezt az arany 
igazságot Hodáros Imre konstatálta, mialatt 
ő is fölvette pe/sgős poharát s oda ment 
harmurmadikn&k, koczczintani velők.

— Éppen jó együtt vagytok itt és az 
örmény letéve poharat, ineglörölte fekete 
bajuszát, hogy méltóan fogadhassa az elér- 
zékenyedetl főjegyző baráti csókját, a mely- 
lyel a megtisztelni készüli őt. Éppen jó, 
hogy együtt vagytok itt és letörölte a meleg 
barátság nyilvánítás nyomait bajuszáról, 
arra akarlak benneteket, hogy seg« dkezzetek 
nekem, Böngér Kanul hal szemben.

— Ohó! levágjuk a fülét az urlinak. 
És Muraváry egyet kanyaritott karjával a 
levegőben. Levágjuk a fülét! Hogy mer az 
téged bántani!

— No no! csak légy nyugodt! nem 
engedem én magam bántani.

— Akkor is levágjuk a fülét! Hogy mer 
ő velem konkunálni?! hogy mer . . .

— Csak kérlek neveket ne említsünk. 
Húzzad, Bérezi! Az áldóját a fádnak!

Turbakáj Iólkapott egy pohár pezsgőt 
és belekényszeritette a hegedülő czigányba.

Az asztal másik végén ezalatt Kendrey 
Béla, szimboiisztikus stilusu festőművész 
tarlott előadást az őszi tárlaton kiállított 
képeinek sikereiről. (Gonosz nyelvek azt fog
ták rá, hogy egy „csendélet képet* festőit, 
a melyen egy beteg ókór, egy talluseprő és 
egy fonnyadt narancs volt.)

Mondom, hogy előadást tartott, noha 
senki sem hallgatott reá, mert hogy mindenki 
a maga dolgát beszélte és senki sem hallga-

3

„Phoeniczia a ezédrus irdők korában 
világhatalom volt. Hajói bekalando/.ták az 
ismert és ismeretlen tengerek hullámait. — 
Elpusztult az erdő, — a hajógyártás kincses 
bányája — a régi gazdagság oda, az egykori 
világhataloin helye ma kopár, sí vár, kihalt 
pusztaság. Boldog Arábia Ptolomeusz idejé- 

I ben még 4 folyamtól szelt erdődús hazája 
volt egy vitéz, hadverő népnek; — eltűntek 
az erdők, kiapadtak a források, folyók : s ma 
ugyanazon hely, szomorú gunyjául egykori 
nevének, kietlen Sahara !* — Ezeket olvassuk 
egy, az erdők nemzetgazdasági fontosságával 
foglalkozó érdekes munkában, amely Babiló
nia, Görögország, Mac/.edónia sőt maga Kóma 
mellett hivatkozik még Sicilia, Andalúzia, 
Velencze példájára és sok másokra, amelyek
ből ke vés utána gondolással le lehet vonni 
azt az igazságot, hogy a nemzetek fénykora, 
a népesség életrevalósága mily szoros kap
csolatban állolt az erdőss gekkel. Ezen pél
dák közöl egyik legerősebb magának Német
országnak a példája, amelynek terü'ete pedig 
a népvándorlások lezajlása óta is a leg
ádázabb és legtartósabb háborúk színhelye 
volt, de ahol az erdőknek az éghajlatra, a 
talaj termőképességere és az erkölcsök neme
sítésére való közvetlen hatása közvetve szí
vós vissza szerzési és életfentartási erőt adott 
az ott élő nemzeteknek is.

Az erdőknek nemzetgazdasági fontosságot 
azonban az általa szolgáltatott és pedig 
tekintélyes jövedelmim felül azon hatásuk 
kölcsönöz, amelyet az éghajlati és tulaj- 
viszouyokra gyakorolnak.

Az éghajlati viszonyok ugyanis nemcsak 
a földrajzi f kvi stól, nemcsak a hegyek vagy 
a tenger távolságától, illetve közelségétől, es 
a tenger színe feletti magaságtól, valamint az 
állandó és váltakozó légáramlatoktól függenek, 
hanem sok tekintetben és nagy mértekben a 
helyi viszonyoktól, a helyi tényezőktől is.

Ezen helyi tényezők közül a legfonto
sabbak a belvíz es az erdő.

Szomorú tapasztalati tenvnyé vált immár 
Magyarországon, hogy a belvizek szabályo
zása. lecsapolasa minő átalakulásokat okozott

tott a másikra, A mulatság lassankint viha
rosai vált. A kedélyek elérték a legmagasabb 
stádiumot. Turbakáj vezetett nótában, has
ban. Kidőlt mindenik s ő még mindig győzte. 
Meg másnap d élben az „Arany csillag* sor
házában is egyhuzamban ivott, a mikor már 
társai kialudva és fölébredve másodszor fog
tak hozzá.

S minthogy ezalatt négy ur tüntetőleg 
kereste a magányt, a városban hamar hire 
ment, hogy parbaj készül.

Hát bizony mulatság után harmad
napra, az örmény, a lovagiasság szabályai 
szerint, olyan keményen odavágott kardjával 
a főhadnagy ur orrára, hogy az csaknem 
a markában maradt, a mint hozzá kapott.

Mikor az alispán — a ki legjobban 
ellenezte, hogy Turbakájt bevegyék a rende
zőségbe — meghallotta az örmény győzel
mét, azt mondta ra hogy:

— Fenegyerek!
A hangjából azonban nem lehetett ki

venni, hogy mi több benne, a gáncs-e ? vagy 
a dicséret?

Hanem a mikor egy hét múlva, a gentry 
kaszinóban Turbakáj elnyerte a társaság min
den pénzét makaón és kártyázás után oda
dobta a czigánynuk az egész nyereségei, az
után pedig, ráadásul ismét leitta az egész 
kompániát, akkor mar legelkcseredetlebb el
lenségei is lerakták a fegyvert és maga az 
alispán is elragadtatásban tört ki:

— Hiszen ez egy pompás gyerek !
*

Csakhogy az örmény nem sokáig inu- 
latgatott együtt a vármegyével, mert attól 
az időtől kezdve, hogy a szép Margit má
sodszor lett úrnője a csatlókai kastélynak, 
inkább otthon ült és csöndesen gazdálko
dott . . .
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az éghajlati viszonyokban! Mennyire megke- 
vesbedtek a csapadékok, mennyivel szapo
rodtak a száraz napok és esztendők. Hiszen 
ma már olyan helyeken, ahol régebben az 
árvizek ellen védekeztek és a talajvizek ellen pa
naszkodtak, csatornázások utján akarják pó
tolni azt, ami a belvizek szabályozásával 
együtt elveszett.

Az esőzésekre azonban az erdőségeknek 
ép olyan nagy a hatásuk, mint a para és 
felhő képző belvizeknek.

E részben számszerű statisztikai adatok 
állanak az erdőműveléssel szakszerűen fog
lalkozó szakkörök rendelkezésére különösen 
Észak Amerikából, ahol az ősrégi erdőségek 
gyors kiíratása valósággal szemmel látható
lag tette kedvezőtlenebbekké az eső zés i vi
szonyokat.

És az erdőknek az esőzésekre való ha
tása nemcsak abban nyilvánul, hogy az esők 
gyakoriabbak, a tartós szárazságok csaknem 
teljesen ismeretlenek olyan helyeken, ahol 
megfelelő erdőségek vannak, hanem abban 
is, hogy az erdők a csapadékvizeket jobban 
megtartják, megőrzik, a talajba szivárogtat
ják, mintegy raktározzák, — inig olyan he
lyeken, ahol a naptól kiégett kopár talaj az 
esővizet bevenni sem képes olyan gyorsan: 
a lehullott víz elfut, anélkül, hogy a föld 
elitta s tőle megtermékenyült volna.

