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A sz ín ház  so rsa .
A nyíregyházi színház eladó.’ Úgy 

általánosságban véve ez a hirdetmény 
felette szokatlan, mi azonban, minden- 
téleképen különleges nyíregyháziak 
nagyon meg szoktuk, úgy hogy nem 
is hangzik a fülünknek bántóan!

ilát eladó! Tudják az alvégen is, 
ahonnan pedig ez ideig nem igen 
tisztelte meg becses látogatásával 
a színházunkat csak minden ötszáza* 
dik ember. Elvégre is nem ütközik 
meg rajta senki. Aminek sziutéu meg 
van a maga oka.

A mi színházunk tudvalevőleg — 
ad nótám : Székesfehérvár az áldozat- 
készség forrásának bőséges pénz osz
tásán, helyesebben annak reménysé
gén épült fel. S/.o sincs róla, az az 
áldozatkészség eléggé kezdetleges gaz
dasági és forgalmi viszonyaink között 
sziute meglepő mértékben nyilvánult, 
annyira, hogy szinte büszkeség duz
zaszthatja keblünket. Ámde ami ál
dozatkészségünknek nemcsak ethikai 
határa, de mindeuekfölött tiuancziá- 
lis határa van. Epén azért nem csoda, 
ha az áldozatkészség ethikai hajlama 
daczára a tényleges eredmény mindeu 
várakozást kielégítő, semmiképen sem 
lehetett

Hanem azok, akik megnyitották 
a .jó üzlet" reménységével harczban

álló színházi részvények aláírását, a 
csak viszony agosan kedvező ered
ménynyel végződött jegyzés által 
megteremtett helyzet nehézségeitől 
korántsem ijedtek meg. A hiányzó 
összeg kölcsön által történt előállí
tásával segítették ki a felette égető 
színház kérdés mindnyájunkra uézve 
előnyös megoldását.

A színház tehát felépült abban a 
biztos tudatban, hogy a részvényesek 
nem csak hogy osztalékra nem gon
dolnak, de sót őszinte örömmel le
mondanak a szabályszerűen kiállított, 
sót talán fel is szelvényezett részvé
nyeik tulajdonjogáról.

És m o st...........
Nincs szeiencsésebb város a nagy 

magyar alföldön, mint Nyíregyháza
Más városban — nincs is messze 

az alkalmas exemplum, Nagyvárad 
nemzedékek halnak ki a szinhaz-kér- 
dés megoldásának nagy feladata 
alatt. Nálunk ez önmagától oldó
dik meg.

Színházunk van 1 Ez a jelen. Szín
házunknak lenni kell! ez a jövő. 
Csakhogy a színház alapítója és fenn
tartója: a részvénytársaság tönk szé
lén áll, sót mondjuk ki őszintén, ott 
állott tudva és szándékosán a nemes 
czél mindent elnémító hatása alatt 
a szervezkedés pillanatától kezdve 
A vidám dráma kimenetele nem le

het más, mint a „Színház" fenntar
tására egyedül jogosított és kötele
zett város közbe lépése nem a rész
vénytársaságnak, de a színház enimens 
jelentőségű érdekeinek megmentése 
végett.

A tételt_ helyesen csakis igy lehet 
felállítani. Es teljesen elhibázott az a 
gondolkodás, amely a színházi rész
vénytársaság kedvezményezését látja 
vagy sejti abban, ha a város a szín
házunkra jelzálogilag nehezedő terhek 
— és csakis ezeknek — elvállalásá
val tulajdonul szerzi meg az aránylag 
csekély áldozattal, rendeltetésének 
egészben megfelelő karba helyezhető 
színházat.

A részvénytársaság érdeke és a 
kérdésbe beleokoskodott megmentése 
. . . bagatell. Ugyan mit kell meuteni 
azon a részvénytársaságon, amely a 
maga jószántából nem akar menekedni. 
Sőt ellenkezően ! Nem kivan létezni. 
Minthogy pedig az ő nem létezése 
egyúttal a színház „nem létezésével" 
áll szervi kapcsolatban, ennélfogva 
egy könnyű, olcsó és észszerű hely
cserével el kell fogadni a követelődző 
dáma, — a színház istenasszonyának 
kínálkozó karját — a városnak.

Ez csak igen egyszerű !
Nem is kulturális, nem is nagy- 

lelküségi elhatározás kell hozzá, hanem 
igen-igeu közönséges egyszer-egy!

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,
A kórterem ben.

Irta : C songor József.

A hatalmas, széles ablakokon besütő 
nap sugarait leeresztett redőnyök lógták töl. 
A bosszú kórterem minden zeget-zugát igy 
is ragyogó világosság töltötte be. A nagy- 
terjedelmű teher lalak szinte szórlák maguk
ból a világosságot, melyet a padlózat ragyo
góra súrolt kókoczkái csillám ló tény nyel ver
tek vissza.

Tisztaság és világosság: ez jellemezte 
első sorban az óriási, modern berendezésű 
kórtermet, melyben mindössze nyolcz, vakító 
fehér ágyneművel ellátott, fehérre festett 
ágy állott, czentiméternyi pontosságú egy
forma távolságra egymástól. — Az alorvos 
katonaviselt ember, tartalékos főorvos volt, 
katonásan tartotta be a rendet s olyan 
szeme volt, mint a sasnak.

— János, a hetes ágy közelebb van a 
falhoz, mint szabad volna.

János, a lelkiismeretes szolga valósággal 
niegdöbenéssel hallotta e kegyetlen kijelen
tést, épen egy félórával ezelőtt igazította az 
ágyakat. Jobban megvizsgálták s tényleg az 
alorvosnak lett igaza, az ágyat másfél czenti- 
nieternd urrcbb kellett tolni, a fallal ellen
kező irány bán.

Ez délelőtt történt s János ezért olyan 
lehangolt meg most is. Egykedvűen szede
geti össze az asztalról a tányérokat, tálezára 
rakja s kifelé tart. A hármas, egy bankhiva
talnok utána kiáltott:

— János, mondja meg a szakácsnak, 
hogy a császár-morzsolyából máskor ne ilyen 
morzsányi, hanem nagyobb adagot adjon. 
Mondja meg neki, hogy ez a sebész?ti osz
tály, nem a belgyógyászati, itt mindenkinek 
jó  gyomra van.

— Már én csuk annyit hozok, amennyit 
kapok, izenetvivő pedig nem vagyok, ha 
panasza van a hármas urnák, tegyen jelen
tést a főorvosnak, dörmögte vissza János és 
mergesen becsapta az ajtót.

A legtöbb beteg ágyában volt és az 
ebéd utáni siestát élvezte. Csak az egyes és 
a hatos időzött a társalgóban, szenvedélyes 
tartlizók voltak s minden nap félkettőig já t 
szottak. — A többi beteg gyorsan elszívta 
szivarját s hamarosan visszafeküdt ágyába. 
Csak a négyes b küdt állandóan már több 
hónapja. Szenvedélyes doliányos volt, a kór
teremben pedig nem lehetett füstölni s igy 
csak éjszaka elégíthette ki passióját, heten- 
kint mindössze kétszer, amikor Arminia nővér 
volt a soros az éjjeli fölvigyázásban, a többiek 
följelentéssel fenyegették, Faustina nővér egy
szer tényleg fői i* jelentette.

János kimenetele után a hármas foly
tait 1 kifjikadáw iil:

— Tényleg, éhen kell Itatni az ember
nek ! Az adagok szemmelláthatólag naprol- 
napra kisebbednek. Ezelőtt két hettel, ami
kor bekerültem, még jól is laktam. Kar. 
hogy nem vagyok gyomorbajos, bizonyosan 
kikuráltak volna.

— Téved szomszéd ur — szólt a né
gyes — az adagok egyformák, csak a ke
gyed étvagya nem az.

— Mar bocsánat, kedves négyes ur, ha 
a feleségem nem hozna minden délután egy 
kis ennivalót, az alorvos már régen az éh
halál tüneteit diagnosztizálhatta volna rajtam.

— Úgy van, — vágott közbe a kettős — 
mi nem csak betegek, de egyúttal műkoplalók 
is vagyunk.

— Bár nekem volna olyan étvágyam, 
mint az uraknak, nem panaszkodnék — nyö
gött a négyes. Halálsápadt arcza s beesett 
szemei beszéltek helyette arról az öt hónap
ról, melyet mozdulatlanul fekve, ágyában 
kellett töltenie.

Az ötös nem vegyült a társalgásba, 
tenyerébe temetve fejét, buskomoran nézett 
maga elé. — A főorvos holnapra tűzte ki 
operáczióját.

— Ötös ur, mit busul, — incselkedett 
vele a hármas. — Talán csak nem attól a 
rongy operác/.iótól fél? Mi uz? Harom-negy 
vágás, kikanalaz/.ák a gennyedtseget, aztán 
jötiet vissza. Nekem egv arezvonásom sem 
torzult el. mikor megbicskú/.t.ik.
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Tudniillik 35—40 ezer forinttal 
vesz meg legalább 200,000 forintot. 
Mert bizonyos az, hogy ennek a ked
vező vásárnak elszalasztása esetén a 
városnak épiteni kell, — tessék jól 
megérteni: épiteni ke ll egy másik 
állandó színházat, amely alkotása bele 
fog kerülni, — és ezt is kérjük jól 
megfigyelni — bele kell kerülni leg
alább 200,000 forintjába azon egyszerű 
okból, amely okból 20 milliós parla
menti épületet emel az ország áldozat- 
készsége. Utóvégre is törvényt hozni 
lehetne szabad ég alatt is, a mostani 
épületben is, sót a Lipót-városi város
háza nagy termében is, ha nem 
játszana bele a sok minden tényező
kön kivül a nemzeti méltóság érdeke 
a kérdés megoldásába.

Sőt bizonyos ideális szempontok 
hatásának engedve, mi fogadnék épen 
ujongó lelkesedéssel a város azt az 
elhatározását, hogy nem váltja magá
hoz a színházat olcsó áldozattal. Mert ez 
esetben látnék lelki szemeinkkel alkal
masabb helyen, díszesebben és nagyobb 
arányokban felépült 200.000 forintos 
városi színházat igen közel jövőben.

Hanem addig is, inig a város anyagi 
helyzete odáig javul, hogy a nemzet 
kulturális érdekkörébe bele tartozó 
ily díszes színház építésére gondol
nunk szabad lesz, addig is figyelmébe 
ajánljuk Nyíregyháza város tanácsá
nak és képviselő-testületének, hogy a 
városnak — ez idószerint még sajnos 
csak intelligens közönsége követeli, 
hogy színház legyen.

Ez pedig valamivel iontosabb tény, 
miut az, hogy a színház egy kicsit 
oldalt van.

Közügyek.
— Uj építkezési szabályrendelet. A Nyír

egyháza városában ez idő szeiint érvényben 
levő építkezési szabályrendelet, amely még 1

— Könnyű annak beszélni, aki már túl 
van rajta.

— Holnap ilyenkor kegyed is utana lesz.
— Megkerein a főorvost, hogy narko- 

tizáljon.
— Kedves barátom téved, ha azt hiszi, 

hogy megteszi. Ilyen csip-csup operáczióhoz 
nem vesztegetik a chloroformot.

— Anélkül meg nem hagyom magain.
— Nem hagyja? Nagyon kérdik azt 

magától. Csak egyszer lent legyen az ainbu- 
latóriumban.

— De le sem megyek.
— Hát akkor minek jó it ide? Itt nem 

gyógyítanak sárkány zsírral vagy kigyóhájjal.
A betegek hangosan nevetni kezdtek. 

A nevetésre az egyes és hatos bejöttek a 
társalgóból s mivel a tartli partinak már 
vége volt, ágyaikba feküdtek. Az egyes egé
szen fiatal gyerek, segített a hatosnak, ki 
vastag ur volt s a hal lábára erősen bicze- 
gett. Ágyához segítette s aztán gyorsan ő 
is a takaró alá bujt. A hatos erősen libegve 
nehezen elhelyezkedett.

