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Husvét.
A feltámadás, s henne az örök

élet nagy eszméjének ünnepét öli a 
keresztény világ. A hálaadó zsolozsma 
millió keresztény ajkáról száll ama 
végtelen hatalom trónusa felé, aki 
megnyilatkoztatta az emberiség valódi 
rendeltetésének és öuczéljának útját. 
Az a világtörténeti esemény, amely- 
lyel a kereszténység gondolatának 
ellenállhatlan győzelmi nyomulása 
megkezdetett, csak külső keret a hús
véti nagy emlékek megünueplésénél.

Az emberiség isteni bölcsességü 
tanítója valóban feltámadott és él 
unos-untalan az idők végezetéig.

Az ókori állam és társadalom; 
amik közül az első teljesen elenyész- 
tette az egyént, a másik pedig ugyan
csak az első tiranikus hatalma miatt 
még nagy vonásaiban sem válhatott 
ki. egészben megdőlt azoknak a sza
vaknak csodás ereje előtt, amelyek a 
megváltó ajkairól szálltak el. Hanem 
azok a szavak nem csak romboltak 
ókori államot és társadalmakat, de 
uj rendet teremtettek, amelyben va
lódi kifejezésre jutottak az ember 
fensége, czélja, s az ezt szolgáló állam 
és társadalom hivatása.

Mert a Krisztusi tanítás nem csak 
a lelkiekben gazdag és örök igazsá
gokat tartalmazó, de mindenek fölött 
kijelölte beláthatlan időkig az embe

riség állami és társadalmi szervezke
désének legtöbb alaptörvényeit.

Nem is kell a világtörténelem 
tanulságainak mélységes kincses bá
nyáiba leszállanunk annak megerősí
tésére szolgáló érvekért, mikép a 
Krisztus tanította nagy elvek vetet
ték meg alapját az emberi nem foko
zatos haladásának minden vonatko
zásban Vegyük csak azt a legköny- 
nyebbeu látható jelenséget az ókori 
államban, hogy egyént, egyéni czélt 
még a lelkiismeret kérdésében sem 
ismert el. Az egyes ember teljesen 
elveszett az államban, az állam tett, 
gondolkodott és akart az egyes he
lyett s annak ellenére. Az egyéni 
akarat, lelkiismeret és lelkisz.abad- 
ság még fogalmilag sem létezett, 
kisajátítván mindazt az. a hihetet
len méretű hatalom, amely az ókori 
állam organizmusában testesült meg 
— Ennek ellenében, mint a tavasz 
életre hivó melege hatotta át az 
emberiség szivét Krisztus örök szép
ségű intelme, , lélekben imád az 
Istent!" És ezzel ê -> pillanat alatt 
megszűnt a hit. a vallás, a lelkiisme
ret, s általában az. egyes ember lelki 
világi állami tulajdon lenni. Ebben 
az egyetlen igazságban ki lett mondva, 
hogy az állam nem a kizárólagos 
közvetítő tényező az isteniség és az 
egyes emberek között, de még csak 
nem is nélkülözhetetlen, mert az

ember érintkezése az istenséggel ime 
kinek-kinek saját belső lelkiismereti 
dolga lett.

És az emberiség lelkiismerete egy 
pillanat alatt felszabadult ama rab- 
lánczokból, amelyek a szárnyalását 
épen csak a mindent pótló államig 
engedték meg.

Jöttek idők, amidőn a Krisztus 
hitvallásában felszabadult emberi lelki
ismeret egyes korok zsarnoki irány
zataiban ismételten elveszett, de az 
az, önkény már csak múló lehetett, 3 

törvényszerű előzményét képezhette 
a lelkiismeret és egyéni szabadság 
jogok mindinkább teljesebb kifejlő
désének.

Krisztus hitében lett az ember 
valóban emberré, az állam pedig 
azzá, amivé az emberiség boldogsága 
czéljáért lennie kelletett.

Ez a busvét feltámadasi ünnepé
ben a legnagyobb gondolat!

Ma pedig, midón széltében látjuk, 
hogy mennyire befejezetlen a Krisztus 
által kijelentett lelki szabadság ér
vényesülése. s hogy az ezen irányban 
tett lassú haladás mily ellenállásba 
ütközik, nem fölösleges visszaszállnunk 
a husvét ünnepének forrásához, gon
dolatához. és nagy tanulságaihoz.

Mert a husvétkor feltámadott lel- 
kiismeret, s az emberiség öntudatának 
felébredése ma sem teljes még, s nem
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Krón ika.
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Szelíd emlékezet ilju, szép Nemtője!
Mutass rá még egyszer a letűnt időkre ;
Mutasd meg a napot, melynek égi fénye 
Visszasüt e léha, földi szürkeségbe.

Az a nap : nemzeti létünk virradása.
Százados bűnöknek égi megváltása.
Feltámadást jelent az a nap minekünk :
Szabadda, dicsővé sugarától lettünk.

Félszázada tűnt fel s jöttek bár viharok,
Égi glóriában ma is még fennragyog.
. . .  A felleg elvonu lt; elpihent a tu s a : 
Hozsánna tenéked márczius Id u sa ! . . . .

Szép volt, magasztos volt a mi ünneplésünk. 
(More patrio még csak el sem is késtünk.) 
Kgyként buzgólkodott a város, a megye,
A kegyeletből hogy a részét kivegye.

Szelíd áhítatán a szent érzelemnek 
Pártviszály, szenvedély szépen elpihennek,
És a kuruez megye s a renegát székhely 
Adózik egyaránt díszes közgyűléssel.____________

La

S mert kuruez a megye s renegát a  város,
A stylszerüség sem maradhat hiányos ;
Az ünnepi szónok könnyű kitalálni —
Amott ellenzéki, emitt kormánypárti.

Am a s tó u o k  csupán, a s i ó : hazafias.
Mindeniké fennkölt, pártatlan és igaz.
Ajkukról Istenem ! —  heh’ szépen is zengett. 
Hogy dicső a király s nagygyá lett a nemzet.

Éljen a szép haza ! A nagy király éljen !
Zúgott a termekben lelkes szenvedéllyel.
Ki nem bízik : gyáva, — a ki nem hisz : hitvány. 
Mutatja az a két magasztos indítvány.

„Márczius ünnepén királyhoz felirat!- 
—  Hódolatteljescn a megye felirat.
„Kegyelet a holtnak, az élőnek há la !- 
__  S a város óhaja valóságra vála.

Mint mikor szóltanak égi. tüzes nyelvek. 
Kimondani mertük azt az igaz elvet:
Hogy iker testvér lón hazaflság s tid cs ! . . .
Te példázod ezt. ősz Bartholomacidesz.

Prófétánk, vezérünk a honszeretetben.
Magyar és független szívben, szóban, tettben, 
íme felkeresett a király bölcs kegye :
Hazaflság, érdem, jutalmát elvegye.

uviU inni N/riinn IO ol<l«lro tei

Szemünkben a hála örömkönnye reszket 
Ott látván melleden az érdem-keresztet.
A ki megvetettél minden h iúságo t:
Jutalmat nyert ime a hazafiságod.

A te bölcs szavadon épült a nép erre.
Te tanítottad öt hazaszeretetre.
Nyelvben is magyarrá te tetted a népet.
Egy város ünnepe ünnepcltetésed.

Azé a városé, melynek hagyom ánya:
Hazaszeretet és eszm énye: királya.
Bízik a jövőben, múltban meg nem tévedt. 
Méltóan fejezte be az ötven evet.

Azé a városé, melynek szép leányi 
Eszmékért lelkesen tudnak sikra szállni.
Büszke a palotánk, lobogó leng rajta :
A kegyelet szőtte, a reménység varrta . . .

Szelíd emlékezet ifjú, szép nem tő je!
Mutass rá még egyszer a letűnt időkre.
Ne tudjuk egy perczig, hogy van küzdés, nyomor, 
Lcskódik az ármány és éhes a gyomor.

Dm* O111U.
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lesz te ljes m indaddig, m ig a  tisz ta , 
m agasztos K risztusi ta u  á t  még á t  nem 
h a tja  az egyes em bert ép úgy, m in t 
az  em beri társadalom  tag o zata in ak  
o rgan izm usát és rend jé t

A husvét ünnepében h ird e te t t  fel
tám adásnak  nagyon hosszú ideig lesz 
még pályája, m in t h it, vágyakozás és 
rem énységnek, s b e lá th a tla n  idők u tán  
m in t élő valóságnak, m in t az em beri 
nem boldogsága legfőbb zálogának.

És annak  az időnek végtelensége 
csak fokozhatja a h it és vallás benső 
kényszerét, a húsvéti ünnep legna
gyobb go n d o la tán ak ; a le lk iism eret 
szabadságának áh i ta t tá l  való mt güu- 
neplésére.

Közügyek.
A város közgyűlése.

Nyíregyháza város képviselőtestülete ápril 
havi rendes közgyűlését a héten, kedden 
délután tartotta meg a városházának a köz
gyűlési meghívóban .díszterem4-nek nevezett 
nagytermében, amely terem azonban sajnos, 
a mennyezet és a falak vakolatának nagy 
mérvű megrongált volta miatt a disz-nevet 
ma már nem érdemli meg.

A tárgysorozaton ezúttal Iá pont és a 
szokásos .Esetleg más tárgyak* szerepellek 
s a közgyűlés voltaképen egy óra alatt le 
is tárgyalhatta volna valamennyit, de hát 
nem azért utánozza a mi kis parlamentünk 
a nagy parlamentet, hogy szonoklási kedvű
ket a szónokok az igazi közérdeknek alá
rendeljék.

A közgyűlést Bencs László polgármester 
*/«4 óra tájban nyitotta meg s a jegyző
könyv hitelesítésére alakított bizottság tag
jainak megválasztása után bejelentette, hogy 
Kovács Berencz házipénzturnok tartós bete
geskedés.-böl felépülve, a házipénztárt hétfőn 
átvette.

A tárgysorozat els5 pontja a himes- 
kerti földek eladására vonatkozó szerződések 
közül 41 darabnak jóváhagyás végett való 
bemutatása s egyéb intézkedések megtétele 
volt. — Ezek az egyéb intézkedések abból

állottak, hogy a közgyűlés a vételárral hát
ralékban levő vevők bepereltetését elrendelte, 
valamint elrendelte azt is, hogy azon vevők 
ellenében, akik az árverési feltételek értel
mében kiállított szerződéseket aláírni vona
kodnak, a kimozditás és az általuk megvett 
részek vissza vétele iránt a perek tetessenek 
folyamatba.

A közgyűlés csak lóbb rendbeli dikczió- 
zás után hozta meg ezt a határozatot. Méí 
több dikczióra szolgáltatott azonban alkal
mat a szí kvíz utáni fogyasztási adó behoza
tala tárgyában a tanács által előterjesztett 
szabályrendelet. — A szónokok némelyike a 
szegényebb néposztály újabb súlyos meg tér- 
heltetesét látta a szikviz-fogyasztási adóban, 
az orvosok pedig közegészségügyi szempont
ból találták károsnak a szikviz megadóz
tatását.

A felszólalók érveit Kovách Győző fő
számvevő döntötte egyenként halomra, igen 
ügyes, talpraesett beszéddel, kimutatván, 
hogy a szikviz-fogyasztási adót nem a sze
gényebb néposztály, hanem inkább a tehe
tősebbek fogják megfizetni és egészségügyi 
szempontból is egyenesen előnyére lesz a 
fogyasztásnak, ha a szikviz gyártás kellő 
ellenőrzés alá kerül. El is fogadták aztán 
nagy többséggel általánosságban, majd egy
hangúlag részletekben is a szabályrendeletet, 
amelynek értelmében a szikvizre félliteren
ként l kr., literenként J kr. fogyasztási adó 
fog kivettetni, amiből a városnak mintegy 
3—4000 Irt évi jövedelemre van kilátása.

A „Zsandár*-épületre vonatkozólag azt 
határozta a közgyűlés, hogy miután az állandó 
lóavató bizottságnak Miskolczon vagy Nyír
egyházán leendő elhelyezése tárgyában a 
hadügyminiszter még ez ideig sem döntött, 
a bérbeadás kérdését május 1-ig függőben 
hagyják.

Különösebb érdeklődést keltett a tárgy- 
sorozat negyedik pontja, amely a szinház- 
részvénytársaságnak a képviselőtestülethez a 
színház átvétele iránt beadott kérvényére 
vonatkozott. E tárgyban azonban — esetle
ges vagyonszerzésről lévén szó — a közgyű
lés mindössze a felett hozott határozatot, 
hogy a kérdést érdemleges tárgyalás ala un 
nap múlva tartandó közgyűlésre tűzte ki

A város úgynevezett függő kölcsöncinek 
kifizetésére és a vasúti ut, valamint a pa

gonyi utczai kőül kiépítésére szükséges ösz- 
szegek fedezése czéljából névszerinti szava
zással egyhangúlag elhatározta a közgyűlés, 
hogy az italmérési kártalanítási kötvények
ből adassék el 250,000 frt értékű mennyiség 
s a törzs vagyon ekként történő megcsonkí
tásának visszapótlására a kővezetvám jöve
delem egy része fordittassek.

Ezzel kapcsolatban elhatározták azt is, 
hogy a régebben eladott 300,000 forintnyi 
kötvények értékének visszapótlásara a jövő
ben az eddigi évenkénti 1500 frt helyett 
2000 frt vétessék fel a költségvetésbe.

Ezután a vasúti út kérdése került szóba. 
A vármegye alispánja felhívta a várost, hogy 
a vasúti út makadám burkolatát javítsa ki, 
illetve kavicscsal borittassa be. A tanács 
azonban a vasúti út kiépítésének megoldás 
alatt levő kérdésére tekintettel felterjesztést 
javasolt intézteim a varmegye alispánjához, 
hogy a költséges kavicsozást ne kívánja, 
elégedjék meg az elkerülhetetlen javításokkal. 
Klein István főmérnök felvilágosítása nyo
mán a képviselet magáévá tette a tanács ja
vaslatát.

A városi dalegylet részere az aradi or
szágos dalversenyen leendő részvétel czel- 
jaira 300 forintot egyhangúlag megszavaztak.

Ekkor az idő előhíiladott voltára tekin-
lettel ai tárgysorozat tőbbi pontjait a jővő
ülésre hagyták s csuptán a Kassán ápril.
10-dike n megnyitandó 1 Sl-8-ik i ereklye kiál-
litásra szóló meghívást vélték elő, a m<g-
nyitás ra Májerstky Béla főjegyzőt es
Borubszky Bál főgimn. tanár, képviselőtestü
leti tagot küld vén ki.

