
H évfolyam. Nyíregyháza, 1898. junius 30. 26. szám.

Társadalmi hetilap. — Megjelenik minden csütörtökön,

Előfizetési ára: Felelős szerkesztő: Társ-szerkesztő: Hirdetéseket és előfizetéseket
Égi sz é v r e ..................... 5 frt -  kr. Dr. P rok  G y u la . Sztempák Jenő. elfogad a kiadó-hivatal: Nyíregyházán,
Fél é v r e .......................... 2 Irt 50 kr. -------------  iskola-utcza 13-lk szám.
Negyed évre..................... 1 frt ?5 kr. Kiadó-tulajdonosok: a szerkesztők. i Egyes szám ára 10 krajczár.

A várm egye veszedelme.
II.

Nem ringatjuk magunkat abban j 
az álomnak való reményben, hogy 
felszólalásunk a debreczen - nyírbátori 
vasút építési terve ellen, akár az 
érdekelt terület közönsége, akár pe- | 
dig Szabolcsvármegye előtt, babár 
csak csekély mértékben is érdeklő
dést fog támasztani a kérdés iránt.
A vármegye már igen régen melan- 
cboliába esett ön-ön sorsa fölött, a 
nagykállói járásnak pedig minden áron 
vasútra vau szüksége. Hogy Debre- i 
czenbe vezet-e az, avagy Nyíregyházá
hoz hozná közel ezt a közlekedési 
eszközökben felette szegény járást — 
az csak másodrangu kérdés. Épen azért 
annak a tervnek megvalósítását tá
mogatja, amely a közlekedési bajo
kon előbb akar segíteni. Vagyis vé- I 
letlen csupán, hogy az áldozatkész
ség és lelkesedés oly nagy mértéké- j 
vei fordul a debreczen—nyírbátori 
vasút építésének tervéhez.

Sem az anyavármegyétől való I 
elszakadás tendencziája, sem annak 
gondolata, hogy a Debrcczeunel való 
összeköttetés kedvezőbb a nyíregy
házinál. nem befolyásolja az építendő 
vasút iránti feltüuóen nagy rokou- 
szenvét e járásnak, sót kifejezést ad

hatunk ama meggyőződésünknek, mi
kép a rokonszenv látható jelei még 
fokozottabban nyilvánultak volna egy 
Nyíregyházával összeköttetést létesítő 
vasút iránt. Minthogy azonban a já 
rás forgalmi igényei iránt a legcse
kélyebb fogékonyság sem mutatko
zott az illetékes tényezőknél és mert 
e forgalmi igények kielégítésére a 
vármegye nem vállalkozott, amiből 
folyólag a vasútnak Nyíregyházára 
való irányításához sem kedv, sem 
anyagi erő biztosíthatónak nem talál
ta to tt; kénytelen volt a járás kö
zönsége Debreczenkez pártolni, ahon
nan a pártolást nem reményiette 
hiába.

Kivontán attól az indirekt vesz- 
tességtöl, amely a vármegye közgaz
dasági és társadalmi életét fogja suly- 
taui azzal, hogy a területre és népes
ségre, valamint termelésre is előkelő 
nagy-kállói járás egész forgalmával 
Debreczenbe megy át, pénzügyileg sem 
lehet megokolni a vasúti összekötte
tésnek Debreczen felé való vezetését. 
Vagy megvannak e járásban egy helyi 
érdekű vasút építésének és üzemben 
tartásának biztosítékai, vagy hiányza
nak. Vagyis e járás termelőképessége 
vagy áll azon a fokon, amely a vasút 
jóvedelmezöségéuek minimuma, vagy

nem áll. Ha igen, akkor az irány, ille
tőleg a központ, ahová bevezet, tel
jesen közömbös. Feltételezhető tehát, 
hogy a Nyíregyházából kiágazó vasút 
is épen annyi forgalmat bonyolítana 
le, mint a debreczeni, s az épen úgy 
kifizetné magát, mint ez utóbbi.

Sőt talán még jobban, amit Sza
bolcsvármegye kereskedelmének ter
mészetével és irányával lehet támo
gatni. Tény ugyanis, mikép Szabolcs
vármegye fölösleges nyers terményét 
túlnyomó százalékban észak felé szál
lítja A legfőbb szállítási ut a kassa — 
oderbergi vasútvonal, amelynek Nyír
egyháza és Kisvárda is kikerülhetet
len közbeeső állomása. Nincs semmi 
okunk feltételezni, hogy a uagykállúi 
járás nyers terményeinek piacza meg
cseréltetnék a kereskedelemnek Deb- 
reczen-felé való irányítása által. Ha 
tehát a terménykereskedelem továbbra 
észak-felé fog gravitálni, úgy a rö- 

l videbb nyíregyházi ut szállítási költ- 
i ség megtakarítást tesz lehetővé s így 
épen a vasutat építő vidék érdekében 
áll a nyíregyházi fejlett vasúti állo
mással való közvetlen érintkezés lé
tesítése.

A debreczen-nyirbátori vasútnak 
még nagyon az elején vagyunk. Épen 
csak hogy a közigazgatási bejárása

A  „NnREGYHÁZA" T lR CZiJA .

B o u rge o is-k  és ph ilistarok.
i.

Hiába, lehetetlen elvitatni, hogy a bour
geois a világ legboldogabb egyénisége. Fő 
jellem vonása, hogy önmagával a lehető 
legnagyobb mértékben meg van elégedve és 
becses személyét tekinti a világegyetem köz
pontjának. Úgy a nyomtatott, mint az Írott 
betűtől a lehető legnagyobb mértékben irtó
zik, s ha akár a gimnáziumban, akár az 
egyetemen szerzett magának valami csekély 
műveltséget, szereti fitogtatni, s lm nem 
félne az emberek megszolásálól, képes volna 
diplomáját, vagy érettségi bizonyítványát 
akár a szobája ajtajára kiszegezni. Hadd 
lássa mindenki, hogy ő .művelt* ember.

Ismertető jele továbbá, hogy konzerva
tív, s lm a világ mehetne hátrafelé, ő lenne 
az első, ki a retrográd lépést megtérné. De 
miután ez abszurdum, ő teliát kézzel-lábbal 
igyekszik maradó álláspontot elfoglalni. .Mert 
előre menni bajos, félő, hogy megszólnak, 
gondolja magában, s lm már mindenki meg
tette a convencionális progressiv mozdulatot 
ő lejezi be a menetet. Föltünéat kelteni 
ugyanis nem akar. Malitiózus egyének erre 
esetleg azt mondanák, hogy nincs mersze, 
én csak azt mondom, hogy nem tud gon
dolkozni, agyvelejének ez a működése meg
szűnt, mozdulatai ösztönszerück.

A pofonütést szívesebben tűri el, mint 
az önálló gondolatnyilvánitást. Ahol valaki 
egyéni meggyőződése szerint, a társadalmi 
fölfogásoktól menten kísérli kimondani vé
leményét, a bourgeois e helyről villamos erő
vel siet hordani irháját.

Bálványa a pocak. A nagyhasu ember 
előtte tekintély. Eme testi terjedelem előtte 
bizonyítvány az illető szolidságáról, bizonyí
téka annak, hogy télen kihnezkor, nyáron 
tízkor pontosan lefekszik, s 8 0 órán ke
resztül hortyogva - minden bourgeois hor- 
tyogva alszik — piheni ki a nap .fára
dalmait.*

Mit szeret teliál a lilágon leginkább? 
Enni és aludni. Mit gyűlöl legjobban? A 
gondolkodást. Miért él? Hogy egyék, ulud- 
jék és ne gondolkozzék. Érdemes ezért élni? 
A bourgeois azt tartja, hogy igen. — 
A bourgeois tehát a világ legboldogabb, 
legirigylésreméltóbb individuuma, mert a 
világon eddig létezett egyének közül csupán 
ő fejteti* meg Hamlet problémáját.

Van két féle bourgeois: fiatal és öreg. 
Az öreg mindig idejében fekszik le, a fiatal 
nem. De valaki azt ne tegye föl a fiatal 
bourgcoisról, hogy klasszikusok tanulmányo
zása larlja ébren. Óh dehogy. E föltevést 6 
különben is sértésnek venné. A fiatal bour
geois ez időtájt tudniillik lumpok Lumpol 
addig,mig bizonyos időmiulva rájön, hogy a 
lumpolás árt az egészségnek. Orvosi köny
vekben és egészségtani munkákban ezt kü
lönben lehet olvasni, a bourgeois azonban 
kizárólag saját tapasztalatának hisz.

Mikor aztán életében ez időpont bekö
vetkezik, midőn egész lényét áthatotta már 
az a gondolat, hogy a lumpolás az ő saját 
bőrének, legdrágább egészségének a rovására 
történik, akkor a fiatal bourgeois óriási 
metamorphosison megy keresztül: átvedlilc 
öreg bourgeois-vá. Ez az álvedlés néha há-

1 zassági processzussal egybekötötten megy 
végbe, e szolidsági átmenet történhetik 
azonban a nélkül is.

Ez időponttól kezdve számítják aztán a 
fiatal beurgeois-t a társadalom számottevő 
tényezőjének. Ha megházasodik, a zsenge 
bourgeois nemzedék számát szaporítja s e 
pozitív működésen kívül főleg az képezi leg
több gondját, liogy pontosan fizesse adójat. 
Nem tudja fölfogni ugyan, hogy minő állam
gazdasági szempontok azok, melyek őt c 
iinanezialis cselekvény véghezvitelére kénysze
rítik s az adóösszeget sokalja is, de fizetni 
azért mégis csak pontosan fizet, mert nagyon 
jól tudja, hogy az állam nagyobb ur, mint 
ő. Elve pedig azt parancsolja, hogy e há
taim isak előtt fejet hajtson. S eltekintve 
ettől, az adófizetést hazafias dolognak tartja, 
dgyéb dolgot úgy sem igen tart hazafiasnak.

Aki azt hiszi, hogy a bourgeois nem 
pártolja az irodalmat, az téved. Könyvvásár
lásai manapság nem csupán a naptár mog- 
vevésére szorítkoznak, — mint ezelőtt néhány 
évtizeddel — oh nem, a bourgeois ma már 
vesz ezen kívül más könyveket is. Olt dísze
legnek .vizilszobájában* Pelófl. Arany és 
Tompa jdiszkiadásainnk egyes kötetei, ott
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tartatott meg. Az érdekelt közönség 
ehhez a vasút vonalhoz épen csak 
azért ragaszkodik érthető szivósággal, 
mert más vasúti terv ez idő szerint 
nem létezik. Ellenben ha arra hiva
tottak kezűkbe vennék mondjuk a 
ífiregy egyháza — Nagy-Kálló—Balkány 
— Nyiradouy—Nyiracsád — Érmihály- 
falva végállomással biró vasút építé
sének tervét, szinte bizonyos, hogy 
elejtenék a debreczeui vasút iránti 
rokonszenvüket.

És ennek a vasútnak még más 
tekintetben is jelentősége volna Egye
nes összeköttetést létesítene Nagy- 
Károlylyal, a mi minden esetre nem 
megvetendő előnyöket biztositana.

Azt pedig lehetetlennek tartjuk, 
hogy a vármegyét ne érdekelné egy 
kicsit az, hogy épületének egyik ha
talmas fala miként készül elválni az 
anyatesttől.

Közügyek.
Közgyűlés a városnál.

Nyíregyháza város képviselőtestülete a 
heten kedden délután rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen a nyári gyűléseken megszo
kottnál többen jelentek ugyan meg abban a 
hiszemben, hogy ez alkalommal kerül döntés 
ala a színház dolga is, de így is alig voltak 
többen 45—50-nél.

A gyűlés megnyitása után elnöklő pol
gármester bejelentette a képviselőtestület tag
jainak, hogy Kossuth Ferencz köszönő leve
let intézett hozzá a képviselőtestület azon 
határozatáért, amelyiyel a Zimándy — Zele- 
nyak—Lepsényi trifolium elleneben annak 
idején undorát és megvetését fejezte ki.

A felolvasott levelet — melyet lapunk 
más helyén egész terjedelmében talalnak meg 
olvasóink — a közgyűlés tudomásul vette $ 
a levéltárba elhelyeztetni rendelte.