— Ma én voltam a győztes, tizenkét 
parti közül nyolczat nyertem. Kétszer niatch 
is volt a fiatal ur — szólt a hatos vidám 
hangon.

Az egyes e kijelentésre nem reagált. 
Egy Kock-féle regenyhe temetkezett s arcz- 
vonásai után ítélve, két óra hosszat nem 
látszott inegközelithetönek.

A nyolczas szólalt meg aztán, egy fekete 
kórszakállas úriember.

N Y Í R E G Y H Á Z A .

az 1876-ik évben készült, már sok tekintet
ben nem felel meg a követelményeknek. Ezt 
az illetékes tényezők is rég felismerték s en
nek a következménye volt az a szabályren
delet-tervezet, amelyet két év előtt terjesz
tett a tanács a képviselőtestület elé. A kép
viselőtestület azonban akkor, minthogy a mér
nöki hivatal reorganizácziója már tervben 
volt, ennek megtörténtéig levette a napirend
ről. Most, hogy a mérnöki hivatal már szer
vezve s — bár egyelőre ideiglenesen — be
töltve is van, az építkezési szabályrendelet 
dolga ismét felszínre került. K le in  I s tv á n  
városi főmérnök azonban a két év előtt ké
szített tervezet helyett egy más, némely te
kintetekben attól elterő s több város érvény
ben levő és a gyakorlatban bevált építkezési 
szabályrendeletei alapján kidolgozott terve
zetet terjesztett a tanács elé. A tervezetet 
kedden délután vette tárgyalás alá a város 
tanácsa az építkezési bizottsággal együttesen. 
Ezen ülésben azonban a terjedelmes szabály
rendelet-tervezetnek csak egy részén halad
tak keresztül, a hátralevő rész a pénteken 
délután tartandó folytatólagos ülésen kerül 
tárgyalás alá. Az uj tervezet több rendbeli 
gyökeres újítást javasol behozni az építkezési 
szabályokba, de egyszersmind az építkezési 
ügyek kezelésébe is igv a többek között a 
szabályrendelet hatályát kiterjeszti nemcsak 
a város belterületére, hanem határára is, 
ahol tudvalevőleg most a megyei szabály- 
rendelet van hatályban. A várost négy épít
kezési kerületbe osztályozza. Az első kerü
letbe sorozza a főtereket, (városháztér, vár- 
megyeháztér, a városházutcza, a pazonyi és 
iskola-utczak eleje) amelyeken csupán emele
tes hazak építését engedélyezi zárt sorokban. 
A második epitkezesi kerület a város belső 
területét foglalja magában, amely kerületben 
csupán téglából épült házak építhetők. A 
harmadik kerület a külső városrészeket, to
vábbá az 1-rkertet, az uj és ószőlőt foglalja 
magában, kötelezővé tevén itt is a tüzinen- 
tes fedélzetet. A negyedik kerület végűi a 
külső területeket, a tanyákat foglalja magá
ban, ahol a náddal való fedést is megengedi. 
Az építkezési ügyek kezelésére nézve azt ja 
vasolja a tervezet, hogy az építési ügyek 
előadójául a rendőrkapitány helyett más ta
nácstag jelöltessék ki, a rendőrség csupán 
rendészeti tekintetekből vegyen részt a hely
színi tárgyalásoknál. Ezen építkezési szabály
rendeletnek kiegészítése lesz majdan a mér-

— Ha a szomszéd ágyba kapunk vala
kit. akkor kifüggeszthetjük az ajtóra, mint a 
villamosra szokták. .Telve.*

— Vájjon mi,yen lesz a közös szom
szédunk. szólt a vastag hatos, bár tudna 
alsóst. Egyes barátom maga nem kívánja?

— Tiszta szivemből, kiáltott vissza az 
egyes, ki az alsós szó hallatára egy pilla
natra letette kezéből az érdekes regényt. A 
kővetkező pillanatban aztán újra fölvette.

A beszélgetés lassankint mind gyérebb 
lett. A hármas megkezdte szokott ebédutáni 
álmát, a hatos hatalmas tokáju feje is álmo
sán hanyatlott a parimra. Az ötös még egyre 
mereven nézett maga elé, a tanár bérétva- 
élessegü késeire gondolva, a sápadt négyes 
szunyókált, a kettes szintén aludt. Tökéletes 
csönd uralkodott a teremben.

E pillanatban hirtelen fólpattant a kór
terem ajtaja. A betegek ijedten rezzentek 
föl, s mindnyájan az ajtóra néztek, melyen 
János lépett be, s az ajtó másik szárnyát is 
kinyitotta. Visszament a folyosóra, s a má
sik szolga segítségével hordágyat czipelt be, 
melyet a hetes ágy előtt tettek le.

A hordágyon kis fekete bajuszu, viaszk- 
sárga arczu, húsz-huszonkét eves fiatal em
ber feküdt mozdulatlanul.

Gabriella nővér bejött, s gyorsan meg
vetette az ágyat. A fiatal embert letakarták, 
s a két szolga kirnéletes lassúsággal az ágyba 
emelte.

nöki hivatal által kidolgozandó szabályozási 
terv, amelynek elkészítésében most már, látva 
a mérnöki hivatal arravalóságát és ügybuz
galmát, szintén reménykedhetünk.

K á lla y  A n d rá s  a szooz iá liz -  
m usról.

A .Szabolcsmegyei szocziálizmus* czim- 
mel egy 44 oldalra terjedő röpirat szerű 
füzetke került ki a sajtó alól a napokban.

Ebben a füzetben voltaképen azok a 
hírlapi czikkek vannak összegyűjtve, amelye
ket K á l l a y  A n d r á s , Szabolcsvármegyének 
huzamosabb időn át volt főispánja a , Nyír
vidék*-ben tett közé abból az alkalomból, 
hogy a .szocziálizmus*-nak nevezett mezei 
munkásmozgalom Szabolcsvármegyében már
mar fenyegető jelleget öltött.

Kállay András, a mellett, hogy éppen 
ennek a vármegyének nyolcz éven keresztül 
főispánja volt, a vármegye szülötte, kinek 
magának is itt vannak birtokai s aki élete 
legnagyobb részét e vármegye területén, e 
varmegye lakosai között elte le. közvetlen 
érintkezésben allván a néppel s viszont köz
vetlen összeköttetésben a hatósági élettel is. 
Olyan férfiú tehát, akinek gondolatai, szavai 
közvetlen tapasztaláson alapulnak s ezek 
mellett olyan férfim, akiben a közjó iránti 
meleg érdeklődéssel magas szellemi intelli- 
genczia és széleskörű képzettség párosul.

A szabolcsmegyei szoczializmusról közre
bocsátott füzet ilyen körülmények között 
joggal tarthat számot nem csak egyszerű 
tudomásul vételre, de arra is, hogy az arra 
hivatott tényezők vele mélyrehatóbban fog
lalkozzanak.

A ezikk-sorozat, vagy mondjuk : röpirat 
az igazi, a bölcseleti szocziálizmus alapvető 
eszméinek ismertetése után nyomban azon 
kérdést veti fel: „mi is az az alföldi es 
szabolcsmegyei szocziálizmusv Van-e annak 
létjoga? Miért és miből keletkezett az az 
alföldön és nálunk Szabolcsmegyében ?“

Arra a kérdésre, hogy van-e ennek az 
egesz mozgalomnak történeti múltja : nemmel 
felel s magukat a szocziaiisztiküs eszmékét 
idegenből á tp lá n tá lta la k  találja, mint ame
lyek az utolsó negyedszázadban szivárogtak 
he nyugotról .egyetemben a phylloxera, 
peronospora, buzalégy, sertésvész stb. áldá
saival.*

Az alorvos megjelent, s rendelkezni 
kezdett.

— János, a hordágyat vigyék le, küldje 
föl Hortenzia nővért maga pedig hozza föl 
a gennycsészét, sublimat vizet s kötszereket.

Az alorvos erre a beteghez ment.
Hogy hívjak barátom ? kérdezte tőle 

barátságos, részvétteljes hangon.
A beteg mereven az orvosra nézett, 

szeinefehére csaknem kifordult, vonásai esz- 
méletlensegéről tanúskodtak, értelmetlenül 
nyögdécselt s látszott rajta, hogy ez gyön
gíti, aztán teljesen elhagyta magat.

János megérkezett, s a sebészeti eszkö
zöket az ágy mellett lévő éjjeli szekrényre 
helyezte. A beteg most hirtelen rugdosni 
kezdett, takarója le is esett a földre. Az al
orvos intett a két apáczának, akik erre a 
beteg két lábát lefogták.

Az alorvos lecsúsztatta a beteg melléről 
az inget, s a rajta lévő kötést kezdte lebon
tani. Mellén, valamivel a szív fölött apró, 
pár miliméter szélességű nyílás volt. A vér 
nem folyt belőle, s az egész lyuk l'ólüJetes 
megnézéssel csekély sebecskének látszott. Az 
alorvos fülét a  beteg melléhez illesztette, s 
hosszasan hallgatózott jobbról is halról is. 
Aztán csipetnyi vattát sublimát vízbe mártva 
lemosta a kis sebről a megszáradt vért, 
annak nyílását gyöngéden bedugva nedves 
vattával bekötölte. E rövid műtét alatt a 
beteg sárga arcza a mellére hanyatlott, s
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Majd egybevetve az alföldi és a szabolcs- 
megyei, külsőleg hasonló mozgalmakat, úgy 
találja, hogy ezek is elütök egymástól s mig 
az állóidon az elégedetlenség csirája az utolsó 
egy-két évtized alatt megváltozott köz- és 
gazdasági, valamint a sajátságos birtokviszo
nyokban található fel, addig ezzel szemben 
a szabolesmegyei mozgalom eredetére ilyen 
magyarázat nem lelhető s épen azért az 
itteni mozgalmat egyenesen a lelketlen fel
bujtók áltat előidézett és földosztásra, tehát 
könnyű vagyonszerzésre irányuló hajlammal 
vegyitett sztrájk-mozgalomnak minősíti.

Foglalkozik azonban a röpirat azokkal 
a külső körülményekkel is, amelyek a könnyű 
vagyonszerzésre irányuló általános embeii 
hajlandóság mellett lehetővé tett k, illetve 
elősegítettek a gálád izgatok lelketlen mun
káját. Ilyenekül a nepneveles nem elég teljes 
voltat, a köznép köreben mindinkább terjedő 
valláslalanságot és azt a körülményt talalja, 
hogy a társadalom nem fordít eleg gondot a 
szegényebb munkás nép erkölcsi felfogásának 
tisztántartására és anyagi boldogu'asanak 
lehetővé tételére.

A röpirat tcndencziája, mikor a mozga
lommal szemben a létező bajok orvoslását 
keresi, a társadalom a felé irányul. „Anarchia 
felé csak azon nép hajlik amelynek az er
kölcsi jogrendbe vetett hite m egingott!-------“
Ebben alapigazságban csúcsosodik ki a róp- 
ilatnak ez a része.

Aztán leírja a szabolesmegyei munkás- 
nep jelenlegi helyzetét. Leírja pedig olyan 
megkapó színekkel,ahogy csak egy melegen érző 
szív dolgozhat, de az is csak „természet 
után* — ha szabad ebben a kérdésben ezt 
a kifejezést használnunk.

Általában az egész röpiraton átvonul 
valami sajátságos, mesterkéletlen közvetlen
ség amely hogy mennyire eltalálja a valót, 
csattanós bizonysága az a „Válasz*, amit az 
annak idején a hírlapban megjelent czikkekre 
az eper.eskei nepszövetkezet tagjai küldtek 
be s amely a lüzelben egész terjedelmében 
szinten fel van ve ve, valamint azon „Viszon
válasz* is, mit Ká lay András erre a vá
laszra irt.

