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A várm egye veszedelme.
I.

Szinte észrevétlenül, a közvéle
mény érdeklődését nélkülözve, egy 
va-ut építési terv vár már az igen 
közeli jövőben megvalósításra vár- I 
megyénkben. Egy gazdasági tekinte- ] 
tekben egységes vidék kereskedelmi 
és gazdasági érdekeinek előmozdítá
sát czélozza e vasút, amely — úgy 
tudjak, a vármegyének mint jogi ! 
személynek, inkább ellenszenvével, 
mint pártfogásával dicsekedhetik.

Általánosabb nézőpontból szem
lélve a tényt, egyszerűen közömbös
nek kell tartanunk valamely vasút 
vonal irányát, összeköttetését, s egy 
meghatározott helyre gyakorlaudó for
galmi hatását. Fő az, hogy az érdek
körbe bevont vidék gazdasági és ke
reskedelmi igényei láttassanak el, s 
hogy a va',u a befektetett töke ka
matait behozza. Van azonban egy ke
rületi, helyesebben geográfiái helyha
tósági érdek, amelyre uézve épen nem 
közömbös a vasútnak sem iránya, 
sem az az előrelátható hatása, amely 
bizonyos kereskedelmi gúczpont felé | 
tereli az illető vidék forgalmi és 
gazdasági életét.

Egy futó pillautás Szabolcsvár- 
rnegye vasúti térképére elegendő, hogy

j a szóban forgó uj vasút építésének 
i irányát bárki is megjelölhesse. A nagy- 

kállói járás az, amely a legszegényeb
ben van ellátva a viczinális termé
szetű vasutak áldásaival. Pedig ter
jedelmére ép úgy, mint lakosainak 
számára és a fölös termények raeuy- 
uyiségére uézve nem áll utolsó he
lyen Szabolcsvármegye járásai között.

E rövid tájékoztatás után min
denki csak természetesnek találná, 
ha az elég népes és eléggé produk- 
tive termelő vidék tervezett vasútja 
a vármegye székvárosával közvetítene 
élénkebb összeköttetést, ama helyha
tósági érdek alatt, amely az egy
másra utaltság, a kölcsönösség élvei
ből fejük ki.

Hát ez » természetes feltevés a 
megvalósítás előtt álló tényekkel tel
jesen ellentétben van! A nagy-kállói 
járás vasútja nem Nyíregyházával, de 
Debreczennel akar forgalmi érintke
zésbe lépni.

E lapok hasábjain is kifejezés 
adatott annak a panasznak, hogy 
Szabolcsvármegye déli része Ujfe- 
hértó - Nyírbátor és Bűd-Szt-Mihály- 
tól kezdődőleg annyira elszakadt az 
anya-vármegyétől, úgy, hogy a hiva
tali érintkezésen kívül más találkozó 
pont uetn is létezik a két tényező

között. Csak egyszerűen utalunk a 
vármegye érdekcsorbulására, szellemi 
és gazdasági tekintetekben egyaránt, 
amely testének egy jelentékeny része 
elszakadásából származott. De eddig 
legalább élt a remény, hogy okos 
közigazgatási és forgalmi politiká
val az elveszett rész visszahódítható 
lesz. Ott állott intő példa gyanánt 
Hajdu-Dorogh, Nánás, B.-Szent-Mihály 
stb. fontos forgalmi gócz pontok, a 
melyek Debreczennel lépvén vasúti 
összeköttetésbe, a hajdan felette élénk 
érintkezést Nyíregyházával teljesen 
feladták. E tényből a hivatalos vár
megye levonta utólag — sót későn 
a tanulságot s a Tisza-polgár—nyír
egyházi vasútnak erős megsegítésé
vel voltaképen a visszabóditásra 
tett . . . .  immár bizonyos, hogy ered
ménytelen kísérletet.

Hasonló esélyek előtt áll Sza
bolcsvármegye a nagy-kállói járást 
illetőleg is. Ma ez a járás csak félig- 
meddig gravitál Nyíregyháza felé. 
Szabolcsvármegyét esik hivatalosan 
tekinti vármegyéjének, ellenben ke
reskedelmét és gazdasági forgalmát 
kiválóan Debreczen felé irányítja, 
úgy hogy — mondjak — a közve
títési haszontól a vármegye lakossága 
teljesen elesik.

A „N7IREGYHÁZA" TABCZÁJA,
Jó Így.

Irta: Páfrány
Már ép kiindultam a teremből, a mikor 

utánam szólt a quaestor:
— Martos úr!
Visszafordultam.
— Ma felfogja ónt keresni egy jó ba

rátom. A Ha megbukott a negyedik gimná
ziumban. Tanítót keres mellé a szünidőre. 
Tőlem kért tanácsot. Én ónt ajánlottam. — 
Fogadja el, ha még rendelkezik idejével.

— Elfogadom, örömmel elfogadom. — 
Egyszerre melegem lelt a nagy boldogságtól. 
Már napok óla kerestem állást a szünidőre 
és mindig hiába. A pénzein fogytán volt. 
Annak pedig még a gondolatától is fáztam, 
hogy valamelyik orrát fintorgató rokonom
hoz menjek. — Már inkább irnokoskodtam 
volna valahol. Nem szerelem a vendég-ke
nyeret.

Másnap csakugyan felkeresett egy na
gyon elegáns, magas úri ember. Már kopa
szodott. Bóditó illatőzön kavarta fel kis 
szobám levegőjét. Megjelenéséből kitetszett 
a könynyen élő swcll felületessége.

Nagyon szerethette a fiát, hogy maga 
járt el az ügyeben.

— llrrám ! — kezdte a szót, miután be
mutatta magát. — A flámnák segítőre volna 
szüksége, hogy á bizonyítványán esett rán-
künt kiköszörülhesse.

Míg beszélt, ajkait különösen rángatta. 
Műfogai zsenirozták. Aztán rám nézett mo
nokliján keresztül, válaszomat várta.

Eldaráltam néhány frázist, a melyek 
magva az volt, hogy szívesen tanítom a fiút 
és reményiem, hogy sikert érek el vele.

Látogatóm idegesen nevetelt. Aztán min
den átmenet nélkül a lovairól kezdeti be
szélni, dicsérte Sehajdánt, a remek dögöt és 
keményen szidott angollal kevert, franczia 
istálló nyelven valami gaz Willit, a ki tönkre 
teszi a lovait, a kit agyon fog korbácsolni.

Velem nem törődött, magának beszélt.
Majd hirtelen felkapta czilinderét, kezet 

nyújtott olyan formán, mintha elakart volna 
tolni magatói. aztán elsietett.

Útra csomagoltam nem épen gazdag 
gardróbomat s a délutáni vonattal kimentem 
Rezes falura.

Az állomáson oinos zandlaufer várt 
rám, két agár vékony fekete csikóval. Meg
indultunk a kastély felé. A lélekzetem elfúlt, 
szemeim előtt összefutott minden olyan 
gyilkos, gyors trappban ragadták a rettene
tes állatok könnyű kis kocsinkat a kemény, 
kavicsos utón.

Mint a prédájára csapó héjjá vágtunk 
a parkon át a kastély bejárata elé, a hol a 
kocsis éles szisszentésére egyszerre megállt 
a fogat, hogy majd kizuhantam, fejjel előre.

Nagy örömömre szolgált, mikor újra a 
biztos földet éreztem lábaim alatt.

Az inasok vettek pártfogásukba. Pár 
perez múlva átöltöztem egy pazarul bútoro

zott kis szobában, melyet számomra jelöllek 
ki és egy komorna hívására lementem a 
társalgó terembe, hogy bemutassam magam 
a ház úrnőjének és megismerjem kis tanít
ványomat.

A teremben félhomály ült. A nagy zöld 
bársony függönyök félig elfödték az ablako
kat, hogy az alkonyat fogyó világossága csak 
mérsékelten juthatott be a nagy üvegtáblá
kon. Szemeim csak lassan szoktak hozzá a 
homályhoz. A terem falai aranyozott feszto- 
nokkal voltak díszítve, közben-közben egy- 
egy tájkép vagy csendélettel.

Még mindég szép, őregesedő asszony 
Iártott felém.

— ön ugy-e bár a fiam leendő neve
lője. Nagyon szép, hogy eljött. Megvagyok 
elegedve Nikivel, hogy elküldte önt, igazán 
hinni is alig mertem, tudja ő olyan különös, 
megígér mindent, de el is felejt mindent.

Kezében tartott névjegyemet átbetüzte 
lorgnettjén át, aztán a terem mélye leié 
fordulva, a honnan halk beszélgetés zson
gott felénk, emelt hangon szólt a társa
ságnak :

— Bemutatom önöknek Öarlos Jenő 
bölcsész urat, az Ernő leendő tanárát.

Á.inden elfogultság nélkül, mélyen haj
tottam meg magam a hölgyek előtt és ke
zet szorítottam a nevüket érthetetlen hangon 
elsziszegő, mormogó urakkal.

Kis idő múlva mint a fergeteg, rohant 
elő egy lihegő kis (in, mikor megpillantott, 
bátran hozzám lépett.
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Az érdekelt vidék számottevő 
egyéniségeitől tudjuk, hogy a végle
ges elszakadás utolsó felvonását ké
pező tervezett vasút csak kényszerű
ségből fog vezettetni Debreczen felé, 
még pedig azon okból, mert Szabolcs- 
vármegye hivatalos ügyvitelénél éve
ken át süket fülekre talált e járás 
közönségének minden igénye, amely 
a forgalmi élet könnyítése iránt tá
masztatott. Ellenben Debreczen nem 
késett érdeklődni ezen igények iránt. 
És mert a járás lakossága előtt fon
tosabb érdek volt a forgalmi élet 
megkönnyitése, mint a vármegye 
székhelyével való összeköttetés, épen 
azért a debreczeniek érdeklődése há
lával fogadtatott, s teljesen el lett 
ejtve a Szabolcsvármegye egészével 
való kölcsön hatás és egymásra uta
lása minden tekintete.

Es daczára annak, hogy a Deb- 
reczen-nyirbátori vasút terve évek
kel ezelőtt ismeretes lett, hogy tehát 
a veszedelem, amely a vasút kiépíté
séből Szabolcsvármegyét éri, régen 
fenyeget; ez ideig nyoma sincs a leg
csekélyebb megyei akcziónak, amely 
az érdekelt közönség és járás elhatá
rozásának megváltoztatását czélozná 
és e járást szorosabban kívánná az 
anya vármegyéhez csatolni.

Szabolcsvármegye eddig megelé
gedett azzal, hogy a szóban forgó 
vasúttal nem rokonszenvezett, s hogy 
anyagi segítséget nem helyezett ki
látásba. Hanem ez nem jelent többet, 
mint hogy nem segít másnak abban, 
hogy viskóját felgyújtsa. De hogy 
egyébként tényekkel támogatva ta 
núsított volna e járás iránt kiérde-

— Ön lesz a tanítóm ? Biztosítom, hogy 
nem sok baja lesz velem. Nem fog sokat 
látni. Remélem belátja, hogy élvezetesebb a 
Herón galuppirozni, mint a szintaxist vágni.

A társaság nevetni kezdett. Én epen 
elesen akartam válaszolni az ipertinens kis 
fíczkonak, a mikor erőteljes, de azért lágyan 
csengő-bongo női hang szólt közbe:

— Ernő, viseld magad illedelmesen. — 
Rá érsz még, majd később is bemutatha
tod magad.

A hetvenkcdő fiúcska megszeppenve húzta 
össze magát. Én pedig hálásan fordultam a 
beszélő felé.

Sötét zöld kereveten erőteljes szép leány 
últ. Vonásait nem láthattam tisztán a sűrű
södő homályban, de igen szép arcza lehetett. 
Ereztem, hogy rám néz. Pillantása alatt a 
vér hevesen lüktetett ereimben. Soha nő még 
addig nem nézett úgy rám. A mint abba a 
felém villogó szempárba néztem mellemen a 
szétszakadásig megfeszült a Ferencz József 
kabát.

Zugó fejjel tértem a szobámba. Kedvet
lenül gondoltam vissza tanítványom bemutat
kozásara. Magam elé képzeltem újra a szép 
lányt is, tanítványomnak valószínűleg testvére. 
Hát az a sáppadt fiatal ember aki mellette 
ült egy ottománon ? Talán rokon ? Vagy 
vőlegény? Ejh . . .  mit törődöm vele. Nevet
tem gyerekségemen. Féltékeny lettem az 
ismeretlen fiatal emberre, abba a szép lányba 
pedig szerelmes az első pillantásra. Ismertem 
lobbanékony természetem, nem csodálkoztam 
nem féltettem a szivem.

