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P rogram m u n k
Elismert igazság, hogy a gondola

tokban és eszmékben gazdag XlX-ik 
század rohamos fejlődésének leghatal
masabb tényezője a sajtó volt. Hatal
mát a tökéletes nyilvánosságból ser- 
kedző erő, tartalm át az eszmék, gondo
latok és közös érdekeknek a nemzeti, 
s e határokon túl az összes emberiség 
nagy társadalmának legapróbb sejt
jeibe való közvetítése adja meg.

Az érdekek közösségének felisme
rése, valamint tovább ezen érdekek
nek a társadalom egyesitett erejével 
való istápolása iránti készség keletke
zéséhez és kifejlődéséhez egyik tiszte
letre méltó tényezőként já ru lta  hiva
tását lelkesedéssel, önzetlenül és pár
tatlanul betöltő sajtó.

Annál erősebb, intenzivebben rugal
masabb a közélet, annál több nemes 
eszme, törekvés és czél fogamzik meg 
termékeny talajában: minél több szerve 
van eszméinek, ezé Íj ainak és felismert 
szuKsegleiemea cerjesztesenez és K ö z 

vetítéséhez. A sajtó ilyen élénkitóje 
a közéletnek.

Mint a közéletet közvetlenül ér
deklő események és czélok hivatásos 
figyelője és tanúja, nagy mértékben 
kér részt a közvélemény helyes és 
gyümölcsöző irányításából.

Eszköze a balhit, elfogultság, és 
visszavonás eloszlatásának. Bástya, me
lyen megtörik a társadalmi egyenlőt
lenség, az osztályok és társadalmi ta 
gozatok közötti ellentét és türelm et
lenség gyakran magasra csapó hulláma.

A sajtó tehát kulturális tényező is!
Ezek a hivatását valóban betöltő 

sajtó kiemelkedő ismérvei.
Ezek a vezérelvek világítanak 

örök fényükkel törekvésünk elé, mi- ■ 
dön a folyó év negyedik negyedében uj 
lappal köszöntünk be S/.abolcsvárme- 
gye és Nyíregyháza város közönsé
géhez!

Meggyőződésünk, — hogy várme
gyénk és székvárosának közügyei min
den vonaiou, a társadalmának élete 
minden megnyilatkozásában nem ta 
lálja fel bőséges szolgáját és segítő
jé t a meglevő sajtóban, vagy legalább 
is nem minden közérdekű kérdés, czél 
és gondolat részesül egyenlő, mellék
tekintetek és elfogulatlanság nélkül 
vatu iigyeiembt t meg ■ ’.o. tompul,
részéről.

Ezt a hiányosságát kívánjuk a 
vármegyei hirlap-írásuak kipótolni.

Ez ad lapunkuak jogezimet ahhoz, 
hogy a vármegye és székvárosa mű
velt közönségének jóakaratai figyel
mére támaszkodhassunk, amelylye!

szemben hálánkat azzal is kifejezésre 
fogjuk juttatni, hogy a közérdek ro
vására eső, bárhol tapasztalandó mu
lasztást, valamint a társadalom izmo
sodásának, emelkedett szelleme ural
mának bárhol mutatkozó akadályait 
nyíltan, férfias bátorsággal jelölend- 
jük meg.

A nagy kiterjedésű Szabolcsvár- 
megye székhelyén, Nyíregyházán szük
ségét éreztük, » velünk együtt érez
ték bizonyára sokan egy oly lap meg
indításának, amely a közélet egyetlen 
tényezőjének befolyása alatt sem áll, s a 
mely minden kicsinyes magánérdektől 
menten, szabadon és nyíltan adhasson 
és adjon kifejezést meggyőződésének.

E ezéluuk után való törekvésünk
ben figyelemmel leszünk minden a 
vármegye és székvárosa közéletében 
napirendre kerülő közérdekű kérdé
sek re. Mint — egyelőre — társadalmi 
lap, politikai természetű dolgokkal 
nem foglalkozván, természetesen au- 
i,.ti to> ' : lónk * s tel ünk ik  rád.
hogy béliünkét Szabolcsvármegyét és 
annak székhelyét közvetlenebbül érin
tő kérdésekre fordítsuk figyelmünket.

És épen ezért külön hangsúlyoz
nunk sem kell. hogy lapunk bzabolcs- 
vá' megye és Nyíregyháza köz.dolgait 
egyenlő tekintet alá veendi, sőt egyik,

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

M ásn ap .
A fényes nyári reggel épen pirkadott, 

mikor az utszéli csapszékből kidobták, és tán
torogva vágott neki a népesülni kezdő piacznak.

Homályos sejtelme volt róla, hogy a 
basadó hajnal pírja a/, a mi a házak lótejéi 
ró/saszinre föstögeti. Tétovázó tekintetét za
vartan hordja körül a mindinkább kiélesedő 
körvonalakkal előtűnő tárgyakon. Alig eszmél. 
A szolgálatra kész bérkocsisok, és a munkát 
kereső napszámosok láttára érthctlenül mor
molni kezd. Kábult fejébe nem fér, hogyan 
lehel vidáman ácsorogni ily korán, álmatla
nul, midőn az ő szemét pokoli kínnal tudja 
ébren tartani csupán. Nem egyformák talán 
az emberek? Egyiknek nem oly édes az álom, 
mint a másiknak ? IJgy érzi, nem képes a litok 
nyitjára rátalálni.

Egyben el is feledi, hogy hová akar 
menni, és neki indult vaktában valami utczá- 
nak, melynek végében ragyogó fellegek úsz
kállak előtte. Neki tántorodva a falnak, meg
állón, hogy maga elé bámészkodjék, aztán 
mély sóhaj szállt ki kebléből, és folytatta 
ingadozó útját.

Homályos öntudata alig erősebb vala
mivel a tökéletes, mély álomnál. Elcsigázott 
agya inkább öszlönszerüen munkál, rendszer • 
és világosság nélkül. A hiba vis/i minden lé
pésnél rogyó leniekkel. Irányt mar nem tud 
magának adni. Az az agy feladata volna.

Buta sejtetnie van róla, hogy legjobb 
volna haza menni. Ösztökéli az alvás kéjes 
vágya. Nincs bizalma erejében, s azért neki 
vág a bizonytalan iránynak, amelyről csak 
azt tudja, hogy el visz a kiváncsi emberek 
szégyenre és bünbánásra késztető tekintete 
elől. Kedve jön a sötét színben latszó liget 
homályában pihenésre térni. A fák titok 
tartó tanuk. A legjobb barátai. Ocsárlásuk- 
kal nem okozhatnak lelkiismeretének mardosó 
kinokat, hisz elég már a test zsibbadt, sajgó 
szenvedése.

A magány, az elrejtőzés édes sejtelemmel 
tölti el, szinte mosoly vonul el ajakán, gyors 
és befejezetlen.

Már megint több nap hosszat egymás 
illán ivott. Ez volt az egyetlen öröme, amely 
még számára megmaradt, és a melyet még 
szereiéit. Más mulatság és kedvtelés már 
réges régóta elköltözött tőle.

A liget magas fái alatt leült a legelrej- 
tettebb padra. Talált még zsebeken egy szi
var csutakot és rágyújtott. Keze piszkos volt 
és pulíadt. Milvcn lehet az arczom? dörmögle 
magában, és homályosan úgy rémiéit előtte, 
hogy a csapszék tükrében láto't volt egy 
kerek idonüalan kobakot, kuszáit hajzattal 
és csaknem lilas/inü arezszinnd mely rá 
vigyorgott, mikor ti ;iit:i , a piszkos asztalra 
könyökölve vigyorgott. A ruhája, amelyről 
csak nem valamennyi gomb hiányzott, s úgy 
czalafokba lógott léről.i, csupa por volt, s 
olyan .bűzös illatú, mint a milyen egy szurtos

csapszék levegőjétől telitelt rongyos ruha 
lehet.

Valamikor pedig szép, deli férti volt. Úgy 
mondják, energikus urczkifejezése sajátságos 
közkedveltséget biztosított neki a nőknél. És 
most csapszékből dobják ki, mert térítőjükre 
döntötte ki a bort, amelyet megfizetni nem 
tudott.

A régmúlt, és emlékükben oly fényes 
idők emléke harezba áll a durva, szánalomra 
méltó jelennel. Arcza még komorabb lett. 
A szivar sem akart égni szájában. Eltörte u 
keserű emlekek ösztönszerü felgerjedésében. 
Újra motoszkált a zsebében és órája akadt a 
kezébe. A három napig tartott ivásban el
feledte felhúzni. Eszébe jut a mulasztását 
kipótolni, de nem tudja, hogyan kell. Ha 
talán leim j ilná arra felé, a honnan a nap 
meleg sugarai tűznek lázban égő szemeibe. 
De miért . . .  és miért a nap felé?

Az idő csendes volt. Az égen itt-ott úsz
kált lassan egy-egy felhő foszlány, fényes 
fehérségű széleivel. Bambán és közönyösen 
meresztene a kék égre a szemét, A föld 
nedvességéből támadó hideg szinte jót tett 
neki. Ellensúlyozta a nyári nap lorro suga
rainak tüzet. A mámor még nem szállt ki 
belőle, de csillapodott. Minél jobban mele
gítette a nap, annál inkább kerülgette őt a/ 
álom. Föltápászkodott a pádról, es hosszában 
elterült a liget szélén emelkedő töltés bár
sonyos füvén.

Alakulta aludni azt. az időt, midőn ip- 
ródunként tisztuló agyát a lelkiismeret ö
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— nyiltau bevallott — czélunk lesz 
az is. hogy e két tényező közvélemé
nyében különösen az utóbbi időben 
aggasztóan kiélesedett ellentét elsimí
tása körül lapunk, várható befolyásá
hoz mérten, segédkezet nyújtson.

Ipar, kereskedelem és gazdászah 
figyelemre méltó érdekeinek lapunk 
mindenkor készséges szószólója lesz.

Elismerésünket nem tagadjuk meg 
a valódi érdemtől, ellenben a társa
dalom és közélet fejlődésének akár 
tudatosan, akár elfogultságból veszé
lyes tényezői nyílt ellenséget találnak 
fel lapunkban

Emellett ismerni fogjuk azt a ha
tárt, ahol a szenzátió hajbászat kezdő
dik, s igazságtalan avagy méltatlan 
támadás nemes törekvéseinken foltot 
nem fog ejteni soha.

Kitűzött czéljaiuk elérésében nem
csak saját erőinkre építjük remé
nyeinket. Hiszszük és reméljük, hogy 
ha lapunk nyílt, egyenes, őszinte, füg
getlen és minden tekintetben elfogu
latlan voltát megismerik: felkeresik 
lapuukat eszméiknek és felfogásuknak 
a nagy közönséggel való megismer
tetése czéljából azok is, akik ezt 
eddig alkalom hiányában nem tették, 
előre is jelezvén, hogy az ilyen, egye
dül a közérdek által vezetett czikkek 
számára hasábjainkat mindig nyitva 
tartjuk.

Különös gondot fordítunk arra, 
hogy hír-rovatunk a napi események
ről hü és lehetőleg teljes tájékozással 
szolgáljon.

Általában főtörekvésünk oda irá- 
nyuland, hogy a közönségünk irán
tunk támasztott igényei kielégítve 
legyenek, s minden alkalommal vál
tozatos tartalmú, élénk és gondosan

szerkesztett lappal viszonozzuk az 
olvasó közönségünk bizalmát és jó
akaratát

Lelkesedéssel, bátorsággal és muu- 
kaszeretettal fogunk föladatunkhoz, 
ama meggyőződés által vezéreltetve, 
hogy küzdelmeink nem marad meddő, 
s hogy lapunkat sikerülni fog köz
életünk egyik elfogadott tényezőjévé 
emelnünk.