Tudomásul vették ezután a vármegyé
nek azon határozatát, amely a nőipariskola 
részére megszavazott 200 frt segély meg
adását jóváhagyta.

A pazonyi-utcza kóvezetlen részének so
kat sürgetett kikövezésére vonatkozó tanácsi 
javaslatot, illetve a Klein István főmérnök 
által kidolgozott költségvetést és árlejtési 
feltételeket némi szóváltás után, amire az 
szolgáltatott alkalmat, hogy Mikecz József 
magát az egész kövezés tervét napirendről 
levétetni, illetve jobb időkre elhalasztatni kí
vánta, a közgyűlés nagy többséggel elfo
gadta s az árlejtés megtartásával a tanácsot 
bízta meg.

A színház megvételére s nehány jogföld 
átírására alkalmas szerződés kiadására vo
natkozó következő öt tárgy felett a közgyű
lés határozatképesség hiányában érdemleges 
határozatot nem hozhatott.

Ezután következett a gyűlés legfonto
sabb tárgya: a vasúton szállított áruk meg- 
vámolására vonatkozó szabályrendelet, mely* 
lyel lapunk más helyén is foglalkozunk. Itt 
csak jelezzük, hogy a közgyűlés névszerinti 
szavazással 40 szavazattal 2 szavazat ellené
ben elfogadta u tanács és a pénzügyi és gaz
dasági szakosztály javaslatát.

Ezek után a közgyűlés Szopkó Alfréd 
gyógyszerész részére a városi szegények szá
mára a múlt év utolsó és a folyó év első 
negyedeben kiszolgáltatott gyógyszerek ára 
fejében az alispánilag megállapított 45 Irt 
75 krt kiutalta, az örökös, tanyai és Sima- 
pusztai vadászati jognak árverés utján leendő 
bérbeadását elrendelte s végül Hartman Dá
nielt 10 frt lakositási dij ellenében polgárai 
sorába felvette.

Ez utolsó tárgyat megelőzőleg azonban 
meg egy kis izgalomban is volt részük a gyű
lés végéig kitartó városatyáknak.

Morgenslern Zsigmond es íia fakeres
kedő czég felebbezést adott be a tanács két 
határozata ellen, amelyekben a tanács a czé- 
get. mint a város szerződéses vállalkozóját 
nála megrendelt, de nem szolgáltatott s ez 
ok miatt más fakereskedőtől drágábban be
szerzett faáruk vételár különbözedének fize
tésére kötelezte.

A felebbezésben a czég a nem szállításért 
olyan okokkal igyekezett magát kimenteni, 
— hogy csak egy asztalos inas ment az 
árukért, hogy a czég nem köteles azonnal 
szállítani, hogy a szerződésben nincs kikötve 
első rendű, csak jó minőségű fa stb. — s e  
mellett mert a tanácsot erőszakoskodással, 
sőt Básthy tanácsost a megrendelés körül 
szabálytalansággal vádolta, hogy mindezek 
miatt úgy a tanács jelenlevő tagjai, mint a 
közgyűlés nagy többsége is a legteljesebb 
mérvben elitélte azt a czeget, a mely a vá
rostól évek bosszú során át ezreket vett be 
s most összesen lt»—17 forint miatt lép fel 
ilyen modorban.

A közgyűlés a felebbezést a nyert felvi
lágosítások után elvetette.

—  Hirdetmény. Az 1898. évre szóló III. 
osztályú kereseti adó és az azutáni általános 
jövedelmi pótadó kivetési lajstrom a kir. 
kir. pénzügyigazgatóságtól Nyíregyháza váro
sához megérkezvén, a városi adóhivatalban a 
folyó 1898. évi junius hó 30-tól julius 7-éig 
terjedő 8 nap alatt közszemlére kitétetett. 
Erről azon hozzáadással figyelmeztetnek az 
érdekelt adófizetők, hogy az általános jöve
delmi pótadó kivetése körül netalán felme
rült sérelmek ellen, és pedig: a) azok, akik 
ezen adónemmel már az előző évben is meg
róva voltak, a lajstrom kitétele napjától; 
/>) azok pedig, akik azzal ezúttal első ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adó
könyvecskékbe történő bevezetésétől számí
tandó lő nap alatt felszólalásaikat bead
hatják.

Régi és uj életképek,
vagyis: agrárbajaink némely baczillusai
Czélunk csakis a legközvetlenebbül közre

működött azon okokat felsorolni, melyek 
egyrészt agrár-bajaink első rangú okozói, 
másrészt azonban módunkban van őket mó
dosítani. Mert ne messze és másban, hanem 
közel és magunkban keressük e bajok okát! 
Csak igy érünk gyorsan czélt, mert jól mondta 
Ciceró: Nihil tam pestis, <| lene non homini 
ab homine nasciatur!

Az ember szinte belekábul uhb i a »ok 
.izmus*-ba, mely mai nap a világot betölti.

hevernek Kiss József balladái, piros, avagy 
kék diszkötésben, ott találjuk Szomahazy 
„Vig elbeszéléseit*, ott | fekszik Herczeg Fe
rencz „Mutamar'-ja. esetleg Czóbel .Minka 
és Szabolcska Mihály .Összegyűjtőit lyrai 
költeményei."

Ha vendégek gyűlnek össze, a bourgeois 
levesz egy könyvet és szórakozottan lapoz
gat benne, de máskor feléjók sem nyúl soha. 
A könyvekért a pénzt azonban nem sajnálja, 
mert fel, hogy kikiáltják parasztnak, műve
letlennek.

A bourgeois vend-gszerető. A névna
pokon es a disznók halála alkalmával nagy 
vacsorákat rendez s akit meghív, annak nem 
csupán szívélyes, udvarias házigazdája, ha
nem valósággal a legszívélyesebb rabszol
gája. A gyomor megterheltetéséért rajong, a 
szellem legcsekelyebb megerőltetésétől irtózik.

Kártyázik, de csak kis pénzbe. A nagy
ban játszást idegölő munkának tekinti s arra, 
hogy őt a játék esetleg felizgathatná, a leg
nagyobb rémülettel tud gondolni csupán.

Újságot is olvas, hétköznap azonban 
csupán a uapihireket és a tőzsdei jelentése
ket, vasár- és ünnepnapokon ellenben át
futja még a politikai rovatot is. Az irodalmi 
es a színházi rovatot azonban soha.

Nyilvános helyen: törvényszéki tárgya
láson, korzón, színházban, hangversenyen 
stb. a bourgeois meg szokott jelenni, de e 
helyeken többnyire rosszul érzi magát. — 
\ annak azonban közöttük, akik eppen ellen
kezőleg, nagyon is jól érzik magukat. E ke
délyállapotukat aztán hangos beszélgetéssel 
es élénk gesztusokkal adják tudtára a többi 
megjelenteknek. Különben leginkább csak 
az'-rt jelenik meg, mert mások is eljönnek s

ő kivételt képezni semmiképpen sem akar.
A társaságban a bourgeois nyájas, csak

nem alazatos, de nein csupán az idegenek
kel, hanem a legbizalmasabb ismerőseivel 
szemben is. Kedélyes a vegtelensegig és ha 
vicczet hall, — legyen az bármilyen minő
ségű — kaczng a megpukkanásig. Sőt a rossz 
vicczeken jobban nevet, mert ezeket megérti. 
Szereti, ha dzsentrinek nézik és igyekszik 
dőrgölőzni hozzájuk. Ha házasság, vagy 
jobban mondva pénze révén bekerül e tár
sadalmi kasztba, kevélység tekintetében még a 
legdőlyfősebb spanyol grand is alazatos remete 
hozzá képest.

Jelszava ez: .pénzemért mindig úr va
gyok!4

A ki azt gondolja, hogy a bourgeois a 
társadalmi életben szánalmas figuraként sze
repel, nagyon téved, mert ha figyelemmel 
kiséri a többi társadalmi osztály életét, be 
fogja látni, hogy a bourgeois nem csak nem 
szánalmas, hanem irigyelt alak.

Irigyeljük, mert természete őt kivonja 
az emberiség nagy harczából, őt nem érinti 
a strugle fór life, nem törődik a nagy problé
mákkal, mert szelleme nem tud annyira fel
emelkedni. Innen van az, hogy a polgárság
nak ezen jómódú osztályát a másik szám
ban nagyobb osztály utánozni igyekszik.

Ez az osztály a filiszterek kasztja. — 
Külső tulajdonságokban szinte majmolja a 
bourgeoist, kiben többet lát, mint amennyi 
tényleg van. És talán éppen a külsőségek 
szolgai utánzása miatt tévesztik össze a 
filis/.tert a bourgeois-val.

És tényleg igaz is, hogy első pillanatra 
bajos őket egymástól megkülönböztetni, csak 
ha jobban megfigyeljük a polgárság eme két

kasztjának életét, akkor fogjuk megtalálni 
azon különbségeket, melyek oly messze te
szik a nyárspolgárt a fili*ztertől, mint a 
mennyire Makó van Jeruzsálemtől.

Külsőleg a nyárspolgart csupán arany 
óralánczáról különböztethető meg a tilisz- 
tertől, mely a hiú filisztern*'k rendkívül impo
nál. E/. azonban csak külsőség és a belső 
tulajdonságok nagy számát tekintve, alig bír 
jelentőséggel.

A bourgeois együgyü, a liliszter ravasz. 
Ez természeténél fogva joszivü, amaz pedig 
csak színleli a jóságot. A nyárspolgár ta
pintatlansága a liliszternél udvariatlansággá 
fajul. Ez sorsaival minden körülmények kö
zött elegedett, amaz elégedetlen. A bourgeois 
a jólétet tisztességes munka árán éri el, a 
liliszter legtöbbször stréberkedessel. Ez még 
a szemtelenkedésében is szerénynek látszik 
amaz a szerénységében is szemtelennek. A 
liliszter jelszava: a czól szentesíti az eszközt.

A filiszterek szektája sokkal veszélyesebb 
a társadalomra mint a bourgeoisie. A ini a 
bourgeoisnál ereny, a faliszteméi bűn. A rossz 
tulajdonságok is fokozottabb mértékben 
nyilvánulnak nálok. Kapzsiság, irigység, ön
zés, nagyravágyás, stréberkedés, tolakodás 
képezik legfőbb tulajdonságaikat. A liliszter 
magat mindenkinél okosabbnak tartja, pedig 
ész tekinteteben még a nyárspolgárnal is hát
rább all. Mindenbe belekoniárkodik, utasí
tásokat, tanácsokat osztogat és jaj annak, ki 
neki ellentmondani merészel.

Nagyképűsége határt nem ismer és 
mégis lépten-nyomon hangoztatja, hogy ő 
a legszerényebb ember. Ha társaságba kerül 
hetet-havat összekavar, tőle senki szóhoz 
nem juthat, csak ő beszél, mindaddig inig a tár-



Nálunk is van már ilyen .izmus* és ez: a 
paraszt szocziálizmus.

Hogyan? Hát ez a mi földet szerető, 
foglalkozásánál fogva békés és konzervatív 
hajlamú népünk is a felforgatok táborába 
lépett volna csak úgy egyszerre? A szelíd, 
kezes bárány ragadozó farkassá lett volna 
csak úgy kommandóra, egy pár bujtogató 
szavára ?

Különös! Hisz ez valóságos ugrás lenne 
a természetben! Ez ellenkeznék minden ter
mészeti törvénynyel!

Talán már nem is arról az egyszerű 
erkölcsű, jámbor és hazafias érzelmű munkás
népről, melyet őseink reánk hagytak, van 
szó, hanem valami uj, modern typusról?

De miként tölténhetelL ez?
Lássuk csak !

Őseink nagy vagyont, tömérdek szellemi 
és fizikai munkát fordítottak arra, hogy az 
ország népét jámborrá, erkölcsössé, munkássá 
és hazafiassá neveljék. Nemcsak a templo
mok és iskolák, de az államhatalom és ma
gánosok is, kiknek kezében bármily anyagi 
es erkölcsi hatalom volt, vállvetve fáradtak 
azon, hogy a nyers tömeget az elvadulástól 
megóva, emberi erényekben gazdaggá és a 
hazára nézve hasznossá tegyék. És bölcsen!

