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A semlegesség.
A viszonyainkkal ism eretlen  já m 

bor idegen, ha a  lefolyt év szeptem 
ber havátó l kezdve közénk, m agyarok 
közé v e te tte  volna a sors szeszélye, 
s némi megfigyelő képességgel volna 
m egáldva, bizonyára a következőket 
Írn á  a mi társadalm unkró l em lék
könyvébe :

Szinte m egfoghata tlaunak  látszik 
az a merészség, am elylyel a m agya
rok önm aguk e lő tt  dicsekszenek a 
maguk társadalm ának  fiatalságáról. 
Azt hallom  ugyanis lépten-nyom on 
szavahihető  m üveit em berektől, hogy 
a m agyar társadalom  m odern, lib e rá 
lis elveken való szervezkedése ezelő tt 
50 évvel ve tte  kezdetét csak Kgy 
nagy, erőszakos rázkódás u tau  kezd
tek  a  tá rsadalm i é le t főbb elem ei 
k i j ‘g°czesedni. m ig azelő tt legfeljebb 
idegen nem zetek ku ltúrá jából táp lá l
kozott néhány m agyar tudós agyában 
d e ren g e tt zavaros sejtelm e a m ai m a
gyar tá rsadalm i szervezkedés bekö
vetkezésének. ^

Legyen v itás bár az é letkor, am e
lyet a  körü lö ttem  élő m agyar tá rs a 
dalom  m eg fu to tt: annyi bizonyos, hogy 
a társadalom  erői mozgékonyak, iránya  
komoly, m unkássága a férfi korra  em 
lékeztetőén eleven és következetes.

A  „H ra S G Y H Á ZA " Tá8CZÁJA._
A t i r a n é g b é l .

Kívánatos kis rózsaszín szalon,
Kuroskorul kép, könyv az asztalon,
Egyik sarokban pálma, jókora,
Másikba tisztes, ócska zongora.
Ablakba most is nyár virága nyit,
Itt-ott japáni holmi, drága nipp,
Ezernyi mger, pompa, kényelem,
Meg szinte most is mind forog velem.
Kettős ülésü székek, pamlagok . . . 
beszélni sem jó annyit rólatok !

— Mily kedves öntől! — Mily édes nekem ! —
— Nem, kis barátom . . .  — Meg se nézhetem ? 
Nagyságos asszony ! —  —  Menj, bohó gyerek. 
Te oly szabad vagy . . .  — Rabja, higyje meg! —
— Ma délutánom, bárha kénytelen, 
Vendegeimnek, jourra szentelem :
Lgy cscszc kávé, asszony egynéhány,
Három menyecske és egy szőke lány,
De ráadásul a mamaju is —  —
Kaczag s fogadja már a kis hamis.

S én hosszú orral, vígan nézhetem,
Hogy kell megadva tűrni végzetem ;
S mert bősz a játék, nyájas arcz alatt 
Forrong az ego, titkos indulat . . .
Fényes kilátás : udvarolni — ma !
Lássuk, kinek kell meghajolnia 
A kis Szegőné mindent kötve hisz —
Belekötök hát: meddig, merre visz ?
Szép Sára özvegy, ah de ifjú még,
Magára hagyni mégse illenék !

Mind oly tulajdonságok, am elyek csak 
o t t  észlelhetők, ahol lassú fejlődésben 
önm agából a la k u lt ki a  társadalom  s 
m eg ta rto tta  egyéni sa já tságait, meg
tisz tu lva  azoktól, am elyek szabad moz
gásának, lendületes előre törekvésé
nek akadályául szo lgálhattak  volna.

Figyelem re m éltó tö u e t, hogy 
ennek a főbb vonásokban teljesen  ho
mogén, s inkább de ta il részeiben vál
tozó társadalom nak összes ereje és 
tevékenysége oly czélok m egvalósítá
sára látszik ósszpontoiitva  lenni, amely 
czélok kiválóan alkalm asak a táv o l
ról szemlélő e lő t t  azt az egység, szo
ros összetartozaodóság m egtévesztő 
látszatában  fe ltü n te tn i. Egyik bizony
sága ennek a ténynek az a  szoros 
kapocs, amely az ország p o litik ai ve
zetése és a társadalom  k özö tt érez
hetően létezik Nincs i t t  szoros é r te 
lemben v e tt kölcsönös ha tásró l szó, 
hanem  a társadalom  egyeduralm áról 
csakuem . am ely a m aga á llh a ta to s  
meggyőződésével, kövei élőén je le n t
kező igényeidet igyszólván ráneheze
dik az állam  vezetésére. Az á llam i 
é le t örökké változó szükségletei ke- 
vésbbé hatnak  közre a  társadalom  
karak terének  m egalkotásában, m in t 
inkább m egfordítva.

Innen van, hogy a  m agyarok ön
tudatos társadalm a eleven érin tkezés

S a harmadik néz néha titkon is —
Eh, visszanézem, bánom is, nem is ?
Ilonka úrhölgy, bár nem ismerem,
Meg a 'mamája kész farkasveram,
Résen legyünk, bolondot nem teszek :
Visszára mondom, a mit érezek '!

—  Isten hozott! —  Pá lelkem, édesem ! —
—  Ah, jó napot! —  Nem vettük észre sem ! —
— Derék gavallér! — Ritka egy lelet! —
— A jégre jönni persze nem lehet f ! . . .
—  Természetes: jobb jó meleg helyen — —
— Retörtem egyszer rajta a fejem ! —
—  Tálán a másét ?! —  —  O szegény tiü. 
Dehogy dicsekvő, ah dehogy h iú ! —
—  Ilonka kérlek, menj a lorgnon-ér' . . . 
(Ilonba* indul s ' tüstént visszatér.)
—  Voltak biz ám ott szép kis angyalok —
—  S most ügy^ egy sincs? —  — Mégse szép

[dolog
így hízelegni - bárki látja jól - —
—  Hogy kap leányt, ha nekünk udvarol ? —
— Aranyhalat nem könnyű fogni ám ! —
—  S mit ér az asszony . . . .  persze egy

[hiján ? ! . . .
— Lelkemre Hagyj el, oly nagylelkű ő:
Lelkében elfér száz is, bármi nő !

Főleg, ha csinos, mint e hat leány,
Kit (iyurkovicsné árul oly korán . . .

Sokat megérnek Többet érne egy,
Bar azt hiszem, hogy önnek egyre megy !

—  Hot ka kérlek, kint az ablakon . . .
(Kgy pillái.at s már bent van a tlacon.)

Mily eszme ! Ebből mindegyikre ju t : 
Meghuzasitjuk ezt a jó Hűt!

ben áll az á llam i élet legfőbb tevé
kenységével is. Gyors visszahatás kél 

szárnyra, valahányszor a legcsekélyebb 
sérelem  tö r té u t  a társadalom  meg
győződésén. vágyain és hagyományait!. 
E llenben lelkesedésből kifogyhatlan  
erő t m erit az, aki szerencsés kézzel 
ta lá lja  el a m eggyőződését és vá
g y a it az á llam i é le t keretébeu meg
valósítandó. — De m ert ennek az 
országnak vezető állam férfiai ezt tu d 
ják . nagy arányú  m unkásságukban 
onkénytelenü l is alkalm azkodnak a  
társadalom  szellem éhez és parancsai
hoz. E kként .a legm agasabb á llam i 
tevékenységben is tényleg  m inden
koron a  társadalom  a k a ra ta  érvénye
dül közvetve. Ez a forrása  auuak , 
hogy M agyarországnak m indeu idő
ben oly a rán y ta lan u l sok nagy em 
bere van, m egjelölvén ez irigylendő 
jelzővel azokat a szerencsés k iválasz
to tta k a t , akik ritk án  csalódó érzék
kel m inél több vágyat és a k a ra to t 
képesek ellesni a társadalom itól, és 
érlelnek meg a gyakorla ti é le t részére.

Eddig az emlékkönyv.
J ó  idegen, bár hizelegnek ked

vező észleleteid, nem h ihetünk azok
nak. Épen abban az időben, amidón 
—  bizonyára csak a m agad tájékoz
ta tá sá ra  emlékkönyved ta r ta lm á t tá r 
sadalm i viszonyaink rövid jellerazésé-

—  Én kötve hinném ! —  Kezdd cl, édesem ! —
—  Ha el nem késtem volna, szívesen ! . . .
—  Javíthatatlan —  -  halkan mondja ám — —■ 

Ne lenne bár úgy, én beváltanám ! —
—  Ilyen színészt se láthatunk sokat . . .
—  Akar szerezni olcsó tapsokat?
Műkedvelőnek épen megfelel — —
—  Kivált ha illő, jó partnerre le l! —
—  Hiába nézed — nem hozzánk való !
—  Egy szende lányka . . . nos, ki volna jó ! — 

—- Ilonka szivem, hátha játszana! . . .
(Ilonka kótát nem hamar talal!)

— Az én időmben, édes leikeim,
Aa ifjú jött, a hímek szárnyain —
—  Van szárnya most is, csakhogy clröpül,
Ha nem csomózzuk jól köröskörül! — —
—  De kérem, én nem —  —  Nézd, Boriska jött
Eszembe — h á th a --------háza van vagy ö t ! —
— - Mar akkor én Szerént ajánlanám :
Az apja kulcsos, anyja gróflcany ! —
— Én nem tudom, hogy mért i s --------Tudja mit *
Ott van Clarissa, kár hogy kancsalit . . .
—  De ó az Isten szent szerelméért —
—  Csak hagyja, hagyja : ehhez úgyse é r t! ----------- -

Ilonka többre nem kiváncsi már ;
Pár pcrczig ujja révedezve jár,
Haragszik is tán —  -  ám előkelő :
„Anyácska, újra láz fogott eló!“

Derék leányka, eddig nem beszélt,
S e pár szavával már-már nagy veszélyt 
Vett el fejemről, —  hála hát neked ! . . .
. . .  A délutánnak végre vége lett.
S beállt a kívánt bűesu-áUapot 
Ó hogyha tudnám, mit ki mondhatott !
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ve) g azd ag íto ttad ; p o litik a i é le tűnk 
egyik legzajosabb periódusa za jlo tt 
le. És kérdem  éo, társad a lm i e g y ü tt
élésünk bárm ennyire figyelmes észle
lője érezhette-e  annak a zajos perió 
dusnak a h a tá sá t a társad a lm u n k o n !

Bizonyára nem ! A m indennapi 
gond, az anyagi és szellem iekben 
való m egszokott m unkásság z av a rta 
lanul folyt tovább. Izgalom  nélküli 
csend és nyugalom  ta r to t ta  békés 
u tjá n  társad a lm u n k a t, jó leh e t félel
m etes h a lá l-haraugo t húztak  meg a 
p o litikában  m inden szám ot tevő állam i 
é rdekeink tö lö tt.

Valahol hiba van teh á t. Vagy 
nem  áll ugyanis az. hogy a tá rsad a l
m unk fe le tte  eleven é rin tk ezést ta r t  
az á llam i éle t tevékenységével és 
gyorsan jelen tkezik  a visszahatás, 
m ihe lyest legcsekélyebb sérelem  tö r 
té n t  a  társadalom  vágyain, hagyo
m ányain  és érdekein, vagy a je lz e tt 
k ritik u s  időnek vészt jelzó eseményei 
voltak  tú lzo ttak  és ham is a  ha lá l
h a ran g  zugasa. Pedig való igaz, hogy 
a  m agyar társadalom  soha oly közö
nyös nem volt a p o litik a i jelenségek 
irá n t, m in t e rém ekkel t e l i te t t  időben.

Már pedig ha nem is olyan régen 
egy rosszul adresszált koszorú oly 
re tten e te s  v isszahatást k e lte tt  tá rs a 
dalm unkban. úgy el sem lehet kép
zelni, hogy a sokkal uagyobbuak h ir
d e te t t  vész a társadalom  teljes közö
nyének falán verő d h ete tt volna vissza.

T ehát a társadalom  semlegessége 
nem  lehe t mulasztás, vagy épen bűn, 
hanem  igenis okulás.

Köziigyek.
— Közgyűlések a városnál. Nyíregyháza 

váró* képviselőtestülete legutóbb két rend
kívüli közgyűlést is tartott. Az egyiket a 
múlt héten pénteken délután, amelyet az 
esküdtbirósagról szóló törvény eletbelepése 
tárgyában kibocsátott miniszteri rendelet tett 
szükségessé. Ezen rendelet folytán az esküdt 
kepes férfiak aluplajstromának összeállítására 
a képviselőtestület kebeléből két tagot kellett 
január 8-ig kiküldeni a polgármester mel é. 
A pénteki gyűles Ferlicska Rezsőt és Zom- 
borszky Jánost küldte ki. Megelőzőleg az 
elnöklő polgármester terjesztette elő az 1898. 
évről szóló jelentéséi, amelyet a képviselő- 
testület tudomásul vett. — A héten kedden 
délután a villamos vasút ügyében gyűlt 
össze a képviselőtestület. A gyűlésen 139 
képviselőtestületi tag jelent meg s az idő
közben eltávozottakon kívül 129 szóval 3 
szavazat ellenében fogadta el a .Részvény
társaság villamos és közlekedési vállalatok 
számára“ czégnek a közgyűlés előtti napon 
beadott uj ajánlatát, amely szerint a vasutat 
az 11)47. ev derzember hó 31-ig terjedő 
konczesszio ellenében hajlandó felépíteni.