\ iszonzásul csupán azt kérjük 
Szabolcsvánneaye és Nyíregyháza vá
ros közönségétől, hogy jóakaratát és 
támogatását ne tagadja meg tőlünk, 
ha arra lapunkat érdemesnek talá- 
land ja

N  Y  I  I t  E  G  Y  H  Á  Z  A .

Közügyek.
Szabóiéiváruiegye törvén) hatósági 

bizottsága a folyó október lei 12*-ik és kő
vetkező n 'pjuin tartja meg őszi rend* közgyű
lését. A 131 pontból álló tárgysorozatból fel
említjük a következőket:

Alispáni Műszaki jelentés. A várme
gyei házipénztár 189K-dik évi költségelőirány
zata. — A közigazgatási bizottságból kilépő 
(»aál Elek, gróf Vay Tibor. Kornis Ferenez, 
Bodnár István és Ujfalussy B *la helyett uj 
tagok választása. — M. kir. belügyminiszteri 
leirat a járási beosztás megváltoztatása kér
désében hozott 9 1891. >/.. törvényhatósági 
határozatra. — M. k-r. belügyminiszteri leirat 
a 'ármegye volt főispánjai arczképének meg
festése tárgyában hozott közgyűlési határo
zatra vonatkozólag. — Belügyminiszteri leirat 
az ország czimerenok helyes ábrázolása tár
gyában. — Kereskedelemügyi m. kir. minisz
teri leirat a Parisban 1900-ban rendezendő 
nemzetközi kiállításban való részvétel tár
gyaljul. M. kir. honvédelmi miniszteri 
leirat az újonnan folállithndó honvéd liadap- 
ród iskolában alapítványi helyek létesilése 
tárgyában - M kir. belügyminiszteri leirat, 
s ezzel kapcsolatban alispáni határozat Nyíregy
háza varos rész* re megszavazott katona be- 
szálásol.isi alap kiutalása tárgyában. — 
Debreczen varos átirata a katonai hadapród 
iskolákért a m. kormányhoz üdvözlő felirat

szes gyötrelmei megrohanjak, es eltékozolt 
életének összes sötét emlékei, mint fekete 
furiak elkezdenek kerget ózni szeme előtt.

De hiába, nem jött álom a szemére.
Elölte a liget körül kanyarodó út men

tében. volt egy nyári lak. Csaknem ide hallani 
a reggeli foglalkozás hatarozatlan zaját. A 
villa látása egyszerre erővel felidézett emlé
kezetében valamit. Földszintes, kicsiny épület 
volt az is, zölddel befuttatott verandával, 
előtte pázsitos udvar és egy kis virágos kert, 
amelyben czifrára festett rudakon színes üveg 
gömbök ragyogtak. A födelén egy kis szél
kakas csikorgóit, ha fordította a szél.

Homályos, töredezett gondolataiból ki-ki 
csillan egv-egy elszórt emlék előbbi életéből, 
ahhoz a kis verandás lakhoz fűzve.

Mert valamikor őt sem dobták ki a korcs
mából. Olyan zöld pázsitos udvaru házban 
lakott. Abban tanulta ismerni az élet örömé
nek csodás varázsát. A szerelmet, vidámságot 
é s ............... a gyönyört.

Utálatos szók! Úgy szeretne előlük mene
külni. Csak annál jobban fájnak, minél inkább 
eltávolodott tőlük, és minél butább kegyellen
séggel támadta meg a saját I itványságával 
megteremtett balsorsa.

Itt volt ebben a csapszékben bővelkedő 
városban az a kis ház is. Már rég nem áll. 
Módos gazdája uj, díszes palotát emelt helyén. 
Az is a boldogságot keresi talán? A regiben 
nagyobb, gyönyörteljesebb volt az bizonyára.

Forró szellő csapja meg arczát. Öntudata 
még tisztultabb lesz nyomán.

Jól jövedelmező üzlete és szerelmes kis 
felesege a verendás házban; vonul át ismét 
mint annyi-zor már .» borgőzétől oly nehe
zen menekülő lelkén. Este, a napi munka 
édes fáradságát kipihenendő hányszor sétállak 
egymást átölelve tartva a virágillatos kert
ben, vagy üllek sokáig a veranda félhomályá
ban a fa díványon. A félhomályban szemök 
lángolt, arezukra lázas pirt festett a szere
lem heve.

Mintha még most is égetné lilaszinü 
aiczán a kis feleség szerelmes csókja. Vagy 
a nyughat lan lelkiismeret kínzása az erősbülő 
képzelődés is?

Pár évig tartott a boldogság. Jött a 
csábitó, egy romlott, erkölcstelen asszonyi 
személy, egész társasagával. Üzlet elhanyago
ld . lázas vágy az ital öntudat fosztó élve
zete után. Es csatungolás ultalan utakon, 
kiűzött kutyaként.

Es én, gazember, ott hagytam a sze
gényt ! kialtja rekedten az éjjeli csavargó, 
felugorva és tova támolyogva.

Az a nap volt az én nyomorúságomnak 
kezdete.

A részeg ember mindinkább kijózanodott 
súlyos mámorából. Elindult sírva eg a lelki 
felindulás esukladozás.ival a város felé. Siratta 
két embernek meggyalázott, semmivé tett éle
tét. Es hangosan felzokogott, mikor a nap 
fényesen kiragyogott a felhő foszlány mögül.

Csak a szegyen nagyobb a nyomorú
ságánál. _  a

intézése tárgyában. — Csanád vármegye át
irata a löldadó törvény módosítása tárgyában 

Küldőttségi jelentés Nyíregyháza város 
országos és heti vásártereinek kijelölése és 
berendezése tárgyában. A kórházi épít
kezési bizottság kérelme a Nyíregyházán épí
tendő közkorhaz másodszor módosított terv
rajza és költségvetésének belügyminiszter Ó 
nagyinéltóságaboz leendő felterjesztése iránt.

Alispáni jelentés a vármegyei levéltár ren
dezésének megtörténtéről. — Alispáni jelen
tés az alispán és törvényes helyettesének 
együttes akadályoztatása esetén az alispáni 
teendőknek ki által leendő ellátása tárgyában. 
— Alispáni jelentés a vármegyeháza épület
be a villanyvilágítás bevezetése tárgyában. — 
Tisztiügyészi javaslat Nyíregyháza város kép
viselőtestületének a Ganz és társaival kötött 
villarnvilágitási szerződésnek a nyíregyházi 
villám világítási társulatra való átruházása 
tárgyában 127/1897. szám alatt hozott és 
Beniczky Miksa s társai által meglelebbezett 
hala rozatára.

V illam o s va sú t N y íregyházán.

A „Hészvt ny-társ iság villamos es köz
lekedési vállalatok számára* czeg a nyár ele
jén előmunkálati engedélyt kéri és kapott 
egy, Nyíregyházán, az államvasutak állomá
sától kiindulva a városon keresztül a Sóstó 
fürdőtclepig vezető villamos vasút előmun
kálataira.

Az előmunkálati engedély Ilire már akkor 
nagy örömet okozott Nyíregyházán, de akad
lak sokan, akik kételkedtek a vállalkozás 
komolyságában.

Az engedélyt nyert ezég megbízásából 
azonban a llirschler és Baracs budapesti 
mérnöki iroda részéről llirschler Ágost mér
nök már augusztus hó folyamán leérkezett 
Nyíregyházára, s itt hozzáfogott az előmun
kálatok és előzetes műszaki tervek elkészíté
séhez, a traccirozásho-. Az előmunkálatok 
befejezése után aztán csakhamar beadta az 
engedélyes czeg kérvényét a kereskedelemügyi 
minisztériumhoz a közigazgatási bejárás el
rendelése iránt.

A minisztériumban a trace-rev isió szep
tember 17-dikén megtörténvén, szeptember 
21-én már a tervek egy p-hiányán ik bemu
tatása mellett kérve-nyt intézett az engedélyes 
ezég Nyíregyháza város tanácsához, amely
ben az előmunkálatok befejezései és a mi
nisztériumhoz történt beterjeszt«sét tudatva, 
kérte a város tanácsától a terület használatra 
és egyéb kapcsolatos kérdésekre vonal kozó 
tárgyalások megindítását.

A tanács szeptember 29-én tartott ülé
sében a czeggel folytatandó előzetes tárgya
lásokhoz Bencs László polgármester elnöklete 
alatt egy bárom tagú bizottságot küldői* ki 
s erről a ezéget értesítvén, felhívta azt, hogy 
a tárgyalásokra megbízottját küldje le.

A llirschler és Baracs-féle műszaki 
iroda által készített tervek és műszaki leírás 
szerint a létesíteni szándékolt villamos vasul 
a vasúti állomáson, sőt a közraktárakon túl, 
a lovassági laktanyához vezető úttól indulna 
ki. Oda tervezték a kocsiszíneket és a köz
ponti telepet is. A végállomástól kiindulva 
az állomás mellett (befelé jövet számítva) a 
bal oldalon tervezték a vonalat, a mely a 
vasúti útra a Támháznál álkanyarodván, a 
vasúti útnak szintén a bal oldalán vezetne 
végig a városház-utezán, városháztéren, vár- 
megyeház-térenésa Kossuth-utczán, mindenütt 
a kocsi közlekedésre szolgáló kőut és a gya
logjárda között. Az erdő bejáratától a szőlő 
végéig szintén az ut baloldalán, a most meg
levő akáczfasoron kívül vonulna el. Az ószőlö 
végétől kezdve a kocsiút keskenysége miatt 
az erdő-fái között az utszélen levő vén t*igy- 
la on belül menne egész a Sóstóig, útközben 
a Csap leié vezető vasutat péljaszinben 
szelne al.

A minisleriumban a Irace-revisió alkal
mával némi módosítások hozattak javaslatba. 
Nevezetesen pedig az, hogy a kiinduló pont
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:i közraktáraknak az állomáshoz legközelebb 
eső épülete elé tétetett át és hogy a központi 
telep (kocsiszín stb) részere a sóstói erdőnek 
a város-major szomszédságában cső része 
jelöltetett ki. (Ez utóbbi módosítás azonban 
az erdő egyik legszebb részét tenne tönkre, 
s igv bizonyára nem marad meg).

A vonal keskeny (7(i0 mm.) nyomtá
vúra terveztetik, felső vezetékkel. A villamos 
áramol a villamvilngitási áram-fejlesztő telep 
szolgáltatná, ahol természetesen a vonat ezt I- 
jaira szükséges egyen-áram fejleszt hetese e/él- 
jáb( »l megfelelő redszerü dinamó-gépek vol
nának fclállitandók.

A vonal egész hosszában (1 kitérő ter
veztetik, közölök költő a két végállomáson, 
egy a vasúti ut közepe táján, egy a vár- 
megyeház-kert melleit, egy a Kosulh-ulcza 
vegén, és egy az erdeiben a csapi vasútvonal 
közelében.

Az egész vonal hossza a ministől hunban 
eszközölt módosítás szerint 7C kilométer.

A közigazgatási bejáiás határnapjaid 
a kereskedelemügyi miniszter o/elúber 18-ik 
napját tűzte ki, s vezetésért* Ilalászy László 
miniszteri segédlitkárt küldte ki.

