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Nyíregyháza város képviselótes- ] 

tülete a héten, kedden délután tar
tott közgyűlésén foglalkozott ezzel a 
kérdéssel.

Egy indítvány ala jában került 
oda ez a dolog.

Az indítvány azt tartalmazta, 
hogy mondja ki a képviselőtestület 
a minden háztulajdonosra kötelező 
tűzkár elleni biztosítás szükségessé
gét és bízzon meg egy küldöttséget 
megfelelő szabályrendelet kidolgozá
sával.

Az indítvány sorsa a közgyűlés
ről szóló tudósításunkban olvasható. 
Magával az inditváuynyal most már, 
mikor a felett a képviselőtestület 
a jogügyi, valamint a péu/.Ogyi és 
gazdászati szakosztályok véleményé
nek meghallgatása után döntött, dön
tött pedig aképen, hogy azt, mint 
Kivihetetlent, napirendről levette, itt 
e helyen részletesen ‘foglalkozni nem 
szándékozunk.

Annak idején, mikor ez az indít
vány az illető bizottságok előtt tár
gyaltatott, különben is ismertettük 
azt, valamint ismertettük a kérdés 
tanulmányozásával megbízott taná
csosnak reá adott véleményét, amely 
az indítványt egyrészt jogi szempont-

jól. másrészt pénzügyi tekintetekből 
találta kivihetetlonnek.

Jogi oldalról ugyanis a vélemény, 
valamint a jogügyi szakosztály az< rt, 
mert az a kérdés, hogy minden ház- 
tulajdonos épületeinek tűzkár ellen 
való biztosítására köteleztessék, vagyis 
hogy köteleztessék arra, mikép a vá
rosi tűzkárbiztositó szövetkezetnek épü
let-tulajdonosi minőségéből kifolyólag 
tagja legyeu, szabályrendeleti utón 
nem, hanem csak törvényhozási utón 
szabályozható.

A kérdés pénzügyi oldalról meg 
a biztositó intézetek, külöuösen pedig 
a nagy és olcsó tőkével rendelkező 
külföldi int zeteK óriási versenyén 
dől meg, amely verseny csupán a 
viszontbiztosítások, a többi, különö
sen pedig az életbiztosítási ágak na
gyobb jövedelmezősége és a károk 
liquidálásánál tanúsított rigorózitások 
mellett válik csak lehetővé. Hogy 
azonban ez a verseny mekkora tökét 
igényel, aunak szomorú példája a 
.Hazai* biztosító intézetnek csak 
nem régiben az .Elsó Magyar‘ -ba 
történt kényszer-beolvadása is.

Kétségtelen azonban, hogy habár 
a városi kötelező tűzkárbiztositó szö
vetkezet eszméje megvalósithatlan is, 
maga a kötelező tűzkárbiztositás gon
dolata megérdemli, hogy vele mind

azon ugyuevezett irányadó körök és 
téuyezök bovaelóbb behatóan foglal
kozzanak, amelyeknek a Közjóiét elő
mozdítása, a közérdek szolgálása jutott 
feladatul.

Kétségtelen ugyanis, hogy az ó kor 
négy elismert eleme közül a tűz az, 
amely amilyen megmérhetlen áldás 
az emberiségre, ép oly veszélyt rejtő 
az egyesekre s az egyesek sokaságából 
álló emberiségre, mihelyt hatalma túl
haladja az ember uralmát.

A tűzvész okozta károk milliókra 
rúgnak éveuként. Az egész év, sót 
sokszor egy egész emberi élet fára
dalmainak gyümölcsét képes megsem
misíteni nagyon is rövid idő alatt 
terményekben, épületekben és ez utób
biaknak tartozékaiban és felszerelé
seiben.

Ismert dolog az is, hogy a tűz
vész okozta károk épen azokat sújt
ják legjobbau, akik vagy anyagi hely
zetük, vagy gondosságuk hiánya miatt 
a tűzkárok megtérítésére alakult tár
sasagokat ónként igénybe nem veszik, 
s akiknek talán mindenük az a nyo
morúságos viskó, amely fejük felöl 

i pár negyedóra, vagy talán pár perez 
alatt hamuvá: semmivé lesz.

Elsó sorban tehát épen ezeknek, 
épeu a közgyámolitásra szorulóknak 
érdekében, de nyomban velük együtt

A „HYIBBGYHÁZA" TABCZiJA,

E lra b o lt  szív.
Irta: Páfrány.

Ismertein én egyszer egy szép szőke 
kis lányt a kinek az Isten megadta mindazt 
a mi egv kis lánykát boldoggá tehet. .Nagy 
urak gyermeke volt, jólét közt neveltek, 
minden kívánságát hat inas, komorna ugrott 
teljesíteni. Aztán milyen szép volt az a 
boldog kis lány, a termete nyúlánk, a bőre 
puha fehér, szőke haja lágy mint a selyem 
es ha lebontolta majd a földet erle. Még a 
neve is a legszebben hangzott a női nevek 
közt, mikor az ember kimondta mintha 
dalba kezdett volna, szívhez beszélő sze
relmi dalba, úgy hitták, hogy — Leona.

Ez a kis lány felnőtt, hajadonná serdült, 
meg bálba se vitték hanem azért a város 
fiatal emberei, kezdve parfütnos monoklis 
dendiktől, a kik minden délben ott táboroz
tak a kaszinó szegletén elegánsan fikszirozva 
a járó-kelőket egész a bajusz nélkül szégyen
kező gyimnázistákig mindnyájan ismerték. 
Ha Leona sétálni ment mistres Lowennel 
alig győzte a rá zudult köszöntések arját 
fogadni, a czilinderek nagy kórt irva repül
tek le a fejekről és a barna, szőke uracskák 
mely bókolással üdvözölték a legszebb kis 
lányt.

Leona nem voll ugyan hiú, csak any- 
nyira mint minden kis lány, hanem az- rt ez

az abszolút hódolat tetszett neki, sokat tar
tott magára; mintha egy kissé elbizakodott 
is lett volna, de csak igen kevéssé. Mistres 
Lowen elmondta nem egyszer, hogy az el
bizakodottság megmergezi az életet, ha el
eihisszük magunkról hogy a legszebbek va
gyunk, ha mást hallunk dics rni az nekünk 
fajdalmai okoz, ez a fájdalom pedig az irigy
ség a mi pedig már veszedelmes hiba. A 
szeps* g múlandó, a külső szépség igazi ér
tékét a lélek jósága adja meg.

Leona nagyon szerette a könyveket, ol
vasott mindig a mikor csak tehette. Sokszor 
az ebédhez is nehezen lehetett lecsalogatni 
a szobájából ha belemélyedt egy-egy érde
kesebb kötetbe. A költeményeket imádta. 
Kedves Íróitól tudott könyv nélkül rengeteg 
sok dalt, fejecskéje egész gyűjteménye lett 
a költészet remekeinek. Petőfitől, Byrontól, 
Aranytól, Heinétől, megtanulta a legkiválóbb 
remekeket.

Az írókat magasabb lényeknek tekin
tene, rajongással beszelt róluk, fogékony 
kis szive egészen tele volt a nagy irók és 
költők iránt érzett hódoló szeretettel. Mistres 
Lowen nem korlátozta növendékét kedve 
töltésében, mert megvolt győződve, hogy az 
olvasás nemesitó hatású, aztán meg ő maga 
is nagyon szeretett olvasni s a Leonának 
ajándékozott könyvek neki is nagy gyönyö
rűségére szolgáltak.

Egy-két év elmúlt, Leona nagy lány 
lett, akit be kell a társaságnak mutatni.
Megjött az első hosszú szoknya, ezzel búcsút

mondhatott a kis könyvekkel zsúfolt gyer
mek szobának, a vendégeket kellett fogadnia, 
ezután együtt viziteltek a mamával. Az új
donsült nagy lány, hamar fesztelenül moz
gott uj szerepében, könnyen eltanulta a vi
lággal \a!ó érintkezés formalitásait, elfeledte 
kis lányos bátortalanságát es szögletes visel
kedése helyebe a modorosság lepett. Min
denütt elragadtatással fogadlak, bámulták 
csillogó eszel, csodálták nagy olvasottságát. 
A kis lányos mamák mistres Lowenért eg»>z 
versengést kezdtek, mindrgyikők maganak 
szerette volna a kitűnő ncvelőnót a kinek 
ilyen tanítványa van mint ez a kedves, okos, 
figyelmes Leona.

Elérkezett az első bál, az első csokor, 
az első éjjeli zene idillikus idénye s ezzel 
együtt az első komoly udvarló, a jú  a né
gyes után megkérte a nagyságos mamát, 
hogy tiszteletét tehesse. A ki aztán robogó 
kocsin érkezik meg kifogástalanul elegáns 
öltözetben, másnap délben a vizitre, a kinek 
az inastól dobogó, remegő szívvel átvett 
névjegyéről leolvassuk ezt a három so rt:

Felső-debrői és kemesi 
Kemessy Zoltán 

mérnök.
Kemessy komolyan foglalkozott Leoná- 

val. Nagyon megtetszett neki a feltűnő szép 
lány s pár heti ismeretség után már erősen 
szerelmes lett belé.

Leona jó szívvel fogadta a hódolatot. 
Néha óra számra elbeszélgettek együtt. Leona
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édes mindnyájunknak, akik aztán a 
szerencsétlenül jártaknak felsegélésé- 
ben közrehatni kénytelenittetünk, ér
dekében állna az. hogy a szenvedett 
tűzkár kellő időben és módon meg
téríttessék.

Egyenesen az államnak kell tehát 
kezébe vennie ezt a dolgot. Az állam
nak. amelynek az eszme megvalósi- 
tasa jogilag is hatalmában áll, de 
rendelkezésére állanak az eszközök is 
és pedig nemcsak pénzügyi tekinte
tekben, hanem a biztosítási dijaknak 
az állami adók módjára, azokkal együtt, 
sót talán egyenesen az állami adók
ban való beszedési módozotak tekin
tetében is.

Nem szenved kétséget, hogy a 
kötelező állami tüzkárbiztositás meg
valósítása sem történhet meg máról 
holnapra. Alapos, körültekintő tanul
mányoknak kell azt megelőznie.

Veszprémvármegyének azt a föl
iratát azonban, amely ennek a meg
valósítását czélozza, s amely felirat
hoz csatlakozott Szabolcsvármegye is, 
joggal illethetné meg nagyobb és 
melegebb érdeklődés, mint amilyen 
irányában eddig nyilvánult!

Közügyek.
Képviselőtestületi közgyűlés.

Nyíregyháza város képviselőtestülete ked
den délután tartotta meg e havi rendes köz
gyűlését a városháza nagytermében. A gyű- 
lésteremben 3 órakor, amikorra a gyűlés kéz- j 
delet a meghívó jelezte, a tisztviselőkön kívül 
alig 4—5 képviseleti tag volt jelen, úgy hogy 
az elnöklő polgármester jónak látta várakozni 
a gyűlés megnyitásával. Ezután is lassanként 
szállingóztak a város atyái s a gyűlésen alig 
harminczan veitek részt, pedig a ni pontból 
álló tárgysorozatnak nem egy kiváló fontos
ságú tárgya volt s a képviseleti tagok távol 
maradásai szorgos munkaidővel, vagy más 
etféle okokkal se lehet mentegetni.

N Y Í R E G Y H Á Z A .

A gyűlés egy polgármesteri bejelentéssel 
vette kezdetét, mely tudomására adta a kép
viselőtestületnek, hogy a kállai-utcza végén 
a város által a vármegyének ajándékozott 
területen épülő közkórház ünnepélyes alapkő
letétele május 14-én megtörtént.

Ezután a tárgysorozat egyes pontjai ke
rültek tárgyalás alá és pedig egy-kettőtől 
eltekintve elég gyors egymásutánban.

A házi-pénztár megvizsgálásáról és a 
tisza-polgári Ínségesek részére eszközölt gyűj
tés eredményéről szóló bejelentéseket hoz
zászólás nélkül tudomásul vették. Úgyszintén 
hozzászólás nélkül fogadták el a tanács azon 
javaslatát, hogy a JO-án megkezdődő III. oszt. 
kereseti adó tárgyalásokhoz bizalmi férfiakul 
ez évben is Lakner Ödön és Taliy Miksa 
képviseleti tagok küldessenek ki.