Mert mivé lett e sok áldozat?
Hasznos befektetéssé!
Ezer éves múltúnk tanúsítja, hogy az a 

sok anyagi vagyon, fizikai és szellemi munka, 
mit a nemzet legjobbjai áldoztak a népre, 
nem veszett el, hanem álalakult erkölcsi tő
kévé ; átalakult azon erkölcscsé, melyről a 
költő oly helyesen mondja: .Minden állam 
talpkóve az erkölcs, mely . . .“

Vagy ha úgy tetszik — hogy ne a 
moralisták, hanem a mai modern naturalis
ták nyelvén szóljak — beigazolást nyert azon 
fizikai törvény, mely szerint az anyag el 
nem vész, hanem csak átalakul erővé.

így alakult át sok századokon át a nem
zeti vagyon nagy része a népekben erénynyé 
es erkölcscsé. A történelem igazolja, mily 
fárasztó munka volt ez!

S akik ez átalakulási processzust vezet
ték, azok voltak a haza legjobbjai — a köz-

saság üres fecsegését megunva elos/.lik és akkor 
önmagának gratulál, mert meg van győződve, 
hogy ugyancsak kitett magáért. A köznép elölt 
szájaskodik, folyton demokratikus elveit han
goztatja, de ha véletlenül magasabb tarsa- , 
dalmi ál.ással bíró emberek közzé kerül meg 
hunyászko<lva hízeleg, mert alattomos, mint 
a ineska. Ha a nyárspolgárt konzervatív 
felfogása miatt avas vajhoz hasonlítják, akkor 
a filiszter — kissé drasztikus hasonlattal — 
a kukaczos sajthoz hasonlítható.

A liliszter műveltség tekintetében is hát
rább áll a bourgeoisnél. A férfiak csak üzleti 
könyveiket lapozgatják. A hölgyek azonban 
már müveit perszonák. Beíratják férjeiket 
valamely olvasó egyletbe es onnan nyakra- 
főre hordatják a rém regényeket. Kedvencz 
ircik Fonson du Terraille Sylin, Moníépin, 
Gaborieaut, Févals, Sugár Győző, MártoníTy 
Frigyes és Beniczkyné.

Sőt az irodalomért áldoznak is. A leg
több asszony megkuporgat heti pénzéből 
egy-két hatost, a melyen aztán megvesi a 
ponyvairodalom legújabban megjelenő reme
kének egyik füzetét. E mellett szórakozik a 
hosszú téli estéken az egész csalad.

Újság olvasás tekintetében is alacso
nyabb niveaun áll a filiszter Ízlése a nyárs
polgárénál. A bourgeois boldogtalannak érezné 
magát, ha nem olvashatná mindennap a 
Neues Pester Journál, vagy valamelyik Hírlap 
vagy Napló napi híreit, a filiszter ellenben 
nemcsak a napi hírekre kiváncsi, hanem 
szinte mohón végig olvassa az egész lapot 
családja előtt, minden kérdésről kifejti véle
ményét. Legszívesebben a képes lapokat ol
vassa, de takarékossági szempontból inkább a 
Friss Újságot veszi.

(Folyfaifaa követke*ik.)
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ügyek terén, hazafiasságban és keresztyén 
szén leiben.

t öldes úrnak lenni valamikor nagy ki
tüntetés volt. Csak nemes ember lehetett az. 
Hogy miért? Ki tudná azt!? Talán mert az 
ősök nagyon helyesen belátták, hogy a föld
del egyben az ország egy részének majdnem 
feltétlen urává lett az illető, kitől — mert 
a nép, mint a gyermek, szellemileg kiskorú, 
s jóia, rosszra hajlandó elvárták azt is, 
hogy a népet szigorú, de igazságos eljárásá
val fegyelemben és megelégedésben tartsa, 
amihez nagyon bölcsen a férfias kvalifiká- 
cziónak bizonyos fokát joggal megkíván
hatták.

A nemesség nem volt üres fogalom, 
vágy külső decoratio! Benne az igaz haza- 
tisagnak, az altruismusnak s áldozatkészség
nek igazi qualifikácziója rejlett! Az ily quali- 
fikáczióju emberekre nyugodtan lehetett bízni 
azt a földbirtokot, mely utóvégre is a haza 
egy valódi része, rajta az ország legnagyobb 
kincsével: az ember anyaggal! Ezt az ember 
anyagot uralni, vezetni, irányítani is kell!

Mert a népnél, mivel sem lehet a kabát 
s a felsőbbség iránti tiszteletet hamarább 
tönkre tenni, mint mikor látja, hogy az, ki 
kabátot visel, sem férfiasán, sem igazságosan 
nem képes az anyagi és erkölcsi hatalmat 
gyakorolni, avagy pláne hizeleg neki, hogy 
megtéveszsze s megrövidítse; rajta gyako
rolja szeszélyét, virtusát, sokszor fiatalkori 
nyegleségét stb.

Hisz' még a jó ló is észre veszi, ha 
nem egy erős kezű és hozzá értő kocsis 
kezében van a gyeplő, mennyivel inkább 
egy ember!

Lehet tehát, hogy ilyenféle, lehet, hogy 
más bölcs okból jártak igy el őseink. De 
úgy volt! És okosan! Mert a kvalifikáczió • 
nuk egy minimuma mégis csak kellett ott, 
hol a nép anyagi, physikai és erkölcsi életet 
legjobban befolyásolhatták.

A földes úr jogai közé tartozott a korcs- 
ináltatási jog is. Még az ötvenes évek elejen 
egyszerű csaposokkal mérették a hamisítatlan 
borokat olcsón, s a terméshez képest kisebb- 
nagyobb eredménynyel.

Hogy milyen volt akkor a falusi élet, 
még sokan emlékeznek reá. Korcsmái hitel, 
iszakosság, uzsora stb. révén alig bukót el 
akkor csak egy telkes gazd i is. A földes úr 
érdeme! nem volt kapzsi!

Azt hiszem, akkoriban olyan egyszerű, 
boldog élet volt az.

Még semmiféle .izmus*-ról, vagy áta- 
lános paraszt-elégedetlenségről nem volt szó.

Boldog egyszerűség volt, s a nép átalá- 
ban romlatlan volt.

Idővel divatba jött a regálékat minden 
korlátozás nélkül a legtöbbet ígérőnek bérbe 
adni. Állítólag, mert házi kezelés mellett a 
regálé jövedelme, tehát értéke is igen cse
kély volt.

A földes urak ezzel ugyan csak egy kis 
pontot eresztettek ki kezeikből, de egy va
lódi archimedesi pontot, melyről nagyon is 
befolyásolni lehet a nép hajlamait, erkölcsi 
jólétet, sőt egész valóját.

Joguk volt ezt tenni! Nem is vallották 
kárát akkor. A regálék jövedelme egyszerre 
felszókkent. A kezelők bizonyára ügyesebbek 
voltak, mint a régi csaposok. Lehet! Nem 
jó most ily dolgokat részletezni.

A regálé jövedelme napról napra na
gyobb lett. Igaz, hogy a kis gazdák sorra 
buktak, telkeikből tagosítás után uj uradal
mak váltak ki stb., sőt e processzus még 
ma is oly mérvben folyik, hogy az államha
talom csak óriási áldozatok árán lenne ké
pes elhelyezni s telepítés utján földhöz jut
tatni azokat, kik ezen és inás réven elbuk
nak. De sőt tekintve a mesterségesen fölhaj
tott földek árát, alig is lehet, mert a telepes 
bele bukik.
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De hát a nép független, joga van úgy 
élni, amint akar, — okoskodtak erre mások.

Ekkor már kezdett hallatszani a panasz 
is: a munkás nép, a gazdasági belső és 
külső cselédek rosszak, erkölcstelenek stb.

Valóban úgy is volt!
Hová lettek a nép erkölcsi és jó tulaj

donságai ?
Hová? Mit is tanít a fizika? Az erők 

nem vesznek el, csak átalakulnak!
A nép erkölcse fogyott, mert részben 

átalakult regálé értékké. És pedig könnyen, 
gyorsan !

S akik e gyors és sikeres átalakulási 
processzust vezették, ezek ismét a nemzet 
legjobbjai voltak — de csak a pénzgyüjtés 
terén!

(Folyt, köv.)
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Múlt hó 25-én városunk képviselőtestü
lete főjegyzővé tiz és nehány pályázó közül 
Nemes Béla döghei jegyzőt választotta meg.

A pályázók közül Csiha Endre, bár 
mellette a képviselőtestület egy része erős 
kitartással állott, az utolsó órában visszalé
pett ; a mi nem azért történt, mert párthívei 
talán cserben hagyták volna. Azt mondják, 
kénytelen volt ezt a keserű következtetést 
levonni, mert világos lett előtte, hogy Nyír
bátorban hiányzik a közélet fölvirágzásának 
két föltétele: a polgári közvélemény és a 
gyér lelkiismeret. — Látta a korruptibilis és 
korrumpált állapotokat, a polgárság őszinte 
megnyilatkozásának elfojtását, meg az indo
lenciát egyeseknél és — visszalépett.

Ezt a választást most fölebbezéssel tá
madták meg, — mint hírük — annak egy
házi összejöveteleken és vallási jelszavakkal, 
terrorizmussal, vesztegetéssel és alacsony 
megrágalmazásávai az ellenpártnak történt 
előkészítése miatt.

Nekem úgy tetszik, hogy a jogorvoslat 
sikerének a valószínűsége igen csekély. De 
egy újabb választást megkoczkáztatni szük
ségtelen is és azt semmi erdek nem paran
csolja.

A választás megsemmisítését csak a leg- 
parancsolobb kenytelenség menthetné ki, a 
melyet meg is kell bizonyítani. A polgársá
got, mely a lefolyt választás benyomásai alól 
jóformán ki sem szabadult és egymás irá
nyában barátiatlan csoportokra van sza
kadva, újabb választassa! meghasonlásba 
dönteni, nehéz és kényes dolog.

Aztán a kisebbségnek a lefolyt ütközet
ben nyert sebek- és tapasztalatok után he
lyes megítéléssel nem is lehetnek jók a kilá
tásai. A májusi győzelem, rekompenzácziók 
és lekenyerezesek nélkül hihetőleg nem ment. 
Jelöltje érdekében ezen fegyverek mellé, ha 
meg előbbi győzelmének a presztízsét is ki
használja a többség, akkor tetemesen meg
erősödve jön ki a választásból.

Más kérdés, hogy a város érdeke pa
rancsolja-e a választás megismétlését. Föltét
lenül azt hiszem, hogy nem parancsolja.

Egy újabb mérkőzésben mindegyik párt 
többet veszítene, mint a mennyit nyerne, 
még ha győzelmet aratna is. Városunk zilált 
állapotán sem fog sokat változtatni maga az 
uj választás, sőt kérdés, vájjon a féktelen 
agitáczió állandósítása miatt támadható apatia 
nem fog-e végzetesen visszahatni a strébe
rek jelenlegi túlsúlyának állandósítására?

Hiszen a fődolog nem az, hogy ki volt 
a bába, kinek a kortesfurfangja dolgozott, 
hanem, hogy a reá váró nagy munkára rá
termett olyan jegyzőt kapjunk, a ki váro
sunk ügyeit hathatósan intézni képes és a 
nagy feladatra erőben és a polgárságtól jövő 
bizalomban egyaránt kitűnni fog.

Az uj jegyző egyénisége maga pedig 
már bizonyos garanczia erre nézve.

Tehát a kisebbség becsülete is, meg a 
közérdek is mentve van. És ez a fő! Ráz
kódásokat ne akarjunk, koczkázatnak ki'enni
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a várost nem szabad, kerüljük az összetűzést 
egymás között, mikor erre szükség nincs.

Éppen ezért el kell űzni az újabb vá
lasztás rémét: vegyék vissza, a kik beadták 
a fölebbezést.

Múljék el az izgalom és következzék a 
munka ideje. — Lássunk munkát a hosszú 
interregnum után!

E/. nem hátráltathatja őket abban, hogy 
önzetlenül küzdve, tovább is kitartóan töre
kedjenek városunk életének nyilvánulásában, 
eszméiket es elveiket érvényre juttatni, a 
korrupczió térfoglalása es a zseb-elvi uralom 
ellen állást foglalni.