Isk o la  fe la v a tá s .
Alig van vidéki város, amelynek közön

sége és testületéi oly, erejüket csaknem meg 
haladó áldozatot hoznának a közművelődés 
nemzeti ügyének, mint Nyíregyháza az ő 
egyházaival egyetemben. Egyik dísze* iskola 
épület után a másik emelkedik lel, elénk 
bizonyságot téve ama fogékonyságról, amely 
a város és az egyházak vezető férfiainál a 
nevelés érdekeinek pazar kielégítése tekime- 
tében meg van.

Évről-évre épül egy-egy emeletes palota 
számba menő ház a varos belterületén hol a 
város, hol az ág. evang. egyház áldozatkész
ségéből. Ma pedig az izraeli a slalusquo hit
község sorakozik dicsőségesen, és magának 
hervadhatatlan érdemeket szerezve, az iskola 
ügy magas fejlesztése első rangú tényezői 
közzé.

A lefolyt nyáron építtetett ugyanis az 
izraelita statusquo hitközség a Szarvas-ulczán, 
temploma közvetlen déli szomszédságában 
egy, a modern nevelési és hygienikus köve
telményeknek megfelelő iskolát, elemi 4 osz
tálya számára. Az iskola az iskolai év kez
detére annyira befejez leteti, hogy rendel
tei ésének kellő időben átadható volt.

A felavatási ünnepély e hó 3-án vasár
nap déleiült tartatolt meg nagyszámú, meg
hívott érdeklődők jelenlétében. Olt voltak: 
Báró Feilitzsch Berthold főispán, Mikccz 
János alispán, Bencs László polgármester. 
popp Clyöryy kir. tanácsos pénzügyigazgató, 
továbbá az összes felekezetek lelkészei, taní
tói, a jótékony nőegylet küldöttsége, s ezeken 
felül közéletünk számos előkelősége.

Az ünnepély az iskolás gyermekek haza
fias énekével vette kezdetét, amely ulán Baruch 
Arnold hitközségi elnök tartott emelkedett 
szellemű beszédet, rövid történetét, adván az 
iskola felépítésének és ama lankadatlan lel
kes munkáságnak, amelynek gyümölcse a 
belső és külső felszerelésében egyaránt kitűnő 
iskola lelt. Megtudjuk az elnök beszédjéből, 
hogy az iskola tőkéjét nagy részben a hit
község gyűjtötte össze, s ebben nagy segít
ségére volt egy pár nemes lelkű tanügy barát, 
ilyenek néhai dr. Baruch Mór, Hoffmann Adóit, 
Schak Mór és Friedlibcr Mór, mint a „Ghevra 
Kudischa* elnöke stb. Az építés terve kö- 
rülbelől 2fi évvel ezelőtt merült föl, s azóta 
lankadatlanul dolgozott a hitközség azon, 
hogy az elemi iskolaügy rendes kiadásain 
felül alapot teremtsen az uj, immár rendel
tetésének átadott iskola épületnek.

Az elnök már ezúttal is köszönettel és 
a hitközség hálájának tolmácsolásával adó
zott Nyíregyháza város képviselő testületé 
iránt azért a nagylelkűségéért, Imgy 8000 
lil megszavazása által oly jelentékeny segít

ségére volt u csaknem 20000 frtba került 
iskola felállításában. Kiérdemelte azt a „Ghevra 
Kadischa* is azzal, hogy a néhai dr. llcumann 
Ignácz emlékére hegyült alapból 3000 frtos 
alapítványt tett az iskola javára. Dicsérettel 
emelte ki a megnyitó beszéd Leveleki Mnyer 
áldozat készségéi is, aki 500 frtos adomány- 
nyal tette emlékezetessé nevét az iskola épí
tésének történetében.

A hitközségi elnök átadván gondozás 
és fejlesztésre az iskolát az iskolaszéknek, 
annak képviseletében ár. Vadász Leó elnök 
vei te át, lendületes, szép beszéddel, Ígérvén, 
hogy minden törekvésük oda irányuland, hogy 
az iskola jövő munkásságában egyesítse mind 
ama kellékeket, amelyeket a nevelés, a ma
gyar nemzeti eszme es felvilágosodás jelsza
vai róvnak reá.

Az iskolás gyermekek éneke fejezte he 
a szép ünnepélyt, melynek egyik kiéin Ikedő 
mozzanata volt Stern Jenő nemes elhatáro
zása, aki 500 frtos alapítványt adott át az 
iskolaszéki el nők kezeihez a ünnepély folyamán.

A Te leky-te lep i szüret.
Hogy ezt az aliiteráló czímct megért

hető vé tegyük, vissza kell mennünk egészen 
a . . . filloxeráig.

A fllloxera, ez a nevét teljesen meg
hazudtoló, szívesen épenséggel nem látott 
vendég tudvalevőleg nemcsak megtámadta, 
hanem rövid nehány év alatt csaknem egé
szen elpusztította a világhírű bortermő I lágy
uljál. A kormány aztán, hogy a vagyonát és 
keresetmódját veszteit hegyaljai lakosoknak 
némi kárpótlást, illetve a kárpótláshoz se
gédkezet nyújtson, homoki-szólót elepek létesí
tését határozta el. Ilyen létesítendő homoki 
szőlőtelep czéljaira vásárolta meg a Pazony 
halárában fekvő Mezős>y-féle birtoknak mint
egy 280 kataszlrális holdnyi dombos, ho
mokos részét, amely közvetlenül a nyíregy
házi Sóstó-fürdő szomszédságában terül el.

Az állam az ékként megvásárolt terüle
ten mintatelepet iétesitett, uz egész telep 
beültetése, vagy mint a hegyaljai szőlősgaz
dák mondjak: „beépítése* azonban meglehe
tős nehezen indult meg.

A Teleky Lászlóé, gróf Andrássy Gyulá
nak m.-zombori tiszttartójáé az érdem, hogy 
1803-ban végre is nagyobb területek jutot
tak gazdához és kerültek „beépítés* és szak
szerű gondozás alá.

1893. márczius havától számítható az 
uj telep élete. Ebben az évben 28, 1891 -ben 
inár 41, 1895-ben 52, 1896-ban 21 holdat 
ültettek be a talajnak és az éghajlati viszo
nyoknak leginkább megfelelő szőlőfajokkal, 
úgy, hogy a folyó évben már 240 katasz- 
trális holdat lesz ki a szőlővel beültetett 
terület.

A tulajdonosok legtöbbje a Hegyaljára 
való, vagy ottani volt szőlőbirtoko*. így a 
a már említett Teleky Lászlón kívül szőlőik 
vannak (10—20 hold között váltakozó terü
lettel) Malonyai Ferencz tőkelerehesi ura
dalmi jószágigazgatónak, Szalay Béla ugyan
ottani gazdatiszlnek, Vinnay Géza debreczeni 
kultur-főmérnöknek, Katona Béla és Biichl 
Károly szintén debreczeni kultur-mérnökök- 
nek. Várallyay Ferencz balsai uradalmi jó
szágigazgatónak, Kéler Imre, öze. Zu'olinszky 
Broniszlava, Kempimzky Adolf mádi föld
birtokosoknak, Mát óla y Béla s.-a.-újhelyi 
árvaszeki ülnöknek, Spillenbcry József ura
dalmi ügyésznek, Posgay Miklós l.-tolcsvai 
állomásfőnöknek, Kassay János tolcsvai, gr. 
Szirmag Alfréd szirma-bessenyői földbirto
kosoknak, Kreiscl Oltónak, aki már lakását 
Nyíregyházára tette át, stb.

A szőlőbirtokosok legnagyobb része 
Teleky Lászlóra, a rendkívüli szorgalommal 
és ügybuzgósággal megáldott szakértőre bízta 
a beépítés rendezését és vezetését. — Az ő 
szakértelmét és fáradságot nem ismerő buz
galmát dicséri az a gyönyörű s ma már kin- 
cscs-hánya gyanánt szolgáié) szölötelep, amelyet

a sivatag bornokbuczkákból varázsolt neiiány 
év alatt azzá s amelyet a vasárnapi szüreti 
mulatságon az ő nevéről kereszteltek el.

így keletkezett a Teleky-telep s igy refe
rálhatunk mi a Teleky-telepi szüretről.

A szőlőbirtokosok ugyanis elhatározták, 
hogy most, mikor már van mit felmulatniok 
az uj telepen, a szüret alkalmából meghívják 
a vármegye és város előkelősége sorából azo
kat, akikről remélték, hogy telepük iránt 
érdeklődéssel viseltetnek

Mintegy negyven vendég, köztük Mikecz 
János alispán, Bopp György kir. tanácsos, 
pénziigyigazgaló és Bencs László polgármes
ter, vonult ki vasárnap délelőtt kocsikon a 
telepre. A szőlővel beültetett dombok közé 
érve, az első pillantásra feltűntek a fiatal, 
életerőtől duzzadó vesszőkkel szabályos sorok- 
bjn beüli etet t parezellák sarkain oszlopokra 
szegezett táblácskák, amelyekről a nem szak
értő is megtudhatta hogy az egyes parezellák 
minő fajokkal vannak beültetve. Olasz riz- 
ling, kövi dinka, ezerjó és cbasselas-fajok a 
dominálok.

A Teleky László borháza előtt állott a 
szüret. Olt várták a hordókkal körül kerített 
udvar bejáratánál egy szőlőfürtökkel feldíszí
tett bordókból emelt diadalkapunál uz érkező 
vendégeket a telepesek s a Benczy Gyula 
zenekara.

A kölcsönös bemutatkozásokon átesvén, 
az egész társaság kőrútra indult a telep egy 
részén, hallgatva a Teleky László felvilágosí
tásait és magyarázatait s nem egyszer Tamás- 
kodva a felett, hogy a megtekintett ültetés 
2, 3, vagy 4 éves volna. Még a tőkéken lá
tott fürtöket is akadt aki meg-megvizsgál- 
gatto, hogy nem-e spárgával vannak reákö
tözve, mert amit a telepen látott és hallott, 
hihetetlennek találta mindenki, aki a bejárt 
területeket a betelepítés előtti időkből mint 
csaknem teljesen hasznavehetetlen, kutyatej 
termő huezkákat ismerte. Meglepetés szinte 
meglepi test ért, s ezek közölt nem volt utolsó 
mikor a vendégsereg szeme láttára szedett 
és kitaposott „Ezerjó* mustjában a ezukor- 
tarlalom mérő 22—22'/* fokot mutatott, 
holott a mi bicskanyitó nyíri vinkóink must 
korukban a legjobb esetben sem viszik felül 
a 15 fokon!

Elragadtatással járta be a társaság a 
telepet s miután közben az özv. Zwolinszkyné 
úrnő borházánál villásreggeliben is volt része, 
Vs2 óra tájban kocsikon a Sóstóra ment át.

A Sóstón 2 órakor olyan szüreti ebéd
hez telepedett le, amely az ételfogások száma 
és az elhangzott pohárköszöntők révén ban
kett elnevezésre is joggal tarthatna számot, 
de amelyet az ott uralkodott páratlan, fesz
telen jó hangulat, igazi magyaros szives ven
déglátás és a „pazonyi* mellett a hamisítat
lan hegyaljai szomorodni és asszu borok miatt 
kár volna banketté . . . felalacsonyítani!