Nekünk természetesen nem lehet cze- 
lunk a röpirat, illetve a füzet égés/, ta rta l
mát mintegy kivonatolva reprodukálni. Az 
itt ismertetett részekből is kitűnik azonban, 
hogy Kállay András nagy szolgálatot és jo

csak akkor rezzent kissé össze, mikor az or
vos közvetlen a sebet érintette.

Egyébként mindent hagyó* t magával 
tenni, s csöppet sem moccant, midőn újra 
lefektették.

Az alorvos távozni akart midőn János 
lépett be.

- -  Fekete Márton szabómester szeretne 
alorvos úrral beszélni.

— Küldje ide.
János bevezette a szabómestert, ki egye

nesen az orvos fele tartott és remegő han
gon kérdezte tőle.

— Igaz, hogy a testvérem mellbe lőtte 
magát?

— P sz t! csöndesen ! intette az alorvos, | 
testvére itt fekszik, mondta suttogva.

A szabómester egészen elborzadt test- | 
vére arczszinétől, melyet ez arezra a halál 
ecsetje festett. Meg fog halni?

— Meg, felelte az orvos.
— Még ma?
— Még ebben az órában. — Az orvos 

a beteg üterét vizsgálta hosszasabban, s 
valamit irt az éjjeli szekrényen levő lázcze- 
dulára.

Most elmegyek, félóra múlva vissza
jövök, szólt az apáczákhoz. 11a időközben 
rosszabbul lesz a beteg, okvetlenül hivassa
nak. S ezzel az orvos elment. A szabó úgy 
nézett utána, mintha testvére eletet vitte

szolgálatot tett a szocziálizmusnak nevezett 
mozgalom elleni védekezés, vagy is inkább 
a mozgalomra okot szolgáltató bajok orvo- 
solhalására akkor, mikor tapasztalatait és 
(elfogását ekként közkézre bocsátotta s a 
magunk részéről csak melegen óhajtjuk, 
hogy ezt a röpiratot az érdekeltek és érdek
lődők mennél számosabban szerezzék meg 
és ismerjék meg.

A nyíregyházi gyüm ölcs- 
piacz.

Mint előző számunkban jeleztük, B e n c s  
L á sz ló  polgármester a HofTmann Mihály hely- 
bei i kereskedő kérvénye folytán, értekezletet 
hivott össze a nyíregyházi gyümölcspiacz 
érdekében.

Ez az értekezlet a múlt szombaton, e hó 
lG-án délután tartatott meg a városháza kis 
tanácstermében.

Jelen volt az értekezleten gróf P o n g rá c z  
J e n ő , a gazdasági egyesület elnöke is, vala
mint többen vidékről s a helybeli gazdák 
közül is.

Bencs László polgármester az értekezle
tet megnyitván, minthogy annak további ve
zetésében akadályozva volt, az elnökséget 
M á je r s z k y  B é la  főjegyzőnek adta át.

HofTmann Mihály múlt számunkban egész 
terjedelmében közölt kérvényének felolvasása 
után M e z e y  B á l,  B le u e r  L a jo s , K i í r  G u s z 
tá v , S im i t s k a  E n d r e ,  l lo f fm a n n  M ih á ly ,  M i -  
ke cz  J ó z s e f ,  K m e t z  S á n d o r , s még többen 
szólották a tárgyhoz, sőt maga gróf P o n g rá c z  
J e n ő  is. A felszólalók kivétel nélkül meg
egyeztek abban, hogy a nyíregyházi gyű* 
mölcspiacz mennél teljesebb kifejtése nem
csak szükséges, de hasznos is.

A nyíregyházi gyümölcsnek, (amely el
nevezés alatt azonban a gyümölcsforgalom
ban nemcsak a nyíregyházi, hanem a vidé
ken termő gyümölcs is értendő) különösen a 
meggynek, kajszin-baraczknak, álmának és a 
csemege szőlőnek mar ma is messze terjedő 
hire van. Az itt termett gyümölcsöt nem
csak tetszetős külseje és zamatossága, hanem 
főkent szállításra alkalmas volta teszi kere
setté, amely utóbbi tulajdonsága revén felette 
áll a hegyaljai es a borsod megyei gyümölcs
nek is, mert míg ezek bővebb nedv tartalmuk 
miatt a leggondosabb csomagolás mellett sem 
állják ki a vasúti szállítást, addig a nyiregy-

volna magával az, aki ilyen esetekben már 
mindössze csak a halál idejét kepes meg
állapítani.

— Dezső, Dezső, kedves öcsém, szólj 
ha csak egyetlen szót is. Mond miért tetted 
ezt? Hát érdemes volt azért a  komisz 
lányért ?

A beteg kifejezéstelenül bámult, nem is 
a testvére arczára, hanem úgy, mintha azon 
túl messze, messze keresett volna valamit 
bágyadt pupilláival . . .

A többi beteg lázra, izgatott arczczal 
nézte az előtte lefolyó jelenetet. A hármas 
reszvélteljes hangon kérdezte a beteg testvé
rétől az öngyilkosság okát.

— Iduska volt az oka. A legkaczérabb 
lány Budapesten, válaszolt oly hungon, 
melyből kiérzett, hogy e perezben képes 
lett volna megfojtani minden nőnemű te
remtést.

— Hát kérem igazság ez, mondják az 
urak? Egy ilyen járatlan tapasztalatlan fiatal 
ember fölkerül a vidékről ebbe az átkozott 
fővárosba és rövid három hónap alatt a 
ravatalra kerül. Negyedéve mindössze, hogy 
itt van, mint müfaragó dolgozott egy szob
rásznál, nagyon ügyes volt szegény, megke
resett kérem hetenkint már húsz forintot, 
néha még többet is.

— Miféle lányba volt szerelmes az 
öcscse, szakította félbe a hármas a bőbeszédű 
szabót.

házi gyümölcs, különösen ha a vasúton kissé 
több gondot fordítanának a kíméletesebb és 
gyorsabb kezelésre, külföldre is könnyen szál
lítható.

Minthogy pedig a gyümölcstermelés ki
fejlődésének egy.k alapfeltétele a szabad ke
reskedés és az ezzel kapcsolatos nagyobb 
kereslet, az értekezlet abban állapodott meg, 
hogy a városi tanácsnak azt javasolja, hogy 
a gyümölcspiaczra is fenálló azon korlátozást, 
amely szerint ismételadók csak délelőtt 9 
órától kezdve vásárolhatják a termelők által 
piaczra hozott gyümölcsöt, szüntesse be s 
ezenkívül hasson oda az államvasutaknál, 
hogy a gyümölcs-szezonban a gyümölcs fel
adás esetleg az eddigi hivatalos orákon kívül 
is eszközölhető legyen s főként, hogy a szállí
tásra feladott gyümölcs megfelelő kíméletes 
kezelésben részesüljön.

'z  értekezlet folyama alatt ismételten 
fel vettetett a gyümölcskiállitás eszméje is, 
amelynek megvalósításával a gazdasági egye
sület az elmúlt évben i» foglalkozott. E rész
ben az értekezlet felkérni határozta a város 
tanácsát, hogy egy ilyen gyümölcskiállitásnak 
a folyó övben leendő rendezéséhez a város 
erkölcsi és anyagi hozzájárulását eszközölje ki.

Az értekezlet megállapodásait Májerszky 
Béla értekezleti elnök reasummálta,abbeli meg
győződésének adván kifejezést, hogy a fel
hangzott kívánalmak a városnál meghallgat- 
tatásra fognak találni.

Ezt reméljük mi is.

A nőegylet konczertje.
Vasárnap délután folyt le a nyíregyházi 

jótékony nőegylet délutáni konczertje az ág. 
iiitv. ev. központi népiskola dísztermében.

A szokatlan időpont délutáni 3 óra — 
csak annyiban mutatkozolt kedvezőtlennek, 
hogy a közönség nem gyűlt össze pontosan 
a kitűzött időre, — ami ugyan az estélyeken 
is megesik, — máskülönben nem hogy csök
kentette volna a látogatottságot, de sőt, mert 
a délutáni órákban az estélyi öltözékek sem 
szükségesek, talán meg előnyére is szolgait.

Mi a magunk részéről is örömmel fogad
juk ezt az újítást, legfeljebb azt tanácsolnok, 
hogy a kezd- t máskor 3 óra helyett inkább 
4 órára tetessék.

A díszterem teljesen megtelt intelligens 
közönséggel, es pedig túlnyomó részben liölgy- 
közönseggel.

— A házmesterne tanyába Iduskába, 
kéremalássan. Hiába mondtam neki ne vesd 
le magad utána annak a czifra lánynak, 
nem lesz jó  ennek a vége. De ő kérem szé
pen egyre já rt a lány után, Iduska meg 
csak nem is hederített rá. Tegnapelőtt meg
látta a lányt az utczán karonfogva egy fiatal
emberrel, maga mondta nekem kerein és 
hozzátette, hogy mégegyszer beszél a lány
nyal, de ha nem kap olyan választ amilyet 
szeretne, Isten legyen neki irgalmas.

S ma délben egy órakor azt telefonál
ták, hogy az öcsém mellbe lőtte magat, a 
mentők bekötözték a sebét, s idehoztak be 
ni, a korházba.

Aztán a beteg ágyához ment és némán 
nézte beteg öcscsét, ki mozdulatlan fekve 
lazasan lihegett. Majd görcsösen rángatózni 
és hörögni kezdett, s mivel a rángatózás 
nem akart megszűnni, Gabriella nővér az 
orvosért szaladt. Az orvos megtapintotta az 
a haldokló üterét, s két karját megfogva 
föl és le lóbálta, hogy ily módon mestersé
ges légzést idézzen elő. E mozdulatokra a 
haldokló valamivel nyugodtabban lélekzett, 
majd egyszerre eltorzult arcza, fölült agyá
ban, kezével levegő után kezdett kapkodni, 
egy hatalmas görcsös rángas egész testét 

! megremegtette, s mozdulatlanul visszahanyat- 
lott párnáira. Meghalt.

Az ágy inellett a két apácza térgyelve 
I csöndesen imádkozott.
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A m űsort a dr. S z e s z ta y  Z o ltá n  u r fel
olvasása ny ito tta  meg, aki .P illana t felvéte
lek a vasúton* czimű dolgozatát olvasta fel. 
A m ulattató  megfigyeléseket tartalm azó m un
kát, melyet a hálás közönség élénk tetsznyil- 
vánitásokkal jutalm azott, lapunk .Csarnok* 
rovatában közöljük.

A felolvasás u tán  a 6 éves kis G u ttm a n n  
S á n d o r b a  debutje következett, melyet érthető  
érdeklődéssel vart a  közönség. A csöpp zon- 
gorajátszo term észetesen még messze áll a 
.művész* elnevezéstől, sőt a ttó l is, hogy első 
nyilvános fellépése után jövőjére biztos kö
vetkeztetéseket lehetne levonni; m indenesetre 
meglepő volt azonban fesztelen bátorsága, 
amelylyel a Schubert-féle M enüettet és a 
Káldy-féle kurucz-nótákat U n g ir le id c r  F a n n y  
zongoratanárnővel együtt négy kézre e ljá t
szotta. Sőt a felhangzó tapsokra  ism ételten 
késznek nyilatkozott többet is játszani.

A m űsor harm adik szám a a K o v á c s  
E d i th  k. a. szavalata volt, aki ezúttal R e 
viczky Gyulának „Pán halála* czimü költe
m ényét ad ta  elő, nagy és mély ha tást keltve 
behízelgő hajlékony orgánum ává! és nyugodt, 
öntudatos hanglejtésével.