Csakugyan szép volt az a lány. Magas, 
izmos. Aranyszőke haja volt, sűrűn buján 
nőtt aranyszőke haja. Delczegen járt mint
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melt jóakaratot, az nem látszik meg 
sehonnan.

így aztán nem csoda, ha a vár
megye déli része most már egészben 
ben át vándorol Debreczen piaczára, 
s majdan panaszával Hajdú várme
gye szék házába.

Úgy tetszik nekünk, hogy Sza
bolcsvármegye ódon falait nemcsak a 
közigazgatás államosítása fenyegeti 
ledöntéssel, hanem ön-ön hanyagsá
gunk. semmit tevésünk és fatalismu- 
eunk első sorban és nagyobb mérvben.

Közügyek.
—  Szabolcsvármegye központi választ

mánya az országgyűlési képviselő választok
1899. évre összeirt ideiglenes névjegyzéké
nek közszemlére való kitétele, illetve az e 
tárgyban elrendelt intézkedések foganatosí
tása czéljából Nyíregyházán, a vármegyeháza 
kis tanácstermében az 1898. évi junius hó 
27-ik napján délelőtt 10 órakor ülést tart.

— Hivatal vizsgálat. Szabolcsvármegye 
alispánja e hó 2i-én a dadai felső. 22-én 
pedig a nagy-kállói járás főszolgabírói hiva
talát vizsgálta meg, ma pedig ugyancsak a 
főszolgabiroi hivatal megvizsgálására a bogdá- 
nyi járás székhelyén, Keinecsén időzik.

—  Kórház építési bizottsági ülés. A 
vármegyei közkórház építkezési bizottsága 
július hó 4-én a vármegyeháza kistermében 
ülést tart.

—  Elhalasztott közgyűlés. Nyíregyháza 
város képviselő-testületének a heten pénteken 
délutánra tervezett rendkívüli közgyűlésé 
közbejött akadályok miatt a jövő héten ked
den délután fog megtartatni.

— Tanácsülés. Nyíregyháza város tanácsa 
e heti rendes ülését ma délután tartja meg.

— Uj vasút vármegyénkben. A Nyír
bátorból Debreczenig — Ny.-Bogát, Szalmád, 
Gelse, Mihálydi, Ny.-Adony községek érint
ésével tervezett vasútvonal közigazgatási bejá-

egy nőstény oroszlán. Ha rám nézett hideg, 
meleg futott testemen végig, szenvedélyesen, 
bűnösen tudott nézni. Egészen megzavart, 
kezdtem félteni a szivem.

Az a sáppadt fiatal ember, csakugyan a 
vőlegénye volt. Szerette, esze nélkül imádta 
a szép szőke lányt. Talán a lelket is ez a 
mérhetetlen szerelem tartotta benne. Máskülön
ben gyenge vézna termete egyszerre daliásán 
egyenesedett ki ha menyasszonya közelébe 
jött. Meghatott ez a nagy imádat, szántam 
a kis embert, mert éreztem, hogy imádata 
alig-alig van viszonozva, más milyen ideál 
hódíthatja meg azt a szenvedélyes lányt, nem 
ilyen beteges kis figura.

A tanítványommal lassacskán megbarát
koztam. Hatalmasan el volt kényeztetve 
ugyan, de azért alapjában jó fiú maradt, 
könnyen hajlott a jó szóra.

Égy délután künn sétáltam Ernővel a 
park hűvös fái közt: mikor a kerti ház mel
lett elhaladtunk, lárma, kaczaj, kardcsattogás 
hallatszott ki a tágas teremből. Ernő ujjongva 
rohant az ajtó felé.

— Viv.iak ! Vívnak !
Utána siettem. A tánczteremnek is hasz

nálható kerti házban nagy társaság volt 
együtt. A terem közepén hevesen vívott két 
fiatal dzsentri. A néző közönség körben állta 
körül őket. Nagyokat nevettek egy-egy ügye
sen beadott volt-on. Ügyesen mozogtak a 
fiatal emberek. A vívás láttára feszülni érez
tem karomat, rajongtam a sport ezen 
neméért.

Végre kifáradtak. Ekkor oda ugrott a 
szép szőke leány Paula, fejére kapta a ros
télyos védőt, kezébe kapta a kardot és állásba 
helyezkedett.

rása e hó 15., 16. és 17. napjain ment 
végbe. — A bejáráson a közlekedésügyi mi
nisztériumot Képessy Árpád min. titkár, a 
törvényhatóságot pedig Zoltán István főszolga
bíró képviselte.

A m it k ö tsze r  is m eg kell 
gondolni.

.A legelő felosztása* czimü múltkori 
hírünkre vonatkozolag kaptuk a kővetkező 
sorokat .-

A .Nyíregyháza* 24-ik számában emlí
tés van téve arról, hogy a városi képviselő- 
testületi gyűlés egy 8 tagú bizottságot kül
dött ki oly czélból, hogy a varost körülvevő, 
C-a 1100 holdnyi, közlegelő terület okszerűbb 
kihasználása iránt javaslatot tegyen, illetve : 
a szántó földnek használható területet ki
jelölje.

Mindez azért történnék, mert az eddigi 
legeltetési rendszer mellett az 1100 holdnyi 
terület csak 1500 frtot jövedelmezett evente, 
holott szántó-földeknek való kiosztás mellett 
évi 9—10,000 frt remélhető . . .

Helyes!
A törekvés: a város jövedelmét lokozni, 

föltétlenül nemes és dicséretes.
Azonban a kivitel mikéntjétől fog függni, 

hogy vájjon az eddigi 1500 Irinyi évi jövede
lem nem-e volt üdvösebb és hasznosabb a 
városra, mint leend a reménylett 9—10,000 
forint! ?

Nem akarunk praejudikálni a kiküldött 
bizottság véleményének, mégis szükségesnek 
véljük megjegyezni, hogy ily esetekben, a 
midőn főleg a kis existentiák vannak érintve, 
az ily közlegelők .felosztása* ne csak .finan
ciális,* hanem .erkölcsi* szempontból is 
mérlegeltessék.

Gondoljuk meg, hogy bár a városnak 
directe csak 1500 frt jövedelme volt eddig, 
de — mert sok kis embernek a közlegelön 
való marha tartás által úgyszólván existen- 
tiája volt biztosítva — induecte oly jövedelme 
volt, mely anyagilag bizonyára föl cr évi 
100O0 frttal, erkölcsileg peduj kistámithatlan!

— Na hát lássuk, ki mer velem kiállni.
A társaságnak rendkívül tetszett az ötlet,

csak úgy csengett a terem a vidám nevetéstől.
Persze senki sem vette komolyan a difTi- 

dátiót. Paula ingerülten toppantott.
— Hat senki sem mer kiállni ?
— Ugyan tegye le Paula kérem azokat 

a vivő szereket,nem való az maganak,—szólt 
a vőlegény.

— Azt hiszi talán, hogy nem tudok 
vívni? Kérdezne meg csak az öreg mestertől 
aki Ernőt tanította. Na vegye, fel azt a kar
dot, nem ütök nagyot.

A vőlegény kénytelen-kelletlen kardot fo
gott. Előbb csak tréfának vette az egész vívást, 
de mikor erezte, hogy csak úgy pulfog a 
plasztromon a vágás és hallotta a körülállók 
nevetését, teljes erejéből védte magát, hiába, 
hol a karján, hol a lején be kapott minden 
támadásnál a inig vegre az izmos lány, ki 
jobban kezelte a kardot mint Artemis, egy 
erőteljes csapással kiütötte ellenfele kezéből 
a fegyvert.

Óriási kaczaj ra fakadt a társaság.
A neki hevült vőlegény, kendőjével törül* 

gette izzadó arczát, láttám, hogy egy pár 
könnyet is törült ki suttyomban szemeiből. 
Szegény gyenge ember, nagyon bánthatta a 
kudarcz.

A fiatal emberek gratuláltak Paulának a 
ki ragyogó arczcal állt középen.

— Merészkedik meg valaki elő állni ?
— A világért sem állunk ki, megverne 

mindnyájunkat, meg el is fáradt már — felel
tek a kihivottak. —Hangjuknak gunyoros 
színezetet igyekeztek adni de a gúny megöl 
is, hogy imponált nekik a Paula vívása és 
féltik magukat nehogy szégyent valljanak,



Gondoljuk meg, hogy az a sok kis 
existentia marhát, sertést, libát tarthatván a 
köz legelőn, — nemcsak bizonyos évi jövede
lemre tett szert, s így a város megterheltetésc 
nélkül élt, a maga erejéből érvényesült, — sőt 
mi több az állatokban bizonyos töke részlettel 
bírt, mely ót megóvta attól, hogy egy rossz 
termésű esztendőben, vagy mostohább kere
seti viszonyok között éhezzen, kétségbe
essen stb!

Gondoljuk meg, hogy a kis embernek 
egyedüli biztos takarékpénztára a marha! 
Köbe szívesen, sőt örömmel fekteti pénzecs
kéjét, s ez utón legjobban gyarapodik is 
stb. stb.

Mindenhol, hol csak alkalom nyílik, in
kább előmozdítsuk, semhogy megszorítsuk a 
kis emberek marhatartását !

Nem mondhatjuk, hogy itt ez szándékol- 
tatik tenni!

Csak óvunk attól, nehogy a látható és 
tetszetős nagyobb anyagi jövedelem el vakít
son 's megfeledkezzünk a kőzlegelők különle
ges, kis ember fentartó feladatáról. Hazánk sok 
varosában és falujában megtörtént az ily 
felosztás és ma aztán a község nem bírja 
tartani szegényeit!

Tessék utána nézni, hogy a legtöbb 
helyütt a nép nyomor a kőzlegelők felosztá
sával lett acuttá !

Ada, egy gazdag bácsmegyei község, 
azóta lelt a szocziálisták veszedelmes feszke, 
a mióta a közlegelők felosztásának anyagi és 
erkölcsi káros kihatásai, lassan bár, de annál 
biztosabban érvényesültek !

Tehát jól gondoljuk meg, hogy az a 
nagyobb jövedelem nem-e rejti magában a 
jövő nyomorát és erkölcstelenségét a földet - 
len népre nézve.

Ouid, quid agis, prudenter agas et res- 
pice tinem ! ab.

*
A fentiekben előadottakra a magunk 

részéről megjegyezzük, hogy úgy a város zár
számadásának felülvizsgálatára kiküldött bizott
ság, amelytől a legelő megfelelőbb hasznosí
tására vonatkozó eszme kikerült, mint a kép
viselőtestület, mikor javaslattételre a nyolcz

mint az a szegény liu ott aki még súpadtabb 
lett mint máskor volt.

— Felnek! — kaczagott fel a leány dús 
szőke haját megrázva. Szánakozva nézett 
végig a társaságon, mikor hozzám ért egy 
pillanatig megpihent rajtam tekintete. Pillan
tása mintha azt mondta volna — Hát te is 
olyan vagy, mint a többi. Önkénytelenül is 
a kard után kaptam. Felébredt l ennem a 
férfi, aki megakarja mutatni a nőnek, hogy az 
erősebb nemet megalázni büntetlenül nem 
lehet.

— Tud ön vívni ? Kérdezték kételkedve.
Nein feleltem, hanem állásba helyezked

tem a lánynyal szemben.
— Hát fejvédet! Hát keztyüt ! Nevettek 

körültem.
— Nem szükséges.
— Jól van, de a mit kap a magáé.
— Előre is köszönöm.
Paula megkezdte a támadást. Megérezte, 

hogy emberére talált. Vigyázott, szemei vil
logtak a rostély mögül. Csak védekeztem.

— Támadjon is! kiáltott reám.
Alig mondta ki, két villámgyors kvartot 

mértem a kardjára teljes erőmből, a kard 
kiesett kezéből és csengve repült egy sarokba.

Le volt győzve. A mint rám pillantott 
félig haragosan, félig bámulattal, majd fel 
kiáltottam a gyönyörűségtől. Ebből a futó 
pillantásból egy egész szerelmi vallomást 
éreztem ki.

