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V isszap illan tá s.
Szinte megfpjthetlen események

nek volt tanúja Szaholcsvárraegye az 
1897 év második és a folyó év első 
felébeu. Titokzatos erő hirtelen és 
váratlanul megbontotta a vármegye 
társadalmának rendjét, még pedig 
abban a rétegében, amelyről a rend
bontó akaratot nem is tételezte volna 
fel senki sem.

Egy magyar elnevezéssel nem is 
biró. tehát születésére és fejlődésére 
nézve teljesen idegen fogalom, vagy 
törekvés otthonosult meg a vármegye 
földmives közönsége körében. A fo
galom tudományos megteremtője szo- 
cziálizmusnak nevezte el, s ugyanaz: 
a társadalom tngiai között kifejlődött 
nagy ellentétek mérséklését, fókép az 
anyagi világ egyenletes rendezését 
jelölte meg a fogalom tartalmául, 
llagas, közönséges képzettség mellett 
meg sem érthető gondolatok, amik 
tehát nem a köznép részére lettek a 
társadalmi tudományok mélységes bá
nyáiból felszínre hozva. És valóban, 
a szocziálizmus fogalma tó1 b, mint 
50 éven át a humanisták és a szo- 
eziologusok elmélkedésének hálás tár 
gya volt csupán anélkül, hogy a 
gyakorlati életben való megvalósítá
sára tudós ápolói csak távolról is 
gondoltak volna.

Később a fogalom egyszerűsítve 
lett, s eredeti tartalma közönséges, 
az emberi életmódok minden válto
zataiból kiszedett egyenlösitö törek
vésekkel lett helyettesítve. Ezzel a 
szocziálizraus megszűnt tudomány lenui 
s jelszóvá lett az emberi társadalom 
két legnagyobb tagozata a vagyonos 
és vagyon nélküliek harczában

Ez a jelszó alattomos, mondhat- 
nók csempész utón eljutott Szabolcs- 
megyébe is. amelynek gazdálkodó kö
zönsége, illetőleg szegényebb sorsú 
köznépe mohó kíváncsisággal fogadta, 
hívőjévé lett és terjesztette. Hanem 
a legnemesebb eszmények közös sorsa 
érte utói a tudományok egyikét: a 
szocziálizmust is azzal, hogy avatat
lan elmék zilált gondolkodásának mar
talékává lett. A végső analisisében 
nemes tan a tulajdon szentségének 
tagadásává, az összes; vagyonelleni 
büntettek udvarképessé tételévé for
málódott át, vagyis anarchiává, a leg
durvább értelmű kommuuismussá lett.

A megyei szocziális mozgalom 
érthető meplepetést okozott a ható
ságoknál. Szerencse, hogy társadalom 
felforgató jelleget felismerte s nem 
késett a legerősebb rendszabályokkal 
sietni a megfékezésére.

Ekkor kitűnt, hogy a szocziáliz- 
mus erőszakkal átplántált csemete,

hogy terjesztése és befogadása a tör
vényesség látszatával való felruházá
sával sikerült csak. Várkonyi és törzs
kara a király magas személyét és az 
egész államhatalmat is belekeverte a 
játékába s tényleg a szocziálizmus 
biveivé csak akkor váltak a szabolcs- 
megyei emberek, midőn a király és 
állam akaratával erősitve látták a 
szocziálizmus törekvéseit.

Mindenesetre nemes vonás, s fon
tos enyhítő körülmény a mi rendzava
róink részére.

Ezek után aránylag rövid küzde
lem fejlődött ki az államhatalom és 
a szoczialisták között. Az endraény 
előre látható volt. — Midőn ugyanis 
nyilvánvalóvá lett a szoczialisták előtt, 
hogy a király és állam nem csak nem 
rokonszenveznek velük, de sőt fegy
veres hatalmuk súlyával támadnak 
ellenük, harczi kedvük lelohadt, a 
szocziálizmus igazságaiba vetett hitük 
megrendült s lassanként feladni kezd
ték a Várkonyi táborával való min
den közösséget.