Ezután ismét debut következett. — 
M á je r s z k y  N e l l ik e  k. a. énekelte el a Rika 
gyönyörű belépő áriá já t s utána m agyar nép 
dalokat a  S a n tr o c h  A la jo s  u r zongora kísé
rete mellett. A közönségét egészen meglepte 
nemcsak hangjának kellemes csengésével, 
hanem  énekművészetével is, s különösen gyö
nyörű pianóival. A felzugott tapsvihar egy
ú tta l azon öröm  kifejezője is volt, amely 
hangversenyeink legújabb énekesnőjének szólt, 
kit nem sokára ismét lesz alkalma hallani a  
közönségnek a főgimnáziumi ifjúság hang
versenyen.

A nemcsak erkölcsileg és szellemileg, ha
nem anyagilag is szépén sikerült konczertet 
a  G t i t t  m á n  S á n d o r b a  és ü n g e r le id e r  F a n n y
k. a. altul e lőadott Rákóczy-induló fejezte be.

Hírek.
— Népgyíilés Nyíregyházán. Az ország- 

gyűlési függetlenségi part elhatározta, hogy 
az ö n á lló  v á m te rü le t érdekében «*s az Ausztriá • 
val közös kiadásokhoz, M agyarország hozzá
járu lása  arányának — am a sokat em legetett 
y u o tá n a k  —  felemelése ellen az ország na
gyobb vidéki városaiban n é /tg yü lé seke t rend z. 
Ezen népgyűlések elsőjét Nyiregyh izán ta r t
ják in *g vasárnap, e hő 24-én délelőtt 11 
órakor a  városház-téren  a csizmadiaszin előtt, 
kedvezőtlen idő eseten pedig bent a csizm a
dia színben. A népgyűlés é rded  ben, amelyre 
Nyíregyházára érkezik K o s su th  F e re n c z  is 
10 — 12 függetlenségi párti k pvis' lő M é re 
tében, a múlt vasárnap délután a Pacsirta  
vendéglő é tterm ében népes ért .-kéziét ta r ta 
to tt Beniczky Miksa volt or.-/. képviselő el
nöklete alatt. Az értekezleten a in-gyházá : -1 

érkező képviselők fogadtatásának és a nép- | 
gyűlés program  rajának részletei állap ítta tlak  ] 
meg. E lhatározta egyúttal az értekezlet azt 
is. hogy a  népgyűlésből kifolyólag a képvi-

M e s k ó  L á s z ló  őrs/., képviselőt kérik fel.
Iskolai ünnepély. Folyó hó 16-án j 

reggel 9 órakor ünnepelték a* helybeli pol
gári leányiskola növendékei a 48-iki törvények 
szentesítésének évfordulóját. — Jóllehet az 
ünnepély csak rögtönzött volt s igy a sze
replőknek nem volt elegendő idejük kellőleg 
elkészülni, m indamellett tV-nyesen sikerűit. 
De hisz nem is lehet az máskép, m ert tudjuk, 
hogy a tantestület feladatát oly lelkiismere
tességgel teljesíti, növendékeit úgy oklatja és 
neveli, hogy azok ily ünnepélyek alkalmával 
nem jöhetnek zavarba sem a hazafias érzelmű 
költemények tudása, sem azoknak szép e lő
adása tekintetében. — A lefolyt ünnepély a 
„Szózat* eleneklésével kezdődött, — azután 
Csapkay K. Heider M. I. o., Czinczár Bl. II. o., 
Kleinik E. III. o. növendékek szépen sikerült 
szavalatai után m ondotta el igazán szép, ta r
talm as beszedet, szónoki hévvel és tűzzel

Láng K. IV. o. növendék; Kovács T . IV. o. 
n övendé ; érzésteljes szavalata után a növen
dékek elénekelvén a  H ym nus-t, az ünnepély 
véget ért. Nem program m -szerüen, de nagyon 
találóan jegyezte meg az ünnepély befejezése 
u tán  a növendékekhez intézett köszönő és 
buzdító szép beszédében n t. Bartholom aeidesz 
János esperes ur, hogy márczius 15-ének 
jelszava „éljen a haza*, jelen ünnepélynek 
pedig „éljen a király*, „éljen a haza.* — 
Az ünnepélyen jelenvolt notabilitások a m ár 
em lített szeretett agg lelkészünk, Bencs László 
polgárm ester, Sexly Gyula tanügyi tanácsnok, 
Porubs/.ky Pál iskolaszéki elnök, dr. Vadász 
Leó isk. tag. nehány szülő és tanügybarát 
teljes megelégedéssel és örömm el távozott el 
az intézetből.

—  Alapi Salamon Tódor halála. Egy ősi
m agyar családnak és Szabolcsvárm egye köz
életének ism ert a lakja, a la p i  S a la m o n  T ó d o r  
Olaszországban, ahol betegsége elől keresett 
enyhülést, hétfőn meghalt. A thuzséri kastély 
u rá t néhány év e lőtt sokat em legették o r
szág, sőt világszerte abból az alkalom ból, 
hogy leánya, S a la m o n  F l la  m eghalt. Ezt a 
szép, ideges leányt Neukom Ferencz verseczi 
kútfúró hipnotizálta és a  leány többé nem 
ébredt fel a  h ipnotikus álomból. Salam on 
T ódort m ár a szocziális mozgalm ak idején 
ágyba dön tö tte  kinzo vesebaja, mely m ost 
meg is ölte. Az elhunyt előkelő alakja volt 
a  nemzeti pártnak  és vezérlő alakja a  vár
megye gazdasági életének. Salam on T ó d o r
nak közéleti és egyéni jelleme egyike volt a 
legjellegzetesebbeknelc. Az elhunyt anyja báró 
Palocsay leány volt, kinek réven birtokosa 
lett a  sárosm egyei nagy uradalm aknak. Első 
felesége Csáky grófnő, akit valóságos im á
dattal ápolt súlyos betegségében. Feleségé
nek u tóbb  bekövetkezett halála m -lyen el
szom orította és csak akkor vigasztalódott 
meg, mikor Forgách Margit grófnét, ki akkor 
özvegy volt, m egismerte és nőül vette. Ami 
politikai szereplés *t illeti, megem lítjük, hogy 
m ár 1865-ben képiselő volt, Tisza Kálmán 
hive és csak a fúzió után szakított addigi 
pártjával s csatlakozott a nem zeti párthoz, 
melynek azóta  egyik legbuzgóbb hive volt. 
Term észete sohasem  engedte nyugodni, ha 
nem folytonosan cselekvésre sarkalta. A tes
tileg is hatalm as, erős em ber kivaló elősze
retettel űzött m inden sporto t, különösen jó  
lovaival melyeknek nem igen akadt párjuk 
Sárosban. Sokszor fogadott barátaival, hogy 
a Kassa és Eperjes közti 5 mertföldnyi u ta t 
90 perez a la tt teszi meg lovaival, am it csak
ugyan meg is tAlt. S m egtette azt is, hogy 
a királytelki uradalom ban vásárolt négy 
fiatal csikóval egy hazam ban te tte  meg az 
u ta t Thuzst-rig olyan gyors tem póban, hogy 
hazaérve mind a négy lova belepusztult. 
Excentrikus volt, ami kissé tulszangvinikus 
term észetének volt következm énye, de azért 
mindig es mindenben a legnem esebb in ten- 
cziok vezérelték.

— Pártértekezlet. A nyíregyházi szabad
elvű part végrehajtó bizottsága holnap, 
április hó 22-én pénteken este 7 órakor, 
a „Korona* szálloda étterm ében  értekezletet 
ta rt, amelyet köz vacsora fog követni. — 
A párttagok figyelmet felhívjuk a közvacso
rában  való részvételre azzal, hogy külön 
meghívó a part elnöksége részéről k ibocsát
ta tn i nem  tog.

— Hangverseny. A nyíregyházi ág. hitv. 
ev. főgimnázium ifjúsága az aradi to rnaver
seny költségéinek fedezésére április 30-án  a 
főgimnázium díszterm ében hangversenyt ren 
dez. — M űsora a  kővetkező: I. Rom áncz, 
Gaál Ferencztől. Énekli a főgitnnaziumi dalos
kor. g. 11. Rakóczy Ferencz Rodostón, melo
drám a, Yarady A ntaltól. Zenéjét szerze Á brá
nyi Kornél. Szavalja Baruch Ernő VII. o. tan., 
zongorán kiséri Santroch  Alajos ur. 3. A 
fehér liliom menyegzője. Virágrege, id. Á brá
nyi Kornéltól. Zongorán já tsza  Sarvay Ilonka 
kisasszony. 4. Vig szavalat. Előadja Sexty 
Kálmán VII. o. tanuló. 5. G avotte, Clarens 
R .-től. Előadja a főgimnáziumi zenekör. <». Ma
gyar népdalok. Énekli Májerszky Nellike kis

asszony. 7. Duó Concerlant, Charles Beriot- 
tól. Hegedűn előadják Csiky József VII. és 
Bergstein Emil VI. oszt. tanulók. 8. Gyöngy
virág, Tóth Kálmántól. Szavalja Bleuer Rózsika 
kisasszony. 9. Czimbalom kettős. Előadják 
Baghv János es Horváth Bérli VIII. o. tanulok.
10. Dalár induló, Huber K.-tól. Énekli a 
főgimnázium daloskor. Belépő-dij: Ülőhely 
2 korona, állóhely 1 kor. Felűlfizetések kö
szönettel 'ogadtatnak és hirlapilag nyugtáz
tatnak. Kezdete pontban 8 órakor.

— Eljegyzés. Szabó Antal, a nagykállói 
ev. ref. egyház fiatal tanítója, f. hó 12-én 
eljegyezte Pelsőczi József földbirtokos kedves 
leányát, Júlia kisas.-zonyt.

— Gazdasági tudósító. A földmivelésügyi 
miniszter Kiár Sándor simapusztai nagy
bérlőt Nyíregyháza város területére az állandó 
gazdasági tudósilói tiszttel bízta meg.

— Nagyváradi vendégek Nyíregyházán. 
Vasárnap délelőtt nagyváradi vendégek láto
gatták meg Nyíregyházát. Kontlóssy József 
gazdasági tanácsos vezetése alatt egy bizott
ság járt Thuzséron tenvész-bikák vásárlása 
czéljábol s visszajövet kiszállottak Nyíregy
házán. IIt a Májerszky Béla főjegyző kalau
zolása mellett megtekintették a város neveze- 
zetesebb épületeit, aztán kihajttattak a köz- 
vágóhidra és a viilain-telepre. A vendégek a 
délelőtti vonattal utaztak tovább Delire- 
ezen felé.

— Halálozás. Özv. Mikecz Elekné szül. 
Horváth Berta úrnő Bujon e hó 17-én el
hunyt. Haláláról a család a következő gyász- 
jelentést adta ki: Alólirottak mély fajda
lomtól megtört szívvel tudatják a felejthetet
len édes jó anyának, szeretett testvérnek es 
sógornénuK Mikecz Elekné született: Brezo- 
viczai és Bugarini Horváth Bertának élete 
46-ik évében, loiyó év április 17-én délután 
5 órakor rövid szenvedés útán bekövetkezet 
gyászos chunytát. A inegboldogült földi 
maradványai április 19-én délután 3 órakor 
fognak Bulyon a rom. kath. egyház szertar
tása szerint, az őrök nyugalomnak átadatni. 
Az engesztelő szent-mise áldozat foly.i hó 
20-án fog ugyanott regg-l S órakr bemutat- 
tatni az egek urának. Bulyon, 1>9S. április 
18. Legyen őrök nyugvása oly csendes, mint 
a minő igaz és mély fájdalom kiseri sírjába. 
Mikecz János és Mikecz Erzsébet mint gyer
mekei. Horváth József. Horváth Emma, Bis- 
tey Bélám*. Horváth Ferencz, Horváth Anna 
özv. Berencsi Gyuláné, Horváth B M iska Ne
mes Árpudne. Horváth Sándor mint testvé
rek. Horváth József né Kömmerting Ilona. 
Bistey Béla, Horváth Ferenczne. Galgóczy 
Etelka, Nemes Árpád, Szikszay Bál .*s neje. 
Mikecz Erzsébet mint sogornék és sógorok.