Mindezeken felül még számos más te
kintetben is nagy hatása van az erdőknek 
az éghajlati viszonyokra, hanem ezekről leg
közelebb.

H íre k .
A vármegye hódoló felirata.

Előző számunkban a márczius 15-iki 
ünnepségekről szoló tudósításunkban meg
emlékeztünk arról, hogy a márczius 14-én 
tartott vármegyei közgyűlésen dr. Mezóssy 
Béla or»z. képviselő, egy — az ünnep alkal
mából Őfelségéhez intézendő feliratot ter
jesztett a közgyűlés ele és ajánlott elfoga
dásra, amit a közgyűlés egyhangúlag és 
nagy lelkesedéssel el is fogadott.

A magas szárnyalásu, eszmékben gazdag 
feliratot érdemesnek tarljuk egesz terjedel
mében közölni:

Felséges urunk!
Szabolcs vármegye közönsége egy hozzája 

méltó hazalias kötelességet teljesített a mai 
napon akkor, midőn egyrészt az 184$ diki 
Magyarország újjászületését és fennmaradá
sát biztositó törvények alkotása és szentesí
tése iránt halával eltelten, másrészt a nagy 
idők nagy embereinek tettei és a velők egy 
czélra törekvő nemzet hűsége iránt bámu
lattal adózva, történelmének egy felséges 
időszakáról emlékezett meg.

Megtette azt abban a hitben és tudat
ban. hogy múltjának nagyságából, az atelt 
történelmi események tanúságaiból kitartást 
ts biztonságot meríthet a jelen küzdelmei
ben és reménysugárt jövője iránt. Megtette i 
abban a tudatban, hogy valamint a múltban 
évszázadokra szóló alkotásokat hozott létre 
a királyi akarattal összeforrott nemzeti köz
vélemény, úgy bizonyára a jelenben is mi 
sem állja annak útját, hogy a nemzet bol- 
dogitasara, anyagi és szellemi fejlődésére c 
kettő egyesüljön.

Felséges Urunk! A magyar ember szivét 
két érzelem tölti e l: az egyik a rendithetlen 
hűség koronás királya iránt, a másik a tör- 
hetlen ragaszkodás hazájának önállóságához. 
De ez a két érzelem nem ellentétes, önkén
telenül összefolyik mindakettő, mintha a kis 
patak vize a nagy folyóba belészakad, ez a 
két érzelem nem zárja ki, sőt ellenkezőleg 
kiegészíti egymást, mert csakis annak az 
alattvalói hódolatnak lehet belbecse és igaz 
értéke, amely ragaszkodik múltjának meg
szentelt hagyományaihoz és amelynek lelké
ben a haza iránti érzelem a királya iránt 
érzett hódolattal harmonikus egészszé olvad
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ös-ze. — Ez összeolvadásnak köszönheti a 
magyar nemzet azt, hogy Felséged akarata 
a nemzet vágyaival egyesülvén, a 4$-iki 
alkotásokat életre költötte és lehetővé tette 
azt, hogy azok nyomán nemzetünk meg
újhodása testet öltsön.

Ilyen volt Felséges Urunk, a mi ünne
pünk, félszázados múltunk határkövénél egy 
nagy történelmi időszak emlékeztető jelkepe 
gyanánt egy szerény koszorút fontunk a 
megemlékezés és köszönet soha el nem her
vadó virágaiból, de «gyben mindnyájunk 
szivéből egy forró ima szállt az egek Urá
hoz, a mi mindenható Istenünkhöz, hogy 
Felségedet, a legalkotmanyosabb királyt, aki 
a magyar nemzet ezen történelmi időszaká
nak megünneplésére példát adott: országa 
és népeinek boldogitására az Ur-Isten épség
ben és egészségben sokáig tartsa meg.

— Egyházkerűleti közgyűlés. A tisza- 
vidéki ág. ev. egyházkerület — mint azt 
lapunk legutóbbi számában már jeleztük — 
márczius 29- és 30-án rendkívüli közgyűlést 
fog tartani Nyíregyházán, a következő napi
renddel: Kedden márczius 29-én d u. 2 
órakor bizottsági ülés, 5 órakor számvevő
szék, 6 órakor előértekezlet az elemi iskola 
dísztermében. Szerdán márczius 30-án d. e. 
$ ' ,  órakor istenitisztelet a templomban, 9 
órakor közgyűlés az elemi iskola dísztermé
ben. — A közgyűlés tárgysorozata: 1. El
nöki megnyitó beszed. A megbízó leve
lek átvétele s ezzel a közgyűlés megalaku
lása. 3. Képviselők kiküldésé a f. é. ápril 
14 —15. napjain Miskolczon tartandó egyház- 
kerületi közgyűlésre. 4. Szabályrendelet a lel
készek alkalmazásáról. Moor Gyula föesperes 
javaslata. 5. A kerületi nyugdíjintézet alap
szabályainak módosítása. Strauch Béla javas
lata. t>. A mernyiki egyhaztagok lelebbezése. 
Számvevőszék jelt ntése. 7. A tokaji lelkész 
véglegesítése. 8. A lelkeszi tizetes kiegészí
téséről szóló törvényjavaslat. 9. Netaláni 
indítványok és felterjesztesek.

— Kossuth emlékünnep. Márczius :20-án 
volt az évfordulója Kossuth Lajos halala 
napjának. És az a rövid pár év, amely attól 
a nagy nemzeti gyásznaptól elválaszt, ele
gendő volt arra, hogy immár csaknem telje
sen megfeledkezzünk róla. Nem sok vigasz
talást találunk abban, hogy ez nem csak 
Nyíregyházán, de az ország nagy részében 
igy történt. Hanem azért Nyíregyházán is 
akadtak, akik megemlékeztek a napról. Az 
izraelita statusquo hitközség tartott a múlt 
vasárnap délelőtt egyszerű, de lélekemelő 
gyászúnuepet az elemi iskola egyik tanter
mében. Az ünnepély a növendékek Hymnusz 
énekével kezdődött, melynek elhangzása után 
H'cis# Mór tanító mondott emiekbeszédet 
Kossuth Lajosról. Azután & templomi ének
kar énekelt megható gyászdalokut és imát 
az elhunyt nagy hazafi lelkiüdvéérl, amely 
után két tanuló szavallata következett. Ezek 
után fíaruch Arnold hitközségi elnök tartott 
hazafias beszedet a gyermekekhez, kik közül 
öt részére kioszloita a hitközség által a 
Kossuth Lajos emlékére tett alapítvány ka
matait. Végül a Szózat fejezte be az ünne
pélyt, amelyen számos jelentek meg vendé
gek is.

—  A nyírbátori templom restaurálása
A műemlékek országos felügyelő-bizottságá
nak kiküldése folytán körúton levő Sztehlo 
Ottó építész a múlt csütörtökön Nyíregyhá
zára érkézéit. Innen Nyir-Bátorba ment, 
hogy ;.z oltani régi templomot megvizsgálva, 
annak restaurálása czéljából szükséges intéz
kedéseket megtegye. Mint értesülünk, a res
taurálási munkálatok, amelyek hivatva lesz
nek az építészeti szempontból is felette érde
kes műemléket képező templomot az immár 
fenyegető pusztulástól megóvni, meg a tavasz 
folyamán megkezdetnek.

—  A szeszgyár és hizlalótelep érdekében, 
melynek létesítése Nyíregyházán tervben van 
s amelyről mi is mar ismételten megemlé
keztünk. mint értesülünk, Schlichter Gyula 
honvedhuszár százados ur, az eszme meg-

penditője a jövő héten tanulmány útra indul, 
melynek czélja az, hogy inás hasonló ipar
vállalatok közvetlen megszemlélése utján sze
rezze meg magának azokat az adatokat és 
ismereteket, amelyekre a nyíregyházi telep 
létesítésénél szüksége van.