Hirtelen vőlegényére néztem. A szeren- 
csetlen ember előre hajtott fejjel, eltorzult 
vonásokkal állt magában. Zsebkendőjével 
félig eltakarta arczát. Egész tartása rettenetes 
szenvedést, mérhetlen fájdalmat árult cl.

N Y Í R E  ü  y  h  a  z  a .

tagú bizottságot küldötte, ineghányta-vetette 
ezeket a körülményeket, amelyeket ab. ur 
felhoz.

Meggyőződött azonban arról, hogy a 
Nyíregyházán levő mintegy 500 tehén számára 
egyrészt sok az 1 10 0 holdnyi legelő mert 
tehenenként 1 hold teljesen elegendő, különö
sen mert a legelőnek használt terület legelte
tésre, tehát a tehenek táplálására csak a 
tavaszi hónapokban alkalmas, júniustól kezdve 
azonban ép olyan éhesen kerülnek haza, 
mintha legelőt sem láttak volna.

Ami pedig azt illeti, hogy a legelő fel
osztása a szegényebb sorsú kis gazdákat 
sújtana, e tekintetben a képviselőtestület 
meggyőződése az volt, hogy sokkal nagyobb 
segítség a városban lakó kis gazdákra, ha a 
város közvetlen-közelségében 5 — 000 hold 
szántóföldhöz juthat, mintha azt mint legelőt 
használhatja drága legelőbérért. Különben is 
az 500 tehén gazdája között 100 sincs olyan, 
akinek magának háza es földje ne volna s ezen 
100 emberért nem is okszerű legalább 250 
embert megakadályozni abban, hogy 1—2 hold 
szántóföldhöz jusson, különösen akkor, mikor 
a rendszer változtatásból a városra, tehát a 
lakosság egyetemére 8—10000 frt évi bevé
tel áll elő s a tehenek számára még mindig 
marad elég legelő.

Tehát, — hogy azt a régi közmondást 
használjuk, — a kecske is jól lakik és a 
káposzta is megmarad !

M e ző gazd a ság i értékesítő  
szövetkezet!

Mandel Jenő úr a Nyírvidékben válaszol 
e lapok múlt számában .Mezőgazdasági érté
kesítési szövetkezet- czim alatt közzé tett 
czikkünkre. Nagy vehemencziával ismét neki 
megy a nyitott ajtóknak és azokat döngeti. 
Újra meg újra csak azt hangoztatja, hogy 
milyen szép, milyen magasztos az a .Gazd. 
ért. szövetkezet-, jól lehet hogy mi egy vé
leményen vagyunk vele. Aztán pedig beszél a 
remélhető termésről, a termény uzsoráról, a 
szolid és nem szolid kereskedőről, csak az 
általunk feltett kérdésekről nem szol egy 
szót sem. Elmondja meg azt is, hogy ő a 
mesék idejéből rég kinőtt, és elmondja, hogy

Mintha a szivemet szorította volna össze egy 
durva kéz, olyan rosszul esett a szenvedő 
kis ember látása.

Rettenetes napom volt Paulával délután 
a szalonban. Minden mozdulata azt mondta, 
hogy szeret. Ereztem, hogy nem bírom so
káig szó nélkül ki állni, akaratlanul is ajka
imra tolul a vallomás Tudtam, hogy csak 
szólnom kell, az enyém lesz.

Nem birtim határozni. Szemeim előtt 
folyton ott lebegett a szegény sáppadt kis 
ember kíntól torzult arcza. Az belehal fáj
dalmába, neki élet-halál kérdés ez a sze
relem.

Es nekem?
Most szeretem, de fognám e szeretni 

holnap? Valami hangosan kiáltotta belülről, 
hogy igen, holnap is szeretnéd.

Nem hallgattam rá.
Megnyugtattam magam, hogy nem ha

lok bele, gyorsan lobbanó láng hamar el is 
alszik.

És az a sáppadt ember. Én lennék a 
megölője.

Nem aludtam egész éjszakán át. Reg
gelre elutaztam köszönés nélkül. Elüldözött 
az a sápadt arcz.

*

Valamelyik nap találkoztam __ a szép 
szőke asszonynyal meg az urával. Össze si
mulva sétáltak a Duna parton, látszott hogy 
megértették egymást.

Hálás mosolylyal fogadták a köszön
tésem, úgy látszott, hogy megértettek en
gem is.
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minden polémiában feltétlenül respectálja a 
jó modort és udvariasságot stb. Úgy latszik 
azonban, hogy ő ezt csak mástól várja el, 
mig ő folyton .szánalmas mosolylyal- fizet 
a .merénylőknek- és a mások tapasztaláson 
alapuló érveit és állításait „meséknek* 
mondja.

No jól van, hát meséljünk!
Két lengyel zsidó e ezudar életről elmél

kedik. Többek között azt mondja Nachmittag 
Jakab: „Barátom olyan az élet mint a láncz- 
hid.* „Miért épen a lánczhid ?“ kérdi Grün- 
span Izsák. nIIát thodok é»!“ válaszolja 
Nachmittag.

Mi is igy vagyunk Mandel Jenő úrral.
O folyton az eszme nagyszerűséget hir

deti, mikor pedig azt kérdjük tőle, hogy mint 
gondolja ezt ezt megvalósítani, azt feleli: 
„hát tudom én- ?!

Lássa mi már többször megmondtuk, 
hogy mi kell ez eszme kiviteléhez, azt is 
elmondtuk hogy miért, de soh sem mondtuk, 
hogy kár lenne megvalósítani. Tessék elol
vasni mindkét czikkünket, ezek világosan 
szólnak.

Hogy Budapesten évek óta működik 
ilyen szövetkezet azt elhisszúk, de hisz sok 
minden van Budapesten a mi Nyíregyházán, 
vagy Kallóban még soká vagy soh’ sem lesz, 
mert nem lehet.

Nem bánjuk bármit mond ön, ha tu
datlannak tart is bennünket, mi újra csak 
azt mondjuk, hogy a mezőgazdasági termé
kek értékesítőhez nem kell értékesítő szö
vetkezet. Es ha már benne vagyunk a mesé- 
lésbe (ön is mi is) hát elmesélünk mi is, az 
ön szavaival élve, egy meseszerű, de igaz 
történetet, a mit a mi kedves Haas Móricz 
bátyánktól hallottunk.

Sok évvel ezelőtt egy itteni szeszgyáros 
egy szeszfőző mestert akart felfogadni, kinek 
valami uj methódusa volt a szeszfőzéshez. 
Midőn azt kérdezte a szeszfőzőtől, hogy uj 
methódusa szerint egy köböl tengeriből hány 
iteze szeszt tud ő főzni? azt felelte: „Isten 
segítségével 8 itezét-. Mire a gyáros azt fe
lelte: „Kedves barátom, annyit az Isten se
gítsége és az ön methódusa nélkül is tudok 
főzni, tehát akkor minek volna nekem ön 
és az ön methódusa?*

Mi is úgy vagyunk vele, hogy napi 
áron a .gazd. ért. szövetkezet, és költség 
nélkül is el tudunk adni, minek hát a szö
vetkezet?

Meg csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy 
mi ezen ügyet részünkről befejezettnek te
kintjük, hanem ígérjük, hogy ha az eszme 
megvalósításához akar ón, akár más elfo
gadható kezdeményezést tog tenni, mi azt 
szerény tehetségünkhöz képest, minden te
kintetben támogatni fogjuk, ha bár a czél- 
éréshez keveset bízunk. r.

Tanügy.
Figyelmeztetés a jövő 1898— 99-dik iskolai évre.

A helybeli szülők jogosult igényeit szem 
előtt tartva, tudomására hozom azoknak, kik 
fiaik számára a jövő 1898—99-dik évben a 
főgymnasium I. és II. osztályban helyet 
óhajtanak biztosítani, hogy fiaikat julius ho 
első három napjának délelőtti óraiban be
írathatják.

Julius hó első napján, reggeli 7 órától 
kizárólag az ágost, hitv. evang. tanulók vé
tetnek fel, másodikán és harmadikán a más 
vallásfelekezetüek.

A jelentkező tanulók iskol.ii bizonyít
ványaik s a keresztlevél alapján vétetnek fel.

A felvételi dijak a beiratásnál lefi- 
zetendök.

Ha a jelzett időben fölvett tanulók a 
jövő tanév elején, szeptember hó 4-ig bezá
rólag az osztályfőnöknél nem jelentkeznének, 
a belépésre való jogosultságukat s befizetett 
dijaikat elvesztik.

Nyíregyháza, 1898. junius 17.
Martlnyl József, 

lőgymnasiumi igazgató.



Hírek.
O lvasóinkhoz!

Közeledvén az évnegyed vége, néhány 
szavunk volna igen lisztéit olvasóinkhoz.

Mikor lapunkat a múlt év utolsó negye
dével megindítottuk, nem tettünk fellegjaro 
hangzatos ígéreteket.

Azt ígértük, hogy egy teljesen független, 
pártatlan és elfogulatlan lapot adunk olvasóink 
kezébe s azon igyekszünk, hogy tehetsegünk
höz és a viszonyokhoz képest megfelelő szín
vonalon álló, komoly, tartalmas, változatos 
és jól értesült lapot nyújtsunk.

Hogy ezen vállalkozásunk mennyiben és 
mennyire sikerült eddigelé? — annak meg
ítélésére nem mi vagyunk hivatva.

Annyit azonban elmondhatunk, hogy a 
mi lelkiismeretünk nyugodt a tekintetben, 
hogy amit Ígértünk, azt beváltani töreked
tünk is.

Az elmúlt három negyedév alatt nem hogy 
csüggedtünk, nein hogy kifáradtunk és ha
nyatlottunk volna, de inig egyrészt gyarapo
dott munkakedvünk és abbeli törekvésünk, 
hogy mindig és mindenekben a lehető leg
jobban kielégítsük olvasóink igényeit, addig 
másreszt mindinkább szaporodott azok száma 
is, akik bennünket szellemi és erkölcsi támo
gatásukkal vállalkozásunkban segíteni szive- 
sek voltak.

Az anyagiakról nem is szólunk, mert 
hiszen vállalkozásunk anyagi oldala kezdettől 
fogva másodrendű kérdés volt előttünk.

Most az uj évnegyed közeledtével arra 
kérjük olvasóinkat és jó barátainkat, ne von
jak meg tőlünk a jövőben sem eddig is tanú
sított szives jóindulatukat és segítsenek ben
nünket továbbra is mindnyájunk érdekének: 
a közérdeknek szolgálatában !

Július 1 -ével lapunkra uj előfizetést nyi
tunk. Kérjük előfizetőinket, hogy előfizetései
ket idejekorán megújítani szíveskedjenek; 
valamint tisztelettel kérjük azokat is, akik 
újonnan kivannak előfizetőink sorába belépni, 
hogy magukat előjegyeztetni, s az előfizetési 
dijakat a kiadóhivatal czimére beküldeni ke
gyeskedjenek.

Az előfizetési dijak lapunk homlokán 
olvashatók.

Előfizetni lehet a Jakobovits Fanny k. a. 
dohánytözsdéjében is (városház-palota).

A miniszterelnök Nyíregyházán. Báró 
Bánffy D ezső  Magyarország miniszterelnöke 
kedden reggel a Miskolci felől jövő vonattal 
leánya, illetve veje báró Feilitzsch Berthold 
főispán családjának látogatására Nyíregyhá
zára érkezett. A látogatás teljesen családi 
jellegű léven, hivatalosan nem fogadták. A 
A miniszterelnök az egész napot a főispán 
családja körében töltötte el. — A délután 
folyamán kikocsiztak a Sóstóra is, valamint 
gyalog bejárták a város főbb utczáit és meg
tekintették a főbb épületeket. A miniszter- 
elnök az este 9 óra 10 perczkor ugyancsak 
Miskolcz felé induló vonattal utazott el. El
utazásakor a pályaudvaron megjelentek dr. 
Ferlicska Kálmán orsz. képviselő és Bencs 
László polgármester is, kikkel szívélyesen 
beszélgetett a vonat indulásáig.

- Lelkészi kinevezés. Guthy Elek vécsei 
gór. kát h. segédlelkész Nyíregyházára segéd
lelkészül neveztetett ki.