Az első pohárköszőntőt Teleky László 
mondotta a vendégekre, amire Mikecz János 
alispán feleli, megemlékezvén arról, hogy 
tulajdonképpen itt a házigazdák a vendégek, 
mert ők jöttek idegen vármegyéből, hogy a 
Szabolcsiaknak megmutassák, hogy akarat és 
kitartás mellett a kevésre becsült nyíri ho
mokból mit lehet teremteni. Ugyancsak a 
szőllőbirtokosokra mondott szellemes felkö
szöntőt dr. Jósa András is, mig, akihez 
„szállott*, dr. Trajtler Soma a jelen volt 
nőkre ürített poharat. Matoiuy Béla Mikecz 
János alispánt köszöntötte fel, kérve jóakarata 
pártfogását a telep számára. Bencs László 
polgármester a szőilőbirtokosokat mini a 
város szomszédjait éltette, amire Mutolay 
Béla felelt, éltetve Nyíregyházát. Similska 
Endre gazd. egyesületi titkár a gazdasági 
egyesület érdeklődéséről biztosította a szép 
eredményeket felmutató szőllőtelepet s mikor 
Mezey Pál Teleky Lászlót, a telep lelkét 
köszöntötte fel, Malolay Béla indítványára a 
telepet nagy lelkesedéssel „Teleky László 
telep‘ -nek kereszteltek el.
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Ebéd alatt a Benczy Gyula zenekara ját
szotta a szebbnél szebb régi jó nótákat, ebéd 
végeztével pedig tánczra kerekedett a fiatalság.

Mintha csak a régi hegyaljai szüretek 
színhelye tevődött volna á* a nyíri homok 
dombok közé . . . . !

A társaság csak jóval besötétedés után 
kezdett oszladozni.

*----------------------------------------------------------I

Hírek.
Olvasóinkhoz.

Lapunk első számát szolgáltatjuk ezúttal 
olvasóink kezébe.

Nem tagadjuk, — miért is tagadnánk — 
bizonyos izgatottság, bizonyos lámpaláz tog 
el bennünket, mikor ezt a mi lapunkat, ennek 
a mi lapunknak első példányát útnak eresztjük.

Úgy vagyunk vele, mint a kezdő színész 
első fellépésével, aki ha szerepét még olyan 
jól megtanulta is, ha még úgy elgondolta és 
elhatározta is, hogy miként fog kilépni a 
közönség elé, miként fog mozogni, beszélni : 
mégis az utolsó pillanatban az a gondolat 
villan át agyán, hogy nem volna-e legjobb, 
ha visszafordulna s elfutna messze, mennél 
távolabb a világot jelentő deszkáktól és a 
„százszemii szörnyeteg*-tői, a közönségtől!

Ilyenforma érzések vesznek elő bennün
ket is, mikor eszünkbe jut, hogy a mi lapunk 
immár nehány óra múlva az olvasóközönség 
elé kerül.

Nem vagyunk ujonczok az újságírásban. 
Megszokott érzés nálunk, hogy a fentvirrasz- 
tott estéken papírra vetett gondolatainkat 
nyomdafestékkel visszaadva lássuk. De hely
zetünk eddig más, sokkal könnyebb volt. 
Más állott helyettünk az olvasóközönség bíráló 
szemei előtt. Amit irtunk, abban a nagy 
megnyugvást adó tudatban irtuk, hogy a 
felelősség a legroszszabb esetben is csak félig 
terheli a mi lelkiismeretűnket. Mig most az 
egész felelősség egyedül reánk nehezedik.

Pedig jól tudjuk, hogy milyen nehéz 
csak megközelítőleg is kielégíteni az olvasó- 
közönségnek annyiféle változattal és fokozat
tal bíró Ízlését!

I)e mi bízunk olvasóinkban. Bízunk 
abban, hogy esetleges tévedéseinkre ép oly 
szívesen figyelmeztetnek bennünket, ép oly 
bizalommal szolgálnak jóakaratu útbaigazí
tással, mint amily szívesen és bizalommal 
fogadjuk mi azokat.

Es ezt a szívességet, ezt a bizalmat kér
jük is a lapunk és a magunk számára!

Mint első számunkból is látható, lapunk 
beosztása körül is azon igyekeztünk, hogy 
azt tőlünk telhetőleg változatossá és élénkké 
tegyük. De hogy az egyes rovatokat is lehe
tőleg mindig fentartsuk az általunk tervezett 
változatosságukban és élénkségükben, azon 
leszünk, hogy e város es vármegye tollfor
gató embereinek közreműködését megszerez
zük. Megszerezni óhajtjuk pedig nemcsak a 
komoly kérdések tárgyalására, s nemcsak a 
szépirodalmi téren való közreműködésre, ha
nem a szorosabb értelemben vett újságírásra 
is. Egy jól megirt hírt vagy apróságot ép oly 
hálás köszönettel veszünk, mint a legszebben 
kidolgozott közérdekű czikket.

Ekként akarjuk előmozdítani és elérni 
azt, hogy lapunk a vidéki hírlapok sablonos 
egyhangúságán felülemelkedjék.

Erre a czélra is kérjük tehát olvasóink 
jóakaratu támogatását, valamint kérjük mind
azokat, akiknek ez első számunk kezükbe 
kerül: előlegezzék bizalmukat irányunkban és
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segítsenek bennünket vállalkozásunkban akként 
is, hogy lapunkra előfizetnek.

Az előfizetési árak lapunk homlokán 
olvashatók.

— A király nevenapja. Hazafias lelke
sedéssel, s a szokotlnál is nagyobb fénynyel 
ünnepelte meg e hó 4-ikén Nyíregyháza 
város lakossága is Ő felségének az uralkodói 
erényekben gazdag első Fercncz József kirá
lyunknak nevenapját. Az a nemes, szinte 
megmérhetlen becsű legutóbbi legfelső el
határozása, amelylyel az ezeréves magyar 
nemzet tíz kimagasló történeti alakja em
lékének a székes főváros terein felállítandó szob
rokkal udvartartása költségén leendő meg
örökítését elrendelte, gyorsabb dobogásba 
hozta a nyíregyháziak hazafias szivét is. Hét
főn reggelre lobogó-diszt öltött a város, köz
épületek és magánházak egyaránt. Az utczák 
felett kifeszitett sodronyokon lengette a szél 
a hatalmas lobogókat. Helylyel-helylyel lom
bokba öltöztetett árbóczokat állítottak fel az 
utczákon, amelyeken felülről a nemzeti tri
kolor derekukon pedig az ország, a várme
gye és város czimerei, valamint ugyanezek
nek színeiből összeállítóit kisebb lobogók 
gyönyörködtették a járókelőket. Tíz órakor 
mozsárlövések jelezték, hogy kezdetüket ve
szik a hálaadó istenitiszteletek. A róm. kath. 
templomban Verzár István esperes-plebános 
szolgáltatott misét, és mondott imát a fel
séges uralkodóért, családjáért és a hazáért; 
az ág. hitv. evang. templomban pedig Bart- 
holomaeidesz János tb. főesperes mondotta 
el a virágokkal feldiszitett oltár előtt az al
kalmi könyörgést. A hatóságok és tisztikar 
testületileg jelentek meg az istenitiszteleteken, 
az ág. hitv. evang. templomban pedig a vá
rosi dalcgylet a Huber-féle király-induló és 
a Szózat eléneklésével emelte az ünnepi, és 
hazafias hangulatot. <> felsége névnapjának 
megünneplése alkalmából báró Feilitzsch 
licrthold főispán ebédet adott, amelyre a hi
vatalfők, továbbá a közös hadsereg és hon
védség képviselői voltak hivatalosak.

—  Templomszentelés. A görög katholikus 
egyház áltál a millenium emlékére épített 
diszes uj templomot Firczák Gyula ungvári 
görög katholikus püspök folyo október hó 
10-én fogja ünnepélyesen felszentelni. A hely
beli görög katholikusok nagyban készülnek 
erre az ünnepélyes alkalomra, melynek ren
dezésével Popp György kir. tanácsos pénz- 
űgyigazgató elnöklete alatt egy bizottságot 
bíztak meg. Firczák Gyula püspök október 
9-én szombaton délután */*3 orakor érkezik 
oldalkanonokja és titkárja kíséretében a Csap 
felől jövő vonattal s itt tartózkodása alatt a 
Hopp György kir. pénzügyigazgató vendége 
lesz. A templom szenteléssel kapcsolatos ün
nepségek programja a kővetkező : október hó 
9-cn délután fél d órakor a püspök úr Ü 
méltóság ínak fogadtatása, mely czélból dél
után 2 órakor gyülekezés a vasúti indóházban. 
Bevonulás a városba, hova megérkezve, a 
püspök úr a templomba megy rövid imára, 
majd lakására tér. A város megtekintése. 
Október hó 10-én d. e. fel 9 órakor a temp-

I lom felszentelése veszi kezdetét. Mindenek 
■ előtt a püspoK úr a temlomot megáldja s 

s ezzel rendeltetési czéljának átadja, ezután 
I allocutiót tart, majd a szentmise áldozatot 

mutatja be, melyen a 40 tagból álló ungvári 
híres harmónia fog énekelni. Déli 12 órakor 
a görög katholikus papiakban a küldöttségek 
fogadása. D. u. 2 órakor társas ebéd a 
„Korona* szálló dísztermében; egy teríték 

| ára 2 írt 50 kr. — Az isteni tiszteleten hely 
szűke miatt csupán belépti jegyekkel bírók 
vehetnek részt. Akik belépti jegyre számot tar

tanak, mig a jegykészlet tart, igényeikkel a 
gondnokhoz fordulhatnak. — A nyíregyházi 
városi dalegylet, mint értesülünk, szombaton 
este szerenáddal szándékozik megtisztelni a 
város falai között időző püspököt.

—  Október hatodika. Szokásos hazafias 
I kegyelettel emlékezett ezúttal is október fi-án

Nyíregyháza város lakossága az aradi sánezok 
között kivégzett 13 szabadsághősről. Az ág. 
hitv. evang. templom tornyán fekete gyász- 

| lobogó hirdette a szomorú emléknap elérkez- 
! tét. Délelőlt 10 órakor gyűltek össze a ható 
I ságok testületileg, a még életben levő agg 

honvédek gyászlobogóval, nagyszámú közön
ség és az iskolák növendékei tanítóik vezetése 
alatt a tágas templomban. A városi dalegylet 
hazafias éneke után Gcduly Henrik lelkész 
mondott magas szárnyalásu imát az oltár 

í előtt s végül a dalegylet a Himnuszt énekelte 
el, melyet a jelenvoltak állva hallgattak végig. 
A szomorú, de lélekemelő emlékünnep két 
nappal a király nevenapja után: ismét egyik 
élénk tanujele annak, hogy a hazafias nemzeti 
érzület és a koronás király iránti hódolattel
jes szeretet mily szépen összefér, sőt kiegé
szíti egymást a magyar ember szivében

—  A város uj mérnöke. Küzdényi Szilárd 
a folyó október hó 1-én foglalta el állását, 
s miután a hivatali esküt a tegnap szerdán 
délután tartott tanácsülésben letette, műkö
dését megkezdte.

— A Nyírvíz-szabályozó társulat folyó 
évi őszi rendes közgyűlését október 11 -ik 
napjának délelőtti 10 órájára, Nyíregyházán 
a vármegye székházának nagytermébe hívta 
össze gróf Károlyi Tibor elnök. A közgyűlés 
a földmivelésügyi és pénzügyi minisztériumok 
leiratain kívül a múlt évi számadásokkal, a 
jövő évi költségvetéssel és a jövő évi árvé
delmi szabályzattal fog foglalkozni.

—  A város zászlója. A nyíregyházi nők 
az évezredes nemzeti ünnep alkalmából elha
tároz tűk, hogy Nyíregyháza városa részére 
egy diszes zászlót készítenek. A zászló már 
el is készült, s a városi tanács Sztárok Fe- 
renez r. kapitány elnöklete alatt szükobbkőrü 
bizottságot küldött ki a zászló átvétele és

i felavatásával járó ünnepségek rendezése czél- 
jából. A bizottság ma csüiŐrlőkön délután 
tart ülést az ünnepély rés/.le einek megbe
szélése tárgyában, mely bizonyára méltó K end 
úgy az ajándékozó nyíregyházi nőkhöz, mint 
az általuk elkészített diszes es érlék ’s lobo
góhoz.