A nyíregyházi té li g azd a
sági tanfo lyam .

A tanfolyam czélja nagyobb gazdasá
goknak megfelelő munkavezető embereket 
nevelni s amellett kisgazdák fiainak annyi gya
korlati ismeretet nyújtani, amennyi a gaz
daság sikeres vezetéséhez szükséges.

Ezen ezelok elérése végett a tanfolyam 
előadói Abonyi all. gazd. szaktanár javaslata 
alapjan a következő tananyag feldolgozását 
fogadták e l:

1. írásban, számvetésben való gyakor
lás, hossz-, súly- ür- és terület mértékek 
megismertetése, a gyakorlati eleiben előtordulo 
számítások, mázsalasoiaf mérések, gyakoribb 
ügyiratok (péld. napszám-jegyzék stb.) készí
tése. Ez utóbbiakat a szaktanár útbaigazítása 
alapján hetenként fi órával előadja Görgey 
István.

2. A növénytermelés köréből meg fog
nak ismertetni; a növény életszervei, dísze
sének feltételei, a szántás különböző nemei, 
kiviteli idejűk és czéljuk, vetőmag előkészí
tése, páczolás stb. a vetés módja és ideje, 
növények ápolása, lakarási ideje és módjai, 
termények eltartásának és értékesítésének 
módjai, a talajerő fenntartása és fokozása, a 
három nyomású rendszer, vetésfordák, trá
gyázás, a trágyák nemei (főleg istálló és com- 
post) s kezelés módjuk, ezzel kapcsolatban a 
rend és tisztaság jelentősége a ház, udvar, 
szénáskert és kutak a mezőn: heti 5 órával 
előadja Abonyi.

3. Az állattenyésztési alaptörvények; jó 
apa- és jó anyaállat, párosodás, a vemhes 
állat ápolása és takarmányozása, a szopós és 
elválasztott állatok gondozása és takarmányo
zása, az állatokkal való bánásmód, igás, 
haszon hizó és tenyész állatok takarmányo
zása, állati termékek értékesítésének módjai, 
jó istálló kellékei, baromfi tenyésztés alap
tételei és nagy jelentősége, heti 4 órával 
előadja Abonyi.

4. Kis gazdaság berendezése, gazdasági 
érlék nyilvántartási módja, a jövedelem ki- 
számithatásával. A kis gazdák javát elő
mozdító némely kormány intézkedések rövid 
ismertetése, heti egy órán előadja Abonyi.

■), Állat külenilan, fog és fajta isme. Álla
tok ápolása, gondozása. Elles körüli eljárások. 
Az állati betegségeknél első segélynyújtás, 
védekezés a ragadós betegségek ellen. Az ál
lategészségi törvény idevágó intézkedései. 
Heti 4 órán előadja Mihályi.

fi. Gyümölcsfa tenyésztés, faiskola be
osztása, ültetése, nemesítése és ápolása, vala
mint a szőlészet elemeit heti 4 órával előadja 
Mátsánszky.

7. A leggyakoribb gazdasági gépek is- 
mertetése és kezelés módja. Heti 1 órával 
előadja Simitska.

8. Cselédtörvény, mezőgazdasági törvény, 
munkaadó törvény ismertetése heti 2 órával 
előadja Simitska.

9. A tanulók elméleti csendes foglalko
zását és a kosárfonó műhelyben való fog
lalkozását ellenőrzi es vezeti: Hadas.

Ó ha lehetne édes asszonyom 
Piczi kis ujját megszorítanom !
L)e hajh, hiába, még kezet sem ad —
Eljátszani mára kis jatékimat!

Am fődolog, hogy semmi baj se volt, 
ízlett a kávé, nyughatott a holt;
Es bar uz élőt mind kivégezók.
Nem hagyva meg mást. csak tarolt mezőt, - 
Jelenlevő még szóba sem került:
Egyszóval a jour szépen sikerült! !

Gitisoppr.

Bsssenyei-estóly.
(1899. január 1-én.)

Mondjuk meg egyenesen és már itt leg
elői, hogy „fényesen sikerültu. A programtn 
számonként es együttvéve magas színvonalon 
állott. Az első pb-ce előidézte kellemes ha
tás mindvégig megmaradt és e hatást nem 
volt kepes hátrányosán befolyásolni a terem 
dermesztő hidegsége sem, mely elől mindenki 
felöltőjébe burkolva védekezett. Ennek ismét 
az a jó eredménye volt, hogy az estély 
vegén mindenki keresés, hosszas ácsorgas, 
zűrzavar és bosszúság nélkül mehetett a 
garderobe mellett el az étterembe.

A Jadassohn zongora ,trió*-ja volt az 
első szara, a zongora részt Deutsch Géza úr, 
a hegedű szólamot Békéi Jóxsa k. a. já t
szotta, a gordonkát Friedmann Samu úr ke
zelte. A kamara zenének nálunk első kísér
lete. A kiserlet azonban nem csak bevált, ha 
nem a folytatás kívánatossá, a műfaj ked
velné, az élvezel, a tetszés általános, mély 
és emlékezetessé vált. E tetszés előidézésé
ben nem kis rész illeti a szellemes darabot, 
melyben a játszi csevegés, a II. résznek 
mélabús dallama, a finálé ötletessége, közben

a gordonkának juttatott Pergholcse stylusu 
soló szólama mindvégig leköthetik a hallga
tóság figyelmet. Az előadás bármely kényes 
ulesú fővárosi zeneteremnek becsületére vált 
volna. Finom kidolgozás, szoros együltesség, 
a hangszerek egyenrangúságának kifejezésre 
jutott érzete, ahol egyik sem dominál, ahol 
váltakozva játszotta vezérlő szerepét az, kit 
ez koronként illet, diseretió, finomság nem 
is lehet elég szó, mely az előadás tökéletes
ségét, bizto ságát es corectségét eléggé jel
lemezheti.

A hivatásos művészek mellett Deutsch 
Géza úr a kamara zenének első rangú mü- 
velőjőként méltán foghat helyet. Ő magaert 
a zeneműért, a saját élvezetéért, — nem a 
saját művészetét, hanem az előadott művet 
mutatja be. Bámulatos piassimokut produkál; 
a vonós hangszerek pizzikato adott kérdé
séire zongorája csaknem pizzikato ad feleletet, 
bárha fi—8 hangjegyes accordokban. Sze
rénysége másnak juttatta a dicsőséget, hogy 
ő a nagyközönség szamára föl fedeztetett; de 
nem is hagyhatjuk, hogy csupán legköze- 
lebbjeit gyönyörködtesse. .Ebből a sütetből 
kérni fogunk még!- mint az angolok mond
ták a Jókai fordításokra.

Hogy a trió eme sikerét Békéi Józsa k. 
a. és Friedmann Samu úr is biztosítottak, 
mondanunk sem kell. Előbbi a nemzeti zene
iskola rendes hegedűtanára, utóbbi — kit 
jól ismerünk debreczeni gordonka tanár.

De e kettőnek tudása nagyon is szük
ségessé vált, mert bizony ők hárman egy
mást és a darabot alig ismerve, az utolsó 
estén néztek első ízben egymásra es a hang
jegyekre — és mégis mit produkáltak.

A trió rendkívüli tetszést aratott, sokáig, 
napok múlva is róla beszéltek, és igy elkép

zelhető, minő kellemes hangulat előzte meg 
a kővetkező számot.

Leffler Sámuel tanár úr olvasta fel Popp 
György pf-nzügyigazgató úr humoros oi teké
zését a .Furcsa adónemekről.*

Ez a programra szám aztán végleg meg
állapította az estely jellemet. Mindvégig ér
dekes, tanulságos, de a mellett mulatságos, 
szellemes és linóin ötletektől duzzadó érte
kezés, — amely lapunk csarnok rovatában 
található, — a felolvasó finom pointirozásá- 
ban, hangsúlyozásában folytonos derültség
ben tartotta a hallgatóságot; végezetül pedig 

| ezélzása az aprchendálókra és a fömanda- 
rinra viharos éljenzést idézett elő. — Lelkes 
taps jutalmazta az előadót és a szerzőt. Utób
bira, mint hivatallöre, és mint magánem
berre gondolva: elképedve sóhajtunk fel, 
hogy minő elődjei voltak!

A derültség alig csillapodott le, midőn 
Békéi Józsa k. a. lépett pódiumra, kezében 
a Joachim díjban* elnyert remek hegedű
jével. Chopin Nocturne-ját játszotta Sarasate 
átiratában. Nagy hatással és remek művé
szettel adta elő e népszerű és kedves mü
vet. Feltétlen tisztaság, bajos dallamosság 
jellemzik őt e helyütt Még a felöltő alatt 
didergő is holdvilágos nyári estnél mélabús 
szerelemtől áthatva érezte magát. A théma 
meleg melódiája, a dolce futamok a G. es 
E. húrokon, és az elandalitó befejezés mél
tán kötötte le a közönség figyelmét.

Az ezután előadott Tarantellában bril
iáns technikáját ragyogta! ta a kisasszony ; itt 
is kiemeljük a hangok tisztaságát, az arpeg- 
giok gyöngyözéfét, a trillák és staccatok 
szépségét. Közönségünk igazán elismerő tap
sai újra es újra pódiumra szólilák öt, és
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A tanítás teljesen ingyenes csak az ellá
tásról kell gondoskodniok ugv a benlakó 
idegeneknek, mint a netaláni künnlakó ide
valóknak.

Midőn ezeket tudutnók, az ügy érdeké
ben fölkérjük a községek érdemes elöljáróit, 
lelkész urait s a birtokos urakat, szíveskedje
nek saját hatáskörükben odahatni, hogy oly 
kis gazdák fiai, kik magok fognak gazdál
kodni, minél nagyobb számmal jöjjenek be 
ezen tanfolyamra.

Ez időszerint oly ösztöndíjak, melyekből 
az illető itt föntarthatná magát, a gazdasági
egylet által nem voltak rendszeresithetők; 
még is kilátásba van helyezve, hogy az egy
let 3 gazda fiú részére utólag még is meg
adhatja a kedvezményt.

A közügy érdekében kívánatos lenne, 
hogy egyes vagyonossabb községek közös 
költségen (ami alig fog kitenni 10 50 frtot.)
küldjenek be jóravaló gazda fiukat.

Az itt eltanult dolgoknak kis gazdák fiai 
nemcsak otthon veendik hasznát, hanem a 
katonaságnál is.

Üdvös lenne ezen eljárás annyival is 
inkább, mert az ily gyakori ismeretekkel 
kikerülő gazda fiuk legbuzgóbb apostolai 
lehetnének az annyira szükséges gazdasági 
ismeretek terjesztésénél.

Ajánljuk az ügyet a nép barátainak és 
jóakaróinak szives figyelmébe. — A kis gaz
dák fiainak felvétele még egész január hóban 
megtörténhetik.

Ó r a r e n d .
Hétfőn délelőtt fél 6-tól 6 és fel óráig 

felkelés, 0 és féltől 7 és fél óráig gyakorlati 
tárgyak a műhelyben, 7 és féltől 8 óráig 
reggeli, 8-tol 12 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Simitska. Görgey. Délután 12-től 2 óráig 
pihenés, 2-től 4 óráig elmeleti tárgyak, elő
adó Mihályi, 4-től 6 óráig gyakorlati tárgyak 
a műhelyben.

Kedden délelőtt fél fi-tól ti es fél óráig 
felkelés, 6 és féltől 7 és fel óráig gyakorlati 
tárgyak a műhelyben, 7 es féltől * óráig 
reggeli, 8-tól 12 óráig elméleti tárgyuk, elő
ad*) Abonyi, Görgey. Délután 12-től 2 óráig 
pihenés, 2-től 4 óráig elmeleti tárgyuk, elő-

kényszeriték őt egy Hubay-féle magyarnak, 
a . Helyre Ao/i*-nak ráadásul eljátszására, 
melylyel aztán vegleg megnyerte a sziveket 
es kedélyeket. Szerény és kedves megjele
nése, a helyesen megválasztott darabok mű
vészetének lelkes elismerései nagyban elő
mozdítottak.

A hatás nem is maradt pillanatnyi, mit 
az az ünneplés az étkezés alatt, az a két 
ízben is felhangzott és őt illetett felköszöntő 
legjobban jellemez. Mindenki azon reményé
nek a«lott kifejezést, hogy nem utóljára volt 
nálunk.

Kiemelendő itt a Jósa Mártha kisasz- 
szony odaadó es figyelmes zongorakisérete is.

Jósa Mártha k. a. azonban sokkal na
gyobb hatást ért el igazán finom, lágy és 
tiszta énekével. Kát franczia dalt énekelt kel
lemes orgánummal és művészettel. Hangver
senyeinken mindig szívesen hallott énekesnő, 
a ki iskolázottságával, művészi decrescendo- 
ival mély hatást kelt mindenkor. Nem elő
ször, de nem is utóljára tapsoltuk meg ez 
alkalommal. Deutsch Géza úr eddig ismeret
len mérvű discrét kísérete fokozta a hatást.