Minden vita nélkül elfogadták a tanács 
azon javaslatát is, hogy Nyíregyháza város 
az állami adótól ideiglenesen mentességben 
részesített ingatlanokat a mentesség tarta
mára községi pótadóval a jövőben sem kí
vánja megterhel te tni. Ez a határozat a vár
megye számvevőségének lapunk múlt számá
ban ismertetett köriratára vonatkozik.

A gyámpénztári számadások felülvizsgá
latara kiküldött bizottság jelentését tudomá
sul vették. A katonaügyosztályban alkalma
zott Bodnár Ferencz Írnoknak rendkívüli 
munkásságáért való jutalmazására vonatkozó 
tanácsi javaslatot azonban hosszabb vita 
után elvetették.

A városi esküdtekkel es Kovács Lajos 
írnokkal szemben már jobb szivúnek mutat
kozott a közgyűlés, az előbbieknek megsza
vazván ez évre is GO forint fizetési pótléku
kat a vérgrehajtási alap terhére, az utóbbi
nak pedig a tankötelesek összeírása és a tan
díjak behajtása körüli eljárásaiért 50 forint 
fizetési pótlékot szavazván meg.

A gyámpénztári számadásoknál haszná
landó uj mintákra vonatkozó belügyminisz
teri rendelet tudomásul vétele után a köz
gyűlés egyik legérdekesebb tárgyára: a gya
logsági laktanya épitesenek kérdésére került 
a sor.

A nagy fontosságú kérdéshez többen 
szolottak hozzá. Némelyek teljesen elejtetni 
akarták a laktanya építtetésének tervét, mig 
mások a mellett voltak, hogy a kérdés igen

is alkalmas arra, hogy felette a város ko
molyan gondolkozzék, olyképen azonban, 
hogy felépítése a vármegyével együttesen és 
csak abban az időben történjék, mikor már 
Nyíregyházának magasabb és a tényleges 
állapotoknak megfelelő lekbérosztályba való 
sorozása megtörténik. A közgyűlés többsége 
az utóbbi felfogást tette magáévá.

A császár-szállási birtokból eladott föl
dekről kiállított 47 darab szerződés jóváha
gyása után a helyben állomásozó 10-ik hu
szárezred parancsnokságának azon átirata 
került tárgyalás alá, melyben a laktanyában 
3 év alatt készített apróbb javítások 340 
forint költségének megtérítését kéri. A köz
gyűlés a költségek megtérítését megszavazta.

Ezután Mikecz Józsefnek azon lapunk
ban már ismertetett indítványa került napi
rendre, amelyben egy kötelező városi tűzkár 
biztosítási szövetkezet létesítését indítvá
nyozta A közgyűlés azonban a jogügyi, 
valamint pénzügyi és gazdászati szakosztá
lyok véleménye alapján az indítványt levette 
a napirendről.

Sok tekintetben elszomorító jelenetekre 
adott alkalmat a tárgysorozat lG-ik pontja. 
Ennek a tárgya az volt, hogy a Korona épü
letben az egyik bolt-helyiség az eddigi bérlő 
tönkrejutásával megüresedett, illetve a város 
a bérlő ellen a kimozdilása iránt pert tett 
folyamatba. Már a per folyama alatt Írás
beli ajánlat érkézéit a tanácshoz a bolthe
lyiségnek az addigi bérösszegért való kibér
lésére. A tanács az ajánlatot el is fogadta, 
illetve a képviselőtestületnek elfogadásra 
ajánlani határozta. Azon a tanácsülésen 
azonban, amelyen ez a kérdés tárgyaltatott, 
a polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt 
nem vett részt s a határozatról csak később 
nyert értesülést, pedig nála ugyanarra a 
bolthelyisegre más ajánlkozó is jelentkezett. 
Ez ok miatt a polgármester a tanács hatá
rozata ellen felebbezést adott be.

A gyűlés folyamán Májerszky Béla fő
jegyző a tanács eljárásának jóhiszeműségét 
fejtegette, amivel szemben a polgármester 
hivatkozott arra, hogy a város vagyona csak 
nyilvános árverés utján értékesíthető s fel
említette, hogy a tisztiügyésznek tudomása 
volt a másik ajánlatról. Viszont lludak Ká
roly tisztiügyesz a saját eljára.-a jóhiszemű
ségének kelt védelmére előadván, hogy ő a

rajongással szólt az írókról és végtelenül 
elszomorította mikor észre vette, hogy lelke
sedésében Zoltán nem osztozik.

Társalgásuk többnyire vitatkozássá éle
sedett. Egész belemelegedtek a vitába. Leona 
áradozó szavakkal védte kedvenczeit, isme
telte, hogy szebb, nemesebb emberhez mél
tóbb foglalkozás nincs az írásnál, bevallotta, 
hogy maga is próbált már írni es van is él
tévé egy pár kész munkája de nyilvánosságra 
nem óhajt lépni vele. Meggyőződése szerint 
minden ép lelkű embernek vannak pillanatai 
a mikor tollal a kézben maradandó becsú 
dolgot tudna alkotni.

A fiú meggyőző hangon beszélt az írás 
ellen, minden szava olyan sértő határozott
sággal volt kiejtve, mintha axiómákban be
szélt volna, a mi az önhitt emberek saját
sága. Megengedte, hogy az írás eléggé nemes, 
dicső foglalkozás de egy uj nagy időt vagy 
erét megtakarító emelő gép megkonstruálása 
többet ér az emberiségnek mint a legszebb 
regény és egy biztosan záruló lakat akár 
egy könnyeket provokáló balladánál. Beszéd 
közben az arcza kipirult és sötét-szürke ki
fejezésteljes szemei pompásan villogtak elő 
erős szemöldei alól, a szavak simán gördül
tek ajkairól, hasonlatai színesek, találók érve
lése tömör, autorizmusai leplezetlenek voltak.

Leona előre hajtott fejjel hallgatta a 
íiu beszédét, aztán hirtelen felkaczagott csen
gőn, vidáman.

Barátom hiszen maga irás nélkül is 
író, hiszen ha ezt a mit nekem itt elmondott, 
bár senki sem hinni* el, mindenki élvezettel

olvasná. Én tudom, hogy n aga sem hiszi, 
de szeretné elhitetni magával, fogadni men
nék, hogy valamikor maga is irt.

Zoltán közel volt hozzá, hogy zavarba 
jöjjön ; majd töredelmes hangon szófiait meg.

— Nem tagadom, irtain valamikor, ál
nevei alatt . . .  de nem érdemes . . . ha
szontalan idöpazarlas, most már magamhoz 
tértéin, beláttam regen, hogy csupán ifjúkori 
ballépés volt az iráskodásom, nem is szere
tek rá gondolni már.

— Zoltán, írjon valamit, nagyon szeret
nek olvasni magától valamit, írjon ké
rem . . .

— Leona az Istenért, hogy gondolhat 
ilyet. Én imi — de hisz ez nevetséges.

— írjon, nagyon kérem.
— Lehetetlen, nem tudok . . . nem 

akarok . . . mit is írhatnék én ?
— írjon akármit. írjon hozzám, verset, 

mint a diákok ideáljaikhoz.
Remek gondolat! írok . . . legalább 

kinevetnek érte.
Egyik előkelő szépirodalmi iapban az 

ezt követő héten megjelent egy lírai vers — 
Leonához. Zoltán jó barátja volt a szerkesz
tőnek. Az csodálkozva fogadta a verset s 
mikor elolvasta lelkesülten kiálltott fel.

— Barátom, remek! És én ezt nem 
tudtam, de szavamra mondom hittem felő
led, és te ezt ingyen adod?

— Ne komédiázz kérlek. Ne ugrás ! 
Megrendelésre irtain, nem lehetett kitérnem 
az írás elöl.

— Zoltán, nagy ember vagy!
Mikor Leona elolvasta a verset, diadal

mas hangon kiálltott fel.
— Ugy-e megmondtam, és, hogy szi- 

neskedett az az ember. Úgy ir mint Pet
rarca.

A  hir szárnyára kapott egy nevet. Hamar 
megismerte mindenki. Kemessy Zoltán fel
kapott ünnepelt iró lett rövid időn. Neves 
emberek emeltek kalapot előtte. Ö pedig irt 
folyton. Egyik remek inű a másik után ke
rült ki tolla alól, a kiadók versengtek mun
káiért. Mesés honoráriumot erőszakoltak rá.

Kemessy íróvá lett, poétikus lelke, érző 
szive drága kővé változtatta a szavakat me
lyeket papirra vetett, híre, neve, dicsősége, 
nóttön nőtt. Nemsokára az elsők között em
legették, istenítették, utánozták.

Az a szőke sáppadt asszonyka, az ő 
felesége, oda fenn magában, pazarul bútoro
zott szobáiban pedig könnyező két szemet 
zsebkendőjére szorítva, hányszor elátkozta 
azt a szere ácsét kn perczet, a mikor ezt a 
nagy embert írásra biztatta.

A költészet Isterasszonya kíméletlen ve- 
tély-társnő, a ki nem osztozik, neki egész 
szív kell és a ki egyszer hálójába került az 
fogva van.

Az iró, a szívvel, leiekkel író ember, 
nyomorult eszközévé válik hivatásának, nála 
vagyon, feleség, gyermek alig számit. A 
munka miatt nem ér rá szeretni, megy előre, 
megy felfelé és maga köré pillantást se vet.
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tanács határozatának meghozatalakor vagy 
nem volt jelen az ülésen, vagy ha jelen 
volt, a kérdés a ügyeimét valamiképen ki
kerülte.

Az áldatlan szóvita meglehetős heves 
jelenetekre szolgáltatott alkalmat, melyeknek 
folyamán elnöklő polgármester egy Ízben a 
tisztiügyészt is rendre utasította egy közbe
szólásáért, s a dolog vége az lett, hogy a 
közgyűlés a tanács eljárását jóváhagyta, a 
polgármester pedig a kögyűlés határozata 
ellen felebbezést jelentett be.

A nagy jelenetek után elfogadta a köz
gyűlés a tanácsnak egy Írógép beszerzésére 
vonatkozó javaslatát, úgyszintén a jogügyi 
szakosztály véleményét Nadasi Lajos és társai 
himes-kerti szőlőbirtokosoknak a liimes-kerti 
szabályok megváltoztatását kérő kérvényének 
elutasítása Iá i gya bán.

A tárgysorozat utolsó pontja Pozsonyi 
és társainak a kerekgyártó és kocsimunkák 
kiadása tárgyú bán beadott panasz-kérvényük 
volt, akik ott nehézményezték, hogy az aján- 
lati-versenytargyalásnál az ö beadott aján
latuk egyszerűen ügyeimen kívül hagyattak 
és ezért Basthy Barna tanácsos ellen sértő 
kifejezésekre is ragadtatták magukat beadvá
nyukban. A közgyűlés a panasz alaptalansá
gáról meggyőződést szerezvén, az árlejtés 
eredményei helybenhagyta, a sértő kifejezések 
miatt pedig megadta a felhatalmazást Básthy 
Barna tanácsosnak, hogy azok megtorlásáért 
a bírósághoz forduljon.

Tárgysorozaton kívül még két tárgyat 
vettek elő. Az egyik dr. Kovách Elek és társainak, 
a ,la\vn tennisező társaság" tagjainak kér
vényé volt a sóstói erdőben még egy pálya
tér és egy ideiglenes épület részére szük
séges hely átengedése iránt, amit a közgyűlés 
meg is adott, — a másik az ipartestület 
kérvényé, amelyben azt kéri, hogy a város 
az ipartestület ingatlanára a város javára 
bekebelezett kölcsönt megelőző rangsorozattal 
a debreczeni takarékpénztártól felvenni szán
dékolt 1:!.000 frlos kölcsön betáblázását en
gedélyezze s ezen kölcsönből 10.000 írt erejéig 
a jótállást amit már megígért, vállalja el. A 
közgyűlés felhívta az ipartestülelet, hogy a 
kötelezvényt mutassa be.

A gyűles este jóval 7 óra után ért véget.

A m unkások  érdekében.
.Szabolcsvármegye alispánja értesülve ( 

arról, hogy a szocziális mozgalmak miatt még 
mindig akadnak a munkások között, akik 
inunkat vállalni nem akarnak, a következő 
körrendeletét intézte a községek elöljáróihoz:

A járási hatóságok által hozzám felter
jesztett jelentésekből értesültem, hogy a mezei 
munkásmp igen sok helyen, engedve a káros 
szocziálista izgatásoknak, saját jól felfogott 
érdeke ellenére mezei munkát szerződésileg 
elvállalni vonakodik, s igy kiteszi magát annak, 
hogy a nyáron át munka és kereset nélkül 
maradván, a bekövetkező téli időszakon át 
csaladjával együtt szükséget es nyomort fog 
szenvedni.