Ezután Borubszky Bálnak lapunk más 
helyén ismertetett indítványára került a sor, 
végül pedig Mikecz József intézett interpel- 
lácziót a polgármesterhez, kérdezvén, hogy 
mi igaz azokból a hírekből, hogy a városnak 
három tisztviselője ellen is fegyelmi eljárások 
vannak folyamatban, s ha ezek a hírek a 
valóságnak megfelelnek, hajlandó-e a pol
gármester azokról az ügyekről a képviselő- 
testületet tájékoztatni? A polgármester azon
ban kijelentette, hogy miután az ilyen ter
mészetű folyamatban levő ügyekről a tör
vény szerint felvilágosításokat ma meg nem 
adhat, az interpelláczióra < rdemieges választ 
sem ad.

A közgyűlés '/* 7 óra felé oszlott szét.

A P andú r meg a Tini.
Nagy nap volt az a mi házunknál, mikor 

a Pandúr odakerült. Perge Jeska hozta, a 
dinnyecsősz fia. Az .urtinak* küldte az öreg 
Perge bácsi. Az az uríi pedig én voltam.

Egy vasárnap délután kint jártunk a 
dinnye-földön. Aztán hogy a csősz meglátott 
bennünket, odacsoszogott szijjakkal össze
tűzött, vastag bőr-bocskorában. Majd meg 
elhitt a kunyhójához, hogy nézzük meg a 
kis kutyákat.

Még akkor olyan kicsi volt a Pandúr, 
mint a kel öklöm. Aztán meg a szeme sem 
nyilt ki. Nem is hívtak még akkor Pandúr
nak. Hanem azért nekem már is megtetszett. 
Kértem is az óreg Perge bácsit, hogy adná 
nekem. Nekem is Ígérte. Tan azóta se tett 
ígéret olyan boldoggá.

Hát még mikor a Jóska elhozta! Már 
akkor nyitva volt a szeme, de még olyan 
aczélkékes szinü. Enni se tudott meg tejnél, 
meg tejbe mártott kenyérbélnél egyebet. 
Aztán meg az anyja után is nyöszörgőit. 
Alig tudtuk clcsendesiteni. Tejbe mártottam 
az ujomat, azt szopogatta. Még most is 
érzem lapos, meleg nyelvecskejet, ha rá
gondolok.

A Perge Jó-ka kapott egy fényes hatost, 
amiért elhozta; az öreg Perge bácsinak meg 
két csomo dohány jutod érte. Meg akkor 
nem ütötte be a fináncz mindenüvé az orrát.

A kis kutya aztán mikor jóllakott, el
aludt az ölemben. No h'szcn csend is volt

ám a háznál! Jaj lett volna annak, aki egy 
hangos szót merészelt volna kiereszteni a 
száján!

Mig az ölemben aludt, az alatt találtam 
ki számára a Pandúr nevet. — Perge bácsi 
megjósolta, hogy nagy kutya lesz belőle, — 
meg is látszott puha vastag lábain, széles 
talpán, meg a szeles homlokán, hogy nagyra 
fog nőni. Olyan nevet kerestem, ami illeni 
fog neki, ha nagy lesz. A Pandúrt találtam 
ilyennek, mindjárt meg is kereszteltem egy 
pár csöpp tejecskével.

Persze, hogy attól kezdve a Pandúr volt 
a legfőbb személy a háznál. Az ő kedvébe 
járt mindenki. Külön ágyacskát is kapott a 
lornácz végén, a pi lrajáró alatt egy elnyűtt 
paplan-darabból. *

Meg is érdemelte. Olyan jó kis kulya 
lelt belőle, hogy még. Pár nap alatt el
felejtette a mamáját, nem vinnyogott többé 
utána. Aztán meg milyen játékos volt. — 
Gyönge lábacskái alig bírták lomha testét, 
mégis mindig futkározott. Olyan különösen 
szaladt féloldal vast, aztán vissza-visszanézett, 
hogy hát én megyek-e utána?

Teltek a napok, teltek a hetek,, már a 
dinnye is érni kezdett, mikor egyszer el
határoztuk. hogy a legközelebbi vasárnap 
délután a Pandúr is kijön velünk a dinnye- 
földre. Hadd las.sa meg a mamáját. Vájjon 
megismeri-e még.
eS Hát bizony nem ismerte. Csak egy 
kutyapajtást latolt benne, akivel játszani 
lehet. De az öreg nem volt játékos, Úgy

rámordult, hogy a Pandúr farkát behúzva 
bujt a hátam megé.

Bezzeg aztán, mikor egészen felnőtt, 
nem bujt más kutyáktól sem. Olyan nagy 
lett, mint egy bornyu. Hatalmas, kifejlett 
komondor, de nekem a legjobb, leghívebb 
játszó pajtásom.

Minden reggel az ajtóban lesett. Mikor 
aztán kijöttem, örömében először körül
futott az udvaron, elűzve a tyúkok között 
settenkedő verebeket, meg a galambokat, 
aztán vígan csaholva futott hozzám vissza, 
mintha mondani akarta volna: .Jöhetsz kis 
gazdám, nincs idegen lény az udvarban!*

Ezért a figyelemért minden reggel egy 
darab kávéba mártott kenyeret kapott. Egy 
nyelés volt neki az egész, de megelégedett 
vele s aztán mentünk játszani.

Engedte, hogy czibáljam a fülét, szőrét. 
Kinyitottam a száját, inég rá is kapaszkodtam, 
mint valami paripára; ezért sem haragudott, 
hanem szépecskén leült, amire természetesen 
lecsúsztam róla, nagyokat kaczagva, hogy 
csak úgy hangzott bele az udvar. O meg 
olyan sunyi pillantásokat vetett ilyinkor 
reám, mintha csak örült volna, hogy Időzött.

De csak velem volt ilyen jó barátság
ban különben nagyon komoly és rátartás 
természete volt. A cselédek épenséggel nem 
imponáltak neki. — Azokat csak annyira 
becsülte, hogy az ételt azok adják oda neki, 
aztán feléjók sem nézett, nem avatkozott 
a dolgukba, de nem is fogadott cl tőlük 
parancsot som.
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Kiűző czikkeinkben, ámbár csak főbb 
vonásokban, már reámutatlunk azon nagy 
előnyökre, amik az erdőkből és erdősítések
ből allalánosságban várhatók.

Vizsgáljuk most végezetül azt a kérdést, 
hogy magában Szabolcsvármegyében van-e 
szükség a meglevő erdőségek szaporítására?

Akik előző czikkeinkct ligyelernre mél
tatták, azok bizonyára tisztában vannak 
azzal, hogy erie a kérdésre a felelet más 
nem lehet, mint az, hogy igenis van. Hiszen, 
hogy csak egy csatlanós példát idézzünk fel 
emlékezetünkbe: az erdő egeknek a jégesőkre 
való hatásara kell gondolnunk. Csak azokat 
az adutokat kell figyelembe vennünk, amiket 
e tekintetben Szabolcsmegyéről «*s a közvet
len s/.omszi dós, de erdősegekben gazdagabb 
Hajdumegyoröl felemlítettünk. Pedig, mint 
annak idején kiemeltük, a jegesőzesekre való 
hatásuk az erdőségeknek szintén csak köz
vetett haszon. Közvetett haszon, de a mező- 
gazdasággal foglalkozó Szabolcsvármegyc éle
teben nagyon is jelentős haszon.

11a azonban Szaboicsvarrnegye viszonyait 
közelebbről vizsgáljuk, találunk itt egyéb 
olyan viszonyokat is, amelyeknek javulása 
egyenesen az erdőségek szaporításától vár
hatók.

Ott vannak a hirtelen, úgyszólván át
menet nélküli hőmérséklet változások. — A 
tavaszi késői és az őszi korai fagyok. Ott 
vannak a tavaszi tartós száritó szelek. Ott 
van a tavaszi esőzések gyakori kimaradása. 
Viszont nyáron a heves záporok. A tikkasztó 
nyári tartós hőség és ezzel szemben a téli 
napok tulhidegsége. Ott vannak a porfelle- 
geket űző gyakori szelek; hiszen közmon
dásossá vall, hogy a Nyírségén hetenként 
három napig dühöng a s/él és hordja a port 
es szemetet ember, altat szeme közzé, ve
tésre, termésre. < )tt vannak a lm nélküli 
száraz hideg telek. Szóval az egész klímának 
olyan rendszertelensége, amely nem cstrk a 
mezőgazdasági a, de az emberegészségügyre 
is szerfölött kedvezőtlen.

Kzen a rendszei telenscgen pedig Szebolcs- 
megyében halandó emberi eszközökkel csu
pán erdősítésekkel lehet segíteni.

Felvethető azonban es pedig joggal vet
hető fel az a kérdés, hogy vájjon az erdő

ig)- tartott a Pandúr egyeduralma a 
háznál, egészen addig, inig a Tini nem került 
a házhoz.

Ez a Tini egy gyönyörű, hosszú szőrű 
hófehér angora macska volt. — A városban 
lakó nagynénikén! küldte születésnapi aján
dékul. megtudva, hogy mennyire szeretem 
az állatot.

A Tini már majdnem egészen felnőtt 
korában került hozzánk, hanem azért hamar 
megszokott nálunk. Talán inért hogy vele 
is annyit foglalkoztam.

Így aztán két játszópajtásom is lett. 
Csakhogy a Pandúrral az udvaron, a Tini
vel meg a szobában játszottam. A Pandúr
nak persze a szobába nem volt szabad be
menni, a Tininek szabad volt ugyan az 
udvarra kimenni, de jobban találta magát 
odabent.

A Pandúr eleinte nem vette észre, hogy 
vetélytársa akadt. Hanem (mikor a Tini 
már egészen hozzám szokott, — úgy hogy 
mihelyt bementem a szobába és leültem 
valahova, rögtön hozzám jött, az ölembe 
feküdt és dorombolni kezdett, én is több időt 
szenteltem neki, mint a Pandúrnak.

Pedig a Pandúr ezt zokon vette. Lát
szott rajta, hogy bántja. Nem egyszer türel
metlenül járt le s fel az ajtó előtt, hogy 
menjek már hozzá is ki, hagyjam ott a 
macskát.

Egyszer aztán eszembe jutott, hogy hiszen 
játszhatunk mi hárman is együtt. Tudtam 
ugyan, hogy kutya meg macska között ritka

sitések nem járnának-e nagyobb kárral, a 
kilátásba helyezett haszonnál, vagyis, hogy 
vannak-e Szabolcsvármegyének erdővel leendő 
beültetésre való területei?

A felelet azonban erre is igen könnyű, 
mert hiszen általánosan ismert dolog, hogy 
Szabolcsvármegyének a Tisza folyó melletti 
részétől eltekintve, a többi része úgyszólván 
egészen homokos talaj, még pedig futóho
mokból szélhordás következtében támadt 
homokbuezkák lánczolata.

Ezeknek a homokbuezkáknak pedig meg 
van az a sajátságuk, hogy az ekevas köny- 
nyen halad ugyan bennük, — ez adja ma
gyarázatát a rajtuk elterült ősi erdők kiirtá
sának is, minthogy a régi kezdetleges gaz
dasági eszközökkel könnyű volt a művelésük, — 
de viszont könnyen elbánnak velük a szelek 
is, megtevőn sokszor azt a tréfát is  hogy a 
homokkal együtt az egt >/. vetést a harmadik, 
sőt negyedik ázomszéd vetésére szállítják át, 
emezt gyökerestől elsodorván, amazt pedig 
a behordással tevén tönkre

A beerdősitésre váró területek tehát 
szinte önként kínálkoznak s ezeknek beül
tetésük nem csak a buezkákat tennék erdő- 
gazdaságilag kihasználhatóvá, — mezőgazda- 
sági hozadékuk számba is alig jöhetvén, — 
hanem az ekként teremtett erdők véderdőkké 
is válnának, megmentvén az alacsonyabb 
fekvésű helyeket a homokkal való behor- 
dat ástál.

Az erdősítés tehát Szabolcsvármegyében 
annak a szem előtt tartásával volna keresz
tül viendő, hogy a kopár, szélhordásos, m •ző- 
gazdaságilag csaknem teljesen hasznavehe
tetlen területek erdősitendők be.

Nagyobb birtokosaink már belátták azt, 
hogy az ilyen területek mezőgazdasági keze
lése nem hogy haszonhajtó volna, de önma
gukban legtöbbször a reájuk fordított tény
leges kiadásokat sem térítik meg. Több ura
dalom található ma már Szabolcsmegyében, 
ahol az ilyen területeket erdősítés alá fogták. 
Igv legutóbb a gr. DessewITy- féle hitbizo- 
mányhoz tartozó orosi birtokon folyik epen 
mostanában egy nagyobb szabású erdősítés. 
De van tudomásunk másokról is, még pedig 
mind olyan birtokosok, akik elismeri jó gaz
dák; akik nem luxus czelbol erdősítenek.

Amit tehát ezek a nagybirtokosok saját 
birtokaikon már is megkezdték, azt megte
hetik és saját jól felfogott érdekükben meg

az igazi jó barátság, a Pandúr is megűzte a 
Tinit, ha az udvarom meglátta, hanem én 
elhatároztam, hogy összebékitem őket.

A Tinit az ölembe vettem, hogy kiviszem 
a Pandúrhoz, és mindkettőjüknek lelkűkre 
beszélek. Hiszen értik a jó szót az állatok is.

A Pandúr akkor is az ajtó előtt várt 
reám.

Hanem amint kiléptem az ajtón és meg
látta az ölemben a Tinit, egyszerre reám 
ugrott és . . .

Nem emlékszem, nem tudom, hogy tör
tént, mert elestem sa  fejemet úgy belevág
tam a küszöbbe, hogy máig is homlokomon 
a nyoma. Elvesztettem az eszméletemet.

Mikor magamhoz tértem, az ágyban 
feküdtem. Fejem vizes ruhákkal volt körül- 
kötve. Első kérdésem a Tini meg a Pandúr 
volt hanem azt mondták, betegnek nem 
szabad állatokkal játszani, mert akkor nehe
zebben gyógyul meg.

Mikor pedig jobban lettem és újra a 
Tini, meg a Pandúr felől kérdezősködtem, 
elvittek a nagynénihez.

Ott volt czicza is, kutya is, de egyik 
sem pótolhatta sem a Tinit, sem a Pandúrt.

Azokat nem láttam többet.
Csak évek múlva mondták meg, hogy 

a Pandúr megfojtotta a Tinit és annyira 
dühös volt, hogy agyonlőtték.

Jól tették. Úgy sem tudtam volna többet 
szeretni, ha olyan irigy volt.

Vándor.

kell tenniük a kisgazdáknak, a községek lako
sainak is s bizonyára meg is teszik, ha a 
kezdeményezés, a mozgalom az illetékes hely
ről megindul.

A főldmivelésügyi miniszter épen a múlt 
szombaton terjesztett be egy törvényjavas
latot a képviselőházhoz a községi és némely 
más erdőknek állami kezelés alá vétele, vala
mint a kopár területek beerdősitéséről.