így történt, hogy ma, amely időre 
pedig még a kevésbbé óvatosak is a 
harcz tetőpontra jutását jósolgatták, 
— Szabolcsvármegyében zavartalanul 
foly az aratási munka s rendbontás
ról, törvényellenes magatartásról nem 
hoz hirt a táviró. Épen azért a szo-

A „NYÍREGYHÁZA11 TÁECZÁJA,
Nyíregyházi levél.

(Kirándulás helyben*)
Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!

A múlt héten, araikor, a .Nyíregyházi 
levél* kéziratával kezemben, a szerkesztő-egbe 
léptem, valaki kedélyesen a \államra ütött. 
Hátra lordullura és láttam, hogy ez a valaki 
a s/.erkesztósegi >zolga volt.

— Mit parancsol, kérdeztem a bátorság 
erőltetett hangján.

— Kegyed írja azokat a nyíregyházi 
leveleket ?

— Én, válaszoltam remegve.
— Amit kezében tart az is az?
— A-a-az is, nyögtem én.
— Hány levelet szándékozik még Írni?
— Ez az utolsó előtti.
— És mért nem az utolsó ? kiáltott rám 

összevont szemöldökkel.
— Kívánja talán, hogy az legyen ? kér

deztem minden izemben reszketve.
— Mit! Kívánom? Követelem!! böm

bölt ó.
— Széttépjem talán kéziratomat?
— De rögtön!
Mar-inár végrehajtottam e belletristikai 

műtétet, amikor egy szedő-gyerek hirtelen

beugrott és a kéziratot kezemből gyorsan 
kikapta.

Lábaim gyökeret vertek, s darab ideig 
mintegy megdermedve mozdulatlanul álltam. 
Végre erőt véve magamon hátrafordultam. 
A szerkesztőségi szolga még mindig ott állt.

— Kegyed azt hiszi, hogy én a szer
kesztőségi szolga vagyok.

— Azt. feleltem sok félénkséggel és még 
több határozatlansággal.

— Téved.
— Hát akkor kihez van szerencsém? 

kérdeztem egy kissé bátor hangon.
— Én bosszúálló szellem vagyok.
— Szellem? Bosszúálló?
— Igenis, szolgálatjára. Még pedig a 

szépirodalom bosszúálló szelleme.
— No azt mindenki mondhatja.
-- De joggal csak én.
— Nem hiszem.
— Micsoda, kegyed kételkedni mer?
— Kérem szépen, mi már a fölvilágo- 

sultság korát éljük. Szellem úr iszonyú ana- 
chronismust követett el megjelenésével; kegyes
kedjék visszasétálni a középkorba.

— Hitvány Sáraiak, mordult rám sten- 
tori hangon, te gúnyolódni mersz? Egy szó 
cs mcgseinmisitlek!

— Ne pózolj komám, tegeztem kedélye- 
sen, gyűlölőm a mesterkéltséget.

— Fiezkó, te kezdel sarkasztikus lenni! 
kiáltott rám.

— Mert czélom ez nekem, énekeltem 
jókedvűen a .Falu rosszából.-

— Most inár látó n, mondta lehangoltan, 
hogy te csakugyan sviháknak tartasz.

— De még milyennek !
— Ez nekem fáj.
Szüntelenül vállat vonlain
— Látod mára megszűnt fölötted min

den hatalmam. Aznap, amikor szedő-gyere
ket latok, elvesztem varazs hatalmamat; ha 
nem jött volna be, kutyául elbántam volna 
veled.

— Köszönöm, nem kérek belőle.
— Hanem tudod mit, indítványozok 

valamit, le úgy is helybeli dolgokat firkálsz, 
kószáljuk be a várost együtt, ciceróném le
szel, holnapig úgy sem érvényesíthetem ha
talmamat.

— Nagyon szívesen, hanem légy szives 
kérlek és a szerkesztőségi szolga álarczát 
vesd le.

— Helyes, mondta, irodalmi maszkot 
öltött és karonfogva sétálni kezdtünk.