Beszámoló. Dr. Mcskó László a békési 
kerület orsz. képviselője, mint értesülünk, e 
hó J' -án, vasurnap beszámolót tart válasz
tói előtt Békésen. — A választókerületében 
nagy tiszt* letnek és szeretetnek örvendő kép- 
Niselöt választói ezúttal is lelkes fogadtatás
ban szándékoznak részesíteni s már a bé
li - földvári állomáson küldöttség várja.
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—  A tiszavidéki ágost. hitv. evang egy

házmegye rendes évi közgyidését a folyó jú
nius hó 29. és 30-ik napjain tartja Debre- 
czenben, Maternyi Lajos fóesperes es Meskó 
László esp. felügyelő elnöklete alatt. A napi 
rend a kővetkező: Szerdán, junius 29-én 
d. e. 9 órakor a szabályrendelet készítő bi
zottság ütése; d. e. 11 órakor lelkészek úr
vacsorája: d. u. 2 órakor számvevőszék ülése, 
d. u. 3 órakor tanügyi tanácskozmány; d. u.
4 órakor gyámintézeti tanácskozmány; d. u.
5 órakor ofTertoriummal összekötött gyám
intézeti istenitisztelet nt. Révész János nagy
bányai lelkész szónoklatával: d. u. fi órakor 
gyámintézeti közgyűlés; d. u. 7 órakor elő
készítő tanácskozmány. Ezen bizottsági ülé
sek az ágost. hitv. ev. elemi iskola tanter
meiben tartatnak. Csütörtökön, junius 30-án 
d. e. 8 órakor istenitisztelet: d. e. 8*/a óra
kor közgyűlés a templomban. A közgyűlés 
tárgysorozata a következő: 1. Elnöki meg
nyitó beszed. 2. A megbízó levelek átvétele 
s a közgyűlés megalakulása. 3. Főesperes 
jelentése. 4. Képviselők kiküldése a folyó 
évi julius 10—13. napjain Miskolczon tar
tandó egyházkerületi közgyűlésre. 5. A lel
készek alkalmazásáról szóló s-zabalyrendelet 
tárgyalása, fi. A kerületi nyugdíjintézet alap
szabályainak módosítása. 7. A missioi körök.
8. A Zsedényi-féle ösztöndíj. 9. A vagyon 
elosztására kiküldött bizottság jelentése. 
10. A kerületi és esperességi járulék meg
állapítása. II. Esperesi egyházlátogatás. 12. 
Siámvcvő-zék jelentése. 13. Dékáni jelenté
sek. I 4. A nyíregyházi főgimnázium jelentése.
15. A nyíregyházi tanítói kór jelentése. 16. 
Esperességi gyámintézet. 17. Alesperes vá
lasztásán. ik kiírása. 18. A jövő évi közgyűlés 
helye. 19. A jegyzőkönyv hitelesítése. 20. 
Xetaláni indítványok és panaszok.

—  Telefon Nyíregyházán. E czim alatt 
több Ízben említést tettünk már arról, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter br. Feilitzsch 
Berthold főispánunk utánjárása folytán elha
tározta. hogy Nyíregyházán állami helyi 
telefonhálózatot létesít. — A telefonhálózat 
közigazgatási bejárásáról is hírt adiunk annak 
idején. Most pedig azt jelezhetjük, hogy a 
miniszter a közigazgatási bejárásról telvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapodásokat jóvá
hagyta s erről értesítette Nyíregyháza város 
közönségét is. Sőt megsúghatjuk azt is, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter értesítette vár
megyénknek ezen kérdés iránt is kiváló ér
deklődéssel viselkedő fői-pánját, hogy a tele
fonhálózat kiépítése minden valószínűség sze
rint még ez év folyamán megtörténik, vala
mint hogy meg ez év folyamán megtörténik 
a postahivatal ügykezelésében tervbe vett 
azon változtatás is, hogy az érkező csoma
gok es értékkűldcménvek a czimzettek ré
szére a vasúti postahivataltól közvetlenül 
kézbesiltetnek, az utalványok pedig kifizet
tetnek.

—  A kisvárdai gazdakör e hó 17-dikén 
tartotta meg közgyűlését Kisvárdán, nagy 
érdeklődés mellett. A közgyűlésnek egyik 
nevezetes targya az elnöki jelentés volt, 
Ugyanezen a közgyűlésen a Sajamón Tivadar 
elhunyta folytán megüresedett elnöki állás is 
betöltetett. A gazdakör tagjai egyértelmű 
bizalma folytán e díszes állásra Liptay Béla 
választatott ineg, alelnökül pedig SzaUinczy 
Bertalan. Jelen volt a közgyűlésen id. Vay 
Adóm gróf is, akit egyhangú lelkesedéssel 
diszelnökül választott meg a közgyűlés. Ő 
excelenciája szép beszédben köszönte meg és 
fogadta el kitűn*ető megválasztatását. A gazda
kör választmánya, szavazás utján, a követke
zőleg alakult meg: Angyalossy Pál, Erős 
György, gr. Forgach László, Ferenczy Emil, 
Harsányi Menyhért, Jármy Andor. Járiny 
Imre, J.irmy Miklós, Láng Zsigmond, Nozdro- 
viczky György, Nozdroviczky Kázmr, Orosz 
Miklós, Péchy Béla, Petrovay János, Széli 
Mihály, Vay Péter, gróf Vay Tibor. Vidovich 
László, Weiszberger Vincze, Zoltán Sándor.

—  Jubiláló jegyző. Makiig Miklós, Eszeny, 
Szalóka és Ágtelek községeinek körjegyzője 
e hó 19-én ülte ineg jegyzői működésének
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30-ik évfordulóját. A jubiláló körjegyzőt a 
tiszai járás jegyzői kara élénk óvácziókban 
leptek meg. Br. Feilitzsch Berthold főispán 
és Mikecz János alispán pedig rendkívül me
leghangú üdvözlő iratot intéztek a hivatalá
ban pontos, községei népe körében általános 
tiszteidnek és szetetetnek örvendő körjegy
zőhöz.

— Eljegyzés. Groák Lajos bulyi földbir
tokos vasárnap jegyet váltott Grosz Jolán 
kisasszonnyal, Grosz L. 11. helybeli nagyke
reskedő kedves leányával.

—  A koldulás megszüntetése. A szegény- 
ügy rendezése czim alatt nagy es általános 
érdekű kérdés megoldása foglalkoztatja ez 
idő szerint Nyíregyháza varos tanácsát. Nem 
kevesebbről van szó ugyanis, mint arról, 
hogy a koldulás a város területén vegleg 
inegszüntettessék s ekként megszabadittassék 
a város lakossága attól a kellemetlen zakla
tástól, amelyben most a koldusok a házán- 
kénti kéregetéssel, valamint az utczasarkon, 
templomok előtt, sőt gyászeset alkalmával is 
részesítik. A tanács kebeléből dr. Trajtlcr 
Soma orvos-főnök elnöklete alatt kiküldött 
bizottság a szegényügy rendezését és a kol
dulás megszüntetését akként véli keresztül 
vihetőnek, hogy a város építsen egy a sze
gények elhelyezésére alkalmas szegényházat, 
amelyben a közsegélyre szorulók elturtassa- 
nak. Ide vonatkozólag már egy szabályren
delet tervezetet is dolgozott ki, amely a 
koldulás eltiltásán kirül kiterjed a szegény
ház fentartási és házi szabályzataira is. A 
szegényház helyéül a mostani úgynevezett 
városi kórház telke van kiszcniclv a tokaji 
utcza végén. A szegényház a gyógyilhatlan s 
igy községi ápolásra szoruló b legek rész re 
szükséges beteg-menházzal együttesen, de 
egymástól természetesen elkülönítve építtet
nék fel. Az építkezés illetve átalakítás a 
mérnöki hivatal számítása szerint 25 000 
forintba kerülne. Az építkezési költségekre 
szükséges összeg különböző alapítványok 
czimón a városnak rendelkezésére áll. — 
Sokkal nehezebb azonban a szegényház fen- 
tartására, illetve a szegények eltartására .szük
séges évi bevétel biztosítása. Ez az összeg 
ugyanis csak kózs-gi pótadó utján, illetve 
annak módjára les/, a lakosságra kivethető 
és beszedhető, azonban meg sem egészén 
községi pótadó alakjában, mert az állami es 
törvényhatósági tisztviselők tudvalevőleg köz
ségi pótadót nem fizetnek, holott a koldusok 
eltartásához a mostani r ndszer mellett épen 
ezek járulnak nagy mértékben alamizsnáik
kal. Minden valószínűség szerint tehát a köz
ségi pótadóktól teljesen különálló .szegény 
eltartási költség* fog igénybe vétetni es az 
állami adók arányában mindenkire ki vette: ni.

— Megfelebbezett választás. Hírt adtunk 
annak idején arról, hogy a néhai Márkus 
Antal halálával megüresedett nyírbátori jegy
zői állásra hat pályázó közül nagy többseg
gel Nemes Béla választatott meg. A válasz
tás ellen, amely pedig a nyírbátoriak legna
gyobb részenek megelégedésére történt, mint 
értesülünk, az ellenjelöltek párthívei feleb- 
bezést adtak be.

Halálozás. Alólirottak a magok és az 
összes rokonság nevében mély fajdalomtól 
megtört szívvel jelentik a legjobb gyermek, 
a szerető apa és rokonnak időshb Motoska 
Sámuelnek folyó 1898. évi junius hó 20-án 
reggeli négy órakor, életének 55-ik évében, 
hosszas szenvedés után történt gyászos el- 
hunytát. A megboldogultnak földi marad
ványai folyó 1898. évi junius hó 21-én dél
után 5 órakor fognak a csilla? utczai 12-ik 
száinu halottas házból, az ág. ev. vallás 
szertartásai után, a vasút melletti sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1898. 
junius 20-án. Áldás és beké poraira! özv. 
Motoska Petem*, mint édes anya. Motoska 
Gyula, Motoska Samu, gyermekei. Motoska 
Juliánná, mint nővére.

—  Érettségi vizsgálat. A helybeli ág. 
evang. főgimnáziumban az érettségi vizsga
latok a mull héttel értek véget. Az ered-
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ményt szombaton hirdették ki. A 32 jelent
kező közül jelesen érett 1 Vietórisz István, 
jól 9, egyszerűen 14. Egész évre visszavet
tetett 2, két hónapra 6. A szóbeli vizsgá
latnál a kormány képviseletében dr. Baczony 
Lajos debreczeni jogakadémiai tanár volt 
jelen, mint kormánybiztos. A vizsgát sze
rencsével kiállottak szombaton este a Korona 
vendéglő buffettermében gyűltek össze ban- 
ketre, melyen megjelentek a tanárok és a szü
lők közül is nehányan. A vig mulatság vidám 
zeneszó mellett benyúlt a hajnali órákba is.

—  Kézimunka kiállítás. A nyíregyházi 
jótékony nőegylet a szokásos évzáró ipar
iskolai kiállítását julius hó 2-án s az azt 
követő napokon tartja meg. A kiállítás 
julius 2-án d. e. 9 és V, órakor tog ünne
pélyesen niegnyittatni, s julius 5-én d. u. 5'/, 
óráig lesz nyitva a közönség részére.

—  Munkás igazolványok. Nyíregyháza vá
rosánál az úgynevezett munkástörvény élet
belépte óta tegnap délutánig 772 munkás
igazolványt váltottak ki. Gazdasági munkás
szerződés a hatóság előtt eddig 14 köttetett. 
A szerződések kiállításánál azonban még min
dig nagyban hátráltatja és nehezíti az eljárást 
azon körülmény, hogy a törvény rendelkezései 
a nép gondolkozásába még nem mentek át s 
különösen a nők azok, akik nem tartják 
szükségesnek, hogy a szerződések megkötésé
hez személyesen megjelenjenek.

—  „Állam nélkül.** Schmidt Jenőnek, a 
hírhedt ideális (?) szocziálistának ép oly hír
hedt lapja úgy látszik a „Fóldmivelő* dicső
segére vágyik. Folytatni akarja azt az akna
munkát, a munkásnép félrevezetését, amit a 
„Föld in Ívelő* elkezdett. Legújabban ezen iz
gató tendencziáju lap egyik közleménye miatt 
Szabolcs vármegye alispánja tett felterjesztést 
a belügyminiszterhez.