Az estélyt Vte.U.risz József tanár úr szel- 
leindús költeménye fejezte be, amelyet ugyan 
e rovatban találnak meg olvasóink.

Az estély végeztével — 8 óra tájban — 
a közönség az étterembe vonult, ahol va
csora közben Kovács István kir. Ítélőtábla 
biró, dr. Jósa András, Sütő József es dr. 
Vietórisz József mondtak pohárköszöntőket 
a kör elnökére és az estélyen közreműkö
dőkre.

Vacsora végeztével a fiatalság a buffet- 
teremhen tánczmulatságot is rögtönzött.

adó Abonyi, 4-től 6 óráig gyakorlati tár
gyak a műhelyben.

Szerdán délelőtt fél 6-tól 6 és fel óráig 
felkelés, 6 és féltől 7 és fél óráig gyakorlati 
tárgyak a műhelyben, 7 és féltől 8 óráig 
reggeli, 8-tól 12 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Abonyi, Görgey. Délután 12-től 2 óráig 
pihenés, ‘2-től 4 óráig elméleti tárgyak, előadó 
Mácsánszky, 4-től 6 óráig gyakorlati tárgyak 
a műhelyben.

Csütörtökön délelőtt fél 6-tól 6 és fel óráig 
felkelés, ti és féltől 7 és fél óráig gyakorlati 
tárgyak a műhelyben, 7 és féltől 8 óráig 
reggeli, 8-tól 12 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Abonyi, Görgey. Délután 12-től 2 óráig 
pihenés, 2-től 4 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Simitska, 4-től 6 óráig gyakorlati tár
gyak a műhelyben.

Pénteken délelőtt fél 6-tól 6 és fél óráig 
felkelés, 6 es feltől 7 és fél óráig gyakorlati 
tárgyak a műhelyben, 7 és féltől 8 óráig 
reggeli. 8-tól 12 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Abonyi. Görgey. Délután 12-től 2 óráig 
pihenés, 2-től 4 óráig elméleti tárgyak, elő
adó Mihályi, 4-től 6 óráig gyakorlati tárgyak 
a műhelyben.

Szombaton délelőtt fél 6-tól 6 és fél 
óráig leikelés, 6 es féltől 7 és fél óráig gya
korlati tárgyak a műhelyben, 7 és féltől 8 
óráig reggeli, 8-tól 12 óráig elméleti tárgyak, 
előadó Görgey. Délután 12-től 2 óráig pihe
nés, 2-től 4 óráig elméleti tárgyak, előadó 
Mácsánszky. 4-től 6 óráig gyakorlati tárgyuk 
a műhelyben.

A polgári olvasó-egylet 
közgyűlése.

A polgári olvasó-egylet e hó 6-dikán, 
délután tartotta meg XXX dik évi közgyűlé
sei, a melyet Lfffler Sámtul, az olvaso-egy- 
let buzgó elnöke, a következő beszéddel nyi
tott meg:

Tisztelt közgyűlés1
Midőn először van szerencsém megje

lenni e*en humánuS-test ület közgyűlésé előtt 
ez évben, örömmel . ugadorn meg az alkal
mat arra, hogy önöket szivem igaz melegé
vel üdvözöljem és kívánjak boldogságot mind- 
nyajoknak ez uj év küszöbén. Igen, kívánom, 
hogy legyenek boldogok a csalid körében, 
mely lehet egyirant örömeink és bánatunk 
forrása, a szerint, a mint a gondviselés ki
mérte osztalyr szünket a magunk személye 
s a velünk egy testté és lélekké egybeforrott 
hozzátartozóink számára ; legyen ez osztály
rész bánattól ment, legyen üdvös és boldo
gító, hogy erőinkben megedzve, lélekben fel
vidulva, reményeinkben guzdagulva, munkás
ságunkban sikert látva, teljesíthessük a csa
lád iránt vállainkra nehezedő kötelességeket. 
Kívánom, legyen közülök boldog mindenki a 
saját rgyháza körében, hogy ott szívben ne- 
mesúlve, Isten iránt való hitben megerősödve, 
a tiszta erkölcsök iránt szeretettel eltelve ta
lálja meg iguz üdvét, nyugalmát, találja meg 
ezt az irány eszmél, mely az embereket sze
retni és mindenkit egyéni jelleme és becsü
lete szerint tisztelni s egymást valódi test
vél ékül tekinteni tanít, hogy ne férkőzzék 
senkinek leikéhez az az istentelen bűnös gon
dolat, mely egymást kiátkozni kész, csak 
azért, mert nem ugyanabban az egy tem
plomban fohászkodik az egek Urához! Kívá
nom legyenek boldogok ezen nemes czélt 
szolgáló egyesület körében, melynek tagjai 
testverkezet fogtuk arra nezve, hogy a tár
sadalmi érintkezés által egymáshoz közelebb 
jutni, a mivelődes által tökéletesedni, a helyi
ségben való felüditő szórakozás altul polgári 
kötelességeik hivebb teljesítésére alkalma
sabba válni, s egymás kölcsönös megbecsü
lése és tisztelete altul egymásnak örömet sze
rezni iparkodnak. Legyen e helységből szám
űzve örökre az egyenetlenség és viszálkodás 
kárhozatos ördöge; uralkodjék a béke, egyet
értés és a polgári egyenlőség érzetén alapuló 
szeretet legyen közöttünk ! De kívánom végül,

hogy legyenek boldogok e hazában, mint 
annak leik s és hű fiai! Hála az Égnek, e 
testület kebeleben nem dúl politikai torzsal
kodás ; sem az én ajkamról, sem tagtársaimé
ról soha nem hallottam elszállani oly szava
kat, melyek a különböző politikai felfogásért 
a viszály lángját gyújtották volna fel közöt
tünk. Kívánom, hogy ez igy legyen a jövőben 
is. Hiszen ezt a mi édes anyánkat lehet 
szeretni s neki szolgálni anélkül, hogy fiai 
testvérharezot folytassanak ; lehet könnyezni 
bánatában és mély gyászában akkor, midőn 
leghívebb gyermekét, legelső leányát, koronát 
viselő felkent igaz hívét, egy fanatikus idegen, 
tőrével döfi át . . .é s  mi együtt gyászoltunk 
anélkül, hogy megkérdeztük volna egymást 
mi jogon omlanak egyirant honfi könnyeink ? 
s kizártuk volna egymást politkai nezetelteré- 
sek miatt az őszinte fajdalom megnyilatkoz- 
hatásának lehetőségétől; — lehet szeretni a 
hazát s most is, midőn évezredes alkot
mányának szent testén ejtettek sebet saját 
gyermekei, akik a történelem itelőszéke előtt 
fognak felelni majdan tetteikért. Az Isten 
igaz, a történelem részre nem hajló s meg
feddi azokat, a kik valóban bűnösök. — A 
haza csak úgy leqet boldog, lu fiait is bol
dogoknak látja; tegyünk meg mindent szív
vel, lélekkel az ő boldogulásáért s ezzel a 
sajat üdvünk alapköveit rakjuk le a magunk 
es a jövő nemzedék szamára.

Meg egyszer legyenek altalam szívből 
üdvözölve ez uj ev küszöbén s fogadják tőlem 
ez üdvözlő szavakat oly értelemben és czel- 
zattal, oly szívesen, a uuly őszinte leiekből 
azok fakadnak !

Ezen nagy figyelemmel meghallgatott 
elnöki megnyitó után számot adott a választ - 
many és tisztikar működéséről.

A pénztárról szóló jelentés főbb tételek
ben a következő: Bevétel: 1665 Irt 77 kr. 
Kiadás: 1582 irt 52 kr. Készpénz maradvány 
83 frt 25 kr. A pénztár vagyona ez idősze
rűit : 1506 Irt 56 krt láss ki.

Könylár állasa pedig a következő: I. 
Szépirodalmi mű: 1225, 1695 kötetben; II. 
Tudományos 132, 183 kötetben. Összesen: 
1357 mű, 1878 kötetben; 264 frt 30 kr for- 
dittatott ezen evben is uj könyvek beszerzé
sére és azok jókarba hozatalara. Ajándék 
könyvekkel is szaporodott könyvtárunk: 
Ilosvay Dal és Bencs László buzgó egyleti 
tagok lOdrb tudományos művet gazdagítot
tak azt. Könyvtárt olvasó közönségünk 2273 
tetei alatt vette igénybe a könyvtárt. Ez 
mutatja az erőt es a nemes czelt! Újságokra 
298 frt 95 kr fordittatott.

A tagok létszáma 224, hárommal szapo
rodott a tagok száma.

A közgyűlés a köréből előléptetés folytán 
távozo egyleti pénztárnok helyett Jánószky 
Endre rendes egyleti tagot választotta meg 
penztárnokavá.

Ezek után a közgyűlés elnöknek jelenté
sét tudomásul vette és a közgyűlés berekesz- 
tetftt.

Hírek.
Farsangi naptár.

Január 14-én es 15-én a jótékony nő- 
egylet műkedvelői előadása. Színre kerül a 
.Falu rossza.*

Január 21 én az izraelita jótékony nő
egylet tánczmulutsuga.

Január 28-án a kereskedő-ifjak egyleté
nek tanczmulaUága.

Feltruár 4-én a , Bessenyei kör* máso
dik házi estélye.

Február 14-én farsmg utolso napján a 
jótékony nőegylet vig estélye.

— Törvényhatósági pótadók. A törvény
hatósági potadókbu a I. évben is, mint a 
múlt evben a következő pótadók lesznek ki
vetve: betegápolási pofádé czimen 4"/0, a 
vármegyeház építési pótadóba 3*/„. Milleni- 
umi pótadóba 1 '/t7 #, jegyzői nyugdíj pót
adóba
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kir. adóhivatali ellenőr, városunk szülötte, a 
békés-csabai kir. adóhivatalhoz adótárnokká 
neveztetett ki.

— Kiss Áron — főrendiházi tag. Szász 
Domokos püspök halálával megüresedet fő
rendiházi tagság — mint rangban legidősebb 
püspököt — hegymegi Kiss Áront illeti. A 
főrendek között a törvény értelmében min
dig a három legidősebb püspök ül, ezek vol
tak: Kun Bertalan, Szász Károly és Szász 
Domokos. Az utóbbi helyét most Kiss Áron 
foglalja majd el

— Hymen. Péchy Sándor m. kir. hon- 
védhuszár főhadnagy e hó 7-én kötött há
zasságot Péchy Pál földbirtokos, kataszteri 
nyilvántartó biztos kedves leányával Klárával.

— A villamos vasútról. A villamos vasút 
régóta húzódó ügye immár dűlőre jutott. 
Jobb memoriáju olvasóink emlékezhetnek 
meg reá, hogy az 1897. év nyarán járt Ilire 
annak, hogy a „Részvénytársaság villamos és 
közlekedési vállalatok szamára“ czimú buda
pesti czég Nyíregyházán az állomástól a 
városon keresztül a Sóstóig villamos vasutat 
akar építeni és az előmunkálatokra megkapta 
a minisztériumtól az engedélyt. Mihamar 
megérkezett a részvénytársaság vállalkozó 
mérnöké, aki augusztus vegével és szeptem
ber elején a felmeréseket eszközölte. Október 
15-án megtartottak a közigazgatási bejárást 
s 181*8. januárban érkézéit le a városhoz a 
miniszter felhívása, hogy a részvénytársaság
gal a területhasználati szerződést megkötni 
igyekezzék. Ekkor kezdődtek ineg a tárgyalá
sok a város és az előmunkálati engedélyes 
között. Az engedélyes czeg először a vasutat 
mint helyiérdekű vasutat akarta felépíteni. 
Ebbe a város nem egyezett bele. Erre a czég 
beadta ajánlatát a vasútra, mint közúti 
vasútra, de egyszersmind azt kívánta, hogy a 
villamos világítási szerződés is kapcsolatba 
hozassék a vasúiéval s így a rilágitási szerző
dés tartama is terjesztessek ki meg pedig 
1972-ig. Mig a tárgyalások folytak, dr. Járossy 
Sándor, az úgynevezett ártéri vasút előmunká
lati engedélyese szinten adott be egy ajánlatot 
a városhoz, amelyben hajlandónak nyilatkozott 
a villamos vasút felépítésére 1960-ig terjedő 
konczesszió elleneben. A Részvénytársaság is 
leszállította a határidőt 1972-ről 1960-ra, 
de még ekkor is voltak olyan pontozatok a 
szerződésekben, amelyeket a város bizottsága 
elfogadhat tanoknak talált. A részvénytársa
sággal folytatott szóbeli tárgyalások folya
mán azután sikerült a bizottságnak a fenn
forgó vitás kerdeseket annyira megoldani, 
hogy az ekként megszövegezett szerződést a 
képviselőtestületnek elfogadásra ajánlotta. 
Ekkor azonban dr. Jarossy Sándor jogutóda 
a „Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság* 
egy olyan uj ajánlatot adott be. amely mar 
csak azért is kedvezőbb volt a másik rész
vény-társaság ajaniatánal, mert a világítási 
szerződés kiterjesztését nem vonta volna 
maga után. Ebben a stádiumban állott az 
ügy a héten kedden délelőtt tartott közgyű
lést megelőző napig, mert hétfőn délelőtt a 
, Részvénytársaság villamos es közlekedési 
vállalatok számára* czég egy újabb ajánla
tot adott be, amely szerint nem hogy a 
világítási szerződésnek az 1960 évig való ki- 
terjesztését kívánta, de leszállította a vasút 
szerződésének tartamát is az 1947. évi de- 
czeinber 31 -ig. Ez a váratlan es meglepő 
engedmény természetesen ismét a részvény- 
társaság javára billentette a mérleget s a 
kedden délután tartott közgyűlés 129 sza
vazattal 3 ellenében ezt az uj ajánlatot fo
gadta el.— Uj hitoktató. A nyíregyházi izr. sta
tus* juo hitközség képviselete az újonnan 1500 
frt javadalmazással rendszeresített hitokta
tói és iskola-igazgatói állásra 22 pályázó kö
zül az iskolaszék által is első helyen ajánlott 
dr. Kelemen Adolf budapesti hittanárt vá
lasztotta meg, kinek képzettségéről és szé
leskörű műveltségéről a leghizelgőbb hírek 
jutottak a hitközség vezető férfiainak tudo

mására. Az uj hittanár — egyelőre próba
időre — még a folyó tanévben elfoglalja 
állását.