A hazai erdőségek fen tartása, szakszerű 
kezelése és szaporítása tehát a kormánynak 
is különös gondját képezi, — kell tehát, hogy 
különös gondját képezze a törvényhatósá
goknak is.

Szabolcsvármegyc sok téren első a társ- 
törvény hatóságok között. Azt hisszük, első 
lesz ebben a kérdésben is. Figyelmét kiter
jeszti bizonyára az erdőségekre és az erdő
sítésekre is.

E tekintetben bizalmunkat annál is inkább 
sziláid alapokra fektethetjük, inért tudomá
sunk van arról, hogy ezzel a rendkívül fon
tos kérdéssel mar foglalkozott is es ha a 
szoczialista mozgolódások a legutóbbi időben 
nem vettek volna annyira igénybe ügyeimet 
és tevékenységét, úgy lehet, ma mar kész 
program inja is volna.

A szocziáiisla mozgalmak immár nagy 
mértékben lecsillapultak. Ebből folyólag napi
rendre kerülhet ismét a varmegye kepar vagy 
kopárosodó és mezőgazdaságilag hasznavehe
tetlen részei beerdősitesenek kérdése.

Ha ez megtörténik, reméljük, hogy a 
megoldás sem várat sokáig magára.

Tivoli. Huszonegy. M akaó.
Teljes tudatában vagyunk annak, hogy 

a nyíregyházi kaszinó nem nyilvános hely 
Helyiségeibe csak a tagoknak és a tagok 
áltál bevezetett vendegeknek szabad a be
menet.

Tudatában vagyunk tehát annak, hogy 
amik a kaszinó helyiségeiben történnek, azok, 
— amennyiben nem közérdekűek — nem a 
nyilvánosság elé valók.

És ha még is a kaszinó zárt helyiségei
ben történtekről és történőkről kell szola
ltunk, magyarázatát ez abban leli, hogy ezek 
az események ma mar nemcsak a kaszinó 
tagjait, hanem az egész város, sőt a vidék 
közvéleményét is foglalkoztatják.

Nyíltan tárgyalják ma mar azt a foly
tonos és mind nagyobb mérveket öltő hazárd
játékot, ami a kaszinó helyiségeiben nap-nap 
mellett folyik.

Tárgyalják magánházaknál, tárgyalják a 
kávéházakban, az utcza-sarkokon es szinte 
lesik az újabb és újabb szenzácziós híreket 
a nagyobb nyereségekről és veszteségekről 
s ezen tárgyalások végeredménye rendszerint 
egy kérdés: hova fog az vezetni?

Nem szét etjük a nagyképűsködést; — 
magunk sem akarunk nagykepüsködni. El
fogadjuk azt a tételt is, hogy utóvégre aki 
játszik, a saját zsebére játszik, kinek mi* köze 
hozzá ?

Hát a kérdéshez ilyenképen nekünk sincs 
semmi közünk.

Hanem igen is van akkor és úgy, ha 
mi is azt a másik kérdést vetjük fel, hova 
fog ez vezetni ?

Jól tudjuk, hogy a törvényileg tiltott 
szerencse játékokat széliére játszák az eg< sz 
országban. Játszák olyanok is, akik a törvé
nyeket alkotják s olyanok is, akikre a törvény 
végrehajtása volna bízva.

Hanem mindennek meg van a maga 
határa.

A nyíregyházi kaszinóban a legújabb 
campagne — mert hiszen divatja van a 
szerencse-játékoknak is — a tivolival kez
dődött. Kezdetben kisebb összegekben ját
szották. Majd — I’ appétit vient en man- 
geant! — nőttek a tétek, nőttek a bankok. 
Harinincz—negyven forint is állott egy-egy 
dobáson, ami eleinte szenzaczió-számba ment, 
később megszokottá vált.
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Aztán mikor a tivoli már nem volt 
elég izgató, következett a „huszonegy*. — 
(A „ferbli“-ről nem is beszélőnk; az ősi és 
kiirthatatlan.) Ez is kisebb összegekkel kez
dődött — de aztán I' appétit . . .

Egyszer csak eszébe jut valakinek, hogy 
a „ huszonegy “-nél sokkal igazságosabb a 
„makaó*, mert abban a sanceok egyenlők s 
minden a kártyától, a szerencsétől függ. Így 
került sorra a „makaó*

Előbb ezt is kisebb letekkel játszották, 
azonban már is akkorákkal, aminők a „tivoli
nál csak elvétve fordultak elő.

A makaóról azonbm szakértők állítják, 
hogy a legveszedelmesebb játékok egyike, 
amelynél a pénz játék közben teljesen el
veszíti az értékét s a játékos, inig pénz van 
előtte, a játék hevében épen a játszmák 
egyszerűsége és gyorsasága miatt a tízeseket 
ép oly könnyen koczkáztatja, mint más játék
ban a koronákat. A szenvedély teljesen úrrá 
lesz a játékos felett.

És T appetit . . . Ma már feltűnést sem 
kelt az olyan „bank*, amelyben pár száz 
forintot tesznek ki a halomra dobalt öt és 
tiz forintosok.

Hova fog ez vezetni?
Jóra semmi esetre sem. mert hiszeu 

régi igazság, hogy kártya- és egyáltalán 
szerencse-játékban végeredményében csak 
veszíteni lehet.

A kaszinó választmánya megkísérelte 
ugyan a j.itekszenvedély korlátozását akként, 
hogy legutóbb tartott ülésében a kártya 
dijat felemelte őt forintra nappal, tiz forintra 
ejjel. S az eredmény ? Épenséggel semmi. 
Legfeljebb tálán az. hogy a kártyákat nem 
cseréltetik fel újakkal olyan gyakran.

Ismételjük, hogy nem akarunk nagy* 
kepüskődni. Nem akarunk hivatkozni arra, 
hogy vájjon a mi társadalmi és vagyoni 
viszonyaink megengedhetik-e, hogy egy—egy 
játékosnál rövid 10—15 perez alatt százakra 
menő dilT renc/.iák álljanak elő? Nem akarunk 
filozofálni a folyvást fokozódó és terjedő 
iatekszenve b-lynek a rendes hivatásos foglal
kozásra visszaható következményeiről, sem 
a játék szenvedély rabjává lett játékosok 
idegrendszerérői és családi kötelességeiről.

Hsak azt kérdezzük egész tisztelettel a 
kaszin j igen tisztelt választmányától : nem 
latja-e. hogy ez az ut a raonte-karlói mintához 

. ■ pisztoly-
dórd ülést?

A „ N y íre g y h á z a "  a képvise lő
testületben.

A márczius 18-iki városi képviselőtestü
leti gyűlésen történt, hogy — mint annak 
idején megírtuk — Mészáros János nyugal
mazott in. kir. U vélhordó, képviselőtestületi 
tag. interpellácziot intézett a polgármester
hez, hogv dr. Prok Gyula, lapunk felelős 
szerkesztője, milyen jogezirnen foglal helyet 
a képviselőtestületben?

Az interpelláló képviselőtestületi tag 
ugyanakkor megemlékezett arról is, hogy a 
dr. I'rok Gyula felelős szerkesztósege alatt 
megjelenő „Nyíregyháza* egy előző képvi
selőtestületi közgyűlésen történtekről az , Apró
ságok a hctróP cziniü rovatban a rovatnak 
megfelelő tréfás hangon írván, a többek kö
zött Mészáros János szereplésével is foglal
kozott, amit azonban ő annyira zokon vett, 
hogy a sajtó ilyen nemű megtámadásai elle
neben a polgármestertől kért védelmet.

Ezen beszéde közben többek állítása 
szerint „Nyireg) háza“-t „szennylap*-nak ne
vezte, — amit ugyan mi magunk sem vet- 
vetünk észre, mert különben bizonyara nyom
ban megtoroltuk, illetve megtoroltattuk volna, 
ezen kifejezés miatt azonban Porubszky Pál 
képviseleti lag a héten k dden délután tar 
tolt közgyűléshez az előző napon indítványt 
nyújtott be, s a közgyűlés végén szóval is 
megindokolta azt, hogy a sem a képviselő- 
testület méltóságává!, sem a „Nyíregyháza*

és szerkesztői rcputatiójával össze nem férő ki
fejezés felelt a közgyűlés rosszalását fejezze ki.

A kérdés akként nyert megoldási, hogy 
az elnöklő polgármester Mészáros Jánost a 
kérdéses kifejezésért, amelyet elhangzásakor 
a polgármester sem hallott, utólagosan 
rendre utasította, mire Porubszky Pál indít
ványát visszavonta.

A dolog ekként velünk és lapunkkal 
szemben is teljesen kielégítő módon nyervén 
befejezést, ahhoz nekünk most már annál 
kevésbb * lehet és van szavunk, mert hiszen 
jól tudjuk, hogy Mészáros János képviseleti 
tag ur az inkrimitált kifejezést csak nagy 
neki buzdultában szalasztotta ki a száján, a 
nélkül, hogy annak jelentését és jelentőségét 
ismerte volna.

Hireh.
Olvasóinknak és munkásainknak 

boldog Ünnepeket kívánunk.
— Katonai látogatás. Clair Gyula altá

bornagy, a kassai Ill-ik honvédkerület pa
rancsnoka a héten hétfőn este Nyíregyházára 
érkezett és itt kedden szemlét tartott az itt 
állomásozó honvédhuszar osztály felett. Az 
altábornagy szerdán reggel utazott tovább.

— A színház ügye. A nyíregyházi szín
házat tudvalevőleg egy részvénytársaság épí
tette fel. A részvényesek már részvényeik 
jegyzése alkalmival el voltak ugyan készülve 
arra, hogy azokból jövedelmet látni soha sem 
fognak, azt azonban a legpesszimisztikusabb 
felfogásnak sem sejtettek, hogy rövid p ír év 
alatt az ekként közadakozásból felépült szín
ház árverés alá k< rül. A dolog azonban nem igy 
történt. Az összes részvények nem találván 
gazdára, a részvénytársaság kölcsön utján 
fedezte a színház felépítéséhez hiányzó össze
get. A színház jövedelme azonban az adósságok 
kamatait sem fedezte s ma inár ott áll a 
dolog, hogy a színház csakugyan árverés alá 
kerül, ha csak Nyíregyháza város mást nem 
gondol ki és ál nem veszi a részvénytársa
ságtól. A részvényt írsaság ajánlatot is tett 
a városnak, hogy a színházit az adósságok 
út válla lása ellenében a város tulajdonába bo
csátja. A varos képviselőtestülete a kedden 
délután tartott ülés ben a törvény szerint 
meg érdemlegesen nem foglalkozhatott a 
kérdéssel, csupán *0 nap múlva tartandó 
tárgyalásra tűzte ki.

— Felépült pénztáros. Kovács Ferenci 
Nyíregyháza varos házi pénztárosa, huzamos 
idő óta betegségéből felépülvén, hivatalát e 
hó 4-én átvette.

— Hangverseny a főgymnasiumban. Az
aradi orsz. tornaversenyen, mint már megírtuk, 
részt vesz főiskolánk ifjúsága is, mely mar 
eddig három országos tornáról sok babérral 
övezve hozta vissza a főgymnásiuni zászlóját. 
Azonban sok ügyes tornászó az ifjúság közül 
a kirándulás nagy költségei miatt nem vehetne 
részt a versenyen, ha segélyben nem részesül. 
Ezen pár száz forintra rugó segélyösszeg 
megteremtése czéljából f. április hó 24-án 
hangversenyt rendez az iskola ifjúsága. A 
rendezéseién négy professzor működik a fiuk
kal s igy a hangver- ny kellő színvonaláról 
gondoskodva lesz, melynek erkölcsi sikere 
annyival inkáid) biztosítva van, mert városunk 
három szép fiatal hölgye is közreműködik az 
estélyen. Hiszszük, hogy közönségünk gondos
kodni fog az anyagi sikererői, elősegítve 
lelkes ifjúságunk nemes törekvését. A részletes 
programmot legközelebb ismertetjük.

— A vasúti ut építése. Tizenegy év óta
kisért állandóan a vasúti út kiszélesítésének 
és kiépítésének kérdése. Hosszas huzavonák 
és lárgyulgatasok után az ügy odáig érlelő* 
uött, hogy az út kiépítését a város elhatá
rozta. Ari iák idején meg is emlékeztünk 
arról, hogy a szükséges tervek és költség
előirányzatok elkészültek s felterjesztettek a 
varmegyére jóváhagyás czéljából. Az állam- 
építészeti hivatal azonban a terveken és 
költségelőirányzaton némi módosításokat lá

tott szükségeseknek s igy azok ismét vissza
kerültek a városhoz. Minthogy pedig a vas- 
utrávezető kocsiút makudám burkolata a 
nagy forgalom következtében ismét megle
hetősen megviselt állapotban van, a várme
gye alispánja felhívta a varost, hogy az 
utat kavicscsal boríttassa be. A város pol
gármestere azonban a kilátásban levő útépí
tés miatt arra kérte az alispánt, hogy ettől 
a kívánságtól álljon el. Az alispán viszont arra 
való tekintettel, hogy még a tervek sincsenek 
jóváhagyva, sem a kisajátítási jog engedélyezve 
nincs, léniáitól ta előbbi utasítását, nem 
tartván valószínűnek, hogy az ut építése a 
folyó évben foganatosítható legyen. Ez ügy
gyei foglalkozott a kedden délután tartott 
közgyűlés is, amelyen azonban, miután 
Klein István főmérnök bejelentelle, hogy a 
terveken kívánt átalakítások és újabb fel
vételek 2 hét alatt foganatosíthatók, s hogy 
a kisajátítási jog megnyerése utánjárással 
rövid idő alatt megszerezhető, hogy tehát 
az ut építése még ez év folyamán, — hacsak 
egyéb akadályok nem merülnének fel — 
foganatosítható is lenne, azt határozták el, 
hogy újabban a képviselőtestület írjon fel a 
vármegye alispánjához s k *rje, hogy eléged
jék ineg azzal, hogy nagyobb költekezések 
elkerülésével csupán a megrongál; helyek 
időszakonkénti kijavításával biztosittasséic a 
vasuti-ut járhatósága, amelynek végleges 
rendezhetése, illetve még ez év folyamin 
leendő kiépithetése tehat a felsőbb hatósá
gok megfelelő jóindulatától, illetve gyors 
intézkedései I ól függ.