—  Járvány. Paszab községben a hökhu- 
rut járványszerüleg tellépett. Rövidesen 23 
gyermek kapta meg a kellemetlen és köny- 
nyen végzetessé válható betegséget. A jár
vány tovább terjedésének megakadályozá
sára a szükséges hatósági intézkedések meg- 
tetettek.

— Értesítés. A központi óvodában a 
gyermekek vizsgája, illetve majalisa folyó hó 
24-én, pénteken délután »'/, órakor veszi 
kezdetét a Széchenyi ligetben, melyre a tek. 
iskolaszék tagjait, a tisztelt szülőket és gyer
mekbarátokat van szerencsém ezennel meg
hívni Nyíregyháza, Iö98. junius 23. Melczer 
Margit, kózp. óvónő.

— Az iparos ifjúság önképzó’ egylete s íját 
pénztára javára folyó évi julius hó 10-én, 
egy leli helyiségeiben családias jellegű dal, 
szavalat, zóna posta, tekeverseny, tréfás sor
solás és tánczczal egybekötött zártkörű nyári 
mulatságot rendez. Belépti dij személyenként 
I Korona. Kezdete délután 4 órakor. Felül- 
iizetések köszönettel fogadtatnak s hírlapikig 
nyugtáztatnak. Kívánatra a meghívó előmu- 
tatandó.

— Jóváhagyott alapszabályok. A rakamazi 
kaszinó egylet alapszabályait a belügyminisz
ter a bemutatási záradékkal ellátta.

— Nemzetközi gyermekvédő kongresszus
lesz a jövő évben, 1899. szeptember havá
ban Budapesten. Az 1890-ban Firenzében 
tartott kongresszus határozta el ezt Buda
pest székes főváros hatóságának Malcomes 
Jeromosné bárónő által tolmácsolt meg
hívására s a magyar székes fővárosban a 
gyermek-védelem ügyével foglalkozó negy
venkét egyesület és társulat nagyobb részé
nek kiküldötteiből alakult előkészítő-bizottság 
megtelte a szükséges előmunkálatokat. Ma, 
midőn József cs. és kir. főherczeg ur Ő Fen
sége az előkészítő-bizottság felkérésére a 
kongresszus védnökségét elfogadni kegyes 
volt s Budapest székes főváros hatóságán 
kívül, mely „hazafias lelkesedéssel áthatott 
örőmérzeltel* fogadta a kongresszus megtar
tásának hírét, a nagy méltóságú vallás- es 
közoktatásügyi, belügyi, igazságügyi és ke
reskedelmi miniszter urak, továbbá l’est-

Pilis-Solt-Kiskun megye hatósága és a buda
pesti főügyészség külön kinevezett kiküldöt
tek által is résztvesznek a kongresszus elő
munkálataiban s megígérik a további közre
működést, az előkészítő-bizottság áprlis hó
26-án tartott nagy-gyűlésének határozata 
alapján elérkezett az idő, hogy a hazai és 
külföldi szakférfiak, ügybuzgó nők továbbá 
a gyermek-védelem ügyével foglalkozó ha
tóságok és testületek ezen a kongresszuson 
közreműködni s e végből mindenek előtt ta
gokul jelentkezni s esetleg megbízottaikat 
megnevezni szíveskedjenek. A kongresszus 
munkálatai nemcsak nagyfontosságuak, de 
közérdekűek is lesznek, mivel tárgyalásai 
minden fontosabb kérdést felölelnek, melyek 
a gyermekekre vonatkoznak s melyek alkal
masak arra, hogy a gyermekszeretetet ápolva 
gondozva és terjesztve az emberbarátok és 
kulturpolitikusok magasröptű eszméinek ala
pot és közérdeklődést teremtsenek. A tag
sági dij a részvételre egyénenkint 5 forint, 
sőt tekintetbe véve a gyermekek ügyével 
kiválóan foglalkozó paedagogusok érdeklődé
sét: gyakorló tanítók és nevelők, valamint 
tanintézetek számára csak 2 frt 50 kr. Oly 
csekély összeg, melynek egyedül a kongresz- 
szus naplója, mely körülbelül 50 Ívnyi ter
jedelmű s a gyermekügyre vonatkozó nagy 
fontosságú közleményeknek valódi kincstára 
lesz, teljes egyenértékét képezi. De ezenkívül 
gondoskodni fog a rendező-bizottság arról 
is, hogy a kongresszuson résztvevők mind
egyike részesüljön az uj alkalmakkor szoká
sos kedvezményekben, — minők vasúti es 
hajózási díjmérséklések, kedvezményes rész
vétel a kirándulásokban, kiállítás megtekin
tésében s más társas összejövetelekben, — 
mindenek felelt pedig gondoskodik egyes, a 
kongresszus cséljaival összeköttetésben álló 
becses nyomtatványok kézbesítéséről. Mind
ezekről a kongresszus értesítője fogja a be
iratkozott tagokat részletesen tudósítani, mely 
értesítőnk ezentúl megjelenő számait minden 
tag megjelenése ntán azonnal megkapja. A 
tagsági dijak a bizottság pénztárnokához: 
dr. Mamlcllo Károly úrhoz (Budapet, V. kér.. 
Sas-utcza 0.) küldendők be, másnemű ügyek
ben pedig a kongresszusi iroda vezetője: 
Scherer István ur, (B-id ipest, Vili., Sándor- 
utcza 38.) ad felvilágosítást. Hiszszük és re
méljük, hogy hazánk művelt közönsége és 
egyletei tömegesen csatlakoznak hozzánk. A 
gyermekvédelem és a gyermekszeretet nemes 
eszméje nem egyéni feladat, ezreknek kelt 
közreműködni, hogy biztosan rakhassuk le a 
a szebb jövő alapját, melvnek munkásai a 
megmentendő gyermekek lesznek.

— A mezőgazdák érdekei. A magyar me
zőgazdának létérdekei védelmében erős har- 
ezot kell vívnia különféle áramlatokkal és 
érdekcsoportokkal. Magyarország ugyan emi- 
nenter mezőgazdasági állam, de nagy hala
dásában kereskedelme is erős lendületet vett, 
úgy, hogy a mercantil-érdekek érezhető ellen
nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági érde
kekre és a két csoport erős harezot viv egy
mással. Mindakét csoport Magyarország nem
zetgazdasági érdekeinek, a nemzeti jólétnek 
fontos képviselője. A harcz, melyet a két 

; csoport egymással viv, tehát nagy horderejű 
lehet az országra nézve és éppen ezért a 

I mérvadó faktoroknak arra kell törekedniük, 
j hogy ez a harcz ne az ország érdekeinek 
1 rovasására folyjék, de ne folyjék e két ér- 
1 dekcsoport egyikének rovására sem, inért 

mindakettő a nemzeti jólét elsőrendű kutfor- 
rása. Az érdekek méltányos kiegyenlítését és 
azt a közeledési pontot kell tehát keresnünk, 
mely a két csoport üdvös, egymás és igy az 
ország érdekében való hasznos együttműkö
dését lehetővé teszi. Tisztázni kell az eszraé- 

, két, a fogalmakat és el kell oszlatni a mind
két félnél uralgó téveszméket e- ferde szem
pontokat, melyeket saját érdekeik elbírálásá
nál elfoglalnak. Nagy feladata van e tekin
tetben a sajtónak. És a sajtó igyekszik is 
feladatát megoldani, de hiányzott belé le ed- 
digeié az elfogulatlanság, melylyol a két cso- 
poit érdek-i iöle tudta volna helyezni magát,

onnan bírálván el a hazai érdekek általáno
sabb, magasabb szempontjából a csoportok 
néha kisebb, néha nagyobb összeütközését, 
örvendetes jelenség e fontos kérdésekben 
Mikszáth Kálmán lapjának az „Országos Hír
lap*-nak magatartása. Ez az újság találta 
meg végre azt az utat, melyen haladva kar
öltve működhetik a két esoport — az ag
ráriusok és mercantilisták — a nemzeti jólét 
fejlesztésében, érdekeinek kielégítésében. Az 
Országos Hírlap éles kritikája, helyes, igaz
ságos álláspontja és a tapintat, melylyel 
mindkét part gyengéit kezeli és az orvos- 
szert keresi panaszaik, sérelmeik orvoslásara, 
valósággal egyedül álló a magyar napisajtó
ban. — Minden tekintetben fölötte állván az 
egyes csoportok kicsinyes érdekeinek, ez az 
újság csak a haza érdekeit szolgálja és okos, 
szakszerű czikkeivel nagyban járul hozzá a 
fennforgó kérdések igazságos és helyes meg- 
oldhatásához. Az érdekelt körök tehát helye
sen cselekszenek, ha figyelemmel olvassák az 
Országos Hirlap-ot és megszívlelik azt, amit 
mond.

A p ró ságo k  a hétről.
A héten kedden Nyíregyháza volt az 

ország közepe.
Egész nap itt időzött báró Bánffy D *zső, 

Magyarország hatalmas miniszterelnöke, ki
nek szemöldök mozdulatától megrendül az 
Olimp, remegve futnak össze a közönsége
sen mamelukoknak nevezett báránykák stb.

Hogy azonban még sem egészen lett 
Nyíregyháza az ország politikai központjává, 
ha csak egy napra is, azt felesleges külön 
meginagyarázgatni annak, aki tudja, hogy 
Szabolcsvármegye fiatal, de csak életkor te
kintetében fiatal főispánja veje Magyarország 
ez idő szerinti miniszterelnökének.

Családi jellegű volt a látogatás: a vő- 
nek és a vő családjának szólott.

A vasútnál semmi hivatalos fogadtatás, 
hiányoztak az üdvözlő beszédek s a reájuk 
adót válaszok, hiányoztak az ünneplő ru
hába ki öltözött deputácziók, kifésült szóno
kaikkal es szónoklataikkal.

A vármegye díszes székházának csupán 
az északi szárnya látta vendégül a nagy 
vendéget, ott is le voltak eresztve az ablak- 
függönyök egész délelőtt. Nem a kiváncsi 
tekintetek, hanem a nap sugarai ellen.

Hanem azért amint hire futott, hogy 
„Itt van Binffyl* — (ha valaki miniszter- 
elnök, elveszti vezeték • nevén kívül összes 
egyéb neveit, c/.iineit és rangját) — meg is 
valami olyan szokatlan élénkség támadt 
városszerte.

Az ismerősök ezzel a hírrel üdvözölték 
egymást és rendszerint csudálkoztak azon, 
hogy már más is tudja a nagy uj-ágot, a 
miről pedig előtte való nap sem tudott ta
lán senki semmit a vármegyeháza északi 
szárnyának lakóin kívül.

Mert a legteljesebb „inkognitó*-ban ér
kezett meg és időzött itt „Bánffy*.

Még egyesek, kiválóbb „párttagok* tisz
telgését sem fogadta.

*
A délután folyamán leányával és vejével 

körsétát tett a város utczain. Megtekintette a 
kiválóbb középületeket.

Hogy a látottakkal mennyire volt meg
elégedve, abból is mennél kevesebb került 
nyilvánosságra. Hiszen nem azért jött, hogy 
„a látottak és hallottak felett legteljesebb 
megelégedését* nyilvánítsa!

Az utczán amerre jártak, menten ráis
mertek mindenütt.

Az élczlapok ördöngős karikatúra rajzo- 
i lói révén ismeri a „Bánffy* arezvonásait es 
hatalmas bajuszát minden honpolgár.

De — és ezt érdemes külön kiemelni 
; -  sehol nem volt tapasztalható semmiféle 

tolongás és alkalmatlankodás, aminőknek pedig 
a nevezetes emberek a kiváncsiak r--.-zérót 
kitéve lenni szoktak.



Aki meglátta kétszer is megnézte, de 
nem futott utána. Megelégedett vele szemben 
is annak konslatálásával, hogy .Szép ember ! 
Szebb mint gondoltam! Hatalmas alak! Stb. 

•
Voltak kint a Sóstón is.
Ott is megnézte a fürdő telepet, az 

épületeket.
A Sóstóra tett megjegyzése azonban 

véletlenül tudomásunkra jutott (csak ránk ne 
czáfoljon a Búd. Tud. .vagy a Pol. Corr.):

— Szép hely. Kár, hogy olyan kezdet
leges állapotban van !

