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Az a lispán l jelentésről.
Szabolcsvúrmegye alispánja a most 

folyó tavaszi rendes közgyűlés elé 
beterjesztette a vármegye 1897 évi 
második félévi közigazgatásának álla
potáról szóló jelentését, amely jelen
tést nyomtatásban megelőzőleg az 
összes törvényhatósági bizottsági tagok
nak megküldték

A je len té s  e zú tta l nem kevesebb, 
m in t nyolczvannégy — irodai pap ir-iv  
nagyságú — o ld a lra  terjed . T eh á t 
m ár a  terjedelem ből is köv e tk ezte tn i 
leh e t a rra , hogy széles a lapokra  fek
te te t t ,  k idolgozott m unka.

És ezt a  k ö v e tk ez te té st igazolja 
a  ta r ta lo m  is.

A fejezetek, a  czim ek — hogy 
úgy m ondjuk — a szokásosak. M egtalál
ha tók  az ism eretes s ta tisz tik a i adatok  
és táb láza tok  is. Csakhogy az egyes 
fejezetek és czim ek a la t t  hosszabb 
k ife jte tt  ism erte tések et, só t fe jtege
tések e t ta lá lu n k  s a  s ta tisz tik a i ad a 
to k  és táb láza to k  nem a n n y ira  a d a th a l
mazok. m in t inkább  csak k iegészitöi 
a  hozzájuk fűzö tt m agyarázatoknak

Valóban dicsőségére szolgál a v á r
m egye a lispán jának  s tis z tik a rán ak , 
v a lam iu t m indazoknak, ak iknek  a 
nagy m unka összeállításában részük

A „NYÍREGYHÁZA" TÁBCZÁJA.
Fslkőképak.

A végtelen természet újra kezdi allotriéit. 
Ismét beállított a szenvedélyes légyottok 
csókterhes időszaka: az érzelgős május. Ez 
is oly egyhangú lenne, mint akár a szemér
mes ballerinák örökös flczk&ndozásai, mint 
a lJierrot-k és Polichinelle-ek ízetlen vicczei, 
ha nem akadna nehány felQditő, szellemesen 
szeszélyes ötlete annak a kifürkészhetlen 
milyenségü, láthatatlan alkotó erőnek, melyet 
az emberek Istennek szeretnek nevezni. A 
kétségbeesésig pontos óramű szerkezetében 
valami csekély, említésre alig érdemes zavar 
áll be és e törpeszerö ok maga után vonja 
a váratlan okozatot, mely aztan egyes külö
nös kedélylyel bíró emberekre nézve nélkülöz
hetlek elmaradhatlan életfeltétel. — Ilyen a 
lapos, ásító monotoniát inegszakasztó termé
szeti esemény, ha például fakadó, vajúdó, 
sugárittas tavaszkor, midőn szerelemről suttog 
minden érzékeny lény, a macskától a diákig, 
beüt keserű gunynyal és prózai grimaszszal 
egy hideg, kriptaszerü eső . . . mi pompás 
látvány! ez aztán kielégíti az embert egy 
időre . . .  és igy tovább . . . minden évszak 
tartogat ilyen meglepetéseket a szenvedő 
emberiség enyhülésére. Hanem az emberek!

Ilyenforma gondolatok kóvályogtak Ar- 
mand agyában. Nem volt már fiatal, voná
sain a blazirtság és életkedv különös vegyü- 
léke ömlött cl. Kifogástalan választékú baján 
itt-ott megcsillant egy-egy ezüstfehér szál. 
Idegesen csapkodta botjával a park felsar-

volt. hogy ez a jeleu tés így, ebben 
az a lakban  és terjedelem ben, só t hozzá
teh e tjü k  az t is, hogy ezzel a t a r t a 
lom m al a tö rvényhatóság i bizottság 
tag ja in ak  kezébe és a  nyilvánosság 
elé k e rü lt m ost s a tö r té n e t iró  ke
zeibe fog kerü ln i m ajdan, ha a  vá r
megye közéletének erről a  részéről 
m egbízható  k u tfo rrást fog keresni és 
ta lá ln i benne.

Az e lő ttü n k  fekvő a lispán i je len 
tés  tény leg  hű  és m egbízható  tűköre  
az e lm ú lt félévnek. T ehát az, am inek 
lennie kell!

Hű és m egbízható, m ert k ite rjed  
a várm egye közigazgatásának m inden 
ágazatára , megfelelő figyelem ben része
s ít m inden m ozzanatot s a  való t 
m u ta tja . Nem szépít o tt, ahol ta lán  
kevésbbé kedvező tü n e tek e t ta lá l, nem 
ta k a rg a t  sem m it, nem a k a r fé lreve
zetn i senk it, m egm arad a rideg  való
ság m e lle tt és pedig anélkül, hogy 
szárazzá válnék.

M int ez idő sze rin t legak tuálisabb  
kérdésre, csak a szoczialis m ozgal
makkal vonatkozó részre u ta lu n k  e
tek in te tb en .

A jelen tésnek  ez a része m aga 
egy p á rjá t r i tk ító  alapossággal kidol
gozo tt tanulm ány. H ivatásos tö r té n e t

jadzó, élénk zöldjét, czigarettere gyújtott. . . 
majd eldobta s szinte kimerültén egv padra 
hanyatlott, mely fölé édes illatú orgona
bokrok hajoltak.

Boldogtalan volt. Már kora ifjúsága óta 
zajos, változatos élethez volt szokva. A ferde 
nevelés és az atyjától öröklött szerencsétlen 
hajlam az uj, a meglepő után egész életére 
döntőleg folyt be. Hézagos tanulmányai után 
az életet kellett megismernie. Előkelő család 
elpuhult gyermeke lévén, az életnek csakis 
fényes, gondtalan oldalát látta mindig maga 
előtt, csalódást nem ismert. Ifjúkorát pezsgő
zés, lóverseny, színház és intim női társaság 
közt tombolta át. Hanem idővel az élvezetek 
gyors egymásutánja kifárasztotta, ellankasz- 
totta. Idegei az örökös élvvibarban elfásul
lak s alig ért a férfikor küszöbéhez, kedélye 
már is tépett, közömbös lett. Nyugodt, szen- 
vedélyteten élet után szomjazott. Őszintébb 
barátai a házasulást ajánlották s gyakran 
hangoztatták, hogy a békés nyugalom csakis 
meghitt családi körben található fel.

Armand határozott végre. Neje Simieux 
ezredes özvegye lett Szolid, sápadt asszonyka 
volt, normális arczvonásokkal, normális észszel, 
minden normális, szabályos volt rajta, csak 
a haja nem. Az a feltűnően dús, arany vörös 
hajtekercs képezte a csalétket, azok az .apart*, 
nem mindennapi hajfonadékok iránt érzett 
némi amatcurszerü hajlamot. Vonzalma a 
kis özvegy iránt nagyobb volt a jóllakott 
ember vonzalmánál, ki ösztönszerüen nyúl 
az ingerlőén piros alma után. de viszont 
korántsem hasonlítható a szenvedélyes bélyeg
gyűjtő féktelen vágyához, ki reszket egy

iró nem Írhatta volna meg másképen, 
jobban semmi esetre sem.

V alósággal oknyom ozással fog bele 
ennek a  kérdésnek tárgyalásába, am ely 
a m últ év szeptem ber hava ó ta  kezdte 
fog lalkozta tn i a várm egye közvéle
m ényét és h ivata los köreit, m ajdan 
pedig az ország közvélem ényét és 
h ivata los k ö re it is. L eírja  a  m ozga
lom keletkezését, keletkezésének indo
k a it. te rjed ésé t és főbb m ozzanatait. 
Leírja, hogy m ikén t h in te tté k  el az 
első konkoly-m agvakat az A pagyra 
k e rü lt tápió-szelei ácsm unkások, m in t 
terjed tek  onnan a szomszédos Napkor, 
Kálló-Sem jén és Levelek községekbe, 
m in t lé p e tt  fel az tán  Besenyődön,
O -Fehértón, K arászjan , Petneházán , 
Pappon, Thasson, Szakolyban s inuen  
a  több i községekben

Ism erte ti ezután  a  külömbözó 
vidékek és helységek szocziálistáinak 
követeléseit, ille tv e  jelszavait, am e
lyeknek nagy száma, változatossága 
és egym ástól külömbözó vo lta  is a  
m e lle tt bizouyit, hogy az egész moz
galom nak a nép fé lrevezettetésén  k í
vül egyéb elfogadható  indoka volta- 
képen nem volt és nincs.

Ism e rte ti ezután a mozgalom el
fo jtására  irányu ló  á lta lánosabb  ba tó - 

_
. .valódi beludschistan* hőhatásáért. Szóval 
amolyan gourinanderie volt az egész. Egy 
érdekesnek ígérkező változás csiklandozta 
Armand finom, tapasztalt innyét.

A sápadt asszonyka, illetve felülmulhat- 
lan vörös hajfonadékai megtették hatásukat. 
Armand gyermekiesen örült, ha azt a foszfo- 

| reszkáló, lágy selyemleplet arczához érint
hető . . . mig neje az öreg ezredesről fecse
gett komikus dolgokat, addig ő beletemetke
zett az izzó hajhullámokba.

Pár hó múlva a szolid asszonyka Armand 
ur szemében élettelen, szellemtelen bábu lett, 
melyet, ha már eleget foglalkoztak vele, a 
játékszoba egyik félreeső zugába vetnek. — 
Teljesen elhanyagolta. A vér szökött arczába, 
midőn ugyanazon szívélyes üdvözlést hallá 
minden áldott reggel, ugyanaz a figyelmes, 
gyengéd modor, az obiigát kérdés: .Hogyan 
érzi magát édesem?* Minden mozdulata, 
minden, minden a legsemmitmondóbb rész
letig, kedélytelen szabálylyá, színtelen sablonná 
merevűlt. Armand napról-napra idegesebb 
lett. Az az előzékeny magaviselet vissza
taszító nyávogásnak tetszett előtte, azt a 
hitvesi hűséget és odaadó szeretetet nagyon 
is filiszterszerünek, korlátoltnak találta, szó
val megunta a házasélet egyhangú, unalma
san szürke világát.

S most térjünk vissza a kedélybeteg 
emberhez, kit az elhanyagolt parkban hagy
tunk el, midőn egy padra ereszkedett.

Először volt a tágas kertben régi idők 
óta. Nem igen szerette azokat az előbb oly 
pedánsan kiczirkalmozott virágágyakat, az 
ápolt, hideglehelolü sétányokat, olyan kimért.
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sági intézkedéseket, am elyekből viszont 
a rró l győződhetnek meg a tö rv én y 
hatósági b izottság  tag ja i s m indenki, 
ak i az a lispán i je len tés idevonatkozó 
részével m egism erkedik, hogy a köz- 
igazgatási hatóságok idejében és kelló 
erélylyel te tte k  meg m inden in tézke
dést, mégis anélkül, hogy tú lerélyes 
fellépéssel a  különben is izg a to tt ke
délyeket még izg a to ttab b ak k á  te t té k  
volna, s végül elsorolja azon közigaz
ga tási, de főként tá rsad a lm i teendő
ket, am elyeket a mozgalom végleges 
m egszüntetésére szükségeseknek ta r t ,  
s am elyeket e szám unk m ás helyén 
ta lá ln ak  meg olvasóink.

A jelen tésnek  m aga ez a szocziá- 
lizm usra vonatkozó része r i tk a  becsűvé 
teszi az a lispán i je le n té s t és szin te 
nem csodálkozhattunk volna azon, ha 
e m elle tt a  több i tárgyak , a többi 
feladatok szám ára kevés figyelem m a
ra d t volna.

A nnál teljesebb az érdem , hogy 
ezen nagy horderejű, nagy gondot és 
m unkát igényló rész m elle tt nem szo
ru ltak  h á tté rb e  a  közigazgatás többi 
nagyszám ú ágazata i sem, hogy te h á t 
joggal ism ételhetjük , hogy az alispáni 
idószasi je len tés  tény leg  hű tüköré  a 
várm egye m últ félévi életének.

T ehát az, am inek lennie kell!

A szocz ia lizm us o rvo slá sa.
Szabolcsvármegye alispánjának a tör

vényhatósági közgyűlés elé terjesztett nagy 
érdekű jelentése kiváló figyelemben részesíti 
a vármegye területén a múlt évben fellépett 
szocziális mozgalmakat.

A jelentés a mozgalom keletkezésének 
történeti előadása után a szocziálizmus orvos

feszes, tartózkodó, udvarias volt azelőtt a 
kert minden fája. bokra, de most megválto
zott a park physiognorniája: már vagy három 
éve a természetre bízták gondozását. Buja 
fű lepett el mindent. Sehol művészies gruppok, 
girlandok, minden az anyatermészet geniális 
munkájára vallott. Ebben a kósza rendet
lenségben is volt valami nagyszerűség, valami 
különös harmónia. És ez tetszett Armandnak. 
Behunyt szemekkel szívta tüdejébe a kábító 
illatot. E perczben háta megett neszt hallott, 
olyan elfojtott kaczagás félét. Senkit sem 
vett észre . . . hanem midőn tekintete a 
pázsitra siklott, alig nehány lépésnyire tőle 
egy kis bőrkötésű könyvet pillantott meg. 
Catulle Mendés egyik műve volt. Nyilván 
neje járt ittl De hogyan jutott a kert kulcsá
hoz? Vagy tán már régóta használják a 
kertet? kérdé önmagától.