A közügyi érdek és városi életünk sok 
visszaélése és bajai követelik, hogy lerántsuk 
róluk a leplet; kérlelhetetlen, szigorú kriti
kában részeltessük az embereket és a rend
szert, hogy a visszaélések megszüntetését ki
eszközöljük és manipulációiktól elrettentsük* 
azokat, a kik szereplesének a város polgár
sága adja meg az árát.

Ezzel a kritikával — mondani is fölös
leges — nem a magunk személyének és ön
érdekünknek használunk, mert a kritikust 
különösen „a hazájában*1 nem szeretik. De 
haszna Ihatunk a közönségnek, melynek ezzel 
érdekeit támogatjuk s melytől viszont re
méljük, hogy bennünket támogatni fog e 
hasznos küzdelemben.

Társadalmi életünk elfajulóban, a köz
érzület megmételyezve és a városunk vitális 
érdekei ellen elkövetett bűnök annyira fel
szaporodtak, hogy már közel kell lenni a 
megváltás órájának.

Mikor a becsület, a törvény és az őszin
teség érvényesülését látjuk majd, városunk 
életének nyilvánulásában: akkor elérkezett a 
megváltás. Máté József.

Évzáró ünnep a főg im 
náziumban.

Az iskola hangos termei bezárultak; a 
nagy épület, mely évközben mintha magába 
szivia volna az ifjúságot, csak úgy ontotta 
magából a múlt hét végen a diákok hatal
mas tömegét, útnak eresztvén tanárt és 
tanulót a pihenés minden örömének élve
zetére.

Előbb azonban — szokás szerint — 
búcsú-ünnepre gyűlt össze az iskola dísz
termében az a társaság, melynek soraiban a 
főgimnázium elöljáróságának tagjai s a tan
ügy barátok — férfiak és nők — egész 
serege foglalt helyet, hogy meghallgassa 
Martinyi József igazgatónak ez esztendő ese
ményeiről szóló, érdekesen szerkesztett s jól 
előadott jelentését E jeleníts többek közt 
arról is megemlékezik, hogy a főgimnázium 
helyiségei sem számukra, sem kiterjedésükre 
nézve nem elégítik már ki az iskolához fűz
hető jogos igényeket; a jelen \olt közönség 
nyomban megerősítette ez állítást azzal, hogy 
zsúfolásig megtöltvén a dísztermet, bizony
bizony jóval nagyobb helyiséget tartott kí
vánatosnak. A különben is nagy hőség majd
nem elviselhetetlenné telte a teremben való 
maradást, bar lehetetlenség hallgatással mel
lőznünk, hogy egyesek ennek daczára szinte 
közvetlen közelébe sorakoztak az emelvé
nyen előadó igazgatónak.

A jelentésnek az ifjúságra vonatkozó 
legórvendetesebb része a jutalom- és ösz
töndíjak kiosztása volt melynek megtörtén
tével az iskolából immár kikerült iljak ne
vében Vietórisz István a tanártestületben 
köszönő, az ifjúsághoz munkára buzdító be
szédet intézett. A ünnep kezdetén és végén 
a főgimnáziumi daloskor lépett az emel
vényre s gyönyörködtette a közönséget jól 
előadott énekével.

Viszont a közönség azzal tüntette ki 
.u ifjúságot, hogy örömmel szemlélte meg 
különösen a tornakörnek ügyes mutatvá
nyait és gyakorlatait az ünnep végeztével 
az iskola udvarán rendezett ifjúsági torna
vizsgálaton. Sőt egyesek ajándékából a kivá
lóbb tornázó-ifjak k'-ebb-nagyobb összeg 
pénzbeli jutalomban is részesültek.

Midőn a tanévet ekként bezáró tanár-
testületnek és ifjúságnak jó vakácziót kívá
nunk, szívesen közöljük azon tanulók név
sorát, kik szorgalmukért jutalom és ösztön
díjakban részesültek. Ezek a kővetkezők:

1. Somogyi Dezső nevére tettjjalapit- 
vány kamataiban (6 — 6 frt) részesültek február 
18-án Vietórisz Dániel V., Hudák János VII. 
oszt. tanulók.

2. A Kossuth Lajos emlékalapitvány ka
matait (50 forint) márczius 15-én Vietórisz 
István VIII. oszt. tanuló kapta.

3. Ifj. Somogyi Gyula emlékére tett ala
pítvány utján április 12-en 50 frtot kapott 
Vietórisz István Vili oszt. tanuló.

4. A gróf Teleky Róth Johanna-féle 
ösztöndíjból 35—35 frtot kaptak: Vietórisz 
István VIII., Hudák János VII. oszt. tanulók.

5. Haas Mór alapítványából egyenként 
40 forintot kaptak : Mácsánszky László, Gansl 
Zoltán VIII. oszt. és Lerner Sándor V. oszt. 
tanulók.

0. Kovács László nevére tett alapítvány 
kamatait (50 frt) Tóth Gyula VII. osztályú 
tanuló kapta.

7. IJlmer János alapítványából Duszik 
Lajos III. oszt. tanuló 40 frtot kap.

8. Zueker Henrik alapítványa után Bot- 
tenstein Sándor VI. oszt. tanuló 40 frtot kap.

0. Draskóczy-Benkő alapítvány kamatai
ból (02 frt 31 kr.) Tóth László VII oszt. 
25 frtot, Mészáros Gyula VI. oszt. 30 frtot, 
Vietórisz Dániel V. oszt. 22 frtot és Pataky 
Sámuel II. oszt. tanuló 15 frt 3 4 krt kapnak.

10. Xikelszky Andor alapból (20 forint) 
Mészáros Sándor III. oszt. 12 frtot, Kurek 
Pál II. oszt. tanuló 8 frtot kapnak.

11. Groák Zsigmond alapítvány kamat
jait (23 frt 12 kr.) Csekey Sándor V. osz
tálybeli tanuló kapta.

12. Xikelszky Lajos alapból Berzeviczy 
Béla VIII. oszt. tanuló 2 ; frt 12 kr. kap.

13. Komstein Ignácz nevére tett alapít
vány kamataiból (IC forint 36 kr.) Milotay 
István VI. oszt. 20 frt 30 krt, Pivnyik István
IV. oszt. tanuló 20 frtot kapnak.

11. Manyik József és Meskó Dorottya 
alapból (40 frt 31 kr.) Frank Dezső VIII. 
oszt.. Kálnay Miklós IV. ősz*, tanulók egyenlő 
r» szt kapnak.

1 Augusztinyi-Hrabovszky Antónia alap
ból (32 irt 14 kr.) Huhmann Jenő és Szénffy 
Zoltán III. oszt. tanulók egyenlő részeket 
kapnak.

10. /siska Gráf alapból 23 frt 12 krt 
Zsiska Dániel II. o?zt. tanuló kap.

17. Szekeres János alapból (27 forint 
70 kr. i Kuhm un Emil II. oszt. tanuló 10 
frtot. Leffler Béla I. o*zt. tanuló lu frtot, 
Kacska László I. oszt. tanuló 7 frt 70 krt kap.

1®- Kollner Illésn-* alapból Juvancz Irén
VI. oszt. tanuló 0 frt 22 kit kap.

ló. Dr. Békési Ignácz alapítványának 
kamatját s frtot Molnár G za VI. osztályú 
tanuló kapja.

2 <>. Bajusz-kör alapította ösztöndíjat 4 
frt ó krt Konthy Géza II. oszt. tanuló.

21. Szopko Alfréd alapítványának ka
matját (5 frtot) Gyurcsány Dezső Vili. oszt. 
tanuló kapja.

22. Kállay András által az igazgató ren
delkezésére bocsátott 18  frt 50 krból Lukács 
Tihamér III. o. t. 12 frt 50 krt, és Flórek 
István IV. oszt. tanuló 6 frlot kapnak.

23. Szabolcsmegy.-alapítványából (Lukács 
Ödön-féle) 20 frt 85 krt kap: Lukács Tiha
mér III. o. tanuló.

24. Az ifjúsági tillér-egyletből 10 — 10 
frtot kapnak: liclódy Ferencz, Vágó Lajos
VII. oszt., Gavallér Béla V., Kulnann Béla 
IV. oszt. tanulók: 5—5 frtot kapnak: Spitz 
Dezső, Zdenek Ferencz V. o., Xagy László 
IV. o., Járebb József, Landau Ernő III. o., 
Katonka Dal II. o., Márkus Ferencs, Pipcsák 
István, Somogyi Imre I. o. tanulók.

25. Jutalomkönyvet kapnak: Baumann 
Jenő, Fricdmann Gyula VII. oszt., Schvarcz 
Dezső VI. oszt., Paczaoer Ervin V. oszL,

Sleinfest Zoltán, Vadász Sándor IV. oszt., 
Glúck Géza III. oszt., Falitz Gyula, Licht- 
blau Béla II. oszt., Auspitz Márton, Botten- 
stein Mihály, Landau József, Tester Kálmán, 
Vadász Rezső I. oszt. tanulók a fillér-egylet 
pénztárából.

20. Mint jó rajzolók, a Groska Jánosné- 
féle alapból (45 frt) kapnak: Berzeviczy 
Béla Vili. oszt. tanuló 15 frtot, Deák István, 
Gyurcsán Dezső és Szoko! Károly VIII. oszt. 
tanuló* 10—10 frtot.

27. Moravszky Ferencz tanar által az 
igazgató rendelkezésére bocsátott 10 frtot 
Florek István IV. o. kapja.

28. Jóba E.ek ajándékozta aranyat Győr- 
biró Jenő I. osztálybeli tanuló kapta.

2(J. Ferenczi Miksa által adományozott 
aranyat Ferlicska Kálmán I. osztályú tanuló 
kapta.

Tanítványaink kö'.őtt kiosztott segély, 
jutalom, ösztöndíj 2284 forint és 2 darab 
arany.

Kérelem  a b o ld o g sá g o sS z ű z  
tiszte lőihez.

A mária-pócsi búcsúkra járó ájtalos 
hivek látták és tudják, liojfy a Sitii Mária 
kegytemploma a lefolyt 7 év alatt rohamos 
renoválást nyert. A kegytemplom eddigi 
belső és külső ékesitése, nem különben a 
harangok vas állványra való átalakítása
20,000 írtba kerüli, e nagy munkában elő
segítette nt. szerzetes testvéreim, a m.-pócsi 
monostorunk, de nagyobbrészt a Szűz anya 
hű gyermekei, akikre mindezekért meg nem 
szűnve kérnek mindennip a Szűz Anyától 
az ó bű fölszentelt szolgái szeretet, áldást es 
oltalmat.

De a fent elsorolt nagy kiadással és 
munkával még nincsen telékesitve, nincsen 
befejezve drága kincsünk a sok bús szi- 
vűek és beteg lelkek menedékhelye a 
templom.

Most egy nagy munka vár reáin, a 
templom fedelének alapos renoválása es az 
öl torony festése, ezen munkára a szakértők 
állal megbecsülve 6000 Irt volna szükséges. 
Azonban ezen összegei sem szegény szerze
tünk, sem a kegytemplom nem képes fedezni, 
azért a legnagyobb alázattal a Szűz Anya 
nevében esedezem azon hívekhez, kik Szűz 
Anyánkat igaz szívvel szerelik, de különösen 
azokhoz, kik tőle Mnria-Pócson minden év* 
ben annyi és annyi meghallgatást nyertek es 
nyernek, legyenek kegyesek lilléreikkel e ma
gasztos czélt elősegíteni, mit Szűz Maria ál
dásával bőségesen vissza fog fizetni.

A s-gélyt alulirt nevemre kérem küldeni, 
mely kegyes adományokat a gyűjtés befe- 
jezle után a .Kárpáti Lapok*-ban nagy kö- 
szönetlcl nyugtázni is logom.

Mária-Pócs, 1898. junius 2i.
Alázatos tisztelettel;

l.upls Sylvester,
s  g y e  u i p  o s  á r é  é s  g o n d n o k a .

Hírek.
O lvasó inkh oz!

Közeledvén az évnegyed vége, nehány 
szavunk volna igen tisztelt olvasóinkhoz.

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

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

Hogy ezen vállalkozásunk mennyiben és 
mennyire sikerült eddigele ? 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, nem hogy kifáradtunk és ha
nyatlottunk volna, de mig egyrészt gyarapo
dott munkakedvünk és abbeli törekvésünk, 
hogy mindig és mindenekben a lehető leg
jobban kielégítsük olvasóink igényeit, addig 
másrészt mindinkább szaporodott azok száma 
is, akik bennünket szellemi és erkölcsi támo
gatásukkal vállalkozásunkban segíteni szíve
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 !