—  Nem lesz önkéntes iskola Nyíregyházán.
A legutóbbi napokban hire járt, hogy a hu- 
szár-önkéntesi iskolát ebben az évben Nyír
egyházára teszik. A hír nem volt légből ka
pott, mert a városhoz tényleg érkezett meg
keresés a katonai parancsnokság részéről, 
hogy az iskola czéljaira alkalmas helyiséget 
hajlandó volna-e átengedni? Azt mondanunk 
is felesleges, hogy az önkéntes-iskola híre 
nagy őrömet keltett városszerte, de talán 
leginkább a fiatal leányok körében, akik tud
valevőleg különben is különös előszeretettel 
viseltetnek a huszárönkéntesi egyenruha iránt. 
Most aztán bizonyára őket fogja legjobban 
megszomoritani, ha megtudják, hogy bár a 
város készséggel hajlandó lelt volna az ön
kéntes is óla czéljaira a búza-téren levő 

! Csillag-korcsmát berendezni és átadni, a 
katonai parancsnokságtól érkezeti újabb ér
tesítés szerint a felsőbb katonai körökben 
akként határoztak, hogy az önkéntesi iskolát 
ez évben nem Nyíregyházára teszik.

—  Az alsó szabolcsi tiszai ármentesitő- 
társulat október l(»-án Debreczenben közgyű
lést tart, melyen elnököt, alelnököt válasz
tanak, újra alakítják a választmányt, meg
állapítják az 189s. évi költségvetést s más 
egyéb fontos ügyek is napirendre kerülnek; 
közte a főmérnök javaslata a kitörhető á r 
vizek lokalizálása s az ártérben fekvő közsé
gek körtöltéssel ellátása tárgyában. E munka 
mintegy 180.001) Írtba kerülne. Ugyanezen 
közgyűlés fogja tárgyalni a Debreczentől a 
Tiszáig s a tiszai vétgátakon tervezeti tele
fon ügyében készíteti bizottsági javaslatot, 
melynek kivitele 21.606 forintot igényel.



—  A villamvilágitás fejlesztése. Nyíregy
házán ez idő szerint az utczai közvilágítást 
366 izzó és 8 ívlámpa van hivatva ellátni, 
tizen lámpák a városi tanács állal megállapí
tott világítási naptár szerint akként vannak 
heosztva, hogy az izzólámpák közül 66 min
den éjjel egész éjen át ég, 150 minden este 
de csak 11 óráig, 150 pedig a naptár szerinti 
holdvilág nélküli estéken, vagy is az utolsó 
és első holdnegyed közötti estéken ég 11 óráig. 
Minthogy azonban a külső városrészeken és 
a inellékutczákban még több kőolaj-lámpa 
tartatott meg a villamos világítás berendezése 
után is, most ezen lámpák helyeit is villamos 
lámpákat, összesen 94-et szándékoznak fel
állítani, s egyidejűleg a főként tűzrendészed 
és közbiztonsági szempontból elégtelen 11 órán 
túli éjjeli világítást is javítani. A városi tanács 
és villamvilágilási bizottság véleménye szerint 
a kőolaj-lámpák helyeit felállítandó itt izzó
lámpával 460-ra emelkedő izzólámpa közül 
150 lámpa égettetnék minden éjjel II órán 
túl is reggelig. A világítás ekként való kiter
jesztésének és a 94 új lámpa felállításának 
kérdésében a legközelebbi közgyűlés fog 
határozni.

— Esik ! Jól nevelt társaságokban ügyet
lenség számba megy, ha valaki — és pedig 
rendszerint az, aki nem talál egyéb mondani 
valói, — az időjárásról kezd beszélni. Mi 
reánk is reánk foghatják ugyan ezt a rossz j 
nyelvek, de még se állhaljuk meg, hogy a 
legutóbbi napok időjárását fel ne említsük. 
Mert nem hiába állott .csurgóra* a múlt 
hét utolsó estéin a növekvőben levő hold 
szarva: rövid időn, e hét első napján, esőre 
vált az idő. És pedig ha csak esne 1 De már 
szombaton a szel is felkerekedett, elrontva 
az előző napok napfényes, szüretelésre való 
jo'időjét. Vasárnap már ugyancsak hordta a 
mi szúrós ropogós nyíri homokunkat a járó
kelők szemébe-szájába. — Hétfőn aztán 
megeredi az eső; a hideg, apró, sűrű őszi 
eső. A port elverte ugyan, de viszont mihamar 
sárrá alakította át. A szűnni nem akaró j 
hideg szél miatt meg épenséggel kellemetlenné 
vált. Leginkább azok érzik az időjárás kelle
metlen voltát, akik a múlt napok ulán in
dulva, még egy-két hétig várni szereltek 
volna a szürettel. Pedig az idei szüret a 
termésnek úgy mennyisége, mint minősége 
révén nagyon is fontos szerepet játszik. Akik 
egyébiránt az időjárás kellemetlensége miatt 
panaszkodnak, azok keressenek abban vigasz- i 
talást, hogy az esőzést a múlt pénteken 
este távoli villámlások előzték meg. A Szent 
Mihály napja utáni villámlások pedig a ré
giek szerint azt jelentik, hogy a jövő évben 
bő termés lészen!

— A szegény-Ugy. Itégóta vajúdó kérdés 
kerül nemsokára végleges rendezés alá Nyí
regyháza városánál. A sokat emlegetett ssc- 
tjimj-ütjy ez, a melyről annyit beszéltek, annyit 
tárgyaltak már és a melylyel annyi sok rossz 
szójátékot követtek el egyszer-másszor. A 
városi tanács ugyanis ismét felelevenítette és 
napirendre tűzte ezt a kérdést, a melyben 
már évekkel ezelőtt egy kiküldött bizottság 
teljesen részletes javaslatot dolgozott ki s 
terjesztett be. Ez a javaslat azonban az idő
közben változott viszonyokra való tekintettel 
természetesen alapos átdolgozásra szorul, annál 
is inkább, mert ha a vármegyei közkórház 
felépül, a szegényháznak nevezett városi kór
ház lesz erre a czélra felhasználható.

— Szüret. Az év legpoetikusabb mozza
nata, a szüretek, c heten fejeződnek be a 
nyírség homokján. Szőlőtulajdonosok és szak
értők állításai szerint az idei termés sem 
mennyiségileg, sem minőségileg nem felel 
meg annak a várakozásnak, amellyel feléje a 
felette kedvező nyári időjárás s_a termés 
augusztus havában mutatkozó minősége után 
tekintetlek. A peronospora ismét sok helyen 
fellépett, s különösen nagy kárl okozott ott, 
ahol a védekezéssel, — habár csak pár napig 
js — elkéstek. Ezenkívül nagy befolyással volt 
főkép a mennyiségre a szeptember hó végen 
beállott nagymérvű hideg esőzés. Mindamel- 
Jelt elég vidám lefolyásuak az idei szüretek.

N Y Í R E  c* y  h  A z  a .

Az októberi fényes nap mintha kárpótlást | 
akart volna nyújtani a rideg szeptemberért, 
forró sugaraival hangulatteljes őszi tájat vi
lágított meg s igazán poetikussá varázsolta 
a szőlőskertek szüretjeit. Hanem a mi híres 
czankónk nagyon savanyu lesz, s erről ne
vezetes a bortermés esztendői között. Keres
lete és ára azonban van. Savanyúságát tehát 
csak az fogja érezni, aki megissza.

— Az orosi utcza meghosszabbítása. Hé- ; 
gén felismert ferde állapot az. hogy Nyiregy- j 
háza város egyik legfőbb utezója az orosi 
utcza nem ér ki a város végére és elneve
zésének is csak az adja meg a jogosultságot, 
hogy lég-irányban meghosszabbítva Oros ; 
felé vezet. Ezen az állapoton segítendő az 
orosi utczai lakosok és háztulajdonosok 
összeállva egy kérvényt adtak be a városhoz, 
amelyben azt kérik, hogy utczájok a végét 
keresztben elzáró Inczédy-féle telek megfe
lelő részének kisajátításával hosszabbitassék 
meg és köttessék össze az orosi úttal. A kér
vényezők még arra is hajlandóknak nyilat
koztak, hogy a költségeknek egy harmad , 
részét ők viselik.

—  A nyíregyházi terménycsarnok egyesület
október 13-ikán délután 2 órakor az egylet 
helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, amely 
az egyesület további fenállása avagy fel
oszlatása felelt lesz hivatva határozni.

—  Vásárengedély. A kereskedelemügyi 
miniszter megengedte, hogy Szent-Mihály 
községben a folyó évi október hó 18-ára eső I 
országos vásár ez évben kivételesen folyó évi 
október hó 21-cn tartassék meg.

—  Az elszabadult villamos áram. Az enge
delmes és kötelességtudó villamosság, melylyel 
városunk utczái világítva vannak, megköve
teli, hogy alaposan vigyázzanak reá, mert ha 
valahol bármi uton-módon rést kap, azonnal 
szökik. Kedden este a Léderer-féle gyógyszer- 
tárral szemben hiányossá vált a vezeték izolá
ciója. Talán az ork.in-szerü szél dörzsölte a 
drótokat az oszlopot tarló sodronyokhoz, vagy 
máskép térhetett görb * útra, elég az hozzá, 
hogy a Stern-féle ház bádog fedelet telitette 
az elektromosság, óriási rémületére egy ép olt 
kószáló cziczának, amely rémülten bukfen- 
czezett a földre. A villamosság a csatornán 
keresztül lejött a fal mentén a kövezetig és 
szél ugrasztott két pletykáló vén asszonyt, a 
kik a csatornához támaszkodva szapulták e t 
a ro'sz világot. Ijjedt kiáltozásukra figyelmes 
lett a sarkon álló rendőr is, aki aztán vigyá
zott hogy valakiben kárt ne tegyen a .szelíd 
tnénkü.* Ilyen pajzán a mi fényesen világító 
elektromos áramunk! De ne vegyük rossz 
néven lőle, hanem inkább vigyázzunk rá, 
mielőtt egys/er még komoly galibát csinálna.

—  Wahrmann René váiópöre. Wahrmann 
Itené, Szabolcsvármegye egyik legnagyobb 
földbirtokosa tudvalevőleg válópört indított 
a férje Megyeri Krnusz Izidoré Ilon. Az első két 
bíróság elválasztotta a feleket, de a kúria 
megsemmisítette a házasságot fölbontó Íté
leteket, s hat hónapi gondolkodási időt adott 
az asszonynak. A ('élesztendő most telt le, 
de Itené asszony nem változtatta meg szán-

| dekát. Megjelent kedden délelőtt ügyvédjével, 
Sztehló Kornéllal a budapesti törvényszék 
előtt s kijelentette, hogy a válópört fönntartja.

—  Ellenőrzési szemlék. A közös hadse
reg kötelekébe tartozó és Szabolcsvármegyé- 
ben tartózkodó tartalékos legénység részére 
az idei ellenőrzési szemlék a következő sor
rendben és napokon tartatnak meg : T.-Lökön 
október 23-ikán és 25-én ; Hakamazon ok
tóber 27, 28 és 2‘J-en ; Nyíregyházán októ
ber 30, 31 és november 2-ikán; hemccscn 
november \  és 5-ikén; A is- Várdán novem
ber 7, s, és 9-ikén; Mámlokon november !0 
és 11-ikén.