Ez a sajátszerű esemény újból felizgatta . 
. . . .  nejét juttatá eszébe. Szabadulni vá- ! 
gyott a házasság nyűgétől. Az aranyvörös 
haj sem érdekelte már . . .: felfedezte hogy 
az kozmetikek és tinkturák sikerűit műve. 
Feltette magában, hogy haladéktalanul eltá
vozik, orvosai úgyis sürgetik egy hidegvíz 
gyógyintézet felkereséséti mivel roncsolt ideg
zete nem tűri a halasz ást.

Hirtelen egy lányka röppent ki a bokrok 
homályából. Midőn Arrnand-ot észrevette 
meglepetten visszariadt egy pillanatra de 
aztan merészen hozzá szökött.

*Nem látta bácsi valahol a kis mama 
könyvét, . . . .  rám kiabált, hogy tüstént 
vigyem el hozzá..........meg annak a fé
nyes kardu katona urnák is itt maradt a 
keztyűje . . . .  hisz nagyszerű! a könyv 
már megvan! . . . .  azt is mondta még a 
kis mama, hogy ne merjek lármázni, mert

lásának módozatait jelöli meg s rámutat 
azokra a kötelességekre, amelyek a mozga
lom megszüntetése végett a hatóságokra s a 
társadalom minden tényezőire várnak. Ezsk 
a jelentés szerint a következők:

1. Igazság, méltányosság és emberies 
bánásmód mindenkitől, mindenki iránt.

2. Törvények előtti teljes egyenlőség, 
nem csak az intézkedések érdemére nézve, 
— ez irányban jogosult panasz úgyis ritkán 
fordulhat elő. — hanem az érintkezési mo
dor tekintetében is.

3. A hatóságok, előkelőbb társadalmi 
állásuk, a szellemi vagy anyagi viszonyaink 
folytán erősebbek példaadása a törvények 
megtartásában, az önzetlenségben, a hazafias, 
vallásos emberbaráti és kegyeletes kötelessé
gek teljesítésében, a közügyek iránti érdek
lődésben, a szorgalmas munkálkodásban, be
csületességben, mások jogainak tiszteletben 
tartásában és az elfogultság nélküli Ítélet 
alkotásban.

4. Nem kiaknázása, hanem megszünte
tése, legalább gyámolitása mások tudatlan
ságának vagy kényszerhelyzetének.

5. Minden közhatósági alkalmazott ré
széről elismerése s működése közben alkal
mazása azon elvnek, hogy a közönségnek és 
a társadalomnak nem urai, hanem szolgái 
vagyunk.

6. Takarékosságra, túlzott igényei kor
látozására szoktatása a népnek, szükség ese
tén olcsó hitel nyerésének biztosítása.

7. A közterhek lehető csökkentése, külö* 
nősen méltányos aranyszerinti megosztása, a 
teherviselési képesség mértéke szerint.

8. Őszinte, hátsó gondolatok nélküli 
megegyezés másokkal s az egyezségek szi
gorú, pontos megtartása.

9. A társadalmi osztályok, nemzetiségek 
és felekezetek közötti válaszfalak gyóngitese.

10. A legpontosabb végrehajtása és el
lenőrzése a szegények ingyen gyógyítására és 
taníttatására vonatkozó törvényes intézkedé
seknek.

11. A cselédek, munkások életbiztosító 
és nyugdíjintézetének hatósági vagy társa
dalmi utón való létesítése.

még ma visszaküld a nagymamához...........
ahhoz a vén, haragos kiallhalatlanhoz . . .! 
azért sem . . . .  nézze csak bácsi!* evvel 
piczi kezét Armand felé nyujtá, melyben 
óvatosan egy tarka pillangót tartott! Armand 
szemei gyönyörrel tapadtak a szép gyermek 
üde arczára, de főkép dús, aranyvőrös haja 
tűnt fel neki, mely szabadon omlott göm
bölyű vállaira. önkéntelenül a csodálat ki
fejezése lebbent el ajkairól. .Hisz ez nejé
nek képmása, miniatűr, kedvesebb, szelleme- 
inesebb kiadásban!* Eszébe jutott, hogy 
neje említette előtte egyszer gyermekét, kit 
anyja gondjaira bízott és kit miatta tartott 
távol a háztól.

.Hogyan hívnak kis lányom?* kérdé 
Armand a gyermeket, mialatt ösztönszerüleg 
annak haját siraogatá, mintegy meg akarván 
győződni annak valódiságáról.

.Ivette-nek, de mit szól e lepéhez . . .? 
nézze milyen gyönyörű . . . hogyan vergő
dik . . . .  eleresztem szegénykét . . . . ! 
nézze, nézze hol röpköd már!* azután le
csúszott harisnyáját hozta rendbe és Armand 
mellé ült. Pár perczig szótlanul a magasba 
bámult, azután bizalomteljescn Armandhoz 
húzódott s újból csacsogni kezdett. .Nézze 
bácsi . . . .  látja azt a csúnya, piszkos fel
hőt . . . .  mindjárt elfödi a napkisasszonyt, 
. . . .  tudok is róla egy nagyon szép mesét 
. . . .  a ránczos nagyanyótól hallottam . . . 
hisz nem is olyan nagyon rossz ő . . . . 
csak néha . . . .“ és hozzáfogott a tündér
meséhez olyan felülmúlhatatlan kedvességgel,

I olyan gyermeteg bájjal, hogy Armand a ta- 
I pasztáit világfi fanatikus áhítattal csüggött 
I minden szaván. S midőn Ívelte a napkisasz- 

szony angyaljóságáról, fényes szépségéről a 
gyermeki meggyőződés hevével regélt, Ar-

12. Semmi engedékenység a jogtalan és 
méltánytalan követelésekkel szemben, mert 
az nemcsak mindig gyengeségnek tartatik, 
hanem még fokozottabb követelésekre bátorít.

13. Emberbaráti részvét és áldozatkész
ség mások szenvedésének és nyomorának 
enyhítésére.

14. Mértckletess* gi, közművelődési egye
sületek létesítése, hitelszövetkezetek alapítása, 
lehetőleg fogyasztási és terményértékesítő 
osztályokkal.

Végül 15. Féléves jelentésem megtételé
nél, különös figyelemmel lévén mindazon 
mozzanatok es körülmények iránt, melyek 
vármegyénk területén a már lecsendesedés- 
ben levő sociális mozgalmakat közvetve vagy 
közvetlenül nem ugyan előidézhették, — mert 
azok forrásait, mint jelentésem más helyén 
kiemelni szerencsém volt, más okokban kell 
keresnünk, de a mely okok és körülmények 
arra befolyással lehettek, vagy legalább kivá
lóan mezei gazdálkodással és munkálkodás
sal foglalkozó népünk életviszonyait érinthe
tik ; nem hagyhatom feiemlités nélkül az 
igazságszolgáltatás menetét sem.

Természetesen nem magát az igazság
nak mikénti kiszolgáltatását, a törvénykezés
nek materiális érdemei részét értem, hanem 
azt a külső ügyvitelt, mely a közönség fog
lalkozásával, élet körülményéivel, kereset for
rásainak alapjával érintkezésben van, más 
szóval, mely az igazság kereséséből, vagy 
annak helyt állásából folyólag a vármegye 
polgárait napi teendői köréből kivonja.

Ez oldalról érintvén és hozván felemli- 
tésbe az igazság szolgáltatásnak menetét, két 
körülmény az, melynek megjelölésevei a t. 
törvényhatóság figyelmét igénybe venni kí
vánom.

Első az 1883. XXXIII. t.-cz. által az 
igazságszolgáltatásban már előzőleg statuált 
törvényszúnet. a másik pedig az újabb som
más törvény keretében felsőbb utasítás foly
tán a bíróságok által az ügyek elintézésére 
gyakorlatba vett az a mód, hogy bizonyos 
időtartam alatt beérkező polgári s talán más 
tárgyú keresetek felett is, a tárgyalásra 
azok számára tekintet nélkül egy és ugyanaz 
a határidő tűzetik ki.

mand önkéntelen felveté szemeit a sugaras 
égboltra.

A sima azurtúkörbe lassanként apró 
fehér foszlányok kerültek, pajzánul kergetőz- 
tek egy darabig, azután lankadtan egymásba 
forrtak. A felhők rohamosan fejlődtek vál
tozatos, csudás kepékké . . . .  majd groteszk 
alakok, emberi fejek képződtek . . . .  majd 
ismét sajátszerú hótömbök tűntek föl. A 
kápráztató fény csillogása a másik perczben 
komor árnyékká sürkült. Az örökös lázongás, 
újjá alakulás, változás eddig nem érzett sa- 
játszerü, kellemes izgatottságban tartotta 
Armand idegeit. Szemeivel csaknem elnyelte 
azt a felséges, kápráztató panorámát . . . .

; Ez volt az ő eleme . . .! ilyen szindús,
■ forrongó életet kívánt mindig magának!

ujjongó, lázas örömében extázis szerű, vágyó
i epedéssel tárta ki karjait — át akarta 

ölelni azt a meghatóan szép, hangulatos uni- 
j  versumot.

Hirtelen összerezzent. A kis Ivette, kiről 
merengésében egészen megfeledkezett, teljes 
erővel ránczigálta karját.

„Jaj, siessen kérem . . . majd máskor 
beszélem el a napkisasszony végét . . .  de 
most segítsen megkeresni . . . .  már két
szer kiabált utánam a kis maina . . . .  juj 
be haragudni fog rám . . . .* E pillanatban 
csakugyan felhangzott nejének feddő kiál
tása: „Hol vagy te semmirekellő?...........
no még ma visszakerülhetsz az Aune-Cathe- 

] rine nénihez!*
Armand az orgona bokortól elfedve a 

hang irányába nézett: meglehetős távolság
ban nejét pillantotta meg, egy előtte isme
retlen karcsú fiatal tiszt társaságában, kivel 
meghitt bizalmassággal társalgóit. Valószínű
leg valami pikantériát súgott utóbbi neje
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Az elsőt ,az úgynevezett törvénykezési 
szünet* kérdését azért tartom szükségesnek 
felemlíteni, mert a felhívott 1883. XXXIII. 
t.-czikknek eltörlésével és az 1877. XXX. t.- 
czikknek élei beléptetésével az alsó bíróságnál 
a még egészen végre nem haji olt és igy 
gyakorlati jelentőségében ki sem próbált szü
netelés hatályon kívül helyeztetett s a bírák 
szabadságideje igénybevétele általán május
tól szeptemberig terjedő időre íratott elő, 
ezen intézkedés pedig a perlekedő felet annak 
teszi ki, hogy a legnagyobb dolog időben, 
téli élelme megszerezhetésének hátráltatásá
val állittatik, vagy idéztetik a bíróság elé és 
gyakran volt is alkalmam tapasztalni, hogy 
jelentéktelen polgári, vagy büntetőperek elin
tézése végett egyes bírósagok hivatalos helyi
ségében, vagy udvarán át a legnagyobb me
zei elfoglaltatás idején számos munkás, vagy 
gazdasaga felügyeletére utalt egyén kényte
len a délelőlt fel nem vehetett per tárgyalá
sára egész nap is várakozni.

A másik a bizonyos idő alatt beérkező 
keresetek tárgyalásának egy napra kitűzése 
pedig azt eredményezi, hogy a természet
szerűleg az nap meg sem kezdhető tárgya
lást a biró későbbre lévén kénytelen kitűzni, 
a léinek megjelenése és ügyeinek felvételére 
több órán át való várakozása tehát csak azt 
eredményezheti, hogy megtudja, miszerint 
ügyének valósággal meg is tartandó tárgya
lására mikor kell ismét a bíróságnál meg
jelennie.

Habár nagyon természetes is, bogv a 
perlekedő fél viselje a perlekedéssel járó hát
rányokat és ez elől magam sem kívánok el
zárkózni, de viszont annak a véleményem
nek a kifejezésétől sem tartózkodhatom, hogy 
az igazságszolgáltatásnak ilyetén való menete 
kis-gazdasági es sociális tekintetében szük
ségtelenül nagy hátrányokat idéz elő s ez 
az eredmény egyáltalán nem egyeztethető 
össze az olcsó és gyors igazságszolgáltatás 
követelményeivel.

Ez az eljárás egyes panaszolt esetekből 
vett tapasztalat szerint azt is eredményezi, 
hogy az 50 —70 sőt ezt meghaladó pernek 
egyszerre tűzött tárgyalására megjelent felek 
közül nem egy, jelenlétele daczára mint meg

fülébe, mivel a szolid, sápadt asszonyka jó
ízűen kaczagott. Armand-nak fejébe tolult a 
ver .ez eredeti . . .! saját házamban a ren- 
dezvous . . .! s az intim enyelgések!* mor
mogta maga elé.