A szerződéstől vonakodó mezei munká
sok között számosán vannak egyes közsé
gekben olyanok is, kik idegen községben 
illetőségűek, vagyontalanok, s akik ennek 
folytán a község terheihez nemcsak hogy 
semmivel nem járulnak, de munka és kere
set hiányában majd nyomorba jutván, csa- ! 
ládjukkal együtt a község segélyére fognak 
szorulni.

Minthogy pedig az ilyent saját hibájuk
ból munka es kereset nélkül maradó mun
kások és családjaik segélyezése és eltartása 
a községeknek nem csak súlyos, de illeték
telen terheket is róna, s minthogy az ilyen 
kereset nélküli munkások sanyarú helyzetök 
és elégedetlenségük miatt a szoczialista izga
tok által még könnyeben befolyásolhatók 
lévén, a közrendre és közbiztonságra is veszé
lyessé válhatnak, — a m. kir. belügyminisz
ter 2827. eln. szám alatt kiadott körrende

leté értelmében utasítom az elöljáróságot, 
miszerint a községet fenyegető ezen terhek 
és veszélyek idejekorán leendő elhárítása czél- 
jából mindazon idegen illetőségű munkásokat, 
kik maguknak szerződés által a nyárra fog
lalkozást és keresetet nem biztosítanak, illetve 
biztosítani nem akarnak, sem egyéb megél
hetési módot kimutatni nem képesek, s igy 
előre láthatólag kőzsegélyre fognak szorulni, 
sürgősen Írja össze és azok neveit a fennálló 
szabályok értelmében illetőségi községeikbe 
leendő utalás végett a járási főszolgabirák- 
hoz jelentse be.

Felhívom végül az elöljáróságot, misze
rint a helyben illetékes munkásokat kerese
tük és fenntartásuk biztosítása érdekében 
nyári munkáknak szerződésszcrüleg való fel
vállalására ezúttal is figyelmeztesse.

A sze szgy á r i értekezlethez.
— Beküldetett. —

A szeszgyári értekezleten, ha ugyan annak 
lehet nevezni, 11 ember jelent meg és az 
értekezlet fele foglalkozásuknál fogva, mint 
esetleges versenyvállalatnak, ellensége az eszme 
kivitelének; nincs tehát értelme azon állítás
nak, hogy a tervezett vállalat nem megvaló
sítható ; mivel egy olyan vállalat sorsa felett, 
mely Nyíregyháza városa es Szabolcsmegye 
gazdasági életébe nem remélt fellendülést 
van hivatva hozni. 11 ember nem dönthet. 
Ezen vállalatra nagy szükség van és a köz
érdek mellett, a magánérdeknek is el kell 
törpülni.

De vegyük csak sorba az értekezleten 
felszólalt urak érveit.

Gróf Vay Tibor egy szövetkezeti alapon 
felállítandó szeszgyár létesítésében a törvény 
kijátszását látná. Hogy ez nem igy van, 
arról a törvényben és pénzügyminisztérium
ban nyerhet felvilágosítást és mondhatjuk, 
hogy a pénzügyminisztériumban egy ily szö
vetkezet létesítését a legnagyobb előzékeny
séggel támogatnák, a mint támogatják a 
Békés-Gyulán most alakuló hasonló szövet
kezetei. melynek czélja végtére is a mező
gazdaság előmozdítása.

Másodiknak Haas Ignácz szólott a dolog
hoz, nagy szakértelemmel, szép eszméket 
fejtegetett és üdvösnek mondta a tervezett 
vállalat szövetkezni alapon való létesítését, 
a szeszfőző gyár kihagyásával. O azonban a 
mai pénzszúk viszonyok között alig hiszi, 
hogy a szükséges tőkét össze lehetne hozni 
a gazdáktól, habár Imi ez nem gazdák pén
zéből jön letre is, csak közgazdasági czélo- 
kat szolgálna a vállalat.

Deutsch Géza szerint csak a gazda
közönségnek van joga élni, a többinek nincs, 
(ezeket tehát egyszerűen ki kellene kergetni 
a megyéből) sirt is nagyon saját gazdasági 
viszonyain, mivel a múlt évben olcsón adta 
el a zabot és melegen ajánlotta az értékesí
tési szövetkezet megalakítását; de hogy ez 
mi lenne, azt már nem mondta meg. Hát 
mit. hol, mi módon akar a szövetkezet érté
kesíteni? Talán a mezőgazdasági termékeket? 
Nohát erre a magyar gazdáknak nincs szük
ségük, a mezőgazdasági termékeket, ha a 
conjunklura kedvező, el lehet adni értékesí
tési szövetkezet nélkül is, nem csak, de a 
gazdának be kell zárni ajtaját, hogy a vevő 
ne alkalmatlankodjék folyton; ha pedig a 
conjunktura rossz, akkor hiába mindenféle 
szövetkezet, a terményeket ez sem képes 
magas áron senkire sem ráerőszakolni. De 
meg hogyan gondolja ezt Deutsch Géza ur 
megvalósítani ? Honnan gondolja azon roppant 
tőkét előteremteni, mely ehez szükségeltetnék ?

Ha egyébb nem is, de jó képzett veze
tők kellenek, kiket jól kell fizetni, de még 
valami raktár felék és egy kis előlegre való 
is kell, mert hisz ezek nélkül meg sem kezd
hető a működés, még ha közvetítési alapon 
akarná is folytatni az .üzletet.* És miután 
ezek kellenek az üzlet folytatásához, a ter
vezett .értékesítő szövetkezet* csakhamar 
elértéktelenitő szövetkezet lenne, mivel az

értékesített árukra nagy költség fogna esni 
és ennélfogva az értékesítő kevesebbet k.ipna 
árujáért, mintha maga — költség nélkül 
adná el.

Legjobban mondta különben néh. Papp- 
szász Lajos hevesi birtokos mikor az ilyes
mibe akarták bele vonni, .nem kell nekem 
semmiféle szövetkezet ahoz, hogy termése
met eladhassam, e czélból én az újságban sem 
nézem a búza árát, hanem ha ugat a kutya, 
akkor jón a zsidó és biztosan feljebb ment 
a búza ára.*

A katonai szállításokat is felemlítette 
Deutsch Géza úr, hogy szerinte itt művelne 
csodákat az .ért. szőv.,“ pedig itt is csaló
dik. mivel a katonai kincstár senkinek sem 
ad előnyt és nem űzeti Esterházy herczeg 
zabját drágábban, mint a Kohn Mórét. És 
mivel pedig Kohn Mór kis költséggel dolgo
zik. az ért. szövetkezet pedig nagygyal fogna 
dolgozni, biztosan Kohn Móré lenne a life- 
ráczió. — Hacsak Deutsch Géza úr szegény 
gazdatársain úgy nem segítene, hogy a léte
sítendő szövetkezet ügyét grátisz ellátná és 
annak tagjait a szükséges előleggel segé
lyezné.

A szabolcsmegyei gazdasági egyesület 
titkára megmutatta, hogy lehet roppant sok 
szóval semmit mondani. Ez a jó ur egy 
német hitelszövetkezet tervezetét magolta be. 
elég rosszul, és ha az elnöklő főispán le nem 
inti, talán meg most is beszélne. Beszédéből 
különben a jelenvoltak mit sem érthettek és 
valószínűleg ő maga sem. Hogy ez a jó úr 
elvezetésére bízott gazd. egylet ügyvezetésé
ben mennyi életrevalóság van, ezt megmondta 
az értekezleten Deutsch Géza úr.

Somogyi Gyula úr szerint nem kell sem 
szeszgyár, sem hizlalda, mivel eddig sem 
volt, teliát ezután se legyen. Pedig színház 
sem volt mindig.

Az értekezleten különben azt határoz
tak, hogy majd máskor fognak határozni, de 
mi azt hisszük, hogy a terv kezdeményezője, 
aki külömben, mint értesülünk ez ügyben 
már legközelebb nagyobbszabásu értekezletet 
fog tartani, nem hagyja magát elriasztani és 
tervét más o dalon fogja keresztül vinni; 
mit adjon az Isten, mert e városnak és me
gyének nem csak egy pár jómódú gazda
lakosa van, hanem sok más foglalkozású is, 
kik a varos haladásai és saját vagyonosodá- 
sukat tartják szem előtt, mivel egy ilyen na
gyobb vállalat, nyomán az ipar és kereske
delem virágzásnak fog indulni. r.

H i r e k .
— Lapunk felelős szerkesztője, mint 

tartalékos hadnagy, négy heti fegyver- 
gyakorlatra vonulván be, távolléte alatt 
a lap szellemi részéért társszerkesztőnk 
a felelős.

—  A választók névjegyzéke. Az ország- 
gyűlési képviselő-választók 1899-re érvényes 
névsorát most állítja össze Nyíregyházán a 
központi választmány küldöttsége. A küldött
ség a városháza nagytermében hétfőn dél
előtt kezdte meg munkálkodását s azt a hét 
végére fejezi be. — Az eddigi eredményből 
ítélve, a jövő évi választók száma a folyó 
évinél jóval több lesz s valószínűleg meg
haladja az 1700-at.

— Alapkő letétel. A Nyíregyházán eme
lendő törvényhatósági közkórház alapkövét e 
hó 14-én délelőtt tették le ünnepélyesen, a 
vármegyei alispán elnöklete alatt működő 
kórházépitő-bizottság és az építő vállalkozó 
Vojtovics és Barzó ezeg tagjai jelenlétében. 
Az ünnepélyes aktus a kórháztelek átadásá
val vette kezdelét, amit Mikece János alis
pán alkalmi beszéd kíséretében teljesített. — 
Az építő vállalat egyik tagja felkérte ezután 
az alispánt, hogy az emelendő kórház alap
kövének letételét teljesítse, mire Mikccz János 
alispán ünnepélyes szavak kíséretében, a már 
elhelyezett kőre telt ütéssel az alapkő letétel
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szokásos formalitását teljesítette. Utána Béna 
Láseló polgármester, dr. J ó s a  András vár
megyei főorvos es dr. KiUay Rudolf nagy- 
kállói közkórházi főorvos, szintén rövid be
széd kíséretében és kalupácsútéssel jelezték 
az alapkő letétel aktusát, melyet azután ke
délyes villásreggelivel fejeztek be.

—  A villamos vasútról. Említettük már 
előző számunkban, hogy a .Részvénytársa
ság villamos és közlekedési vállalatok szá
mára" czimü budapesti czég, a m;ly Nyír
egyházán a villamos vasutat felépíteni akarja, 
a várossal kötendő úgynevezett területhasz
nálati szerződés tervezetét már elkészítette s 
a városhoz rövidesen beadja. A szerződes- 
tervezetet a czég képviseletében dr. Kovách 
E le k  kir. közjegyző még a múlt csütörtökön 
átadta Bencs László polgármesternek, aki 
penleken délutánra összehívta a szerződés 
feltételeinek tárgyalására kiküldött bizottsá
got. A bizottság azonban a bemutatott ter
vezetből arról győződött meg, hogy a vasút 
.helyiérdekű"-nek van föltüntetve a szer
ződésben s igy az engedélyidő lejártával 
nem a város, hanem az állam tulajdonába 
menne át. Ez ok miatt, minthogy a képvi
selet határozatilag kimondotta, hogy ragaszko
dik alihoz, hogy a vasút .közúti* legyen s igy 
az engedélyidő lejártával a városra száljon át, a j 
tevezetet mint a képviseleti határozatnak meg 
nem felelőt, átdolgozás végett visszaadta az 
engedélyes czégnek. — Megemlítjük, hogy a 
czeg a várostól a szerződés-tervezetben az 
építkezéshez készpénzbeli hozzájárulást nem 
kívánt, csupán az igénybe veendő területek
nek díjtalan átengedését és 25 évi községi 
potadó alóli és vámmentességet kér.