— Irodalmi ünnnep Debreczenben. A deb- 
reczeni Csokonai-kör díszes emléktáblával je
lölte meg azt a hazat, melyben Fazekas 
Mihály, a Ludas Matyi szerzője, az első sza
badelvű magyar költő és természettudós élt 
és meghalt. Az ünnepély délután négy óra
kor a főtéren levő kereskedelmi és iparbank 
palotája előtt volt. Borús, szeles idő volt, 
de azért óriási közönség gyűlt össze. A deb- 
reczeni dalárda énekelte á Hymnust, mely 
után Széli Farkas királyi táblai helyettes el
nök, a Csokonai-kör érdemes elnöke az ün
nepélyt lelkes, szép beszédben megnyitotta, 
majd Géresi Kálmán alelnök mondta el mag
vas emlékbeszédét, méltatva a költőt, a böl
csészt, az embert, a hazafit és a népszabad
ságért hevülő magas röptű szellemet. Ezután 
dr. Benedek János, a kör titkára szavalta el 
a Ludas Matyi szülőháza czimü költeményét, 
melynek végső strófája igy hangzik:

Éie< vérem, te azép Alföld 
Magyar népe !
Tisztelettel já r j e hajlék 
Közelébe.
Szent ez a hely : Ludas Matyi 
Ssiilőháza.
A sz a b a d ig  egy bölciője;
Ezer ildáe a költőre 
8 hajlékára.

A közönség éljenzése közben lehullott a 
lepel a .üszői márványlaljlaról, melyet Tóth 
András debreczeni születésű művész készített.
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A barok-stilü táblát hat broni dombormű 
ékesíti, valamennyi egy-egy jelenetet ábrá
zol a .Ludas Matyi* czimü költeményből. A 
tábla felirata:

I tt állott a há t, melyben 
Fatekat Mihály,

a Ludat Matyi hírneves szertője élt, munkált és 
meghalt.

176R-182*.
Emlékezetére emelte a Csokonai-kür 

18»8.
Végül Sesztina Lajos, a háztulajdonos 

bank elnőkigazgatója átvette az emléktáblát 
megőrzés és gondozás végett s záradékul a 
dalárda enékelte a „Tihanyi-echó“-t.

— Az országos tornaversenyek. Az idei 
evben négy országos kerületi tornaverseny 
lesz és pedig Sopron, Szabadka, Szatmár és 
Arad városokban. Sopronba a győri, pozsonyi 
es székesfehérvári, Szabadkára a szegedi, 
budapesti és budapestvidéki, Szatmárra a 
kassai, beszterczebányai és kolozsvári, Aradra 
a nagyváradi, debreczeni és nagyszebeni tan
kerületek középiskolai tanulói mennek. A 
versenyeket a pünkösdi ünnepeken, május 
29-én és 30-án tartják meg. Mind i négy 
városban nagyban készülnek a vendégek és 
a növendékek fogadására, akiket az iskolák
ban szállásolnak el. Az egyes versenyeken a 
közoktatásügyi minisztérium hivatalosan kép
viselteti magát. — A helybeli főgimnázium 
felső osztályainak növendékei is erősen ké
szülnek Galli Lajos tornatanár szakavatott 
vezetése mellett a versenyekre s erősen re- 
m nykednek, hogy ezúttal is pályadij koszoru- 
zottan kerülnek haza Aradról, miként a mull 
évben Déváról.

—  Czéllövési gyakorlatok. A Nyíregyházán 
állomásozó 10. huszárezred parancsnoksága 
átiratilag értesítette a város tanácsát, hogy a 
katonai gyakorlótéren lévő lövőtéren a cél
lövési gyakorlatok ápril 28-án veszik kezdetü
ket s június hó végéig tartanak. A lőgyakor- 
latok a szerda és szombati napok kivételével 
a többi hétköznapok délutánjain és pénteken 
egész napon át tartatnak.

—  Munkás igazolványok. Moeu Béla 
városi aljegyző a munkás törvény életbelépte 
óta tegnapig összesen 358 munkás igazol
ványt állított ki. Az aljegyzői hivatal, külö
nösen az utóbbi napokban nap-nap mellett 
valóságos ostromnak van kitéve az igazol
ványt kiváltani akaró munkások részéről.

A színház után a csizmadia szín. A  
nyíregyházi csizmadia arucsarnok szövetkezet 
képviseletében Kondás József elnök kérvényt, 
illet ve ajánl ltot adott be a városhoz, amely
ben azt kéri, hogy a város a szövetkezet 
tulajdonát képező csizmadia szint vegye át. 
A szövetkezet a szint 2000) fftért hajtandó 
a város tulajdonába bocsátani, olyan kikötés
sel azonban, hogy az továbbra is mint a csiz
madiák árucsarnoka tartassák fen.

— „Ibolya keringő" czim alatt Riszdorfcr 
Kína k. a. a jövő hó folyamán zenemüvet 
szándékozik kiadni. Felkéri tehát a zeneértő 
és zenepártoló közönséget, hogy szives meg
rendelését a szétküldött megrendelési iveken 
megtenni kegyeskedjék, hogy a nyomtatandó 
példányok iránt tájékozva legyen. Az „Ibolya 
keringő** előfizetési ára 1 frt. Gyűjtőknek tiz 
után egy tiszteletpéldány jár. Úgy a megren
delések, mint az előfizetési pénzek a szerző 
nevére cziinezve, Nyíregyházára küldendők.

— Német dalok. Fz a czirae annak a 
díszesen kiállított vers-kötetnek, amely a 
napokban jelent meg Pécsett, s CzigUingi 
Béla kir. ítélőtáblái bíró német költők leg
szebb dalainak magyar nyelvre való átülte
tését tartalmazza. A kötetben megtaláljuk 
Andersen, Roaldieu, Burns, Kunké, tíöthe, 
Heine, lteinecke, Bitekért, Schubert, Brahms, 
Loetve, Mendelsohn, Beduin, Sutpert, Schumann 
stb. gyönyörűséges dalait. — A könyv nagy 
szolgálatot tesz azzal, hogy a német poetikns 
irodalom gyöngyeiből épen azokat ültette át, 
amelyekre a zeneszerzők dalokat komponáltak, 
lehetővé tévén azt, hogy a nagy zeneszerzők 
legkedveltebb, közismerelü dalait magyar vers- 
szöveggi I élvezzük. Emeli a kötet értékét a

pompás fordítás, amely hűen adja vissza az 
eredeti bájosságát és szépségét, és oly alakba 
vannak öntve, hogy most már magyar nyel
ven is dallamos, igazán költői szárnyalásu 
szövegét képezik Schubert, Schuman, Men
delssohn és Rubinstein klasszikus zenéinek. 
A valóban becses könyv szerkesztőségünk 
utján is kapható. A r a  2  fo r in t .

— Malleinezés akadályokkal. Nyir-Bátor 
községnek jutott az a kétes értékű szerencse, 
hogy egyenesen a miniszter küldött le egy 
állatorvosi akadémiai tanár vezetése alatt 
hat állami állatorvost a nyírbátori lóállomány 
malleinezésére. — A malleinezés azt jelenti, 
hogy a „mailemének nevezett anyag be
fecskendezése utján biztosan megállapítható, 
hogy a malleinezett ló szenved-e taaonykór- 
ban, akkor is, ha a kórnak külső jelenségei 
épenseggel nem vehetők észre, mert az még 
a tüdőben lappang. Nyir-Bátorban a mező- 
gazdasági törvény életbe lépte után megala
kult közbirtokosság legelőjére a múlt év ta
vaszán kihajtott állatok között ütött ki a 
takonykor, minek következtében D.inkó Ist
ván kerületi állami állatorvos a lovak mallei- 
nezését foganatosította is, és miután kitűnt, 
hogy a kórt több állat megkapta, azok ter
mészetesen kirtattak. Ámde a falusi gazdák
nak meg van az a szokásuk, hogy lovaikat 
időközönként is kihajtják a ménesbe mikor a 
munkánál nincs rájuk szükségük, s viszont 
behajtjuk, ha ismét szükségük van rájuk. 
Ez ok miatt joggal merült fel az a gyanú, 
hogy a veszedelmes betegség behurczoltatott 
a községi lovak közé is, miért is az összes ló
állomány malleinezése elrendeltetett. A mal
leinezés a gyanú alaposságát igazolta, mert 
a községben levő lovak közül is igen soknál 
a kór jelenlétét tűntetle fel. A nyír-batori 
gazdák erre természetesen megrémültek s 
rémüld ükben önkény telenúl is arra a gon
dolatra jöttek, hogy hátha a malleinezés 
nem megbízható, s lovaik igaz ok nélkül 
irtatnak ki? A inalleinező bizottságnak ellene 
szegültek, erőszakkal akadályozták meg a 
betegnek talált lovak kiirtását, sőt küldött
séget menesztettek a löldmivelés&gyi minisz
tériumhoz, szakértő felülvizsgáló Közegek ki
küldését kérelmezvén. A miniszter erre 
dr. K  lö sz  Béla állatorvosi akadémiai tanár 
vezetése mellett hat állami állatorvost küldött 
ki Nyír-Bátorba, a*ik ott a malleinezést a 
héten hétfőn megkezdték.

—  Erdó'-Bónyc fürdő. A szomszédos 
Zemplénvárinegyeiiek ebben a kiesen fekvő 
es a niegyenkbeliektŐI is oly s/. Ívesen lá to 
gatott fürdőjében, mint a „Zemplén* egyik 
utóbbi számában olvassuk, már az utóhbi 
években is az újonnan épült vendéglő, úgy
szintén az uj „Hedvig*- es „Urilak* a fürdő- 
vendégek kényelméről • •< jobb elszallásolá- 
ról gondoskodtak. — De a fürdő barátjai e 
fürdő-évadban is nagy meglepetésben fognak 
részesülni. —  Ugyanis Löchercr Lörincz dr., 
zeinpiénvár egyei főorvos • s a fürdőbizottság 
indítványára a fürdőtulajd >n<»s i fürdőhazat 
is megfelelően renoválta! ta. A múlt ősszel a 
nagyobbrészt fából épült fürdőépületet a 
kőből épült alépítményig lerontották és annak 
helyébe a vármegyei áilamépiteszeti hivatal
tól jóváhagyott terv szerint — nagyszabású 
emeletes fürdőházat építettek. Az 56 méter 
hosszú impozáns épület homlokfala előtt 
huszonkét — erdőbényei homokkőből fara
gott oszlopot látunk, melyek részint a fürdők 
oszlopcsarnokát képezik és 'melyeken a kö
zépső előépitmény és mind a két szárny 
nyugosznak; inig az első emeleten négy 
nyúlánk dór-oszlop az előépitmény oszlop- 
tetejét tartja. — Az uj fúrdőház a föld
szinten húsz kabint foglal magában kád
fürdőknek, őt helyiséget hidegvíz- és villamos 
gyógyításra berendezve; továbbá ott van s 
fürdőorvos lakása, a gyógyszertár és az iroda 
is. Az első emeleten, melyhez négy kényel
mes kőlépcsőzct vezet, 30 lakószoba van, 
melyek teljesen újonnan vannak berendezve. 
A gőzkazán, valamint a víztartók, melyek 
azelőtt a fürdőházban voltak, most egy erre

__n y í r e g y h á z a .

a czélra épített gépházba helyeztettek el. Az 
izraelita vendéglő is eltávolittatott és ennek 
helyébe egy szép helyen megfelelő nagy izr. 
vendéglő épül verandával és a szükséges 
melléképületekkel. Végül egy nagy teremből 
álló u. n. paraszt-házat is építenek paraszt
vendégek számára. Az épületek Jenik Béla 
építész vezetése alatt már az őszszel fedél 
alá kerültek, úgy, hogy a fürdőévadra biz
tosan készen lesznek. Erdő-Bénye tehát ez 
idén már 25 fürdőhelyiséget, két vendéglőt 
mellékhelyiségekkel és 86 lakószobát fog ven
dégeinek rendelkezésére bocsátani.