Julius 1 -ével lapunkra uj előfizetést nyi
tunk. Kérjük előfizetőinket, hogy előfizetései
ket idejekorán megújítani szíveskedjenek; 
valamint tisztelettel kérjük azokat is, akik 
újonnan kívánnak 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. 
dohánytőzsdéjében is (városház-palota).

— Kossuth Ferencz köszöneté. Kossuth 
Ferencz országgyűlési képviselő abból az al
kalomból, hogy Nyíregyháza város képviselő
testülete Zitnándy és Zelenyák Kossuth em
lékét becstelen kézzel tépő orvtámadók iránt 
megvetésének és megbotránkozásának adott 
kifejezést; Bencs László polgármesterhez a 
követkevő levelet intézte: Nagyérdemű pol
gármester úri Fogadja és alkalomadtán le
gyen kegyes átadni a nagyérdemű képvise
leti testület tagjainak hálás kőszönetemet azért 
a határozatáért, amelylyel megbélyegezték 
azt a két gonosztevőt kik mint undok hiénák 
felkeresték édes atyámat, a magyar nép 
atyját sírjában és háborgatni akarták nyu
galmát a haza szent földjében, hova azért 
helyeztem el, hogy nyugodjék békében. Ha 
nincs is szüksége az ő emlékének védelemre, 
mert egy hosszú életen át az egész müveit 
világ, mint példányképét ismerte őt a honfi 
és emberi erényeknek, de szüksége van a 
magyar hazafiságnak, tisztesség érzésnek és > 
becsületnek arra, hogy teljes mérvben felhá
borodjék azon, hogy akadhatott két magyar 
ember, akik megújítani merészelték azokat 
a buta otromba rágalmakat, melyeket 1849- 
btn osztrák zsoldért szórtak arra, aki min
denét feláldozta a hazáért. Fogadja igen 
tisztelt polgármester úr nagyrabecsülésem 
nyilvánítását, mclylyel maradok tisztelő Ilivé: 
Kossuth Ferencz.

— Előléptetések. Őfelsége a király Nagy 
Lajos kir. járásbirót, a nyíregyházi kir. járás
bíróság vezetőjét, a VH-ik fizetési osztályba 
léptette elő. Kovács Istvánnak a nyíregyházi 
kir. törvényszék birájának pedig az ítélő 
tablai-biró czimet és jelleget adományozta.

— Békési beszámoló. Dr. Meskó László 
Békés város országgyűlési képviselője, mint 
az Egyetértés keddi száma Írja, beszámolója 
elmondása végett szombaton délután Békésre 
érkezett. A képviselő fogadására küldöttség 
ment ki Békés-Földvára, Békésen pedig szá
mos választópolgár várta megérkezésekor s 
bevonulása valóságos diadalul volt, Meskó 
László vasárnap délelőtt 10 órakor mondta 
el beszámoló beszédéi a városház udvarán 
óriási közönség előtt, mely élénk érdeklő
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déssel és feszült figyelemmel hallgatta fejte
getéseit. Beszédének különösen kiemeldő része 
a provizórium-javaslat bírálata volt. Foglal
kozott továbbá a munkás és a munkaadó 
közötti viszonyról s a hitelszövetkezetekről 
szóló törvényekkel is, majd rátért a szoczi- 
álizmus kérdésére, kiemelve az orvoslás mó
dozatát. Délután a képviselő tiszteletére a 
városházhoz közzel fekvő Széchenyi-kertben 
nagy mulatság volt, a melyen nagy ováczi- 
ókban részesült.

— Katonai látogatás. Auersperg gróf kö
zös hadseregbeli lovas dandárparancsnok, a 
helyben állomásozó 10-ik huszárezred meg
szemlélése czéljából e hó 27 én Nyíregyhá
zára érkezett, s két napon át vizsgálta az 
ezredet.

—  A lawn tennis társaság alakuló köz
gyűlése. Evek óta űzik ugyan már nálunk is 
ezt az angol eredetű, világszerte elterjedt és 
kedvelt labdajátékot a sóstói erdőben, a 
városmajor közelében létesített játéktéren, a 
szórakoztató sport hívei azonban eddig nem 
képeztek rendszeresen szervezett társaságot. 
Hogy azonban a város, amely nem régiben 
a társaság részére még egy játékpálya és 
egy ideiglenes épület számára szükséges te
rületid is átengedett használatul, kikötötte, 
hogy a társaságnak még ez év folyamán 
meg kell alakulnia s alapszabályait kormány- 
hatoságilig inegerősitetnie, elkészítették az 
alapszabályokat s vasárnap délután a vár- 
megyeháza n igytermében megtartották ala
kuló közgyűlésüket. Az alakuló közgyűlés a 
többek között nemcsak abban különbözött 
a hasonló hivatalos formaságokkal járó köz
gyűlésekkel, hogy nők is részt vettek, sőt 
nagy többségben voltak benne, hanem abban 
is, hogy az alapszabályok rideg gidainak fel
olvasása közé fagylaltos poharak és kanalak 
csengése is vegyült. (Alig akadt dolga az 
elnöki csóngettyünek.) Ettől eltekintve azon
ban a közgyűlés meglepő komolysággal és 
aránylag meg meglepőbb csendben folyt le.
A közgyűlésen az elnöki tisz’et dr. Kovách 
Elek kir. közjegyző, a jegyzői és előadói 
tisztet pedig dr. il'j. llodnár István töltötte 
be. A némi módosításokkal egészében és 
részlteiben is egyhangúlag elfogadott alap
szabályok szerint a társaság ügyeit egy elnök, 
egy intéző és egy pénztárnokból álló tiszti
kar, továbbá két nő és két férfiből álló vá
lasztmány fogja intézni. A tagok maximális 
számát, minthogy az egyesületnek csak kél 
pálya áll rendelkezésére, egyelőre 60-hun | 
állapították meg. Ez idő szerint 52 tagból I 
áll a társaság. A tisztikarra és választmányra
a választásokat csak az alapszabályok meg
erősítése után ejtik meg.

— A táviró szolgálat kiterjesztése. A nagy
váradi posta és tavirda igazgatóság báró 
Feilitzsch Berthold főispán megkeresésére az 
aratási munkálatok folyama alatt felmerül
hető hatósági intézkedések megfelelő gyors 
közvetítése érdekében a Szabolcsvármegye 
területén levő távirchivataloknál a hivatalos 
szolgálatot e hó 28-ától kezdve este 10 óráig 
hosszabbította meg.

—  Anyakönyvi statisztika. A nyíregyházi 
állami anyakönyvi hivatalban a folyó év le
folyt első felében 122 házasság köttetett; 
718 születés és 435 halálozási eset jelente
tett be. A születések száma tehát a halálo
zásokét 2S3-al múlja felül.

— Eljegyzések. Dr. ’/Ánner Samu helybeli 
ügyvéd e hó 26-án váltott jegyet Képes 
Gizella kisasszonynyal, Kepes Nándor föld
birtokos leányával Vay-pusztán, Biharme- 
gyében. — Lukács Dénes gyógyszerész, Lukács 
Ferencz bfld-szt-mihályi gyógyszerész fia e 
hó 19-dikén váltott jegyet Gráncr Stefánia 
kisasszonynyal, Gráner Viktor soproni gyógy
szerész leányával.

— Kitüntetett jegyzők és bírók. Br. Fei
litzsch Berthold Szabolcsvármegye főispánja 
e hó 26. és 27-én adta át az illető közsé
gek képviselőtestületeinek jelenlétében Nagy 
Gábor pálrohai, Varga Károly hezdedi és 
Incze István nagy-varsányi községi bíráknak
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a király által a szociális mozgalmak idejében 
teljesített szolgálatukért adományozott ezüst 
érdemkereszteket. A kitüntetések átnyujtása 
megfelelő ünnepségek kíséretében történt s 
a főispánt, kinek népszerűsége vármegyeszerte 
napról-napra növekszik, úgy a vasúti állo
másokon, mint a községekben ünnepélyes és 
lelkes fogadtatásokban részesítették. Ugyan
csak a szocziális mozgalmak idejében tanú
sított magatartásukért és a mozgalom elfoj
tása érdekében tett hatósági intézkedések ta
pintatos és eredményes végrehajtásáért T ó th  
J ó z s e f  gyürei, B a lo g h  S á m u e l apagyi, B e d ö  
L a jo s  karászi, l i á c z  B é la  bezdédi községi 
jegyzőknek és S o m o g y i F e re n c z  apagyi fő
bírónak báró Feilitzsch Berthold főispán el
ismerését nyilvánította s erről az illetőket a 
vármegye alispánja, illetve a főszolgabirák 
utján értesítette.

— Lóvasut Nyíregyházán. Dr. H a a s  E m i l , 
S te r n  J e n ó , G ro sz  L .  I I .  helybeli és B e tg e r  
J e n ó  debreczeni lakosok egy Nyíregyházán 
az államvasutak pályaudvarától a városon 
keresztül a Sóstóig vezetendő lóvonatu vasút 
előmunkálatainak engedélyezése tárgyában ad
tak be kérvényt a múlt hét végén. A lóvo
natu vasút tehát ugyanazon útvonalon szán- 
dékoltatik kiépitetni, amelyen a „Részvény- 
társaság villamos és közlekedési vállalatok 
számára* ezég állal tervezett villamos vasút. 
Annyi kétségtelen, hogy a lóvonatu vasút 
a villamosnál olcsóbban 1 tesithető, más és 
sok körültekintést igénylő kérdés azonban az, 
hogy most, mikor a budapesti közúti vasutat, 
sőt már a temesvári lóvonatu vasutat is 
óriási áldozatok árán villamosra alakították 
és alakítják at, czélszerü volna-e Nyíregyhá
zán is előbb lóvonatu vasúttal beérni s aztán 
rövid idő múltán — ami okvetlen bekövet
keznék — azt villamosra átalakítani.

— A kisvárdai várrom. A műemlékek 
országos bizottsága Főrster Gyula elnöklete 
alatt Budapesten e hó 25-en tartott ülésé
ben a többek között elhatározta, hogy a 
kisvárdai régi várrom, mint műemlék fentar- 
tására felhívja Szabolcsvármegye közönségé
nek figyelmét. Nem szenved kétséget, hogy 
a felhívást a vármegye közönsége készseggel 
teljesíteni is fogja.

— SUiget a miniszter! A földinivelésügyi 
miniszter a vármegye alispánjához a napok
ban intézett I iratában hivatkozással arra, 
hogy Nyíregyházán az országos vásártér mind 
ez ideig nem lett szabályszerűen berendezve, 
továbbá, hogy a heti lo- és marhavásártér 
berendezése sem felel meg teljesen a köve
telményeknek, a sertésvásártér pedig egészen 
rendezetlen, felhívja a vármegye alispánját 
intézkedésre az iránt, hogy Nyíregyháza vá
ros e hiányokat szeptember hó végéig okvet
lenül pótolja, mert különben a miniszter az 
á lla tv á s á r o k  b e tiltá sa  iránt lenne kénytelen 
intézkedni.

— Az országgyűlési képviselő választók 
névjegyvékének folyo évi kiigazítása meg
történvén a vármegye területén levő választó- 
kerületek összes választóinak a központi 
választmány által megvizsgált és összeállított 
botüsoros ideiglenes névjegyzéke. Nyíregy
házán a v á r m e g y e h á zá n á l levő  I I .  a lje g y ző i  
h iv a ta lo s  hely iség éb en , az egyes községek vá
lasztóinak ideiglenes névjegyzéke pedig az 
illető nagyközségben és körjegyzőségben a 
községházánál folyó évi ju l iu s  hó  5 -én  tétel ik 
ki közszemlére s kitéve marad 20 egymást 
követő napon át, tehat bezárólag julius hó 
25-ig, a mely idő alatt azt naponkint reggeli 
8 órától déli 12 óráig mindenki megtekint
heti s úgy azt, mint az esetleges felszólalá
sokat d. u. 2—fi óráig lemásolhatja, arra 
nézve julius 15-ig felszólalhat, illetve a ki
igazítás iránti kérvényét Írásban beadhatja, 
hogy igy a helytelenül bejegyzettek a név
jegyzékből kihagyassanak, a fel nem vett 
jogosultak pedig abba felvétessenek.