.Maga rossz ember, nem segített . . . . 
de itt van la ! megleltem !* csengett fel 
Ivetté kedves hangja, miközben kezet mely
ben egy pár fehér tiszti keztyüt szoronga
tott, diadalmasan fölemelte. Azután vidám 
trillák kiséretéően eltűnt a cserjék sűrűjé
ben. Armand ellenkező irányban gyorsan 
távozott.

*
Armand, bár hiúságát kissé bántotta 

mégis alkalomszerűnek találta az esetet. 
Neje nem lagadt semmit s könnyed frivoli- 
tással avval mentegeié magát, hogy if]u 
életét nem fogja egy különcz szeszélyeiért 
feláldozni. Armand nem akart botrányt s a 
szolid asszonyka elhagyta a házat parfümök, 
festékek, kréták, kozmetikek, ronderük, tink- 
turák és más efféle mixtúrák kíséretében.

Simieux colonel arany vörös hajú gyer
meke nem ment vissza Aune-Catherine anyó- 
hoz. Armandnál maradt, ki épenséggel nem 
találta szükségesnek a hideg viz gyógyinté
zetet. Az élénkszellemü gyermek uj életre i 
keltette.

Sugaras napokon órákon ülnek együtt 
az illatos orgona árnyábán. ívelte szorgal
masan regéli a nagy anyótól tanult felhő
meséket, mig Armand fel a magasba bámul 
s feszült érdeklődéssel vizsgálja a tündér- i 
mesék élénk illustrátióit: a csodás felhő
képeket.

És Armand gyógyul.............
Franc/iából: P. S.

! nem jelent fél marasztaltad, vagy elutasit- 
tatik keresetével, minthogy pedig igazolás 
esetén is annak a költségét megfizetni kény- 

| télén, tehát sok esetben méltánytalan költe
kezés árán jut el ahoz, hogy ügye tárgyalás 
alá vetessék. Feleslegesnek tartom annak vá
zolását, hogy nagyobb számú ügynek egy 
időre tűzött tárgyalása a legnagyobb gyor
saságot igényli, amely szükségképen az ügy
nek felületes előkészítésére, ez pedig, a fe- 
lebbvíteli eljárásban behozott közvetlenség
nél fogva, ismét költségesebb tárgyalás is
métlésére vezet, minden esetre pedig nem 
alkalmas arra, hogy népünk, amelynek jó 
része nem képes ügyvédi képviseltetéséről 
gondoskodni, megértetni ügyét, a természet 
rendje szerint akkorra már kifáradt bíróval 
nem tudhassa. — Nem kétlem, hogy ez az 
eljárás talán az ügyek gyorsabb elintézésére 
van szánva, de valóban nem azt eredmé
nyezi, hanem annak a felfogásnak terjedé
sét, hogy szegény ember nem találhatja meg 
az igazságát s ezen az utón ez az eljárás 
a különben páratlan ? véleményem szerint is 
ezélzatában és alapjában nem kifogásolható 
igazságszolgáltatásban való hitet rendíti meg, 
éppen a vagyontalanabb osztálynál, tehát a 
nép tömegében s ez is szaporítja azt a or- 
rást, mely a hatóság iránti bizalmatlanságot 
táplálja s egyszersmind elrettentésere szolgál 
a bírói eljárásra utalt feleknek az igazság 
keresésétől. Hogy ez az elrettentés azután 
arra alkalmas időben a közelégületlenség ká
ros jelenségeként kerül felszínre, az termé
szetes.

De különben is ezéira nem vezelőnek 
kell ezt az eljárást tekintenem tek. törvény- 
hatóság, mert azt az egy napon elintézhctlen 
ügyet úgy is több napra kell tárgyalás vé
gett szétosztani, czélszerúbb lehat, hogy a 
bíró annyi ügyet tűzzön ki, a mennyit el is 
képes intézni; és bizonyára többet és alapo
sabban intézhet el, ha naponként tűzi ki a 
tárgyalandó ügyeket és nem kapkodásra, za
varok előidézésére alkalmas nagy számban.

Az igazságszolgáltatásban kívánatos gyor
saság elérésére tehát az érintett eljárási mód 
sem nem szükséges, se a mi viszonyaink 
közepette nem alkalmas mód.

Mindezeknél fogva ezeknek a körülmé
nyeknek felemlitesével alkalmat kívánok nyúj
tani a tek. törvényhatósági bizottságnak az 
azokkal való foglalkozásra és felvetni a kér
dést, nem tartaná-e czélszerúnek ezt a kor
mányhoz intézendő feliratt d a magas igaz
ságügyi kormánynak a figyelmébe hozni:

1- szőr, hogy az 1883. XXXIII. t.-czikk 
visszaállításával segítse elő, miszerint a bírák 
szünidejüknek julius és augusztus hónapok
ban igénybe vételével a nein feltétlenül sür
gős ügyek és perek kivételével törvénykezési 
szünet létesiltessék, hogy gazdának és mun
kásnak ne kellessék fontos gazdasági érdeke 
veszélyeztetésével ezen hónapokban az idő 
vesztességgel fel nem érő perekben a bíró
ság előtti megjelenéssel vesztegelni;

2- szor, hogy ugyanazon igazságügyi kor
mány rendelettel vagy ügyviteli szabályozás
sal akként intézkedjék, hogy a bíró csak 
annyi pernek vagy ügynek a tárgyalását tűzze 
ki egy napra, mennyit az nap el is képes 
intézni, nehogy a feleknek szükségtelenül is
mételten kellessék nagy anyagi hátrányokkal 
megjelenni.

A várm egye közgyűlése
Szabolcsvármegye törvényhatósági bi

zottságának tavaszi rendes közgyűlése a 
hélen kedden délelőtt 10 orakor vette kez
detét.

A közgyűlésen a törvényhatósági bizott
ság tagjai elég szép számmal gyűltek össze, 
még sem annyian azonban, mint gyűltek 
volna bizonyára akkor, ha választás is lett 
volna napirenden.

A gyűlést kevéssel 10 óra után nyitotta 
meg br. Feilitzseh lierthold főispán, üdvö
zölvén a megjelenteket s bejelentvén a töb

bek között a törvényhatósági bizottság egyik 
régi érdemes tagjának, Bartholomaeidcsz 
János tb. főesperes nyíregyházi ág liitv. 
evang. lelkésznek a Ferencz József rend lovag
keresztjével történt kitüntetését.

Az időközben szétküldött, 17 pontból 
I álló póttárgysorozattal együtt Ibi pontból 
I álló tárgysorozat első tárgya a vármegye 
! alispánjának időszaki jelentése volt, melylyel 
i lapunk más helyein is foglalkozunk.

A közgyűlés azállandó választmány javas- 
I tatához képest fejezetenként tudomásul vette 

a jelentés egyes részleteit azzal a kiegészítés
sel, hogy a szocziális mozgalmakra vonat
kozó résznél a mozgalom megszüntetése ér- 

I dekében az annyi sikerrel fáradozó főispán 
részére az állandó választmány, az alispán 

í részére pedig Bory Bélának a közgyűlésen 
tett indítványa alapján jegyzőkönyvi köszö
netét szavaztak, és elfogadták az állandó 
választmánynak azon javaslatait is, hogy a 
köznép felvilágosítása és a felizgatott kedé
lyek lecsilupitésa érdekében a lelkészekhez 
valamint a községi elöljárókhoz a közgyűlés 
felhívást intéz, a cselédek és munkások élet
biztosítása, valamint a gazdakörök létesítése 
tárgyában javaslattételre a vármegyei mező
gazdasági bizott.'ágot, a közművelődés elő
mozdítása érdekében teendő lépésekre a 
nemrég megalakult Bessenyei kört, a termé
nyek megfelelő értékesítésének lehetővé téte
lere, illetve az ez irányban szükséges intéz
kedések megjelölésére a Felső-!iszavidéki- 
gazdasági egyesületet kérik fel s egyidejűleg 
már most megbizatnak a főszolgabirák, hogy 
a gazdasági hitelszövetkezetek létesítésére 
alkalmas községeket jelöljék meg.

Nagyobb és érdekes vitát idézett elő az 
alispani jelentésnek ugyancsak a szocziális 
mozgalmakkal kapcsolatos azon része, amely 
az igazságszolgáltatás módozatainál tapasz
talt hiányok orvoslására vonatkozik. Ehhez 
a részhez ugyanis a nyíregyházi ügyvédi kar 
egy memorandumot nyújtott be a közgyű
léshez, amelyben a nyári törvénykezési szü
net behozatalán és az egy napra tűzendő 
tárgyalások szamának lehető apaszlásán kí
vül még az ls68. évi LIV. t.-cz. lll .g -n ak  
visszaállítását, vagyis a 2 órai várakozási idő 
újbóli behozatalát, valamint a kisebb értékű 
perekben a felebbvitel korlátozásának meg
szüntetését illetve a kormányhoz és a tör
vényhozáshoz ilyen értelmű felterjesztes kül
dését kérik.

A vitában Megyery Géza kúriai biró a 
törvényszék elnöke, Szesztay Károly ügyvéd, 
Mikecz János alispán és Kovács István tör
vényszéki biró vettek részi, kik a törvény
kezesi szünet újbóli hatályba léptetését, 
vagyis azt a gyakorlatot, hogy a nyári hó
napokban. júliusban és augusztusban, tehát 
a legszorgosabb gazdasági munkák idején a 
felek a bíróságok elé ne idéztessenek, mind
nyájan szükségesnek találták, a többi kér
déseknél azonban Megyery Géza es Kovács 
István a fenálló szabályokat vették védel
mükbe. A közgyűlés az állandó választmány 
javaslatát fogadta el, amely szerint a tőr- 

I vénykezési szüneten kívül még annak az 
elrendelése iránt is feliratot intéz a kö/.gyü- 

, lés, hogy a bírák egy tárgyalási határnapra 
csak annyi ügyet tűzzenek ki, amennyi a 

i határnapon tényleg el is bírálható.
Ugyancsak az alispáni jelentésre vonat

kozással tette szóvá Megyery Géza azt, hogy 
a jelentésben a közoktatásra vonatkozó rész 
egészen hátul, kisebb jelentőségű ügyek után 
van felvéve. Mikecz János alispán e részben 
azt a felvilágosítást adta meg, hogy ennek 
oka egyedül az, hogy a közoktatásra vonat
kozó adatok csak a jelentés összeállítása, 
sőt nyomtatás alá bocsátása közben érkez
tek be hozzá.

Az alispáni jelentést ezekután részletei
ben is tudomásul vették.

A tárgysorozat második pontja a vár
megyei házi pénztár múlt évi zárszámadása 
volt, amelyet a közgyűlés az állandó választ
mány javaslatához képest szintén tudo
másul vett.
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A nyírbátori és tiszai járásokban rend
szeresíteni szándékolt dijnok, illetve irnoki 
állás költségeinek fedezését a belügyminiszter 
el nem vállalván, megbízta a közgyűlés az 
alispánt, hogy ezen állásoknak a vármegye 
által leendő javadalmazása tárgyában tegyen 
javaslatot.

A kataszteri munkálatoknál azt óhajtaná 
a vármegye, hogy azok felülbirálatában a 
törvényhatóság is közreműködhessek. A pénz
ügyminiszter ezt a törvény rendelkezése elle
nére teljesíthetőnek nem találta, miért is a 
közgyűlés a miniszterhez a törvény megvál
toztatása érdekében intéz feliratot.

A Ludovika akadémiában betöltendő Butt- 
ler-fele alapítványi helyre egyedül Schmotzer 
Béla nyíregyházi lakos pályázott, akit a köz
gyűlés egyhangúlag ajánlatba hozott.

Ekkor az alispán törvényszerinti jogával 
élve azt indítványozta, hogy a tárgysorozat 
sorrendjének megváltoztatásával a fontosabb 
tárgyakat vegye a közgyűlés tárgyalás alá.

Az indítvány elfogadtatván a vármegyei 
közpénzek elhelyezésének kérdése vétetett elő 
kapcsolatban a nyir-madai takarékpénztár és 
a Mándok-vidéki hitelszövetkezet azon kérvé
nyeivel, amelyben kérik, hogy a közpénzek
ből megfelelő összeg náluk is helyeztessék el. 
A közgyűlés névszerinti szavazással az állandó 
választmány azon javaslatát fogadta el, hogy 
a közpénzek az eddig is e Jezélra kijelölt 
pénzintézeteknél helyeztessenek el.

Az úgynevezett .Ártéri vasut“-ra vonat
kozó községi határozatok feletti határozat- 
hozatalt a közgyűlés az engedményes dr. 
Járossy Sándornak lapunk múlt számában 
ismertetett kérvénye folytán elhalasztotta.

Kállay András és társai bizottsági tagok 
azon indítványa került ezután tárgyalás alá, 
amely a törvényhatósági tisztviselők fizeté
sének felemelését s e czélra 2% pótadó ki
vetését javasolja. A közgyűlés azonban név
szerinti szavazással 28 szóval 24 ellenében 
nem fogadta el.