— Jótékonyczélu és műkedvelői előadás.
A helybeli jótékony nőegylet f. 1899. évi 
Január hó 14-én szó íbaton és 15-én vasár
nap, a városi színházban, saját pénztára 
javara műkedvelői előadást rendez. Színre 
kerül a Falu rossza. Énekes népszínmű 3 fel
vonásban. — Irta: Tóth Ede. A szerepek 
ekként vannak kiosztva Feledi Gáspár Po- 
rubszky Pál ur. Lajos Boriska gyermekei 
Szabó László ur. Maurer Irén k. a. Bátki 
Terc-i Trajtler Anna k. a. Göndör Sándor 
Okolicsányi Dezső ur. Finum Rózsi Lukács 
Ilona k. a. Csapó, gazdaember Szlaboczky 
Ernő ur. Csapóné Sulyokné módos asszonyok 
Jósa Andrea k. a. Ballay Iza k. a. Tarisznyásné, 
módos asszony Horváth Ilonka k. a. Megyei 
csendbiztos Milotay Gábor ur Kónya kántor- 
tanitó Yray Zoltán u. Gonosz Pista bakter 
Dr. Maurer Lászió ur. Gonoszné Bencs Etelka 
k. a. Czene, czigány prímás Juhász Sándor 
ur. Adus, vén czim -almos YTay Zoltán ur.
A .makk hetes* korcsmáros Ballay Aladár ur. 
Jóska, Béres Oltványi Ödön ur. Nép, vendégek, 
czigányok. — Az első és második felvonás 
közt egy évi időköz. Helyárak : Páholy 5 frt. 
— Támlás-szék 1 frr. — Erkély első sor 
1 frt, többi sor 60 kr. — Il-od emeleti zárt- 
szék 40 kr. Állóhely W kr. — Tanuló- 
és katona-jegy a földszintre 30 kr. — Karzat 
20 kr. Jegyek előre válthatok mar a vasárnapi 
előadásra is Jakabovits Fanny kisasszony 
dohánytőzsdéjében, s este '/t 7 órától a pénz
tárnál. Kezdete este fél 8 órakor.

— A nyíregyházi izr. nőegylet folyó évi 
január hó 21-én tartandó Reunióján a házi 
asszonyt tisztet a következő úrnők látják el: 
Bertalan Káhnanne, Bleuer Bernátné. Burger 
Pálné, Czukker Bertalanná. Dr. Ferlicska 
Kálmánná, Flegmann Lipótné, Fülirer Ignácz- 
né, Groák Sándorné, Hajós Emilné, Hoflmann 
Mihályné, Dr. Korányi Endréné, Loftler Sá- 
inuelné, Dr. Prok Gyuláné, YY’eisz Ferenczné, 
Dr. Zinner Jenőné. A pincz^rnők pedig lesz
nek : Bergstein Jenny, Baumann Gizella. 
Csapkav Ilonka. Czukker Etelka, Gara Irénke. 
Irján Etelka. Jósa Martha, Kubassy Berta, 
Kovács Edith, Kiár Emma, Májerszky Nel- 
like, Rottinaun Lujza, Molnár Olga, Trajtler 
Anna, Ungár Margit.

— A községi népkönyvtárak. A földtnive- 
lésügyi miniszter a kőz-vgeknek népkönyv
tárak létesítésében való allami támogatása 
iránt a vármegye főispánja utján hozzá ter
jesztett kérvények alapján intézkedett, hogy 
a Franklin társulat könyvkiadó vállalat által 
a községek elöljáróságaihoz könyvjegyzék 
szerint egybeállitott 16S, 120 és 91 kötetü 
népkönyvtárat díjtalanul küldjön meg. Ezen
kívül a községek részére népkönyvtárak el
helyezése czéljából egy-egy könyvszekrény 
beszerzésere egyenként 10 Irtot engedélye
zett. A népkönyvtárt Szabolcsmegyében eddig 
a következő községek kapták meg: Báj, 
Csobaj, Kanyar, Kékese, T.-Kenéz, Szalóka, 
Ágtelek. Berkesz, Beszterecz, Téth, Székely, 
Túra, Sénvö, Papp, Rohod, Ny.-Bakta, Ló- 
rántháza, Eőr, K.-Apathi, Lövő, B.-Aranyos, 
Zsurk, Őrmező, T.-Szt-Márton, Ramocsaháza, 
Ibrony, Eperjeske, Mártonfalva, Nyir-Acsád, 
Szent-Mihály, Tisza-Ladány, Pthrügy, Deme- 
cser, Polgár, Tisza-Lök, Tisza-Eszlár, Tisza - 
Bűd, Tisza-Dob, Pazony, Nagy-Halász, Oros, 
Kotaj, Gégény, Keék, Vas-Mégyer, Karász, 
Ajak, Hugyaj, Geszteréd, Mihálydi, Bogát, 
Gyulaj, Nyírbátor, Nyirbéltek, Lívelek, Magy, 
Y'aja, Mandok, Petnehaza, Bezdéd, Bogdány, 
Szakoly. Biri, Eszeny, Kércs, Raád, Lövő- 
Petri, Orladány és Benk.

— A helybeli izr. jótékony nőegylet ,i na
pokban küldte szét az e hó 2 1 -én tartandó 
.Reunióra* a meghívókat. A kik esetleg té
vedésből meghívót nem kaptak volna, kegyes
kedjenek azt Kende Jenő titkár urnái beje
lenteni.

— Fábián Kornéliáról. A nyíregyházi szü
letésű és tanulmányaiban szülővárosa részé

ről is segélyezett színi akadémiai növendékről 
adnak hirt a budapesti lapok. Még pedig 
olyan hirt, amely mig egy egyfelől azt iga
zolja, hogy a városi segélyt nem érdemtele
nül kapja, addig másfelől csak megerősíti 
azt a reményt, hogy Fábián Kornéliára a 
színpadon a legszebb jövő vár. Az országos 
színművészeti akadémia növendékei e hó 9-én 
este vizsgaelőadást taitott.ik a Y árszinházban. 
Az előadásról megjelent hírlapi tudósítások 
kivétel nélkül Fábián Kornéliát emelik ki 
játékáért és társai közül kimagasló tehetsé
géért. Dóczynak a Csók czimü vigjátékában 
játszotta a királyné szerepét. Az előadásról 
a többek között a Magyar Újság a követ ké
sőkét Írja: „Fábián Kornélia (111-ad éves) a 
királyné nehéz szerepét elejétől végig oly 
nemes felfogással és ügyességgel játszotta 
meg, hogy kétségkívül őt kell a legtehetsege- 
sebb női növendéknek tartanunk. Harmadik 
és negyedik felvonásbeli nagy jelenetei után 
nyílt színen is zajos lapsokkal adóztak a 
gyönyörű megjelenésű leány tökoleles művé
szetének*. A Nemzet ezt irta: .Fábián Kor
nélia »zép megjelenésén kívül meglepő ott
honosságai is rend- Ike/.ik*. A Pesti Hírlap 
szerint: , A Csók előadásában különösen Fá
bián Kornélia tűnt ki. ki a királyné szerepét 
igen intelligens módon adta*. Hasonlóképen 
nyilatkoztak a többi lapok is.

Bicziklisták mulatság. A Szent-István 
napkor tartott nyíregyházi kerékpár verseny 
alkalmával történt, hogy a különböző vidék
ről összekerült kerékpárosok annvira össze- 
barátkoztak, hogy azt a tervet vetettek fel. 
hogy az összetartozandóság érzetének is tá
polására a tel folyamán is rendeznek egy 
közős mulatságot. Erről a tervről nem feled
keztek meg, a mulatságot — valószínűleg 
február középén — Debreczenben, a debre- 
czeni kerékpár-egylet közgyűlése napján tart
ják meg.

— Mikor lesz kész a villamos vasút ?
Mióta a keddi városi közgyűlés döntött a 
villamos vasútra beadott ajánlatok felett, az 
a további kérdés foglalkoztatja a közvéle
ményt, hogy mikor lesz hát most már ké
szén a villamos vasút? Erre a kérdésre ter- 
meszetesn határozott választ adni lehetetlen, 
mert hiszen a vasút ügyének még nagyon 
sok retortan kell keresztül mennie, mielőtt 
az építkezést meg lehet kezdeni. A varo> 
képviselőtestületinek határozata is csak 30 
nap múlva terjeszthető fel a községi törvény 
rendelkezései szerint a vármegyéhez. A fel
terjeszted tehát február 1 I. előtt nem tör- 
ténhetik meg. Miután — mint Ilire jár — 
a vármegye törvényhatósági bizottsága feb
ruárban rendkívüli közgyűlést amúgy is fog 
tartani, kedvező esetben a villamos vasút 
kérdése felett is határozhat a törvényható
ság. — A vármegyéről ez esetben márczius 
elején kerül lel a minisztériumhoz, ahonnan 
— sürgős és kedvező elintézést remélve —■ 
a jóváhagyott szerződések márczius végével, 
vagy április közepéig visszaérkezhetnek. 
Ekkor a vállalkozó részvénytársaságnak a 
részletes terveket és költségvetést kell el
készíteni és jóváhagyás végett a kereskede
lemügyi miniszterül dioz bemutatni. Felteve, 
hogy ez május közepéig megtörténik, május 
végén vagy junius elején megtarthatja a 
kereskedelemügyi miniszter a', úgynevezett 
engedélyezési tárgyalást, amelynek alapján 
az építést meg íngedi, illetve az építési enge
délyokiratot kiadja. Ha ez julius elejére meg
történik, akkor mi sem áll útjában annak, 
hogy a vasul építéséhez julius vagy augusz
tusban hozzá kezdjenek, s ekkor inár az 
engedélyesnek áll érdekében, hogy azt mi
előbb befejezze, mert annál előbb szedheti 
annak jövedelmét s szerződése az 1947. év 
végével lejár, akár mikor adja is át az 
üzemnek a vasutat. Mindez természetesen 
csak kombináczio s csak arra az esetre szol, 
ha valami zavaró körülmények közbe nem 
jönnek.

— A debreczeni országos vásár. Ajanuuári 
Remete Antal napi vásár a kővetkező sor
rendben tartják meg Debreczenben: Január
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14—15. szombat, vasárnap, sertésvásr. Január
15 — 10. vasárnap, hétfő lóvásár. Január
16 -17. hétfő, kedd baromvasár.

— A „Nyírbátori Korcsolyázó Egyesület*
I. hó G.-an megalakult és tisztikarába elnök
nek : Petróczy János, alelnöknek: Preczner 
Józseí. titkárnak : Máté József, pénztárosnak : 
György Dénes, ellenőrnek: Vass Imre urak 
választattak meg. Az egyesületi orvosok: Dr. 
Fiikor Lajos es dr. Lőrinczy József. Hall
gatással mellőznők, ha nem tartoznánk konsta
tálni, mily általános őrömet keltett a végső 
erőfeszítéseiben merő személyeskedéssé fajult 
partoskodásból történt e sikeres kibontakozás, 
es különösen Petróczy János urnák elnökké 
megválasztatása, már szimpatikus egyéniségé
nél és kiváló személyi tulajdonainál fogva is. 
Mindjárt első tényével az elnök eszünkbe 
juttatta a debreczeni czivist, a ki a kis könnyű 
bricskába, melyet két ló a világ végéig elhúz, 
befog öt pompás félvér lovat, hogy nagyobb 
legyen a parádé: neki nem volt elég a kor
csolya-sportnak nálunk nagy népszerűsége, 
az egyesület megalakításakor kirukkolt egy 8 
tagú hölgvválasztmánnyal — nem parádéból 
azonban. Ha sikert akarunk aratni — mondo
gatta — föl ellenül részünkre kell megnyerni 
az Bizonyokat: az ő jótékony rokonszenvükre 
van szükségünk, hogy az egyesület virágozzék. F> az egyesület megalakításának körülményei 
leginkább bizonyítják, mily szükség volt a 
hölgyeknek társadalmi életünkbe bevonására. 
Mert mi folyton ellenségeskedésben és pár
tokra szakadva élünk. Itt is egy magánjellegű 
vállalkozás állott szemben az egyesület hívei
vel. Egyiknek is, másiknak is táborokba kez
dettek tömörülni a híveik, és nyugtalanság, 
bizonytalanság és idegesség lett mindenfelé, 

mígnem föllépett egy úri nő és szellemével,
!<»leg pedig szeretetreméltó lényével kibékí
tette a versengőket, elhárította a pártoskodás 
neliez lideri znyomását rólunk és eldöntötte a 
koezkát az egyesület javára, tanácsaival és buz
dításaival eleire keltvén azt. Erőts Sándornő 
úrnőt értjük, aki felkölt lelkületélől sugalt 
ezen szép tettével városunk társadalmi fej
lődésében örökítet te meg házias erényeivel 
is tiszteletet keltő nevét. Ő a lelke ma is e 
sportmozgalomnak és tagokat gyűjtve, jelen
tős érdemeket szerzett magának az egyesület 
körül. Íme, kedélylyel, munkakedvvel és kép
zettseggel egy nő is mily igen értékes, hasz- 
navehető tagja lehet a társadalomnak: rá
szolgált tevékenységének e nagyon szerény 
megkoszorúzására. Az egyesületi jégpályán 
különben igen élénk az élet es I. ho 15-én 
• nyes megnyitó ünnepély készül. (r. /.)