— Villamos világításunk. A villamosvilá- 
gitásra vonatkozó szerződés értelmében ha 
a magánlángok száma a 3500-at el *ri, a vi
lágítási vállalat a közvilágítás czéljaira kö
teles meg 4 ívlámpát s minden további 500 
magánláng után ismét 4—4 ivlámpát ingyen 
felállítani és árammal ellátni. Hogy a válla
lat ezen kötelezettsége ellenőrizhető legyen, 
a városi tanács felhívta a Nyíregyházi villa
mossági részvénytársaságot annak kimutatá
sára, hogy hány villamos lámpa van már 
berendezve? A részvénytársaság a kívánt ki
mutatást be is terjesztette s abból kilünőleg 
ez idő szerint a magánlángok száma 2910, a 
négy uj ivlámpa felállításához tehát még 
584 magánláng hiányzik. Ezeken felül a köz
világítást a — 8 ivln m Iának izzólámpákra 
való átszámításával — 540 lámpa szolgáltatja, 
az üzeiulumpák száma pedig 100-at tesz ki. 
A villamlelep tehát összesen 3501 lámpa 
lámpa részére szolgáltatja az áramot, illetve 
szolgáltatná, ha valamely perezben az összes 
lámpák égnének. Legtöbb lámpa van a Koroná
ban : 301, azután a színházban: 353. A vár- 
megyeházba 193. a statusquo izraelita hit
községnél 102, a városházán (a pénzügyigaz
gatóság, adóhivatal és az épülőiben levő hol
tak kivételével) 147, a kaszinóban pedig 103 
lámpa van berendezve. Étid igeié a várossal 
és a vármegyével együtt összesen 100-an 
rendezték be a villamos villágilást.

— Tanári vizsga. Bazár Béla, Bazár 
Istvánnak, a helybeli ág. ev. népiskolák 
igazgatójának fia, a napokban a tunari szak
vizsgát sikerrel letette.

— A debreczeni ügyvédi kamara Bodó 
Gyula ujfehértói ügyvédet elba’álozása követ
keztében a névjegyzékből kitörölte és gond
nokul dr. Proli Gyula helybeli ügyvédet ren
delte ki.

— Meghívó. A nyíregyházi dalegylet évi 
rendes közgyűlését f. évi márczius 27-én d.
u. 4 órakor a helybeli róni. kath. iskola

j helyiségében tartja, melyre a/, egylet alapitó-, 
j pártoló- és működő tagjai mély liszt eleltel 
I meghivatnak. Tárgyak: 1. jelentés az egylet 
| mull évi működéséiről, 2. Az egylet pénz

tárának állapotáról szóló számvizsgáló bizott
sági jelentés. 3. Költségelőirányzat előterjesz
tése. 4. Szertárnok választás. 5. indítványok 
tárgyalása. -  Kell Nyíregyházán, 1898 évi 
márczius 17-én. As elnökség.

—  Fogház vizsgálat. Báró Feilitzsch 
Berthold főispán a mull szombaton Lázár 
Klímán kir. főügyész-helyettes és Koczokh 
íjásztó kir. főmérnök kíséretében megszem
lélte a nyíregyházi fogházat s a tapasztalt 
rend és tisztaságért ismételten elismerését 
fejezte ki Halász fogház felügyelő előtt.

— Rechnung aus Temesvár. A városi 
tanács a vármegyeháza előtti kertbe néhány 
fenyőiát szándékozván ültetni, a szükséges 
fenyőket Nieroetz W. F. temesvári kertésznél 
rendelte meg. A megrendelt fenyők a napok
ban meg is érkeztek a kővetkező „Rech
nung* kíséretében: „Temesvár den 3/III. 1898. 
Rechnung fúr Tekintetes Sexti Gyula urnák 
városi tanács. Von W. F. Niemetz Kunst- u. 
Handelsgártnerei u. Baumschulen. Sandte 
auf Ilire Ordre für Ilire Rechnung u. Gefabr 
per Eilgut. F. N. Nachname 1054. — 9 korbe 
Backunge 11 2—3 ,| Bicca excelsa íl 3. tiO,
3 Boendotsuge Douglasi fi 6, — .3 Tsuga 
canad. 11 (j, —- Summa 11 17‘ö0 einzeln in
Körbe setzen. Hochachtend W. F. Niemetz.* 
Remélhetőleg ez volt a városi tanács utolsó 
megrendelése W. F. Niemetz urnái, kivált 
miután a nyáron, vagy az ősz folyamán inár 
felállítják ugyanabban a kertben a Bessenyei 
György emlékszobrát, aki pedig tudvalevőleg 
becsi testőrködése idején lett a magyar iro
dalom egyik kimagasló alakjavá !
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— „Hulló levelek.44 Ujlaky Vilma vers
kötete, melynek megjelenését előre jeleztük, 
megjelent s az előfizetők példányai most 
vannak szétküldés alatt. A kötet egyik han
gulatos költeményét a Visít a tér ve cziműt 
mai tárczánkban találjak meg olvasóink.

— Műkedvelői előadás. A nyíregyházi 
iparos-ifjúság önképző egylete vasárnap, már- 
czius 20-án este az ipartestület szentmihály- 
utczai szekházában, saját pénztára javára, 
minden izében sikerült műkedvelői előadást 
rendezett. Ezúttal a „ Virág fakadd** és a

Süketnek kell lenni“ czimü egy-felvonásos 
vígjátékok kerültek színre. — Az előbbiben 
Páskó Mariska, Bacher Jolán, Janousch 
Mariska, Oadényi Béla, Csornák Lajos és 
Dokupii Gyula, — az utóbbiban Janousch 
Mariska, Janousch Rudolf, Dokupii Gyula és 
Csadényi Béla ügyeskedtek. A nagyterem 
ezúttal is meglelt közönséggel, amely jól 
mulatott az ügyesen megválasztott darabo
kon és az otthoniasan mozgó műkedvelők 
előadásán, előadás után pedig szokás szerint 
tánczra kerekedett.

—  A nyíregyházi kér. betegsegélyző pénztár
V-ik évi rendes közgyűlését marczius 27-én 
d. u. 2 órakor — határozatképtelenség esetén 
ápril hó 3-án — a városháza nagytermében 
tartja meg, a következő tárgysorozattal: 
Igazgatósági jelentés az 1897-ik évről. — Az 
1897. évi zárszámadás és mérleg előterjesz
tése. Felügyelő bizottság jelentése és a fel
ment vény iránti határozat. Az alapszabály- 
szerüleg kilépő igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagok, valamint 1 választott bírósági 
póttag megválasztása. Esetleges indítványok, 
melyek azonban a kögyülés előtt 3 nappal 
írásban adandók be az igazgatósághoz.

—  Szerencsétlenség. L. Kovács Janosné, 
szül Zákány Zsuzsánna férjével együtt gya- 
logszerrel baktatott Bűd-Szent-Mihályrol a 
tokaji vásárba. A tardosi halomról lefelé 
meiu t utánuk jött az elég keskeny utón egy 
megrakott szekér. A ballagó házaspár a kocsis 
kiabálására csak akkor lett figyelmes, midőn 
e szekér pár lépésnyire volt már csak tőlük.
A meredekről visszatarthatlanul rohanó szekér | 
elől a férj jobbra, a feleség halra tért ki. 
Midőn pedig az asszony látta, hogy térje az | 
ellenkező oldalra ment át, hirtelen utána in
dult, s épen abban a pillanatban ért az ut I 
közepére, mikor a terhes szekér is, úgy hogy
a lovak leütötték, s a szekér két kereke 
keresztül ment rajta. Szenvedett sérülései 
annyira súly sak voltak, hogy mire férje 
visszahozta Szent Mihályra meghalt, anélkül, 
hogy magához tért volna. A tisza-löki járás
bíróság a saját gondatlansága miatt szeren-- 
esetlenül járt asszony hulláját felbonczoltatta.