— Várkonyi elveszett! A hírhedi Vdrhtuyi 
István, akinek izgató lapjavai a „Fóldmiv lo*- 
vel sikerült elbolonditania és felbujtania nem
csak Szabolcs varmegye és a szomszédos 
megyék, de más vármegyék józan gondol- 
kozaau mezei munkásait és kisebb gazdáit 
is, s aki miatt heteken keretiül izgatottság
ban élt az ország birtokos osztálya, amint a 
budapesti lapok írják, pár nap óta nyom
talanul eltűnt lakásáról. M.ircziu- 2tí-án a 
nyíregyházi törvényszék előtt kellett volna 
megjelennie*> -z.imot adni gálád izgalá.-uicrt, 
ekkor azonban meg nem jelen, >üt mikor 
aztán íl-ére elővezettelé?él rendellek el s i 
kiküldött detektívek megjelentek lakásán, 
hogy előállítsák, ekkor hozzatartozoiS.I
azt a felvilágosítást nyertek, hogy a több-zű
rös háziúr „ismeretlen helyen tartózkodik.* 
A fővárosi lapok különböző kombmácziokat 
főznek a Várkonyi eltűnéséhez. Nemei vek 
szerint külföldre vette volna útját, inasak 
szerint tálán szülőföldjére, Czeglrdre utazott, 
az „Országos Hírlap* kiküldött tudósítója 
előtt azonban a Várkonyi felesége odanyilat
kozott. hogy férje Üzabolcsmcgythr jött s itt 
tartózkodik. Nem lehetetlen ugyan, hogy ezt 
csak a közvélemény és a hatóságok félre
vezetésére mondotta ó nagysága, hanem 
azért nem ártana, ha hatóságaink kissé 
körültekintenének a vármegyében. Hát ha 
csakugyan idejött azon reményben, hogy itt 
az oroszlánbarlangban érezheti magat leg
nagyobb biztonságban?

— Óvónő választás. A bűd-szent-uiil.alyi 
kisdedóvodába óvosnöül folner Mariska vá- 
lasztatott meg.

—  Nyíregyháza —  gyümölcspiacz. A nyír
egyházi meggynek, amely elnevezés alatt 
azonban a szomszédos községek határaiban 
termett meggy is értendő, olyan jó hírneve 
van a gyümölcskereskedők körében, hogy 
nemcsak messze vidékre, de külföldre is elő
szeretettel vásárolják és szállítják. Ez u kö
rülmény szolgált indokul egyebek között 
lloffmann Adolf helybeli kereskedőnek arra, 
hogy a varoshoz egy indítványt adott be a 
nyíregyházi gyümölcspiacz létesítésé és kifej- 
lesztese érdekében. Az erdekes indítvány u 
többek közt hivatkozik arra is. hogy négy 
meggyfa, ami alig igényel valami gondozást, 
több tiszta jövedelmet ad egy hold földnél. 
Mint értesülünk, ílencs IAszló polgármester 
e kérdésben nagyobb szabású értekezletet 
lóg legközelebb összehívni.



—  A rendó'rség figyelmébe! Felkérés foly
tán felhívjuk a rendőrség figyelmét azon 
körülményre, hogy a kereskedők alkalma
zottjai ismeretes két kerekű talicskáikkal 
következetesen a gyalog-járdákon járnak, 
nemcsak a város belső utczáin, de a főtere
ken is. Már pedig kétséget alig szenvedhet, 
hogy a járdák nem ilyen czélra készültek, s 
nem is ilyen czélokból tartatnak fenn. —
A városi hatóság figyelmét pedig a város
háza előtti kőjárda ro^s/. állapotban voltára 
hívjuk fel. A kövek ugyanis már annyira 
elkoptak, hogy köztük egész hézagok, gödrök 
támadtak, amelyek pedig hogy mennyire 
veszedelmesek, szomorúan bizonyítja az az 
e napokban történt csel, hogy egy kis isko
lás leány lába a városháza déli szögletén 
levő egyik ilyen hasadékban olyan szeren
csétlenül akadt meg, hogy a szegény kis 
leány lába kiliczamodott.

— Adomány a 48-as honvédeknek. A 
dr. Vietórisz József által a márczius 15-diki 
ünnepélyre Írott költeménynek eladási áfából 
a polgármester kezeihez Ül frt tétetett le, u el v- 
összegből Buzga János, Ondó István, Bodnár 
Mihály, Árnyas Márton, Benkei István, Spisák 
Mihály, Kovács István, Liskó Mihály, Pozor 
István, Kocsis Mihály, S/.treborni György, 
Dániel Mátyás, Frank Sámuel, Gyöngyös)- 
Bernét, Brczina Mátyás, Vrabéli József, 
Fajcsik Sámuel, Zupkó Peter. Szécsy György, 
Hegedűs József honvédek és a Szkorni János 
özvegye részesültek. A költeménynek 200 
példányban való kinyomatási árát Jóba Klek. 
h jótékony czél érdekében egész összegében 
átengedte.

- Halálozás. K iss József, a helybeli 
állami anyakönyvi hivatal második anyakönyvi 
vezető helyettese, a múlt csütörtökön hosszas 
szenvedés után elhalt. — Másnap délután 
temették el nagy részvét mellet. Vég tisztesség 
tételére testületileg vonult ki az önkéntes 
tűzoltóság Sztárek Fercncz főkapitány veze
tése alatt.

— Ezer uj népiskola. Kőztudomás sze
rint Vlassics Gyula kultuszminiszter a költ
ségvetés tárgyalásakor kijelentette, hogy az 
országban meg legalább ezer uj népiskolát 
kell felállítani, hogy az égetőbb hiányokon 
segítve legyen. Mint értesülünk, a közokt. 
miniszter ez irányban már meg is tette a 
kezdeményező lépéseket. Felhívta ugyanis a 
vármegyék főispánjait, hogy rövid idő utalt 
tegyenek hozzá ez ügyben kinn ritő je'entést.
E jelentések alapján lesz megállapítva a 
sorrend a következő őt év alatt szükségesnek 
látszó iskolák felállítására nézve.

— Figyelmeztetés. Az ev. ref. egyház 
elöljárósága ezepnel figyelmezteti az egyház 
adófizető tagjait, hogy ezentúl adóikat min
dig közvetlenül a gondnoki hivatalban fizes
sék be, (vasárnap d. e. 11 —I-’-ig,l mivel 
az egyház külön adószedőt tartani nem fog. 
Egyúttal azt is tudomására hozza az adó
fizető híveknek, hogy az egyházi adók fel- 
évenkint esedékesek és igy a félév eltelic 
után végrehajtási utón, kőzadók módjára 
hajlatnak be. Az ev. re/, egyház elnöksége.

— Tornacsarnok a nagykállói gimnázium
ban. A nagy-kállnigimnáziumban uj torna- 
csarnokot fognak építeni. Az előirányzott 
költség 7918 frl 66 kr. Az épilésre árlejtés 
hirdettetik, mely zárt ajánlatok április hó 
29-ik napján délelőtt 9 óráig az államépité- 
szeti hivatalhoz adandók he. A tornacsarnok 
építését 189<. június hó második felében 
kezdik t\icg es még julius Jl-cig be lógjak 
fejezni.

— Szélvihar. Április hónapja ugyancsak 
czifra időjárással köszöntött be. A hónap 
első napja ugyan napfényes volt, de szom
baton már esősre váll, s miután vasárnap 
is egész nap cselt, hétfőn olyan erős szél
viharra ébredt Nyíregyháza város lakossága, 
aminőre azokja bizonyos legöregebb emberek 
közül is kevesen emlékezhetnek. A szél csak
nem teljesen lehetetlenné tette az utczákon 
való járás-kelést. Megbontogatta a gyengébb 
ősazetartásii háztetőket. A légnyomás meg-

rongálta meg a falak vakolatait is. Ablako
kat zúzott he, kerítéseket döntött ki. A 
rom. kath. plébánia — lak egyik párkányán 
a bádogburkolatot feszítette fel. Szerencsére 
egyik szöglete nem engedett a szél erejének 
s igy nem szakította le egészen, csak a te- 
tőre hajlította, mert ha lezuhan, aligha nem 
szerencsétlenséget okozott volna. Különösen 
nagy rongálásokat oko/.ott a vihar a váro
son kívül álló s igy a szélnek jobban kitett 
lovassági nagy laktanyában, ahol a rongá- , 
lások helyreállítása ismét szép summa pén- j 
zébe fog kerülni a tulajdonos városnak.

— Adófizetők figyelmébe. A városi adó
hivatal figyelmezteti az adófizető közönséget, j 
hogy 1883. évi XLIV. t.-cz. 39. §-a érteimé- | 
ben az adótartozások negyedévenként válnak 
esedékessé, tehát április hó 1-jével már a ! 
folyó évi második negyed évi adótartozás is 
fizetendővé vált. Ezen második negyedre járó ; 
adók ugyanezen §. értelmében az évnegyed 
középéig, vagyis május hó 15-ig fizetendők , 
be és fizethetők be kamat nélkül, május lő-lől 
kezdve pedig utána 5 százalék fizetendő az egész 
negyedévre. Az adófizetők lehat a saját érdé- í 
kükben ligyelineztetnek, hogy esedékessé vált 
adótartozásaikat igyekezzenek május 15-ike 
előtt befizetni, nehogy kamatot és végre- i 
Injtási költséget is kelljen ii/clniök. Egyide- ! 
jüleg figyelmeztetnek azon adófizetők, akik ; 
még az elmúlt első n -‘gyedévi tartozásaikat 
be nem fizették, hogy azokat befizetni annál 
is inkább igyekezzenek, mert ellenkező eset
ben most mar az árverések fognak ellenük 
kilűzetni és megtartatni.

— Országos vásárok ápril hóban. < Vszágos 
és kirakóvásar ápril hóban a kővetkező 
helyeken és időben fog tartatni: Nyir-Mudán 
li-án, Nyir-Baktán 11-én, Szent-Mihályon 
19-én, Dombrádon 25-én, Rakatnazon 25-én, 
Nagv-Kállóban 28-án.

— A nyíregyházi iparos-ifjúság önképző- 
cgylete, saját pénztára javára április hó I l-én, 
liusvét tnásodnapjáii egyleti helyiségében 
családias jellegű dal, szavalat és tánczczal 
egybekötött zártkörű estélyt rendez. Belépti 
dij: I korona. Kezdete eslc 8 órakor. Felül - 
fizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag 
nyugiáztatnak.

— A ..Magyar Géniusz — Vasárnapi Lapok'*
e/. az utóbbi hetekben egyesült előkelő szép
irodalmi és művészeti hetilap hétről-hélre 
emelkedik, úgy szellemi részeben, mint külső 
kiállítására nezve. Legutóbbi száma is bővel
kedik kitűnő novellák-, szép költemények- és 
időszerű események-, díszes illuszlráeziókban. 
Ezenfelül abban a kedvezményben is része
síti előfizetőit, hogy kiváló művészek eredeti 
festményeit, rajzait sorsú ja ki közöttük. — 
Minden egész évre előfizetőnek pedig teljesen 
díjtalanul lógja megküldeni Tornay Gyula 
jeles festőművész „Az utolsó honvédek va
csorája* czimü eredeti festményének színek
ben sokszorosított képét. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal (Budapest, \ I. Andrássy-út 57.) 
ingyen küld.

Nyilvános nyugtázás és hálás köszönet.
Az ev. ref. egyház elnöksége e helyen 

is köszönetét nyilvánítja mindazoknak a 
kegyes adakozóknak, kik az özv. dr. Szabó 
Dávidné űrhölgy ivén az ev. ref. egyház 
czéljaira kisebb, nagyobb összegeket fel
ajánlottak. Ezek a következők : Özv. dr. Szabó 
Dividné 5 Irt, Báró Feilitzsch Bertholdné 
5 frl, Mikecz János 3 frt, Mikecz Dezső 
I frl, Kertész Bertalan 1 frt, N. N. 1 frt, 
Schatz Károlyné 50 kr, Báthory Utvúnné
1 Irl, Dietz Sándorné 1 frt. Bencs László 
■1 frt, Sípos Lajos I fit. Saáry Fái « frt, 
popp György né 2 frl. dr. Ferlicska Ráimán
2 frt, özv. Hegedűs Eténé 5 frt, Szesztay 
Károlyné 2 fit, Lázár Kálmánné 1 frt, 
Surányi Imre 2 frt, Jóba Elekné 1 frl, 
Kállty Andrásné 3 Irl, Szellák Mihályné 
1 frt, Májerszky Barnáné 1 frt, Scliultz 
György né 1 frt 50 kr, Selilichter Gyuláné 
1 írt, Horváth Gyuláné 2 frt, Dankó Istvánná
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I frt, Alföldi Károly (Debreczen) 1 frt, 
Sarvuy Jánosné 1 frt, Sütő József 1 frt, 
Konthy Gyuláné 1 frl, Somogyi Gyuláné 
1 Irl, Megyery Gézáné 1 frl, özv. Juhász 
Kálmánné 2 írt, Péchy Pálné 1 frt, Mann 
Józsefné 1 frt, Koczok Lászlóné 2 frt, 
Imre Jánosné 3 frt, Menyhért János 5 frt, 
Martinyi Józsefné 1 frt, Papp Jánosné 1 frt 
.'•0 kr. Szilágyi Mariska 1 frt, Szilágyi Vilma 
1 frt, Kovács Károlyné 1 frt, Kubinyi Art- 
húrné 1 Irt, Básthy Barnáné 1 frt, Trajt.ler 
Sománé I frt, Rónay Jenő 1 frt, Nádassy 
Dezső 1 frt, Krajnyák Győrgyné 2 frt, Vizely 
Sándor 1 Irt, Gráf Jánosné 2 frt, Palaticz 
Béláné 1 fit, Babar Ferencz 2 frt, Király 
Sándor 2 frt, Nagy Géza 1 frt, Kovách 
Gerőné, 2 frt, Kubassy Gusztávné 1 frt, 
Meskó Elekné 1 frt, Klainik Károlyné 1 frt, 
özv. Karanczai Józsefné 1 frt, özv. Bálint 
Mihály né 1 frt, Juhász Eteléné 1 frt, Török 
Lászlóné 1 frt, Balta Ignáczné 2 frt, Herr 
Zsigmondné 1 frt. Kosecz Andrásné 50 kr, 
özv. Bak Mihályné 50 kr, Marsalkó Gusz
távné 1 frt, özv. Széchy Mihályné 50 kr, 
Karabélyos Petemé 1 frt, Deák József 1 frt, 
Kopcsó Ján >s 50 kr, Vityi József 50 kr, 
Nagy Lajosné 1 frt, Éles József 1 frt, Tóth 
András 50 kr, Fráter Aladárné 1 frt. Márton 
József 2 frt, Mácsánszky 1 frt, Tajnelné 
60 kr, ózv. Déry Károlyné 1 frt, Novák Gyuláné 
1 frt, Mclczer Margit 1 Irt, B niczky Miksáné 1 
frt, Fejér Imre 2 frt, Tester Lajos 1 frt, Stern 
Jenőné 1 fit, (íredig Jeremiás 2 frt, Borbély 
Sándor, Saáry Sándorné, özvegy Piringer 
Jánosné, HeufTel Lajosné, Flegmann Jenőné,