Még a Nyíregyháza város és Morgen- 
stern Zsigmond között, a vasúti ut mellett 
levő taraktárra vonatkozó bérleti szerződés 
ügye került az első napon tárgyalás alá. Ezt 
a szerződést ugyanis a város czélszerúségi 
okokból árverés mellőzésével kötötte meg az 
eddigi bérlővel, — a képviselőtestületi hatá
rozatban azonban azon okok, amelyek a 
képviselőtestületet ilyen elhatározásra bírták, 
felemlítve nincsenek, miért is az állandó 
választmány a szerződéstől a jóváhagyás 
megtagadását s az árverés megtartásának el
rendelését javasolta.

A tárgy meglehetős éleshangu vitát 
provokált, melynek vége az lett, hogy a köz
gyűlés szótöbbséggel az állandó választmány 
javaslatát fogadta el.

A közgyűlés második naptján már erősen 
megcsappant érdeklődés mellett és gyosabb 
menetben tárgyaltattak a tárgysorozat több 
pontjai.

A közgyűlés még ma is tart.

A po lgári leányiskola  em 
lékünnepélye.

Május hó 9-én este a színházban ked
ves, szép kis ünnepély folyt le a rnilleniurni 
nagy ünnepnapok évfordulója alkalmából.

A rendezőbizottság, élén Bölcsházy Vilma 
kisasszonynyal, oly szerencsésen válogatta 
össze a műsort annyi jóizléssel és ügyesség
gel állította össze a tablókat, hogy a jelen
volt díszes nagy közönség még sokáig jóleső 
érzéssel fog visszagondolni erre a bájos kis 
ünnepélyre.

A színház zsúfolásig megtelt, egy-egy 
jónevü bál sem vonz oly sok szép leányt 
együvé, mint a mennyien körül a két sor pá
holyban helyet foglaltak.

A függöny felvonása után érdeklődve 
iordult minden szem a színpad felé s a fel- 
amadó kedves kép láttára a meglepelés 
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csöndes morajlása zugolt végig a közönség 
sorain.

Színen tizenöt kis lány állt karéjt ké
pezve mindnyájuk ügyesen festett czimerre 
támaszkodott. Nagy Mária ,Kié a babér?* 
czimü színi jelentését adták elő a czimeres, 
tnagyarruhás kis lányok, kiknek mindegyike 
egy vármegyét jelképezett a karéj közepén 
álló Heider Irma Festmegyét. Ennek a szőke 
kis lánynak volt a legnagyobb szerepe, őt 
illeti tehat az elismerés oroszlánrésze is. A 
kis megyék bátran és szépen szavalták a 
hazafias enthuziazmusban megirt sorokat, 
Szabolcsvármegye csengő hangon elmondott 
szavaiért még külön tapsot is kapott. Kovád 
Teréz IV. oszt. növendék perszontiíikálta a 
mi vármegyénket.

Második számul zongorajáték követke
zett. Bodó Márta IV. osztályú növendék fog
lalt helyet a zongora mellett meglepő nyu
godtsággal és szépen játszotta el a .Világosi 
czimbalmos* czimü magyar motívumokból 
megalkotott zenei egyveleget, mely ábránd
nak indul és reminiszcenciákkal végződik. A 
sikerült szám után hatalmas tapsvihar zú
dult fel a parterren.

Ezután jött az estély legszebb része „A 
nők hódolata4 czimü drámai allegória, Tor
kos Lászlótól.

Színen először Hungária állt — Láng 
Kamilla IV. osztályú növendék — és lelkes 
szavakkal hívja fel a magyar nőket, hogy 
fejezzék ki hálájukat nemtőjük előtt a miért 
megengedik émiök ezt a szép napot. Erre 
a nők kara megcsenditett egy remek, szép 
melódiáju dalt, melyet a Hánk-bánból mind
nyájan ismerünk. A dal végeztével három uj 
alak jő, egy germán nő (Kertész Ilonka), 
egy szláv (Halmos Melánia) és egy román 
nő (Kovács Teréz) kifejezik rokonszenvúket 
Hungária előtt, erre színre lép a Rágalom 
sötét ruhában (Svarczer Margit) és nevének 
megfelelő szavakkal vágja oda a megriadt 
ünneplőknek, hogy a magyar nőknek nincs 
okuk, nincs joguk örülni az ezeréves múlt
nak, mert hát mit se tettek, de sértő szavai 
csakhamar elvesztik mérgüket, a Hungária 
hívására megjelennek a háttérben egymás
után történelműnk nagy nő alakjai. Először 
szent Margit (Jármy Etelka) korhű öltözet
ben, feje körül glóriával. A kar, tiszteletére 
áhítattal énekelte lantos Sebestyénnek egy 
megmaradt dalát.

Majd nyúlánk kis lány alakja jelent meg 
a föllebbent függöny mögött. — Pánczéllal 
keblén, karddal derekán, fején strucz-tollas 
sisak. Kertész Janka volt az a bájos gyerek, 
a ki Rozgonyi Czeczillét jelképezte. A kar a 
Klapka induló lelkesítő dallamára rákezdett 
egy szép üdvözlő dalra. Dörgő taps hangzott 
fel a parterren a sikerült kép után.

Ezután LóránttTy Zsuzsánna (Szobonya 
Bella) és Zrínyi Ilona (Juvancz Vilma) jelen
tek meg sikerült jelmezekben. A kar ,Rá- 
kóczy imája* dallamára énekelt hozzájuk üd
vözlő eneket. Végül Wesselényiné (Szilágyi 
Emma) alakja jelent meg, kit szintén dal 
fogadott.

Meg van tehál czáfolva a rút vád, a ma
gyar nők ünnepelhetnek, a magyar történe
lem nem szúköldödik nagy női alakokban, 
kiknek megjelenése össze törte a rágalom 
szavait és fellelkesitette az ünneplő magyar 
nőket. Hungária hatalmas szavakkal sújtja 
le a megrémült rágalmat és büszkén mutat 
a háttérben megjelent uj képre, ahol a magyar 
nők láthatók, íme nézd ezek a magyar nők, kik:

A férfiakkal együtt küzdenek 
8 a versenyben, bár mindig nők maradnak 
Helyük megállják, nem lankadnak el.

Johról apró tündérek jönnek es kis ver- 
sikék elmondása mellett babért raknak a 
piedestálra melyen a nők ülnek. A csopor- 
tozat fölöt mejelenik égi ragyogásban a haza 
mentője (Géczy Giziké) égszínkék öltönyben 
kiterjesztett szárnyakkal és a kar rázendíti: 

Isten áld meg a magyart.
Az ös/.hatás valami elragadó volt a kö

zönség felállt helyéről és lélekzetét vissza

fojtva figyelt a remek szép látványra, midőn 
leszállt a függöny alig szűnt meg a taps 
ötször hatszor fel kellett a függönyt huzni 
hogy a kis szereplők fogadják a nézők be- 
ezézgető ovációját.

Az általános dicséreten felül Hungária- 
Lang Kamilla érdemli meg külön az elisme
rést, mint aki szerepét v- gig helyes hangsú
lyozással s hibátlanul mondta el.

Ezután Nagy Anna III. osztályú növeu- 
dék szavalta el Ábrányi Emil — Mi a haza ? 
czimü szép és nagyon hosszú költeményét. 
A kis lány ügyes előadása és nagy készült
sége alig volt jutalmazva azzal a hatalmas 
tapsviharral, mely szavalata után perczekig 
tartott.

Nagyon szépen sikerült ez az ünnepély, 
a rendező urak — Maurer László és Soltész 
Gyula — derekas munkát végeztek, a pol
gári iskola derék tanítónői pedig ismét fényes 
tanujelét adtá ügyességüknek és jó Ízlésüknek. 
Fogadják a szép sikerért őszinte üdvözletünket.

Hírek.
— Lapunk felelős szerkesztője, mint 

tartalékos hadnagy, négy heti fegyver- 
gyakorlatra vonulván be, távollétc a latt  
a lap szellemi részéért társszerkesztönk 
a felelős.

—  Lelkészi kinevezések. Hrabár Mihály 
batári lelkész Nyir-Lugosra lelkészül, Jeles 
Gyula piricsei h. lelkész Nyir-Lugosra s.-lel- 
készül, Ilácz Viktor nyíregyházi s.-lelkész 
Firicsére h. lelkészül neveztetlek ki

— Kinevezés, ó  felsége Finkey Bál kis - 
várdai járasbirosági albírót a pécsi kir. tör
vényszékhez bíróvá, Márczy Gyula kisvárdai 
jbirósági aljegyzőt pedig az ungvári járás
bírósághoz albiróvá nevezte ki.

—  Újabb mozgalom a magyar mise Ügyében. 
A magyar nyelv oltári nyelvvé emelése tár
gyában újabb mozgalom indult meg, mely 
remélhetőleg e nagy fontosságú — s a magyar 
ajkú görógkatholikusság '»() éves óhajának 
inegvalósulhatása érdekeben eredményes meg
oldásra vezethet. Ugyanis e hó 4-én Szabó 
Jenő nyugalmazott miniszteri tanácsos, főren
diházi tag, dr. Fásztelyi Jenő és Novak Kál
mán autonómiai képviselők Budapestről II.- 
Dorogra [érkeztek, hogy a magyar püspökség 
létesítése — és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvvé emelése ügyeben működő s Dorogon 
mint a kezdeményezés helyen székelő orszá
gos bizottságtól egyévi időtartamra terjedő 
megbízást kérjenek arra nézve, hogy a ma
gyar nyelvű liturgia behozatala, illetve az ez 
iránti kivánalom érvényre emelese ügyeben 
a szükséges lépéseket meg a legmagasabb 
fórum — a pápai szék előtt is megtehessek. 
Az e tágyban megtartott bizottsági gyűlés 
megadta egy évi idötartamia a kért megbí
zatást azon határozott kikötéssel, hogy sehol, 
— tehát sem az érdekelt püspökök előtt, 
sem másut a magyar püspökség felállítása 
iránti kívánalomról le nem mondhatnak, illetve 
ennek elejtéséről ígéretet sehol sem tehet
nek. Ugyan-e tárgyban nyilatkozott H.-Bö
szörményben az ottani uj templom felszentelé
sére odautazott Fircták Gyula munkácsi püs
pök is, a Debreczeni Ellenőr szerint a követ
kezőket mondván a doroginak küldöttségének: 
A pápa ő szentsége nem zárkózik el az 
indokolt kívánalmak elől, de a fán sem terem 
egyszerre gyümölcs, hanem előbb rügy, levél, 
virág képződik s csak aztán jön létre a 
gyümölcs. Így vagyunk a magyar liturgiával 
is. — Bizonyos előkészületekre van szükség, 
hogy ez megvalósuljon. — Erőszakos utón, 
kiabálással nem érnek czélt, hanem lassan, 
czéltudatosan munkálkodva, együtt működve, 
mielőbb sikert arathatunk.

— Vallástanári-választás. A helybeli ág. 
evang. főgymnasium pártfogósága e hó 7-én 
d. u. 5 órára összehívott gyűlésében döntött 
a főgymnasiuini vallás-tanári állásra meghir
detett pályázat sorsa felett. A beérkezett 22 
pályázó közül időközben J visszalépett s igy
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18  kvalifikált pályázó közül volt módjában 
a partfogóságnak választania. Beadatott ősz- 
szesen 5$ szavazat s ebből 30 llenriczy Béla 
azódi s.-lelkész és vallástanárra esett, aki 
eként abszolút többséget nyervén, megvá
lasztott vallástauárul kijelentetett. Utánna a 
legtöbb szavazatott Jungmann Géza felsö- 
kemenczei ag. ev. lelkész, volt nyíregyházi s.- 
lelkész kapta. A gyűlésen Májerszki Béla fel
ügyelő elnökölt.

—  Millenniumi Ünnepély. A helybeli ág. 
evang. főgimnáziumban e hó 10-én, kedden 
délelőtt folyt le a évezredes nemzeti ünnep 
emlékére rendezett iskolai ünnepély. Az ün
nepély, amelyen a főgimnázium tanári karán 
és tanuló ifjúságán kívül jelenvoltak sorában 
ott láttuk Bartholomaeidcsz János tb. főes
peres lelkészt, Bencs László polgármestert, 
Somogyi Gyula kir. közjegyzőt stb. az iskola 
dísztermében délelőtt 9 órakor vette kezdetét 
a főgimnáziumi dalkör énekével, melynek el
hangzása után dr. Vietórisz József tanár 
adta elő nagy hatással ünnepi beszédét. 
— A beszéd után a dalkör a himnuszt 
énekelte el, melynek elhangzása után Martinyi 
József igazgató tudomására adta az ifjúság
nak, hogy az ünnepi alkalomból az nap nem 
tartatnak meg az előadások. /Megemlítjük 
még, hogy e napon a főgimnáziumon, az ág. 
hitv. ev. templom tornyán, a központi elemi 
iskolán és a polgári leányiskola épületén lo
bogók lengtek, a többi épületeken azonban 
mi jel sem emlékeztetett a millenniumi nem
zeti nagy ünnepre.