Bár lépést tettünk, mire ő megszólalt.
— Mondhatom, városotok élénken em

lékeztet Londonra, júniusban vagyunk és 
mégis milyen iszonyú köd van.

— Köd? Azt hiszem, tévedsz, semmiféle 
ködöt sem látok. Hja, vagy úgy! Azt a por-
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cziálisták ellen alkalmazott szigora 
a hatóságoknak amennyire közre já t 
szott a mozgalom lecsendesitésére, 
épen annyi része van abban a né
pünk tőrV''nytiszteletének és korrekt 
alkotmányos érzületének.

A szocziálizmus le van verve. A 
legyózöttek még most is nagyon sok 
helyeu érzik a győző kezének súlyát. 
A hatóságok a hevenyészve kibocsá
tott miniszteri rendeletek alapján a 
legcsekélyebb szocziális jellegű tevé
kenységet százakra menő pénzbünte
téssel sulytották, amely büntetések 
végrehajtása legtöbbjét az elmarasz
taltaknak utolsó vagyonától fosz- 
taudja meg

Minthogy pedig a szocziális moz
galom lefolyásának tanulságai szerint 
nem bűnösekkel, hanem félrevezetett 
tévelygőkkel van dolgunk, nem-e az 
volna a győző legszebb diadala, ha 
most a békesség és nyugalom hely re- 
állitása ut n kegyelmét gyakorolna, s 
meghagyná az elmarasztaltak kezé
ben a csekély kis vagyont

Mert legalább is kétséges, hogy 
a szigor, avagy a méltányosság terem- 
nek-e a jövőben szebb gyümölcsöket.

Közügyek.
—  Hirdetmény. A városi adóhivatal figyel

mezteti az adófizető közönséget, hogy a folyó 
1898-ik ev harmadik negyede julius 1-ével 
bekövetkezvén, úgy az ú. látni adóknak, mint 
a törvényhatósági és községi pótadóknak a 
harmadik negyedévre járó részei esedékessé 
váltak. Ezen harmadik negyedévi adó rs pót- 
ado resztetek az 18SS. évi XL1V. törvezikk 
3'J-ik X-a szerint az évnegyed közepéig, tehát 
augusztus ho l.Veig fizetendők. Figyelmez
tetnek tehát az adófizetők, hogy az esedé
kessé vált adótartozásokat ezen határidő alatt 
befizetni annyival inkább igyekezzenek, mert 
e határidő elteltével nemcsak hogy az egész 
évnegyedre, vagyis három hónapi kamatot
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lesznek kötelesek fizetni, de ellenükben az 
intések és zálogolások is foganatosíttatván, 
az intési és zálogolási dijakat is. Nyíregyhá
zán, 1898. julius 1. Városi adóhivatal.

Régi ó> uj életképek,
vagyis: agrárbajaink némely baczillusai

(F o ly ta tás)
A régi földes úr büszke volt szépen ke

zelt gazdaságára, szép marha-állományára, 
elégedett cselédeire slb., mert a jól felsze
relt és vezetett birtokban latta a haza igazi 
gazdagságát.

Nem sokat jövedelme ett neki az ura
dalom, nem igen tellett sportokra, de bol
dog volt, midőn végig tekintett a megelége
dett uradalmon, mely végre is az ország 
egy valódi része, amely őt szerette, ő utána 
ment.

Hazafiasán érző szive nem engedte, hogy 
ő azt a nagy birtok testet, — mely neki a 
hazából részül jutott, csak azért, hogy spor
tokra, vagy léha szórakozásokra több jus
son, — magától eldobva, bárkinek bérbe
adja, a nagyobb jövedelem kicsikarásának 
minden eszközét megengedje, a talajtőkét 
erejében, s az ember anyagot erkölcseiben 
pusztítsa stb., a mint ez — sajnos — mai 
nap rendén van!

Ezt ő, az emberiség, a haza, a nemzet 
elleni bűnnek tekintette. — És méltán !