; X. Y., Cholvács Ágostonné, Marsaiké Ká
rolyné, Kohul Jánosné 1—1 frt, Darabos 
László 50 kr.. Fintor Gyula, Maurer Károlyné, 
Ileider Antal 1 — 1 frt, X. Y. 50 kr., Meskó 
Lászlóné 2 frl, R iksányi Sándorné, Kelemen 
Jánosné, Oláh G zán1, Wirtschafter Árminné 
1 — 1 frt, Weinberger Johanna 50 kr., Palicz 
Jánosné, id. So tesz Gyuláné, Zucker Hen- 
rikné, Deutsch Gézáné 1 -1 frt. Fejér Bar
náné 50 kr., Kálnajr Zoltán 1 frt, Varga 
Antalné 1 frt 50 kr., dr. Benedek János 
(Debreczen) 2 frt, Oláh Gyuláné 2 frt, Hor
váth János 50 kr.. Marko Győrgyné, Ujfalusy 
Zoltánné. Likner Ödön 1 I frl. Tahy István 
50 kr., Batáry Béni 1 frt, Józsa N. 1 frt, 
X Y. 50 kr.. Székely József 1 frt, Kertész 
Endre, dr. Vadász Leó, Gavallér Kálmán. 
Gállay Gyula, Jurikovszky József, Szabó 
Mihály, Bacskay Endre, Laskay Endre 50—50 
krajezár, Szokolay Árpádné 1 forint, Győr- 
biró Benőn* 1 frl, Demeter Pál 50 kr, 
Kubinyi Lorántné 1 frt. N. N. 50 kr, Oko- 
licsányi Gézáné 1 frt, Henter Zs. 1 frt,

| Lator Gábor 1 frt, Miskolczy Ignátzné 1 frt, 
Csapkay Jenőné 1 frt, Sunko Józsefné 2 frt, 
Mészárosné 50 kr, Bíró Mariska 1 frt, Barzó 
Mihályné 1 frl, Puskás Károly 50 kr. Pintér 
Istvánné 50 kr, özv. Zicsek Edéné 1 frt, 
lnczédy Lajosné 1 frt, Liptay György 1 frt, 
Dudinszkyné I frt, Kunfalvy István 1 frt, 
Gansl Lipótné 50 kr, Baruch Arnoidné I frt, 
Gara Leóné 1 frt, Tárczy Kálmán 1 frt, 
Hoffmann B. 50 kr, Eördögh Dezső 1 frt, 
özv. May« r Andrásné 1 frl, és Déry Dánielné 
25. Fogadják mindnyájan az ev ref. egyház 
háláját és köszönetét. Nyíregyházán, 1898. 
ápril. 6. Az ev. ref. egyház elnöksége.

Apróságok a hétről.
Április elseje a tréfák, jobban mondva 

a inegtréfáltalások napja.
Mi is követtünk el ez alkalomból ki

folyólag múlt heti számunkban egy tréfát. 
Hangzatos frázisokkal bevezetett czikkecs- 
kében azt irtuk, hogy egy szabolcsraegyei 
fiatal lőldbii tokos feltalálta a kormányozható 
léghajót, s azon pénteken (április l-én) reggel 
Nyíregyházára megérkezik.

• Gondunk volt ugyan arra, hogy a 
czikkecske kikezdéseinek kezdőbetűiből az 
9 Április első•* szavak jöjjenek ki, sőt ezeket 
a kezdőbetűket vastagabb belükből nyo
matúik, még is sokan felültek a tréfának,
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és várták pénteken reggel a városháza előtt 
a kormányozható léghajót.

Hát ezért a kis tréfáért ezennel bocsá
natot kérünk mindazoktól, akiket felültettünk 
s akiknek vigasztalására felemlítjük, hogy 
egy íiraei lap meg az egész országot fel
ültette április elsején, azt írván, hogy a 
nemrégiben Fiumében leégett raktárt egy 
óriási meteor gyújtotta fel, amit a romok 
alatt mélyen, a főidbe fúródva meg is talál
tak és a nemzeti múzeumba szándékoznak 
felküldeni.

Ez a hir bejárta az összes hazai hír
lapokat, képzelhelő élénk derültséget keltve 
a fiumeiekben, akik az április elsői tréfát 
természetesen idejében észrevették.

*

A kedden délután tartott képviselő
testületi közgyűlés megint bőségesen szol
gáltatna anyagot e rovatunk számára. Csak 
egy párt említünk fel közülök.

Mikor a szikviz megadóztatása került 
szóba, a .Nem adózunk* elvét valló város
atyák mindenáron ki akartak sütni a szóda
vízről, hogy azt a szegényebb néposztály 
fogyasztja nagyobb mennyiségben, akiket te
hát nem kell az uj adóval megterhelni.

Akadt olyan szónok, aki a forró nap 
égető hevében izzadó napszámos egyedüli 
üdítő italának mondta a szódavizet, de akadt 
olyan is, aki azt említette fel, hogy egész 
lakodalmakat kitartanak szódavíz mellett.

(Csattanósan jegyezte meg aztán az utób
bira egy másik felszólaló képviseleti tag, hogy 
lakodalmat egyszer, a legjobb — vagy leg
rosszabb — esetben legfeljebb kétszer vagy 
háromszor ül az e nber életében, amikor az 
az az egy krajczár üvegenként szóba sem 
jöhet, hanem az intelligens ember házánál 
mindennap elfogyasztanak két három üveggel. 

*
A 250,000 forint értékű kártalanítási 

kötvény eladása kérdésében megejtett név
szerinti szavazásnál ,igen*-nel szavazott min
den jelen volt képviseleti tag. (Belli András 
kivonult a szavazás elől.)

Hivatkoztak is reá. az asztal alsó végén 
ülő városatyák, hogy íme ők is tudnak 
„igen*-nel szavazni)!

Amit mi is ezennel elismerünk.
*

A gyűlés vegén Boruhszky Bál tanár 
urnák lapunk más helyén ismertetett és 
lapunkra vonatkozó indítványára kerülvén 
sor, mikor azt Majer-zky Béla főjegyző fel
olvasta, Mészáros János sietett öblös hangján 
közbekiáltani:

— Nem fogadjuk el!
És csodálkozva nézett s^ét a támadt 

zajos derültségre, hogy mi van azon nevetni 
való, ha ő egy reá vonatkozó (indítványt 
nem fogad el ?

*
Mészáros János úrról egyébiránt kiderült 

az is, hogy ő azt nehezményezte főképen a 
, Nyíregyházé*-val szemben, amiért felemlítet
te róia, hogy ő levélhordó volt.

Mialatt ugyanis Borubszky Bál ur azt 
fejtegette, hogy a .Nyíregyháza* semmit 
nem irt Mészáros úrról olyat, amiért a lapot 
kifogás érhetné, Nádasi Lajos közbekiáltotta:

— Azt irta róla, hogy levélhordó!
— Igen is kéreinalásan, azt irta! — 

hagyta helyben Mészáros ur is.
Bedig a .Nyíregyháza* nem ezt irta, 

mert hozzátette azt is. hogy .nyugalmazott*.
Mészáros ur azonban a jól kiérdemelt 

nyugalom napjait úgy látszik elég mozgal
masan éli, mert egy más oldalról felhangzott 
.Ki kell I . . . i, mint a presbyteriumból !* 
közbeszólás legalább arra enged következtetni.

Szé de lgé s b iz to sítá so kka l.
A nyíregyházi kir. (Arvcnyszék bünte tő 

tanácsa nagyszabású bűnperben tart régtár- 
gyalást h étfőtől kezdve. A bűnper anyaga a 
következő:

Fodor Zsigmond kisvárdai lakos, bizto
sítási ügynök az 1895. év folyamán életbiz
tosítási ügyletet kötött négy amerikai társu
lattal és pedig a „The Mutual*-\a\ 40000  
korona erejéig, a „Ncu-York"-kai 30000 
koronára, az „Equitable*-ie\ 25000 koronára 
s végül a . Gresham*-mel 35000 koronára. 
A biztosított Fodor Zsigmond édes anyja, 
a földhöz ragadt szegény özv. Fried Fe- 
renezné, tiszalöki lakos volt, a kedvezménye
zettek pedig ugyancsak Fodor Zsigmond 
szegény sorsú nőtestvérei.

A felsorolt biztosítási ügyletek megkö
tésénél Fodor Zsigmond részint személyesen 
járt közbe, részint az illető társulatok ügy
nökeit használta fel. A bi/.tositási ajánlatok
hoz a társulatok által követelt orvosi bizo
nyítványt minden egyes esetben dr. Kiss 
J e n ő  tiszalöki praxis nélküli orvos, foglalko
zására nézve korcsmáros és szenvedélyes 
régiség gyűjtő állította ki.

A biztosiló társulatok a szabályszerűen 
kiállított és kellően felszerelt ajánlatokat 
minden gyanú nélkül elfogadták, a biztosítási 
ügylet mind a négy esetben kifogástalanul 
létre jött s a kötvények a biztosított özv. 
Fried Ferenczné részére kiállíttattak és meg
küldettek, az esedékes biztosítási dij részle
teket pedig Fodor Zsigmond pontosan be
fizette.

Eddig rendben volt minden. Az 18%. 
évi május hó 12 ik napján özv. Fried Fe
renczné rövid lefolyású betegség után elha
lálozott, ami által a biztosítási összegek ki
fizetésének feltétele bekövetkezett. — Fodor 
Zsigmond a biztosítási kötvények birtokában 
a pénz felvételéhez szükséges adatokat, orvosi 
bizonyítványokat beszerezvén, a bejelentését 
a pénz folyóvá tétele iránt dr. Friedmann 
Bernét nagyhírű kriminálista által megtette.

A bi/.tositott asszony elhalálozásáról 
orvosi bizonyítványt dr. Harsányi Károly 
tiszalöki orvos állított ki.

Az .Equitable* biztositó társaságnak a 
halálozásnak a biztosítás megkötése utáni 
gyors bekövetkezése gyanúsnak tűnvén fel, 
a maga hatáskörében nyomozatot indított 
meg, amely meglepő eredménnyel végződött.

Kitűnt ugyanis, hogy özv. Fried Fe
renczné nem csuk nála, de azonkívül még 
3 amerikai társaságnál van biztosítva nagy 
összegek erejéig, ez a körülmény pedig az 
ajánlati lapon, — jóllehet arra külön rova
tot tartalmaz, — kitüntetve nem volt. Egyik 
alkalmazottját a gyanú erősbódése folytán 
leküldöttc Tisza-Lókre, azzal az utasítással, 
hogy a biztosított özv. Fried Ferenczné sze
mélyes viszonyairól és egészségi álla) óláról 
tüzetes adatokat szerezzen. Az utánjárás fe
lette kedvező eredménnyel járt. Megállapí
totta ugyanis, hogy özv. Fried Ferenczné a 
biztosítás idején 60-ik életévét betöltötte, 
holott az életkor az ajánlati iveken 58-nak 
volt feltüntetve. L)r. Kiss Jenő a biztosítandó 
asszonyt csupán egy esetben vizsgálta meg, 
három inás esetben pedig a bizonyítvány 
adatait nagy részben maga Fodor Zsigmond 
mondotta tollba. Az orvosi bizonyítványok özv. 
Fried Ferencznét piros pozsgás, üde, teljesen 
egészségesnek tüntették fel, holott dr. Horváth 
Géza, dr. Kain József szent-mihalyi, dr. Vadas 
tisza-lök* és dr. Springer József tokaji orvosok 
bizonyítják, mikép özv. Fried Ferenczné évek 
óta a tuberkulózis igen előrehaladott álla
potában volt s hogy ennek folytán az aján
lókhoz becsatolt és dr. Kiss Jenő által ki
állított orvosi bizonyítvány hamis adatokat 
tartalmaz. Megállapította továbbá, hogy az 
asszony főldtiöz ragadt szegény volt, az 
ajánlatban pedig gazdag, fakereskedő özve
gyének jelöltetett meg.

A Fodor Zsigmond ellen ekként begyűj
tött adatok alapján a biztosító társaságok a 
biztosítási összegek kifizetését megtagadták 
s nyíregyházi kir. törvényszéknél bűnvádi 
feljelentést lettek Fodor ellen csalás, okirat
ba misitás bűntelte miatt, dr. Kiss Jenő és 
dr. Harsányi Kai oly ellen pedig hamis orvosi 
bizonyítvány kiadásának vétsége miatt.
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A vizsgáló biró a feljelentés folytán a 
vizsgálatot meginditotta, s tekintettel a ter
helő adatok súlyosságára, Fodor Zsigmondot 
vizsgálati fogságba helyezte.

A vizsgálat folyamán erős gyanú merült 
fel özv. Fried Ignáczné elhalálozásának oka 
ellenében is, s megállapítandó az is, váljon 
szenvedett-e tuberkulózisban, elrendelte a 
halott exhumálását. Az orvosi vizsgálat a 

■ halál természetes bekövetkezését konstatálta, 
s a bonczolást teljesített orvosok véleménye 
a tuberkulózis megállapithatását kizárta. Az 
igazságügyi orvosi tanács az előbbi véleményt 
megerősítette, inig a tuberkulosisra vonatko
zóan oda nyilatkozott, hogy az kizárva nincs.

A vizsgálat közben Fodor szabadlábra 
helyezése ez iránti felebbezése daczára a fellő 
biróságok által is megrendelteiéit.

A befejezett vizsgálat után a kir. törvény
szék vádtanácsa ez ügyben megszüntető 
határozatot hozott, kijelentvén, hogy a csalás 
bűntettének ismérvei a bizlosilás megköté
sének körülményei által kimerítve nincsenek, 
amit az igazságügyi orvosi tanács azon véle
ménye erősít meg, hogy a tuberkulózis fenn
forgása meg n?rn állapítható s igy az, hogy 
Fodor Zsigmond édes anyjának súlyos beteg
ségét felhasználva, s azt elpalástolva, ravasz 
fondorlattal ejtette volna tévedésbe a bizto
siló társaságokat — beigazolást nem nyert.

A kir. törvényszék ezen határozatát az 
érdekelt biztositó társaságok megfelebbezték, 
melyre a debreczeni kir. Tábla az első bíró
ság végzését megváltoztatta, s Fodor Zsig
mondot a btk. 401. § ába ütóző magán
okirat-hamisítás bűntettének eszmei bűn
halmazában levő, a btk. 37'). g-ba ütköző 
és a 3ö0. §-a szerint minősülő, a .Mutual*, 
.New-York* és .Equitable* életbiztosító 
társaságok sérelmeié elkövetett három rendű 
csalás bűntettének a Büntető Törvénykönyv 
65. g-a szerinti kísérlete miatt, — továbbá 
Polacsek Sátnuelné Fried Berta és Weist 
Petemé Fried Róza vádlottakat a fentebb 
jelzett 3 rendű csalás büntetlenek kísérleté
ben a büntető törvény G9. g. 2-ik pontja 
alapjan, mint bűnrészeseket, végül dr. Kiss 
Jenő és dr. Harsányi Károly vádlottakat a 
nevezeti életbiztosító társaságok sérelmére 
elkövetett, a büntető törvény 408. g-ba üt
köző orvosi hamis bizonyítvány kiállítása 
által elkövetett három rendű vétség miatt 
vád alá helyezte.