—  Dalestély. A nyíregyházi városi dal
egylet vasárnapi dalestélye ezúttal is kitűnően 
sikerült. A műsor minden egyes számát nagy 
tetszéssel fogadta és zajos tapsokkal jutal
mazta a szép számú intelligens közönség, 
különösen pedig a már jól ismert .Párisi 
ifjak"-at, Huber Károly .Fohász"-át Mayer 
Fercncz. bariton és Krecsák János tenor- 
solójával. Tetszettek a Hoppe-féle magyar 
dalok, valamint az aradi országos verseny 
közös versenydarabja a .Sóhajtás* is, bár 
ezen is megérzik, hogy szerzőjében több a 
zenei készültség, mint az invenczió. — Az 
.OssianM természetesen ezúttal sem enged
tek el.

—  A szeszgyár és hizlaló Ugye A Schlich- 
ter Gyű'a honvédhuszár százados által tervbe 
vett s Nyíregyházán részvénytársaság utján 
létesítendő szeszgyár és hizlaló telep kérdé
sének megbeszélése czéljából tegnapelőtt, 
kedden délután megtartott értekezleten fel
tűnő kevés számmal jelentek meg a meg
hívottak s ezeknek többségük is a terv ellen 
nyilatkozott ugyan, az eszme megpenditőjét 
azonban, mint értesülünk, a terv kivihetősége 
iránti bizalmatlanság ilyeténképen való meg
nyilatkozása epenseggel nem csüggesztette 
el, sőt csak annál szélesebb körű tevékeny
ségre sarkalja. Tanulmány — útjában szerzett 
tapasztalatait ugyanis most már sajtó utján 
szándékozik a nagy közönséggel teljes rész
letesseggel megismertetni s bízik abban, hogy 
azt a közönyt és a vállalkozási szellemnek 
azt a hiányát, amelylyel eddig találkozott, 
sikerülni fog leküzdenie és nagyfontosságu 
tervét megvalósításra juttatnia.

—  A vármegye monográfiája. Vettük és 
közöljük a következő fölhívást: ,A Magyar- 
ország vármegyéi és városai* monográfiájá
nak szerkesztő-bizottsága a vármegye közön
ségének megbízásából és hathatós támoga
tása mellett, ez év folyama alatt Szabolcs- 
vármegye monográfiáját fogja irodalmilag 
feldolgozni. A már régebben felkért munka
társak munkálataikkal részben elkészülve van
nak, részben pedig a rendelkezésükre álló s 
nagyobb fáradságot igénybe vevő anyagok 
feldolgozásán serényen munkálkodnak, úgy, 
hogy e mű megjelenése ez év végére okve- 
tetlenül várható. A szerkesztőség, kik az 
ország legelőkelőbb szakfértiaiból és Íróiból 
állanak, e mű kiállítása érdekében semmi 
költséget nem kiméivé, Vende Aladár segéd- 
szerkesztő urat kiküldötte, hogy vármegyén
ket járja be, s itt gyűjtse össze a szükséges

mütörténeti, geneologiai, heraldikai, néprajzi, 
mezőgazdasági és a régi nemesi kúriákra és 
kastélyokra stb. vonatkozó adatokat és eszkö
zölje egyszersmind a szükséges fénykép fel
vételeket. Miután mindnyájunk érdeke, hogy 
ezen nagy horderejű irodalmi vállalatban 
Szabolcsvármegye méltó helyet foglaljon el, 
tisztelettel kérem, hogy Vende Aladár segéd- 
szerkesztő urnák czéljai kivitelében segédkezet 
nyújtani és őt ezen hazafias munkálkodásá
ban minden tekintetben támogatni szívesked
jék. A nevezett segédszerkesztő ur oda érke
zésének idejét külön fogja tudatni. Kállay 
András, a helyi bizottság elnöke.

— Gyászrovat. Alólirottak a magok és 
az összes rokonság nevében, rnély fájdalomtól 
megtört szívvel tudatják a legjobb férj, a 
szerető gyermek, a pótolhatlan apa és só
gornak Tihor Mór m. kir. dohányjövedéki- 
tiszt, szóig. kiv. honvéd főhadnagynak, folyó
1898. évi május hó 6-án esteli 8 órakor, 
élete 49, boldog házasságának 13-ik évében 
hosszas szenvedés után történt gyászos el- 
hunytát. A megboldogultnak földi maradvá
nyai folyó 1898. évi május hó 8-án délután 
5 órakor fognak, az ev. ref. vallás szertar
tásai után, az uj-szőllő soron levő saját há
zából, a vasút melletti sirkerlben örök nyuga
lomra tétetni. Nyíregyháza, 1898. május hó 
7-én. Áldás és béke poraira! Özv. Tihor 
Mórné, Máté Mária, mint neje. Özv. Tihor 
Bertalanná, mint édes-anyja, Tihor Gábor 
Tihor Erzsiké, Tihor Mariska, Tihor Boriska 
gyermekei. Fülöp Béni és neje, Schmal László 
és neje. Kalmár Vincze sógorai. Máté Gizella 
Máté Ilka, Máté Jolán, sógornői Tihor Gyula, 
Tihor Sándor, Tihor Imre fivérei. — A raka- 
mazi dohánybeváltó-hivatal tisztikara külön 
gyászjelentést adott ki.

— Majális. A gyermekek öröme: a majá
lis, Nyíregyházán tudvalevőleg őrömünnepe 
a nagyoknak is. A legtávolabb eső tanyák
ról is bejönnek és kimennek ilyen alkalmak
kor a szülék is a majálisra, amely szekér
táborával, a mindenfele hangzó muzsikaszó
val országos vásárhoz hasonló népúnneppé 
növi ki magát. A kedden lezajlott majális
nak az időjárás is kedvezett. A vasárnapi 
eső elverte a port, a hétfői szép napos idő 
felmelegitette a levegőt : nem is maradt ott
hon gyermek, aki csak fehetle. mind kint 
volt a majálison. Heggel 8 órakor vonult 
ki a majdnem kétezerre menő gyermeksereg 
zászlókkal, virágokkal, vidám muzsikaszóval 
és dobpőrgéssel végig a városház-téren, 
vármegyeház-téren és Kossuth-utczán. Ott 
kint aztán folyt a játék, meg a — táncz. 
Öt helyen szolt a banda s az apróságok 
olyan tűzzel járták, hogy példát vehetne 
róluk a blazirt fiatalság. Délután három óra 
tájban ugyan egy kis futó eső riasztotta 
meg a mulatozóka*, de mihamar kiderült. 
Csak öt óra után kezdtek szállingózni vissza
felé, kifáradva, elbágyadva, de jókedvvel, 
mert hiszen egyszer esik esztendőben — 
majális!

—  Telefon Nyíregyházán. Több ízben 
tettünk már említést arról, hogy a kereske
delemügyi miniszter Nyíregyházán állami 
helyi-telefonhálózat létesítését térvezi. A te
lefon létesítésének kérdése immár közeledik 
a megvalósuláshoz és mint örömmel jelezzük, 
a közigazgatási bejárás mér e hó 23-án meg 
fog tartatni A telefonhálózatot a nagyváradi 
posta és távirda igazgatóság fogja építeni.

— Az adómentes ingatlanok pótadói. Or
szágszerte bizonytalan a gyakorlat, hogy az 
állami adómentesség kedvezményében része
sülő ingatlanok — házak és földek — a 
törvényhatósági és községi pótadóktól szintén 
inentesek-e? Általánosan az a szokás, hogy 
az ilyen ingatlanok után a törvényhatósági 
és községi pótadók sem vetettnek ki és ennek 
a szokásnak leginkább az a körülmény szolgál 
alapjául, hogy az adómentes ingatlanok állami 
adói elő nem íratván, az elő nem irt adók 
a pótadók alapjánál figyelmen kívül marad
nak. Szabolcsvármegye számvevősége ezen

I gyakorlatot helytelennek találván, előterjesz

tést tett az alispáni hivatalhoz, hogy e tekin
tetben a belügyminisztériumtól felvilágosítás 
kéressék. A belügyminiszter az alispáni fel- 
terjesztésre adott válaszában egy 1895-ben 
kiadott határozatát küldte meg, amelyben 
a többek között az is foglaltatik, hogy az a 
körülmény, hogy a földek és házak bizonyos 
esetekben állami adómentesség kedvezményé
ben részesittetnek „illetőleg a törvény szerint 
járó állami adó az illetőnek elengedtetik, koránt 
sem szolgáltat kellő jogalapot arra, hogy a 
községi pótadó alól is mentesittesséku ! Ezen 
belügyminiszteri felvilágosítás alapján a vár
megye számvevősége kőriratot intézett a köz
ségi és körjegyzőkhöz, valamint Nyíregyháza 
városához, amelyben figyelmezteti őket, hogy 
az 1899-iki községi költségelőirányzathoz a 
községi pótadó kivetési kulcsának megálla
pítása czéljából az ideiglenesen elengedett 
állami adók is kimutatandók, úgyszintén ki
mutatandó az 1899. évi útadó alapjául is, 
a vármegyei pótadóknál pedig már a folyó 
évi kivetésnél figyelembe veendők. Ez az uj 
rend különösen a vármegye Tisza-menti köz
ségeiben bir nagy fontossággal, ahol az ár
terekbe vont nagybirtokok az ideiglenes ál
lami adómentesség következtében eddig a 
törvényhatósági és községi póladóktól is men
tesek voltak s így a községi terhek az adó- 
mentességben nem részesülő többi birtokra 
nehezültek. Nyíregyházán pedig főként az 
ideiglenes adómentességben részesített uj épü
letek tulajdonosait fogja kellemetlenül érin
teni, mint akik az ilyen épületek után eddig 
csupán a mérsékelt általános jövedelmi pót
adót fizették, holott ezután úgy a törvény- 
hatósági, mint a községi pótadókat is köte
lesek lesznek fizetni.

— A villamos vasút. A villamos vasút,
| amelynek létesítését olyan nehezen várja

Nyíregyháza, ez év folyamán a vasúti ut 
rendezésének és kiszélesítésének késlekedése 
miatt ugyan már nem készül el, hogy azon
ban jövőre felépiti az engedélyes .Részvény- 
társaság villamos és közlekedési vállalatok 
számára* ezég, — ha ugyan a vasúti ut jö
vőre rendezve lesz — annak biztos előjele 
az, hogy a részvénytársaság a várossal kö
tendő terület-használati szerződés tervezetét 
már elkészítette s mint értesülünk, az még a 
hét folyamán henyujtatik a városhoz. A ezég 
a szerződés tervezete feletti tárgyalásokat 
már a jövő hó elején óhajtja megtartani.

— Megsemmisített választás. A kereskedői 
alkalmazottak betegsegélyző pénztáránál meg-

i ejtett legutóbbi választást a városi tanács, 
mint első fokú iparhatóság, a hétfőn délután 
tartott ülésében megsemmisítette azon az 
alapon, hogy a közgyűlésen nem voltak je
len határozatképes számmal.

— Adókivetés. Az érdekelt adófizetők tá
jékozása czéljából közöljük azon határnapok 
kimutatását, amelyeken a nyíregyházi kir. 
adóhivatal kerületében levő községek adó
zóinak 1898. évi I I I .  oszt. kereseti adója a 
kivető bizottság által tárgyaltatni fog: Nyir-

! egyháza május 2 0 ., 21. és 23-dikán, Balsa, 
Szabocs, Bij, Csobaj, Bérezel, Beszterecz, 
Keék, Búj, Deinccser, Gáva, Gégény, Ibrány, 
Kemecse május 24-én, Kenézlő, Yriss, Zal- 
kod, Kótaj, Nagyfalu, Nagyhalász, Nyirbog- 
dány, Oros, Paszab, Pazony, Po’gir május
25-én, Pthrügy, Takta-Kenéz, Raad, YTasine- 
gyer, Rakamaz, Sényő, Túra, Székely és 
Téth, Szent-Mihály, Tisza-Ladány és T.mlos 
május 26-án, Tímár, T.-Dada, T.-Büd május 
27-én, T.-Dob, T.-Eszlár, T.-Lök, Ujfejértó, 
Yrencsellő május 28.

— Színházi jelentés. T is e a y  D e z ső , a 
Nyíregyházára készülő színtársulat igazgatója 
újabban a következő jelentést teszi közhírré: 
Y’an szerencséin Nyíregyháza és vidéké nagy-

| érdemű közönségét tisztelettel értesíteni, mi
szerint előadásaimat folyó év m á já s  h ó  1 4 . 
h e lye tt folyó év m á ju s  hó  2 8 -d ik á n , szomba
ton fogom a „Varázsgyűrü*, Planquette re
mek zenéjü és hírneves operettejével m e g 
kezdeni. — A bedet eszközlésével és berlut- 

• pénzek felvételével Su ay Kornél szi ili.i i
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titkár bízatott meg, aki e czélbol már a vá
rosba érkezett. Előjegyezni folyton lehet Ja- 
kobovits Fanny kisasszony dohánytőzsdéjé- 
ben. — Nyíregyháza. 1898. május hó 10-en. 
Kiváló tisztelettel Tiszay Dezső, a miskolczi 
nemzeti színház igazgatója.