— Lawn tennis. A lawn tennis sport 
híveinek száma annyira megszaporodott már 
Nyíregyházán, hogy a sóstói erdőben eddig 
rendelkezésükre állott egy pálya elégtelennek 
bizonyult. Elhatározták tehát, hogy mellette 
még egy palvát létasitanek s ezen kivül a 
játékszerek elhelyezésére egy ideiglenes he
lyiséget is .építenek. Az erdő azonban a vá
rosé lévén, a társaság tagjai több mint öt
ven aláírással ellátott kérvényt adtak be a 
városhoz a szükséges terület használatának 
engedélyezese iránt, a földesúri jog elisme- 
rése gyanánt évenként egy tiz koronás arany 
fizetésére kötelezvén magukat. A tanacs par- 
tololag terjesztette a társaság kérvényét a 
képviselőtestület elé s a képviselőtestület a 
kedden délután tartott gyűlésben a keretem
nek egyhangúlag helyet adott, a tanács elő
terjesztéséhez kepest azon kikötéssel azon
ban, hogy a társaság köteles még ez év fo
lyamán rendszeres egyesületté alakulni és 
hogy a városnak jogában álland az áten
gedett területekei, amikor arra szüksége 
lesz az egyesülettől visszavenni.

A „Nyíregyházi Villamossági Részvény- 
társaság" első rendes közgyűlését junius 7-en 
reggel 8 órakor tartja meg Nyíregyházán a 
városháza tanácstermében. — A közgyűlés 
tárgysorozata a kővetkező: I. Az igazgatóság 
évi jelentésének és a mérlegnek előterjesz- 
tese. i. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
•i. Az igazgatóságnak adandó felmentvény 
felett határozathozatal. 4. A felügyelö-bizott- 
sagnak adandó felmentvény felett határozat- 
hozatal. 5. Az igazgatóság tagjait megillető 
jelenléti jegyek értekének megállapítása. 6. 
t  elugyelő-bizottság választása. 7. A felügyelő- 
bizottság tagjainak járó tiszteletdij megálla
pítása. 8. Az alapszabályok Vl-ik fejezete 
41-ik czikkének módosítása.

Majális. A helybeli ág. hitv. evang. 
főgimnázium ifjúsága 1898. évi junius hó :
l-én a Sóstón majálist rendez. A rendező- 
bizottság a kővetkező tagokból áll: Porubszky 
i al, dr. Vietónsz József biz. társelnökök. Eöt
vös Pál, Gyurcsány Dezső, Vietórisz István 

alelnökök. Grósz Ferencz b. pénztáros. 
Raghy János b. ellenőr. Ifj. Jóba Elek b. I 
jegyző. Bauman Jenő, Buday Géza, Csíki József, | 
r legmann Emil, Friedman Gyula, Harsányi 
Barna. Rézler Ervin, Hegedűs Zoltán, Iklódy 
rerencz, Junc.-k.iy B um . Szokolay Gvnlo,

Léderer Ervin, xMandl Jenő, Paczauer Kornél, 
biz. tagok. — A rendezőség kéri azokat akik 
meghívót esetleg nem kaptak volna, s arra 
igényt tartanak, hogy ez iránti megkeresé
seikkel a rendezd bizottsághoz fordulni szí
veskedjenek.

— Vivóverseny. Vasárnap délután a Pa
csirta vendéglő nagytermében szigeti Bene
dek Gyula, az olasz vivási modor neves mes
tere, megtartotta igen kis közönség előtt 
napok óta hirdetett vivő versenyét. Benedek 
Gyula és a vele érkezett urak szigeti Bene
dek Sándor, Kis-Keres/.tesi Béla, Rácz Pál 
mindnyájan az olasz rendszer hivei. inig azok 
az urak, kik városunkból velük szemben ki
álltak, magyarosan, csuklóból vágva vereked
tek. — A verseny alatt bebizonyult, hogy a 
magyar vivómodor, bár képviselői nem vol
tak a versenyhez kellően trainirozva, az olasz 
vivásmóddal szemben teljesen megállja helyét, 
•őt azt még túl is szárnyalja, mint az a Ró
nay Jenő ég Rácz Pál mérkőzéséből kitűnt, 
a mikor Rónay igen könnyen győzött. — A 
verseny lefolyása a kővetkező volt: Először 
az amatőrök küzdelme volt meg; a párok 
sorshúzás szerint álltak egymással szembe s 
az osztályozásnál győztesen kikerült vivők 
tovább verekedtek egymással az elsőségért. 
Kis-Kereszt esi Béla és Gally Lajos álltak ki 
először, győzött Kis-Keresztesi, másodszor 
Rónay Jenő és S/abó Lajos, győzött Szabó, 
azután Rácz Pál es Rónay Jenő, győzött 
Rónay. Az osztályozás befejeztével a három 
győztes mérkőzött meg, minek eredménye a 
Kis-Keresztesi győzelme lett. E'.után a már 
őszülő, de még, mindig bámulatos erejű és 
rugékonyságu mester, szigeti Benedek Gyula 
állott fel szimpatikus megjelenésű atléta ter
metű fiával Sándorral és kilencz remek ösz- 
szecsapás után legyőzte fiát hat volttal há
rom ellenében. Szigeti Benedek Gyula meg
mutatta városunk közönségének, hogy kitűnő 
mester és kilátásba helyezte a vívás sport 
kedvelőinek nagy örömére, hogy koronként 
átrándul Nyíregyházára a tanulni szándéko
zók kiképzésére.

— Borkiállítás Nagy-Kállóban. A nagy-
kállói és vidéki bortermelők junius II-én a 
nagy-kállói szölőskertben saját termésű bo
raikkal, borkóstolással egybekötött kiállítást 
rendeznek. A kiállításban való részvétéi f. é. 
junius 1-ig az elnökségnél bejelentendő.— A 
kiállításra szánt oorok félliteres szolyeai sa- 
vanyuvizes Upecsételt üvegekben a kiállítás 
napjáig legfeljebb d. u 2 óráig bekülden
dők, illetőleg inasukkal hozandók. A fij|(pe- 
csenye < s a vegyes (vinkó) borok kúlön-külön 
jelzendők. Részvételi d ij: 2 frt. A kiállítás
d. u. 3 órakor kezdődik; ételek es italokról 
gondoskodva van.

— Adófizetők figyelmébe. Tudomására
hozom az érdekelt adózó közönségnek, hogy 
az uj adózókra 1898. évre kirovandó Ill-ad 
oszt. kér. adóról szóló javaslatok, folyó hó
12-ikétől lesznek a városi adóhivatalban 8 
napi közszemlére kitéve, hol azokat az érde
keltek megtekinthetik s az azok ellen irá
nyuló netaláni észrevételeiket a tárgyalás 
napjáig Írásban beadhatják. — A tárgyalás 
ideje folyó hó 20-, 21- és 23-ik napjaira 
van kitűzve, mely napokra az érdekeltek a 
városi adóhivatal által személyenként lesznek 
annak idején meghiva. Nyíregyházán, 1898. 
május hó 11. Bencs László polgármester.

— Akik Kossuth Ferenczet várták. Vasár
nap délután nagyszámú vidéki ember gyűlt 
össze Nyíregyházán. A városház-téren cso
portokba verődve várták Kossuth Ferenczet

a „népszabadságot- . Ennek a gyüle
kezésnek minden valószínűség szerint egy 
félreértés adja meg a magyarázatát. Mikor 
Kossuth Ferencz legutóbb Nyíregyházán járt, 
az akkor tartott népgyűlés tudvalevőleg el
határozta, hogy az ónálló vámterület érde
kében feliratot intéz a képviselőházhoz. A 
feliratra aláírásokat gyűjtöttek, felszólítván 
a vidékieket is, hogy május 15-ig a felirat 
aláírása végett Nádasi Lajos pártalelnöknél 
jelentkezz'nek. Ezt a felhívást értettek és

magyarázták felre annyira, hogy utoljára 
Nádasi Lajost szocziálista vezérnek tette meg 
a mende-monda, május 15-én pedig töme
gesen gyűltek össze Nyíregyházán, várva 
Kossuth Ferenczet, a népszabadságot, sőt 
— s ez a legjellemzőbb a nép fantáziájára, - -  
Rudolf trónörököst is. A nagy csődületet 
alig tudta a rendőrség tévedéséről felvilá
gosítani.

—  A második évnegyed. Hirdetmény. Az 
1883. évi XLIV. t.-cz. 55. §-a értelmében 
felhivatnak mindazon adófizetők, akik a f. 
1898-ik év második negyedére esedékessé 
vált adótartozásaikat a mai napig sem fizet
ték be, hogy annak az egesz évnegyedre 
járó 5° #-os kamataival együtt leendő befize
tését ezen hirdetmény keltétől számított 8 
nap alatt teljesíteni annyival is inkább el 
ne mulaszszák, mert ellenkező esetben elle
nük a hátralékok behajtása iránt végrehajtás 
fog vezettetni. Nyíregyháza, 1898. május 17. 
Bencs László, polgármester.

—  Ismét sertésvész. Alig nyílt meg Nyír
egyházán a sertesvasar, amely a sertésvész 
miatt hosszú időn át zárva volt, kiszámit- 
hatlan kárára a város es a vidék közönsé
gének, már ismét zár alá került. Nyíregy
háza nagy kiterjedésű határának a legészak- 
uyugolibb sarkában, a Görögszálláson fordult 
elő egy sertésvészes eset, ami elegendő volt 
arra, hogy a belügyminiszter a múlt pénte
ken délután érkezett táviratával a sertesvá- 
sárok megtartását ismét betiltsa. A váratlan 
betiltás különösen az rt okozott nagy zavart, 
mert a szombati hetivásárra már pénteken 
délután számtalan sertést behajtottak Nyír
egyházára. Mint értesülünk, többen sürgős 
kérvényt adtak be a zárlat megszűntetése 
iránt a minisztériumhoz, azt kérve, hogy 
most es hasonló szórványos esetekben is ne 
az egész határ es város, hanem csak a fer
tőzött részé vétessék zár alá.

—  Fogyasztási szövetkezetek alakítása 
ügyeben a .Magyar gazdaszövetség* felhívást 
intéz a g.tzdaközönséghez. UJ.i kell teremteni 
a társadalmat, — úgymond a felhívás — hogy 
a nép bizodalma és szerclete a vezetőosztá
lyok felé visszaforduljon s megbecsülj-; ismét 
azt a rögöt is, amely neki kenyeret a I. A 
nyereségszoinj és önzés helyébe a szolidaritás 
érzetét kell lelkebe oltani; ki kell tanítini rá 
hogy mily hatalmas erő r* jlik a szövetkezésben, 
fel kell világosítani, hogy ez «gyik főeszköze 
annak, hogy a inai sötétségből es nyo noru- 
sagból kiemelkedhessek s egy jobb jövő 
alapjat megvethesse. Kezdjük mindj irt azzal, 
hogy alapitsunk fogyasztási szögeik /.eteket. 
Ezek valósíthatók meg a legkevesebb áldozattal 
s e melleit még a legnagyobb vonzó erőt is 
gyakorolják a népre, mert áldásos határuk 
azonnal nyilvánvalóvá lesz. És nem is olyan 
nehéz a fogyasztási szövetkezetek létrehozása. 
Hiszen Károlyi Sándor gróf által nemreg ala
pított Hangya a magyar gazdaszövetség fo
gyasztási és értékesítő szövetkezete (Budapest, 
Zöldfa-utcza 10.) magára vállalja a dolog 
terhesebb res/.ét. Készséggel ad felvilágosítást; 
örömmel szolgál Útmutatással mozgalom szer
vezéséhez; kiküldi egyik képviselőjét az ala
kításhoz ; ellátja az ujonann alapított szóiét- 
kezetet a legújabb és a legolcsóbb czikekkel, 
végül felügyel vezetésére s ellenőrzi száma
dásait. A hitelszövetkezetek elterjedtsége a 
mellett szól, hogy a nép felfogta azt a fontos 
missziót, melyet azok teljesítenek. Pedig 
ezen szövetkezetek érdekköre aránylag kor
látolt, mert elvégre is nem mindenki van 
ráutalva a hitelre. Ellenben minden ember 
fogyasztó s a jómódúnak éppen úgy érde
kében all hogy olcsó és jóminőségű porté
kához jusson, mint a »zegénynek. Nem kell 
hát attól tartanunk, hogy a fogyaztási szö
vetkezetekkel kudarczott vallunk. Részünkről 
reméljük, hogy e lelkes felhívásnak mindin
kább foganatja lesz, mert a .Hangya* szö
vetkezet a dolog oroszlánrészét elvállalja, igy 
a vidéki intelligencziára csak az akczió meg
indításának feladata vár s igy csekély köz
benjárással nagy szolgalatot tehet a kisem
berek érdekeinek.
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— A gabonauzsora ellen. A földmivelés- 