— Gyászrovat. Vettük a következő gyász- 
jelentést : Fájdalomtól megtört szívvel jelent
jük a felejthetetlen hű férjnek, a legjobb 
apának, hőn szerető gyermeknek, testver, 
sógor és rokonnak, Márkus Antal Nyír- 
Bátor község jegyzőjének, folyu hó 1>J én
I. lelótt II órakor élete »t-ik, boldog 
házassága fti-ik évében történt gyászos el
hunytál. A megboldogult földi maradványai 
folyó lói 21-én délelőtt 10 órakor fognak 
■i rcf egyház szertartása szerint örök nyu
galomra tetetni. Nyir-Bátor. 1898. marczius 
l«j. őzv. Márkus Antalné szül. Denie Ama ha 
mint feleség. Márkus Margit es lérje Sántlia 
Béla Márkus Ilona, Erzsébet, Mária, lerézia 
mini gyermekek. Özv. Márkus Józsclne szül. 
Nagy Mária, Márkus Péteme szül. Nagy 
Terézia mint sógornők. Özv. Márkus terenezne 
szül. Ennyedi Juliánná mint anya. Márkus 
Péter és Károly mint testvérek. Beme István 
es neje Horváth Lujza, Katonka Albert es
neje Denie Laura, De....  li la és neje KörlTy
Ilona mint sógorok. Sauli,a Lrzsike mint 
unoka. Béke lengjen hamvai felett.

— Lemondott szocziáliita jegyié'. A szo- 
• ziálist.i tisztviselők kezdenek eszökre térne
II, rka /sióin petneházi lakos Mikecz János 
alispánhoz egy levelet intézőit, melyben ün
nepélyesen kijelenti, hogy a szocziahsta moz
galmakban többé részt nem vesz es a szó

cziálizmusban bűnrészes többé nem lesz, szo- 
cziális jegyzői hivataláról pedig lemond.

— Megszökött szerelmesek. Szerelmes volt 
az asszonyka. De férje is volt és ez nagy baj, 
mikor nem a férjét szereti. Fridrik András 
hetesnek a felesége, ki Glück lgnácz keres
kedésében van alkalmazva, szerelmes volt egy 
fiatal emberbe. Hogy egymásé lehessenek, 
nem tudtak egyebet választani, mint a szökést. 
Leküzdötték az akadályokat és búcsút mondva 
Nyíregyházának, faképnél hagyták a férj urat. 
Az asszonyka magával vitte másfél éves kis 
fiát, 80 Irt készpénzt és házi bútorokat. így 
hármasban elillantak, nagyon valószínű, hogy 
Nagyváradra zónáztak a szerelmesek. A férj 
feljelentette az esetet és a nyíregyházi rend
őrség megkereste a nagyváradi rendőrséget, 
hogy Fridrik Andrásnét feltalálás esetén küldje 
vissza Nyíregyházára.

— Bérkocsisok versenye. Hél főn délután 
érdekes kocsi verseny volt városunkban. Két 
nyíregyházi kétlovas tulajdonos fogadott 50 
forintba, hogy melyik jön be elsőnek. Mind
kettő 50 50 forintot letétcmenyezett egy 
harmadik bérkocsi tulajdonosnál. — Básthy 
Barna gazdasági tanácsos és Kovács P. Pál 
rendőrtanácsos a vámsorompónál várták a 
versenyző bérkocsisokat. — Bodnár Pál 3. 
számú és Horváth András 2. szánni kétlova
sok voltak a nagy vállalkozó szellemek, akik 
nagyon híztuk lovaikban, hogy nem hagyják ! 
őket cserben. Délulán 2 órakor indultak egy
szerre a Sósló-fürdőtől és Bodnár Pál fi perez 
alatt, Horváth András pedig 8 perez alatt 
érkezett a vámsorompóhoz.

A p ró ságo k  a hétről.
Megint a képviselőtestület legutóbbi 

közgyűlésén lefolyt események szolgáltatják 
az anyagot e rovatunk számára.

Nekünk ugyan egy csepp gyönyörűségünk 
sem telik benne, hogy egy olyan tiszteletre 
méltó komoly testület, mint aminőnek a 
város képviselőtestületének egészében és 
részleteiken egyaránt lennie kellene, részletei
ben minduntalan olyan hálás thémákkal áll 
a rendelkezésünkre.

Hanem hát az ilyenektől nem ment 
maga a parlament sem, pedig nem is egy 
város atyái, hanem a honatyák gvíiléseznek 
és tanácskoznak ott nem egy város, hanem 
egy ország dolgai felett.

Lehet különben, hogv ez a mi kis par
lamentünk ebben a tekintetben is amazt a 
nagyot akarja utánozni ép úgy, mint a szó- 
noklási, meg az ellenzékieskedési hajlandó
ságokban.

*
Hanem hát lássuk a múlt péntek délu

tánjának históriáit.
Belfi András ur, akivel olyan sehogy se 

tudtuk legutóbb is megérteni egymást, hogy 
utoljára egy egész hasabnyi nyilatkozatot 
penderített ki az azóta még nagyobb ho
mályba burkolódzott igazság kiderítésére, 
kissé megkésve érkezett a gyűlésterembe. 
Már a harmadik tárgynál tartottak.

Mentegetödzött is amiért úgy elkésett, 
hogy épen az ekeszarvától jón, hanem aztán 
kárpótolta magát a késedelemért. Volt még 
bálra egy néhány tárgy, hozzá is szólott 
csaknem inindenikhez.

Hiába, nem mindenkinek veregette meg 
a vállát kezelő őrmester korában Albrecht 
főherczeg stb!

A munkáslörvány miatt szükségessé vált 
uj jegyzői állásról lévén szó, természetesen 
ellene volt. Megmagyarázta a képviseletnek, 
hogy neki úgy sem kell szerződés, sem a 
szomszédjának, akinek pedig kell, hát van 
Nyíregyházán két közjegyző is, menjen azok 
közül valamelyikhez.

Mikor aztán közbekiáltotlák, hogy nem 
közjegyző kell a munkás szerződéshez, hanem 
eg\ városi jegyző, akkor meg oda forditotla 
beszéde fonalát, hogy hát akkor meg elég

lesz egy írnok is, az is meg tudja azt csi
nálni és az kevesebbe kerül mint a jegyző.

Mikor pedig fölvilágositták, hogy a tör
vény egyenesen elrendeli, hogy a jegyző 
személyesen végezze a munkástörvényből ki
folyó dolgokat, akkor meg egyenesen azt 
indítványozta, hogy a képviselőtestület írjon 
fel a miniszternek, hogy a törvényt változ
tassa meg, mert ő azt a törvényt nem haj
landó elfogadni !

Végre is névszerinti szavazással döntöt
tek a dologban, hanem Belfi ur ebbe se 
nyugodott bele. Apellálni készül egész a . . . 
miniszterig.

Hozzászólván a közbeeső tárgyakhoz, 
egy tárgynál váratlanul nagy lelkűnek mu
tatkozott Belfi ur.

Mikor arról volt szó, hogy Marsalkó 
Gusztáv házi pénztári ellenőrnek arra az 
időre, mig a beteg pénztárnokot helyettesí
tette, adják meg az ellenőri és a pénztárnoki 
fizetés közli külömbözetet, felállott s kijelen
tette, hogy ő azt tartaná leghelyesebbnek, 
ha a beteg pénztárnok fizetné a helyette 
dolgozó ellenőrt.

Abból indult ki, hogy ha ő betegségében 
maga helyet mással dolgoztat, ő fizeti azt 
a mást, nem a város!