Sőt inkább abból a kévés, de biztos 
jövedelemből is hasznos befektetésehet tett 
— gyarapítván ezzel nemcsak a maga, de a 
nemzet vagyonát, — képessé tevén ez által 
a birtokot a fokozatos haladásra és bizonyos 
„nonputarem* esetekben (rossz termés stb.) 
szilárd ellentállásra, — a cseléd és munkás- 
nép nyugalmának megőrzésére, stb. stb.

Egy cselédnek meg volt a földes úr 
nagylelkűségéből és hazafias bőlc belátásá
ból kifolyólag a maga jó konvenciója, mely
ből kijöhetett, meg volt neki a földje, me
lyen családtagjai hasznosan foglalkoztak, 
meg volt neki a tehén, sertés és baromfi 
tartása, mely — se  fölött érdemes gondol
kozni ma — az ő takarékpénztárat képezte.

A marhatartás végtelen fontosságát csak 
röviden igazolom. Először a nép takar* kos- 
ságra szokik, házi népe hasznosan foglalko
zik, a nemzet vagyonát gyarapítja, a helyett

hogyjléha életmódnak hódoljon stb. És most 
gondoljuk meg, hogy ha annak az egy millió 
gazd. munkás és cselédnek, kiktől újabban majd
nem mindenhol elvették a marhatartást, csak 
70—80 forint értékű marhája van fejenként, 
— ez már 70 -80 millió frt érték éppen a 
legszegényebbek kezén! Oly érték, melyet a 
gazdaságokban majdnem semmiből képesek 
előállítani! Egy rósz termésű év nem ker
geti kétségbe esésbe azt a népet, melynek 
kezén ily biztos takarékbetéti összeg van, 
mint a marha, melyet szeret is, ápol is és 
bízik is benne stb.

A cseléd öreg napjaira, ha szorgalmas 
és takarékos volt, egész kis vagyont gyűjt
hetett becsületes utón, s igy elérte az ő vá
gyainak netovábbját: a tulajdon földet és 
házat megszerezhette. Ki sem lehet azt mon
dani, hogy az ily remény, mennyi nemes 
tulajdonság forrásává, biztosítékává lett a 
nép jóra valóságának, erkölcsének stb.

És a jó földes úr ezt mind őrömmel 
nézte. Mert tudta, hogy az a nép, mely elé
gedett, neki legbiztosabb oltalma, — és mert 
tudta, hogy az a nép, mely szereti a földet, 
s amely nincs megfosztva még szolgai hely
zetében sem egy hosszú szorgalmas élet után 
a saját föld megszerezhetésének a reményé
től, — ez a nép aztán csak jó lehet és iga
zán fogja szeretni a hazát is. A jó és nemes 
földes úrnak elve volt: Inkább kerüljön ki 
uradalmamból 1000 elégedett munkás, ki 
szereti a főidet és hazát, mintsem, hogy egy 
milliomos kinek elve: „ubi bene, ibi pat
ria- stb. stb.

A jó és okos földes úr tudta, hogy a 
föld igazi értékét, tehát az ő birtokának az 
értékét is, csak az emeli, csak az adja meg 
a további biztos fejlődésre az alapot, csak 
az fejleszti az igazi nemzeti erőt, — ha a 
nép egyszerű sorsával elégedett, erkölcsös és 
az önállósításra való reménye legalább meg
marad stb.

Nem is volt akkor tnunkásstrájk és effé
lék! Az ily uradalmi kezelés a munkásnép
nek valóságos iskolája is volt. Ili félretett 
valamit a cseléd, házat, földet \e l, önálló 
lett és elégedetten tekintet vissza küzdelem- 
teljes, becsületes munkában élt It hosszú 
életére, szorgalomra, becsületessegre s tör
vény és felsőbbség iránti tiszteletre intvén 
és oktatván gyermekeit teljes meggyőződés
ből, tehat a legjobb sikerrel. Tisztelte a ka-

felbőt gondolod, a mely bennünket körül
vesz? Varosunk legkiválóbb nevezetessége.

— Alig járnák az utczán és mégis ilyen 
nagy a por!