Meglőttek egy asszonyt. Régi hagyo
mány Szabolcsvármegyében, hogy a matka- 
pár üdvözlésére a vőfélyek pisztolylövéseket 
tesznek. Ártatlan mulatság. Akár a szüreti 
üdvlövések, főkép akkor, ha a pisztoly csak 
vaktöltéssel van megtöltve. De nem mindig 
van a pisztoly csak vaktöltéssel megtöltve. 
Az általános zokástól hagyománytól való 
eltérés keserűen boszulja meg magát. Vidám 
lakodalmi menet élénk kurjongatassal haladt 
Nagykállóból Balkány felé. — A vőlegény 
sietett szerette menyasszonyához aki Bal* 
kányban élte le szűzies eleiének ragyogó 
korát. Kíséretét a nyoszolyó leányok, vidám 
vőfélyek és rokonai nagy száma által el
foglalt csengő-bongó szekerek képezik. — 
A vőfélyek között van a legjobb, legrégibb 
jóbarát: Ács Lajos is, aki Kabay János leg- 
meghittebb barátjának esküvője alkalmából 
kitörő jókedvnek engedi át magát s gyakorta 
le idol az általános szokásnak, amely a mát
kapár üdvözletére koronként pisztolylövése
ket tesz. Bent van már a hangos lakodalmi 
menet Balkány községében. — Néhány lé
pés csak a menyasszonyi házhoz. Ács La
jos első vőfély nem álhatja meg, hogy 
még egy utolsó üdvlövést ne tegyen. Sze
rencsétlen végzetere. Abban a pillanatban, 
midőn pisztolyát elsütendő mutató ujját a ra
vaszra teszi, merő kíváncsiságból kilep Popik 
Jánosné, egy üde, fiatul, gyermekes asszony 
a kapun és útjába akad gondtalan homloka 
a nem oda irányzott golyónak. Egy halk

sikoltás s halva rogy össze a szegény asz- 
szony. Rémületes zavar támad a násznép 
között s a tetlegességgel gyanúsított vőfélyt 
a vőlégénye! együtt letartóztatja a csendőr 
s egyelőre meg van akadályozva a mátka
pár várva-várt egybekelése. — Vizsgálóbíró, 
bonezoló orvos és rabláncz csörgése helyet
tesíti ma a lakodalmi örömünnepet. Történt 
pedig ez tegnap délelőtt 10 és fél órakor.

— Görög katholikus paróchia Debreczen- 
ben. Több mint bizonyos, hogy Debreczen- 
ben a görög katholikusoknak legközelebb pa- 
rókhiát fognak állítani. Krre enged következ
tetni legalább is az a mozgalom, mely Fir- 
czák Gyula munkácsi gór. kalh. püspök ut
ján egyenesen a vallás és közoktatásügyi 
miniszterhez fordul egy helyi önálló segéd- 
lelkeszi állomás mielőbbi szervezése iránt. 
Varga László h.-böszörményi gór. kath. al- 
esperes ugyanis lehető körülményesen indo
kolt és bizonylatokkal ellátott kérvényt szer
kesztett a inin'szterhez, melyben a felállí
tandó lelkész! állomás javadalmazásának mód
járól is szólván, azt a vallásalap terhere kí
vánja engedélyeztetni. A kérvény s az álta
lános mozgalom alapját főképen az képezi, 
hogy Debreczen ben a gór. katholikusok hely
ben lakó púp nélkül csaknem tarthatatlan, 
a mennyiben az itt levő 1600 gör. katholi- 
kust 20 kilométer távolból Böszörményből, 
hol a nélkül is sokan, 2500-an vannak, ad 
ministralni teljesen lehetetlen.

Sertésvész. Csengcri Mihály Sima 
pusztai birtokán és Czirják György alsó simái 
tanyáján a sertésvész fellépett, a szomszédos 
Verescsárda, Messzelátó es Hosszuhát tanyák 
is zár alá vétettek.

— Esküdtszéki tárgyalás. K hó 21-dikén 
érdekes sajtópert tárgyal a debreczeni esküdt
szék. Lőrinesy István kenézlói lakos, ki már 
hol mint panaszos, hol mint vádlott állott 
az esküdt bíróság előtt, ezúttal ismét mint 
panaszos fog szerepelni. Rágalmazás és be
csületsértésért perbe fogta Incsédy Lajost, 
a .Nyirvidék* felelős szerkesztőjét és Jóba 
Elek lapkiadót.

— Lövés az ablakon át. A közigazgatá
silag Szatmárhoz tartozó Szatmur Hegy köz
ségben az elmúlt héten pénteken este 
— merényletet követett el egy eddig isme
retien tettes az ottani kapitány: Benyovszky 
Bál ellen. Benyovszky irodájában hivatalos 
bongóit végezte, mikor egyszerre csak lövés 
dördül el; valaki az ablakon keresztül az 
iroda helyiségébe lőtt. A merénylő a lövés
sel Benyovszky kapitány életét szándékozott 
kioltani, de szerencsire a fegyverből kilőtt 
sőrét és vagdalt ólomdarabok irányt tévesz
tettek s a kapitány feje fölött a gerendába 
fúródtak ; csak 7 darab hullott vissza onnan 
asztalára. A merénylő a lövés után ■ linene- 
kúlt s még eddig nem tudták kézrekerileni. 
B nyovszky kapitánynak a nagy ijedtségen 
kívül mi baja sein történt. Érdekes megem
líteni, hogy a község lakosai között az uj 
hegyközség megalakítása óta sok izgága, 
bosszúálló ember van, a kik már Benyovszky 
kapitány elődje, Décse kapitány ellen is me
rényletet terveztek. Déese azonban, mielőtt 
a szerencsétlenség bekövetkezhetett volna, 
lemondott kapitányi állásáról s nyugdíj áz
tatta magát. O utána lett hegyi-kapitánynak 
megválasztva Benyovszky, a ki erélyes fel
lépesével, szigorú, de igazságos intézkedései
vel a községben felbomlott rendet helyre
állította. Bizonyos, hogy a merénylőnek 
ezert nem tetszett Benyovszky s ezért a 
szigorúságért követte el ellene aljas me
rényletét.

Tífusz járvány Zalkodon. Vármegyénk 
e mindössze 400 és néhány lakost számláló 
kis községében a tífusz oly hittel.n és ve
hemensül lepett fel. hogy pár nap alatt 12 
tífusz eset fordult elő a kőzségb *n. Érdekes, 
hogy miként jutott be a tífusz a községbe. 
Ugyanis a múlt napokban egy ismeretlen 
koldus ember vetődött valahonnan /alkodra 
s ott nehány napot töltött betegen, minden 
nap más-más háznál találván könyőrületből
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kvártélyt. Pár napra távozása után ugyan
ezeknél a házaknál kivétel nélkül tifuszbete- 
gedesek fordultak elő. Az ismeretlen koldus 
/alkodról Bodrog-Kereszturba ment, ahol 
meghalt. Holttestét felbontották s konsta
tálták, hogy tífuszban halt meg.

— Egy fiatal leány tragédiája. Nyírbátor
ban szomorú tragédia játszódott le folyó hó 
7-éu Schwarcz Erzsébet egy iparos család
ból való, csinos, fiatal leány öngyilkossági 
szándékból gyufa-oldatot ivott, mely 6 napi 
kínos szenvedés után véget vetett életének. 
Kétsegbeesett tettének okát nem tudni hatá
rozottan.

— A nyíregyházi csizmadia árucsarnok 
szövetkezet 1899. év január 15-én délután 
2 órakor saját épületének nagytermében ren
des közgyűlését tartja, a melyre az érdekel
teket tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgy: 
az 1898. évi számadás felolvasása.

— Szabolcsi Képes Naptár. Lapunk tiszt, 
olvasóinak bizonyára tudomásuk van arról 
az örvendetes uj vállalkozásról, hogy Nyír
egyházán, Sztempák Jenő városi tanácsos 
szerkesztésében és NVeiszberger Soma kiadó
sában megjelent az első Szabolcsi Képes 
Naptár, mely különösen az által, hogy teljes 
szabolcsmegyei tiszti czimtárral is el u n  
látva, igazán hézagpótló. A vármegye alis
pánja is méltányolván a Szabolcsi Kepe* 
Naptár kézenfekvő nagy előnyeit, külön ren
deletben ajánlotta már a községek elöljáró
ságainak e naptár megszerzését (ára 1 korou u 
s mi is a legmelegebben ajánljuk e vállal it 
pártfogását olvasóink szives ügyeimébe.

Mulatság. Nyíregyházán, január hó
15-dikén, azaz vasárnap az ipartestület di-z- 
termében nyilvános nagy tanezproba es • - 
zel egybekötött zártkörű tánczeslélyt rend /. 
Bálint András táneztaniló. Belépti-dij: s /e - 
inelyenkint I korona -’•» fillér, családjegy 2 
korona 10 fillér. Kezdete este 8 órakor.

— Megfagyott napszámos. Czifra János 
nyír-vajai dohányos tegnapelőtt e>te a nyír
vajai korcsmában mulatott többed magavul. 
Kilencz óra fajban búcsút vett társaitól s 
hazafelé indult, útja a vajai nagy tóból ki
vezető nyírvíz csatornán vezetett át. G/.iiiu 
már ittas fővel távozott a korcsmából - 
reggel a nős, családos embert a nyirvi/. 
csatornában találták meg — holtan. A szőrm
ését len beleesett a csatornába s kiszabadulni 
nem bírt, ott megfagyott.

Boradó és borhamisítás. Már jelentet
tük. hogy ;i pénzügyminiszter a tokajhegv- 
aljui borfogyasztási adót a községeknek aot t 
berbe. Ennek következtében uolnur István 
főispán értekezletre hívta össze Tokaj-llegy- 
alju községi elöljáróit, hogy megismerte—e 
velők a czelt, melyet a kormány az adónak 
ilyetén bérbeadásával elérni akar, hogy t. i. 
a községek a bortogyasstási adok helyes ke
zelésével a borhamisítást megakadályozó it- 
jak. A törvények — úgymond — kiméi* te
stűi bánnak a borhamisítókkal, a községe* 
indiKinak tehát mozgalmat s teljes erőü l 
hassanak oda, hogy a borhamisítást, mely a 
to k a jhegyaljai igazi borok értéket megsem
misíti, miden áron megakadályozzák.

— Egy kis statisztika. A múlt esztendő 
november hónapja ugyancsak megcsappui- 
totta az eladó leányok számát mert hal az 
ország területén e ho lefolyása alatt több, 
mint 2G0<H> házasságot kötöttek. Igaz ugyan, 
hogy a november a házas-agok hónapja szo
kott lenni, de azért 1897. ez idején még sem 
történt. Persze jobb is volt a termés meg 
nagyobb a piaczi ár, a mi rendszerint nagy 
hatással van a házasságkötések számán. 
Rossz esztendőben minden komolyabb legenv 
meggondolja hogy vegven e asszonyt a h  
hoz, inig jó termes idején hegyen-völgyön 
lakadalom járja. A 262 házasság között 
keresztény-zsidó házasság 28 volt. Nyolez 
esetben zsidó vőlegény vett el keresztény 
leány, busz esetben pedi.u keresztény legény 
vitt oltár elé zsidó mennyasszonyt. A legtönn 
házasságot a Duna-Tisza közt kötötték, leg
kevesebb házasság pedig Vasmegyében köt-
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tetett. A városok közül Zombor állt első, 
Fiume pedig második helyen. A mi a szüle
tések és halálozások sz imát illeti, november 
e tekintetben sem viselte rosszul magát. A 
szülöttek száma u. i. 48000 rúgott, a halót- | 
take pedig 34000 tett ki s igy a népesség j 
természetes szaporodása e hóban 14000-nél 
valamivel több. A legtöbb gyermek a Duna- 
Tisza közt született, ahol legtöbb házasságot 
kötnek s ahol mind magyarok laknak. Er
dély az újszülöttek számát leglanyhábban 
szaporította. A halandóság a Tiszán túl volt 
legnagyobb, az egészségi állapot pedig Abauj 
Tornában a legkedvezőbb. Az embereket 
pusztító betegségek között a fertőző beteg
ségek ezúttal is szedték az áldozatokat. Elől
járt a tüdővész, amelynek 3784 halottja 
akadt. Utána következett a torokgyík 1283 
kis halottal s a vörhenv, ami szintén sok 
esetben okozott könnyeket. A veszettségnek 
három áldozata akadt.