A határozat indokolásából a következő
ket emeljük ki:

Dr. Vadas József, dr. Horváth Géza és 
dr. Kain József orvosok, kik néhai özvegy 
Fried Ferenczné szül. Friedinanh Bettit 
1892-től 1895-ig, tehát a kötött életbiztosí
tásokat közvetlen megelőzött években részint 
megvizsgáltak, részint gyógykezeltek, egybe
hangzóan azt vallják, hogy az elhalt tüdőbaj
ban szenvedett és a nála észlelt jelenségek 
alapján a tüdő tuberculosis betegségnek igen 
előre haladott állapotát ismerték fel.

Ezt az adatokat támogatja Bródi Ernő 
gyógyszerész vallomása is, mely szerint az 
elhalt előtte többször panaszkodott az élet
biztosításokat megelőző években, hogy fulla
dozik és vért köp. Ezzel az adatokkal bár a 
hullarészek megvizsgálása alapján adott igaz
ságügyi orvosi tanács véleményei szerint a 
tűdővész jelenléte nem volt megállapítható, 
de ennek fennforgása sincsen határozottan 
kizárva, bizonyíthatónak mutatkozik, hogy az 
elhalt özv. Fried Ferenc né 1895-ben, mikor 
a biztosítási ügyletek költettek és a megelőző 
években is inár lúdővészben szenvedett, de 
megállapithaiónak mutatkozik az is, hogy a 
.Mutual*, .New-York* és .Equitable* élet
biztosítási társaságokhoz 1»95 és 1896-ban 
benyújtott ajánlati ivek, orvosi vizsgálati 
bizonylatok, igénybejelentések, haláleset fel
vételi ivek hatnis adatokat tartalmaznak a 
tekintetben, hogy az elhalt a biztosítási 
ügyletek megkötésekor 1895. augusztus, októ
ber és november hónapokban s az azt meg
előző időkben teljesen ép és egészséges volt. 
A meghamisilottaknuk mutatkozó magánok-
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iratok létrehozásában Fodor Zsigmond vádlott 
minden alkalommal a legélénkebb cselekvő
leges részt vett, mert ő érintkezett a biz
tosítási ügynökökkel, mindig óvatosan ki
kerülve azt, hogy hogy az ügynökök az el
haltál érintkezhessenek, s bár másokat nevezett 
meg kedvezményezetteknek, a biztosítási díj
részleteket ő fizette és vette magához a biz
tosítási kötvényeket, ő mondotta tollba dr. 
Kiss Jenő orvosnak az orvos vizsgálati ada
tokat, a ki minden vizsgálat nélkül állította 
azt ki; minthogy Fodor Zsigmondnak eme 
fenforogni latszó cselekményei mig egyrészt 
a magánokirat hamisítás bűntettének meg
állapítására alkalmasaknak mutatkoznak, más
részt az abban foglalt hamis adatok azt ezé- 
lozták, hogy a biztosító-társaságok ravasz 
fondorlattal tévedésbe ejtessenek jogtalan va
gyoni haszonszerzése végett, de mivel a biz
tosítási társaságok elő vigyázata folytán a 
biztosított összegek ki nem fizettettek, a vád- 
beli cselekmények csak megkezdettnek és a 
vádlott akaratán kívül levő ok miatt be nem 
végzettnek lévén tekintendők, a csalás bűn
tettének csakis a kísérlete mutatkozik meg
állapíthatónak, ugyanazért Fodor Zsigmond 
vád.otat eme terhelő adatok alapján, a ma
gánokirat hamisítás büntnttével eszmei hal
mazaiban három rendű csalás büntetlenek 
kísérlete miatt vád alá helyezni kellett.

A magyar királyi curia 1897. november 
l>-án helyben hagyta a tábla fenti vád alá 
helyező határozatát s utasította a nyíregy
házi kir. törvényszéket véglárgyalás meg
tartására, a mikorra nehány anyakönyvi ki
vonat beszerzését rendelte el.

A végtárgyalás hétfőn, e lei 4-én reggel 
órakor vette kezdetét A kir. törvényszék 

következőleg alakult meg. Kínok dr. Dicső ffy 
Sindor. szavazó bírák Dndinsdy Gyula és 
Kunfahy István, jegyző Zimmermann Kálmán, 
a vádhatóságot dr. Sztkszay György alügyesz, 
a panaszos biztosító intézeteket pedig dr. 
Sttller Mór budapesti ügyvéd képviseli

Fodor Zsigmond képviseletében dr. Fried- 
man 1 lámát országos hirü kriminálist a, l ’o- 
lucsek Samuelné, dr. Kiss Jenő és dr. Har- 
sanyi Karoly vádlottak képviseletében pedig 
dr. EdeMein Aladár ügyvéd jelentek meg.

Az elnöki előterjesztések után a bizo- 
nyitó eljárás indíttatott meg. Klsőnok Fodor 
Zsigmond vádlott lett kihallgatva. Az elnök 
kérdéseire előadja, hogy a biztosítási ügyle
tek kötésére édes anyja sarkalta. Az 1895. 
evet megelőzőleg i» volt már biztosítva édes 
anyja, de kisebb összeg erejéig. Ez évben 
elhatározta, hogy dús jövedelméből legalább 
50 60 e/er forintra biztositandja édes anyja 
eletet, mert belátta, hogy keresetéből más 
módón megtakarítani nem tud. — Különben 
tagadja, hogy édes anyja beteg lett volna 
- különösen, hogy tüdóvészben szenvedett 
volna. l)r. Kiss Jenővel azért vizsgáltatta 
meg édes anyját, mert a biztosítási ügyle
teknél a társulata mindig Kiss Jenő közben
járását kérte ki.

A vádlott minden kérdésre nyugodt, 
meggondolt és bátor, csaknem helyke tele
idet ad. Zavarba a kereszt kérdések hatása 
alatt sem jön s látszik a készültségén, hogy 
ügyének minden részét áttanulmányozta. — 
Kihallgatása az egész délelőttöt igénybe vette.

Test verje Folacsek Sámuelné ll-od rendű 
vádlott szintén tagadja azt, hogy édes anyja 
tüdővészes lett volna. A biztosítási ügyletek
ről csak részben volt tudomása édes anyjától. 
Tudja, hogy a biztosítási dijakat fivére 
fizette, aki különben úgy őt, mint édes 
anyját is segélyezte.

Mindkét vádlott az ajánlati iv.-k kitöl
tésére vonatkozóan előterjeszti, hogy azok
nak adatait részint Fricd Ferenczne, részint 
Fodor Zsigmond szolgáltatták, még pedig az 
igazságnak megfelelően és csak tévedés, hogy 
az egyik ajánlati ivén Fri**d Ferenczné gaz
dag fakereskedő özvegyének van feltüntetve.

Ezután Friedman Beinát védő felmutatja 
a ,(j rostiam* biztositó intézetnek Fodor ke
reseti viszonyaira vonatkozóan kiadott könyv

kivonatát, amelylyel igazolja, hogy Fodornak 
az 1895. évben 24000 frtot meghaladó juta
lék lett kiszolgáltatva.

A délután 3 órakor tartott folytatólagos 
végtárgyaláson dr. Kiss Jenő vádlott lett ki
hallgatva. Elmondja, hogy az orvosi bizo
nyítványok kiállítására Fodor Zsigmond kérte 
fel s minden bizonyítványért az intézetektől 
10 frtos munkadijat kapott.

Beismeri, hogy csak az első biztosítás
nál vizsgálta meg Fried Ferencznét, mig a 
többi bizonylatok kiadásánál ki sem mozdult 
a szobájából. Friednét jól ismerte, talán az 
előző napok valamelyikén találkozott is vele 
s igy a tüzetes megvizsgálást fölöslegesnek 
kellett tartania, annál is inkább, mert akkor, 
midőn tényleg megvizsgálta, teljesen egész
ségesnek, piros pozsgásnak, s korához mér
ten jól kinéző asszonynak tapasztalta. Ki
zártnak tartja a tüdővészt, mert részint ko
pogtatás és hallgatódzás, részint a többi 
szokásos vizsgálati módok alkalmazása után 
annak nyomát sem fedezhette fel.

Dr. Harsányi vádlott, aki Fodor felkérése 
folytán úgy Fried Fereneznének, mint ll-od 
rendű vádlott családjának az 1895. év őszé
től kezdve háziorvosa volt, szintén tagadja 
a tuberkulózis jelenlétét s ezen észleletének 
helyességét megerősítve látja úgy a bonezoló 
orvosok, mint az igazságügyi orvosi tanács 
véleményével.

Azt természetesen visszautasítja, mintha 
bármilyen indokból a valóságnak meg nem 
felelő orvosi bizonyítványt átlőtt volna ki. 
Annak magyarázatául, hogy Fried Ferencz- 
néről az igénybejelentések kíséretében felter
jesztett bizonyítványaiban a halálozást elő
idéző okok között a hashártya és bélhevényt 
meg nem jelölte, azt hozza fel, hogy nem 
ezen jelenségek idézték véleménye szerint 
elő a halált s mert oly aggkoru egyéneknél 
mindkét betegség rendkívül gyakori.

Kedden reggel a végtárgyalás folytatód
ván; első tanáruk Vajda (Wcisz) Ignácz 
hallgalatott ki A „New-York “-kai kötött 
életbiztosítást Fodor felkérésén' ő közvetí
tette. s e végből Fodorral együtt kiment 
Tisza-Lökre 2 Ízben. Fried Ferencznét csak 
egyszer látta, mert Fodor mindenféle ürügyek 
alatt vissz itarlani látszott őt attól, hogy a 
biztositandóval találkozz k, s vele beszelhes
sen. Sok gyanús körülményre emlékszik 
vissza, a többi között arra is, hogy az 
orvosi bizonyítványt Kiss Jenő, Fodor tollba 
mondása után anélkül állította ki, hogy 
Fried Ferencznét látta volna. De észleletéi
nek nagyobb fontosságot azért sem tulajdo
nított, mert nehány hét múlva Fodor meg
nyugtatta őt, hogy a közben jöttével létre
jött ajánlat mellékleteit megsemmisítette s 
azok helyeit másokat szerzett be. Előadja 
továbbá, hogy Fodor ellen az egyik biztosító 
társaság által kezdeményezett magán nyomo- 
zatban részt vett, és sok adatnak birtokába 
juttatta Weltmannt a társaság megbízottját.

Való hogy neki Fodor ígéreteket tett, 
ha gyanújával felhagy, s nem tesz ellene 
semmit. Ó azonban kijelentette neki, hogy 
nem hallgathat, s tényleg ő volt az, aki a 
biztosiló társaságok eljárásánál a legtöbb 
adatot deritette ki,

A korona tanú szembesítése a vádlottal 
izgatott jelenetet idézett elő. Fodor látha
tóan felhevülve igyekezett védekezni a tanú 
súlyos vádjai ellen, mig Wcisz határozott ki
jelentéssel maradt meg altit isai mellett.

A tárgyalás legérdekesebb részlete ked
den délután volt. Azok az orvosok hallgat
tattak ki, akik Fried Ferencznét a 90-os 
években gyógykezelték, avagy a 95-ik evben 
látták Dr. Springer Józtef tokaji orvos elő
adja, hogy egy Ízben, emlékezető szerint 
1894-ik évben járt nála Fried Ferenczné. 
Kérésére megvizsgálta őt. s úgy emlékszik, 
hogy tüdővészt konstatált nála. Ebben a hi
tében támogatja az ezen alkalommal Fried 
Ferenczné részére kiállítóit vény, amely cre- 
ossotot tartalmaz. Ezt az orvosszert más be
tegség ellen nem szokta rendelni.

Dr. Vadas József 1895. évben vizsgálta 
meg Friednét, s vallja, hogy úgy a jobb, 
mint a bal tüdő lebbeny erősen meg volt 
támadva tuberkulózis által. Különben Friedné 
sápadt, beesett mellű, összeasszott asszony 
volt.

Dr. Horváth Géza büd-szent-mihályi 
orvos ugyanezt erősiti meg. Véleménye sze
rint a tüdővész kétségtelen.

Dr. Kain József büd-szent-mihályi orvos 
határozott hason tartalmú vallomást tesz. A 
tüdővészt laikus embernek fel lehetett fedezni, 
de orvosnak minden körülmények között. A 
tüdő vész legalább 15 éves volt a vizsgálata 
idején.

Dr. Dekán Lajos tisza-polgári orvos 
látta szintén 1895-ben Friednét, de egészsé
gesen. A tuberkulózisról szó sem lehel,

Dr. Burger Sámuel kisvárdai orvos Fo
dor házánál vizsgálta meg 1892-ben Friednét 
Erről bizonyítványt is állított ki abból az 
alkalomból, midőn az első biztosítás kötte
tett ugyanazon évben. Feltétlenül egészséges, 
jól táplált ős üde asszonynak találta.

Dr. Sehenk Adolf beregszászi orvos egy 
ízben Kisvárdán Fodornál találkozott Fried- 
nével. Egészségesnek ismerte fel. A tuberku
lózist lehetlen volt lél nem fedeznie, ha 
csakugyan abban szenvedett volna.

Az orvosok harcza. s az ellentétes vé
lemények érthető konsternacziót idéztek elő 
ugv a bíróságnál, valamint a tárgyalási nagy 
termet szinültig megtöltő közönség között.

Szerdán reggel folytatott tárgyaláson ne
hány kevésbbé jelentékeny tanú lett kihall
gatva. úgy hogy a bizonyító eljárás az ira
tok felolvasását kivéve délben befejezhető volt.

Délután került a vádbeszédre a sor. dr. 
Szikszay György alügvész a bűnügy legapróbb 
szállakig menő ismertetésével kezdte meg 
vádbeszédét 3 ,4 órakor. Kitűnő érzékkel, s 
alapos jogi fegyelmezettséggel csoportosította 
azokat az érveket, amelyek Fodor ravasz 
fondorlata, a jogtalan vagyonszerzés ezélzatát 
s az intézetek megkárosítására irányult szán
dék fennforgását alkalmasak begyőzni. — 
Hatásosan állította szembe különösen az. orvo
sok feltűnően ellentétes véleményét, s linóm 
következtetésekkel mutatott azon orvosok 
vét ••menyének súlytalanságára, akik az as-zony 
megvizsgálása nélkül va lőttük üdesegef. pi
ros-pozsgás arczol stb. Bebizonyítva látja az 
okirat hamisítás és csalás bűntettének kísér
letét Fodor ellen, s ugyanazon bűncselek
ményekben való részességet Fried Buta 
másodrendű vádlott részéről.