ügyi miniszter a vidéki gabonaügynőkök és 
üzérek visszaéléseinek meggátlása érdekében 
az összes gazdasági egyesületekhez és gazda
körökhöz a kővetkező leiratot bocsátotta k i; 
.Némely vidéken oly ügynökök és helybeli 
üzérkedők működnek, kik a kisebb gazdákat 
othonukban keresik fel s azok tájékozatlan
ságát felhasználva, a termést gyakran olcsó 
áron előre megveszik s az előleg és szállí
tandó termény értéke erejéig váltót vesznek, 
vagy a kisgazdával általa nem értett okiratot 
állíttatnak ki. Ezek az üzelmek igen sok kese
rűség okai, sőt nem ritka esetben egyes kis
gazdák tönkrejutását is eredményeizik. Ezen 
visszaélések meggátlása czéljából kívánatos
nak tartom, hogy az egyesület a rendelke
zésére álló eszközökkel az érdekkörébe tar
tozó gazdaközönség figyelmét e visszaélésekre 
hívja fel, világosítsa fel azt az ügyleteknél 
használt szokásos és ismert fogásokról s 
figyelmeztesse az érdekelteket arra, hogy 
ha a vételügylet az uzsorakölcsön elpalás- 
tolására használtatik fel az uzsoravétség 
miatt a kir. bíróságnál feljelentést tegyenek. 
Egyben figyelmébe ajánlom az egyesületnek, 
hogy az 1833. évi XXV. törvénczikk 10. §-a 
szerint a közigazgatási bizottság felterjeszté
sére az igazságügy miniszter ur elrendelheti, 
hogy az uzsoravétség miatt az eljárás hiva
talból indittassék meg. Ha tehát valamely 
vidéken az uzsoravétség gyakori elkövetésé
nek jelenségei mutatkoznak, helyesen fog az 
egyesület eljárni, ha a közigazgatási bizott
ságnál kezdeményező lépést tesz az igazság- 
ügyminiszterur intézkedéseinek kikérése iránt.* 
Elismeréssel vagyunk a földmivelésügyi mi
niszter intenczió iránt, de nem hiszszűk, hogy 
jelen rendelet változtasson valamit a viszo
nyokon. Hiszen a törvény eddig is üldözte 
az uzsorát — papiroson, az intelligensebo 
elemek eddig is ismerték a rejtett uzsora- 
üzelmck nagy részét, de az kivétel volt, 
hogy valahol az igazságszolgáltatás megtorló 
intézkedését provokálták. Sajnos, nem hisz- 
szük, hogy az intelligensebb gazdaelem vala
mikor arra a temperamenturával s neinbá- 
nomságával össze nem férő feladatra vállal
kozzék, hogy az igazságszolgáltatásnak a rejtett 
uzsoraúgyletek üldözésében támogatására le
gyen. S ennek az az igen természetes oka is meg 
van, hogy manapság mindenki kerüli, hogy 
az igazságszolgáltatás, vagy a közigazgatás 
orgánumaival valami dolga legyen. Szóba 
jönnek itt még bizonyos befolyások is, me
lyek ellenében senki sem áll ki szivescn a 
porondra, s szóba jöhet itt még az uzsora- 
törvény gyakorlati végrehajtása irányában 
megingott bizalom Könnyű azt tudni valaki
ről hogy uzsorás, de ezt rábizonyítani a mai 
törvény definiczicziója szerint igen nehéz. A 
földmivelésügyi miniszter a gazdaközönséget 
egy bűnös mulasztásra egy elhanyagolt kö
telességre figyelmeztette, s igen sokat segítene 
vele, ha kisembereknek természettől kijelölt 
védői e figyelmeztés nyomán haladnának. Bi
zonyos azonban, hogy mig ki nem elégített 
hiteligény lesz, addig uzsora is lesz; e kérdés 
kapcsán tehát a hitelszövetkezeti mozgalom 
érdemli meg első helyen gazdatársaink leg
melegebb figyelmét.

— Pályaudvarok a föld alatt. Érdekes 
terv foglalkoztatja most a főváros intéző 
köreit; a két személypálvaudvarnak a fóvá- 
belsejébe való czentralizá^sa. A keleti és a 
nyugati pályaudvar régóta akadályozzák a 
főváros terjeszkedését. A két pályaudvart 
összekötő vasuti vágány, mint valami ledönt- 
hetetlen aczélkordon állja utján minden épít
kezésnek, mert arai azon kívül épül, mintha 
nem is tartoznék a fővároshoz. A kormány 
is, a főváros is régóta tervezik a két pálya
udvar alkalmasabb ponlon való elhelyezését, 
czentralizálását. Volt már szó arról is, hogy 
a keleti pályaudvart megszüntetik és az 
egész személyforgalmat a nyugatiba terelik, 
de e kérdés még máig sincs megoldva. S 
ha az utóbb említett módot fogadnák el, az 
Újpest irányában való fejlődés akadályait 
továbbra is fenntartanák. A most felmerült

uj terv szerint mind a két pályaudvart be
szüntetnék s az óriási, együttvéve majd 
ötven milliót reprezentáló két lelket parczel- 
lázva értékesíthetnék. Egyszerre uj városrész 
keletkeznék mind a két ponton s a telek 
értéke födözné az egész újjáalakítást. Az 
összes személyforgalomnak a külső lebonyo
lítására két pályaudvar szolgálna: az egyik 
az északi, a rákosi rendező-pályaudvar he
lyén, a másik a déli, a kőbányai sertés szál
lások mögött állana. Itt a beérkező vonatok 
továbbszállítását villamos erő venné át, a 
mely az Üllői-uton, a Muzeum-köruton, a 
Károly- és Váczi-köruton, továbbá a Váczi- 
uton a föld alatt épített sínpárokon haladna 
végig. A másik pályaudvaron ismét gőzerő 
venné át a vonatot s azok, akik csak átuta
zóban vannak, föl volnának mentve az át
szállás bajlódásai alól. A vonat a főváros 
alatt három helyen állana meg s ez a leg
érdekesebb része az egész tervezgetésnek: 
az üllői-uti kaszárnya előtt, vagy a Kálvin- 
téren, a Deák-téren és a mostani nyugati 
pályaudvarnál. Egy-egy földalatti nagy vas
úti állomás volna ez mind a három. A pálya
udvarok fölött egy-egy óriási állami vagy vá
rosi vendégfogadó állna az utasok rendelke
zésére, sokkal olcsóbb, mint a magán-szállo
dák és praktikusabbak is. mert a fiakker 
vagy konfortábli helyett csak egy liftre kel
lene az utisnak ülnie és néhány pillanat 
alatt ott volna a szobája előtt. Mindegyik 
pályaudvar rendes jegy-pénztárral rendelkez
nék s akármelyiknél fólszállhatna az ember 
a brassói, bécd bármely vonatra. Az érke
zéshez is direkt jegyeket adnak ; valaki fel
száll Nyíregyházán Budapest-Kalvintér-reJszóló 
jegygyei s átszállás nélkül utazhatik a pálya
udvar fölött megváltott lakásáig. A két sín
pár, amelyből a földalatti vasút állana, tel
jesen elegendő a mostani személyforgalom 
lebonyolítására, sőt az érkező és induló vo
natok száma, amely most őss/.^sen 83—83, 
még emelkedhetnék is. A vasút közúti for
galmat természetesen nem közvetítene s ki
zárólag a távolsági és a viczinális forgalom 
rendelkezésére állnia. A főváros örömmel 
fogadná, ha a pályaudvar-kérdés igy oldód
hatnék meg. De az egész dolog a kormányt 
illeti s Zielniczky Szilárd műegyetemi tanár, 
a vasut-épitéstan előadója, aki az eszmét 
megpendítette, csak a napokban terjesztette 
föl tervét a miniszter elé egy emlékirat 
alakjában.

A p ró ságo k  a hétről.
M it haraptok m it!

Betti András városi képviseleti tag úrtól 
kaptunk ismét egy terjedelmes nyilatkozatot 
azzal a kéréssel, hogy azt „díjmentesen becses 
lapunkba kitenni szíveskedjünk.*

Minden kommentár nélkül ebben a rovat
ban adunk helyet a nyilatkozatnak, amely 
ekként hangzik:

Tekintetes Szerkesztő úr!
Legyen szíves ezen pár soraimat becses 

lapjába kitenni a Nyíregyháza — ik számá
ban április hó ödikén megtartott képviselet
ben igen jóll viseltem magamat csak is a 
tárgysorozat 5-ik pontyához kérdést intéztem 
az egy '/«. millió kölcsön összegnek hová 
fordítása iránt, a vasúthoz vezető ut kölcsé- 
gein felől melj kölcsönök fizetettnek, mire 
Majerszki főjegyző úr megfelelt, úgy hiszem 
jogom vólt felszólalni azon összegfelvítelére 
én is igennel szavaztam tessék a szavazók 
névjegyzékít megtekinteni a nevemet ott fogja 
találni, hogy kinem vonultam a szavazás 
elől, a leszavazás után visza jövet a terembe 
sugárzó mosolyai tekintett reám DktrrTrayt- 
ler orvos főnök lehet, hogy ő mondtabe, de 
bárki is mondta vólna az a valóságnak meg
nőni felel, de csak azért is ! hogy foglalkozón 
velem, úgy hiszem, hogy szerkesztő úr nem- 
szegődötbe olyasmi tények előadására mint 
a Szabolcsihirlap (írója) szerkesztője. — 
néhajy Czupra Bandi a vólt druszám azt 
mondta irk Birkáin ik szegények másképp m^g- |

sem élhetnének a czik író is úgy tesz, hogy 
a kanál helyet irónt léé helyet a szájába 
bemártya és úgy fundaljáki a fejetokjából a 
pontérozást, tévessen a melyet nem képes 
hűen össze állítani, mint a 62-ik sz: azt 
mondja hogy van egy nehány minden lében 
kanál bizotsági tag a ki mindenhez bele szól 
a lehető értelmetlenséggel a kikhez Nádasiék 
is csatlakoztak, mink ugyan nem kérünk a 
szerkesztő uramtól, sem tanácsot, sem értel
met, ha még, háromszor oly magas tetejő 
czilinder kalapot teszenfel a fejére és ha az 
végig tele vólna tudományai is, végre majd 
kitűnik az értelem hijány! a költő szerint 
meddigülsz még földi kinhomálya, meddig 
ülsz még hervad arczimon!!! úgy láczik, 
hogy belehervad, boszantó czilinderível együtt.

jól tudja azt a szerkesztő úr, hogy mi jo- 
gunknálfogva a közgyűlésekben az igaz ügy 
mellet hozzá szólhatunk ha botra tátnas 
kodva is, Kosuth Lajos azt mondta, hogy a 
féreg is nyüszürög ha tiportatik, Petőfy a 
láng költő szinte mint haraptok! mit. s.a.t. 
ti . . .  h . . .  k.