—  Próbabál. Szombat este hangos mu
latság volt a „Korona" nagy termében. 
Alföldy Karoly, a ki már huszonnegyedik 
eve, hogy állandó tavaszi vendége városunk
nak, tartotta próbabálját nagy érdeklődés 
mellett. Az apró urak és hölgyek egymás
után mutatták be tudományukat. Egy pár 
uj körtánczot is láttunk, igy az arcadrient, 
graziant, pás de patineurst, hanem ezek 
aligha lesznek életképesek, nem úgy mint a 
mesterkéletlen — pás de quatre, a mely 
nélkül mulatságot ma már elképzelni is alig 
lehet. A derék tánczmester igazán szép sikert 
ért el apró tanítványaival. A Tahy Emőke 
és Führer Margitka által rokokó toalettben 
eljárt — menuet de la cour, általános tet
szést és derültséget keltett, igen kedvesek 
voltak a kis babák komoly fehér parókáik 
alatt. A Hudák Juliska fárasztó tarantellája 
után élénken tapsoltak a nézők és a kis 
tánczosnő kézről-kezre járt a puszit oszto
gató mamák közt. Ezután deli magyar 
tánczra lendült két pár öt-hat éves honfi 
társunk és társnőnk Kovács Annusa, Or- 
sovszky Laczika, Lakner Lenke és Haas 
Nándor, aztan úgy megpörgettek, forgatták 
egymást hogy csupa gyönyörűség volt látni. 
A szünet után 9 óra tájban általános lett a 
jó hangnlat s a kék vállszalagos rendező 
urak ugyancsak kitettek magukért, hogy 
ezen a nevezetes estén, az első bál nagy 
estéjén valahogy petrezselymet ne áruljanak 
a kis tánczosnők, tánczoltatták is őket ifjú 
tűzzel és kollégális előzékenységgel, majd 
két óra volt már a mikor vége szakadt a 
táncznak. Azt pedig diszkrétül ki sem írjuk 
hogy egy némely urak és hölgyek fejecskéi
ket mamáik ölébe hajtván aludtak édesdeden 
jólélekkel, ahogy aludni csak az első próba- 
bálon lehet.

—  Az adófizetők figyelmébe. A városi 
adóhivatal figyelmezteti az adófizető közön
ségét. hogy a második negyedre esedékessé 
vált adótartozások a folyó május hó 15-ik 
napjáig fizethetők be kamat nélkül. Igyekez
zenek tehát az adófizetők tartozásaikat ezen 
határnapig befizetni, mert annak elteltével a I 
második negyedre esedekes adótartozás után I 
is 5° „ késedelmi kamatot lesznek kenytele- I 
nek fizetni. Egyidejűleg arra kéri a városi 
adóhivatal az adófizető közönséget, hogy a 
varosban lakók lehetőleg hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken teljesítsék a befize
téseket, mert szerdán és szombaton a tanyá
kon lakók tömeges jelentkezése miatt a be
fizetések csak késlekedéssel vagy egyáltalán 
nem volnának teljesíthetők.

—  A főgimnázium játéktere. A helybeli 
főgimnázium részére a város a kállai-utcza 
végénél a régi temetőkért és a legelő egy 
részét játéktérül engedte át. A vármegyei 
kőzkórház részére azonban szükség volt azon 
területre is, amely játéktérül szolgált, miért 
is a főgimnázium igazgatósága most az elvett 
terület helyett másikat kér a várostól. A 
virosi tanács legutóbbi ülésében foglalkozott 
ezzel a kérdéssel s az uj játéktér helyéül a 
vásártér melletti legelőnek azt a részét jelölte 
ki, amely az orosi ut mentén a volt lőpor- 
torony mellett terül el.

—  Nyilvános nyugtázás és köszönet. A  
nyíregyházi községi polgári leányiskola által 
folyó hó 9-én rendezett milleniumi emlék
ünnep alkalmából összes bevétel a felülfize- 
tessekkel együtt volt 190 frt 30 kr. Kiadás 
77 frt 56 kr. Tiszta jövedelem 112 frt 74 
kr. Felülfizettek: Porubszky Pál 2 frt, Sexty 
Gyula 1 frt, Jóba Elek 1 frt, Hunyadi László 
50 kr. Fogadják jótéteményükért a rendező
ség hálás köszönetét. Különös köszönetét 
fejezi ki a leányiskola igazgatósága ezúton 
is Maurcr László urnák, ki az emlék-ünne
pen szereplő csoportok összeállításában s
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általában az ünnepély rendezésében fárad
ságot nem ismerő odaadással biztosította 
az előadások sikerét.

— Névmagyarosítás. Ilock (Holecz) József 
nyirbélteki csendőr, vezetéknevét belügymi
niszteri engedélylyel 9 Hunyadi*-ra változtatta.

— FelUlfizetések. A főgimnáziumi ifjúság 
hangversenyén íelülfizettek: Dr. Meskó László 
4 frtot, Dr, Ferlicska Kálmán 3 frtot, Baruch 
Arnold, Bleuer Lajos, Dr, Gara Leó, Licht- 
mann Dezső 2—2 frtot, Alföldy Károly 
2 frt 50 krt, Baumann Jenő, Geduly Hen
rik, Holfinann B. Béla, Jóba Elek, Kiár An
dor, Mandl Emil, Markovics Henrik, Nemes 
Imre, Sexty Gyula 1 —1 frtot, Bacsó Béla, 
Bleuer Berti, Fed László, Hunyady László. 
Jakó Pál, Surányi Imre, Szlaboezky Ernő 
50—50 krt; jegyeiket megváltották: Hege
dűs Edéné, Mandl Gusztáv 5—5 frt tál, Lip- 
tay Jenő, Tester Lajos 2—2 írttal, Menyhért 
János 1 frt GO krral, Meskó Elek 1 írttal. 
Fogadják a t. felülfizetők a rendezőség hálás 
köszönetét. Egyúttal őszinte köszönetét mond 
a rendezőség Bleuer Rózsika, Májerszky 
Nellike és Sarvay Ilonka kisasszonyoknak, 
kik szives közreműködésükkel a hangverseny 
sikerét biztosították.

— A helybeli kereskedő Ifjak egylete által 
rendezett Széchenyi ünnepély 37 frt 30 kr. 
tiszta jövedelmet eredményezett, mely összeg 
varmegyénk alispánja által illetékes helyére 
elküldetett. Ezen összeghez felülfizetesek által 
hozzájárultak: Dr. Haas Emil 3 frt, dr. Ko- 
vách Elek 2 frt, Bleuer Lajos, Léderer Ignácz, 
HofTinann B. Béla, dr. Rosenberg Emil, 
Weinberger Arthur, Juhász Etele, N. N., dr. 
HofTinann Emil, Kubassy Béla, Spitz Ferencz
1—1 írttal, dr. Járossy Sándor 1 frt 50 kr., 
ifj. Kállay András, Biumberg József. Berg- 
stein Lajos, Chudra Péter, Blau Mór, dr. 
Zinner Samu, Szeli Albert, Pavlovits Sándor, 
dr. Pacz.iuer Béla, Hunyady László, Fried- 
lieber Ignácz, Weinberger Johanna, Britz 
Miksa, Nagymáté Marton 50— 50 krral. Fo
gadjak a szives adakozók az ínségesek és nz 
egyesület nevében hálás köszönetünket. Ez 
alkalommal az egyesület Halasi János urnák 
hálás köszönetét fejezi ki, ki „gróf Széchenyi 
István életrajza- czimü diszművel az egye
sület könyvtárat gyarapítani szives volt.

Nyíregyháza—vásáros- 
naményi helyi érdekű vasút.

Mint már lapunkban említettük, Vidovich 
Menyhért nyugalmazott honvéd-ezredes deb- 
reczeni lakos, a kereskedelmi minisztertől — 
egy Nyíregyháza — Vásáros-Naményig futó he
lyi erdekü vasút előmunkálatainak foganato
sítására az engedélyt, egy évi tartamra meg
kapta.

Most pedig érdekkel közöljük, hogy en
gedményes személyesen tárgyalt e hó 11-én 
főispán ur ő méltósága, az alispán és Nyíregy
háza polgármesterével s mint örömmel érte
sülünk, a mozgalom megindítására nézve — 
teljes megegyezésre jutottak.

Hallomás szerint 32 község 35000, — 
Nyíregyháza városával együtt 60000 — 
lakossal és 120-130 ezer hold földdel lenne 
érdekelve.

Magunk részéről a kérdéses vidék gaz
dasági viszonyaira nézve nagy horderejűnek 
tartjuk e valóban szerencsés eszme megvaló
sítását, mert a vidék úgy gazdaság- mint 
kereskedelem tekintetében — a vasút létesí
tése által óriási lendületetet venne.

Nyíregyházára nézve is felette fontos e 
vonal létesítése, mert a Tisza vidékét magá
hoz vonva — forgalma hatványozódnék és 
nem mellékes kereskedelmére nézve az sem, 
hogy a Tisza a legrövidebb vonalban lenne 
a városhoz fűzve.

Végre elismerést kell szavaznunk megyénk 
fő- és alispánjának, nemkülönben Nyíregy
háza polgármesterének, — kik a terv meg
valósításában engedményest a lehető logjobb 
akarattal támogatják.

De e támogatás, ha még oly hathatós 
is, csak az esetben vezethet sikerre: ha első 
sorban az érdekeltek, másodsorban pedig 
megyénk — minden kulturális czél iránt ér
dekkel viseltető nagy közönsége a támoga
tásban úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben 
részt vesz.

A nyíregyházi ip a rte stü le t  
évi jelentése.

Megjelent a helybeli ipárteslúletnek múlt 
évi működéséről szóló elöljárósági jelentés.

A 20 nyomtatott oldalra terjedő füze- 
tecske érdekes alakban tárja az olvaso elé 
az ipartestület múlt évi működését, akár csak 
egy jól sikerült kéj), amelyhez, ha kellően 
van megvilágítva, nem kell magyarázó szö
veg, hogy megértsük mit ábrázol, sem fel
fedező tehetség, hogy az művészi kezek al
kotása.

Nézzük magát az évi jelentést, világít
suk meg ezt több oldalról, hogy a maga va
lóságában láthassuk az ipartestület múlt évi 
működését.

A legelső, ami figyelmünket azonnal, az 
első szempillantásra megragadja s mindvégig 
leköti, az a rilka — szép, választékos nyel
vezet es tőrőlmelszett magyarság, amelylyel 
a jelentés megírva van. Álljon itt belőle szó- 
ról-szóéa egy kis szemelvény; például:

„El vitázhat lan tény és való az, hogy a 
mai viszonyok fejlődése az emberi szervekre 

! oly nagy befolyási gyakorolnak, s különösen 
ha olyan dolgok vagy ügyek elintézése me
rülnek fel; amely az egyes érdekeket kell, 
hogy kizárja s a közügy érdekét szem előtt 
tartva intéztessék, úgy egyes szenvedélyek 
megtámadásának vannak kitéve, azonban azt 
agyon hallgatva; a közérdek kívánságát kell, 
hogy előmozdítsuk." — Ezután pedig így 
folytatja: ,X c  engedjük a szenvedélyeske
désnek még csak árnyékot sem fellepni, hanem 
törekedjünk erős akarattal és kitartással oda
hatni, hogy minden egyes érdekeknek kíván
sága betöltve legyen s így ha összetartunk, s 
egy twist megértve küzdünk, úgy meg lesz mű
ködésünk gyümölcse és ipartestületünk virág
zani fog, mert igaz áron közmondás, hogy a 
kitartás mindent legyőz.“

Hat hol van az a mucsai kisbiró, aki 
ennél emelkedettebb hangon tudná jelenteni, 
a malom alatt, hogy, megszűnt a sertésvész, 
vagy hol az a ,Csömöge Jantsi*, aki ennél 
zengzetesebb nyelven tudná megírni 9leteleit", 
az ö „szerel metes katáához* ? ?

Azt a megelégedést, melyet a testületi 
elöljáróság jelentése további részében azzal 
fejez ki. hogy ,1897. év február 10-én vá
lasztatott meg Komjáthy József okleveles jegyző 
ipartestiilctünk jegyzőjévé, akibeti is szorgal- 
galmas, munkás szakembert nyertünk s tpar- 
ügyünket megelégedésünkkel végzi," — fénye
sen indokolja a jelentésből lentebb idézett 
két bekezdés.

Gratulálunk a megelégedéshez s a szak
emberhez!!

Nézzük most a jelentés további részét!
A zárszámadás bevételi oldalának 2. 

pontja „tagságdijakból 376 tagtol 376 frt 
30 kr. bevételt mutat fel.

Érthetetlen dolog. — A testületnek, a 
jelentés 9. lapja szerint, 1897-ben 805 tagja 
volt, az évi tagságidij pedig csekély egy forint, 
hát még ezt sem volt képes mind a 805 
tagtól beszedetni az elöljáróság?

Feltéve, hogy ez a 376 frt 30 kr. mind
1897. évi tagdij volt — ami pedig nem 
áll — akkor is, még 428 frt 70 kr. hátrány 
maradt 1897-ről, tehát több, mint az évi 
tagdij-összeg fele. Ha ilyen erélylyel tudja 
az elöljáróság behajtani ezt a csekély egy 
forintnyi évi tagdijat, akkor nem csoda, 
hogy a rnult évben is 459 frt hátrányt kellett 
törölnie s ha igy halad, akkor a folyó évben 
legalább 1000 frtot kell törlésbe hozni s 
legalább még két olyan kölcsönt felvenni, a
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melynek — mint ezt a költségelőirányzat mu
tatja — 720 írt lesz az évi kamata!