Dr. Kiss és dr. Harsányi jobb tudomá
suk ellenére állítottak ki Friedne egészségét 
igazoló bizonyokat s igy bűnösök a terhűkre 
rótt cselekményben. Marasztaló ítéletet kér 
annál is inkább, mert a beszámítást kizáró 
ok egyik vádlott javára sem forog fenn.

A logikus vádbeszéd 1'/» órát vett 
igénybe, s utána dr. Diesöffy elnök a per- 
beszédek elmondását, ma reggel 9 órakor 
kezdődő folytatólagos tárgyalásra tűzte ki.

ítéletét valószínűleg csak holnap fogja 
a kir. törvényszék kihirdetni.

A végtárgyalás képének teljessége oká
ból megemlítjük, hogy dr. Diesöffy Sándor 
kiváló tapintattal és nagy körültekintéssel 
vezeti a tárgyalást. Avatott keze teljes biz
tonsággal kezeli a bonyolult bűnügyet, s 
alapos kikérdezése után úgyszólván alig van 
toré a magánpanasz, s védelem kérdezési 
joga érvényesítésének.

Dr. Stiller Mór és dr. Friedman Bcrnát 
a vád és védő beszédükre tartották fenn 
auyagukat. A kihallgatásoknál aránylag kevés 
alkalommal éltek kérdezési jogukkal.

Szokatlan jelenség, hogy az egész tárgya
lás iránt a közönség rendkívüli érdeklődéssel 
viseltetik. A tárgyalási terem állandóan tömve 
van hallgatósággal, melynek soraiban közéle
tünk nem egy kitűnőségei láthatni.

I, gnagyobb érdeklődés a mai vád, illetve 
védbv-zédek felé irányul.

A -zenzácziós ügyben húzandó ítéletet 
lapunk jövő számában fogjuk isméi telni
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C S A R N O K .

T e s t  „ lé le k " nélkül.
Irta : Csongor József.

A fönti czimet csakis a materializmus 
álláspontjára helyezkedve lehet papírra vetni, 
az kétségtelen. Érteni pedig az anyagiság 
hívei e szavak alatt mindig csak azt lógják, 
hogy porhüvelyünk nem úgy van alkotva, 
ahogy az elemi iskolákban a gyermekek ta
nuljak az ember definícióját: .Az ember 
testből es leiekből áll.* Az emberi test alkal
mas oly functiok elvégzésére, melyeknek ma- 
gasröptüséget mi gyarló érzékeinknek jelen
legi jelenlegi fejletlen állapotában utolérni 
nem tudjuk, rögtön kész vagyunk a ráfogás- 
sal: ezeket nem testünk végzi, hanem valami 
uias és ezt a valami mást elnevezték „lé
leknek."

Ez a processus természetesen sokkal 
kényelmesebb physiologiai kultatasoknal. A 
megfejthetetlen dolgoknál megállunk, szelle
mesen bámulunk s igy kiáltunk töl: Nini 
csuda! Bebizonyosul a régi közmondás, 
mundus vult decipi. A világ csalódni akar. 
s ez, mint mindig, most is sikerül neki.

Miután azonban a hypothézis meg épen 
nem az absolut igazság, minden időben akad
tak egyesek, kik vakmerőén ellenkező alias- j 
pontra mertek helyezkedni a nagy tömeg | 
általános meggyőződésével. Hogy ez tenvleg : 
vakmerő magatartás toR, annak legjobb bi
zonyítéka az, hogy az eddig létezett vallások 
tanaikat erre a föltevésre, mint alapra épí
tettek töl. Hogy szükséges volt-e ez, az is
mét más kérdés, tény azonban, hogy nagy
számú rakonczátlan tömeget lehetett vele 
pórázon tartani, sőt igen sokszor a legnevet
ségesebb módon félre is vezetni.

Hogy a vezető, dirigáló elemek maguk 
milyen álláspontra helyezkedtek, az feltétle
nül kétségtelen, mert ha féltek volna az 
illetők K lkuk elkárhozásától, nem éltek volna 
oly brutális módón vissza a kezükben levő 
hatalommal.

A 19-ik századot a számtalan elnevezés 
között a .gondolkodás századának* is hív
jak. A szemlélődés tana rohammal vette be 
a gondolkozó elemeket, kikn«k soraiban két 
partot találunk. Az egyik part gondolkozása 
oda konkludal, hogy van lelek, amely a test 
inpotentiális allapota esetében hűtlenül ott 
hagyja eddigi tartózkodása helyet »*s miután 
igy lakás nélkül az utczára kerüli, gondol- 
kozni kezd, hogy ugyan hová is lenne jó 
most menni?

A budhisták épen nem küldik valami | 
nagyon messzi útra. Hah! épen most szüle- i 
tett az ólban egy kis malacz, bújjál csak 
annak a bőrébe lélek komám és a lelek koma 
nem veszi tréfára a dolgot, minden különös 
habozás nélkül belebúvik az eleinte meg 
csak visító, később röfögő testecskébe és ' 
most a lakása nem két lábon jár és magasz
tos, nagy dolgokat vissz véghez, hanem négy 
patán szaladgál és a sárban hengergődzik.
A disznót aztán levágják, a lélek erre ismét 
lakást változtat; most a kis rongy xityillóból 
esetleg fejedelmi palotába, elefántba hurczol- 
kodik Ez a vándorlás végtelen, mert ha már 
le vezekelte összes bűnét, azaz egész inenázsé- 
ria alakjában járt kelt e világon, ily módon 
kiengesztelve bűnéiért Budhat, visszatérhet a 
Föld két lábú urának bőrébe, de itt újra 
folytatja bűnös életmódját, s igy ismét végig 
kell prónálnia bizonytalan számú házi és 
vadállatot. És az emberiség több mint felé
nek leikével még mind mai napig is ilyen 
szegyenteljes dolgok mennek végbe.

A keresztény vallás tana már sokkal 
rövidebben végez a „lelkekkel." Menyország 
vagy pokol. Tertia non dalur. Azaz, hogy 
igen, a purgatórium. itt purgálódnak a lei- 
kök, aztán usgyé fölfelé, Szent Péter meg
nyitja a menyek országának kapuját.

A spiritizmus álláspontja azonban egész 
határozatlan. A lélek él. Ez az ő alaptanuk.

N Y Í R E G Y H Á Z A .

Hogy a lélekkel mi lesz a test halála után, 
hova megy, bir-e önálló akaraterővel, van-e 
valami absolut hatalma, mi befolyásolhatja 
és mennyire, stb. a spiritiszták egész őszin
tén bevallják, hogy ezek a kérdések nagyon- 
nagyon fölülmúlják bármely tudósnak is a 
tudását és mégis szilárdul ragaszkodnak kéz- 
ztlfoghatólag be nem bizonyítható föltevé
sükhöz.

Haladjunk az emberiség fejlődési törté
ben csak úgy gondolatban visszafelé néhány 
tízezer esztendőcskével. Mondjuk, kerekszám 
százezer évvel. A kérdés ez: Testi kifejlettség 
tekintetében milyen volt a mai emberi test 
ebben az időben ? A különbség jelentékeny, 
az egyszer bizonyos. Valami majomféle faj 
voltunk ilyen tájban, mondják az anthropo- 
lógusok, műveltségünk színvonala pedig aligha 
állt valamivel magasabban, mint a most lé
tező és szellemileg legelőrehaladottabb majom 
faj műveltség. Hogy ez — ami igaz, hogy 
szintén csak föltevés — igen val szinü, azt 
a kőkorszakbeli emberiség intelligenciája 
kézzelfoghatókig bizonyítja fönnmaradt esz
közeivel. Tessék csak e szerint az arithmeti- 
kai huladvány szerint szabályszerűen vissza
fele haladni, hogy hova fogunk jutni? És itt 
a mathematika kétségbevonhatatlan igazságai 
érvelnék, s a mathematika még eddig nem 
csalt meg soha senkit.

Bizonyos tehát, hogy egy időben igen
igen alpari állottunk műveltség dolgában. 
Ha az akkori fajunk ma ugyanolyan állapot
ban léteznek, k> rdés. vájjon az emberek, 
vagy az állatok kategóriájába soroznák-e őket 
a természettudósok. Ez kéUegtelcn. Megjegy
zendő azonban, hogy a ma létező pápua !. j 
— a mely az öt világrész legkultiválallanabb 
emberfaja — e képzelt emberfajhoz ki pest 
oly szellemi előrehaladottsággal, rendelkezik, 
mint a müveit európai a pápuához képest. 
A százezer évhez ib formán természetesen 
épenséggel nem kötjük magunkat okvetlenül, 
mehetünk vi-sza kel-három sőt ha jól esik, 
ötszázezer evvel.

Ha pedig e fajt állatoknak vennők. remé
lem meg a legszélső hali spiritiszták sem fej
tenének ki o l\a n  oppozicionalis magatartást, 
hogy ezeket I* kekkel biró élőnyényeknek 
tartanák. Pedig epen igy jönnének önmaguk
kal a leghevesebb ellentmondásba. Azt mon
danak evvel ugyanis, hogy nekünk van ugyan 
lelkünk, amely az egyforintos csalogató hivo- 
gatasura megjelenik, de elődeinknek nem 
volt. Mikor állt he tehát az az időpont, mikor 
az állatokból emberekké fejlődőit élőlényeké 
dolog birtokában mondhatták magukat. Lehet 
itten időpontot megállapítani? Határt meg
nevezni '*

Tegnap meg nem volt és másnap már 
egyszerre csak lett? Honnan jött, miből ke
letkezett? Ki adta? Vagy tálán fokozatosan 
fejlődött? Hiszen meg ez volna a legkomiku- 
sabb föltevés. A lelkeket igy osztályokba le
int ne sorozni. Volt piczi, apró lelek es ez 
fejlődött lassan kint, inig végre elerte kifejlö- 
dóttsegenek mai stádiumát. Ez a fölfogás 
azonban spiritisztikai nézetnek csakugyan 
komikus volna, mert ily módon teljesen azo
nosítanák magát a materializmus álláspont
jával. Mert épen a materialisták mondják, 
hogy a test azon képessége, melyet érzé
keinkkel fölfogni képtelenek vagyunk, nem 
egyéb, mint az agy velő erőteljes kifejlődött- 
ségéből létrejövő képesség. Az agyvelőt ki
egészítik a motorikus idegszálak, s ezeket a 
többi idegek, ezeket ismét az erek, véredé
nyek, izmok, a csont, bőr stb.

Mindezen testi alkatrészek harmonikus 
együttműködése képezi alapföltétclét a lélek, 
vagy helyesebben, a gondolkodás, az ebből 
származó, véghezvitt és szándékolt tettek 
zavartalan, egyenletes funkezionálásának. Az 
emberi test gép. Még pedig komplikált alkat
részekből ósszeszerkesztett gép. Es épen, 
mert bonyolult a szerkezete, azért olyan 
tökéletes. De egyúttal amiért szövevényes a 
szerkezete, épen oly könnyen meg is akad
hat a működésében.

Ha az embernek erős fejfájása van, gon
dolkodásában lényeges változás áll be. Alko
tásra az agy ilyen esetben sokszor képtelen, 
s mivel a spiritiszták szerint az ember nem 
az agyával, hanem a leikével gondolkozik, 
szeretettel kérdjük, mi történt jelen esetben 
a lélekkel? Olyan gyönge szervezetű-e a 
lélek urasúg, hogy egyszerű főfájás esetében 
fölmondja a szolgálatot? Köszönöm szépen. 
Az ilyen lélekből nem kérek. És az ilyen 
lélek örökéletű aztán?

Azonban viszont tény, hogy bármiféle 
a testben végbemenő változás lenyuges be
folyással van az emberi gondolkozásra, vagy 
mondjuk a lélekre. És épen ez .1 poni az, 
amelyhez a lélekhivők csoportja göi esősen 
ragaszkodik. Pedig épenséggel a semmibe 
fogódzkodnak. Ha valakit nagy testi szeren
csétlenség ér, mondjuk megvakul, ez föltét
lenül rei.dkivü! érzékeny befolyást gyakorol 
az illető gondolkozásmenetére. Sokszor ön
gyilkossá lesz az illető. Más tudja, hogy gyó
gyíthatatlan beteg, egész élete nem egyebb 
töprengésnél es gyászos kétségbeesésnél. De 
ez mind a materialisták fölfogásának a he
lyességé* bizonyítja, a lesi minden egyes 
elváltozása határozott befolyással van a gon
dolkozásra és ez nem csupán az agy egész
séges vagy nem egészséges voltától függ. 
Az ellenkező nézeten állók e thézisl a maga 
vaskövetkezetességével nem fogadják el. Mil
ton „Az elveszett paradicsom“-ot világtalan 
korában irta, s materialista szempontból te 
kintve a dolgot, egész bizonyos, hogy meg- 
vakulása idézte henne elő azon lelki állapo
tot, mely őt e remekmű megírására inspi
rálta.

A másik csoport hogyan oldja meg a 
kérdést? Milton hatalmas, nagy lelkű ember 
volt és meg a vakság se > tudta megtörni. 
Pedig bizonyos, hogy ellenkező esetben meg 
vígabb dolgokat irt volna és nem ajándékozta 
volna meg az emberiséget a resignutionak 
eme kolosszális alkotásával. Miltonra c>apas 
es szerencse \olt, hogy elvesztette szeme- 
világát; az emberiségre nezve csak szerencse.

Több esettől eltekintve azonban, ok i> 
elismerik azt, hogy anyagi elváltozás >zelletm 
elváltozást von maga után. Tehát néha igen 
• s néha nem. De mikor igen es mikor nem ? 
Azt hi-«zúk, határozott feleletet e kérdőre 
képtelenek volnának adni. Gondolat menetük 
consequentiája eponton tehat teljesen uu gdŐI.

Van azonban ismét egy kérdés, melyre 
a materializmus ellenségei egyáltaiaban kép
telenek megoldó feleletet adni. Ha ugyanis 
a lelek a testtől teljesen elkülönözótt es a 
halál pillanatában teljesen különváló valami, 
mikor lesz az emberi test eme léleknek tulaj
donosává? A megszületés pillanatában? — 
E föltevés abszurdum, mert akkor a halva
születés megoldatlan problémává válna. — 
A vilagrajóvö cscsemó miért nem existálhat ? 
Mert nem jutott bele lélek, vagy mert testi 
szervezetének fejletlen volta nem képesíti 
őt az életre? — Kétségtelenül az utóbbi a 
helyes megoldás.