A mivel ugyan ő nagyméltósága nem 
mondott újat, — de azért kiváncsiak va
gyunk reá, hogy elhiszi-e neki is a tulajdonos 
varos ? *

Nem állhatjuk meg végül, hogy egy a 
kegyelmes úr ittlétével szárnyra kelt rette
netes szójátékot is meg ne örökítsünk.

A délutáni vonatok érkezésekor többek
nek feltűnt a pályaudvaron magánosán áll
dogáló szalonkocsi.

Egy kiváncsi tiatal ember meg is kér
dezte egy vasutas ismerősétől, hogy miféle 
kocsi az?

— Abban érkezett meg ma reggel ő 
excellenciaja! — hangzott a kifogástalanul 
lojális felelet.

— Abban? — csudálkozik az ifjú. — 
Hiszen én még ma mindenkitől azt hallottam, 
hogy inkognitóban érkezett!

Lelke rajta!

6 __________________________________

Szo cz iá lis ta  tan ító ?
E hó 8-iki 23-ik számunkban a fenti 

czim alatt, a hírek rovatában megjelent köz
leményünkben megemlékeztünk arról, hogy 
Bandár Miklós ibrányi ev. ref. tanító az 
ezredéves nemzeti ünnep emlékünnepélye 
alkalmából két iskolás gyermeket olyan pár
beszédre tanított be, amelyek ha egyébre 
nem is, arra mindenesetre alkalmasak, hogy 
a különben is fogékony gyermeki keblekben 
elhintsek a lényegében meg sem értett szo
cziálista, helyesebben mondva az állam- és 
törvenyesrend felforgatására irányuló eszmék 
magvait.

Megemlítettük közleményünk végén — a 
melynek czimét egyébiránt ? -el láttuk el, — 
hogy szerintünk nincs kizárva a lehetősége 
annak, hogy a tanító ur épen akként remeli 
a gyermekeket legjobban elriaszthatni az 
ördögtől, ha maga testi előttük a falra.

Most Bandár Miklós tanító úrtól egy 
terjedelmes nyilatkozatot kaptunk a kérdéses 
ügyre vonatkozólag, amelyet azonban részint 
tér hiánya miatt, részint olvasóink és a ma
gunk ízlésére való tekintettel, egész terjedel
mében közzé nem tehetünk.

De nem teszszük azért sem, mert mint 
ugyancsak említett közleményünkben jelez
tük, az esetről hivatalos tudomásuk van az 
illetékes hatóságoknak is; a folyamatban levő 
vizsgálatnak tehát a nagyobbara szocziális- 
tikus és pedagógiai fejtegetésekkel s néhány 
czikkünk inegirója ellen irányuló kirohanás
sal telt védirat közzétételével nem akarunk 
eleje vágni.

Annyit konstatálhatunk, hogy Bandár 
Miklós tanító ur tényleg akként tünteti fel 
a kérdéses párbeszédet, hogy ő azzal a 
Szabolcs vármegye nyugalmát a tavaszszal 
annyira felzavart mozgalmak helytelenségé
ről akarta a gondjaira bízott gyermekeket 
meggyőződtetni, vagy is hogy tényleg azért 
festette falra az ördögöt, hogy a gyermeke
ket tőle elriassza.

így tehát csak az a kérdés merül fel, 
mennyiben helyes a Bandar Miklós módszere, 
s mennyiben nem ?

Ami felett azonban nem is szükséges 
sokat vitázni, s hogy Bandár Miklós urnák 
is feleljünk valamit, az ő szokásos idéző 
modorában két régi példabeszédre hivatko

zunk. Az egyik azt mondja: .Nem jó a 
tűzzel játszani*, — a másik pedig azt, hogy 
.Nem gyermek kezébe való a kési*

Ezek után közöljük a nyilatkozatnak azt 
a részét, amelyben Bandár Miklós ur elő
adja, hogy miként hangzott valójában a kér
déses párbeszéd, s amelyből kitűnik, hogy 
miiven kedves kis tűzi szerszámokat és kése
ket adott ő — felfogása szerint pedagógiai 
szempontból felelte sikerült alakban a 
gyermekek kezébe:

Róza: Gyere csak Pali! hadd mondjak 
neked valamit, ha meg nem orrolnál érte!

Rali: Itt vagyok húgom a szolgálatodra. 
Mert légy szives tudomásul venni, hogy én 
a nőket tiszta szívből tisztelem és óhajtásu
kat parancsnak tekintem mindenkor.

Róza: No jól van. Ez a férfiaknak kö
telessége. Tehát figyelj reám és mondd meg 
nekem, gondolkoztál-e már azon, hogy mi 
is vagy te?

Rali: Mi vagyok? biz én húgom semmi, 
de olyan nagy semmi, amelyből idővel még 
minden kitelik. Lehetek én, ha akarom ló- 
kötő is, betyár is: tehát rossz is, jó is. — 
Egyet azonban mondhatok neked, azt, hogy 
én szocziálista leszek.

Róza: Jaj te szerencsétlen! hát nem 
tudod, hogy a szoczialistákat börtönbe szok
ták zárni ? Kérdezd meg csak Oláh Gábor 
bátyámat, majd elmondja ő neked, mi a 
szoczializmus!

Rali: Becsuknak! de ki is bocsátanak. 
Oláh Gábor bátyámat is kibocsátották, mert 
ártatlan volt. Ez megeshetik minden ártatlan 
emberrel. Annyit azonban mondhatok ne
ked, hogy mind«-n művelt és nemes lelkű 
ember szocziálista, de nem kommunista ám 
és nem anarkista.

Kommunista talán 1000 esztendő múlva 
lehet az emberek serege, de anarkista nem 
lesz soha az, akinek annyi esze van, mint 
egy tyúknak.

Róza: llát aztán mit fogsz csinálni? 
Üldözöd a papokat, tanítókat, jegyzőket, 
mint a szocziálisták szokták?

Rali: Nem üldözök biz én húgom sen
kit ! Csak az igazságot fogom védelmezni. 
A szabadságért, a hazámért meg a verem is 
kiontom, ha a szükség kívánja, mert én 
magyar és férfi vagyok.

Róza: Hiszen a szoczialisták a papot, 
jegyzőt, szolgabirót szokták üldözni, meg a 
más vagyonát akarnak elvenni.

Rali: Igen akik nem igazi szocziálisták, 
De én azt tartom, hogy szükséges a pap is, 
a tanító is; mert ők tanítanak meg bennün
ket minden jóra. Szükséges a jegyző is, a 
szolgabiró is; mert ők végzik a mi közigaz
gatási ügyeinket.

Róza: No hát akkor szeretném tudni, 
miféle szocziálista leszesz te Palkó?!

Rali Mifele szocziálista leszek? Hiszen 
mondtam már! De meg többet is mondha
tok. Olyan szoc/.iálista leszek én hallod, hogy 
mindenütt segíteni akarok, ahol bajt látok. 
Letörlöm a síroknak könyjeit. Vigasztalom a 
szoinorkodókat. Segítem a szükölködőket. 
Tisztelem mindazokat, akik engem jóra taní
tottak és tanítani fognak. És azt fogom a 
legszebb erénynek tartani, hogy: megbocsátok 
mindazoknak, akik ellenem vétenek. Így aztán 
azt hiszem, hogy nem fogok kárt tenni sen
kinek és nem fogok megszomoritani senkit 
sem. Csak az én Istenem ezekre segítsen 
meg engem!

Róza: No hát Pali ha ilyen szándékod 
van, én is azt kívánom, hogy az Isten téged 
sokáig éltessen, de* kívánom azt is, hogy ha 
ilyen az igazi szocziálizmus: akkor az ilyen 
szocziálisták mindnyájan sokáig éljenek!

X  Y  1 R  E  o  V  H  A  /■  A .

Sz ínház.
Szerdán, junius 15-én. Marianna került 

színre, Echegarai mesteri tollal megirt társa
dalmi színműve. Az irodalmi munka fordítás
ban mindig vészit értekéből, a fordítás nem 
lehet teljesen azonos eredetijével; a gondola

tok, a képek megváltoznak egy-egy árnyalat
tal, s a hol az iró a szavak zenei hatására 
támaszkodott kifejezései színtelenek lesznek. 
Ha egy soha nem látott exotikus virág színes 
selyemből viaszból utána formált mását lát
juk gyönyörűségünk telik benne, mert a mű
virág láttára képzeletünkben megalkottuk az 
az eredetit, nem imitálható természetes szép
ségében, illatában. De élvezetünk, az az élve
zet, a mely egy szép virág láttára gyönyör
ködtet, nem lesz teljes. Óhajunk támad, hogy 
meglássuk az igazit.

így vagyunk Echegarai színmüvével is. 
Élvezzük a müvet, alakjait megértjük, gyö
nyörködünk a mese kristálytiszta egyszerű
ségében, de élvezetünk nem lesz teljes, érez
zük, hogy a fordításban sok szép gondolat, 
banális frázissá|puftad. Ezekben a frázisokban 
látjuk a színes selymet és a viaszt. Óhajunk 
támad eredetijében megismerni a remek 
munkát.

Az előadás semmit sem vett el a darab 
szépségéiből. A két főszerep jó kezekben volt.

Marianna — Gazdi Aranka — egesz 
leikével játszott. Ralágyi Lajos Dániel Montaya 
felülmúlta alakításával Giulis Scarliját a borús 
szerelemben, még igy nem láttuk játszani. 
Kevés kitartással Palagyi rövid időn az ország 
első drámái színészei köze fog emelkedni, 
segítse is az Isten — megérdemli. A kisebb 
szerepekben, dón Pabló Sárközi, dón Castuló 
Sarlai, Luciánó Mátrai megállták helyüket. 
Don Joaquin Kapossi játékából a tömérdek 
jóakaraton kívül egyéb se látszott ki, mikor 
kézelők nélkül be jött a színre, olyan tiszte
letteljesen állt meg Gazdi Aranka előtt min
dig, mint, a hogy, egy segédszinész a drámai 
hősnő előtt megállhat, de egy öreg bácsi, egy 
fiatal hölgy előtt, akit tiozzá lányomnak szó- 
logat, soha.

Csütörtökön. Tiszturak a zárdában. Sok 
nezó a színházban, pedig az eső csak úgy 
szakadt, ügy látszik, ha jól van megválasztva 
a darab a közönséget egy kis zápor nem 
tartja vissza. Minden páholy megtelt.

Nem bánta meg aki eljött. A társulat 
minden operettben kiváló tagja szerepelt. 
Tiszay Dezső Bridén abbé, jó izü humorral 
adta az akaratán kívül szerelmi közbenjáróvá 
lett papot.

Mátráin a könyezésig nevettünk, kifogy
hatatlan komikus ötleteiben. Apropos komikus 
ötlet. A szinlapon Nárczis dö Briszák kapitány 
állt a Mátrai neve előtt, na hát komikus öt
letnek ez sem ép utolsó. Minek az az erő
szakos magyarázálás, a tulajdon neveket az 
ortográfia szabályai megsértése nélkül nem 
forgathatjuk össze-vissza, vagy ha már csak
ugyan magyarosítani akartak mert nem sze
dettek Bricskás Náczinak ez is hasonlít Bri
szák Nárczishoz. Tiszayné Luize, Heveséi 
Janka fürgén, kedvesen adta a fiatal jókedvű 
testvérpárt. Staud Margit világos kék toalett
jében pompás korcsmáros leány volt, ének
számait pazarul látta el hanggal melylyel 
bámulatos könynyen bánik. Kozma István 
mint muskétás kapitány megtette a mi tőle 
telt. A kar együttesen is megérdemli a dicsére
tei. a harmadik felvonásban mikor a kor
mányzó megjelenik a zárda udvarán, dalla
mos karénekben ijedt znek a meglepett polgá
rok előbb piano, majd crescendo végül risolutó. 
Ez a karének igazán sikerült, nagyon meg
érdemelte az utána hosszan hangzó tapsot.

Péntekén: Eernand házasodik. Házas
sága rendkívül nehezen sikerült. A darab 
írója Georges Feydeau a hatás hajhászást 
tartva szem előtt, sok huza-vona után végre 
egy kétségbeesett, erősen Ízléstelen és fran- 
cziásan merész fogással pőrére vetkezteti 
hősét, hogy kierőszakolja a nézők tetszését. 
Nem jól számított. A szemérmetlenség ha
tárait nem lehet büntetlenül olyan nagyon 
megközelíteni, Baladinná aljasitani még a 
bohózat hősét sem szabad. A darabnak ez 
a felvonása csupán a karzatnak tetszett. A 
két első felvonás meglehetősen mulattatta a 
kis közönséget. Mátrainé Luciette Geuthir 
orfeumi csillag, ügyesen játszott, ennek az
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előadásnak ő volt a legsikerültebb alakja. 
Sarlay Kornél, Mátrai, Palágyi, Mikey
kifogástalanul fíguráltak.