— Az ujfejértói rabbi meghalt! Messze 
földön híres volt az öreg Siller Herczka u j
fejértói rabbi, akit általánosan esik .Rabbi 
IIerczka“ néven ismerlek. Nemcsak a közeli 
falvakból és városokból, hanem az ország 
minden vidékéről, sőt külföldről is igen sokan, 
ünnepek alkalmával különösen ezer számra

jártak hozzá tanácsért, vagy lelki vigasztalá
sért és pedig nemcsak hitsorsosai, hanem 
keresztények is. Csodatevő ember hirében 
állott a kiváló talmud-tudós, aki azon
ban hírnevét épenséggel nem fordította 
a saját anyagi hasznára. Egyformán szívesen 
fogadta a hozzá forduló szegényeket és gaz
dagokat. Kedden a Jom-kipur előestéjén a 
templomban halt meg, ami bizonyára még 
emelni fogja emlékének nimbuszát. Temetése, 
melyen hitsorsosai bizonyára messzeföldről 
sereglenek össze, ma délután megy végbe.

—  Cyprian. Andor József, immár ország
szerte ismert fiatal novellistánk, kinek mély 
lélektani megfigyeléseken épülő elbeszéléseit 
a fővárosi napi és szépirodalmi lapok osztat
lan dicsérettel ismertetik. — eddig megjelent 
műveiből egy önálló, gondosan válogatott kö
tetet bocsát közre. A kötetet Hegedűs László 
művészi becsű illusztratiói fogják díszíteni, 
s november hó folyamán jelenik meg. Az 
irodalmi esemény számba menő kötet ára 
2 frt 60 krt, fűzve 2 frt lesz. Kettős okból 
vélünk kedves kötelességet teljesíteni azzal, 
hogy a magyar irodalom egyik jeles bajno
kának első önnálló termékét figyelmébe ajánl
juk szülővárosi polgárainak. Az egyik az, 
hogy a nyírség szülötte a másik pedig, hogy 
tiszta, gyönyörű magyarsággal, distingvált 
ízléssel megírt novellái tárgyuk eredeti fel
fogásra valló kidolgozásával, lélektani sup- 
tilitással és ötletes, üde inventiójával való
ban első rangú novellista előkelő magaslatára 
helyezik őt. Az előlegcs megrendelések a 

! szerző cziuiére (Budapest, VIII. K. József ut- 
! cza 35 sz.) intézendők.

—  Tolvaj inas. Karncr Vilmos hentes 
i mesternél e hó 3-ikára virradó éjjel nagyobb 

szabású betöréses lopás követtetett el. A tettes 
a Holló-utczára nyíló ablakot betörve és két 
közbeeső szobán átmenve hatolt he a kimérő 
helyiségbe, ahol az asztalfiókot feltörvén, abból 

I mintegy 370 forint készpénzt vitt el. A lopás 
körülményeiből következtetve, azt a helyi 
viszonyokkal ismerősnek kellett elkövetni'*, 
miért is a gyanú mihamar az üzletben alkal
mazásban levő Demeter Mihály tanulóra irá
nyult. Másnip, 4-ikén a szolgáló vasaláshoz 
készülvén, amint a vasalót kezébe vette, nagy 
meglepetéssel vette észre, hogy abban egy 
csomó összegyűrt 10 forintos van elrejti.. 
Felfedezését menten közölte a gazdájával s 
ekkor még jobban megerősödött a gyanú, 
hogy a lopást csak Demeter követhette el. 
A rendőrség vallatására aztán Demeter beis
merte, hogy csakugyan ő a tettes és bevallotta, 
hogy a többi pénzt a hí dlás alá ásta el, 
ahol azt meg is találták. A fiatal tolvajt á l
szolgáltatták az ügyészségnek.

—  Szüreti mulatság. Az iparos ifjúság 
eddigi gyakorlatának megfelelően e hó íO-én 
tánczczal egybekötött szüreti mulatságot ren
dez szent-mihály utczai helyiségében. A mu

ra a meghívók már szétküldve vannak

C S A R N O K .

M i v o lt?
(Egy mellem reminiszcenciái )

Irta: Fidiua.
Az hát a föld . . . . ott?
Halvány, alig fénylő sárga folt, melynek 

világa csak néha villan át hozzám, a távolság 
végtelenén keresztül. Szomszédai a Merkúr. 
Venus, Mars, milyen tisztán ragyognak! A 
föld fényére talán az a sok, sok bűn von 
fályolt, amelylyel levegője is telítve van. Es 
ón azon a semmin, a világ mitidenség az<> i 
számot sem tevő parányán szenvedtem ál a 
rövid, de azért végtelen hosszú életei?

Milyen boldog voltam mikor elszabadul
hattam róla. Mikor már kihűlt testem fölött 
sajnálkoztak ismerőseim, milyen vígan, milyen 
kárörömmel kaczagtam föl/ Még akkor voll 
bennem egy kevés emberi, még tudtam a más 
szomorúságán örülni, de most már el mull 
az is, elértem az abszolút tisztás igot, a lelkek 
tisz.taságál!



Sok idő múlhatott el azóta, azóta mikor 
először és utoljára voltam boldog ott lenn. 
Én nem tudhatom hány év. Itt nincsenek 
évek. Itt az öröktől lógva tarló és őrökké 
megmaradó egyformaság van.

A soha véget nem érő éjen át megfigye
lem az üstökösök suhanását, a bolygók szüle
tését, elmúlását, de mindez olyan változatlan, 
olyan egyforma, hogy néha szinte jól esik 
földi létemre vissza gondolni.

Elvonul előttem egész földi életem. Egyes 
részei homályosak, mint az álomban hallott 
dalnak foszladozó akkordjai, mások meg vilá
gosak, mintha most élném, most szedvedném 
át őket.

Életem csöndes lefolyású volt, csak a 
vége nem mindennapi. Halálomra azt mondták 
az emberek, hogy — tragikus. De mégsem. 
Életembe egy rendkivüliség is bele szőtte 
magát. Az, hogy valahányszor halálos vesze
delemben forogtam, olyankor mindig meg
jelent (lőttem egy sötét irtózatos rém, egy 
lelket fagyasztó vízió.

Négy ízben láttam, ha jól emlékszem. 
Igen, négy Ízben, mert egyszer mikor látni 
véltem a hátam mögött, mire megfordultam 
eltűnt. * *

*

Először nyolcz éves koromban láttam.
Második normálba jártam, két kis öcsém 

pedig az óvodába. Minden délben és délután 
elmentem értük. Végtelen büszke voltam rá, 
hogy szegény anyám én rám bízta a kicsi
nyek haza kisérését. Fel mindig ö maga jött 
velünk.

Egyszer a mint hazafelé tartottunk hár- 
macskan, egymást kézen fogva, az utczán 
egyszerre nagy riadalom támadt. Az emberek 
rémülten kiabáltak, az asszonyok pedig sikol
toztak. A zűrzavaros lármából sűrűn hallat
szott ez a két szó ki: Veszett kutya! veszett 
kutya!

Az ut közepén lompos szőrű fekete kutya 
rohant felénk. Veres nyelvét kilógatta tajtékzó 
szájából, gyakran felbukott és olyankor dühö
sen marta, harapta a földet. Két kis öcsém 
reszketve szorult hozzám. A kutya már alig 
volt tőlünk húsz lépésnyire. Ekkor erőt vett 
rajtam valami hősi elszántság, — olyan forma, 
mint a milyen az apró madarat elfogja, mikor 
a fészek rontó kézív rohan, — és hirtelen 
előkaptam zsebemből egy kis pisztolyt, a min 
vörös gyufa fejet, meg papír kapszlit sütö
gettünk, ha a tanító úr nem látta és kemé
nyen rászegeztem a veszett ebre; akkor a 
mikor szemeim a rémülettől kimeredtek üre
geikből, hirtelen egy sötét rémes alak suhant 
el előttem, mely vérben forgó szemeivel iszo
nyúan nézett reám.

Ájultan estem össze.
A kutya pedig elrohant mellettünk a 

nélkül, hogy észre vett volna.
Soká feküdtem betegen és deliriumom- 

ban mindig a véres szemű fekete emberrel 
bíbelődtem.

* *
*

Mikor másodszor láttam tizenhárom éves 
voltam.

Kimentem a vasgyárba atyámhoz, ki 
ott munka-felügyelő volt. Valami másfélszáz 
mázsás gőzkutupácsot állítottak össze a nagy 
műhelyben, azt akarták kipróbálni. Minden 
r< ndben volt már. A nagy szíjjat rávezették 
a gőzkalapács lendítő kerekének tengelyére, 
es az elkezdett működni, süketítő csattanással 
ütött az üllőre. A probakepen alá rakott vas 
darabokat palacsintává lapította. A főid resz
ketett alattunk.

Már leütött vagy tizenkétszer, a mint 
az epen felemelkedő vas kolossz falon moz- 
-o árnyékából, hirtelen rám vigyorgott a vé- 
i s szemű fekete szörny. A vérem mind a 
^/ivemre tolult az ijedségtől. A másik pilla
natban lezuhant a güzkalapáes ormótlan feje 
s arra rögtön irtózatos recsegéssel leszakadt 
a nagy műhely-terem boltozata. — Atyám 
és kél munkás szörnyet halt. Öten megsebe
sültünk.
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Nekem a bal karom törte el egy le zu
hanó gerenda.

* *
*

Erre két évvel együtt voltunk tanuló 
társak vagy tizen Hámosnál, kit mindnyájan 
szerettünk. Vígan voltunk. Két év alatt még 
az olyan mély seb is beheged, mint a milyet 
apám elvesztésével ütött lelkemen a végzet.

Vigan lütkároztunk a kertben s a mikor 
már kifogytunk minden mulatságból, előáll 
Hámos Ferke nagy titkolózva, hogy ö tudna 
valamit még kíváncsian fordultunk felé. „Lő
jünk czélba!-

„Nagyszerű, pompás lesz!“ kiálltoltunk 
fel, „de mivel?- — „Kihozom a bátyám 
revolverét, tizenkét golyó jár bele, mindig 

■ töltve van, az ágya fölött!- Nagy riadallal 
fogadtuk a kijelentést. Hámos Ferke elsza
ladt és pár perez múlva kabátja ala rejtve, 
lihegve hozta elő a fegyvert. Ketten-liárman 
a félénkebbek nem akarlak velünk tartani, 
de a többség lőni akart.

Elmentünk a kert legvégébe a málna 
bokrok közé, a kerítésre kifeszi ettünk egy 
zsebkendőt, érett málnával köröket pingal- 
túnk rá. Ez lesz a czéltábia.

Először Fésűs állt ki lőni, az erdész fia 
a ki már vadászni is volt. De nem tudott u 
revolverrel bánni, valami speciális angol záró 
készüléke volt.

Nem tudta kinyitni. Megpróbáltuk sorra 
egy sem boldogult vele. A mint épen Török 
Laczi próbálgatta, én rajtam valami különös, 
szorongo érzés vett erőt. ügy rémlett mintha 
a hátam mögött állna, az a kétszer látott 
rémalak. Hirtelen hátra kaptam a fejem s 
abban a pillanatban eldördült a revolver, a 
golyó két milliméternyire a homlokom mel
lett vágott el, éreztem a szelét és a fölöt
tünk elnyúló almafa ágairól sodort le né
hány levelet. Ha félre nem kapom fejemet 
a golyó ép homlokon talált volna.

A fiuk ijedten szaladtak szét, csak Tö
rök Laczi maradt mellettem, a ki sírva ta
pogatott össze, hogy nem vagyok e valahol 
megsebesítve. Mikor pedig lattu, hogy sér
tetlen vagyok a nyakamba borult és nekem 
ajándékozta a czeruza hegyezőjét, pedig ked
ves jószága volt.