Hanem aztán mikor megtudta, hogy 
amiről szó van, az csak havonkénti Ifi forint 
60 kr. és „nem 3-400 frt stb" — egyszerre 
megemberelte magát, és hozzájárult ahhoz, 
hogy : „adjuk meg"!

így aztán egyhangúlag megadták.
♦

Hanem a legjava a gyűlés végére maradt.
Mészáros János nyugalmazott ni. kir. 

levélhordó ismét interpellácziót jelentett be 
már a gyűlés elején, miként az illik: írásban.

Mikor aztán reá került a sor, azt kér
dezte az elnöklő polgármestertől, hogy dr. 
l’rok Gyula, lapunk felelős szerkesztője, mi 
czimen foglal helyet a képviselőtestületben?

Ebben persze semmi különös nincsen. 
Ha Mészáros ur nem tudta, joga volt meg
kérdezni.

Hanem Mészáros urat nem is annyira 
a kíváncsiság bántotta, mint az, hogy az 
ugyanazon dr. lJrok Gyula felelős szerkesz
tése alatt megjelenő „Nyíregyháza" pár hét 

| előtt megemlékezett Mészáros úrról is, akkor 
I is éppen a képviselőtestületbeli szereplése 

révén, és pedig „ginynyal" irt róla, m nt 
Mészáros ur magát kifejezte.

Ez bántotta voltaképen Mészáros urat 
és ez ellen kért védelmet a polgármesteriül, 
hogy őt, a „békés polgárember"-t ne imák 
ki többé az újságba.

A polgármester aztán az interpelláczióra 
válaszolván, mellékesen megjegyezte, hogy 
amit a lapok írnak, abba neki beleszólása 
nincs, mert hiszen fenáll még a sajtószabad
ság Magyarországon, amelyért Mészáros ur 
fegyvert is fogott annak idején.

— Fogtam bizony, harczoltam is! — 
tört ki erre Mészáros űrből a hazafi, hanem 
azért sehogy sem tudott kibékülni azzal a 
gondolallal, hogy a szabad sajtó szabad le
gyen még a kepviseleli tagjaival szemben is! 

*
Emlékezhetünk még arra, hogy a múlt 

év őszén az országos hírhedtségben utazó 
Büd-Szent-Mihály községe minő szenzáczió- 
val szolgált ismét.

Valamikor 12 évvel ezelőtt ellopták a
község kasszáját. A tettesek c/.inos zsák
mányhoz, valami 4 500 forinthoz jutottak, de 
nem kerültek meg a szigorú er lylyel le
folytatott bűnügyi vizsgálat daczára.

El is feledték már a kassza-lopást.
Egysz< r csak val mii csen les s/cllő kezdte 

| rezegtetni .. közvélemény terebélyes fájának 
apró leveleit. Van már, aki látta a kassza
lopást! — suttogta a fáma. Aztán csakhamar 

! határozat (abban és merés/ehh n járt a hír 
I szájról-.-zájra, végre csendőrnyomozat le-
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folytatásáig emelkedett, hogy t. i. a kasszát 
a város legelőkelőbb öt úri embere vitte el 
éjnek idején, s meg is osztoztak a tartalmán 
künn a réten testvériesen.

Eszeveszett harcz lett ennek a képtelen 
mesének a következménye. A búj tógát ók, 
— élükön a tudatlan főbíróval — gondos
kodtak arról, hogy a község lakosságának 
apraja-nagvja elhigyje az urak hunc/.utságat.

Nosza, egyik bűnügyi kereset a másik 
után adatott mindkét részről s forrong a 
közvélemény a mai napig is.

A gyanúsított urak magukra maradtak 
az ártatlanságuk tudatával. Kívülük nem is 
hitt benne senki. A helyzetük csaknem tart
hatatlanná lett.

Nem akadt a községben egy ember, aki 
pártjukat merte volna fogni. A biró pedig 
cselszövő társaival folytatta a község lakos
ságának általános helyeslése és buzdítása 
közepette a bűnös akna munkát.

Hanem a közvélemény hite és meggyő
ződése könnyen változó, szeszélyes és csalfa. 
Ma ,pereátot“ kiabál, holnap ugyanannak 
hozsannát zeng.

Együtt mulat a község 10 előkelőbb 
gazda embere marczius 15-enek 5') éves év
fordulóján. Meghanyják vetik a kassza-lopás 
dolgát. Aztán megállapodnak abban, hogy 
nem lehet igaz az urak hunczutságábol 
semmi. A biró találta azt ki, meg az ő csel
szövő környezete. Nossza fejezzük az urak 
iránt a bizalmunkat.

Úgy is történt!
Czigány zenevei, hangos szóval felkere

sik éjre k idej. ii a gyamisitott urakat. Szó
noklatot! is tartanak, és kijelentik igaz hittel 
hogy nem hiszn ;k többé .1 hirm k bár meny
nyire biztosan is állítsa a gyenge eszű biró.

Es ezóta türhetőbb a helyzete a meg- 
honzolt uraknak. A közvélemény pedig 
szeműn 1 láthatóan kezd javukra fordulni.

C S A R N O K .

Deak>legendak.
Irta : M ikszáth  K l iu a n

(Vége.)

Szegedy elfojtott mosolylyal haladt fel a 
lépcsőkön az emeletre, miközben csendesen 
morogta: „No tam, inennyi ravaszság van 
az öregben*.

Kopogtatott s Deák kinyitá Szegedynek 
az ajtót.

— Nos, mi újság?
— A császár korán reggel fogadja.
— Es senki sem tud a dologrol?
Az öreg ur befelé mosolygott. Szüksé

gesnek tartotta, hogy az újságok ne gyanít
sák útját.

Reggel aztán egy fogatú kocsiba ült, föl- • 
tette pakktáskáját a kocsis mellé s úgy 
hajtatott ki Meidlingból egyenest a császár 
rezidencziajaba. Soha se volt ott rnég olyan 
vendég, aki egy lovon jött s a pakktaskát is 1 
magával hozta, rmrl noha két ország össze
kuszált dolgait nyelbe tudja ütni bölcsen, 
de hogy a pakktáska hol legyen azalatt, mig 
a császárnál odajár, annak az eligazítását 
nem bírná kieszelni máskép.

Nehéz lépteivel méltóságteljesen döczögőft 
fel a márványlépcsőkön a belső szobákba, 
hol meleg nyájassággal várja már a király, 
száz-t^esar ivadéka.

Csakhamar megindul aztán közöttük a 
tanácskozás, nemzetek sorsa akadhat meg 
minden szón.

— Mit kiván tőlem Magyarország? kédezé 
a király.

— Most semmit — felelte az öreg.
— Hogyan érti ezt ön?
— ügy, hogy most bajban van Felséged.

— Épen azért úgy vélem, hogy a ma
gyarok hova-tovább csigázzák fel a követe
léseiket.

Méltatlankodva mordult meg az ország
bölcse:

— Ne 1 a Felséged gyengeségéből me
rítjük mi az erőnket, hanem jogainkból. S 
a mi jogainkat nem patkóba meg a porosz 
se gyengébbekre, se erősebbekre. Nekünk 
csak az kell a szerencsétlen háború után is, 
ami a háború előtt kellett.

— Akkor hát itt a kezem — mondá 
ünnepélyesen a császár.

A Deák vastag szeinöldje összehuzódott 
és nagy kezével tagadást intett.

— Nem úgy van, Fölség. Nem fogadunk 
el most semmi Ígéretet. Bajban levő ember
rel nem alkuszik a magyar, mert az sokszor 
Ígérhet olyat is, amit aztán nincs kedve 
megtartani. Előbb L»t*k üljön ki Felséged 
ellenségeivel s akkor alkudozzék velünk, mikor 
abban a helyzetben lesz, hogy mégis tagad
hatja a kívánságunkat és hu nem, annyit 
adhat, amennyit nem sokai.