Szombaton : Brigitta hozománya. A szín
ház szépen megtelt. Az előadás megérde
melte az érdeklődést. Mátrai, Chamoissel 
iskolamester szerepében ismét egy uj olda
láról mutatta be magát. Mint elaggott, fo
gatlan bácsi derültségre hangolta a nézőtért 
ügyes maszkjával és éles megfigyelésre valló 
mozgásával. Tiszay, tuslel Brillant ezredes 
általánosan tetszett, bár kissé felületes volt, 
kivált a harmadik felvonásban, mikor az 
ivasból hazatért. — Mámorosabbnak kellett 
volna lennie. Hevesi Janka, Brigitta rokon
szenves játékáért és csinos énekéért ismétel
ten megtapsolódott. Stand igen fess voit 
mint ezredesné, nagyon graciózus tud lenni. 
Nánási Júlia sikerült dalát Sarlayval meg
ismételtették. Kozma mint rendesen, ez estén 
is szépen énekelt, remek orgánuma van.

Vasárnap búcsúzóul: Az ördög mátkája 
került előadásra, igazán szép közönség előtt. 
Az előadást jószivvel fogadta a ház és tap
solt nagy készséggel, a mikor csak alkalma 
nyílt.

A történet Toroczkón esik ugyan, ha
nem azért volt alkalmunk somogyi pitykés 
dolmányt, hajdúsági zsinóros mellényt, san- 
zsan selyem szoknyát, czinóber piros sze
géllyel nem tudom honnan, jász süveget, 
szögedi tanyás bundát látni, mosolygo egyet
értésben, boldog egy rakáson. Ez természe
tesen nem nagy baj, de hat minek kiíratni 
a szinlapra, hogy — történik Toroczkón, 
mikor valójában egészen a nyíregyházi szín
házban játszódott Geczy Istvánnak ez a több
nyire külsőségekben erős népszínműve.

Három igazán jó alak akadt a szerep
lők között, a kik egész odaadással töltötték 
be szerepeiket. Staud Margit mint Vermes 
Judit, az ördög mátkája, bucsuzoul alakítá
sainak egyik legjobbikát mutatta be a nyír
egyházi közönségnek, kiérzett a hangjából, 
hogy a szivén át beszél, szerepének minden 
szavat áterezte, a harmadik felvonásban nagy 
szerelmi gyötrődése közt még a könny is 
megcsillant szemében. Játékát gyakran sza
kította meg az elismerő taps. Szepesi Gusz
táv, Botár Márton kovács, kifogástalan jó 
alak volt, elismerést érdemel ez a derék ve
terán színész is. Tiszay Firtos Istvánja tet
szett még általánosan, úgy elmókázott az 
öreg góbé, hogy alig győztük nevetéssel.

Gazdi Aranka nagyon fáin volt paraszt
nak, inkább benne gyönyörködtünk, mint a 
kovács-mesternében, a kinek a szerepében 
lehetetlenkedett. Palágyi, Kozma, Mátrainé, 
Nagy Vilma és Bátort az ügyes tánczos, 
igyekeztek még az est sikerét biztosítani.

íme vége a picziny színi évadnak. — 
Tiszay direktor alig három hét után már 
tovább megy társulatával, enyhébb égalj alá, 
a hol nem fujdogál zsebbe metsző hidegség
gel a közöny dermesztő szele. Adja az ég, 
hogy hamar rátaláljon arra az enyhe tájékra. 
Az ő derék kis művész csapata dédelgető sze- 
retetet érdemel előadásaiért, nem hébe-hóba 
megtelt házakat.

A „Nem zeti szö v e tsé g "  
a lap szab á lya i.

(Végei
Az Országos Nemzeti Szövetség tagjaiból 

alakult vidéki szövetségek.
Minden városban, hol legalább SO, nagy 

és kis községben pedig, hol legalább 20 tag 
lakik, ezek vidéki Nemzeti Szövetséggé ala
kulhatnak.

Teljes czimük: „Az Országos Nemzeti 
Szövetség* tagjaiból alakult (vidéki) Nemzeti 
Szövetség.

Rövid czimük: .(vidéki) Nemzeti Szö
vetség.*

Az alakulás érvényességéhez első sorban 
az igazgatóság jóváhagyása szükséges.

Kötelesek továbbá megalakulásukat az 
illetékes törvényhatóságnak bejelenteni.

A belügyminisztériumhoz való bejelen
tést az igazgatóság teljesiti.

Egy község területén csuk egy vidéki 
Nemzeti Szövetség alakulhat, és czimében a 
község nevéről vett megjelölést viseli, a rö- 
videbb c/.im első szavaképen ehhez alkalmaz
kodik a teljes czim is.

Szomszédos községekben lakó szövetségi 
tagok együttesen is alakíthatnak vidéki Nem
zeti Szövetséget, ha ilyen szövetség egyik 
község területén sem volna még szervezve. 
Az ilyen szövetségek rövid czimü első sza
vául a .község-vidéki* megjelölést használ
ják, a mely összetett szó első részét mindig 
a székhelyül választott község neve képezi. 
Ehhez alkalmazkodik a teljes czim is.

A vidéki Nemzeti Szövetség a központ
tal nincs függő viszonyban, hanem azzal 
egységes szervezetet képez. Ehhez képest:

1. Tetszése szerint közvetlen levelezhet 
a szövetség bármelyik szervével. Hivatalból 
az igazgatósággal áll közvetlen érintkezésben.

2. A legalább 1000 tagú vidéki nem
zeti szövetség elnöke hivatalból tagja a szö
vetségtanácsnak.

3. A legalább 300 tagú vidéki nemzeti 
szövetség elnöke hivatalaiból tagja az igaz
gatóságnak.

4. A 300 tagnál kevesebbet számláló 
vidéki nemzeti szövetség elnöke hivatalból 
tagja a felügyelő bizottságnak, a mennyiben 
az évi közgyűlésen bejelentetett. A bejelen
tés csak a felügyelő bizottsági tagságról való 
lemondásnak határozott kijelentése esetében 
maradhat el.

A jogokat, melyek a tisztségekkel jár
nak, személyesen kell gyakorolni. A szövet
ségtanács az igazgatóság élőt erjesztésére eset
ről esetre a helyettesítést engedélyezheti.

Uj alakulás esetében az elnököt e jogok, 
megválasztása napjától fogva megilletik; más 
esetekben csak a megválasztására kővetkező 
hat hónap elteltével, a mely időbeli felté
telt azonban az egyesület illető szerve elen
gedheti.

A vidéki nemzeti szövetségek működé
sét és beléletét az Országos Nemzeti Szövet
ségnek jelen alapszabályai szabályozzák; 
munkakörüket azonban — a helyi viszonyok
hoz képest — a jelen alapszabályban felso
rolt teendők keretén belül, ügyviteli szabá
lyaikban önmaguk állapítják meg, teljesen 
önállóan. Ügyviteli szabályzatukat, a meny
nyiben jelen alapszabályokban megegyezik, 
az igazgatóság tudomásul veszi.

A vidéki nemzeti szövetség saját évi 
költségvetését maga állapítja meg; rendkívüli 
bevételeiről szabadon rendelkezik, a rendes 
tagdijak egy részét azonban országos ezé- 
lokra a központi pénztárba szolgáltatja be.

A szövetség alapszabályaiban foglalt bár
mely czél érdekében úgy szövetségi tagok, 
mint mások által indított vagy indítandó 
mozgalomról az igazgatóságot értesítik, ille
tőleg arra vonatkozó indítványt tesznek, s az 
igazgatóságnak hasonló feladatokra vonatkozó 
indítványait végrehajtják. — Évi működésük 
leírását a szövetséggel közük.

Eljárásaik körül felmerülő és az igazga
tóság által is megszavazott költségeik fede
zésére a szövetség anyagi támogatását igénybe 
vehetik.

C S A R N O K .

Századvé g i Idegek.
Dél volt. Ruganyos léptekkel járkáltam 

a fővárosi llaszteren. Szinte megifjodtam. A 
vidéki városka egyhangú képe nem gyötört 
többé. A felszakgatott járdák mellől sűrű, 
barnás füst vegyült a sugármelengette ta
vaszi légbe és ezt az átható kátrány szagot 
szívesen akár pacsulinak is elismertem volna. 
Annyira boldoggá tett ez a fővárosi pezsgő 
élet. Gyermekicsen örültem mindennek. —

Gomblyukamban ismét a régente elmarad
hatatlan piros szegfű volt tűzve, mely való
színűleg diszkrét előkelőséggel pihent Fe- 
rencz-József kabátom intenzív feketéjén. — 
Ismét a régi, kifogástalan fővárosi gyerek 
voltam. — Már szemrehányásokkkal illettem 
magam, hogy ezt a pompás kaleidoszkópot, 
csillogó, változatos képeivel felcseréltem a 
szürke kis városkával, midőn hirtelen felesz
mélve egy tágas teremben találtam magam.

A Metropol étterme volt Garszonéleteni 
tán legtöbb emléke e helyhez volt fűzve, hol 
a megszokott tőrzstársaság egészen a leg- 
semmitmondóbb pikolóig a családiasság ér
zetét kelté fel. — Ebbe a második otthonba 
vezetett önkéntelenül egy láthatatlan erő: a 
megszokás ösztönszerü hatalma. Körülnéz
tem. A karcsú oszlopok uj aranyozást kap
tak s a czikornyákkal megterhelt menyezet 
tán még bizarrabb lett. Előkelőséget lehelt itt 
minden legkissebb sarok . . .  de az arezok 
idegenek voltak. Ez levert . . . hova tűnt a 
vidám asztaltársaság? Szórakozottan ültem 
egy asztalhoz s megrendeltem ebédemet.

Csaknem szemközt velem egy férfi ült, 
kinek ideges magaviseleté azonnal szemembe 
ötlött. Sovány, fehér ujjaival izgatottan do- 
bolgatott asztalán, miközben apró, beesett 
szemei szúró pillantást lövelltek idestova. — 
Ezalatt a pinezér jelent meg s elibém tette 
a párolgó sültet. Nem Ízlett. Arczomon szom
szédomnak delejes pillantása égett. Nyugta
lanító érzés vett rajtam erőt s fészkelődni 
kezdtem helyemen. Végre legyőztem saját- 
szerű felindulásomat s más ételt rendeltem. 
A pinezér épen készülőben volt az alig érin
tett sültet elvinni, midőn kellemetlen szom
szédom fölállt, asztalomnál termett s magát 
meghajtva így szólt:

— Bocsánat, uram . . . engedje át ne
kem ezt az etell . . .

— Készséggel! felelém meglepetten, mire 
ő zavartan hálafélét rebegett. Tüzetesebben 
vizsgálgattam uj ismerősöm arezvonásait. — 
Emlékeim homályából fölmerült egy hasonló 
arcz . . .  6 lenne az? önkéntelen egy név 
jött ajkaimra: Littorf Brúnó. Ő megrázko- 
dott . . . Különös fényű szemei rám tapad
tak s heves mozdulattal nyujtá kezét. Egy
kori iskoiatarsam állt előttem. — Szótlanul 
mutattam egy asztalomnál levő székre, me
lyen bár tétovázva, de mégis helyet foglalt. 
Sápadt arczán lángpir gyűlt ki . . . valószí
nűleg restelte a találkozást. — Szánalommal 
tekintettem e csaknem átlátszó arezra, melyre 
csak változó kifejezésü szemeinek rejtélyes 
tüze festett nemi életet. — Ennyire sülyedt 
volna a jómódú fiatal ember, hogy idegen 
tányérhoz kell folyamodnia ? Önkéntelenül 
könnyek gyűltek szemeimbe. Hirtelen hozzám 
fordult.

Ugye csodálkozik ? Hja, fordul a koczka! 
tönkrementünk, már két napja, hogy nem 
volt meleg falat számban! rebegé tompa 
hangon s mielőtt megakadályozhattam volna, 
a nekem nem izlő ételekhez nyúlt s mohó 
animális étvágygyal falatozni kezdett. Néhány 
perez alatt készen volt. Merően nézett maga 
elé, azután közelebb vonta a széket.