— Közismert tény. hogy a dadogok főleg 
ha izgatottak nem kepesek egy szót sem ki- 
ejtani. Ilyenkor legegyszerűbben olyformán 
segit magán az ember, ha a dadogót felszó
lítja, hogy énekelve mondja el, a mit mon
dani akar. Tragikomikus hasonló eset tör
tént a minap egyik tiszaparti községben. Az 
ottani gyógyszerész Eszter nevű 7 éves lány- 
káj.i anyja engedelmével felment a padlásra 
a ruhát f* laggató cseleddel. Egyszerre beront 
a '3 éves Pistika s rémüli arc/czal mondaná, 
ha tudná, — mert dadogó — hogy : Le le-le
e-e-es-sett a-a-az- Esz-esz-esz-esz-esz------
Jézus Maria! kiált az anyja abban az hiede
lemben, hogy Eszterke leesett a padlásról. 
Hóban az udvarra, de nem látja Esztikét; 
visszaszalad a szobába és kérdi Pistikát hová 
esett, hol van? De Pistika csak hebeg mig 
'égre rászól az anyja: énekeld a mit mon
dani akarsz cs Pistika vígan énekli az .uram, 
uram, biro uram kendet arra kérem* dalla- 
mara. Le sett az Esterházy cognac az áll
ványról! — -------

— Vasúti szállítási refakcziák. Magyar- 
ország és Ausztria egymasközötti forgalmá
ban a hajojáratok által támasztott viziver- 
seny által kényszerítve, a vasutigazgatoságok 
a hivatalos díjtételekből az I. osztályba tar
tozó áruk illan 40 fillér visszterítuicnyt en
gedélyeznek 100 kgkent, a többi osztályokba 
tartozó áruknál őooo kgn.il ki.-.mb im- invi- 
seg feladásánál a II. osztály díjtételeiből 04 
fillér visszatéritményt 100 kgkint. — Az A) 
osztályba tartozó áruk után, ha legalább 
80(0 kg. adatik fel, a vissztéritmény kitesz 
az A) osztály díjtételeiből 12 fillért. 11a több 
áru közül az itt különösen felemlítendő vaj 
es marhazsir, avagy margarin *000 kg. 
mennyiségben kerül feladásra, a vissztérít- 
meny a II. oszt. díjtételből 100 kgramkent 
126 fillért teszen. — A refakcziát a külde
mény feladója veheti igénybe. A rendes szállí
tási díjhoz viszonyítva versenyszállitási költ
ségé tehát az első esetben pl. Budapest és 
Becs között kitesz 300 fillér helyet 260 fillért 
a második esetben 238 fillér helyett 144 
fillért; a harmadik esetben 1j4 fillér helyett 
112 fillért és a margarinnál 238 fillér helyett 
112 fillért.

— Abraktakarmányok kedvezményes vasúti 
szállítása. A múlt evben ilynemű küldemé
nyek szállítására fennállott 20%-os ármér
séklés ez evben megújítva nem lett. A ma
gyar mezőgazdák szövetkezetének a kereske
delmi miniszterhez intézett felterjesztese foly
tan a földmiveiési miniszternek meghallgatá
sával a kereskedelmi miniszter tekintettel az 
ország némely vidékein mutatkozó takarmány
szükségletre, szobán levő küldemények után 
foiyó ev május hó :si-ig terjedő hatálylyal 
10%-os ármérséklést engedélyezett. A minisz
ternek ezen intézkedéséből kifolyólag előre
látható, hogy közvetlen a gazdáknak az 
állattenyésztés előmozdítása érdekeben nyúj
tott eme kedvezmény többé megújítva 
nem lesz.

— A Memnon-szobrok képe. Állj a színes 
keleten két óriás ülő-szobor; mindegyik

s _____________________________
I egyetlen darab kőből. Az egyiket széttörte a 

földrengés, Kr. e. 27-ben; felső része a 
földre zuhant. Nemsokára az a hir terjedt 
el, hogy a szobor talapzatából napfelkeléskor 
olyasforma hang hallatszik, mint mikor a 
hárfa kurja elpattan. E csodás monda szájról- 
szájra járt. A görögök a thebaeiek minden 
bizonykodása daczára sem akarták a zengő 
szoborban III. Amenthotpu láraó szobrát 
látni; az aethipoiai Memnon, Tithon és 
Aurora fia szobrának tartották. így e költői 
nép által költői magyarázatot nyert a hajnali 
zengés: Memnon anyját, a hajnalt üdvözli. 
Kr. u. a II. században Hadrianus császár és 
Sabina császárné csak azért utaztak utaztak 
Felső-Egyiptomba, hogy e csodás hangokat 
hallják. Septimius kegyeletből abba az álla
potba helyezte vissza a szobrot, melyben a 
27-iki földrengés előtt volt. De a szobor 
egyszerre — minden várakozás ellenére — 
elnémult.

A görög Asklepiodotos még látta. Azt 
irta a szobor talapzatára:

TengerMŰlrttt Tlietin ludd meg.
Memnonnak nem kell meghalni.
Hogyha bíbor fénynyel festik 
Anyja meleg sugarai.
Felhangzik iringó* éneke 
Lybiai hegyek tövén.
Miket i-záztor yu Thébától 
Választ sárga Nilus-sövény :
A te fiad. — li  dic*yág>a.
Fényt k resve harezra szállá 
Trójában s Thess liaban —
Nyugszik, néma, örök á ma 

De már Champollion a .Lettres éerites 
d,Egypte*-b«n azt Írja: .. . . többször ül
tem hajnalban Memnon hatalmas terdein, 
de soha semmiféle zengetnény nem jött ki 
szájából, hogy elvonja figyelmemet arról a 
nielabús k-pről, mely Ttiebae síkján tárult 
szentem elé, hol a királyi varosok ezen első- 
szülótlenek letenni hevernek szerteszét.* 
Lehet, hogy e dalt a tudós nem hallja, de 
a költő igen. A füzetben a szobroknak 2 
gyönyörű kepe is meg van, egy metszet, s 
egy színes reproductio, Werner Karoly aqua- 
rellje után. Ez utóbbi képén a lemenő hold | 
látszik az ég peremén, ezüstös fényt hintve j 
a szobrok kökeb.eire a sötétkék éjszakában, i 
s Arnenhopiu király kőalakja egykedvűen 1 
néz a viz-tükörre labai előtt. Mondanunk j 
setn kell, hogy e képek s ezek magyarázó 
leirasa a Nagy Képes Világtörténet 7-ik fü- j 
zetében van, mert hiszen mely inas munka 
adna nálunk ily gazdag képét s ily tanulsá
gos és élvezetes szöveget. — E^y-egy füzet 
ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvke
reskedésben.

C S A R N O K .
Fuposa adónemek.

Ir ta : Popp György.
Már magában furcsa, hogy azt, mit 

nein szívesen adnak, hanem erőszakkal is 
elvesznek es elvisznek: .adónak* nevezik.

Ez bizony egy kissé fonákság, de hát 
nagyon sok ionákság van a világon, s talán 
maga a világ is fonákul van teremtve, mint 
azt a czigány mar rég megmondotta.

A pap ugyanis akkép korholta a csizmát 
foldozó cziganyt: .Te hat hétig nem tudtál 
egy foltot a csizmámra fel varrni, pedig tud
nod kell, hogy az Isten hat nap alatt egy 
egész világot teremtett, szégyelhetned maga
dat !*

— Olyan munkát is végzett az — feleié 
a dáde, — latszik, hogy sietett is vele, inért 
az egészet fonákul csinálta meg.

Tálán igaza is volt a czigánynak, mert 
vajmi kevés ember van a világgal megelé
gedve, amit igazol a dal is, — a dalban 
pedig igazság van, — midőn zengi: 

„Megátkozom • it a ezudar világot.
Kltem arany kor«za-ára mért hágott,
A ig virrult. már i« lehűlt evele,
Az én szírem búbánattal van tele.*

Tehát ne csodálkozzunk mi sem azon, 
hogy nemcsak az adók nevében, de azok 
rendszerében is sok fonákságot észlelünk.

Azonban ne ijedjen meg a mélyen tisz
telt közönség azon, hogy adórendszert emlí
tek, mert távol állok attól, hogy mai felolvasá
som folyamán a különböző adórendszerekről 
doctriner akadémiai előadást tartsak, már 
csak azért sem, mert ehhez nem 1 a perez, 
hanem lő óra kellene, ekkora .türelmi adót* 
pedig még sem lehet kiróni a tisztelt 
közönségre; nem akarok visszaélni becses 
türelmükkel.

De nem beszélek adórendszerről azért 
sem, inért a világ összes nemzetgazdászati 
tudósainak és törvényhozóinak eddigelé még 
olyan adórendszert felfedezni, mely minden
kinek tetszését megnyerte volna, nem sike
rült ; mert ha valahol sok előkészitó, szak
véleményező, felülbíráló, pénzügyi stbi bizott
sági és törvényhozói, néha obslructióval telt 
beszéd után eletbeleptetnek valamely adó
rendszert, már másnap a tudósok azon törik 
fejüket, hogy mikép lehetne ezen rendszert 
megváltoztatni, s igy megállapodott adó
rendszerről nem is igen lehet beszelni.

Tudhatna ugyan valaki javaslatba hozni 
egy oly rendszert is, mely majdnem minden
kinek megnyerné a tetszését. Azon olyan 
ex-lex fele rendszer csupán egy g-ból és 
egy mondatból allana: .az adó eltöröltetik*, 
vagy meg rövidebben: .Nem adózunk!*

De alig ha nem torkán torna javaslata, 
j s igy erről nem is beszélek.

A tisztelt rendező bizottság végrehajtó 
, végzésé folytán nekem ma okvetetlenül 

beszélnem ítéli, mely végzés elolt, — ha 
muszáj, — szívesen meghajlott és igy beszelni 
fogok, lia nem is az adórendszerről, de az adó
rendszer kinövései es fonákságairól.

Miiión ezt teszem, feltett czélom, hogy 
rövid legyek, mert az valamivel könnyebb, 
mint sokat es jót mondani, és mert tapasz
talatból állíthatom, hogy minden felolvasás 
akkor részesül osztatlan tetszésben, iia rövid; 
tartalma igy is úgy is^kritika ele esik; meg 
pedig azok szoktak a felolvasásokat mindent 
jobban tudó tensöbbsegüknek éreztetésével 
legmarobban megkritizalm, kik soha életük
ben egy batkat sem olvastak lel, s kiket 
lánczczal seui lehetne a felolvasó asztalhoz 
hozni.

Hogy röviden végezzek, nem megyek 
messzebb a világ teremlesenel s csak ott 
kezdem.

Tudjuk, hogy a paradicsomban nem 
voltak adamszúkségletek, ennélfogva az 
obstructio adótörvény igy hangzott: ,ne 
adj*. Ennek daczara Éva adott Adumnak 
egy álmát, de a torkán is akadt szegény 
adószedőnek.

Be jó, hogy a mai világban nincsenek 
paradicsomi állapotok, mert mindenkinek, 
aki adót vet ki, behajt es beszed, az a tor
kan akadna, — amint azt a legtöbb adófizető 
tiszta szivéből kivanja is, — manapság nagyon 
sok ember nem viselhetne keményített gallért 
az sdocsutka miatt.

De menjünk tovább. Az ó korban az 
adók tizedszedésben nyertek kifejezést, es a 
biblia a tizedszedőket vámosoknak nevezi, 
de egyáltalában,nein nagy kegyelettel emléke
zik róluk meg.

Babiloniaban az adószedésnek egy külö
nös neme volt divatban, az egyházi adó volt, 
s abból állott, hogy bizonyos ünnepek alkal
mával a nők búcsúkra mentek s a búcsún 
áruba bocsátották szereleimttas csókjaikat és 
az ezután szedett pénzt a templomnak kellett 
odaadni.

De ezen adózási rendszer nem vált be, 
mert ezen adónem miatt pusztította el az 
Isten Sodoinat és Gomorat, sőt ezen adónem 
miatt maradt lenn ináig is Babilonnak 
rósz hírneve.

No de ne beszeljünk az adok ily elfajult 
nemeiről, elég ha tudjuk, hogy ilyen furcsa
ságok is léteztek.

Egyiptomban Diodor szerint az összes 
I birtok a király, a papok és a katonák közt 
I volt felosztva, a többiek lehettek földönfutók,



s talán épen ezért is hagyták a zsidók 
Fáraót országostól s mindenestől a faképnél 
s elmentek a pusztába jobb hazát keresni.