— Hiszen éppen az benne a vicc.
— Aztán senki sem szokott tőle raeg- 

fulni ?
— Eddig még legalább senki. A tüdőink 

tudod már trainirozva vannak hozzá. A jelen 
század közepén volt ugyan egy eset, hanem 
kétes. Országos vásárkor egy erőteljes paraszt
asszony megfult, a városi tanács azonban, 
vegelgyőngülést konstatált. S igy az ember 
nem tudhatja, hogy az orvosoknak volt-e 
igazuk, vagy a magisztrátusnak.

— Igen, már emlékszem, az az eset 
nagy port vert föl akkoriban, a Revues des 
deux monde-ban is jelent meg róla egy czikk. 
Mi a neve ennek a térnek?

— Ezt a teret a régi jó időkben „Belső 
piacz*-nak keresztelték el, hanem hogy mi
ről, azt nem tudom. Annyi tény hogy a 
piacz a térén egészen kívül esik.

— Talán a katholikus templomról ?
— Az lehet.
— Hát ezt a pittoreszk kanyargása utczát 

hogy hívják.
— Ez az orosi-uteza. Az elején olyan 

szeles, mintha legalább is Andrássy-utnak 
indult volna, nehány ide-oda kanyargás után 
elérünk a végére, ahol a szemközti házak 
már nem állnak többé oly rideg messziségre 
egymástól, a vis-a-vis lakók az ablakon ki

nézve kényelmesen kezet foghatnak egy
mással.

— Kedélyes állapotok. S mégis melyik 
a legkifogastalanabb utczátok ?

— Az orosi.
— Igazán?
— No! Csaknem.
Alig hogy kimondtam e szót, a katho

likus az egy órát ütötte el. A következő 
perezben pedig a lutheránus kezdte el a 
delet harangozni.

A szellemnek ez rendkívül tetszett.
— Mennyi humor van ezekben a torony

órákban, szólt. Nem is hittem volna: mind
össze egy órányi különbséggel járnak.

— Tévedsz. A katholikus még csak az 
éjféli órát ütötte el, a delet majd csak éjjel 
fogja elharangozni.

— S ti azt ilyen hidegvérrel veszitek?
— Már egészen megszoktuk. Különben, 

ha jól emlékszem, ezelőtt tiz-tizenket évvel 
a két óra három teljes napon keresztül tö
kéletesen egyformán járt.

— Gondolom, ennek az örömére kivi
lágították a várost?

— Hogyne. Népünnepély is volt, fák
lyásmenet is.

A szellemet aztán a korzóra vezettem. 
Ö gúnyosan igy szólt:

— A ti korzótok alighanem nagyzási 
hóbortban szenved. Százhúsz lépés hosszú
ságú korzót még eddig csak a liliputik fő
városa produkált.

— Először is nem százhúsz lépés, lep
jél kisebbeket, lesz az százötven is. Másod
szor e hibát jelentékenyen ellensúlyozzák 
ezek az óriási kövek. Ha őfelsége, Kheops 
király pyramisa látná, bizony megirigyelné.

— S ez a kopott sárga ház miféle 
épület?

— Ez a városháza. A külsejéről semmi 
különöset sem mondhatok, hanem a belseje! 
A folyosóit a krétai labyrinth mintájára épi • 
tették, a sötétséget pedig direkt Egy ptombol 
hozatták bele.

— Hogy tudnak tehát benne az embe
rek eligazodni?

— A közlekedés úgy történik, hogy 
mindenki térképet, iránytűt és tolvajlámpat 
visz magával. Az eltévedések es összeütkö
zések azonban úgy is gyakoriak.

Aztán tovább sétáltunk. A szellem egy
szerre csak inegállott s idegesen szemét kezdte 
dörzsölni.

— Látóidegeim ezudar állapotban lehet
nek. Azt csak nem hihetem, hogy az inkák 
temploma Nyíregyházára került.

— Kérlek az az épület nem székes- 
egyház.