— Katonai gyakorlatok. A Nyíregyházán 
állomásozó 10. s/,. huszárezred ozredgyakor- 
latait julius Ifi-tói 31-ig Nyíregyházán túrija.

| Augusztus 1-én hal század T.-Polgárra megy
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ki, ahol 6 ikáig a Tisza folyóban úszó gya
korlatok tartatnak. A 4-ik huszárezred hat 
százada pedig augusztus hó 13-ikától 20-áig 
tart úszó gyakorlatokat ugyancsak T.-Polgár 
határában. Az úszó gyakorlatok alatt a le
génység és a lovak részint a tanyákon szállá • 
soltatnak el.

— Köszönetnyilvánítás. A nyíregyházi ke
reskedő tanoncz-iskolában a tanévet záró 
vizsga junius hó 26 án délelőtt 0 — 12-ig az 
elöljáróság s szép számú közönség jelenlété
ben tartatott meg. Vizsga végeztével 1 2 szor
galmas s jóraagaviseletű tanuló között 63 
korona s két diszkötésü 15 korona értékű 
könyv osztatott ki. — Ez összeghez járult a 
kereskedők társulata 51 kor., a kereskedő 
iljak egylete 12 koronával: a két diszkötésü 
értékes könyvet ez idén is iskolánk iránt ki
válóan érdeklődő Hoffmann B. Béla úr volt 
szives adományozni. Kedves kötelességemnek 
tartom az igen tisztelt adományozóknak ez 
utón is az iskola nevében mélyen érzett há
lámat s köszönetemet nyilvánítani. Nyíregy
háza, 1898. junius 29. liuhmann Andor, ve
zető-tanító.

— Postai értékküldemények kézbesítése.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter, mint 
lapunkban már jeleztük. 35'>78/98. sz. leira
tával értesítette báró Feilitzsch Berthold 
főispán Öméltóságát, hogy a nagyváradi m. 
kir. posta és távírda igazgatóságot utasította, 
miszerint Nyíregyházán a postacsomagok ház
hoz való kézbesítését, valamint az utalvány 
összegeknek háznál való kifizetését meg ez 
év folyamán rendezze be.

— Gyakornokjelölti állások a postánál. 
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a pos
tánál és távírónál betöltendő 108 gyakornok
jelölti állásra pályázatot hirdet. Ezen állá
sokra mindazok pályázhatnak, akik középis
kolát vagy ezzel egyrangu más tanintézetet 
érettségi vizsgává' sikerrel végeztek. A saját
kezűig irt s erkölcsi, orvosi és érettségi bi- 
zonyitványnyal felszerelt kérvények a már 
közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a 
közszolgálatban nem levők által pedig az 
illető szolgabiro vagy polgármester utján 
folyó évi julius hó 31-ig a szerint, ahol a pá
lyázók alkalmazást óhajtanak nyerni, a buda
pesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, 
pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi 
posta és tavirdaigazgató«ághoz nyújtandók 
be. Bészletesebb felvilágosítással szívesen szol
gai a helybeli posta- és távirdahivatal.

—  Tizenhatezerhétszáz. Szabolcsvánnt gye 
aiispáni hivatalától a munkás törvény életbe 
lepte óta 16700 munkás-igazolvány osztatott 
szét a községek és Nyíregyháza városa kö
zött. Az igazolványok legnagyobb részét a 
munkások már ki is váltották.

—  Vonatkésés. A szerdára virradó éjjel 
Budapestről jövő személyvonatot Szerencs 
környékén óriási vihar fogta el. Galambtojás 
nagyságú jég verte tőnkre az egész vidéket 
s bezúzta a vonat ablakait is. A vonat Sze
rencsen vesztegelt s az utasokot csak a dél
előtti vonat szállította tovább Nyíregyháza felé.

— Jóváhagyott alapszabályok. A belügy
miniszter az ujfehértói olvasó-egylet alap
szabályait jóváhagyási záradékkal ellátta.

A vámszedét reformja. Nyíregyháza 
város már régebben reájött arra, hogy a 
kővezetvám jövedelem a mostani rendszer 
es tarifTák mellett nem fedezi a kövezetek 
fentartásával és uj kövezetek készítésével járó 
kiadásokat. Az úgynevezett kővezetvám alap 
az 1897. évi zárszámadások szerint most is 
mintegy őtven ezer forinttal tartozik a házi 
pénztárnak. Ezen az állapoton segítendő, a 
kóvezetvámszedésre vonatkozó szabályrende
letet akként dolgozták át, illetve bővitették 
ki, hogy a vámdijtételeket felemelték, s a 
vasúton erkező küldeményeket már a vasút
nál a kiadás előtt, illetve azzal egyidejűleg 
kővezetvám ma! megrovatni kívánták. Az 
okként átalakított szabályrendelet és dijtaritla 
a kereskedelemügyi minisztériumtól a vár
megye közigazgatási bizottságához némi fel- 
világosi I ások nyerése czéljóból visszaérkezvén,

a közigazgatási bizottság azon kérdést intézte 
a városhoz, hogy miután az ideérkező kül
demények a vasúti állomásnál a tervezet 
szerint már megvamoltatnának, nem volna-e 
hajlandó a város a vasúti vámsorompót, a 
mely a személyközlekedésnél sok kellemet
lenség okozója, végleg beszüntetni, illetve a 
sorompót kijebb, a közraktárokon túl elhe
lyezni, s ekként a vasúton érkezőket a kő
vezetvám fizetése alól felmenteni? A város 
főszámvevőjének utánszámitása nyomán azon
ban kiderül;, hogy ezen vámsorompó meg
szüntetése olyan tetemes jövedelem csökke
nést eredményezne, hogy ekként a kövezet- 
vámjövedelem, különösen tekintettel a kiépí
tés előtt álló vasúti útnak mintegy 120,000 
forintnyi építési költségeire, megint nem fe
dezné a kövezetvám alap kiadásait. Ennek 
folytán a kedden délután tartott képviselő- 
testületi közgyűlés Kovách G yu zö  főszámvevő, 
valamint a pénzügyi és gazdasági szakosztály 
és a tanács véleménye alapjan azt az alter
natív javaslatot fogadta el, hogy a város a 
vasúti vámsorompo megszüntetesébe, illetve 
kijebb helyezésébe csak az esetben megy 
bele, ha az itt elvesztendő jövedelem kár
pótlásául, nemcsak a vasúton érkező, hanem 
a feladott küldemények is a (ariflaszerü kö
vezetvám díjtételekkel rovatnak meg, ennek 
nem engedélyezése esetén azonban a vasúti 
sorompo fentartásához ragaszkodni kénytelen.

— Eladó kerékpár. Egy kevéssé használt, 
teljesen jó karban levő Hegent-kerékpár 
(angol gyártmány) jutányos áron eladó. — 
Közelebbi felvilágosítások szívességből lapunk 
szerkesztőségénei nyerhetők.

— Lopás. Klein Hermán pékinas e hó 
27-én minden süteményét eladta a vasúton. 
Dolog hiányában lefeküdt közel a vasúti ven
déglőhöz a zöld fűbe. Két közös sorsnak ör
vendő társa felhasználla a kedvező alkalmat, 
s a nála levő készpénzt, 2 fit 56 krl, kilop
ták a zsebéből. A rendőrség a tetteseket 
csakhamar kiderítette.

— Görög-katholikus parókhia Debreczenben. 
Debreczen város közgyűlése Firczák Gyula 
munkácsi püspök kérelmére egyszer már 
hajlandónak nyilatkozott arra, hogy templom- 
helyet adjon a szervezkedő görög-katholikus 
gyülekezetnek, de kikötötte, hogy ebben a 
templomban az isteni tisztelet nyelve magyar 
legyen es a templomhely adása patronátusi 
kötelességeket ne vonjon maga után. Firczák 
püspök az első föltételre vonatkozólag a 
pápára hivatkozott, mint aki e kérdésben a 
döntő fórum; a második kérdéshez a maga 
részéről hozzájárult. A parókhia felállítását és 
a templom építését most a magyar görög- 
kathohkusok országos bizottsága vette a ke
zébe, amely e czélból illetőleg a „jogilag 
fennálló patronátusi kötelezettség érvenyesi- 
tése* érdekében lépéseket tesz Debreczen 
szabad királyi városnál.

— Tűz Tisza-Dadán. Az elmúlt hét vé
gén — niint bennünket értesítenek — hihe
tőleg gondatlanságból keletkezett tűz ütött 
ki Tisza-Dadán, s a sűrűén épült házak tö
megében négy lakóház és melléképület lett 
a pusztító elem martalékává. Hogy a pár 
évvel ezelőtti nagy tűzhöz hasonló katasz
trófa nem következeit be, mikor a köz-ég- 
nek majd egynegyedrésze égett le, csak a 
lakosság önfeláldozó tevékenységének tud
ható be.

— Naptáregyesités. Nevezetes esztendő 
lesz a görógkatholikusokra nézve az 1900-ik 
óv. Az év márcziusától kezdve ugyanis már 
nem 12, hanem 13 napot fog kitenni a kú- 
lömbőzet a görög és a római egyház idő
számítása közt. 1900 tudniillik a Julián nap
tár szerint szökőév, a Gergely naptár szerint 
pedig nem. Már régen hangoztatják, hogy 
észszerütlen ez a külörabség az időszámítás
ban, régen emlegetik, hogy egyháztársadalmi 
és politika-társadalmi szempontból is kívá
natos lenne a naptáregyesités. Az alkalom 
sohasem volt erre oly kedvező, mint lesz 
190 )-ban, a mikor az egy-egy nappal való 
visszaesést úgy is meg kell magyarázni a

népnek, s a mikor ez a magyarázat egy 
cseppet sem fogja jobban kielégíteni a gö- 
rögkatholikus hívőket, mint a híradás, hogy 
ezentúl ők is a római-katholitusokkal együtt 
fognak ünnepelni. Maga a papság legjobban 
érzi a naptáregyesités szükséges voltát, mert 
bizony semmi esetre sem szolgál a hívők 
nagy épülésére, mikor látják, hogy az ő ün
nepükön az egész világ tesz-vesz, dolgozik, 
mig ők kénytelen-kelletlen ünnepelnek, mikor 
a Gergely-naptár ünnepet ir elő. A naptár
egyesités hívei tudják azt, hogy épp ez a 
12—13 nap külömbözet okozza sok helyütt, 
hogy fogynak a görög-katholikusok, beol
vadnak a latin szertartási! egyházba és a 
naptáregyesités mellett szólva, hivatkoznak 
a nicaeai zsinat rendeletére, mely kimondja, 
hogy a husvétot minden keresztény egyház 
egyazon időben ülje meg. — A mozgalom a 
naptáregyesités érdekében tehát akuttá vált, 
s ha a hivatalos egyházi körök is inagukéva 
teszik az eszmét, 1899-ben már együtt ün
nepelhetne a karácsonyt a két katliolikus 
egyház. A 12 napos különbséget pedig litur
gikus szempontból leghelyesebben október
26-ika után takaríthatnák meg, mikor is ok
tóber 26-ika után nyomban november 8-át 
irn i és ünnepelne a görög katliolikus.

— A hortobágyi vásár. A múlt csütörtö
kön tartották meg a hortobágyi állatvásárt. 
De bizony nagyon gyengén sikerült az. A 
Hortobágyon már hetek óta nem volt eső s 
a hosszú szárazság nyomasztólag hatott a 
vásári forgalomra. Megszorította a forgalmat 
az a meg kevéssé megszokott intézkedés, 
hogy minden darab jószág után, amelyet 
a vasárra hajtanak, előre passzust kell vál
tani. Ennek azután az a következése, hogy 
sok gazda, aki eddig 50—60 marhát behaj
tatott a vásártérre, most csak nehány silány 
jószággal tett próbát, ha vájjon elkél-e? Pe
dig az ökröket és jobb minőségű teheneket 
sokan kerestek s elég jól is fizették, csak
hogy ezekből kevés volt a kínálat.