.Ipariskolai tandíjra az Iparkamarától* 
czimen, a bevételi oldal 3. pontja alatt 200 
frt van kitüntetve, de a kiadás 16. pontja 
a.a t .Ipariskolának* czimen csak 150 frt 
van kiadva. Hát az ütvén forint külömbség 
hol van ? Talán ezzel akarják pótolni, a tör
lésbe hozott hátrányokat ?

Nem jutott eszébe az elöljáróságnak, 
hogy ha ezt az adományozó Iparkamara 
megtudja, igen könnyen megvonja az ipar
testülettől szokásos adományát, mint ahogy 
ezt más testületekkel is megtette, ha azok 
más czélra fordították adományát.

Az évi zárszámadással szemben, a 
„vagyon-mérleg* teljesen rossz, mert:

1. a zárszámadás bevételi oldalának 18. 
pontja alatt 600 frt van bevételbe Írva, 
.kölcsön a testületi temetkezési egylettől* 
czimen, de azért a vagyonmérleg .teher* 
oldalán nyoma sincs ennek a 600 frtnak, 
pedig ezt nem lehet ám olyan rövid utón 
törölni, mint azt a 459 frt tagdíj hátrányt;

2. a zárszámadás bevételi oldalának 12. 
pontja alatt 125 frt van csak bevételezve, 
.Házbér az Iparos ifj. önképző-körétől* czi- 
inen, pedig köztudomású, hogy az Iparos 
ifjúság önképző-köre 250 frt évi házbért fizet. 
Ha tehát 125 frltal hátrányban maradt, miért 
nem lett az ily czimen kimutatva a mérleg 
„vagyon* oldalán, épen úgy, mint ahogy 
nem feledték el megterhelni a mérleget, a 
fel nem vett tiszsviselői dijakkal?

3. a zárszámadás kiadási oldalának 16. 
pontja alatt előállt 50 frt külómbőzettel is 
meg kellett volna terhelni a vagyonmérleget, 
mert úgy hisszük, ezen összeg, ha a múlt 
évben nem adatott is ki, ebben az évben ki 
fog adatni az Ipariskolának.

Végül következik még az 1898. évi 
költségelőirányzat. — Ez is méltó párja a 
vagyonmérlegnek, azaz bajos megállapítani, 
melyik a rosszabb a kettő közül.

Ebben épen úgy nincs előirányozva sehol 
az ifjúság által fizetendő 125 frt múlt évi 
hátrány, mint ahogy hiányzik a vagyonmér
legből. Pedig ez nem feltételes, hanem biz
tos bevétele lesz a testületnek a folyó évben, 
tehát a 250 frt helyett 375 frtot kellett volna 
ily czimen előirányozni.

Ugyanez áll az Iparkamarai segélyre is. 
200 frt bevételt irányoz ugyan ebből is az 
elöljáróság, de kiadásra csak 150 frtot, holott 
a múlt évben ki nem adott 50 frt és a folyé 
évben az iparkamara által e czélra kiuta
landó 200 írttal együtt, összesen 250 frtot 
kellett volna kiadásba előirányozni ; külöm- 
ben hisszük hogy lesz erre gondja az Ipar
iskola igazgatóságának is.

Úgy tudjuk továbbá, hogy az elöljáróság 
tettemes értékű részvények beváltását is ter
vezte a múlt ev végén; miért nincs e czélra 
szánt összeg a költségelőirányzatban, holott 
erre a kölcsönt is vettek fel a temetkezési 
egylettől s holott a részvények beváltáss, a 
folyó év elején tényleg meg is történt ?

Úgy tudjuk, még végül, hogy az elöljáró
ság felügyelete alatt áll a .Temetkezési egylet* 
is. Miért nem találunk ennek múlt évi for
galmáról semmit az egész jelentésben, arról 
talán több jót lehetne tapasztalni, mert úgy 
látszik elegendő pénzének kell lenni, ha még 
a testületnek is kölcsönöz.

Különben, ha a temetkezési egylet mű
ködéséről is úgy számolt volna be az elöl
járóság, mint a testületéről, még jobb, hogy 
hallgatott felőle, elég .Borszemjankó*-ba 
való fületlen gomb van ebben úgy is össze- 
halmazva.

Hsak azon csodálkozunk, hogy ezt ki
nyomatták, hogy a számvizsgáló bizottság 
helyben hagyta (!!) s hogy nem restelték 
megküldeni az összes hazai ipartestületeknek!

Azok ugyan szép véleményt alkothatnak 
a nyíregyházi ipartestület felől. X.

C S A R N O K .

Széchenyiről.
Irta  é i  a ker-skedő ifjak  önképző e g y ik n e k  áp ril

24-iki estélyén felolvasta: Haas Ignácz.
(V é g e '

Mennyivel irigylésre méltóbb ehez képest 
azon vértanuk sorsa, kik halállal változtatták 
meg magukat szenvedéseiktől; de Széchenyi 
újjá teremtett életre ébresztett egy nemzetet 
és az Istenek földi halandónak nem enge
dik megtorlatlanul a teremtés munkájába 
való avatkozást; lelánczolt Prometeusként 
kellett megvezeklenie alkotásáért, mardosva 
újra meg újra fellobbanó emlékezete által, 
mig végre a sors megelégelvén a szenvedést, 
élte alkonyán fellebbenté az értelmére borult 
fátyolt és ha döblingi siralom házából 
többé ki nem is bocsátó, megadta neki az 
idők folyása által enyhített öntudatot és 
önmegadást, engedte örülni neje, gyermekei, 
barátai, tisztelői szeretetének, visszaadta éles 
Ítélőképességét, raelylyel előre megjósolta az 
akkori szerencsétlen kormány rendszer buká
sát, visszadva bizalmát a korona felkent 
viselője iránt, kiről már akkor úgy nyilatko
zott: .meglássák, a legalkotmányosabb feje
delem lesz belőle*, visszaadta reményét a 
magyar haza jobb jövője iránt, raelylyel 
élete utolsó szakában, habár nem a teltek 
mezején, de u barátaival való érintkezésben, 
kiterjedt levelezéseiben és irataiban mind 
többet és többet foglalkozott, úgy annyira, 
hogy már-raár reménykedtek hívei, hogy őt 
még viszontlátják, diadalmas vezérként a 
közélet küzdterén, melyen hajdan annyi 
babért aratott.

A remény hiú volt és végzetesek ön
magára nézve a nagy szellem utolsó fel- 
lobbanásai, melyek vakító fénynyel világiták 
meg nemcsak az akkori politikai állapotokat, 
hanem megdöbbentő hivséggel szabták meg 
teendőkül az azóta tényleg bekövetkezetteket.

Deák Ferenczhez halála előtt alig egy 
héttel irt végrendeletszerü üzenetében e 
szavak állanak:

.Tanácsom és ezt kár volna kinevetni — 
az, hogy őszinte kibékülés történjék az 
1847—48-iki alapon és a fejedelem megalá
zása nélkül, kit mint Magyarország királyát, 
bizonyára nagynak óhajtunk látni.*

A mindenhatóságnak érzetében durva 
hatalmi körének, Széchenyi mind gyakoribb 
érintkezéséből honfitársaival, akkori irodalmi 
munkásságából, levelezéseiből konspirácziót 
sejtettek es nem átallották a szerencsétlen 
nagy férfiú szomorú asyiumaban házkutatást 
tartani, elhurczolván iratait, naplóit, levele
zéseit és egyidejűleg kutatást tartván Becs
ben lakó családjánál és néhány ottani, vele 
gyakrabban érintkezett hívénél.

A könnyen felizgatható, testileg és lelki
leg beteg agg férfiút mélyen megrendíthette 
e brutáhtás — habár a házkutatás alkalmá
val még bírt annyi lélekerővel, hogy mint 
büszke magyar főur viselje magát, ki maga
sabban áll, semhogy elérni lehessen. Sötét 
látásra hajló természete, újabb veszedelme
ket sejtetett vele barátaira, családjára nézve 
és egy kétségbe esett pillanatban, alig né
hány hétre az említett házkutatás után, 
önmaga vetett végett eredményekben és 
szenvedésekben egyaránt gazdag eletének.

A gondviselés megtartotta a magyar nem
etet mentőjétől; szerepe, küszöbén az újabb 
kornak, — midőn a nemzet — az ifjúság tisz
titó tüzén átjutva és történelmében az utó
dainak felejthetetlen lapokat hagyva — az 
értelem által kormányozott férfikorba volt 
lépendő — immár véget ért. — A megrenditő- 
nemzeti gyászesethez méltóan nyilatkozik 
még az akkori, .Pesti Hírnök*-ben a köz
vélemény szava; Lesújtva a váratlan ese
mény fagylaló híre által, néma fájdalommal 
borulunk le a dicsőült árnyéka előtt, amely 
halhatatlan nevében és szellemében nemtő 
gyanánt őrködik felettünk. Gróf Széchenyi 
István a szó legkomolyabb értelmében a leg

nagyobb magyar, a személyesített honsze
retet, egymagában a legmagasabb értelmisé
get, a legtisztább hazafiui szándékkal, böl- 
cseséggel és példátlan teterővel párosítván, a 
megifjodás korszakát teremté a magyar nem
zet számára és felülmúlta bár a végzet még 
egy Széchényinek óriási egyéniségében a ha
landónak korlátolt erejét, de szent emlékében, 
műveiben, prófétai ihletéggel szivünkhez in
tézett arany igéibon fogyhatlanul él a géniu , 
él a szellem, melyből az öntudatra édredt 
nemzet még sok nemzedéken át merítheti 
nagygyá születése nemzeti tovább fejlődésén 
kultúrái nemesedése mukájához az erőt és 
irányt. Ezen örökségnek mérhetlen becsét 
azonban csak most érezzük igazán, midőn 
önmagát a nagy szerzőt, a bölcs vezért, a 
gondos honatyát elvesztettük.*

Ma csaknem 40 évvel később, áhítattal 
ismételhetjük és ismételni fogják késő utó
daink is ugyan e szavakat, a midőn a nagy 
örökhagyónak eszméi, tevékenységének czéljai 
immár örömteljes valósággá váltak, midőn 
nagy szelleme, mint hazája felett a mérhet
len világűrből őrködő fénylő csillagzat immár 
elragadtatással szemlélheti hőn szeretett ha
zája pályafutásának mind fényesebben való 
ragyogását, a midőn egy népét szerető, népe 
által bálványozott nagy király fenkölt veze
tése, a szabadság, egyenlőség, testvériség 
diadalra jutott szent eszméi védelme alatt 
nagy és kicsiny egyaránt érvényesítheti becsü
letes munkáját hazája és családja javára, 
eleget teendő a költő szavainak:

.Hass, alkoss, gy&rapits s a haza fényre 
derül.*

Em lékbeszéd.
A helybeli főgim názium  m illen ium i em lékünnepé
lyén t a r to ta :  Dr. Vietóries József főgimn. ta n á r .

Tekintetes főgimnáziumi tanácsi 
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

Kedves tanuló-ifjuság!
Emlékeztek-e még arra a fenséges ünnepre, 

melyet az egész magyar nemzet dicsőséges 
fennállásának ezredik évfordulóján szerzett 
és szentelt?

Halljátok-e inég az imára hivó haran
gok zugasát, magasztos érzelemmel teli keb
lek hangos dobogását s az emlékek nagysá
gától ihletett lelkek hálaénekét?

Látjátok-e még az örömben kigyult 
szemekben a lelkesedés fényét s az igaz 
honfiúi érzelmek tüzének egekig érő láng
oszlopát ?

Erzitek-e még szivetek mélyén azt az 
édes melegséget, a melyet csak a legtökéle
tesebb boldogságnak ritka pillanatában érez
het az ember, érzitek-e a szent elhatározás
nak azt a hatalmas erejét, mely a kicsinyt 
nagygyá, a gyengét erőssé teszi s a legma
gasabb eszményi czélok megvalósítására báto
rítja és képesíti? . . .

A mi ünnepünk volt az, a mi hálaimánk 
volt az, a mi lelkesedésünk, a mi boldogsá
gunk, a mi elhatározásunk volt az! Hogy 
lehetne hát lelejtenünk, hogy lehetne hát 
rajta nem lelkesednünk?! . . .

Jöjjetek azért újból ahhoz az oltárhoz, 
melyen egy nemzet mutatta be Istennek 
tetsző áldozatát s a legnemesebb áhítattá 
magasztosult hazaszeretetnek ez ünnepi oltara 
előtt nérauljon el a mindennapi élet gyakorta 
kicsinyes küzdelmeinek vásári zsibongása; 
némuljon el a kétkedő aggodalom, melylyel 
a költő a legsötétebb kétségbeesés perc/.ében 
a sir szélén állónak látván nemzetünket, a 
fájdalomnak eme rémképeit szólaltatta meg 
lantján:

A a rt, hol nemcet sülyed el,
Népek veszik körül 

S az ember mi Ili inak 
Szem) ben gyáozköny ül.