—  Uj ezüstpénzek. A meg forgalomban 
levő, 112 millió forintot kitevő állam-jegy 
helyébe, mint a fővárosi lapok Írják, 10 koro
nás (ezüstérméket vernek. Azonkívül verésre 
kerül még 160 millió 5 koronás ezüstérme 
is. Az alakjuk meg fog felelni a régi két
forintosoknak és rendkívül művészi kivitel
ben készülnek. Előlső lapon Őfelsége mell
képe lesz látható, a hátsó lapon pedig a sas, 
továbbá a következő jelzés: 5 korona, azután 
a verés évszárna, azután rövidítve a követ
kező körülírás lesz rajta : „Franciscus Josephus
I. D. G. Imperator Austriae, Rex Bohérniae, 
Galiciac, Illyriae etc., et Ápostolicus Rex 
Hungáriáé.* A sima szélén mélyített verettel 
lesz látható Őfelsege jelmondata : „Viribus 
unitis.* Összesen 60 millió korona uj esüst- 
érmét fognak verni. Ebből it.NOO.OOO korona 
osztrák — és 15.200,000 korona magyar 
Veretű lesz

A p ró ságo k  a hétről.
Vasárnap este úgy nyolez óra tájban az 

egyik városi tanácsos, aki a villamos világí
tási ügyek referense, meglátja, hogy a város
háza előtti két ívlámpa közül az egyik nem 

] ég. Egyidejűleg két alakot vesz észre a lámpa- 
! oszlop mellett. Azt hívén róluk, hogy a vilá- 
| gitási vállalat emberei, akik a nem égő kényes 
! természetű ívlámpát akarják megigazítani,
! hozzájuk megy, hogy megkérdezze a lámpa 
| nem égésének okát.

Odaérve egy tűzoltót és egy rendőrt talált 
ott kedélyesen diskurálgatva. Önkénytelcnül 
is megkérdezi tőlük:

— Hát ez a lámpa miért nem ég?
A rendőr és tűzoltó meglepetve néznek 

fel a lámpára :
— Nini! Eszre s** vettük, hogy nem ég!
Hát bizony egy 1200 —1300 gyertyafénye

lámpánál nem is olyan könnyű észre venni, 
hogy ég-e. vagy sem !

*
A vasárnap délutáni konczerten a közön- 

J  ség érdeklődése jórészt a 6 éves ( jru tttn a n n  
S tín d o rk a  felé irányult. Kíváncsian várta min
denki a „csoda-gyermek*-et. Megeredtek a 
példálózjatások a Mozartokról, Beethovenek
ről és Kocsalszky Raoulokról.

Az érdeklődést ugyan meglehetősen le- 
; hőtötte a „Nyirvidék* és a konczerten osz

togatott műsor azon leleplezése, hogy a kis 
! művész négykezes darabokat, tehát csak a 
j prímet fogja játszani, hanem azért igy is 
I elragadta a publikum nagyobbik felél telje— 
‘ sen lámpalázmentes föllépésével és bátor bil- 
• lenlyűveregeléseivel.

Egy moróziu öreg urat, aki különben a 
j „csoda-gyermek*-ek iránt természettől fogva 
! bizonyos szánalommal viseltetik, szintén meg- 
í kérdeztek a többi között, hogy mit szól a 
! kis művészhez?

Nem szeretnék egy fedél alatt lakni 
vele, mig felnő, — hangzott a válasz — ha 
már most sem hagy békét annak a szeren
csétlen czerfogu szörnyetegnek!

*
Egy ismerősünk egy gyászjelentést mu

tatott tegnap nekünk. A gyászjelentés özv. 
H eg ed ű s J ó z s e f  né  sz. Pintér Erzsébet úrnő 
halálát tudatja, aki Miskolcion e hó 19-én 
hunyt el 91 éves korában. 91 év ritka szép 
kor, kevés ember éri cl. — hanem még ke
vesebb azok száma, akiket mint az immár
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néhai özv. Hegedűs Józsefné 7 magas korú 
gyermekén kívül 34 unoka, 41 dédunoka és 
4 ükunoka gyászolna!

•
Alig szűnt meg a húsvéti ünnepeket is 

elrontó tartós esőzés, és alig száradtak meg 
az utak, — ami Nyíregyházán két nap alatt 
megtörténik — a bicziklisek menten kere
keikre kaptak s vígan futották útjaikat.

Mint legkellemesebb kiránduló helyet, a 
Sóstót keresték fel legtöbben, különösen mert 
már az erdőn át vezető úgynevezett „biczikli 
ut“-ról is lesőpörtette a kerékpározók egye
sülete a télen át felgyűlt faleveleket és gá
lyákat.

Hétfőn délután azonban kellemes meg
lepetés érte a kerekeseket. A sóstói vasúti 
állomáson túl levő útrészen napszámosok 
dolgoztak. Egyengették az utat. Hogy kinek 
a megbízásából és utasításai nyomán, az 
nincs kiderítve, — annyi azonban bizonyos, 
hogy ez az utegyengetes abból állott, hogy 
ásókkal, kapákkal feltúrták az utat és olyan 
gödrössé tették, mintha csak a kerékpároso
kat akarnák megakadályozni abban, hogy 
egészen a Sóstóig menjenek ki!

C S A R N O K .

Pillanatfölvételek a vasúton.
— Hutnore*zk. —

Irta é« a nyíregyház- nűegyle ^9'*. április 9-én 
ta rto tt kon- /.••rtjén felolvasta d r. Szesztay Zoltán.

Hölgyeim és Uraim!
A mi századunk a felületesség es a fel

tűnési vágy százada. Semmiből sem latszik 
ez ki jobban, mint abból, hogy gomba módra 
szaporodik az amateurök és diiletánsok száma.

Ma van amateur photogratus, amateur 
spiritiszta, dilettáns festő, költő, zenész es 
régész; a mai kor szüli a csodadoktorokat s 
a Falb Rudolfokat es a mai kor torzazüiöttje 
az amateur lélekbúvár is . . .  .

És az amateurök közt is a K gelbizottabb 
és a legnaivabb a spiritiszta, meg a j. ienbu- 
vár. A s-piritiszta, ki azt hiszi, hogy a már 
reg quiétált halottak szellemei 1 tallér, sőt 
egy korona kedvéért vakon rohannak lel is
mét a siralom völgyébe csak azért, hogy őt 
pár óráig mulattassák. Legalább egy aranyat 
mutogatnának nekik, — de egy koron i. az 
mégis csak végtelenül kevés fuvar és nap- 
dij gyanánt, egy olyan messziről jött szel- | 
lemnek; igazán csoda, hogy a mai czuczilista 
világban meg nem tagadják a szolgálatot.

De elbizott és naiv az amateur lélekbú
vár is, mert mig a többi dilettáns a kü világ 
jelenségei közt kereskedik, addig ez lelkün
ket a teremtés e legcsodásabb, legrejtélye
sebb remekművét veszi avatatlan Loncz- 
kése alá.

Ezek a mélységes tudomanyu lélekbú
várok mindent, de mindent felhasználnak az 
ő nagyszabású megfigyeléseiknél. Megnézik, 
milyen alkatú a megfigyelés alatt álló kopo
nyája s egy artatlan csontdaganat miatt meg
teszik született gonosztevőnek, bármiként fáj
jon is ez né i ; ha kézfogása lankadt, — 
erőtlen, szánalmasan gyenge jellem: — mig 
erélyre mulat, — ha evés közben határozott 
mozdulatokkal vágja a pecsenyét. Na és az 
Írását senki meg ne merje mutatni egy gra- 
fológnak se, mert könnyen kisülhet róla, 
hogy jellemtelenül lekanyarodó határozatlan 
betűiből, s az ékezetek ferde feltevéséből 
következtetve — nem undorodik az ezüst 
kanalak elemelésétől.

Hát kérem, még ez a logika hagyján, 
mert egyszerűen nem engedem megtapogatni 
a fejemet Lombrózó úrnak, nem hívom meg 
ebédre az evésből jósló lélekbúvárt s nem 
Írok levelet a grafoiógnak; és igy esetleg, 
halálom napjáig józan eszű gentlemannak 
fognak tartani polgártársaim. Szóval e meg
figyelés alól hatalmunkban van elvonni ma
gunkat. Ámde van egy megfigyelés, amelyik 
mindig és mindenhol utól<rhet, amely elől

nincs menekülés. Óvakodjunk a lélekbúvá
roktól, akik abból Ítélik meg jellemünket, 
hogy miként viselkedünk — — vasúti uta
zás közben . . . .

Hát kérem, ez a megfigyelés a milyen 
embertelen, ép olyan igazságtalan is, és azt 
hiszem, lelkűkből szólok Önöknek, mikor az 
ilyen lelketlen megfigyelőket közönséges szél
hámosoknak minősítem.

Bár bizalmasan megsúghatom, — engem 
a vasúti megfigyelések theóriája „gyenge jel
lemű, alacsony értelmi fokon álló, s rósz haj
lamú egyén*-nek minősít: mégis nem csu
pán az e feletti elkeseredés késztet a kriti
kára, hanem igenis, az erősen kifejlődött 
nemzeti érzés s nemes fajunk szeretető. Mert 
ha igaz volna e theória, mely szerint az ide
ges, kapkodó vasúti utas erélytelen és szel
lemtelen", „a goromba vasúti utas jellemé
hez sok szó fér . . .* stb., hát hova tórpül- 
nék akkor dicső magyar nemzetem a német 
mellett, meg az angol mellett? . . . Hogy 
elhomályosodnék jó híred, ha e Bedaecker 
lovagokkal hasonlitgalnának össze!? . . .  Na 
mert, hogy a mair'-ar publikumnál nincs szé
les e világon rosszabb és in praktikusabb vas
úti utas. abban ügyeli;!r egyikünk se kétel
kedik? . . .

De hiába is kételkednénk, ezt ép olyan 
osztatlanul elismeri a küllőid, mint amilyen 
osztatlanul nevetségesnek találja u lélekbú
várok ebből való jósolgatásait.

Végtelen örömet érzek a miatt, hogy 
a köznézet rólam sem osztja hát a vasutas 
fiiozotok lesújtó ítéletét s e fölötti örömöm
ben mutatok Önöknek egy pár érdekes pil
lanatnyi fotográfiát, ami kedves és sokszor a 
naivsagig ügyetlen utazó publikumunkból.

Ott eszközöl lem ez«-k< t a pillanatnyi fény- 
képfelvételeket a/, egyhangúan dőezógó vas
úti kocsikban, hova úgy-úgy öszeszorúl egy
ket napra egy csomó ember, mint valami kis 
Robinson szigetére; a hol nem ment fedhe
tünk a megfigyelőtől, ahol két lépésről hallja 
minden hangunkat, látja minden mozdula
tunkat s arezunknak minden elfintoritását.

Összegyűjtöttem egy csoinn ilyen vasúti 
fotográfiát s levontam belőlük a következte
tést: s ez az, hogy létezik egy különös \.»s- 
uli betegség, mely elfogja a magyar embert, 
mihelyt megérzi a kőszén szagát, mihelyt 
megüti fülét a sistergő vízgőz s a mozdo
nyok sivit :fitty, nek hangja. Vizsgáljuk csak 
ennek a vasúti betegségnek egy pár érdeke- 
sebb válfaját.