— Tisza István gróf. mint tűzoltó. Tisza 
István grófot, aki jelenleg rokonainál. De- 
genfeld Imre és Pál grófok hajdumegyei tég - 
lási birtokán időzik, a véleíienseg tűzoltóvá 
avatta a múlt keddről szerdára virradó éjsza
kán, mikor ugyanis iélrevert harang kondu- 
lása riasztotta fel a lakosságot. — Egyszerre 
két ház gyulád! ki, a Siger Dánielé és a 
szomszédé. — A három gróf hamarosan ott 
termett a baj helyen és maga Tisza István 
gróf vezette az oltást. — Tisza gróf világos 
hajnalig volt talpon és olyan lelkiismeretesen 
dolgozott, mintha a maga házát oltotta volna. 
A csendőrök megállapították, hogy a két 
házat gyújtogató kéz akarta elhamvasztani. 
A gyujtogatót le is tartóztatták Siger Dániel 
személyében, aki elváltán él nejétől s mint 
levelezőnk jelenti, ott a helyszínén töredel
mesen beismerte, hogy létrán maszott fel 
mindkét ház födelére, s égő kanóczot dobott 
a nádtetőre, majd az erdő szelén néz te a 
tüzet. Sigert beszállítják a debreczeni ügyész
séghez.

— Uj lovassági laktanya Oebreczenben.
Hatszázezer forintot inozgosit Debreczen vá
rosa egy uj huszárlaktanya építésére, a mely 
még az idén majdnem annyi munkás ember
nek ad kenyeret, ahány huszár fogja majd 
abban a szép laktanyában a királyt és a ha
zát szolgálni. Az építésre beadott zárt aján
latokat tegnap d. u. bontották fel a város
házán nagyszámú érdeklődő jelenlétében Kőr- 
ner Adolf tanácsnok elnőklése mellett, Áb
rahám László főügyész, Aczél Géza főmér
nök, Szilágyi János építész, Zádor Lajos és 
Horváth István bizottsági tagok és Kondor 
Kálmán számvevő. Összesen 42 ajánlat ver
senyez részint az összes, részint csak egyes 
munkákért. Mihelyt az ajánlatokat a mér
nöki hivatal egy beviteli és az építési bizott
ság is javaslatát megteszi, a tanács mindjárt 
határozni fog a felelt, kire, vagy kikre bízza 
ezen nagyszabású építést.

—  Építkezések a debreczeni állomásnál.
I A debreczeni pályaudvar kibővítési munka



tatainak három nagyszabású része kerül ki
vitelre az idén. A teheráru raktárak terüle
tinek feltöltése nagyrészt már be van fejezve. 
Rövid idő múlva megkezdik a postaépület 
és debreczen—fehértemplomi országút felül
járójának építését. — Az árlejtést mindkét 
tárgyra nézve megtartották már a vasúti 
igazgatóságnál. Mint értesülünk, a postaépü
letre Stegmüller Árpád debreczeni építész, a 
felüljáró kőmives munkáira pedig Grünhut, 
kassai vállalkozó tették a legolcsóbb ajánla
tot 45.000, illetőleg 51.030 frtért lévén haj
landók elvállalni a két rendbeli munkálatot. 
Valószínű tehát, hogy ő reájuk is bízza azt 
a m. á. v. igazgatósága. — A felüljáró föld 
munkáját a vasút igazgatósága házilag ké
szítteti el, a vasműveket pedig a m. á. v. 
diósgyőri gyárára bízza. A felüljáró hid ösz- 
szes költsége mintegy százezer frtot tesz.

—  Debreczen rövid ismertetése. Azon 
alkalomból, hogy az országos tanáregyesület 
Debreczenben országos kongresszust tart; a 
tanáregyesület hivatalos lapjához Debreczen 
rövid ismertetése czimmel »G oldalas igen 
csinos füzet van mellékelve. A füzed Sinka 
Sándor a debreczeni ev. ref. főgimnázium 
igazgató szakavatott munkája.

— Pap czukorból. A szarvasi ág. evang. 
hívek a jeles Zvorinyi Jánost választották 
meg lelkésznek, ki fényes tulajdonaival csak
hamar meghódította a sziveket és elméket. 
Mindenünnen őszinte szeretet sugárzott eléje, 
de sehonnan oly plasztikusan, s oly édesen, 
mint Zuba János ezukorkészitő részéről, ki 
a szeretett lelkészt hű utánzatban ezukor- 
rudacskákba öntötte, s darabonként krajezár- 
jával piaczra dobta. Tudósítónk nem győz 
i léggé csodálkozni azon a kelendőségen, mely
nek a ezukorba öntött lelkész városszerte 
Örvend. A kiskorú nemzedék valóságos ra
jongással szopogatja utczahosszat, de az 
érettebb korúak is tisztelettel szólnak a ki
való lelkész édességéről s egyébb jó tulaj
donságairól. Röviden: Zvornyi lelkész Szar
vason mesés népszerűségnek, Zuba pedig 
kitűnő üzletmenetnek örvend. Ha a Zuba 
úr által megteremtett kultusz országos elter
jedést nyerne, hazánk összes jelesei rövid 
idő alatt ezukorszobrokká merevednének, a 
mi kétségtelenül nagy lendületet adna a ezu- 
koriparnak, s nagy embereink czélirányos 
kultuszának.

—  Állatbiztosítás és állategészségügy. A
magyar állatteny sztés két legnagyobb fon
tosságú kérdése az, ami e soroknak a czime. 
Mindkettő régi idő óta foglalkoztatja a szak
köröket és a kormányt is; az elsőnek szer
vezése a magyar gazda sorsának jobbrafor- 
ditásában elsőrandu hivatást teljesíthetne, a 
másodiknak államosítása pedig egyik legége
tőbb szüksége közgazdasági érdekeinknek. — 
Beavatott forrásból értesülünk arról, hogy 
mindkét kérdés rövidesen tényleg napirendre 
kerül. — A földmivelésügyi minisztériumban 
ugyanis elkészültek az állategészségügy álla
mosításáról szóló törvényjavaslat tervezeté
vel, s egyszersmind befejezték a kötelező ál
latbiztosításra vonatkozó tanulmányokat is. 
Az egész ország nagy érdeklődéssel várja a 
két nagy kérdésre vonatkozó híreket.

— Mérsékelt áru menetjegyek Bécsbe. Dá
niel báró kereskedelemügyi minister elren
delte, hogy Budapestről és más nagyobb vá
rosokból mérsékelt áru menettérti jegyek 
adassanak ki a bécsi jubileumi kiállítás köny- 
nyebb megtekinthetése czéljaból. Ezekhez a 
vasúti menettérti jegyekhez belépő-jegy is 
csatoltatik a kiállításba. Ilyen jegyek julius 
1-től szeptember végéig fognak kiadatni.

— Terményvásár S.-A.-Ujhelyen. A zem- 
plénvármegyei gazdasági egyesület a termény
vásár határidejét a f. évi augusztus hó 22. 
napjára tűzte ki. — Az előkeszitő-bizottság 
mindent megtesz, hogy ez a terményvásár 
minél fényesebben sikerüljön úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben. Galicia kereskedelmi 
kamarái utján az idegen nagykereskedőket 
is meghívták a termény vásárra.
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— Tanulmány-kirándulás. A zeraplénvár- 
megyei gazdasági egyesület által a kisgazdák 
részére rendezett tanulmány-kirándulások első 
csoportja a múlt hét végen érkezeit vissza 
Bábolnáról, ahol két napi ott időzésük alatt 
a kirándulásban részt vett 30 olasz-liszkai 
kisgazdi a ménesbirtok minta-gazdaságait 
szemlélte meg, s gazdag táp iszialattal gyara
podva tértek meg, hogy otthon is érvénye
síthessék tanulmányaikat. A második csoport, 
100 kisgazda, ma este indul el hasonló czél- 
ból Mezőhegyesre.

—  „Botrányos irodalmi állapotok Nyíregyházán"
czimmel „Több károsult“ aláírással egy két oldalra 
terjedő értesités-szerü rőpirat jelent meg tegnap Nyír
egyházán, amely a .Szabolcsi Hírlap* cziniü helybeli 
politikai lap tulajdonosának és szerkesztőjének viselt 
dolgaival foglalkozik s amelyet nekünk is beküldtek. 
Minthogy a Sz. H.-röl. amelyet különben sem vettünk 
komolyan, eddigelé sem vettünk tudomást, a rüpirat- 
rol is csak annyiban emlékezünk meg, hogy ezimét 
kifogásoljuk, minthogy a rüpiratban elmondottak való
sága esetén sem lehet azokból a nyíregyházi iro
dalmi állapotok botrányos voltára általános következ
tetéseket levonni.

— A „Magyarország4* ma a legelterjedtebb 
budapesti napi-lap. Pedig nein mesterségesen 
terjesztetik, még a reklámnak ma már nem 
szokatlan nagydobját sem ütötték meg mel
lette, hanem saját belső értéke tette közke
letűvé a közönségnek mind szélesebb réte
geiben. A M a g y a r o r s z á g  speczialitás a ma
gyar zsurnalisztikában, speczialitás nemcsak 
megjelenési idejénél fogva, a mely lehetővé 
teszi, hogy már korán reggel ott legyen a 
vidéki olvasó kezében is s azt a nap esemé
nyei felől a legkorábban és a legpontosab
ban tájékoztassa, hanem főleg azért, mert 
fü g g e tle n  lap, a melyre a hatalomnak semmi
nemű befolyása nincs s a mely minden kol- 
téria és klikk beavatkozását távol tartja ma
gától. Éppen azért a hogy ítél, mindig érde
kes, még az ellenkező nezeten levőnek is, 
mert hiszen mindig azt fejezi ki, a mit meg
győződése a külön egyéni-, osztály és klikk
érdekek felett egyetemes igazságnak és álta
lános érdeknek vall. A meggyőződés erkölcsi 
hatalmának ritka példáját mutatja p. o. a 
siker, a melyet a M a g y a r  o rszá g  az önálló 
vámterületért folytatod küzdelmében eddig is 
elért. — Mikor a hivatalos politika annyira 
álmos, mikor a közönség már-már lemon
dott arról, hogy közügyéinek menetére befo
lyást kívánjon gyakorolni: ennek az egyetlen 
publiczisztikai tényezőnek, a M a g y a r o r s z á g 
n a k  volt bátorsága és volt agilitása hozza, 
hogy az önálló vámterület kérdését, mint 
gazdasági kérdést közjogi integritásunk kér
désévé! összekapcsolja s mind a két kérdést 
állandóan napirenden tartsa. A M a g y a r o r s z á g  
e mellett igazi újság. Eleven, pezsgő, ötletes, 
éberszemű. Nem hagy észrevétlenül semmit, 
a mi észrevenni való s a hirszolgaltatás leg
modernebb módján valósítja meg a régi köz
mondásnak, hogy .duplán ad, aki hamar ad.* 
E mellett gondoskodik olvasói irodalmi szük
ségletéről is. Táiczáiban a legjavát találni 
annak, a mit a magyar irodalom e nemben 
termel. Regényei — akár eredetiek, akár for
dítottak — mindég meg tudják egyeztetni 
az újság-regény kívánalmait az irodalmi elő
kelőség színvonalával. — A M a g y a r o r s z á g -ot 
Holló Lajos és I n c t é d y  L á sz ló  szerkesztik s 
főmunkatársa H a r tlia  M ik ló s , az elismerten 
legkiválóbb magyar publiczista. A M a g y a r -  
ország ára: Egész évre 14 frt, fél évre 7 frt, 
negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 
20 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Teréz- 
körut 19.

A p ró ságo k  a hátról.
A múlt szombaton délután ment végbe 

a főgimnázium dísztermében a szokásos év
záró ünnepély, utána pedig a szinten szoká
sos és úgynevezett torna vizsgát tartot
ták meg.

A tornavizsga azonban ép oly kevéssé 
nevezhető vizsgának, mint amilyen keveset 
ront az iskolai bizonyítvány értekén az el
méleti tárgyakból kapott ,csupa l-e»* mel
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lett a testgyakorlatból vagy akár az énekből 
kapott ,3-raas*.

Nem az osztályok növendékei tettek 
vizsgát a tornázásból, hanem a felső osztá
lyok növendékeiből alakult tornakör tagjai 
mutatták be ügyességeiket.