Igaz, hogy ami elődeing szép apáink 
nem mostan, hanem 1754-ben idejöttek né
mely része a Tokaji hídon átt, és lám most 
az utóbiak tisztelet a kivételnek bár évenkínt 
ezrível jönnének Nyíregyházára, de önt azt 
sem tudjuk honnet hozta ide a forgószél 
levegőt rontani az utóbiak csak csendesen 
minden hű hó nélkül viseljík magokat, ne 
graszálva, másokat kisebiteni ócsárolni, aján
lom kisé csilapitani a jó étvágyú fijatal agár- 
kákat a még a fekete leves megfő; mert 
megtörténhetik az amit néhai tántorinthatlan 
hazafi Mezőssy László mondta, hogy vólt 
egy filozóf poéta a ki semmiképpen a ver
seket kádencziába ősze hozni nem tudta végre 
azt az egyet eltalálta, hogy a ki mihez nein 
ért ahoz fogni nagy kár mert a neve népek 
előtt leszen sz . . . . — ez legyen tréfa. 
Szabolcsi hirlapszerkesztője ez év Márezius
18-diki képviseletben hármunkat u. t. enge- 
inet, Zomborszky Jánost, és Mészáros Jánost 
lapjába felemlít t. i. Zomborszkit kishalmi
nak mondja, pedig az aki 24. év óta avaros 
földosztással meg van bízva és IG—i'O ezer 
forintott hűen beszámolva által adja a varos 
pénztárába az nem lehet hamis, úgy szinte 
Mészáros a vólt levél hordó aki százezreket 
hűségessen az illetőknek kézbesítette én s/inte 
hat éven átt mint kezelő őrmester havonkiut 
1400 forintal beszámoltam úgy láczik, hogy 
a czik író uram homályban bukdácsol és 
nagy tévedésben van, a mikor minket értel
metleneknek dekralál kétes! váljon ón ha a 
képviseletben szóllásra feli álna, nem szulna 
e? az értelme s bátorsága a lábaszárába 
megbíznák e? önt a városképviselősseggel 
amihez csak anyit tudná! hogy igen, igen, 
mint az ország házban — a szabadelvűek — 
és csak a fügetlenségiek beszélnek, politikus 
nem vagyok de a jót a rosztól megtudom 
választani, anyi eszméeim vannak és mentői 
jobban ijeszget valaki annál inkább nem 
félek. Rohonczi G. aki végre kimondta, hogy 
a 3. millióból ő is kapót 5. ezret, a meg
vesztegetésre, mink ezért önnek egy juttat 
sem adunk, mint fügetlenek, nem úgy mint 
ön! hogy egy nehánynak — rendeletere 
utasítások szerint fimugál, — végre,

Igen jóll tudja az elnöklő polgármester 
úr minden indítvány nélkül, s tudja törvény
szabta szerint köteléségét és csak ő tőle fo
gadjuk el! ha okot adunk reá a rendre ula* 
sitást, s más elnököt nem ösmerjük, a meg- 
leczkéztetést tanácsot élném fogadjuk s azt 
egyszerűen visza utasityuk, mert körülbelül 
régen — onnét visza jöttünk a hová igye
keznek a vinkel schreiberek, mink mindeddig 
ezután is az adózó polgárság érdekét könyeb- 
ségét hangoztatva — hirdetni azt kimond mi 
fogjuk, kérem a tkts. szerkesztő urat dij- 
mentesson becses lapjába kileni szíveskedjen, 
elkéstem ugyan, de a mi halad nem marad.

Kiváló tisztelettel kéri 
Belli András.
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A helybeli főgimnázium milleniumi emlékünnepé
lyén ta r to ta : D r. V ietórisa  József f gimn. tanár.

(Vége-
Egy van, a mi nélkül nem tudott élni 

soha, egy amiről lemondani nem fog soha, 
hatalmában büszkesége, szenvedésében vi
gasztalója, életben és halálban legféltéke
nyebben őrzött, legdrágább kincse : az alkot
mányos magyar szabadság!

Szabadságérzet ébresztő te s tartotta 
fenn benne azt a vitézséget, mely nem ismer 
akadályt, nem veszedelmet semmiféle körül
mények között, soha; szabadsagszeretet ösz
tönözte mindazon lelkierők felismerésére és 
kifejtésére, melyekkel a már egyszer meg
szerzett szabadság fentartható és megőriz
hető ; s a szabadság reménye tartotta benne 
a lelket mindig, a mikor elnémították az 
ajkát s kicsavarták kezébél a kardot, hogy 
lánczot kovácsoljanak belőle.

S mégis szinte a csodával határos jelen
ség, hogy szabadságáért való ezen imádat- 
szerű rajongásától nemzet, mint ilyen, sohase 
tudja teljesen elválasztani azt a hagyományos 
hűséget, melylyel koronás királya irányában 
viseltetik. Szent István koronája szentté es 
serthetetlenné avatja előtte annak minden
kori viselőjét is, kit jó és balsorsban egy
aránt megingathatatlan hűséggel támogat es 
dicsőit. Teszi pedig ezt abban a meggyőző
désben, hogy az uralkodónak, mint a tör
vények őrenek s az alkotmány legfőbb védő
jenek sohasem állhat érdekeben az, hogy 
ellentétbe jusson az egész nemzet érdekeivel.

S való is, hogy mig ez az összhang 
nemzet és uralkodó közt meg volt, a nem
zet hatalmat, az uralkodó dicsőséget élvezett; 
mihelyt azonban nemzet és uralkodó nem 
egy utón keresték boldogulásukat, a bekö
vetkezett viszálkodásnak mindig inkább a 
nemzet, mint a király adta meg az árát. 
Szinte általánosan ismeretes mondás, hogy 
„meg az Isten sem segit a fölként király 
ellen*, mert hiszen „a legelső magyar ember 
a király !" . . .

íme a szabadság szolgálatában álló vi
tézség, bölcsesség, kitartás és hűség ama 
kiváló nemzeti jellemvonások, melyeknek a 
magyar nemzet hazája megszerzését, s szent 
hazanak ezer év viharai közt is épségben 
való megmaradását és boldogságát kö
szönheti.

Ily nagy erények mellett nem törpül- 
nek-e el a tiz évszázad történetében nem 
is csodálható hibák, melyek már csak azért 
sem ítélhetők el, mert épen nemzeti erénye
ink tulhajtásából származtak? Hiszen ha a 
hősies vitézség vakmerőséggé fajult, a böl
csesség elszámitotta magát, a szenvedés 
türelmetlenné tett s az alkotmány védelme 
szabad ságharezban tört ki: sok-sok szenve
désével bizony „megbünhödte már e nép" 
nemcsak a „múltat, de a jövendőt is !"

Am a magyar történelem könyvének 
megsárgult leveleiről mintha vakító fény 
áradna szemünkbe, melytől életet nyer a 
a halott, megelevenül a temető, feltámad a 
múlt, s figyelmeztet, hogy oda tekintsünk, 
követeli, hogy meghallgassuk, s bátorít, hogy 
továbbá is mindég és mindég csak előre!

Halljátok-e, ifjak, megértitek-é, reménye 
a jövőnek, mire buzdít benneteket az ezer
éves magyar hazának hangos szóval kiáltó 
fenyes története? Van-e bátorságotok belé 
tekinteni? van-e akaratotok intéseit meghall
gatni s buzdításait követni?

Arra int először és mindenek felett, hogy 
szeressétek a hazát!

Szeressétek pedig úgy, hogy ebben 
ősietekben méltók legyetek, méltók a férfias 
bátorságban, méltók a józan okosságban, 
meltoK a türelmes kitartásban s méltók az
odaadó hűségben.
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Boldogok vagyunk mi, hogy épen mi
nekünk adatott megérnünk e világra szóló 
emlékezetes ünnepet; de ne gondoljátok, 
hogy ez ünneppel hazánk hatalmának és 
dicsőségnek legmagasabb pontját érte el. A 
mi élni akar, annak fejlődnie kell, a fejlő
déshez pedig erő és munka szükséges.

Szeressétek meg hát minél tökéleteseb
ben ezt az erőt, a kéznek és észnek hatal
mas erejét, s ne riadjatok vissza a munkától, 
a haza fölvirágozlatásának nemesitő munká
jától. így lesztek igazán boldogok ti, s igy 
lesz általatok boldog a haza!

De ha szeretitek a hazát annak szabad
ságát mindennapi imádságotokba foglaljátok.

Minden reményetek porba hullhat, min
den javaslatok elpusztulhat, s mégis eléggé 
gazdagok vagytok, ha a szabadság érzeté, a 
szabadságszeretete s az érette elni-halni kész 
elhatározás kiolthatatlanul ég szivetekben.

A pinezébe ásott növénynek, a kalitkába 
zárt madárnak, a lánczon sinlődő rabnak 
élete nem szánalmasabb és nem keservesebb, 
mint azon nemzeté, melyet szabadsagától 
fosztottak meg.

Az erők természetes ki fejlése, egyénnek 
es nemzetnek biztos haladása és emelkedése 
csak szabad államban lehetséges.

A szabadság együtt jár a műveltséggel. 
Müveitek akartok lenni? szabadok legyetek.

A haza „bölcső és sir, mely ápol s el
takar*, — a szabadság nap, mely világi! és 
melegít, levegő, mely eltet, minden szépnek 
es jónak forrása, maga az igazi élet!

Értitek-e már, hogy tudhattak őseink 
halált megvető elszántsággal küzdeni, mikor 
a szabadság kivivasáról vagy oltalmazásáról 
kellett a nemzetnek gondoskodnia.

S ha erzitek, a mint hogy kell is érez- 
netek, nem buzdul-e hálára szivetek diadal
mas elődeink iránt, kik ezt a szent hazát 
megszerezték s szamunkra sértetlenül meg
tartották ?

Fiai vagytok egy szabad hazanak, mely
nek szent bagyoman)ai lépten-nyomon körül 
röpkedik ifjú telketeket; magatok körül talál
tok egy alkotmányos államban élő művelt 
nemzetet, mely anyagi, szellemi s különösen 
erkölcsi erejével sziklaszigetkent kéményén 
veri vissza az őt mindenfelől elnyelni akaró ' 
ellenséges aradat hullámait s a béke ölen | 
annak minden áldásait elvező házában tudó- ' 
mány és művészet, kereskedelem és ipar soha | 
sem remélt virágzással halad a tökéletese- I 
dés felé.

Lehet-e annyi hala és kegyelet a vilá- j 
gon. hogy ezt a fenyes örökséget derek , 
őseinknek elegendőképen megköszönhessetek! !

Igen, van annyi hála és van annyi ke- j 
gyelet a szívben, csak hevesebben dobbanjon 
fel arra a gondolatra, hogy Őseink emlékét 
tisztelni kötelesség s „tetteink által önma
gunkat ősökké tenni" dicsőség, csak egyszer 
érezzétek ott bent azt az édes melegséget, 
azt a biztató szózatot, hogy ti se legyetek 
utolsók olt, a hol mindenki első szeretne 
lenni, mikor a közös munkából kell a maga
tok részét kivennetek.

E szent elhatározással lesztek méltók a 
magyar ifjak szépséges szép nevére, igy áld 
meg benneteket mind a két kezével a ma
gyarok Istene, járultok méltóan ahhoz az 
oltárhoz, melyen egy nemzet mutatja be 
hálaáldozat a t !

S a költőnek nem lesz oka a fájdalom 
kétségbeesett hangján keseregni, sőt büszke 
örömmel Írhatja meg a győzelem boldog 
hymnusát, mert hiszen az

O ltárt, hol nem iet ünnepel,
Népek restik  körül,

S a nemzet millióinak 
Szemen öröm köny fii.

Előre tehát, ifjú barátim, előre! S az 
ezeréves Magyarország fennállására szentelt 
nemzeti ünnepnek ez évforduló napján egy 
sóhajtás szálljon kebelünkből Istenünkhöz:

a hála imája; egy láng gyűljön ki szivünk
ben, a ti;zta lelkesedés lángja s egy óhajtást 
zengjen szivünk, szánk, mikor azt kiáltjuk, 
hogy :

Éljen a haza!

Különfélék.
A betel. Akik Indo-Kinán, Siainon, Gam- 

bezián, Annámon és Tonkingon át utaztak, 
utinaplóikban gyakran megemlékeznek a he
teiről. S ez helyes is, mert ez országok lakói 
tényleg vagy rágás, vagy szopogatás mellett 
élvezik a betelt. A betel, úgy mint a dohány, 
egy növénynek a levele, mely csak úgy él
vezhető, ha hozzá arakdiót és oltott meszet 
adnak. Elkészítési módja a következő: a be- 
tel-leveleket oltott mésszel keverik össze és 
igen finom porrá őrölik, majd c lisztbe kis 
arakdiót tesznek. E golyót azután a szájba 
veszik, mely csakhamar vérvörös váladékot 
fejt ki. Úgy a férfiak, mint a nők szakadat
lanul rágcsálják a betelt, habár ennek túlsá
gos használata ártalmas az egészségre, mert 
garaldaganatot okoz, megfeketili a fogakat, 
az Ízelítő szerveket megbénítja és mindenek- 
fölött általános elgyengülést okoz. Kis ada
gokban használva ellenben a belel hathatós 
szer hideglelés és más, nyárban fellépni szo
kott betegség ellen.