Itt van mindjárt egy igen közönséges, 
igen elterjedt s rendkívüli ragadós kor. Az 
ebben szenvedők gyűjtő néven „ideges uta
sok- -nak nevezhetők.

A kórtünetek a következők :
A betegen — kinek máskülönben lehet

nek olyan idegei, mint egy hajókötel — tüs
tént jelentkeznek a betegség előjelei amint 
elutazását hosszas töprengés után végérvé
nyesén elhatározta. Az elutazás előtti éjszaka 
az ilyen egyénekre rendkívüli kínos. Álmuk
ban nyögnek, rugdalóznak, sőt nem rit
kán sikoltoznak, mivel folyton ide s tova ro
bogó mozdonyok népesítik be álmukat s egy 
ilyen lázas álomra átlag két lekésés, egy el- 
gázolás s V tragikus végű vonat össze ütközés 
esik. A férfiak végre ndelkeznek, a nők tün
dér szárnyú angyalkák helyett rendszerint 
torzonborz, goromba kalauzokkal fuzionálnak 
s mindkét nem különös irtózattal idegenke
dik a vasúti hidak és alagutakkal szemben.

A beteg a kora hajnali órákban feléb
red — esernyője s aprópénz tárczája ott
hon felejtésével — kimerülve lázas nyug
talansággal érkezik a pályaházhoz, 1 óra 20 
perczczel előbb, mintsem kellene. E nyugodtan 
eltölthető 1 óra 20 pecz azonban rendkívüli 
csilapitólag hat felzaklatott idegeire. A jegy
váltás es podgyász feladás a legnyugodtab- 
ban történik meg s az ideges félénkség csak 
20 perczczel a vonat elindulása előtt lép is
mét előtérbe. A iekésés miatti félelein gyöt
relmeit meg fokozza, hogy a nagy sietségben 
a hordár számát valamikép elfelejtette.

Jól megfontolja, melyik kocsiba üljön, 
mert összeütközőinél tudvalevőleg az utolsó 
kocsik a legveszedelmesebbek; jól megvi
gyázza a vasúti kocsi melyik pamlagán fog
laljon helyet, mert a inenetiranynyal háttal 
ülni sokaknál végzetes szédülést okoz. Ne
hány léghuzam, avagy napsugár elleni óvin
tézkedés és — miután úgy a kalauz, mint 
a jegyszedő megnyugtatta az irányban, hogy 
jó vonaton ül — a boldog nyugalom ér
zete ül ki arczára s rövid időre teljesen feled
jük, hogy beteggel van dolgunk. Az utazás 
folyamán nem is okoz más kinos gyötrődést, 
mint a közelgő átszállás reménye s az kilá
tás, hogy majd ebédelés közben nem é fog 
hiba történni pakban, vagy emberben.

Érdekes elnézni az ily szegény betege
ket a vasutti éttermekben. Mar a levesnél 
azt liiszik, hogy lekéstek, e miatt ideges gyor
sasággal esznek s nem ritkán a salátára szánt 
olajat isszuk meg s a salátára öntik a bor- 
deauxit. Miután u fizető piuczért kétségbe
esett sürgetőd zéseikkel holtra boszantoiták, 
ez pedig boszuból a fizetésnél rutul becsapja 
őket: roham lépésekben foglalják el ismét 
kocsijukat.

A megérkezés megváltás e szegény szen
vedőkre, mert itt rendszerint egy tapasz
talt s a helyi viszonyokkal ósmerős rokon 
vagy barát veszi szárnyai ala s ülteti kocsiba 
a teljesen kimerült beteget, kin a fent kö
rülirt kóros tünetek csak legközelebbi uta
zásánál lépnek fel ismét.

Az ily vasúti betegeket az epés embe
rek „zérusoknak* is nevezik, de en óvakod
tam e kifejezéstől két okbo!. Először, mert 
nem vagyok epés ember. Másodszor, mert 
ismert lovagiasságom nem engedte e c»úl 
kifejezés használatát akkor, miliőn e vasúti 
betegség leginkább a hölgyek sorából szedi 
áldozatait.

Óvakodjunk e veszedelmes bajtól, mely 
már csak azért is nagy szerencsétlenség, mi
vel rendkívüli ragadós a környezetre nezve s 
eveink számával aem hogy enyhülne, de még 
sulyosbhodik.

Érdekes betegség az u. n. „vasúti köz
lékeny ségi mánia is.*

Gyakran tapasz állam, hogy oly egyének 
kik a polgári eleiben nagyon is zárkózottak 
s rendkívül megválogatják társasagukat, a 
vasúti kocsi négy szűk lala közt egyszerre 
leromboljak a társadalmi korlatokat s a 
helyett hogy zárkózottak lennének, közele
dőkké, Li/.almasakku lesznek egesz a tola
kodásig.

Ezek a szegény elváltozott emberek a 
fent megjelölt vasúti kór áldozatai. A baj
nak két baczilusa van1: az unalom és az uz 
elpusztithattaii érzet mely a szűk vasúti ko
csiban fokozottan kiáltja, hogy az ember 
társas lény. Ez. a két baczilus okozza azt, 
hogy egy ismerős a vasúti kocsiban sokszo
rozott örömet okoz s hogy az idegen iránt 
is meleg érdeklődés tamad szivünkben.

Megfigyeltem az e bajban szenvedőket, 
hogy milyen végtelen raftinériát fejtenek ki 
az irányban, hogy a zárkozottabb természetű 
úti társakat szóra bírják. Csodálatos egyön
tetűseggel találjak meg az erre alkalmas 
közhelyeket. Ha pl. gazda az illető, — az 
esetben merően ki néz a kocsi ablakán, 
azután hozzád fordul s végtelen megvetéssel 
azt mondja, „silány, gyalázatosán silány*. 
Ne félj, nein rád érti, hanem a jobbra-balra 
elterülő vetésekre. Persze, hogy önkényte
lenül rá mondod, hogy „bizony nálunk is 
felférne egy kis jó eső44 . . . .  és inár meg 
kezdődött a diskurzus. A kereskedelmi utazó 
5 perez alatt megkérdi tőled, hogy „hova 
utazik uraságod* s egy további negyei! óra 
alatt kiszedi belőled, hogy melyik városod
ban a legkényelmesebb hótel s kik azok a 
boldog párok, kik rászorulnak az 6 első 
minőségű menyasszonyi kelengyéire.

Az ily beteg képes ablakot nyitni, ha 
nincs is melege szivarra gyújtani, ha gyű
löli is a füstöt csak azért, hogy tisztességes 

' ürügyet kapjon a beszélgetés megkezdésere.
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Igen veszedelmes egy betegség mert a 
szemben ülő gondozott bajusszu fess, utazó 
sapkát viselő, arany óralánczos, nyájas mo
dorú gentleman, nem ritkán utazó tolvaj s 
elemeli a „ közlékeny ségi mánia*-bán szen
vedő bizalmaskodó beteg pénztárczáját, vagy 
egy kis hamis kártyával hálálja meg a 
nyájas közlekedést.

A vasúti közlékenységi mániának merő
ben ellentéte a most ismeretlen elő vasúti 
betegség mely leginkább a kereskedelmi uta
zók és disznókupeczek közül szedi áldo
zatait.

E kór tünetei oly unszimpatikusak, hogy 
komolyan gondolkozom ne mellőzzem-é az 
ismertetést, s ha mégse mellőzöm csak az az 
oka, hogy az „elelmesek szektája* már na
gyon is rá szolgált a leleplezésre.

Ezt a szektát a túl élelmesség s a ké
nyelemszeretet jellemzi; hitvallásuk, hogy két 
ember sok egy vasúti kocsira. Céljaik kivi
telénél csordás erelyt tanúsítsanak s gorom
bák, mint egy arkansasi hírlapíró.

Önök kölgyeim nem igen ismerik az e 
fajta embereket, mert bizonyos mértékben 
feszélyezve vannak a nők előtt s csak térti- 
akkal szemben fejtik ki összes tehetségeiket.

Éjjel van. Almosán, fázva keresünk egy 
üres kupét. Végre kinyitottunk egy fülkét, 
bár az jól elzárva lefüggönyözve s elsöté
títve épen nem kelti fel bizalmunkat Be
megyünk. Az egyik pamlagon egy óriási 
bunda fekszik. Szelíden és szerényen ül 
mellé a jövevény s nyugodt mindaddig, 
inig a bunda egy erélyes rúgást nem irányit 
felé. E mozdulat, melyet menten erőteljes 
hortyogás követ, tisztába hozza a helyzetet. 
A bundában utas van, még pedig egy az 
élelmesek szektájából. S téved, aki azt hiszi, 
hogy abzik a nyomorult, aztán azért hor- 
tyog . . . .  A világért sem ! < Isak azt akarja 
elhitetni, hogy álmában rugdosott, de meg 
igy. a bunda szegletiből kényelmesebben les
het utitársára, hogy miként hat rá a kedé
lyes üdvözlés

Az utitárs pedig vagy balek vagy nem 
balek. Ha balek, megretirál s kimenekül a 
folyosóra s ott fagyoskodik reggelig; ha nem 
baíek, elfogadja a kihívást s váiasz gyanánt 
jót taszít szerctetreméitó szomszédján

Ha ez aztán látja, hogy legényre akadt, 
folytatja az alakot, felemelkedik, helyezkedik, 
pakolódzik, e közben gyűlöletes pilantásokkal 
mérgeti a merész betolakodót. Kimegy es 
bejön, bejön és kimegy; ablakot nyit ablakot 
zár, szóval igyekszik magát — — kellemessé 
tenni. S jaj annak, aki nem veszi észre a 
czédulát az ablakon, mely szerint a síi varos 
emberek ki vannak űzve e paradicsomból. 
Az első füstgoinoly, mely szivarjából felszáll, 
valósággal dühöngövé teszi ellenfelét. Mint 
egy sebzett oroszlán, kiált kalauz után s 
harsog a kocsi a kedélyes diskurzustól.

De ha mindezt a szekatúrát hősiesen 
kiállta, megnyerte a parthit. Dühös ellenfele 
— miután belátja, hogy ki nem túrhatja — 
egyszerre jó barátjává válik, sőt pártfogá
sába veszi. Közős egyetértéssel védekeznek 
ezután az újabb betolakodók ellen s álomba 
ringatják egymást vasúti élményeik elbeszé
lésével; meghitten s hunczutul hunyorgatnak 
e közben, mint akik értik egymást.

Nincs olyan bezárt vasúti kocsi, melyet 
az ilyen alakok késsel,Wertheira kulcscsal — 
vagy a manó tudja, hogy mivel, ki ne tud
nának nyitni. Rendszerint kitűnő hangmuta
tóink s ha kell, egy iker csecsemő pár ja j
gató sát utánozzák a közeledő utasok ehet- 
lentcsérc. Félelmeié* alakok a flninci cl.itt 
s k ed v em  thémájukat képezi a becsapot 
spenót huszárok históriája.

Én a magain részéről respektálom, irigy
lem, de gyűlölöm is őket. S kiváló lelki gyö
nyörűségemre szolgál, ha lelsülnek, vagy 
bajba jutnak. Egyszer nagy örömömre maga in 
is láttam egy ilyen felsülést „egy az élelme
sek szektájából* utazott velünk s anzago t 
keményen az ő kiváló utazó talentumáról.

A többek közt elmondta, hogy vonatössze
ütközésnél az okozza a tapasztalatlanok vesz
tét, hogy a vasúti kocsi két szomszédos s 
az ütközésnél összenyomuló padja eltöri a 
lábukat, ő  tehát, mihelyt vészfüttyöt hall, 
törökösen maga alá kapja lábait. Mozdu
latokkal is illusztrálta az előadását s mikor 
épen törökösen maga alá szedett lábakkal 
ült a bőrpamlagon, a vonat nagyot zökkent 
s ő egyensúlyt vesztve bukott a két pamlag 
közzé . . . Mikorára föltápászkodott, csepe
gett a betört orrából a vér . . . Képzelhetik, 
milyen derültséget keltett ez a különös bal
eset elleni biztosítás. Csúf dolog a káröröm, 
de ez egyszer szivünkből jött s arra érde
mest sújtott.