Tetszett a bölcs beszéd a császárnak 
s nagy kegyelemben ereszlé el Deákot, kezet 
fogott vele. kikisérte messze az ajtó küszö
bén túl.

Az öreg ur ha már ott volt, benézett a 
császár főbejáró embereihez: a miniszterek
hez is. egy-ogy perc/.re Meglátogatta Máj Iá - 
t hot es Bezerédyt.

A miniszterek tele vollnk panaszszal, 
hogy a háború sok pénzbe, sok vérbe kerüli 
s ilyen roszul végző Iik. Talán folytatni kellene. 
Pénz már nincs, de vér talán akadna meg.

— Mit gondol a tekintetes ur, nem 
lehetne-e az idén meg egys/er ujonezozni 
Magyarországon ?

Az öreg ur mogorván nézte őket végig, 
azutun mondotta bibliai bölcse béggel:

— En úgy tudom, hogy a magyar anyák 
csak • gyszer szülnek egy évben.

S ezzel el volt ütve örökre ez a terv.
így végződöd a „Doctor Ferenczy * becsi 

útja. Ahogy ment, úgy jött vissza. Estére 
már otthon ült megint Szent* Lászlón a 
bárány-tokányvacsora inellett s amint az 
összegyűlt rom| ’-sessorok faggatták: ..Minek 
járt lenn, bácsi. Becsben*, csintalan mosoly
ával vallogitta ki:

— Nem beszélhetem el. mert menyecske 
van a dologban.

Pedig nem menyecske volt az. hanem 
egy szomorú özv« gy, az akkori Magyarország

K ö zgazd aság .
Uj törvény a szövetkezetekről.

Az igazságügyuiinis/.ter legközelebb tör
vényjavaslatot lóg a Ház elé terjeszteni „A 
gazdasági <s ipari hitelszövetkez* tökről.“

A törvénvjavaslat a szöv«tkrz«-tek ügyé
nek reg.iia húzódó kérdését akarja véglegesen 
megoldani, megfelelő szervezet létesítésével 
és erős állami támogatással. Czélja, hogy a 
kis emberek hitelét olcsóvá tegye.

A javaslatnak — mely hatályában Hor
vátországra is kiterjed ezek a fő momen
tumai : a gazdasági és ipari hitelszövetkezetek 
szervezése, a központi hitelintézet alapítása, 
állami és egyéb kedvezmények nyújtása.

Ami a szövetkezetek szervezését illeti, 
a javaslat kimondja, hogy gazdasági és ipari 
hitelszövetkezet csakis a hatóság, nyilvános 
testület vagy az országos központi hitelszö
vetkezet közreműködése mellett alapítható s 
a szövetkezet üzletét nem tagokra ki nem 
terjesztheti.

Az alapiló közgyűlés, az alapitó ható
ság vagy testület vezetése mellett történik, 
ha legalább U aláíró van. A szövetkezet 
fióktelepet nem létesíthet és kerületén túl 
nem működhetik; e kerület több községet 
csak akkor foglalhat magában, ha azok egy 
körjegyzőséghez tartoznak, vagy szomszédosak.

, ■ ■ . •
A szövetkezet tagja csak a község állandó 

lakosa lehet; a belépő tag inár belépésénél 
fogva köteles egy üzletrészt befizetni, amely
nek névértéke legfeljebb 100 korona lehet. 
Az üzletrész után kamatot fizetni nem szabad 
és felosztás alá nem csak a tiszta nyereség 
kerül, amelyből azonban 10 százalékot tarta
lékalapra kell fordítani mindaddig, amig ez az 
üzletrészek értékének felét el nem éri. De az 
osztalék 5 százaléknál nagyobb nem lehet és 
csak teljesen befizetett üzletrészek után fizet
hető ki. Az 5 százalékot meghaladó nyereség 
a tartalékalapra fordítandó.

A veszteséget első sorban a tartalék
alapból kell fedezni, másodsorban a tagok 
nyílt befizetéseiből. A szövetkezet kötelessé
geiért a lagok az üzletrészek névértékének 
ötszörös összegéig felelősek.

A központi szövetkezetbe rendes tagul 
belépett szövetkezetnek tagjai ellen fennálló 
követelései az adós ingó vagyonára végre- 
hajtási elsőbbséggel bírnak. A kölcsön jel
zálogos biztosítása bélyeg- és ületékmentes- 
segben részesül.

A szövetkezet igazgatósága legalább 
három személyből áll, akiknek fizetése a 
tiszta jövedelem 10 százalékai meg nem ha
ladhatja. A felügyelő-bizottság tagjai velük 
rokonsági viszonyban nem lehelnek.

Az előbb keletkezett gazdasági e> ipar 
hitelszövetkezeteknek jogukban all kijelen
teni, hogy e/.cntul j- len törvény szerint kivan
nak működni.

Ami ezek után a központi hitelszövet
kezetet illeti, arra nézve a javaslat ekként 
intézkedik:

A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek 
hiteligényeinek kielégítésére Budapesten or
szágos központi hitelintézet állíttatik fel, 
melynek tagjai t

1. alapitó tagok, kik a tőkéhez alapít
ványi üzletrészekkel járulnak;

-• rendes tagok, vagyis maguk a szövet
kezetek.

E központi intézet akkor alakulhat meg, 
ha legalább egy millió korona éitekü alapít
ványi üzletrész van befizetve.

Az alapítványi tagok az intézel köte
lezettségéért csak üzletrészük erejéig lelc- 
lösek s ez üzletrész után csak 40"/0 osztalé
kot kívánhatnak.

A szövetkezetek belépéséhez közgyűlési 
határozat kell, a felvétel felett a központi 
intézet igazgatósága határoz. A belépő szö
vetkezetnek egy-egy J00 koronás üzletrészt 
kell jegyeznie. E rendes tagok a kózponli 
intézet kötelezettségeiért üzletrészük ötszörös 
összege erejéig felelősek és 4 százalék oszta
lékra tarthatnak igényt.

A központi hitelszövetkezet tiszta nye
reségéből első sóiban 10 százalék tartalék- 
alapra. 10 százalék a kötvények külön biz
tosítéki alapjára, a fennmaradó összeg 4 szá
zalékos osztalék fizetésére fordítandó.

Az intézet a szövetkezetek igazgatósa
gába és felügyelő bizottságába egy-egy lagot 
nevezhet ki. Előírhatja és ellenőrizheti azok 
kezelését, meghatározza azok üzleti feltételeit, 
kezeles végett bekivánhatja tartalék-alapjukat; 
meghatározza, hogy azok elfogadhatnak-e 
betéteket és mily mértékben es módozatok 
mellet, végűi engedélyt adhat kölcsönök fel
vételére. Ha pedig a szövetkezet tőkéje felét 
elvesztette, akkor a központi intézet azt fel
oszlathatja, ellene csődöt kérhet. Követelé
sére nézve törvényes elsőbbsége van és a 
szövetkezeinek az ö kezében levő értékeiből 
magát legjobb belátása szeiint kielégítheti.

A központi intézet igazgatósaga tizenkét 
tagból áll, kik közül egyet-egyet a főld- 
mivelési, pénzügyi és kereskedelmi miniszter 
nevez ki. Az elnököt a király erősiti meg.

A felügyelő bizottságba a pénzügy
miniszter egy tagot nevez ki.

A központi intézet kezelése a kormány 
felügyelete és ellenőrzése alatt áll. Az ellen
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őrlést a kormány kormánybiztos utján gya- ■ 
komija.