— A legnagyobb alagút. Az amerikai 
Egyesült-Államokban a minap megkezdették 
egy óriási alagút kiépítését, mely csupa 
1800—2000 meter magas hegyek alatt fog 
utat nyitni Colorado különböző ércztelepei- 
hez, melyek eddig teljesen el voltak zárva. 
Ez az alagút, mely nem kevesebb, mint 50 
kilométer hosszúságú lesz, 4 méter magas
sággal és 5 méter szélességgel épül. Az egész 
al gut téglákkal lesz kirakva és a világítást 
I 00 nagyfényü lámpa fogja szolgáltatni. — 
M nden 200  méternyi távolságban magas, 
kemény szerű nyilasokkal lesz szellőztetve az 
a. igut, mely 845 méter átlagós mélységben 
épül. — Midőn az alagút a l ’ike hegységén 

I épült, Victor Cityn alul elhalad, legkevesebb 
| 2000 méternyi melységet fog elérni. Miután 

e munkálatok nagy veszélyekkel járnak, az 
óriási alagút csak 20 év alatt készülhet el. 
Mivé fognak eltörpülni ehhez képest a jelen
legi alagut-óriások, mint például a szent
gotthárdi, az aarbergi, avagy a simploni ?

Melyik nappal kezdődik a hét ? Még 
mindig nem tudták végérvényesen megállapí
tani, hogy tulajdonképen melyik nappal kez
dődik a hét ? Philologusok szerint a hét első 
napja a vasárnap; ennek bizonyítására hivat
koznak az ókori írókra és történelemre. Tény
leg, az európai népek mind a szombatot tart
ják a hét utolsó napjának. A németek Mit- 
woch-ja (szerda), a Mitte dér woche össze
tétele és ez is annak a bizonyitéka, hogy a 
vasárnapot a hét első napjának tartottak. A 
szláv népek hete is vasárnap kezdődik. Az 
orosz, lengyel, horvát és cseh nyelvben a 
kedd, csötörtök és péntek a 2, 4 és 5 szám
ról van elnevezve. Az oroszban például kedd 

vtornik, csötörtök — csetvertok és péntek 
— piatnica. Tehát a kedd a harmadik nap, 
amiből az következik, hogy a vasárnap az el
ső. A szerda, oroszul szereda, lengyelül szre- 
da, csehül sztreda. amely három szó mind 
azt jelenti, hogy : középső.

K ö zgazd a ság .
A trlestl Általános blztositó-társasá*

(Assicurazioni Generáli) f. é. április hó 12-én 
tartott 66-ik közgyűlésén terjesztettek be az 
1897. évi mérlegek. Az előttünk fekvő évi 
jelentésből látjuk, hogy az 1897. deczember 
31-én érvényben volt életbiztosítási töke össze
gek 410.816,677 korona 60 fillért tettek ki és
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az év folyamán bevett dijak 17.282,135 korona 
40 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály 
dijtartaléka 8.225,896 korona 36 fillérrel 
106.055,417 korona 10 fillére emelkedett.

A tűz- és szállítmány-biztosítási ágakban 
a dij és illeték bevétel 26.059,779 korona 
92 fiiér volt, miből 11.054,256 korona 32 
fillér viszontbiztosításra fordiltatott úgy, hogy 
a tiszta díjbevétel 15.005,523 korona 60 
fillérre rúgott, mely összegből 12.079,205 
korona 16 fillér mint díjtartalék minden teher
től menten, a jövő évre vittetett át. A jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 68.189,768 korona 38 fillért tesz
nek ki.

Károkért a társaság 1897-ben 24.466,461 
korona 76 fiiért folyósított. Éhez hozzáadva 
az előbbi években teljesített kárfizetéseket 
a társaság alapítása óta károk fejében 
606.‘>62,236 korona 45 fillérnyi igen tekin
télyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési 
összegből hazánkra 113.400,007 korona 41 
fillér esik, mely öss eget a társaság 170.141 
káresetben fizetett ki.

A  nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 14.709,224 korona 48 fillérre rúgnak, 
különösen kiemelendők: az alapszabály sze
rinti nyereségtartalék, mely 5.250,000 koronát

tesz ki, az értékpapírok árfolyam-ingadozá
sára alakított tartalék, mely az 1.560,000 
korona külön tartalék, úgy szintén az évi 
nyereségből kihasított 44.315 korona 04 fillér
rel 9.359.224 korona 48 fillérre emeltetett 
fel úgy, hogy az most az 1897. évi deczem- 
ber 31-én meglevő értékpapírok értékének 
épen 10%-ának felel meg, továbbá felemlí
tendő még az 160.000 koronára rugó kétes 
követelések tartaléka. — Ezeken kívül fennál 
még egy 400.000 koronát kitevő külön alap, 
melynek az a rendeltetése, hogy az életbiz
tosítási osztályban a kamatláb esetleges 
csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékekben vannak elhe
lyezve az idei átutalások folytán 132.348,020 
korona 60 fillérről 143.045,142 korona 28 
fillérre emelkedtek, melyek kővetkezőképen 
vannak elhelyezve:

1. Ingatlanok és jelzálog követelések 
23.510,126 korona 14 fillér. 2. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kölcsönök 12.499,795 kor. 
64 fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra 
adott kölcsönök 568,842 korona 06 fillér.
4. Értékpapírok 94.373,963 korona 44 fillér.
5. Tárc'a váltók 811,139 korona 70 fillér.
6. A részvényesek biztosított adóslevelei

7.350,000 korona. 7. Bankoknál levő rendel
kezésre álló követelések 4.165,607 korona 
26 fillér. 8. Készpénz és az intézet követe
lései, a hitelezők követeléseinek levonásával 
365,668 korona 4 fillér. Összesen 143.645,142 
korona 28 fillér. Ezen értékekből több mint 
30 millió korona magyar értékre esik.

P laoz l á rak .
—  Május 18. —

Búza . . . . 14.— 14.20.
Rozs] . . . . 9.70 9.80.
Árpa . . . . 7.60 8.—.
Zab . . . 8.50 8.75.
Tengeri . . . 6.— 6.10.
Szesz . . . .  21 —57.

Sz e rk e sz tő i üzenetek.
T. B. Budapest. Kér.ióné • pen kapura jö tt. 

Az alispáni félévi jelentésben közölt izületé-d ét 
halálozási statisztikai adatok szerint ugyanis Nyir- 
egyhtza lakossága az 1890-iki népszám á'ás óta 
3Ó2H-tal szaporodott. 1890-ben a lakosság száma 
27014 volt. Ezek sz-rint. ha az 1890 óta beköltö
zőiteket — az egész ezred huszár-ággal együtt — 
csak 2000-re tesszük is. Nyíregyháza m i lakossá
gának számát bátran lehet 320 »0-re tenni.

Z lgi. Budapest. ?

M e g h í v ó
a „Nyíregyházi Villamossági R észvénytársaság inak 1898. év jún ius 1-én reggel 8 óm kor Nyíregyházán,

a városháza tanácstermében megtartandó

I.  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
NAPIREND:

1. Az igazgatóság évi jelentésének és a  mérlegnek elő
terjesztése.

2. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
3. Az igazgatóságnak adandó fe lmentvény fe le tt  h a tá 

rozathoza ta l .
4. A felügyelő-bizottságnak adandó fe lmentvény felett

ha tá roza thoza ta l .

5. Az igazgatóság t a g ja i t  megille tő jelenlé ti  jegyek é r té 
kének megállapítása.

6 Felügyelő-bizottság választása.
7. A felügyelő-bizottság tag ja inak  já ró  tiszteletdij  meg

állapítása.
8 Az alapszabályok Vl-ik fejezete 41-ik czikkének mó

dosítása.
Az igazgatóság.

Az alapszabályok 19. és 21. §§*ai szerint minden részvényes minden öt darab általa letett részvény után egy szavazattal hir 
és azon szavazatra jogosult részvényesek, akik a közgyűlésen személyesen vagy képviselőik által részt akarnak venni, a közgyűlésre kitű
zőit határnap előtt három nappal részvényeiket a le nem járt szelvényekkel együtt Nyíregyházán a társaság pénztáránál, vagy Budapesten 
a „Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára* ezég pénztáránál (YT. Nádor-utcza 9.) letenni tartoznak.

A Nyíregyházi Villamossági Részvénytársaság zárszámadása. 
Vagyon Mérleg-számla 1897. évi deczenibcr 31-én. Teher

forint kr
Központi telep: Épületek, vezetékhálózat, gépek, trans-

formátorok, árammérők stb..................................... 20846308
Fogyasztók szám lája.........................................................  281303
Fénztár szám la................................................................... *! 3576
Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület, Nyíregyháza . . 9882
Alapítási költség számla....................................  1500.—

20*/* le írá sa ....................................... ~  1300 —
Részvény bélyegilleték számla.......................... 1Í69.— |

20*/# l e í r á s ......................................... ..... 252.— | 1008|— j
V e s z te s é g .........................................................................11 S*<61 |34j
----------- 222580 Oá

forint ki
Részvénytőke számla.........................................................  200000 —
Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok

számára Budapest....................................................  9853 —
Átmeneti s z á m la ..............................................................  5082 96
Törlesztési és értékcsökkenési ta r ta lé k o k ..................... 1 7644 07

222580 03

Teher Nyereség ég veszteség számla 1897. évi deezember 31-én. jövedelmek
forint kr forint kr

Üzem s z á m l a .................................................... 18333 33 Áram fogyasztási s z á m l a ..................... I6OGÍ1 75
Költség szám la.................................................... 1175 93 ln s t a l l á t i ó .............................................. . . . 2710 7'J
Tüzbiztositási dij s z á m l a ............................... 32083 Áram mérőbér számla . . 557 6»J
Kamat s z á m la .................................................... 269 32 Veszteség.........................  . . . . 8961 34
Leírások számlája:

2 0 '/o leírás az alapítási költségekből . . .
2 0"/, leírás a részvények bélyegilletékéből . 252.—

4°/0 alapszabályszerü leírás a 208,4G3 frt
8 krnyi befektetési tőkéből . . . . 7644.07 8196)07

28295 48 28295 is
Nyíregyháza, 1897. deczamber 31-én.

A Nyíregyházi Villamosság Részvénytársaság igazgatósága :
Ur. Ferlicska Kálmán, Gé/yi Ármin. Gulácsy Kálmán, Dr. Kovách Elek, Zncker Henrik.

Megvizsgálta és rendben találta a felügyelő -bizottság:
Fest László, Somogyi Gyula, Zipcrnovszky Fcrcncz.



8 N Y Í R E G Y H Á Z A

triesti Általános biztositó-tArsasAo
A S S IC U R A Z IO N 1 G E N E R Á L I Nyerni}- reiites^-»ámla m A mérlegei. Ejeml hlgjoŝ tásl (1897 ) __________ BEVETLL-

korona fii.

I. Kárfizetések (a kárfelvételi költségekkel együtt) :
1. Tűzbiztosítás, levonva a vi.zontbiilositók részel
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók

részét ...........................................................................
H. (illa I kiadások (levonva a viszontbiztosítók térib- 

ményeit) :
1. Szervezési költségek (a folyó számlán teljesen

törlesztve) • .........................................................
2. Jutalékok ...................................................................
3. Folyó igazgatási költségek • • • • .
4. Adók és illetékek , . • • • • •

III. Leírások é t egyeb Hada<ck
1. I.eirasok ketes k ö v e te lé s e k r e .......................................
2. Egyéb kiadások : Járulék és kamat a hivatalnokok

ellátási p én ztáráb a .........................................................
IV. TaMa ék fiigio kiro’ ra :

1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizt. részét
3. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét .

V. A B mos ta i a apók ál ása a számadási áv végin :
1. Díjtartalék

at Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítok részét 
b) Szál üt inán y biztosítás, levonva a viszontbizto

sítok részét ...................................................................

6327090

2M3376

3494118
1045746

6823

151820

6136673

836591

2. Tőkésített nyereség tartalék .
3 . Értékpapírok árfol. anitartalélu
4. Ketes követelések tartaléka . . 

VI. Évi üzleti nyereség

I. A biztosítási alapok áthoiatala a mu't ávröi
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítók részét .
2. Tőkésített n y e r e s é g t a r t . i l e k ................................................
3. Értékpapírok á r f o ly a m t a r t a l é k a .......................................
4. Kétes követelések t a r t a l é k a ................................................

II. Függő károk tartaléka a múlt évről (levonva a viszont bizto
sítók részét) :

1. T ű z b i z t o s í t á s .............................................................................
2. Szállítm ánybiztosítás....................................................................
3. J é g b i z t o s í t á s .............................................................................