A rómaiak adójából pedig csak két 
különös adónemet említek fel, az agglegények 
és a gyermektelen házasok adóját.

Ezen adóból nyert jövedelmet arra hasz
nálták fel, hogy abból a sok gyermekkel 
megáldott családokat segélyeztek.

Hazánkban ezen két adónem nem áll 
lenn, bár mennyi gyermeke legyen is vala
kinek, állami segélyben nem részesül, habár 
a gyári iparnak adandó állami kedvezmény
ről a törvényhozás intézkedett is. Nálunk a 
kiknek sok gyermekük van, csak főindokul 
szokták felhozni ezen körülményt arra, hogy 
az államtól italmérési és dohányárulási 
engedélyt nyerjenek, ennek aztán — különö
sen, ha az engedélyek kiosztója lágyszívű — 
legtöbb esetben a kívánt eredménye meg is 
van, s igy némi előnyben mégis részesülnek.

Ezen két adónemhez némileg hasonló a 
hazánkban érvényben levő hadmentességi 
dij, melyet azok tartoznak fizetni, kiket *oe 
nem soroztak, vagyis kik bizonyos okok 
miatt a hadi szolgálatra alkalmatlanok, kikről 
.t nóta azt mondju:

..Murád itthon kettő, h.-írotn nyomorult,
bunyók rátok még az ég ix I eborult.“
Jelen felolvasásom szűk kerete nem 

engedi meg, hogy kiterjeszkedhessem arra, 
miszerint egyes államokban meg minő külö
nös adókat vetettek ki és szedtek be, ennél
fogva ez alkalommal csupán egyes furcsa 
adónemeit szándékozom megismertetni.

L)e mielőtt ezt tenném, coriusomként 
felem lilém Nagy Frigyes á*tal Poroszországba 
behozott — úgynevezett — aggszüzek adó
ját. (Alté Jungter-steuer.)

Ezen adó alá esett minden 30 évet már 
betöltött, de 50 évet meg nem haladott pár
tában maradott leány, kik 30 garast tartoz
tak fizetni évenként.

Ezt az adót azért léptette Nagy Frigyes 
eletbe, mert bosszankodott a vénleanyokra, 
hogy nem tudja őket besorozni katonának, 
hat legalább igy vegye valami hasznukat az 
állam.

Azonban ezen adónemet hat évi fenn
állása után el kellett törölni, mert egész 
Poroszországban kötéllel sem lehetett egyet
lenegy aggszüzet seiu fogni, mert mindenik 
fiu'alahhnak vallotta be magat. A valódi 
tényállást pedig nem lehetett kideríteni, mert 
akkor meg nem voltak megbízható állami 
anyakönyvvezetők.

Az egyházi adók közül mint legrégibbet 
megemlítem a zsidók valóságos véradóját .íz 
úgynevezett gabellát. Szegény csirkék, tyúkok, 
kacsak és pulykák a megmondhatói, hogy 
mily keserves az az adónem ! de szerintem 
igazságos, mert nem fejenkint, liánom az 
anyagi erőkhöz mértén van kiszabva, es 
kónynyen behajtható.

Talán nem csalódom, ha azt állítom, ' 
hogy a (.tabella szolgált mintául a fogyasztási i 
adok életbeléptetéséhez, mely a modern adó- j 
rendszereknek oroszlán részét képezi.

Kevésbé tartom igazságosnak a szent 
egyházak adóját, mert az úgynevezett szere
tet egyház azon kezdte, hogy megadóztatta 
^ legszentebb emberi éFzést — a szerelmet.

Megvallom, hogy ezen jövedelem eszméje 
széles alapokra van fejtetve, mert egy kis 
sz^rohm mindenkinél csak akad, hisz Írva 
vagyon, hogy:

.A virágnak megtiltani nem leltet, hogy 
ne nyíljék, ha jő a szép kikeld*, ezért felelte 
az egykori 30 éves matróna, mikor kérdezték, hogy mikor szűnik meg az asszonyi szív 
szeretni: .Kérdezzek azt nálamnál idősebb 
asszonytól, és ne én tőllem.*

A szerelemre kivetett egyházi adók ügy
es parher név alatt ismeretesek.

Ugyancsak a szerelmet adóztatta meg a 
keleti egyház is, midőn a dispensationális 
taksákat léptette életbe, ugyanis a kanonjog j

W Y 1 H E G Y H  A z  A.

szerint a vérrokonságnak bizonyos foka és a 
fiatal kor bizonyos évekig házassági akadályt 
képez. De ha a házasodni vágyók ezt az 
akadályt el akarják hárítani, hát fizetnek 
egy bizonyos — vagyoni állásuknak meg
felelő — dijt, s akkor szabad a vásár, nincs 
többé akadály, — de hogy ez a lefizetett dij 
mikép változtatja át a rokont nem rokonná 
és a 14 éves lánykát egyszerre 16 éves 
leánynyá, annak a keleti kanonjog a meg
mondhatója, én nem.

Hogy felolvasásom a meghatározott 
időn túl ne terjedjen, át kell térnem hazai 
adórendszerünkre találunk abban is elég 
furcsaságot.

Hazai adórendszerünk összvág a jobbágy
ság történetével és sorsával.

A magyar nemzet kezdettől fogva két 
fő osztályra oszlott, u. ra. a nemesek és a 
nem nemesek osztályára.

Nemzetgazdaságilag szólva a nemesség 
volt a fogyasztó, a nem nemesek a termelők 
és keresők, a nemességnek meg volt minden 
joga es nem fizetett semmi adót, a nem 
nemeseknek ellenben nem volt semmi joguk, 
barmokig levoltak alacsonyitva de ők fizet tok 

[ mindent.
Nem akarom hazánknak Szent Istvántól 

1848. évig terjedő időszakban érvényben 
volt adórendszerét ismertetni, mert akkor a 
magyar jobbágyság tragédiáját kellene el
mondanom, melyben a pyramisok alatti 
jelenetek gyakran ismétlődnének.

Az az időbeni adórendszernek és azok
nak vad végrehajtása idézte Dózsa pórlázadá
sát elő, es annak megtorlásara hozott tör
vényekét, Hazánknak (így kitűnő jogásza vad 
törvényeknek nevezte el. Az akkori adótör
vények közül csak néhányat említek meg, 
még pedig nem a legvadabhját.

Még Szent István korában is alkalmazta 
a nemesség az örökösödési illetéknek egy 
különös nemét, melyet a jobbágyság második 
osztályának kellett lerónm.

Ezek földhöz kötött rabszolgák voltak 
es a földdel együtt adattak cl, a földes úr 
engedetnie nélkül inas helyre el nem költöz
hettek, es ha keresményükből, veres verej- 
té. kel szerzett vagyonukból valamit meg
takarítottak, azt haláluk után földes uraik 
örököltek, rokon, aggszülők stb. egyszerűen 
ki voltak zarva.

Egy másik adótörvényt csak azért em
lítek fel, mert az megyénk területén hozatott. 
Ugyanis 1092. evben Szabolcson Szent László 
kiralz alatt tartott törvényt liozo országgyű
lésen clhaUrostutott, hogy a püspök minden 
terményből kapjon tizedet.

A püspök tisztjeinek meg kellett kér
deznie a tizedre kötelezettet, hogy mennyi 

1 búzája es állatja van s ha a jobbágy vallo
mását nem hitte el, megeskette, ha pedig 
később kideéült hogy a jobbágy valamit el
tagadott és igy hamisan esküdött, akkor 
azzal büntették, hogy a terményekből kilencz 
részt adtak a püspöknek es a jobbágynak 
csak egy tizedrészt hagytak meg.

A püspöki tisztek önkényének tág tere 
nyit s a jobbágyságot kenyúk-kedvük szerint 
fosztogatták. Ezért kellett Il-ik Endrének 
erősködni azon, hogy törvénybe igtattatháksa, 
miszerint a nemesek által a szegények el ne 
nyomassanak vagy ne fosztogattassanak.

Ámde a törvények megtartásával vajmi 
csekélyen törődtek, gs nem volt ki a job
bágyok panaszának igazságot szolgáltul ott 
volna.

Megemlítem! tovgbba az uriszék ínterven- 
tióját, mint az adózásnak egyik különös ne*- 
mét. minthogy az uriszék tartására vonat
kozó intézkedés is az adórendszert nagyban 
érintette mert habár az uriszék tartása sza- 
bályszerint a földes úr terhe lett vblna és 
habár ez tartozott volna az uriszék tagjait 
meghívni és mindennel ellátni, meg is a 
földes urak ezt a terhet is lerázták magukról 
és u szegény jobbágy-helységek nyakába 
varrták.

Érdekesség szempontjából czitálom az 
eredeti szöveget. Ugyanis az 181G. esztendő 
junius 27-re Nagy-Kereki községbe a tekin
tetes és nemes Biharvármegye uriszék tar
tását. méltóztatván elhatározni, T. Uriszék 
tettes tagjai a mondott határidőre az emlí
tett községbe ki is mentek de senki sem 
ajánlván magát a földes uraságok közül a t. 
uriszék kitartására kivántató lntertensio dol
gában a Communitás kénytelen volt gondol
kozni s ebbeli költsége került a Communi- 
tásnak 17 frt 37 krba. Erről aztán a részletes 
költségjegyzéket a község a vármegyének is 
bemutatta, mely fényes világot vet az uriszék 
tagjainak kényelmes éleiére.

A költségjegyzék szóról szóra igy 
hangzik :

„A n.-kereki urbariális perben a Te
kintetes úriszék kitartására a folyó 1816-dik 
esztendőben Junius hónap 27-ik napján a 
N.-Kereki communitás által tétetett költsé
geknek előadása :

_________________________________________________7

Asztali eszközök: frt kr.
1. Egy fejér kenyér . . . .  2 —
2. Egy cseléd kenyér . . . .  1 30
3. Félfont riskása.......................— 45
4. Négy iteze mund liszt . . 2 —
5. Jóféle s á f r á n y .......................— 12
6. Egy fertály bors . . . .  1 —
7. Két tont szalona . . . .  3 —
8. Egy fertály kávé . . . .  1 45
9. Egy terlály ezukor . . .  1 45

10. Három Iont bőrös pecsenye 2 —
11. Két itcz’e ó-bor . . . .  1 20
12. Két csomo hónapos retek . — 8
13. Egy czitrom............................20 —
11. Áts János korcsmárostól 15

iteze bor per 16 kr. . . . 4 — 
15. Hat font marhahús á 17 kr. 1 42 
16i Egy és fél iteze szilvapálinka 3 —
17. Egy iteze eczet . . . . — 36
18. Egy font s ó ............................— 12
19. 25 e s i r k e ..............................7 30
20. 35 tojás á 2 kr.........................1 10
21. Két iteze tejfel.........................2 —
22. Egy iteze v a j .........................2 —
23. Zöld b o r s ó ............................— 40
24. Zöld p a s z u l y .......................— 40
25. Három iteze tej . . . .  — 18
26. Tehén t ú r ó ............................— is
27. C seresznye............................— 21
28. M e g y g y .................................— 10
29. P e trez se ly em .......................— 6
30 Tűzifa egy fertály öl . . , 3 — 
32. Két szakácsnénak . . . . 2 —

Summa: 17 Irt 37 m

Ezen feljebb megirt költségeken kivül a 
T. Uriszékre tetetett Váradról fogva N.-Ke- 
reki-ig barom rendbeli 1 lovu és ismét .V- 
Ker. kitől Varadig barom rendbeli 4 lovu 
forspontok, signatum stb.

Ez is egy neifte volt a nemesek által a 
obbágyságra áttolt adónak.

A régi hazai adó törvényeinknek Is Ív 
év vetett végett. 1850. évben az osztrák 
adórendszer lett császári nyílt parancscsal 
életbe léptetve.

Az osztrák adótörvényekben két intéz
kedés tűnik fel, mely az 1818. év előtti idők 
szolgai adójára emlékeztet ez a fejadó és a 
zsidók türelmi adója.

A zsidók türelmi adójának furcsaságát 
leginkább kidomborítja az egykori zsidónak 
azon nyilatkozata: Hat miért fizetem én 10 
év óta a türelmi adót. mikor -engem senki 
sem akar megtűrni.

A magyar alkotmány eltörölte úgy a 
fej, mint a türelmi adót, az óta az izraelita 
vallása polgártársainkkal békés egyetértésben 
elünk, jeléül annak, hogy a rossz adórend
szer eltörlésé megszüntette a rossz társadalmi 
viszonyokat is.

Becses cnged>*lmőkkel még csak három 
különös adóról teszek említést. E .ek nincsen- 
nck törvénybe iktatva, senki ki nem veti s 
a kik zsebre rakjak, kézzel-lábbal védekez
nek ellene, hogy ők ilyen adót valaha is 
szedtek volna, pedig tényleg sokan szedik >‘s
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még többen fizetik, még pedig drágán, ezen 
adókat.

Ezek a viz, levegő és aprehensio adók.
Hogy mi a vizadó? bárki megtudhatja, 

ha Pécsről egy hecto bort hozat, vagy még 
hamarabb megtudhatja, ha elmegy valamely 
vendéglőbe, s ott megrendel egy „leánykát*, 
persze hitelesített palaczkban, tizet érette 3 
koronát és mennyei élvezetben fog részesülni, 
mert borát nagyon is felhő Ízűnek fogja 
találni jeléül, hogy az ott valahol az ég kö
zelében termett.