* *
*

Mikor újra láttam az én rejtélyes rém
alakomat már felnőtt ember voltam.

Könyvvezető lettem egy vidéki pénzin
tézetnél, s mint jó vérű ifjú, rajongó tiszte
lője a szép nemnek. Egy-egy pár szép szem 
látásáért elácsorogtam óra számra. Egy lá
gyan kérő szóra fél holtra tánczoltam magam, 
bármilyen mulatságon, ha a tizedik faluban 
tartatott is, hanem azért komolyan nem sze
rettem soha, Már ép kétségbe kezdtem vonni 
a sokat megénekelt, megátkozott szerelem 
létezését, a mikor hirtelen megfogott engem 
is. A milyen hirtelen, ep oly erősen.

Valami ünnepély volt a városban, jubi
leum, vagy mi ? Elég az hozzá, hogy az ün
nepi beszédek meghallgatására a nagyven
déglő nagy termében sereglett össze az egész 
város.

Hanyagul az ajtó mellé támaszkodtam 
és úgy nézegettem a gyülekezőket. Csupa 
ismert arezok voltak. Egyszerre egy öreg 
ember karján, sugár termetű, Ízlésesen öltö
zött szőke leány lépett a terembe. Körül
néztek, aztán helyet foglallak a második 
sorban.

Engem valósággal elbűvölt a leány már 
megjelenésével. Akkor láttam életemben elő
ször. Kíváncsian kérdeztem a mellettem állók
tól ki létüket, de nem tudtak felvilágosítást 
adni. Végre Záray, a doktor, tudtomra adta, 
hogy az öreg ember nyugalmazott pénzügy- 
igazgató és a szőke szépség mellette a leánya. 
A múlt héten költöztek a városba.

Elmélyedtem a csodás varázsu szépség 
nézésébe, a mint a karom megérinti valaki,

hirtelen oda fordulok. Záray doktor volt, 
kérdőleg néztem rá, mire megszólalt: „Nem 
jó lesz arra a kis lányra kacsingatni !“

Majdnem sértődve néztem rá s csípős 
hangon feleltem: „Annak édes mindnyájan 
ki vagyunk téve!-

„Na jó-jó, de itt valami kellemetlen inter
mezzo van ám, mert ő nagysága szegény . . .  !“ 
azzal jobb kezét homloka elé tartotta és ujjai
val olyan forma mozdulatokat tett, mint aki 
zongorázik . . . Megrázkódtam.

„Igaz volna? ü rü lt?“
„Igen, már volt is fenn szegény, alig 

pár napja került haza!-
Szivern legmélyéből sajnáltam a gyö

nyörű teremtést. Szemem akaratlanul is min
dig arczán pihent. A mint hosszasan néztem 
hirtelen rám nézett, talán szemeimben volt 
valami delejesség, mely észre vétetett vele. 
Tekintetünk találkozott, én önfeledten néztem 
szemei közzé, lelkem beleveszett azok csodás 
kékjébe, mely olyan volt, mint a lagúnák 
néma felszíne holdas éjeken.

A mint gyönyör ittasan néztem a szép 
szemekbe elsötétült előttem a világ. Nem 
láttam csak két szemét, mely vészt jóslóan 
villogott felém és a másik pillanatban az én 
szörnyetegem állt előttem. De ez is csak egy 
pillanatig tartott s a másikban már újra az 
isteni szép hideg leányt láttam, a mint elfor
dította rólam tekintetét.

* **
Szerelmes leltem, nem titkoltam. Az 

emberek az mondták rám, hogy bolond va
gyok. Az voltam, bolond, annak a két szemnek 
a bolondja.

Megismerkedtem az öreggel és leányával. 
Az öreg nem titkolta a leánya lelki állapo
tát ; megmondta, hogy újra visszakaphatja a 
szörnyű bajt Ilona. Dehogy kapja biztattam 
őt és magam. Mindennapos lettem náluk.

Ilona nagyon müveit, kedves leány volt, 
a kin nyoma sem volt a lelki zavarnak. Éngem 
láthatólag kedvelt. Az ébredező szerelem úgy 
látszott jó hatással volt kedélyére. Minden 
szava, tette öntudatos, józan gondolkozásu 
ember tette volt.

Megkértem, az apa újra kifejtette aggo
dalmait, de mikor látta, hogy kérésemtől el 
nem állok, bele nyugodott. Rövid vőlegénv- 
ségein alatt boldog voltam, mint a milyen 
boldog vőlegény csak lehet.

Elérkezett esküvőnk napja. Ilona izgatott 
volt mint minden leány esküvője előtt, de 
azért víg; tőlem háromszor is meg kérdezte 
nem félek-e?

Mikor elült a zaj és mi vissza vonultunk 
csöndes otthonunkba, keblem majd szét sza
kította a boldogság. Ilona újra megkérdezte, 
kötekedve: Nem fél?

Heves csókkal zártam le pajkos szá- 
jacskáját.

Nász éjjem volt az utolsó, melyet a föl
dön töltöttem. Bódult álmomban vasmarok 
szorítását éreztem torkomon, fel akartam ug
rani, és nem bírtam. Éreztem hogy végem van, 
de a halál küzdelem kétségbe esett vívódása 
sem adott annyi erőt, hogy ki szabadiihattam 
volna magamat.

Akkor láttam utoljára a véres szemű 
fekete daemont. Ö volt az utolsó a mit a 
földön láttam.

A következő perezben inár röpültein. 
Röpültem ide, a hol nem fáj többé semmi.

Most az örök béke, az örök nyugalom 
fenséges csendjében, ha vissza gondolok 
földi pályafutásomra, úgy cltépelődtem, úgy 
elgondolkodom, hogy ugyan mi a magya
rázata az én vizióimnak? de a megoldást 
nem találom és talán nem is fogom megta
lálni s o h a .............
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Különfélék.
— A színeit fény cs a virágok. Camille 

Flaimnarion a párisi Csillagászati Társaság
nak legutóbb érdekes jelentést tett arról, hogy í 
milyen hatással vannak a különböző szinü I 
fénysugarak a növényi életre. Juvisyi obszer- | 
vatóriumában a hírneves tudós több apró, 
üvegfedelü melegágyat rondeztetelt be, de 1 
úgy, hogy az egyik melegágy vörös, a másik 
kék, a harmadik zöld s a negyedik színtelen 
üvegtáblákkal volt ellátva. A melegágyakba , 
ültetett növények tehát mindig csak olyan 
fényt kaptak, amilyet az illető üvegtáblák 
átbocsátottak. Az ekként elért eredmény ! 
azután bámulatos volt. A kék világosság alatt
a növények csak tengődtek, nem bírtak kel
lően kifejlődni, csenevészek és törpék marad
tak. A zöld fény alatt levők már jobban nőt
tek, de azoknak a levelei is szinte fonnyad- 
tan csüngtek alá. A vörös üveg alatt tenyésző 
növények azonban szemlátomást pompásán 
érezték magukat, csodálatosan nagyra nőttek 
s csak úgy duzzadtak az életnedvtől. Érdekes, 
hogy a senyvesztő hatású kék üveg alatt a 
mimóza elvesztette közmondásos érzékeny
ségét, és a színes napfénynek jelentékeny 
befolyása volt a virágok színére és illatára 
is. Egy orgonabokrot például különféle szinü 
üvegek alá helyeztek s az orgonavirágok az
után a legváltozatosabb színárnyalatot muta- 
tatták a fehértől a vöröses-ibolyaszinig — a 
szerint, hogy a bokornak melyik virága milyen 
szinü üveg alatt fejlődött ki. A vörös üveg 
alatt érlelt földi epernek olyan erős volt az 
aromája, hogy kőröskörül elárasztotta szagá
val a levegőt. Még olyan virágok is, a melyek 
a közönséges napvilágon szagtalanok, bizo
nyos enyhe illatot terjesztettek, ha vörös 
üveg alatt nőttek fel. Minthogy pedig ez a 
mesterségesen szított illat tartósnak bizonyult, 
ha a friss virágszirmokat összegyűjtve, edé
nyekbe zárták, Elamnurion úgy vélekedik, 
hogy ezzel uj mező nyílt meg az illatszer
gyárosok számára, akik ezentúl fokozott mér
tekben aknázhatják ki vagy módosíthatják a 
külön-féle növény illatokat.

— Ruházat fából. A fáradhatatlanul mű
ködő találékonyság legújabb terméke, a lá
bul készült ruházat. Maga az eszme nem i' 
oly vadonatúj, ha meggondoljuk, hogy a 
pókháló, amely aránylag elég tartós és nagy 
hordképcsségü, nem áll semmi másból, mint 
az állat elrágicsálta és gyomrában feldolgozta 
fából. Hogy pedig a farost szövetek készíté
sére alkalmas, azt mi sem bizonyítja jobban 
mint az, hogy egy némely fa levált kerget 
a legerősebb kötőeszközül használják fel. És 
ha az ember a természetet soha sem érheti 
is utói, mégis ezúttal már nagyon megköze
líti. Csak a legutóbbi évek alatt kisértettek 
meg fonalat készíteni farostból, mióta Klaviec 
lipcsei mérnök a farostok ipari feldolgozására

szabadalmat kapott. A mérnök ezen találmá
nyát tetemesen megjavítva, egy lipcsei mű- 
szövő-gyár használta fel, amelynek készít
ményei a lipcsei ipar- és kereskedelmi kiállí
táson a lehető legnagyobb feltűnést keltettek, 
annál is inkább, mert úgy a pavillon fölött 
lobogó zászló, mint a gépészek és munkások 
ruhái is tisztára fából készültek. Tartósságu
kat a tapasztalat mutatja: a lobogó ugyanis 
diadalmasan daczolt széllel és zimankós, ned
ves idővel egyaránt, a ruhák pedig ismételt 
mosások után sem változtak meg. Nagy elő
nye a szövetnek, utolérhetetlen olcsósága, 
így tehát az ember a megvetett póktól is tanult 
valamit. Ha mindjárt a pókhálót nem is hasz
nálhatja lel, mégis a farostoknak tinóm gombo
lyag** való feldolgozását kétségenkivül tőle ta
nulta. Isten a megmondhatója, vájjon nem jön-e 
idő, midőn a fürkésző ember magát a pók
hálót is értékesíteni fogja? Mindenesetre a 
textilipar mai előrehaladottsága mellett a kér
dés semmi esetre sem oly nevetséges, mint 
annak előtte. A selyemhernyó, amely a fo- 
náleresztésben épp oly ügyes, mint a pók 
már rég megtanította az embereket arra, 
hogy a guboból kifejlett fonál alkalmas a 
legpompásabb szövetek készítésére is, mig a 
pókot, amely palotában és kunyhóban egy
aránt felüti tanyáját, lehetőleg mindenünnen 
kiküszöbölni igyekeznek. — A pókháló ipari 
feldolgozására m;,g ki sem gondolt. Pedig a 
pókháló finom szála nem egyéb, mint felol
dott farost, valamint az a papír is, amely
nek óriási pazarlása az erdőkedvelőknek már 
nem egy álmatlan éjét szerzett. Ki gondol 
ina a legelegíns ibb selyemszövetek láttára 
arra, hogy az csak a selyemhernyótól átvál
toztatott szederfarostból készült? Amint a 
szén, úgy a fa is csak a nap átváltozott 
hője. A nap lesz M id ezentúl szállítója ru
házatunknak, melynek kápráztató színeit a 
szén kölcsönzi.