De föltéve, hogy a lest a megszületés 
pillanatában veszi birtokába a lelket, vagy 
— ha jobban tetszik — a lélek a testet, 
mi ennek az alapfőltétele? Ily formán minden 
bizonynyal a mozgás. Ámde az is bizonyos, 
hogy u foetus még az anyamellben magában 
is végez mozgásokat, tehát a test és lélek 
egyesülésének pillanata ily formán esetleg még 
az anyaméhben következik. És aztán melyik 
időpontban? Talán épen a fogamzás pilla
natában? Most kérem, tessék elképzelni, 
hogy az a néhány milimétercs nagyságú 
testecske, melyben megvan ugyan a föltétel 
az életre, de csakis a föltétel, hogy lélekkel 
bírjon, s talán épen olyannal, mint egy 
lángeszű ember.

A materializmusnak erre gúnyos, szána
kozó mosolynál nincsen egyebb felelete, s 
azt kérdi csupán, hogy miért nem érvényesíti 
hát magát a testecske?

Vagy talán csak a gyermekkor elmúlta 
után jut a test a lélek birtokába? Még e
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föltevésnek is szívesen alávetjük magunkat, 
csupán arra a kérdésre kérünk feleletet, hogy 
milyen időpontban következik be ez, bizo
nyos szellemi tevékenység kifejtése után? 
Ez lehetetlen, mert hiszen látjuk, hogy 7—8 
éves gyermeknek nagyobb a műveltsége, 
mint a felnőtt, irni-olvasni nem tudó műve
letlen parasztnak. A parasztnak tehát nem 
volna lelke, s a gyermeknek igen? S mégis 
a parasztokat fenyegetik, hogy Belzebub és 
Astaróth körmei közé jut a lelkűk.

A két dolog mikor válik el véglegesen 
egymástól? Csupán a halál pillanatában? 
Ez lehetetlen, ezt a mindennapi élet minden 
p.rczben megczáfolja. Szelütött, elmebajos, 
agyalágyult egyének a legjobb példák e 
tekintetben. Mi lett a lélekkel? Pedig lehet
séges, hogy esak egy rugó pattant el az 
emberi gépszerkezetben, azaz csak egy vér- 
edenyecske repedt meg és a hatalmas lélek
nek egyszerre vége. — Ha az a lélek ilyen 
könnyen beszünteti jóformán teljes működé
sét, hogyan lehetséges mégis, hogy a test 
teljes elporladása után — a spiritiszták 
szerint — összevissza kóborol, unatkozó 
társaságok szives fölkérésére megjelen, min
den okos és nem okos kérdésre a legnagyobb 
készséggel ad feleletet ? A spiritiszták ideg- 
rendszere romlik, agyukban rögeszme fész- 
kelódik meg lassankint, s minden szalma- 
szálba kapaszkodnak, hogy állításuk valódi
ságát bebizonyítsák, amely röviden ebben 
kulminál: a lélek él és felel.

Melyen tisztelt spiritizinus! Hat a tetsz
halottakkal mi van? Az illető lélek a tetsz
halál időpontjában bizonyára bujósdit ját
szott, vagy látogatóba megy, anélkül termé
szetesen, hogy a test erről tudott volna. 
Aztán meggondolja a dolgot és visszajön, a 
test kóbor kompánisláját minden szemrehá
nyás nélkül visszafogadja és az .egy test, 
egy lélek** czimü emberi izom-, vér-, és 
csonttömeg sans géné él tovább. De bezzeg, 
ha a testet már elföldelték, jöhet már vissza 
a bitang lélek ! Ha csak a temetőör észre 
nem veszi a sirhalom mozgását és föl nem 
ássa a testet.

A materializmus e kérdésekre egyenesen, 
röviden és határozottan képes megfelelni, a 
spiritizmus csupán kitérő, bonyolult, hosszas 
és határozatlan válaszokat tud adni csak.

Különfé lék.
A kedélyes török posta. A török posta- 

hivatalok hosszab ideig megtagadták a kül
lőidről Törökországba küldött képes levelező
lapok kézbesítését, mivel a mohamedán vallás

tilllja az emberi alak ábrázolását. Mikor az 
összes európai államok figyelmeztették a 
nemzetközi szerződésre, akkor nem ellenkezett 
már, hanem a levelezőlapok csak nem jutottak 
kézhez azután se. Százszámra tűntek el a 
kártyák. Jött a sok reklamáczió a posta- 
hivatalhoz, de mindhiába. Végre aztán rá
jöttek a dolog nyitjára. Egy postatiszt bemegy 
egy német kereskedőhöz. A kereskedő panasz
kodik, hogy milyen sok kára van a képes 
levelezőlapok miatt, mert nem kézbesítették 
őket es hogy a közönség nem is meri 
használni emiatt. Ne féljen ! szól a postatiszzt, 
már nem tart sokáig. Eddig sokat tartottunk 
vissza, mert azokkal díszítjük a szobánk 
falait. Most egyelőre el vagyunk látva levelező
lapokkal, bátran küldhetnek képest is.

Udvariasság a tengeren. Francziaország 
legkiválóbb énekesnőinek egyike nemrégen 
egy német hajón visszatért hazájába. Egy 
este, amikor megtekintette a hajón rendezett 
hangverseny műsorát, azt látta, hogy az egyik 
pont szerint az 1870. évi háborúból való 
győzedelmi marsot adnak elő.

— Bizonyos vagyok abban, mondotta 
egy mellette ülő szintén franczia hölgynek, 
hogy nem szándékosan akarnak bennünket 
ezzel boszantani, de ezzel egy cseppet som 
törődöm. Nagyon is nagy hazafi vagyok, 
semhogy mihelyt c győzedelmi induló első 
hangja elhangzik, a magam módja szerint 
tiltakozásomat ne fejezzem ki. Majd meglátja!

A kapitány, aki véletlenül meghallotta 
ezt a párbeszédet es észre vette a franczia 
hölgy izgatottságát, megtekintette a műsort 
és az egyik hajóiuasnak halkan valami 
parancsot adott. Abban a pillanatban, amikor 
a német hymnusznak kellet volna meg
szólalnia, a franczia énekesnő, aki csak 
nehezen rejtegethette izgatottságát, felkelni 
akart az asztaltól. Az első hang végigszáll a 
termen, az énekesnő felkel. . .  de halaványan, 
mélyen meghatva megáll, miközben a kapitány 
bátorságosan reá mosolyog. A zenekar a 
marseilleisot játszotta.

K ö zgazd aság .
Szabolcsvármegye alispánja a községi 

tenyészállatok kedvezményes áron való be
szerzése tárgyában a következő körrendelet 
intézte a községek elöljáróihoz :

A nagyváradi m. kir. állattenyésztési 
kerület felügyelőjétől arról szereztem értesü
lést, hogy a községek elöljárói nem tudják 
és nem veszik igénybe azon kedvezményeket, 
a melyeket a tenyészapa állatok beszerzése 
körül a földmivelésügyi kormány a közsé
geknek nyújt.

Akár mulasztás, akár a kellő ösmeret 
hiánya idézte elő az eddigi érdektelenséget, 
magam részéről is módot és alkalmat kívá
nok nyújtani arra, hogy az eddigi mulasztás 
a jövőben e téren is pótoitassék.

Tudomására hozom tehát a községek
nek, hogy tenyészbikák beszerzésénél 20—30»/# 
árkedvezményben részesülnek, a sertéskanok 
36 forint átlagos árban kaphatók s mind
ezen összegek másfél év alatt, félévi részle
tekben, kamatmentesen törleszthetők, egyes 
igen szegény községek, kivételes esetekben, 
ingyen is kaphatnak tenyészbikát használatra.

A kedvezmény elnyerésére irányuló, 50 
krajezáros bélyeggel es kö/.ségi pecséttel el
látott folyamodványok rendszerint február hó 
végéig terjesztendők be a nagyváradi magy. 
kir. állattenyésztési kerületi felügyelőség utján 
a földmivelésügyi m. kir. miniszterhez; ez 
évben azonban sertéskanok iránt még április 
hó végéig lehet folyamodni. Ingyenes tenyész
apa állatok ügyében beadandó kérvényhez a 
járási mezőgazdasági bizottságnak a község 
szegénységét és a tenyészállatra való nélkü- 
lözhetlenségét igazoló nyilatkozata is mellé
kelendő.

E tudnivalók iránti közlésemet azzal a 
figyelmeztetéssel zárom be, hogy a mennyi
ben a községek szükség esetén e kedvezmé
nyeket igénybe venni elmulasztanák, a köz
ség világos kárával járó eljárási az elöljáró
ság részéről elkövetett mulasztásnak fogom 
tekinteni.

M ik m  János.
Árverés Japánban. A japáni közéletben 

az árverési hiéna ismeretlen fogalom. Ott a 
liczitáczión nem kiabálnak, nem veszekszenek 
és nem dulakodnak, hanem ezédulákra írják 
rá a tárgynak a nevét, amelyre árverezni 
kívánnak és azt az összeget, amelyet érte 
adni szándékoznak. Ezeket a papirszeleteket 
bedobják egy gyüjtőszekrénybe s a végre
hajtó kiválasztja a legtöbbet ígérő ezédulákat 
és a pénz lefizetése mellett az illetőknek ki- 
osztogatja a tárgyakat.

P iacz i á rak.
— Áp

Búza . . . . 12.— 12.25.
Rozs . . . . 8.— 8.10.
Árpa . . . . 6.60 6.70.
Zab . . . . 7.40 7.50.
Tengeri . . 5.20 5.25.
Szesz . . . . 56 — 20.
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A próságok .
Mindig a régi.

— Goldstein ur, adja nekem a leányát, 
ígérem, hogy boldoggá teszem !

— Jó, jó, kedves báró, csak mondja 
meg mennyibe kerül az a boldogság — nettó?

Aggodalom.
A fiatal orvos pácienst kapott.
Aggódva sóhajt:
— Jaj, csak meg ne haljon, vagy fel ne 

gyógyuljon!

Vadászok figyelmébe.
Amerikában feltaláltak egv önműködő 

vadárusitó gépet.
Az ily gepeke* a/, erdőkbe állítják fel.
A koczavadászok a megfelelő nyílásba 

bedobják az 1—2 dollárt, és azonnal kiesik 
a nyúl. fáczán.

Érthető.
— Ma éjjel jó részeg voltál, nem idézett 

be a rendőrség csendháboritásért?
— Engem nem . . . hanem a feleségemet!

Üzlethelyiség változtatás.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű 

közönséget, hogy az eddig (iredig-féle 
emeletes házban évek hosszú során volt

üveg és porczellán-üzletemet
a házbér tetemes megtakarítása miatt 
iskola-utczii 13. számú lakásomba 
tettem át, hogy így a nagy boltbér 
megta'<aritása által a nagyérdemű 
vevöközönségnek módomban legyen 
sokkal jutányosabb árakon szol
gáltatni ki, minden az üveges szak
mába vágó s boltomban találhat ó 
árukat.

A n é. közö ség szives pártfogá
sáért esedezve, maradok

Nyíregyháza, 1898. április hó.
alázatos szolgájuk:

É le s  Laj os,
(24-3-1. üveg kere-kedó

A 2-ik  magy. kir. szabad,

Osit i í lysursj i i t i ík
•“»<>,<)()() u y i* re m é u .v é u »• U

j e g y z é k e .

A j.tókti-rv  9. §. 8* rii.t a legnagyobb 
i y. rrm ny

1 P 0 t í *í? 0 0  k o r o n a .

A oy» remei.yek köv<ikc/éleg v.im»k 
I eobztva :

Nyeremények Körönt

1 á 000.000
1 too.non
1 300,000
*> n 100.000
i 90.000
1 9 80.000
1 70,IN 10
.» 00.000í 40.000
5 30,000
1 n 30,000
7 30,000
:» n 15,000

31 „ lO.tHHt
07 5,000
3 3,000

433 3.INM1
703 1,000

1338 w 500
90 300

47350 „ 300. 170. 130
_ _ _ _ _ _ _  100, SO, 40 korona.

őoooo nyeremény es jutalom 13, 100,000
kor. ért. melyek hat osztályban 

kisorsolta t*iak.
116 — 2 — 1]

o s z t á l y s o r s j á t é k b a n
:i sorsolási programit) szerint e gy  m ill ió  
k o ro n á t, leh.d i111 ilm;i- k:-/.|» n/,l
nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 
■>. 5?- szerint: ennélfogva «•/• n ••'/.tályx'isjatek 
nagyon előnyös nyerési e-clyekct n y ú jt; és 
pétiig:

1 0 0 , 0 0 0  5 0 , 0 0 0
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
összes rWMNNi nyeremény a mellette álló jegy
zek l>en fel van sorolva a kormány ellen
őrzése mellett hat egymásután kővetkező rö- 
vid időközben kisorsoltatik. midőn i> a nyert 
összeg a szerencsés nyerőnek kcsz|*énzben 
kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti 
árun a<lunk e l :
E gé sz  fii ki'.
Fel a Irt kr.
N e gye d  1 Irt őo kr
N yo lczad  Irt 7ö kr.

Az összegnek |M»stautalványon való vé
tele után azonnal megküldjük a rendes ere
deti sorsjegyet az első huzáshani érvényűvel. 
Kívánatra utánvéttel i> küldjük a sorsjegyeket.

Minden sorsjegyküldeniényhez az eredeti 
huzási prognunmot i~ megküldjük es minden 
huza> után vevőink azonnal megkapják az 
eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket koczkáztutnnk merész 
vállalatokba, a midőn a kilátáslia helyezett 
nyeremény nagyon kérdéses. — Ennélfogva 
korzkaztasMink egy sorsjegy vételével arány
lag olv csekély összeget, a mely által hirtelen 
nagy tökét nyerhetünk.

Sorsjegy készlet fiuk nagyon rsekelv «•< 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy a ren 
delménynyel ne ke-sunk e» kérjük azokat, 
lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre

legkésőbb f. évi április 25-ig
hozzánk Is-kuldeni.

Fehér Lajos és társa
a  m. klr. szab. osrtilysorsjatek  fóelárusilói.

Budapest, Gizella tér 5. sz
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hírneves
|V«tás id«J»: Augusztus ét 
7 tember 
' £ hatóé tivth 
1 Talaj 1 ÍSÍI

Zárt és llittÓHiiiíiIsis védőit csomagokban, a törvényesen bejegyzett

jRT m e d v e -v é d je g y g y e l
valamennyi nagyobb fÜBX Br* ÓB v a s k a r e s k e d Ó s o U -

ben kaphatók.

■ A Budapesten Audrássy-út 23 szám alatt létező Mauth- 
ner Ödön ezég csakis olyan csomagoknál vállal 
teljes jótállást egészen frl88 és Valódi magvakért, amely cso
magok ragasztva, a medve-ábrával és Mauth- 
ner névvel vanuak jelölve, úgy amint a mellékelt rajz is mutat.

(M)
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Nyomatott Nyíregyházán Jóbs Elek kftnyvnyomdájébin.
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