A központi hitelintézet azon követelések 
alapján, melyekkel a kötelékébe lartozó szö
vetkezetek saját tagjaik irányában bírnak s 
melyeket a központi intézetre egyetemleges 
jótállás mellett átruháztak, kamatozó kötvé
nyeket bocsáthat ki, mely ezélra külön, leg
alább három millió koronából álló biztosítéki 
alapot tartozik létesíteni. — A kötvények 
ősszege ezen alap tízszeresét nem halad
hatja meg.

Az állam a központi intézet alaptőké
jéhez egy millió korona alapítványi üzlet
részszel és a kötvények biztosítéki alapjának 
létesítéséhez három millió korona italmérési 
kártalanítási kölvénynyel járul. Ezenfelül az 
alapítási és szervezési költségeire 100,000 
koronát fordít, az üzleti költségekhez pedig 
mindaddig, mig az intézet sajátjából teljesen 
nem fedezhetők, azoknak egy harmadával, 
de legfeljebb évi 100,000 koronával hozzá
járul.

Az intézet könyvei, okmányai, beadvá
nyai bélyegmentesek, levelei pedig portót 
nem fizetnek. Az intézet nem fizet sem adót, 
sem kamarai illetéket.

A Földhitelintézet külön jogait a javaslat 
a központi hitelintézetre is kiterjeszti.

Különfélék.
Homokból nyert vas. Egy amerikai fel

találó, Henry Arden, olyan találmányra vett 
szabadalmat, a mely, ha beválik, nagy hódítást 
jelent a vasiparra nézve. Ugyanis „magnetikus 
erczszeparátor* nevű készülékével a nagy 
amerikai tavaknak, tovább i az Atlanti és a 
Csendes-óczeánnak partjain a fövényben le
rakodott, kimeríthetetlen vasérezmennyiséget 
szabaddá akarja tenni és azt allitja, hogy 
ennek az eljárásnak a költsége tonnánként 
nem több egy dollárnál. Az igy nyert vas- 
ercz szerinte csaknem teljesen tiszta vasoxyd 
és kézműipari czélokra sokkal alkalmasabb a 
közönséges nyersvasnál. A magnetikus bomok- 
érczből nyert vas például a legjobb borotva- 
aczellá is átdolgozható. Ezek persze egyelőre 
csak ígéretek; de az első próbát már meg
tették a találmánynyal és ez a próba állító
lag jól sikerűit, s az Arden-féle találmány 
gyakorlati értékét teljesen beigazolta. A készülék 
egy konyha szekrényhez hasonlít, csak hét 
láb magas, három láb széles, tizennyoicz láb 
mély; működésének faktorai az egyszerű 
magnetikus vonzás és nehézségi erő, össze
köttetésben ugyanazzal a villamos árammal, 
a mely a villamos világításhoz használatos.

Hégi parkét felújítása. Hogy a régi 
parkét eredeti színét visszakapja, erre az 
„Allgemeine Tischler-Zeitung* czimü szaklap 
a kővetkező eljárást ajánlja. Mindenekelőtt 
natronlugot öntenek szét a padlón, s ezt egy 
botra erősített rongyai szétdörzsölik az egész 
felületen: azután kis idő múlva erős kelével 
és finom homokkal ledörzsölik a padlóról 
az immár elszappanosodott viaszt és reá
rakodott tis'tátlan részeket. A natronlugot 
úgy állítják elő, hogy egy rész kalcinált szódát 
egy rész oldott mészszel és tizenöt rész vizet 
egy vasfazékban háromnegyed órahosszat 
főznek. Hogy aztán a padló kellemes szint 
is kapjon, egy rész konczentrált kénsavból és 
nyolez rész vízből álló keverékkel jó nedvesre 
bemázolják. Alapos tisztítás után a padlót 
jól felszáradni hagyják és aztán egészen úgy 
kezelik, mintha uj volna.

Az ammóniák, mint tisztító szer. Ajtó
vasalások, kilincsek, zárak, csengetlyühuzók 
tisztítására szaklapokban nagyon ajánlják az 
ammoniákot. Gyapjúszövet darabot mártanak 
belé és erősen ledörzsölik vele az illető ércz- 
részeket, a melyek azután sokáig megtartják 
fényűket. A régi sárgaréz olyan lesz, mint 
az uj, ha ammoniakot öntenek rá, kefevei 
megdórzsőlik és végül tiszta vízzel lemossák.

Orrverscny Milánóban. Egy milánói 
oszteria ötletes törzsvendégei nagyszerű 
versenyt rendeztek a minap, melyen azok 
nyertek dijakat, kik a városban a legjobban 
kifejlett és legtekintélyesebb orrokkal rendel
keznek. A versenyből eleve ki volt zárva 
minden uborkaalaku, formátlan, szimmetri
át lan orr, csak tiszta neineshajlásu, klasszi
kus orrok pályázhattak. A juri nagy kom 'ly- 
sággal és méltóságosa itelt **s zenekisérettel 
és taps közepette osztották ki az érmeket, 
melyek közül az elsőt, a nagy aranyérmet 
Michielutti velenczoi gyű fa kereskedő hatalmas 
arányú, merész éles orra nyerte. A kis 
aranyérem Rozzi Antalnak jutott, akinek 
majesztetikiis orra van. nagy, barlangszorü 
orrlyukakkal. Ezüst érmet nyertek még hár
man, köztük egy Boceanero nevű paraszt, 
akinek az orra .igénytelen, naiv, de vaskos 
és tartós.* A verseny rendezői nem minden 
orr nélkül konstatálták, hogy Novelli színész, 
Basilio festő és más híres orrtulajdonosok a 
versenytől távol maradtak.

Sémiták és zsidók. Iterlus Ehzée, a híres 
földrajzi tudós, a napokban Brüsszelben 
érdekes felolvasást tartott a zsidókról és a 
sémitákról. Ez utóbiak szerinte azok a népek
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voltak, kik ezeJőt több ezer évvel a’ Közép- 
tenger, a Taurus hegység és a perzsa öböl 
közötti földterületen laktak. A zsidók 
csak egy maroknyi népet képeztek, melyet 
azonban a sémitákkal azonosítani nem lehet. 
A sémiták asszírok, babilóniaiak, szírek és 
arabok voltak. Jellegzetes tulajdonaikat leg
tisztábban a beduinok őrizték rneg, akiket 
tiszta sémitáknak lehet nevezni. A beduinok 
száraz és terméketlen földön laknak, hol a 
vegetáczió csekély és a folyók az év leg
nagyobb részében elapadnak. Ez okból a 
beduinok szokásai nem változtak és ma is 
úgy élnek, mint Ábrahám idejében, aki szin
tén beduin volt. A zsidó egészen más nép. 
A zsidók eredetileg maguk is beduinok vol- 
tkk ugyan, de az által, hogy az Isten szol
gálatának szentelték magukat és földet mi- 
veltek, egészen átalakultak. A szétszóratás 
által a legkülönbözőbb befolyásoknak lévén 
kitéve, még n igyobb átváltozásokon mentek 
keresztül. Reclus tanár azt mondja, hogy a 
zsidók minden más népnél sokkal inkább 
föláldozták magukat az emberiség emanci
pációja érdekében és az oktalan és az em
bertelen üldözést már csak ezért sem érdem
lik meg.

A tiszta erkölcs. Hollandiában egyik 
község bírája kidoboltatta, hogy fehérnemüek 
kiteregetése a sövényre, gyalogutak mellett, 
szigorúan tiltva van, mert az ilyen fehér
nemüek mindenféle erkölcstelen gondolatokat 
keltenek a járókelőkben.

PecA.jKoczavadász (az erdőbe érve). Ejnye 
azt a mindenét! Hogy minden vadászatom 
ilyen pechesen kezdődik! Most meg otthon 
felejtettem a — puskámat.