— A találékony érsek. Ennek a követ
kező kis tölt n *tnek a hőse a jelenlegi canter- 
bury-i érsek elődje, aki semmitől sem irtó
zott jobban, mint a haszontalan kiadásoktól. 
Állásánál fogva sokat kellett utaznia, leve
leznie, ami mindig igen nagy keserűséggel 
töltötte el. mert ámbátor egy levelet igen 
olcsón visz el a posta, sok levél mégis sokba 
kerül. Sokáig gondolkozott, hogy például a 
telegram injait hogyan tehetné olcsóbbakká. 
És igen ügyes ötlete támadt. Egy napon tele- 
grammot küldött egy vidéki paphoz, amely 
telegramul szószerint igy hangzott:

János, III. 13—4.
A pap megkapta a sürgönyt, elővette a bib
liáját, kikereste a jelzett passzust, mely igy szól: 

Sok dolgot szeretnék tudatni veletek, 
de nem tehetem tinta és toll segítségével. 
Remélem, hogy találkozom veletek legkö
zelebb, s ez alkalommal elmondhatom, amit

akarok. Béke legyen veletek. Üdvözölnek a 
barátaink Üdvözöljétek a mieinket.

Az érsek úr igy négy szóval fejezte ki azt, 
ami a szövegben harminczkettővel van kife
jezve, és úgy megörült ennek a jó gondo
latnak, hogy aztán — ha csak tehette — 
mindig ily módon telegrafált.

— A világ legnagyobb zongoragyára. 
New-Yorkban van a világ legnagyobb zon
goragyára, melynek megalapítója a nemrégi
ben elhunyt Stainvay volt. 1886-ban egy 
társaság négy millió dollárért meg akarta 
venni a gyárat, a melynek ezután is Stain
vay lett volna az igazgatója egy millió dollár 
fizetéssel. E t rv azonban nem valósult meg. 
Az óriási gyárban 1872-ben készült el a 25 
ezredik zongora, amelyet az orosz cár, akkor 
meg trónörökös vett meg. Ez ideig 85 ezer 
zongorát készítettek a gyárban, amelyet most 
az elhalt Stainvay örökösei vezetnek.

— Az ember összetétele. Az angol Irondt 
szerint mindössze 13 anyagból van össze
alkotva az emberi test és pedig öt légnemü- 
ből és nyolez szilárdból. A főalkatrész ezek 
között az oxigén. Egy 70 kilogramm súlyú 
emberben 44 kilogramm van, természetesen 
erősen összeszoritva, mert különben 28 köb
métert töltene be ennyi oxigén. Az említett 
súlyú testben azonkívül 7 kiló hydrogén van, 
ami 80 köbmétert töltene meg szabad álla
potban. A másik három légnemű anyag 1.72 
kilogramm nitrogén, 0.8 klór és 0.1 fluor. 
A szilárd anyagból 22 kilogramm szén, 0.8 
phosphor, 0.1 kén, 1.75 calcium, 0.08 kálium.
0.07 nátrium, 0.05 magnesium és 0.045 vas 
van. Amint hát ebből is látszik, az emberek 
nincsenek valami nagyon becses anyagokból 
összealkotva.

Gyors is figyelmes kiszolgálás!
Nyíregyháza város, valamint a 

vidékről beránduló közönség szives 
figyelmébe ajánlom Nyíregyházán, a 
rom kath templom mögött, a Török
féle hnzban, 15 év óta fennálló

borbély- és fodrász-üzletemet.
Üzletemben a haj, szakáll és bajusz 

ápolásához szükséges összes szerek és 
eszközök dús választékban kaphatók.

Tisztelettel

Major István,
(6 ?_i) borbély és fodrász

i  h i r d e t m é n y .
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r,7 Deutsch Xtflenyliért, *
fe l 1  ̂ kerenkedö, p u zo n y l-u tc xa  3. m á m .

Nagybani bevásárlási utamból visszatérve, tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy az összes

téli és divat ujdonsági czilshceim megérkeztek,
Raktáron tartok rengeteg n a g y  választékban  és fe le tte  o lc só  árakon  valódi J a g e r -fó le  a lsó

ruh ákat férfiak, nők ésk g ye r m e k e k  számára. Továbbá mindennemű harisnyákat, keztyüket, női btusokat, kötényé- g  
■.„> ..|„a s-fnkiiv ik-it különféle színben, férfi és női sapkákat és múltokat.

’ ‘ A leguiabb i mostani divat szerinti férfi schifión ingeket és lábravalókat, gallérokat, mansettákat, zsebkendőket, 
esernyőket, sétabotokat; valódi ku ty a -b ő r  és classée keztyüket. nyakkendőket, a legiobb gyártmányú nyúlszőr kalapokat, 
minden kigondolható formában és színben.

Készletben tartok a legújabb párisi divat szerinti minden kigondolható színben és szélességben né'i ruha-díszeket, úgy
mint • valódi ungora bőr, különféle madarak tollai, hattyú és minden másféle prémek, bársonyok, gyöngy, és zsinőr-díszek. 
rüschök, vitézkötés és zsinórozások, szalagok, csipkék és még ezer, meg ezer más divat újdonságok pipere és rövidárú czikkekben 
rendk ívü li o lc só  árakon .

Hogy a nagyérdemű közönség mindezekről meggyőződést szerezhessen, szives látogatását es pártfogását kéri
tisztelettel

v í

4*3



8 IV A' I H  E  ( í  V II A Z A

1
I

I

I
t
X
I
I
I

•r  --- ---- ----------** , Jsb.

Hirdetmény.
Nyíregyháza város ávről-évre emelkedőben van; 

igy tehát sem a modern kor vívmányai, sem a mind
inkább terjedő általános műveltség elől nem zárkozha- 
tik el. Ez okozta, hogy most még egy hetilap indult 
meg városunkban, mely bizonyára az egész nagy közön
ség, s minden egyes polgár érdekeit szem előtt fogja 
tartani.

Mi is felhasználjuk az alkalmat, hogy immár ezen 
uj lapnak c czélra szánt hasija in  tisztelettel figyelmei- 
fessük a mélyen tisztelt közönséget üzletünkro mely 
Nyíregyháza város és e megye lakosságénak nagyra- 
beesült bizalmát már több éven keresztül szerencsés 
volt kiérdemelni, úgy Ízléssel kiválasztott

üagr m odern árúi,
valamint á r a i n a k  s z o l id s á g á n á l  fogva is.

Állandó nagy raktárt tartunk rövidál ú, női és férfi 
divat czikkekből, sport díszmű árúk, bőr, ipar, utazó, 
lovagló, vadász és játékszerekből, pipere szappan és 
illatszerekből.

Az őszi és téli idényre gyermek, férfi és női Jáger 
alsó ruhák, pamut és gyapjú kötött harisnyák és kesz
tyűk. Mindenféle posztó és bőr czipők és vadász csiz
mák: asztrakan, sealskin és Bieber sapka és karmantyúk, 
s gallérok. Fiú és férfi ing, gallér, kézelő és nyakkendők.

Ló és kocsi takaró, angol pokróczok, plüseh taka
rok, úgyszintén szobaszőnyegek. Gyermek kocsik. Virág 
és vizité asztalkák.

Mihamar időszerűvé váló november 1-Jére 
s í r k o s z o r ú k  1 írttól 10 Írtig nagy választékban.

R u z s o n y i  t e s t v é r e k ;
m üiparárú rak tárában .

Iskola-utcza 3., a „Zöld papagájhoz."
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bútor-raktár,
hol úgy a legegyszerűbb, mint díszes s f jisz c r ii 
b ilié, ebédlő  és sálon berendezések , valamint 
egyes bútordarabok Iliig)’ vő 1 ns/tékbn  n s ju tá 
nyos árak o n  szerezhetők be

Mely körülményre a nagyérdemű közönség 
figyelmét tisztelettel felhívom

H E I D E R  A N T A L
telőbb Varga Károly).

(5 3 íj Nyíregyházán, pazonyl-utcza ti. sz.

m
ti
ti
ti
t i
ti
t i
t i .
t i
’•£*
X:
t i
’lf;
ti
t i

ti 
ti 
ti

S IM M M  S í- t i  Ü  M  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  t i  ti. t i  t i

H irdetm ény .
A debreczeui-utcza 2-ik számú italmérési 

engedélyijei felruházott, 3 utczára szolgáló 
sarok-ház, amelyben ez idő szerint is jofor- 
galmu korcsma van. szabad kézbél

eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt d r. I’l’ok 

G yula ügyvéd, idiola-utcza Id-ikszám  (Bcsse- 
uyey-ház) ( í - s -  >

jpjVV’ vw'.wv rj^gwv rprv^vv^^  ̂v y ” - r

KERESKEDÉS ÍZ „DICSŐ FCBBtSHOZ" mEGIHlizi, VÁFIOSHÁZJÉR~'(FeriicÁa'~Rtjd[ilf-félE hit).
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy az , , 0 1 c s Ó  f o r 

r á s h o z * *  czimzett kereskedésemben a következő, a téli idényre szükséges czikkek í+z m e s é s  
o l c s ó  a r b a n  ' kaphatók,  úgymint:
Női, férfi és gyermek Irikó ingek, úgy

szintén trikó alsó nadrágok.
Női, férfi és gyermek schiíTon ingek és 

schifTon alsó nadrágok.
Női finom fehér a só szoknya, úgyszin

tén fekete alsó szoknya.
Női és gyermek színes és fekete kö

tények.
Legfinomabb fiugyermeknek való posztó 

és trikó öltönyök.
Legfinomabb leánygyermeknek való 

trikó és hara®7i ruhák.
Selyem és gyapjú Schaolok, zsenilia 

kendők és kapfsonok.
Legfinomabb har&szt kendők.
Valódi Himalája posztó kendők, különb

féle nagyságban.
Valódi Madapolán és Riesen schiffonok.
Legfinomabb rumburgi vásznak, len, 

ezérna és pamut vásznak.
Magamat s üzletemet a

Finom ezérna kanavász és Szefirek. 
Legfinomabb Gobelin ágylerilők, Jutla 

és csipke függönyök.

L

Valódi ezérna abroszok, asztalkendők 
és törülközők.

Legdivatosabb Poenzsé és szüra selymek. 
Különbféle gyöngy és zsinór díszek. 
Legfinomabb csipke és gyöngy Figarók. 
Legdivatosabb crém, fekele és fehér 

csipkék.
Legfinomabb Moareé, feil és double 

selyem szalagok.
Legfinomabb fehér, színes és Moár díszek.

„ gouvre rüsehek.
„ ezérna és divat barchetek.
» gyapjú szövetek.
„ prágai glas*'e keztyük.
„ gyapjú és trikó kezlyűk.
B gallér és kézelők, 

nagyérdem ű közönség jó in d u la tá b a

gfinomabb női, férfi és gyermek .láger 
ingek.

Legfinomabb gyermek patent harisnyák. 
Legfinomabb Jáger, Imperial és ber

lini pamut.
Legfinomabb női és gyermek valódi 

halcsont fűzők.
Legfinomabb mosdó szappanok.

„ illatszerek.
Legfinomabb bőr és czeluloid pénz- és 

szivar-tárczák.
Valódi aczél zsebkések.
Valódi teknősbéka díszhajtűk. 
Legfinomabb atlasz és casmér paplanok. 
Egy darab török paplan ára 1 frt :i<» kr. 
Legfinomabb és divatos férfi és női 

nyakkendők.
Legfinomabb férfi selyem nyakkendők 

csak 12 kr.
s pártfogásába ajánlva, maradok 

külö nős tisztelettel

Jakobovits Adolf,
k o r e - U e d ő .

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