Valamikor hajdan — nem is olyan na
gyon régen — a testgyakorlat nagyon is 
mellékes .tantárgy* volt a középiskolákban. 
Mióta a .inens sanu in corpore somo* elve 
ismét felszínre került a paedagogiában, több 
gondot fordítanak reá.

Meg is látszott a tornakör tagjainak 
szombati mutatványain, hogy mennyire fej
lődik ez a . tantárgy“ is.

A szertornázás mellett különösen a csa
pat-gyakorlatok találkoztak a szép számú 
nézőközönség tetszésével.

Jól is festettek a fiuk csinos és czélszerü 
egyenruháikban; nemkülönben mutatósak a 
a bemutatott gyakorlatok is.

Hanem azért a nézők között jelen volt 
vértesi Weisz Ernő huszár ezredparancsnok 
alig ha volt teljesen megelégedve a látot
takkal.

Egy kevéssé nagyobb fegyelem, több 
szabatosság, feszesebb magatartás, egyön
tetűbb mozdulatok bizony felfértek volna.

Ámbátor ez is lehelettt az oka ezek 
hiányának, hogy az ifjak túl vollak már a 
zarünnepélyen is!

*
Itt vannak a .totocskák44!
Minden esztendőben ellátogatna!: hozzánk 

egyszer.
Lejönnek a maguk hegyes-völgyes, erdö- 

boritotta Köves hazájukból, hogy segítsenek 
a kalásztermő alföld lakóinak a föld termé
nyei betakarításában.

Imigyen történik ez emberemlékezetet 
meghaladó idők óta.

A totocskák mindig ugyanolyanok. Mintha 
ugyanazok volnának.

Hsak idejövetelük módjában állóit be 
változás az idők folyamán.

Hajdanában hosszú szekérsorban, sáto
ros tiosszu szekerekben, apró de jól táplált 
lovakkal koezogtak faluról falura, városról 
városra, határról határra, hogy aztán az 
aratás végeztével ugyanolyan hosszú sorok
ban vándoroljanak vissza hegyeik köze, 
csakhogy lépésben, mert már akkor a sze
kerekben szállítót Iák keresményüket: a telire 
való gabonát és búzát.

Most már legtőbbnyire vonaton ér
keznek.

A zónarendszer, meg a munkások olcsó 
vasúti szállítása nagy átalakulásokat idézett 
elő az ő időszaki vándorlásaikban is.

Hanem ők maguk még mindig a régiek. 
A régi jámbor bocskoros és éhes totocskák. 
Akik ideérkezésük első napján úgy tele eszik 
magukat a hazájukban ismeretlen zsíros ele
delekkel, hogy pár napig hasznukat sem igen 
veheti a gazda.

De mihelyt jóllaktak és ki is heverték 
az első jóllakást, annál több hasznukat 
látják.

Szorgalmas, munkabíró, türelmes nép 
amely kevéssel beéri. Csak elvétve akad meg, 
hogy olyik csapat egy szép holdvilágos éjjel 
úgy ott hagyja ,munkaadó*-ját, hogy csen
dőrség legyen, amely visszatudja őket terelni.

De az ilyen esetekben sem mindig őket 
lehet igazán okolni.

*
Kovács 1\ Pál bátyánk, a mi sokat szi

dott, sokat gúnyolt rendőrségünk derék ren
dőrtanácsosa a többek között arról neveze
tes, hogy mindig van valami furfangos ta
lálós kérdése, vagy tárgya, amivel ismerőseit 
nemcsak mulattatni, de néha a végletekig 
.vexálni* is tudja.

Legutóbb — ő tudja honnan vette, honnan 
nem, — azzal a csudával mulattatja ismerő
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seit, hogy ő a legerősebb rugókkal ellátott 
zsebkésnek is ki tudja nyitni a nagy kését 
a nélkül, hogy akár a körmével, akár bármi 
mással feszítené ki.

Maga a mutatvány igen egyszerű.
A bezárt zsebkésre egy zsebkendőt kell 

az egyik sarkánál kezdve jó erősen felcsavarni, 
de csak léiig, hogy a kendőből elegendő rész 
maradjon a megmarkolásra is. Ekkor az 
ember a zsebkendő szabadun maradt részét 
megfogja, (legjobb a kis újra is felcsavarni 
egy kissé, hogy ki ne csuszszon), aztán a 
kés két végét a mutató és hüvelyk uj közé 
fogva, teljes erőből feldobja.

A kés természetesen kibomlik a zseb
kendőből, de alig hogy repülni kezd, a nagy 
kese feltétlenül kinyílik és nyitva esik a 
földre.

Kellő erővel dobolt késnél, ha rugója 
tulerösen járná, inkább elpattan a rugó, de 
még is kinyílik.

A kinyílás fizikai oka ismeretlen, — de 
bárki megteheti a kísérletet és gondolkozhat 
magyarázata felelt.

*
Hanem azért bármilyen furfangos le

gyen is Kovács 1*. Fái bátyánk, azt a rém- 
seges találós kérdést, amely bátrán jelenhetne 
meg gyászkeretben a Kakas Mártonban, ő 
sem tudta megfejteni.

Pedig igen egyszerű a kérdés is, meg
fejtése is.

A kérdés az;
— Mivel mossák a tigrist ?
A felelet (eláruljuk, mert hiszen az 

ilyen kérdéseket csak a kérdés feltalálója 
fejtheti meg,) életveszéllyel!

(E sorok Írója a legteljesebb önérzettel 
tiltakozik előre is minden gyanúsítás ellen, 
hogy ezt a találós kérdést ő találta volna fel.)

Különfélék.
Háború és szivar. H i e két dolog kö

zött az összefüggést keressük, nem is kell 
oly messze mennünk, mint az első pillanatra 
gondoljuk. A most folyó spanyol-amerikai 
háború ugyanis igen közelről érinti a ha
vanna-szivarok fogyasztóit, amennyiben arra 
kenyszeriti őket, hogy vagy mondjanak le e 
kitűnő szivar élvezetéről, vagy nagy mérték
ben redukálják napi szükségleteiket. Történik 
pedig ez azért, mert a háború elvonja a 
munkáskezeket a művelésiéi. Ezelőtt még a 
legnagyobb gyárak egyikében 800 férfi és 
200 nő dolgozott. A napigyárlás körülbelül
50.000 forintot tett. Ennyi nyers dohányt 
késziteltek elő. — A szivar gyártásnál 
— ugyanabban a gyárban — 200 férfi és 
100 nő dolgozott s naponkint 1,000.000 szi
vart készitettek. Most ugyanabban a gyárban

Újonnan átalakított

műterem.
A kállói-utcza 2. szám alatt 5 év 

óta fennálló fényképészeti műtermün
ket tetemesen megnagyobbítottuk, s 
azt a mai kor igényeihez mérten sze
reltük fel, melyre a t. közönség szives 
figyelmét bátrak vagyunk felhívni.

HUNYADY és HARTH,
fényképészek.

a nyers dohány feldolgozását 30 férfi és 
10 nő végzi s 2500 fontot dolgoznak fel. 
A szivarosztályban 20 férfi és 6 nő, akik 
átlag 75,000 szivart készítenek naponta. — 
Azonkívül óriásikig csalnak a gyárO'Ok. Nem 
lévén dohány, Virginia dohányt dolgoznak 
fel szivarokká s mint igazi havannákat bo
csátják a forgalomba.

A szakácsnők cliampionja. A londoniak 
mindig azzal dicsekedtek, hogy falaik közt a 
világ legjobb dolgait lehet találni. Két hó
nappal ezelőtt még túlzásnak tarl haltuk a 
londoniak véleményét, de azóta megváltoztak 
e viszonyok, mert öt hete a világ legelső 
és leghíresebb szakácsa Londonban, a Savoy- 
hotel konyhájában készíti az izlésnél-izletesebb 
ételeket. Mr. Joseph, mert igy hívják a világ
hírű konyha művészt, még hat év előtt Pá- 
risban elégítette ki a legiinnyásabb gour- 
mandok szeszélyeit, mikor Vanderbilt, az 
amerikai milliomos meghallotta nagy hin t 
és magához hivatta. De Mr. Joseph szeszé
lyesebb és érzékenyebb volt egy primadon
nánál és mikor egyszer Vanderbilt azt mon
dotta, hogy ebédre egyszerű marha pecsenyét 
szerelne enni, haragosan faképnél hagyta az 
amerikai Krőzusi. Amióta Mr. Joseph a lon
doni Savov-szállodában főz, az éttermek 
tömve vannak a legelőkelőbb közönséggel. 
Mr. Joseph véleménye szerint e„'y ideális 
ebédnek a következő fogásokból kell állania: 
Egy tál könnyű. Ízletes leves, egy darabka 
finom hal, egy szelet nyársonsült, különböző 
főzelékkel és végül gyümölcs és dessert. A 
világ e legelső szakácsa az ő megfizethetet
len szolgálataiért nagyobb honoráriumot kap, 
mint Anglia miniszterelnöke

Keményi Kdéről. Reményi Ede nagy he 
gedüművészünket, akinek porhüvelyei idegen 
hantok alatt pihennek, a múlt évben áldat
lan kezek a legkedvesebb emlékeitől fosztot
ták meg. Reményi Ede ugyanis Petrát Pi
roskát fogadta fel házvezetőnőjéül, aki fel
használva a mester bizalmát, egy egész lá
dára való holmit szedett össze s azokat 
férje segítségével elemelte, azután jómaga is 
kereket oldott. A/, ellopott holmi ezűstnemú, 
ékszerek, arany- és ezüst emlékpénzek mind 
megfizethetetlen emlekei a nagy mesternek. 
A tolvajokat sikerült ugyan megfogni, azon
ban már későn, mert a drágaságoknak nagy
része nyomtalanul eltűnt. Ekkor vesztette el 
Reményi Ede két remekmívű sanskrit g>ű- 
rüjét, melyeket Indiában létekor két Maíia- 
radsától kapott ajándékba. Úgyancsak ekkor 
vesztette el azt a gyémántokkal megrakott 
rnelltüt is, amelyet Koburg herczeg ajándé
kozott a nagy művésznek. Reményi Ede 
azonban megőrizte higgadtságát es bebizo
nyította, hogy milyen jó szive van, mert

kérte a bírót, hogy enyhe büntetést mérjen 
a tolvajokra.

— Csak csupán azt fájlalom, — mondta 
Reményi a bírónak — hogy a magyar név 
tisztességét mocskolta be a haszontalan há
zaspár.

Felelet:
Tanító: No Laczi, megtudnád-e mondani, 

mire való a szünidő?
Laczi: Mert külömben nagyon okosak 

lennénk.
Családi ünnep.

A könyvelő félnapi szabadságot kér a 
princzipálisától.

— Családi ünnepünk van kérem — 
mondja — ezért szeretnék holnap délelőttre 
szabadságot kapni.

— Bizonyosan keresztelő úgy-e — kérdi 
a főnök.

— (Mi nem! Hanem az anyósomat kísé
rem ki a vasúthoz; haza utazik.

Eyy kis félreértés.
Egy aggszüz járkál egy sétányon és le

térve az útról, a fűvet tapossa.
Felügyelő: (keveszi a jegyzőkönyvéi): 

Kisasszony, kt rém a iakczímet.
Kisasszony (elpirulva): „Viola poste res- 

tante.“
Nem kell félni.

Tanító: Kis fiú, egy darabig ne járj az 
iskolába. Az anyádnak sariachja van, te azt 
könnyen megkaphatod tőle és a többi fiú 
egészségét is veszelyeztedheted.

Fin: Ne tessék félni, nekem mostoha
anyám van, én attól még sohasem kaptam 
semmit sem.

Hármas csaUuli ünnepély.
Egy hírlap a következő örvendetes csa

ládi eseményt közli:
„Pasziinszky dalénekes tegnap hármas 

ünnepélyt ült. Reggel 9 órakor ülte meg 
kedves nejével együtt ezüst lakadalinát, ti
zenegy órakor meg történt a törvényes el
válás, tizenkét órakor pedig nagy közönség 
jelenléteben egy hekelt Frügel Elzával a jeles 
színésznővel.*

P laozi á r a k .
—  Junius £ ' .  —

Búza . . . . 9.80 10.—.
Rozs . . . 8.20 8.40.
Árpa . . . . —
Zab . . . . —
Tengeri . . . 5.20 5.40.
Szesz . . . 21—57.
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