Némuljon el a testvérgyülöletnek öldöklő 
szenvedélye, mely féktelenségében nem ismer
vén határt, rombol, a hol alkotni s pusztít, 
a hol építeni kellene; némuljon el minden
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önérdek, mely ha csak a legkisebb ellentét
ben is áll az egy hazának legigazabb, leg- 
féltetebb érdekeivel: s az ezeréves múlt tör
ténetébe merülő s minden salaktól megtisz
tult lélek togékonyságával emlékezzünk, hogy 
okuljunk, ünnepeljünk, hogy lelkesedjünk!

Emlékezzünk hát régiekről!
Mily büszke önérzettel zenghette hajdan 

eme szózatot legrégibb énekünk, mikor a 
népverő Árpád mesés honfoglalását enekelte 
meg! S mégis micsoda a büszke önérzet 
annak a ténynek, fölemelő tudatához képest, 
hogy Árpád földjének és Árpád népének 
immár ezeréves régiségere pillanthatunk vissza!

A történelem könyvének megsárgult leve
leiről mintha vakitú fény áradna szemünkbe, 
melytől életet nyer a halott, megelevenül a 
temető, feltámad a múlt s iigyelmcztet, hogy 
odatekintsünk, követeli, hogy meghallgassuk 
s bátorít, hogy továbbra is, mindig és min
dig csak előre! . . .

Mit tanulhatunk hát hazánknak ezer
éves történetéből?

Ott látjuk az ősi erények fényes koro
náját, a népek és nemzetek által bámult és 
rettegett ősi vitézséget Árpádnak diadalmas 
honszerzésében, midőn alig maroknyi népé
vel Európa testének közepén volt kt-pes uj 
és maradandó otthont teremteni; ez az ősi 
vitézség aczélozta meg nagy Hunyadink kard
ját, hogy útját állja az egész világot elnyelni 
akaró felhold hatalmának; ez az ősi vitéz
ség adta kezébe Magyarország fejedelmének, 
Rákóczynknak a fegyvert, hogy megmentse 
legalább romjait az erőszakkal elvett magyar 
szabadságnak; ez az ősi vitézség szólította 
harczmezőre az aggot és gyermeket akkor, 
mikor „mindnyájunknak el keilett menni,* 
hogy ha már el kell buknunk, legalább együtt 
haljunk meg mindnyájan a szabadságért, a 
hazáért!

Csak példák ezek, bár évszázadokra, nem 
örökre tündöklő és emlékezetes példák; de 
ezeken kívül hányszor és hányszor kellett 
síkra szállanunk, nem hiúságból, hisz hír
nevünket úgy is mindenki ismere es elismeré; 
nem hoditasvagyból, hiszen a nemzetközi 
jogot egy nemzet se tisztelte annyira, mint 
a magyar: hanem puszta önvédelemből; mert 
nem volt és nincs a világon olyan nép és 
nemzet, melynek több ellensége lett volna, 
mint a magyarnak!

Valóban elmondhatjuk, hogy ha mind* 
azon névtelen hősöknek, kik a szabadság 
vedelmeben estek el, külón-külón sirdombot 
akarnank emelni, kicsi volna temetőnek egész 
Magyarország!

És meg is annyi ellenség < s annyi csapás 
között, mely nemzetünk erejet annál inkább 
bénitá, ménnél elszántabban küzdött minden
kor inkább valódi, mint képzelt jogáért es 
igazáért: mily kévés lett volna minden vitéz
ség és hősies önfeláldozás hazank feninara- 
dásához, ha e fő-fő nemzeti erényünkkel 
nem párosult volna az eleiben mindenkor 
szükséges bölcseség és okosság!

Avagy nem a legmelyebb bölcseségből 
következőnek kcll-e tekintenünk azt a való
ságot, hogy őseink bejövelele előtt ha
zank területén csak nepek voltak, álla- , 
mot azonban egy se volt képes alkotni, 
csupán csak a magyar? Nem államfentarto 
bölcsesség sugalmazta-e szent királyunknak, 
Istvánnak és Lászlónak korukhoz képest is ' 
messze kimagasló üdvös törvényeit? Nem a 
nemzetboldogitó bölcsesség nyilatkozott-e meg 
Lajosnak a nagynak intézkedéseiben, Má
tyásnak. az igazságosnak eljárásában, újítá
saiban es alkotásaiban?

Elősoroljam-e mindazon áldásos egyes- 
segeket, szerződéseket és törvényeket, melyek 
a verszerződéstől kezdve az aranybullán, a 
vallás- es szabadságharcz békekötésein s a ' 
praginatica sanctión át egészen az 1848-ik 1 
évi törvényczikkekig s az 18ti7-ik évi kie
gyezésig mindannyian hazánk vágyainak po
litikai éleslátását s egész nemzetünknek a jog 
es alkotmányosság iránt való érzékét minden 
beszedne! hathatósabban hirdetik?

Azt is csak a teljesség kedvéért hozom 
fel, hogy a magyar nemzet szinte gondvise- 
lésszerü ösztönnel ismervén fel saját fiai 
közt is az ellenséget s ellenfelei közt is a jó
barátot, mindenkor szerencsével tudóit meg
szabadulni azon veszélytől, mely egyfelől az 

, elhibázott politikai lejtőjére állította, más
részről a késő csalódás örvényebe sodorhatta 

i volna!
Ki tagadhatná azonban, hogy voltak 

hazánk történetében oly idők is, amikor vi
tézség és bölcseség, akár egymást helyette
sítve akár egymást kiegészítve nem volt 
elegendő arra, hogy nemzetünk fenmaradását 
biztosítsa?

A hősnek csatatér kell, hogy életét kocz- 
káztassa; az okosságnak kedvező körülmé
nyek kellenek, hogy azokat saját czéljaira 
használhassa. Győzelmes harezok után, ked
vező viszonyok közt minden nép megszerez
heti magán , k amint megszerezte a magyar 
is; de ezt a nagyságot megtartani akkor is, 
mikor a riadó csatakürt az ellenfél győzel
mét hirdeti, megőrizni akkor is, mikor szinte 
átok ül a nemzeten, mely elnémítja ajkát s 
megköti karjait, szóval tűrni és szenvedni 
kétségbeesés nélkül, meghajolni ha kell, de 
megtörni soha: ez a kitartás, oly erénye volt 
ez mindenkor a magyar nemzetnek, mely 
kétségtelenül megérdemelte az egész világ 
tiszteletet és becsúlését.

Hej! pedig azon átok, a visszavonás 
átka, — Sajó, Mohács és Világos a meg
mondhatója — ugyan veszedelmesen lebegett 
fejünk felett a megpróbáltatásnak Kgvalsá- 
gosabb napj db.in! . . .

És ha tudott szenvedni a nemzet akár 
méltán akar méltatlanul, tudott lemondani 
is nem csak kényszerűségből, de meggyőző
désből, sőt nagylelkűségből is. S íjatos viszo
nyaink kö ólt e teljes jogegyenlőséget vér- 
áldozat nélkül csakis ebből megmagyaráznunk.

(Vége következik.I

Különfélék.
A jövő nyelve. Valamely tudományos 

folyóirat azt jövendöli, hogv 300 év múlva 
a világ már csak háromféle nyelven fog 
beszélni: Angolul, Oro.-zul es kínaiul. Angolul 
beszélnek majd Éfzak- és D l-Amerikában, 
Ausztráliában, Indiában. Afrikában, Uj-Zee-

landban s az ausztráliai tenger szigetcsoport
jain. Az orosz nyelv meghódítja majd Nagy- 
britannia kivételével egész Európát s Indiát 
kivéve, egész Ázsiát. A kínai nyelv uralja 
majd a világ többi részeit. Egyelőre nem 
bizonyos, hogy 300 év múlva letezik-e még 
Kina, amelyet az orosz medve már alaposan 
kikezdett. Azután a német nyelvet sem lehet 

! 300 év alatt egyszerűen kifelejteni a világból. 
Egyébiránt 300 év múlva majd meglátszik, 
kinek volt igaza.

Egy modern Vénusz méretei. Egy rendkívül 
elegáns és szép termetű párisi színésznő rájött 
a következőkre: Egy rendes termetű nőnél a 
test egyes részei mindig megfelelő es állandó 
arányban állanak egymással. Minden rendes 
termetű nő hüvelykujjának a kerülete <>—8 
czentimeter. Ennek a méretnek a kétszerese 
megadja a kézcsukló kerületét, ez tehát akkor, 
ha a hüvelyk kerülele hét czentimeter, 14 
czentimeter lesz. A csukló kerületének két
szerese adja a nyak kerületét, amely tehát 
28 czentiméter lesz. Ennek a méretnek a 
kétszerese adja a derék kerületét, tehát 5ü 
czentimétert. Ennek a számnak a kétszerese 
adja a csípők és keblek kerületét, ebben az 
esetben tehát 112 czentimétert. Karcsúbb 
termeiü hölgyeknél a csípők kerületének a 
méretéből le kell vonni a kézcsukló kerületét. 
Az ujjaknak és a szoknyáknak hosszaságát is 
ilyen módon ki lehet számítani Ez a párisi 
szinésznő tehát elment a szabójához s ruhát 
rendelt magának. Mikor u szabó mértéket 
akart venni, oda tartotta neki a hüvelykujját 
s megmagyarázta a bámuló szabó művésznek 
az ő elméletét. A szabó, mint említettük 
bámult s az adott módon külön lemérte a 
kézcsuklót, a nyakat, a csípőt és a váltakat 
s megdöbbenve azt találta, hogy a rendszer 
helyes: a hüvelykujj gyökének kerülete meg
adja a többi méretet is.

P iacz i á ra k .
-  Május 11. —

Búza . . . . 14.00 14.70.
Hozs . . . . 9.80 9.1*0.
Árpa . . . . S.— 8.10.
Zab . . . 8.50 8.70.
Tengeri . . . 6.— 6.10.
Szesz . . . . itt —57.

*

fi

M

\

fi
*

leghatbstóiább háziszer »t eméiz- 
téi at*b<il)oxn>r* ét hriió vérkeringés el
érőiére, ni elromlott ét hibái vérréiseket 
H uvoliuni f is  rgésziég f-Mitirtánáuilr alap
feltételei i, vilamint a gyomorbaj győri éi 
birtoi e lh in t (tára, pld. étvágyúim!**, u -  
vioyu f<dl>Qffóg*'i, felfutódéi, hányinger, 
teát- é i gynmorf jdaluuk. gyomorgörci, a 
nyomor megt rh-'é** ételekkel, elnyálm- 
■od&i, vértolniái, b^llet-gt-gek, Hlraor- 
hoiduk é i d ó i  betegségeknél 40 év óta likő
reién baiznaltatik :

Ír. Kosa életbalzsama

M ódén gyulád ti, icbek éi kelélek 
gyógyításira bittó* eredménynyel k ínnál 
tátik TejmeggyQlem étnél, női mell meg- 
keményedéiénei, mely a gyermekek elvá- 
laistáia alkalmával nokott elóillani, daga
natoknál, vérkeléiek, gennyedéiek, köröm 
keléi, köröm méreg a kés vagy a lábuj
jakon, keményedéi, dagi dál, mirigydaganat 
é i nirdaganat iái 50 éta sikeresen bálinál- 
náltatnak a :

Prágai házi kenacs
(iB .Fragnar gyógyszertárából Prága, 3 0 8 . IÍÍ7||

nevetett balzsam felelellti ai ro cu -  
tél minden n unkálkod/tiát, rgétiaég’-i es 
tszu vert er« daiényei ét egy bittől, elter- 
ijedt baaznoi ne).hasi i*-r.
1 üveg »0 kr., dupla üveg 1 fr t . postán 

küldve 20 krral több.

A gyógyuld! fajdalom nelkü'i a kenóci 
búiitó batáta alatt*
1 dobéi 25 kr., postán küldve •  krral 

több.

goláta,

A  .  ■ Miden ki oiak a valódi kéizitménye-
U V a S i  ket kérJe ®. F iagner gyógyszertá

rából és figyelembe veendő, hogy a 
csomagolás minden réu e  Dr. Kosa balzsama 
ax oldalt levő gömbölyű védjegygyei van
ellátva, ellenben a prágai b á li kenőcs csórna- 

az oldalt levó BV * háromizegU védjegygyei van ellátva. Mindenki, aki nekem. a i ,  ■
egy hamisítványt feljelent, Jutalomban részesül. — Éterekre menő elismerő nrl-
............................................................  (38 - 2 6 - 1 1 )latkozatok állanak rendelkezésre.

Raktár: Tőrök J, Egger A , Thalmayer ét Seitz és Kochmeiatar utóda 
Budapast, továbbá Korányi Imra, S to p k i A lfréd gyégyazoréatok Nyíregyháza. 
A készítő főraktára: B. FRAGNER gyógyszertara .a  fakata sas* hoz 

Prágában. Sporner utcza végén 203. az.
Poata l m egbízások haladékta lanu l eszközöltetnek.

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