Minden igaz ember őrizkedjék e csúf 
betegségtől, mely az ellenszenvet s kárörömet 
ilyen kárhozatos mértékben képes feléleszteni 
embertársaiban.

Rendkívül sajátságos egy baj a most 
ismertetendő vasúti betegség, melyet azt 
hiszem, legtalálóbban „vasúti éhtifusz*-nak 
nevezhetünk.

Az e bajban szenvedők a polgári élet
ben a legrendesebb, mértékletes emberek, 
kik a világért el nem térnének rendes napi 
kosztjuktól s kiket teljesen kielégít a szokásos 
sült fogás s a naponkénti fél liter bor.

És ime mi történik utazás közben ?! —
A mértékletesség mintaképe a 3-ik állomás
nál mohó vágyat érez egy pörkölt s egy 
pohár sör elfogyasztásához. Alig egy óra 
múlva egy mohai spriczert, majd egy szóda- 
fröcscsöt vesz magához, hogy kitöltse az 
ozsonnáig tartó, csiga-lassúsággal múló időt.

A tartalmas uzsonna megnyugtatja egy 
időre, egész addig inig Kaál Kápolna táján 
fel nem hangzik a gyümölcs árus asszonyok 
vontatott kiáltozása. Itt kötelességének tartja 
meggyőződni róla, hogy nem humbug a 
kaál kápolnai cseresznye országos híre s 
hogy ugyanott igen jó jókori körtét is árul
nak na és végre a tapasztaltak feletti őrö
mében Hatvanban 3 pohár sort vesz ina- 
gálioi.

így eszi at magát 200 kilométeren es 
másnap végtelenül csodálkozik és kesereg 
rajta, hogy gyomra ég, feje "Z« dül s a leg
komolyabb meggyő/.őde-sel okolja mindezért 
azt az istentelen pesti vendéglőst, aki ter
mészetesen zsír helyett fagygyuval főz s 
nyúl helyett macskát tála — az ő sze
mében.

Rendkívül kellemetlen, ha e „vasúti éh- 
tifusz* az u. n. „ideges utasokon* tör ki, 
amint ezt leggyakrabban gyermekeikkel utazó 
anyáknál tapasztalhatjuk.

Az „ideges utazó* ugyanis — amint az 
előbb már ismertettem iszonyodik az át 
és leszállástól, nyugodton marad hát a vas
úti kocsiban s utastársai nem kis boszusá- 
gára itt igyekszik mániáját kielégíteni. S kep- 
zelhetctlen, hogy mi minden megakad egy 
ilven utas mozgó kamarájában. Nem szokat
lanok a vasúti kocsiban elköltött 1* fogásos 
dinerek s ha még egy üveg kávé, egy kulacs 
bor s egy pár narancs is akad, igen jól el 
lehet szórakozni az utón.

S ne tegyen idegessé, ha a lierczig 5 
é v e s  kis pubi tönkre teszi uj ruhádat a ke
zében szorongatott kacsa czombbal? . . . Ne 
félj, van még méltányosság a földön és az 
anyákban! s biztosra veheted, hogy téged is 
megkínálnak a dús lakomával.

E betegek javít hatlanok s képesek Karls- 
bádtól — hol idült gyomorbajból két hó
napig kezelték őket — haza enni magukat.

Végeztem a vasúti betegségek fő válfa
jaival. Nem tudom, sikerültek-e a felvételek, 
nem tudom hallgatóim melyikének milyen 
mértékben tapintottam elev< nére. Abban azon
ban Önök is. meg én is egyetértünk, hogy a 
hosszú utazás, meg a hosszú felolvasás egy
formán unalmas. — Tehát én is állomást 
jelzek, megérkeztünk . . . Második program
pont . . .

Tessék kiszállaniü . . .

Különfélék.
A  c z á r i u d va rb ó l. Szent-Pétervárról Írják 

a lapoknak: négy héttel a nagy böjt meg
érkezése előtt megnyílnak a czári télipalota 
kapui és megkezdődnek az udvari mulatsá
gok. Az első, a legnagyobb bál, elmúlt már. 
Érre háromezer meghívót küldtek szét és a 
meghívottak közül nem hiányzott épkézláb 

I ember. Magánosok és nagybirtokosok, kik 
| eddig a külföldön vagy falusi birtokaikon 
| éltek, siettek a fővárosba, hogy sütkérezhes

senek a czári kegy fényében. A mi a báli 
toiletteket illeti, a nagy bálon nem erőltetik 

; meg magukat a hölgyek, mivel úgysem tün- 
' nek föl a nagy tömegben. A kisebbeken 

aztán annál kápráztatóbb fényűzést fejtenek 
ki. A czárné maga egyszerűbben öltözködik 
sok mágnásasszonynál. Toileftek leírását nem 

] élvezhetik meg az orosz hölgyek, mivel a 
czárné ruhájának leírása tilos, a többi höl
gyekét pedig courtoisieból nem közölhetik. 
A czárné nagyon szereti családját és csak a 
gyermekszobában érzi magát igazán boldog
nak. Akárhányszor ő maga eteti gyermekeit, 
ha pedig betegek, el sem mozdul az ágyuk
tól. Egy angol képeslap nemrég egy képet kö
zölt, amelyen az orosz czárné volt látható, 
amint kisebbik gyermekét itatja. A censor 
összeránczolta szemöldökét és nem merte 
kiadni a lapot. Áttette az udvarmesterhez, 
azaz a főudvarmesterhez, aki szintén nem 
tudott határozni és a czár elé vitte a dolgot. 
A czár sem akart beleavatkozni és azt mondta, 
hogy a czárnéra kell bízni a döntést. A 
czárné mosolyogva nézte a köpet és — 
örömmel engedte meg a lap kiadatását.

A  szé p sé g -v e rse n y  m ú l t ja . Az Európában 
többféle divatos szépségverseny nem a 
modern kor találmánya. M g Jáin or Lajos, 
német király idejéből való. l ’gy történt a 
dolog, hogy a király, mikor a felesége meg
halt, kolostorba akart vonulni. Mivel ebből 
nagy baj jö tt volna az országra, a főpapok 
és államférfiak sehogysem akarták megen
gedni, hogy szándékát végrehajtsa. Végre is 
kénytelenek voltak egy újabb házasságra gon
dolni. Szépségversenyt hirdettek, amelyen 
az egész ország nemeseinek leányai resztvet
tek. — A sok szebbnél-szebb leánynak nem 
tudott ellentállni a király és kiválasztotta a 
neki leginkább tetsző leányt, bajorországi 
Judit hot. Ettől az időtől fogva nemcsak Né
metországban, hanem egész Európában csak
nem mindenütt dívik ez a „szép* szokás.

P iacz i á rak .
— Apri is ?0. —

Búza . . . . 12.50 12.00.
Rozs . . . 8.20 8.30.
Árpa . . . . 0.70 6.80.
Zab . . . 7.50 7.C0.
Tengeri 5.30 5.35.
Szesz . . 20 — 56.

S ze rk e sz tő i üzenetek.
„Fenti.-  Ugyan, kérjük, ne legyen a nyira 

kívánod. Hanem ha mindenáron tudni akarja, le- 
gyen szerencsénk személyesen

l 'a l i .  Nem rossz ! Hogy ml csináljunk <’nnek 
egy névnapi köszöntő verset, amely rövid is legyen, 
csattanóé is legyen és benne minden jó m egegyen? 
íme, tessék :

E dicső nap reggelén 
Mit kívánjak én?
E dicső nap reggelén 
Azt kívánóin én :
Minden jó t kívánok !

Azt hisszük teljesen eleget teltünk kíván
ságának A reggel helyett pedig tehet délelőttöt, 
délutánt, vagy estét ; amelyik tetszik és amelyik 
jobban illik a helyzethez.

Pont f e s ti .  Idejét m ulti.
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TJzlettielyiség- -változta-táLS-
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

az eddig Gredig-féle emeletes házban évek hosszú során volt

Üveg- és porczellan-íizletemet

a házbér tetemes megtakaritása miatt iskolli-uICZil 13. 
ft/HlllU Iilkúsoillbil tettem át, hogy így a nagy boltbér 
megtakarítása által a nagyérdemű vevőközönségnek mó
domban legyen sokkul ju tán yosa i)!) árukon szolgáltatni

ki, minden az üveges szakmába vágó s boltomban talál
ható árukat.

A n. é. közöiség szives pártfogásáért esedezve, maradok 
Nyíregyháza, 1898. április hó.

alázatos szolgájuk:
É 1 e  s  L« a j  o s ,

(24— 3— 2, üveg kereskedő

I,eannc.vobb n ' legiszereni

1 .0 0 0 ,
Az ö s s z e s  5 0 , 0 0 0  n y e r e m é n y

j e g y z é k e .
A 1 gnag jobb  nyerem ény legszerencsésebb 

e-« t hon

l  .*><>0 , 0 0 0  korona
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

Korona
1 jutalom o o o o o o  
1 n,r » 4 0 0 0 0 0  

200000 
ÍO O O O O

o o o o o
H O O O O  
7 0 0 0 0
o o o o o
4 0 0 0 0  
O O O O O  

L  i  . . 2 5 0 0 0
g  7 . . 2 0 0 0 0

1 5 0 0 0  
ÍO O O O  

5 0 0 0

Korona.
A második nagy uiagy. k i r. os/.tálysor>Játék 

nemsokára isim t megkezdődik

100,000
sorsjegyre

újból 50,000
nyeremény

ju t, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, amint már általánosan 
isim n t*>, óriásiak.

•Szives mielőbbi megrendelésekn*l eredeti sors
jegyeket a terv-zeni eredeti árban és pedig: 

egy egész I-.-ő oszt. eredeti sorsjegyet fi frt.
.  lél ,  » • , 3  Irt.
• negyed „ , „ I frt 50 kr.
- nyolczad „ 75 kr.

küldünk sz.-t utánvéttel, vagy a |)énz> előlege* bekül
dése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
n liiv tatos huzási j- gvzéN. t. hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul all.inak előre i> rendelk. zésre. Amint ismeret* *, 
a hu/a-ok .j inagy. k ir. kormány ellenőrzése mellett 
nyilvánosak is  azoknál mindenki megj* lenhetik.

Kiváló  sze ren cse
kedvezett fő írin l tnkti tk az I uiagy kir. osztálysorsjátékban. a 
mennyil»en már az e|ó*o (alvókban (az e|si* *it o sz tá lybánI 
100,000, 30,000, 5000, valamint szám 2000, 1000,
500 300 koronás nyerem ényt nyertek  f**aiudankhan,
m**l\•*k**t szerencsés nyerőknek ki is tizettúnk.

Ajánlató* ennél fogva a Ilik inagy. kir. osztálysorsjáték l-sö 
mielőbb h 'o i tn k  ju t ta tn i .  Kml> 

keztetün, az első sorsjátéknál hangoztatott azon többszöri figyel
meztetésünkre, h**gy röviddel az első osztályú húzás előtt az elsü 
osztályú sorsjegyek elkelnek: es igazunk is volt. mert meg közvetlen 
az első osztály húzása előtt a 1*1- és külföld elárasztott i*unünket 
rendelményekkel oly annyira, hogy a késön érkezőket legnagyobb 
sajnálatunkra már nem eszközölhettük.

Kérjük teliét a rendelményeket az első osztályhoz mielőbb, 
mindenesetre azonban legkésőbb

hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben Ígérhetjük ezek biztos 
eszközlését.

Nyomatott NyirpgyhOAn Jdh, E >k kflnyvojomdíjáhan