Hogy mi a levegő adó? arról itthon 
nem, hanem csakis Japánban lehet tapasz
talatokat szerezni. Ugyanis némely lelkes 
japani képviselő, hogy megmutassa választó
inak, miszerint napi diját megérdemli, egy 
egész ülésen át beszél és beszédjével rontja 
a levegőt és beszédjének a levegő rontáson 
kívül más eredménye nincs. Ezt az adót a 
levegőrontás adójának is el lehetne nevezni.

Hogy mi az aprehensio adó ? arról 
megint csak messze földön, China egy na
gyobb vidéki városában lehet bővebb felvi- 
lágositásokat nyerni. Mondják, hogy ottan 
egy fiatal főmandarin több apróbb manda
rinnal azon törekedtek, hogy egy kulturális 
es a társadalmi élet kellemetességét előmoz
dító egyletet teremtsenek és mind* nt elkö- 
etn k, liogv a közönség művészeti és szép

ia odaírni élvezetekben részesülhessen. Ámde 
ez ottani közönségnek egy r-sze, még pedig 
azi'k. kik szintén hivatva volnának ezen 
egvl let támogatni és a közjóért némi áldo
zat* *t hozni, kakán é« bogot keresve, fel
húzzák titoskájukat és minden, néha ki sem 
található kicsinységért, mintha egyszerre 100 
icg-/eazcjyesebb párisi színésznőt plántáltak 
volna Ghinába át, aprehendalva s félrevo
nulva minden ok nélkül duzzognak, na de 
duzzogjanak s fújják a bölcsek kövét amíg 
csak tetszik, mert a lőmandarin meg nem 
hátrál Éljen a lőmandarin! Ez az apre
hensio adó.

Tisztelt közönség! avval végzem felolva- 
sa*<*mat, hogy furcsa adótörvényekkel nem 
ieln-t államokat kozmányozni, müaprehen- 
sio*kal pedig kellemetes társadalmi életet 
meg'ereinteni.

Végül bocsánatot kellene kérnem, hogy 
dra.'a idejét oly hosszasan vettem igénybe, 
de nem teszem, mert tudom ugyan, hogy az 
idő pénz, de azt is tudom, hogy adóba el 
nem fogadják. Talán ez is furcsa?

K i s g a z d a s á g .
Szarvasmarhák szabadban való teleltetése.

A szabadban való teleltetés indokolt 
lehet nagyobb guiváknál, hol az istállohiány, 
vagy a költség megtakarítása kiávanja azt.

A szabadbani leleiest kiállják a 2 éven 
felüli heverő állatok, azonban a hízókon, 
vemhes és borjas teheneken, igás ökrökön, 
2 éven aluli fiatal állatokon, valamint az 
idegen nyugoti marban megkísérteni nem 
tanácsos.

A szabadbani teleltetésre szánt állatot 
mar a legeltetés idénye alatt szoktatni és 
edzeni kell, t. i. zivataros időben vagy éjsza
kai hálásra istállóba, vagy felszerek hajtani 
nem szabad, hanem szabadban járjon-keljen 
e* háljon. A törzsről a szőrt augusztus vegén 
nyuógephel czélszerú eltávolítani, miáltal a 
te.-t az idő viszontagságaihoz hozzászokik és 
a bekövetkező télre sűrűbb és nagyobb sző- 
rözetet kap. A szabadban addig tartandó 
említett módón, míg a föld megfagyott, csak 
a .szükségeltetó etelesre hajtandó a felszerbe.

Miután a föld megfagyott s a legelőn v j Io  hálatás lehetetlenné vált, az állat egy 
bes< ritett, félszerrel ellátott helyiségbe jut. 
Ezen helyiség oly nagy legyen, hogy abban 
minden egyes állatra legalább 5 Q-ől terü
let jusson, rady területen szabadon mozog
hat testmelegének fejlesztésére, mert tudni
való, hogy a mozgás áltál a vérkeringés gyor- 
s.ibbá válik, miből kifolyólag a hóképződés

is fokozódik. Akarattal hajszolni és kifárasz
tani az állatokat nem szabad, mert a felhe- 
vűlt test a nyugalomban hirtelen lehűlés után 
betegségeket kaphat, tehát őket bekében 
hagyni a legjobb, mert minden állat a test 
melegének fentartásához szükségeltető moz
gást magától is megteszi, csak elegendő te
rülete legyen reá. Lekötni az (állatot említett 
okoknál fogva nem szabad.

A bekerített hely azon részén, merről a 
szelfuvas leggyakoribb, félszer állítandó a szél 
irányában bedeszkázva a fedélig, hol az állat 
eső hó es szélfuvásoktól védve legyen. Ezen 
félszer akkora térfogattal kell hogy bírjon, 
hogy alatta minden egyes állatra 1'/, □  öl 
terület jusson.

A készítés sűrű deszkávat, va y sövény 
lehe, 1 öl magasságra emelve, mert a ritkán 
léczezett kerítés közé szarvát, fejét mesterke
dik bedugni az állat, vagy az alacsonyan ke
resztül ugrani kísérli meg.

Az etető jászlakat a félszer deszkázott 
fala mellé állítsuk, mert a szabadon elhe
lyezett jászlakon a kötetlen állató kátugranak 
es könnyen megnyomorodhatnak. E czélra 
alkalmasak az emelhető jászlak, melyek a szé
lesség es mélységnek megfelelően olyan hosz- 
szura készítendők, vegeiken 2 négylábú bak
hoz erősítve, hogy azt 2 ember a trágya nö- 
vekedese arányában könnyen felemelhesse, 

j  mikor is azt a falazathoz, vagy annak osz
lopaihoz vaskapcsok, vagy horgokkal kell 
megszilárdítani, hogy az állatok által fel ne 
döntessék. A szilárdan készített jászlak mel
lett a folytonos almozas folytán annyira fel
szaporodik a trágya, hogy utoljáia egy irány
ban lesz a jászol tetejével, mikor az egyfe
lől etetesre nein alkalmas, másfelől az álla
tok beleesnek, vagy egymást beletaszitják.

Az almozást, lia lehetséges, pelyvával 
kell eszközölni, mert ez jobban összenyomul, 
úrúlekfelszivó képessege is nagyobb, mint a 
szalmafeléknek, tehat az erjedés alkalmával 
nagyobb meleget tejleszt s azt jobb.tn is meg
tartja. A trágyát a teleitetes alatt az állatok 
alól kihordani nem szabad, mert ez esetben 
megfosztjuk őket még ama melegtől is, init 
a trágya kifejt. Az állatokat piszkos vs nyi- 
kos almon feküdni ne hagyjuk, hanem min
den nap friss száraz almot hordjunk alájuk, 
mert elleneseiben az alomtól piszkos, nyirkos 
test könnyen inoghül. Az almozas csak annyi 
qelyre terjedjen ki a felszerben és félszer kö
rül. a mennyin az állatok kényelmesen lefe
küdhetnek. mert ha az egesz bekerített terű* 
leire történik, úgy a hideg levegővel való 
érintkezés folytán a széles alomfelület kihűl, 
vagy ahol ailati ürülékkel érintkezett, meg
fagy, nem erjed es meleget nem terjeszt, az 
állatok szórványosan fekúsznek s igy egymás
nak meleget sem kölcsönözhetnek.

A takarmányozás szaraz takarmány nemek
kel történjék, a sok vizet tartalmazó répa, ver
melt és füllesztett takarmányok stb. nem etet- 
hetók, mivel nagy hidegben már az evés alatt 
megfagynak, hanem a melegíthető moslék stb., 
jó hatással bir. A bő és jó takarmányozás 
okvetetlen megkivántatik, mert a gyenge éa 
szűk takarmányozást nemcsak hogy megsínyli 
az állat, hanem el is pusztulhat mellette.

Az állatok takarítását és tisztántartását 
ne muiaszszuk el; ez nem vesz annyi fárad
ságot igényba, mint az istállózottaknál, mivel 
nem is piszkolják úgy be magukat. Takarí
tásnál ne szoktassuk az állatokat lekötésre, 
hanem a szabadban végezzük s ha eleinte 
ol is futnak a vakaró elől, később megszok- 
iák és szeretni fogják, mert a nagy szőrőze- 
ten keresztül a bőr nem ingerlódik úgy, mint 
az istállón tartottaknál, sőt kellemes érzést 
idéz elő.

Azok az állatok, melyek az első telelte- 
t st állják a szabadban, megsinylik, miért is 
ezeknek erős hidegben külön való dédelge- 
tése ajánlatos, hanem a másodikon már meg 
sem érzik es az ilyen altatok edzettebbé és 
mozgékonyabbá válnak, mint az istállózás által 
elkényeztettek, miért is a legjobb igavonó 
állatok az ily gulyákból kerülnek ki.

Különfélék.
A magyar posta és távírda forgalma. 

A m. kir. posta- és távirda-vezérigazgatósá g 
most bocsájtotta közre a magyar posta, 
távirda és távbeszélő 1897-ik évi statisztiká
ját. E kimutatás szerint a magyar 1897-ben
280.077,000 levelet és 92.441,000 hírlapot 
szállított, 1890-ban pedig 2)7.000,000 leve
let es 93.947, >00 hírlapot. Egy-egy emberre 
a posta forgalomból 10.91 levél és 5.31 
hírlap esik. Érdekes, hogy húsz évvel ezelőtt, 
1808-ban, inog csak 24.728,000 levelet és 
13.000,000 újságot szállított a magyar posta. 
Csomagot és penzeslevelet 18.144,000 dara
bot küldtek posta utján 69.090,000 kg. 
súlyban és 1.959.311,000 Irt értékben. Az 
utalvány- és utánvét forgalom 490.359,000 
frt volt. Postai megbízás érkezett 200,800 
darab 12.340,000 frt értékben. A posta tehát 
a múlt évben több mint harmadtél milliárd 
forint értékű csomagot, utalványt, pénzes
levelet és utánveti lapot szállított

A levélposta statisztikájában 123.079,100 
levél 589.943,300 levelezőlap, 9 .'.034,800 
hírlap, 40.285,200 nyomtatvány, 2.967,800 
áruminta szerepel. Ezenkívül szállított a 
posta 18.993,400 ajánlott és 519,000 expressz 
levelet.

A táviratok darab száma 13.222,57,8 
1890-ban 13.4.7,7 65, l.-0>-ban pedig 997,643 
táviratot közvetíteti a távirda. Átmeneti, kül
földi forgalomban a múlt évben 454,341 táv
iratot kezeltek. Egy egy lakosra atiag 0.76 
távirat esett.

Az egyes városok közül a lakosság szám
arányához mérten legnagyobb volt a postai 
forgalma Budapestnek (egy lakosra ->7.7 levél), 
azutan Fiúménak (egy lakosra 63.3 levél). 
A többi nagy varosok igy sorakoznak: Ko
márom 57*6, Pozsony 55‘5, Temesvár 53*7, 
Kassa 49*3, Nagy varad 45*5, Újvidék 43*1, 
Arad 42*>. Sxáinszerint legnagyobb volt a 
levél-posta forgalma: Budapesten 20.026,188, 
Pozsonyban 1.436.812, Temesváron 1.244,282, 
Fiúméban 1.109,332 es Szegeden 1.159,210.

Berlini lakás-misériák. Berlinben épen 
úgy, mint Budapesten a háztulajdonosok min
dent elkövettek, hogy házaik jövedelmét a 
lehetőségig fokozzák. A lakók természetesen 
meneküllek a külvárosokba, amelyek hatal
mas fejlődésnek indultak, különösen miután 
a berlini körvasutat kiépítették. Most azon
ban, mint a berlini lapok írják, karácsony és 
újév között a külvárosok haziurai azzal lepték 
meg a lakóikat, hogy a lakbért tetemesen föl
emelték. Ennek megint tömeges felmondás 
lett az eredménye s igy a jövő évnegyedkor 
annyi hurczolkodas lesz Berlin külvárosaiban 
amennyi meg nem volt soha. Ennek azon
ban igen örülnek a berlini háztulajdonosok, 
mert a porosz fővárosban újév napján
35.000 lakás állott üresen.

A  legnagyobb folyamodvány. Bármily 
zajos is az utczai élet Londonban, a nagy 
zsivaj nem tudja elnémítani a templomok 
harangjait. S mivel a plesztikus angolok 
számtalan templomukban úgyszólván a nap 
minden órájában tartanak isteni tiszteletet : 
Londonban őrükké harangoznak, nagy bosszú
ságára azoknak, akik Inem szívesen hallgatják 
a harangok örökös zúgását. Ezek most szö
vetkeztek s folyamodtak a grófsági tanácshoz, 
hogy Londonban ne harangoznánk, csak 
vasárnap es ünnepnapokon. Ezt a folyamod
ványt három millió hatszazőtvenhét ezer ki- 
lenczszáznyolvankilenczen írták alá. A fo ya- 
modvány iveinek összes súlya 1200 kgranitn.P l a o z l  á r a k .
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