Tönkrementünk .. . hisz ismerte atyám át
kozott kártyaszenvedélyét! Én családunk egyik 
benső, meghitt barátja közvetítésével nyugodt 
s reményekre jogosító állomást nyertem el, 
állami hivatalt. Említett barátunk főnököm 
volt. Ejh! de mindez önt mit sem érdekli!

Tiltakozóig válaszoltam: Korántsem s ha 
csak némi bizalma van hozzám, úgy beszél
jen el mindent nyíltan és én biztosítom 
barátságom őszinteségéről.

Eleinte habozott, szemei fürkészve tapad
tak arezomra, aztán bizalomteljesen közelebb 
vonta hozzám a széket s folylatá elbeszélését.

Igen, igen nyugalmas életemet magam 
dúltam fel. A pokoli természet formaérzéket 
adott . . .  s ez volt vesztem. Az összhang 
utáni vágy az őrülésig vittt s én ezt tudom 
uram . . . tudom, hogy érzékim finomsága 
el fog pusztítani . . .
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Hangja folyton élesebbé vált s az utolsó 
szavakat csaknem rikácsolva ej l ette ki.

Az étterem meglehetős számú vendégei 
kíváncsisággal pislogtak felénk. A kínos hely
zetből a pinczér szabadított meg. Barátom 
elhallgatott. Étkezéshez fogtam s őt is fel
szólítottam. hogy velem tartson. Nem kellett 
kétszer biztatnom. Csak most figyelhettem 
meg szorgosabbun. Mint régente, úgy most 
is meglátszott rajta, hogy külsejére nem kis 
figyelmet fordít. A pedantéria megtestesülése 
volt, ezt minden mozdulata elárulta. A lelki 
szenvedés és zilált élet rendesen karöltve jár 
a kisebb vagy nagyobb mérvű nem törődóm
seggel. A kivétel elénk esete szemein előtt 
volt: emberem tetőtől-talpig a csin és jó Ízlés j 
t'élreismerhetlen bélyegét hordta magan, mig 
arcza dúlt vonásairól a megzavart lelki élet 
nyomorúsága ritt le.

Bort töltöttem poharába, gyorsan kiitta 
aztan hozzám fordult.

— Ugy-e ön házas ember ?
— Igen, boldog férj és családapa vagyok, 

felelém, hát ón Brúnó?
— Én ? haha! én ? engem kérdez ? nos hát j 

én egyik sem vagyok. Igen, sem boldog férj sem 
csaladapa. Bedig lehettem volna ! hangja resz
ketett, mély sóhaj szakadt ki kebeléből, sze
mei lázasan felragyogtak, mintha egy régi 
emlék visszfénye sugárzott volna bennük.

Csontos, hideg ujjait felém nyujtá, gör
csösen megrázta kezemet és csaknem zokogva 
rebegé:

Barátom! engedje meg hogy igy szó- j 
litsara, ón az első, ki nem érezteti velem 
nyomorúságomat, engedje hogy kióntsem ón 
előtt gyötrő bánatomat, hátha tud irt se
beimre . . .

lielybenhagyólag intettem, mire ő hozzá
fogott elbeszéléséhez.

Megelégedett ember voltam. Hivatalos 
teendőimet ha elvégeztem, szórakoztatott 
barátaim meghitt köre, főnököm családjánál 
pedig boldogságomat leltem. Szerettem őt I 
szenvedélyesen, ifjúságomnak egész hevével. 
Soh' se felejtem első találkozásunkat. Mar 
gyermekkoromban is ideges és érzékeny ke
délyű voltam s most e találkozás egész 
vihart idézett elő bennem s csaknem betegge 1 
tett. Borongás őszi délután voll. Ilonka a 
tornaczon ült szemeit felig behunyta s elme
rengett a komor táj inelancholiájan. Szabá
lyos, szoborszerü arezvonasai elbűvöltek. A : 
Rembrand-fele világítás még érdekesebbe ' 
tette a gyengén színezett arezot. Környezete 
is olyan harmonikus volt . . . olyan meg
határozatlanul jóleső érzés fogott el közelé
ben. Az évek múltak, szenvedélyem pedig 
nöttön-nőtt. Végre is nyilatkoztam második 
atyámnak. Vőlegény lettem s igy alkalmam j 
volt közelebbről tanulmányozni Ilonkát. Üde, 
tiszta lelek volt, melyre sajátszerü, szinte 
gyermekes őszinteség lehelte azt a varázst, 
mely engem is fogva tartott. De már is
mertem kissebb, nagyobb hibáját. Szelleme 
igen köznapias volt, örökös jókedv és ara
nyos kedély feledtette hézagos, felületes mű
veltségét. Bal arczán egy szembántó, bár 
anyjának mzete szerint elragadó kis bar
na folt látszott, s igy napról-napra több 
effele kisebb nagyobb szellemi és testi szép
séghibát fedeztem fel, a melyek vérig bosz- 
szuntottak. Szerettem volna őt tökéletesnek 
tudni. Szüntelen gyötört a kérdés: hátha 
namtusa értelmi fogyatkozás, a gyerrnekies, 
kúp ulhatatUn jókedv hatha az intellecluálitás 
hiányát jelenti? Szépészeti érzékemet anyám
tól örököltem, de nalam ez isteni adomány 
korra fajult. És bekövetkezett a katasztrófa.

Mennyasszonyom névnapját ünnepeltük. 
Nagy számú előkelő társaság gyűlt egybe. A 
vidám, fényes körben, egyedül én voltain le
hangolt. A társaság fiatalabb tagjai tánczolni 
akartak s felkérték Ilonkát, hogy zongoráz
zék. O hozzám szökött és a pompás Bösen- 
dorferhez vonszolt. Izgatottan foglaltam el 
helyemet. Ilonka egy negykezü valezert tett a 
hangjegy tartóra. Ki volt adva a parancs: a

secondot én játszom. A bevezetés kifogástala
nul ment, főleg azért, mert ezt a valezert 
már gyakran játszottuk együtt De most . . . 
most . . .

— Az elbeszélő itt megakadt, arcza kí
gyóit, kezei rángatózni kezdtek s homlokán 
veritek ütött ki, melle zihált a gyors beszed 
miatt s hangja újból kellemetlenül recsegett.

— Uram, a pokol minden rémét éreztem 
agyamban, azt hittem, hogy megőrülök. Ilonka 
még sohasem játszott ily hibásan. Az édes 
dallamu valezer szabályos hullámzó taktusát 
nem bírta fölfog ii. Majd az allegrettok terü
letébe csapott majd pedig hibás hangokba 
kapott szóval tönkretette a melodikus valezer 
théinát. Nem bírtam tovább. Tépelődések

j fogtak el. Ez az érzéketlenség az agy pusztu
lását jelenti, ott a hol nincs összhang, ott 
nem lehet élet. Hat később mint hitves és 
anya hogyan teljesítheti nehéz feladatát? Ily 
nő oldalán egy egész életet keresztül szen
vedni! Nem . . . leheletlen . . . Senkit sem 
láttam többé, csak a hamis hangok tépték 
szakgalták agyamat. Felugrottam s teljes erő
vel kezére ütöttem. Hogy mi történt aztán ? 
nem tudom, csupán arra emlékszem, hogy 
őrülten rohantam ki a teremből.

Az elbeszélő lihegett a fölindulástól.
Keringett velem az egész étterem s meg

erőltetésembe került, hogy higgadt maradjak. 
Valami sejtelem fogott el.

— És aztán ? kérdezém tovább a szeren
csétlen embert.

— Aztán feleié izgatottan, miközben 
nyakkendőtűhöz nyúlt és azt ide-oda ránczi- 
gálta (valószínűleg nem tetszett neki a kötés) 
aztán nyomorult lettem. Hivatalomat el kel
lelt hagynom . . . s most nyugodt élet után 
hajhászok,nyugodt élei után sovargok,egy har
monikus lény után epedek, kinek oldala mel
leit feledem a múltat kinzó . . . sötét képei
vel. S másolgatá-okat végzek ügyvédi irodák
ban s más eféle nyomorult munkálkodással 
szerzem meg magamnak a mindennapi kenye
ret . .  . de gyakran ideg-rohamaim vannak 
s ilyenkor képtelen vagyok gondolkozni . . . 
képtelen vagyok dolgozni . . . s ilyenkor ide 
jövök e vendéglőbe . . .  a tulajdonos regi 
ismerősöm, szánalomból nem hagy éhen pusz
tulni. Bizony nehéz, az élet . . . sok az éhező 
s egy megüresedett állomásra százan meg 
százan pályáznák . . . igen barátom, nyugdíjas 
existencziát vesztettem el . . . érti mit jelent 
ez ; nyugdíjas i xistenczu !

Egy különös sejtelem nyomása alatt 
hirtelen hozza fordultam.

Ugyan kérem Brúnó, hogyan hívtak 
egykori menyasszonyát?

Ilonka . . Arkosi Ilonka . . .  de hát
miért is kérdezi?

Sejtelmem nein csalt . . . nőmet Árkosi 
Ilonkának hívják. Fizettem s támolyogva

hagytam el az éttermet. Fejem zugolt. Künn 
az utczán kátránybűz terjedt mindenfelé, 
undorodva siettem tova. Tehát az ő meny
asszonya volt . . . igen . . . mintha rebes
gettek volna valamit ezen dologról . . 
Nőmet soha sem faggattam s ő solu sem be
szélt erről az emberről. Keresztül-kusul ro
hantam végig az utczakon . . . mig végre 
le csendesedtem. — Fontolóra vettem a 

i dolgot és beláttam, hogy felindulásom igazán 
alaptalan. Pár nappal azután útban voltam 
hazafelé s eltökéltein, hogy nőmmel soha 
sem fogom közölni evvel az exaltalt emberrel 
való találkozásomat.

S nyugodt, boldog ember vagyok, az 
unalmas, de egészséges légkörű vidéki város
kában kifogástalan zongorajáték nélkül is. 
A lényes csillogó fővárosban azóta nem 
fordultam meg. Szerencsétlen barátomat 
gyakran latom magam előtt, amint lázas 
szemekkel, egész testében remegve, riká
csolja :

Ott a hol nincs összhang, ott nem 
lehet élet!

Vap.

Különfé lék.
Etjy számoló művész. Egész Páris cso

dálkozássá! van eltelve Diamandi számoló 
művész fenomenális számoló tehetsége iránt, 
íme nehány példa. Ezy táblán 25 szám van 
fólirva ót csoportban. Diamandi ezeket gyor
san átfutotta, azután a táblára nem nezve 
úgy vízszintes, mint merőleges sorrendben 
elmondta, majd a végeredményt irta le. 
Ezután kérdeztek, hogy 87 évszázadban — 
betudva a szökőéveket is — hány másod- 
percz van; a feleletet azonnal megadta: 
‘J7 t.551,120.000 másodperce. Azután fejből 
542.320-nak a négyzetgyökét és 493.989-nek 
a köbjét. Diamandi 1868-ban született 
Pylarosban (Joni-szigetek) és az iskolában 
rendkívüli tehetséget mutatott a mathezisnél. 
Ez azonban nem akadályozta meg abban, 
hogy több regényt és néhány verskötetet 
is írjon.

S z e rk e sz tő i üzenetek.
— H orváth  Im re ev. re f . U n itó  á rn a k

Ib ran y . Az a kérdés jeleutéktelenuek tetsző volta 
melleit is sokkal komolyabbnak látvsik és sokkal 
mélyrehatóbb vizsgálódás tárgyát képesi hivatalos 
körökben is, sem hogy egy olyan nagy hangú, de 
semmit mondó és e mellett |izléstelen nyilatkozattal 
agyon lehetne tltni. Legyen szabad egyébiránt mellé
kesen szives figyelmébe ajánlanunk, hogy az sellen- 
sulyoxás«-t nem »j«-vel írják, s hogy a >reményoyel« 
két anya-nye1 Íródik.

-  K. 8. k isv a rd a . Nem szívesen emlékezünk 
meg az olyan termeszem eseményekről.

— Ab. árnak. Helvben. Sajnálatunkra, csak 
a jövő ssámuuklan kezdhetjük meg a czikksorozat 
közlését.
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