Bajos dolog.
Utazó ügynök: Mikor lehet a főnők 

úrral beszélni ?
Segéd: Az nagyon bajos dolog. Tizen

két óra előtt ritkán jön az üzlet s tizenkét 
óra után rögtön távozik.

P iaozi á rak.

Búza . . . 11.80 12.30.
Rozs . . . 8.— 8.15.
Árpa . . . 6.80 7.—
Zab . . 7.— 7.20.
Tengeri . . 5.30 5.35.
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8 N Y I H E G V H  Á Z A.

a m i  mgj.kir. satuL o s z t á l y s o r s j á t é k b a n

Ositálysors ,
0 0 , 0 0 0  I iy c ro m ó u y ó

j e g y z é k e .
u

A  j á t é k t e r v  9 .  § .  w  r i n t  a  l e g a s g j o b b  
i . y e r e a i  n y

1.000,000
E g y  m i l l i ó

k o r o n a .

a '■•rsitlási |ir<>^ianmi nt egy  m i l l ió  
k o r o n á t ,  tehát hűt i! . - összeüli készpénzt 
nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 
!*. szerint: ennélfog\u </.en nsztalysorsjáték 
nagyon előnyős nyere-i esélyeket n y ú jt : és 
pedig :
100,000 50,000

eredeti sorsjegy. penznyeretnenyt.
A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 

i»'Ze> ŐO.OOO nyeremény a mellette álló Jegy
zékben fel van sorolva <•- a kormány ellen
őrzése mellett ha t egymásután következő rö
vid időközben kisorsoltatik. midőn i- a nyert

A nyeremények km ke/őleg vaunak 
\ eosztva :

■ »szeg' a szerencsés nyerőnek készpénzben 
kifizettetik.

Nyeremények K«rcn <

1 a 000.000
1 . 400.000
1 . 200.000
2_ 100.000
1 . 90.000
1 . St 1.000
1 . ;o.ooo
.) 00.000
1 40,000
5 , 30.000
i . 25.000
4 _ 20,000
:t . 15.4HIO

31 . 10,000
07 . 5,000

3 . 3,000
132 , 2.000
t  03 , 1.000

123b . 500
90 . 300

47:150 . 2 0 0 . 170. 130
100. so , 40 korona.

50000 nyeremény es jutalom 13.100.000
kor. ért. melyek hat osztályban

1127 — 2 — 2,
kisorsoltalak.

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti 
áron adunk e l :
E g é s z  eredeti /v'} Irt kr.
Fel
N e g y e d
N y o lc z a d

Az összegnek postautalványon \a ló  vé
tele után azonnal megküldjük a rendes ere
deti sorsjegyet az első htizashani érvenynyel. 
Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket.

.Minden s<*rsjegykuldemenyliez az eredeti 
liuzú-i programmot is megküldjük es m inden 
húzás után vevőink azonnal m**gkapjak az 
eredeti huzási lajstrom ->t.

(tyakran ezreseket ko< zkáztatnak merész 
vállalatokba, a midőn kilutaslia helyezett 
nyeremény nagyon kerde-^-s. — Ennélfogva 
koczkáztassunk egy sorsjegy vételével arány
lag oly csekély összeget, a mely által hirtelen 
nagy töket nyerhetünk

Sorsjegy készletünk nagyon r«ekely és 
gyorsan elfogyhat, tehal u aljuk, hogy a  ren- 
delménynyel ne késsünk e- kérjük azokat, 
lehetőleg azonnal, uzonkui mindenesetre

legkésőbb f. év. márczius 30-ig
hozzánk beküldeni.

Fehér La os és társa
a in. klr. szab. osztalysorsjáték fóelarusitoi. 

Buti [»es*. Gi.ella té r  5. sz

173.-) 38. Tk.

Hirdetmény kivonat,
A nyíregyházi kir. lörvszék mint telek

könyvi hatóság közliirré tes/.i, hogy B. Tóth 
Julianna és B. Tóth Mihály végrehajtatoknak 
Tőkés Mihályné szül. Karikó Borbála elleni
9 Irt töke ennek 1890. évi május hó 1-ik 
napjától folyó 570 kamatai 3 frt 10 kr eddigi 
és 9 Irt 97 krban e zennel megáll.ipitolt je
lenlegi s a még felmerülendő költségek be
hajtása iránt l'oiyo végrehajtás ügyben 17.cn 
kir. törvs/ék területen lekvo uj*lehértói 100 
sz. Ijkv. 105 hisz. u.att foglalt ház, udvar 
és kel l höl álló ingül lanság 1-1 I rt becsérlék- 
ben az 1898. évi május hó 20-áll ti. tv
10 órakor Fj-Feh r <» község hazánál meg
tartandó nyilvános árverésen becsáron alól 
is elfog adatni.

Kikiáltási ar a lentebb kilett becsár.
Báiompenz a beesár I0Ü ,,-a.
Nelt .Nyíregyházin. a kir. törw.ek telek

könyvi osztályánál 189*. márczius hó 1-én. 
(l — i Borbély, kir. tfirv.-zéki biro.

99/1698. V. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az l sM. évi 

LX. t.-cz. 10.'. j; .i értelmében ezennel köz
hírré te-/i, hogy .t ti-z i-löki kir. járásbíró
ság 1"97. évi 9H/J. B szánni végzésé követ
keztében Glück Bajos |avara i j Fekete György 
ellen 80 Irt 50 kr. s járulekai erejéig 1 »9T. 
évi márczius hó _9-én fogan.itositotl kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és : 00 fiira 
becsült k i»  Mihály e> l ’app G. Mihály tisza- 
büdi Ibkosokléd jaró actív követelés nyilvá
nos árverésen eludalnuk.

Mely árverésnek a lis/.i 1 *ki kir. jaras- 
bir<i- g 9 ■ B. I *97. szánni végzése folytán 
so 11 1 o kr. tókekővetel“s é-» eddig ö-s/e- 
m ti .(í Irt :>■*' krban biroilug mar meg.dld- 
piiotl köUsógi c erejéig Szent-llibólyon z 
közs v'ba/.anál !• *".do • -/.közlés ie 1S9S. évi 
m árc/iiis lió 30. napjának délutáni 1 
órá ja  határidőül kitűz- fik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az l-*'l. évi LX. 
t.-cz. 107. es 10b. g-a ertelméiien ké»zpénz- 
fizet s mellett, a legtöbbet ígérőnek b* csűrön 
alul is elfognak adatni.

Kell T.-Lökön, ls9*\ márcz. ‘2‘2. napjan.
Szili**) Béla.

(19—1 1 kir. bírósági végrehajtó.

. 1
f
I * i d e j e : A u g u s z t u s  8a 
I* tembür. t  
I Ülúrté* távclsáL. i ' i  
I  Talaj

szep-

A.

OOOOOCOOLO J O ú  »C500-^3Gü -j i-X O ^ O O O ű O C O Ü O C O D O ^ G O  
O  
O  
O  
Ooso o o a o o
8
O

ö— 20 cm. 
trágyázott.

|  .  J  i a z w r f t e : 15- ^ T C m .
r I V í e ,  e s r t a í e n h e i t :  G n t  p.Zingt. /

M A U T H N E R - f é l e
hírneves

zárt és hat ómig Un <r vállalt csom agokban, a tö rvényesen  bejegyzett

JSF* m e d v e -v é d j egy  g y e i l ü
valam ennyi nagyobb f Ú B Z G r -  és v a s k o r o s k o d ó s o l l -

bon kaphatók.

& G  A Budapesten Andrássy-út 23 szám alatt létező Mauth- 
ner Ödön ezég csakis olyan csomagoknál vállal
teljes jótállást egészei) friss és valódi magvakért, amely cso
magok ragasztva, a medve-ábrával és Mauth- 
ner névvel vannak jelölve, úgy amint a mellékelt rajz is mutat.

(58-8- 8)
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