— Hát mi?
— Az a vármegyeház.
— Jó viccz.
— Komolyan. — Művészi szempontból 

ugyan a Szent Péter templom és egy czi- 
gány putri között foglal el középállást, de 
tény, hogy a megyei közigazgatás benne szé
kel. Különben én sem hinném. Akarsz 
még középületet látni?



bátos embert és szerette a hazát! Ha a kis 
gazda megbukott bármi oknál fogva is, még 
nem zúgolódott, mint ma! — Mert volt re
ménye ! Beszegődött a jó urasághoz és uj 
dolgos életre adta magit! Remélt a többiek 
példájából! És joggal! — Az ily uradalmak 
mintegy korrektivumot képeztek a még ak
kor önállósulni kezdett kis gazdák életére 
nézve is stb.

így gyarapodott, igy élt hitben, remény
ben és türelemmel az ország legnagyobb 
kincse: az ember anyag, a gazdasági mun
kásnép !

Azt hiszem, ez is boldog egyszerűség 
volt és a nemzeti élet szempontjából csak 
kívánatos!

De hát divatba jött a földeknek a bér
beadása is ! Egész mérföldekre terjedő ura
dalmak mentek majdnem — legalább a rajta 
élő emberanyagot illetőleg — korlátlan ha
talommal bérbe, mert hát házilag nem ele
get jövedelmezlek ! És szomorú, hogy a na
gyobb jövedelem előállítását nem a szolid
ságban és okszerűségben keresték, hanem a 
rövid tartamú bérletben! Mily rövid látás!

Valóbán a bérlők két-háromszorosát hoz
ták ki az eddigi jövedelemnek!

De hát hogyan?
Hisz' a legtöbb semmi befektetést sem 

eszközölt!
Talán nagy volt a szakképzettségük, in- 

tel'igenciájuk, hogy ilyen csudát míveltek? 
Aligha 1 Más volt az ok!

De nem jó ilyet ma részletezni!
A tény az, hogy óriási bérösszegeket 

fizettek és mellette maguk is meggazda
godtak !

Azt, hogy a cselédek fizetése megválto
zott, marha tartásuk elveszett stb., a mun
kások panasza felhangzott és egyéb ilyen 
dolgok történték, ki vette volna azt figye
lembe oly óriási fényes eredmények mellett, 
midőn a pénz csak úgy ömlött és a föld 
értéké rohamosan emelkedett?!

Eleinte csak az ideálisták és moralisták 
látták ez uj gazdálkodási módszerben a be
következhető bajok uj csiráit. De ha szóltak, 
lehurrogták őket: szamarak vagytok, nem 
értitek a dolgot! vagy: osztálygyűlölet, fele
kezeli türelmetlenség vezet titeket stb.

El kellett hallgatni! Hisz a közigazga
tás sem látta a bajt!

— Nem kérek belőle. Azaz mégis, mu
tasd meg u színházatokat.

— Nagyon szívesen. Hanem megjegy
zem, a központhoz nincs egészen közel. — 
Tudsz jól gyalogolni?

— Tudok.
S ezzel megindultunk.

Mire megérkeztünk, öreg este lett, úgy, 
hogy a színházból bájos körvonalainál egye
bet nem láthattunk.

— Minő kár, hogy nem láthatom, szólt 
udvariasan.

— Mivel töltőd az időt holnap, kérdez
tem tőle.

— Ne is emlékeztess rá barátom, rém 
sok dolgom lesz. Nem is hiszem, hogy a 
bosszuállás művét egy hét előtt befejezzem. 
Képzeld, megbízatásom értelmében minden 
kész tárczát el kell koboznom és városotok
ban ez valósággal ragadós betegség. Az 
emberek abban a tévhitben élnek, hogy a 
helyesírás elsajátítása után a tárczairásban 
kell magukat gyakorolniok!

— Hát még akik az ortographiával sin
csenek tisztában!

A szellem erre letörölve könnyeit, nagyot 
sóhajtott és kezet nyújtott.

— Fogadni mernék, hogy a mai fecse
gésünkről tárczát fogsz írni.

— De kérlek, hogy gondolhatsz ilyet. 
Semmiesetre.

A szellem bánatosan intett s fejét le
hajtva, busán távozott.

IN Y 1 H E G Y H Á Z A .