III. Oijbevétel (levonva a törléseket) ....................................................
1. T ű z b iz t o s í t á s .......................................Kor. 17.t68,4*5-26

le : viszontbiztosítás . . . .  6.947.174 78
2. Szállítmánybiztosítás . . . Kor. 7.729.462 i i

le : viszontbiztosítás . . . . .  4 107.081 N
'V. A lökebefek*etét«k Imzadéka :

1. Kölcsön- es leszámítolási kamat, továbbit hitelintezetek 
nel es takarékpénztáraknál eszközölt betétek kamata

2. Értékpapírok k a m a t a ................................................
3. Ingatlanok tiszta h o z a d é k a ................................................

6610122 ! 78 
i>025< Ml | 
2071320 8880000 | —

814827
806875

loo2

10221310 48

3622-"83 I OH

WKH8
370046
102720

V. fgyéb bevéte ek 
1. K '

a) TüzKiztositás .
b) Szállitmánvbiztositás

2. KönyvszerU árfolyam nyereség értékpapírokon

12096720
609916

összesen

N yereség-
| 289.KWD

és veszteség-szám la a B

1161832 44
347134 1 64

I 40 |  Összesen

m érleghez. — É letb iz tosítási ág. ( 1 8 9 7 ).

1 JáiI. Eredőket b'ztoiitéso
1. Halálesetre szóin e- vegyes biztosítások, levonva

a viszont biztosítók részét
2. Eleles esetere szóló biztosítások, levonva a *

biztosítók r é s z é t .......................................
3. Járadékbiztosítások......................................

II. Flta.etak viitzaváiá'o 't kötvényekért ü-vonvaavi
biztosítok i. -avt

II. 0*rtalek ézeteiok bi^zllofaknak
IV Üzleti kiadások (levonva a vi-z •iitbizlo.-itókteritinényeit:

1. Szervezési kölUegek |
2. >ZerZesl költséged j lesztve
3. Folyó igazgatási ü g y e k ................................................
4. Behajt.i-i jutalékok ................................................
5. Orvosi k ö l t s é g e k .........................................................
6. Adók es i l l e t é k e k .........................................................

V. Ideátok és egyeb k adatok Leírások ketes követe
lésekre es mg illanni . . . . . .

VI. Függő tarok tana.'ka
1. Halálesetre ez»i...... %

viszontbiztosítók részét
2. E*el#*si bizt ••it-isok. lev .nva a vi-z mtbiztositók

yes biztosítások, levonva a

VII

3. Járadékbiztosítások ................................................
VII. A biz otdati a apók ál áta a azámada 1 év végén

1. Díjtartalék
ai Halálé*, szóló es vagy. bizt.

lev. .1 viszontbizt. i.—Ze! Kor. 89.013.2.(4 70 
b) Ele lesi biztosítások, levonva

a viszofitbizt'witók i.-sfet .  9.245.211 18
f i  JaradekbizLisita-ik . d.'iiJ.il 18 *Ui

I .  Dlj-at vitelek — — — — .
ai Halaié*, szí.!" e* vegy. bizt., 

lev a w-z mtbi/t. r /  t I 
bl Elrlesi biztosítások, lev. a

viszontb ztositok rés* t . _____£i5 /lí» -:4
3. Ki. >n taitale. a kanul ab esetlege, hanv i‘ i ..ii.« 

k legyen liteaerr . . . . . . .
4 1 - • - '• eresig-tartalék

Er'ekjMpiri. arf i!y.iin*.irtalek • •  ku-ges/i'ő tartalék 
•

7. A biztosit dtak osZla.elvalapj i . . . . .  
I n  tz e b  áycreáég ...............................................

« 100/(12 22

I :«»

i a apók áthozatala a mu't évről

(levonva a viszontbiztosítók piszét)

6669682

1560651
359779

1. Díjtartalék |
2. Díjat vitelek I
3. Külön tartalék a kainatlah esetleges hanyatlasanak

kiegyenlítené re . . . . .
4. Tőkésített nyereség tartalék . . . . .
5. Értékpapírok urfolyanitart.ileka e» kiegé szítő tartalék
6. Ketes követelések tartaléka . . . . .
7. A biztosit A lak oszta lék alap ja ......................................

2919435
313154

4174962

40 ooo 
26.7 is*. 
689645! Hí «W1 í v 4 .

1. Halai esetere ■Zóló es vegyes biz-
t< oltások

levonva a viszontbizt o-itá-s1 rllj.lt
2. Elelesi biztos itasok .

levonva m visz intbizt ásíta-l dijat
3. Járadékbiztosítások 

IV. A trkrbi ruházatot hozadéka

• K. b-sZin- .■« le-zámitoláai kamatok valamint a lii- 
telmtezeteknel és takarek|ieiiztaraknai levő lietetek
kamatai ..............................................................................

2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai
.3 Jelzálogkolesonok k a m a t a i .......................................
4 f  •■.(.. i írok kamatai . . . . . .
5. Ingatlanuk t.-/t.» Imwiléka . . . . .

V Egyék bevétőck

1. Köt vény i l l e t é k e k ................................................
2. Ki.uyv-zertl arfolyamnyerv.ig értékpapírokon

Összesen

Az ASSICURAZIONI
I I

G L N

1894638 64

LRALI vagyonállása  1 8 9 7 .
összesen

deczembcr 31-én

93578878 •IS
401.3641 76

240W
2627.0(10 _
50J68HM 4'

SIMW'O
166,819 68 107855228 82 |

1012800 60 [

15134170 24

*0712 06
455196 70 16625679 _  f

25603 üh !
537488 76 1
296798 Ml

34MMI7 4 ■k \
689557 20 l» M 22 ;

29 542 02

j

•
1209565 .2 13*1107 M ,J

w j

• 1 |v * »  s i

i i A  t ó t e l  n ő v e
l i Ö s í  u n

k o r o m Ü l
A  t é t e l  n e v e

A I I Ói

korona Ül. kutona w . korona til. korona III L-.r >a r'tí j|

1 1 A p *;- ■ n Vések adóslevelei a töke be nem fizetett I  . r.250'100 I -
r e - r . r ó í ................................................................... P6T 0 0 — 3i ;r. oo _ 73 .no n _ 2 Tökesit.-tf nveresegt.irtalek ?8?.V OO rn-'Ni'vi

2 Ingat 1 birtok 3 al Tattal, kalap az t kpipirok rfolyam ingado-
1 \ 4r - 1  ingatlanok . . . . . — ir .l . • <n _ ISI 0 1 *• _ Za-anak fe.le/eser • 1 ;.v. 52

bl Mez0g.1 zd.1s.lgl t ito k " , . . «.M ?«•> — 2 13.00 — bt Kieg-szitó tartalék _
3 Epiles .1 att all" intetni bar M anohan — — 9 31 f 16 9 :»t‘ 2 »6 4 Taltal. ka!al. k«d— k' v. ••.lesek fe. le zésére ‘ZÜHNI _
4 K <s n k a társaság ■ .-llnzt .-.Usi kötvényeire — — 1*199.9 64 1 9*9-. 64 & a Iliit..rlaiek fo v.« bl/t e-ita-okra

Kan • /" jelz.il.rgilag bilt"-it >tt tóke-kölcsönök az A r .geu 697.4165 01 _ _
mg it t a n o k r a ........................................................ — — •37.(771 28 f N*377.{ *8 Díjtartalék foly biztosításokra

MW-dJ 06 :*8NH O. a 8 mérlegen — _ 101210 51 51 •4 :
Al.aiil- es inas értékpapírok . . . . 89834 1 •* *•* 846081 f, 46 ■ X i4 •4 )i| Di|.'*vil. | a 2 Inerlegen — _ 4374962 •# 1
1 V" k a m a t o k ......................................................... 5! 48. IV, Z l 3.3 H <6 - s i ; n 7o r) Klll"li«lapa kamatláb esetleges részének
4 a.tok a tarrzalisn...................................... 8111 9 70 8111 ;9 70 liaiiyatláaáriak klegyeniil.sere

10 Kend* Kezesre alln pénzek hitelintezeteknel es ta- 6 Tarta.ek függ d*-n lev • kaifize-
( .írek pénztárak nal . . . . . : »sr.fi49 9" 1711»7 36 4 6.5407 fti lesek re

11 Kee/pénzkészlet az inte/et igazgatóságánál ét* az A inerlegen 2 64291 _ id
n - . j a i n a l ................................................................... 76 •1721 •n 9l 4-Vil 74 B ni’ ra g.8i 48 |

Maradvány a viszontbiztosítok számláiból 743349 78 481*J 4o .9148: 11 7 Osztalékalap az > letbiztnsitashan
Marad. íny az inte/et fíokiainak számláiból . WI8I90 78 490.-41 06 3438918 Nk biztosítottak javára '* 1Maradvanv ./ A mérleg fo ly  számlájából — - 276(418 Ok 2 6 618 <.< 8 A liiv.<t.i'ii .k"k ellátási le-nztaranak vagyona 1655917 44 j

15 A'losok kólóul"'/ ' ( /tini** a itt 9Í18-1 f.( 51107 K • c l  '41 41 9 JelZal'gliilelezők
at Letelek kezesség e. tuztositek g. illant 331164 04 45i7 68 08 7 S‘.‘9012 12 10 Egyen .g  a v i-/ontbiztwsitók azámIáján . 1
bl Letet (•oldwhmiedt alapitvanv WaK) — — — 6* M Hl — II Eg ven lég a/ int. zet fiök|ainak számláján 81610 .  I
rí .  Bes* . József alapítvány 12000 — — — Ifooo — 12 Egvenleg 8 ' ideg folvo számláján 2*6 611 4dl .  (.alalil R. alapítvány 6000 6 >00 13 Hltrle/ó* különböző rzuneken : 055 *

Bu‘ /.al es Va — zekret.vez 1 Ursásag Összes hl- 14 1 •• tel.-k kezesség .»  bizl .'it. k gyanánt :nii664
, 15 Gkkmi alapit vanv 1(918 ; »

az összes r a k tá r a k b a n ...................................... — — — _ — — 16 tiirard alapítvány . 1
Előlegezett jutalékok es szervezői költségek — — — — — _ 17 tioldsrbiinedt alapítvány 6 K>0 .

18 Besso József alapítvány 12000 _ - 1 2 0 M
'*• (állal.i R. alapítvány IVNNI _ - 1
:o a N v •' i • 1- 'A 111 •• 1 lég) kor. 3.552*36

bj Xyarsság az évi üzletied .  6119.916 42 613(61 78 1831884 I 244-5358 4* |
29604844 IN 129999- . ö . 46 |  '.nsh.449 -.k *9604144 | 18 1 £619960.5 46 1 .9406449 “ííTj

Az 189, ilerz. dl -en a |i. VŐ évekre érvény l<eli n na
dó díj kötelezvények eríeki kor. 68 189.768:p* toaitási dijak k •r. 68 189.768-3M 1 1

Besso József. Besso M.
k ö z p o n t i  It ra z K a tó sA ita  T r le s t b e n

Romanin-Jacur Manó. Segré V., Vivante Fortuna
H e g e d ű *  S á n d o r .

Jjr inlAtaoácMH.

A co. k lr  s z a b  A a s ic u ra z lo n l G e n e rá li
Dr. Bozza Camillo. Dr. Levi J., Gróf Papadopoli Miklós.

A vezértitkar K l c l t c t t l  Ö d ö n .
M a g y a r o r s z á g i  v e z ó r ü g y n ö k s é g :^ t e l n h ű H t ,  l ' n d r

Az in té z e t h ic a ta lo a  helgiaég ei Budapesten D o ro ttiia -u tc z a  l<» a z m  nlott az inté ze t so . it h ixo tan

a « -  « « W s í , T n  a l s s í í i S U S U , m  W » ' ' 8 M « í - k  .  k t e d * * !  . d a l n . k  H l.l-
b ie o .it í E ls ő  o . á l t .  b i l s i i t  Í S m  h w . i f t A  o  '  légbutom.U.ol. i  M a g y a r  J é g -  é s  v i s z o n t b i z t o s í t ó  r é s z v . - t á r s a s á g  h . lo . t ’.ll.n

o a i e s e t  e l l e n  b i z t o s í t ó - t á r s a s á g  -rÁmtr- s  l««»fdojrll»"M> W t io i . l t  z . l a g g h é U  dijak rnell.it fo zn .l" in»k  el.
-----------— _____________ _______________________________ _________________» nyíregyházi faugynókség : S IL B E R S T E IN  LÁ SZLÓ .

N'nma'nll V»írr-eThár/in .Tóhs E’.k kénytrtyomdájáhsp. h