De mégis csak furcsa dolog volt az, 
h°gy egy pénzszegény országban, melyben 
csak ú„-y „more patrio“ gazdálkodnak, a föld 
ára rohamosan emelkedik, elannyira, hogy 
egy gazd. cseléd egész életén nem bír már 
egy holdra valót sem megtakarítani!?

Hát biz ez furcsa, de nem magyaráz
hattam

Ugyanis egyrészről a föld ára és jöve
delme igen nagy lett, de más részről a mun
kásnép erkölcsei és jó tulaldonságai ismét 
rohamosan fogytak és a gyöngébb kis gaz
dák sorra buktak, konkurrenciát csinálván 
az amúgy is már .gén lenyomott bér mellett 
szolgáló cselédeknek és munkásoknak. — 
Hová lett a nép jóléte? Hisz az anyag el 
nem vész!? Nem is veszett el!

Mert a fizika szerint az erők és anya
gok nem vesznek el, hanem csak átala
kulnak !

S akik e rohamos átalakulási proces- 
sust vezették, azok voltak a nemzet legjobb 
fiai — a rablógazdálkodás terén.

A múltból sok, sok ilyen képet lehetne 
felidézni, melyekből világosan látható, miként 
alakulnak át az erkölcsi erők, az emberek 
nemes tulajdonai, polgári erényei, hite, sze- 
retete és reménye, a kabát és felsőbbség 
iránti tisztelet stb. a mai élv vágyó kor kin
csévé: aranynyá, pénzzé és hogy hová lett 
a sok kis ember tűrhető jóléte!

Sok ilyen átalakító procedúra volt, sőt 
van még ma ié nálunk! Nem is szólok az 
általánosan ismert uzsora ezer neméről! Csak 
kettőt, a mi a gazdákat különösen érdekel
heti, emelek ki még! Először, hogy az uj 
módi gazdálkodás a legtöbb igazi gazdát is 
zavarba hozta, elébök állitván az alternatí
vát : vagy szintén rablógazdálkodást űzni, 
vagy megbukni! Sajnos, hogy ez alternatíva 
első része érvényesült majdnem országszerte! 
Másodszor érdekes tudni, hogy vannak oly 
nagy bérletek is, melyek már hálátlannak, 
sikertelennek tartják a házilag való gazdál
kodást, és pedig azért, mert a cselédek, a 
gazdasági munkások már nagyon rosszak! 
Röviden: nincsenek már pénzzé átalakítható 
erkölcsei! Hacsak nem az elkeseredést vesz- 
szúk, melyet azonban már csak a búj tóga lók 
és felforgatok képesek kiaknázni.

Belátják a bérlők, hogy az eddig érvé
nyesített fizikai törvényt sem működtethetik 
már saját előnyükre!

Azért is mást gondoltak! Sok a nép, 
sok a szegény kis gazda ! majd kiveszik ezek 
az uradalmat albérbe, felesbe, vagy e kettős 
kombiuáczió alapján jó magas áron! Mert 
hisz más munkához nem értenek és remény
iének is jó termést, — majd egymásra lici
tálnak! Tehát még a gazdálkodással járó 
risicót is a kis ember nyakába sózzák! — 
Hogy bele buknak, nem baj! van nekik egy 
kis házuk és egy kis földjük, majd telik 
ebből! — Jövőre aztán majd jönnek megint 
mások!

És úgy történik!
A bérlő csak nem bukatik bele! Hogy 

aztán nemzeti szempontból ez tán veszélyes 
is, ki gondolt volna arra?

S így ezen legújabb módi gondolkozási 
rendszer mellett a kis gazáák is sorba elve
szítik a mijük volt és van!

De hisz’ c kis gazdák vagyona sem ve
szett el, csak átalakult! Igaz, szomorú való!

S akik ez átalakulási processust veze
tik, azok ismét a nemzet legjobb fiai — az 
élelmesség terén!

(Folyt, köv.)

Főgim názium unk elmúlt 
tanéve.

Százhuszonnyolc z oldalra terjedő vaskos 
füzetben számol be Martinyi József igazgató 
a nyíregyházi ág. hitv. evang. főgimnázium 
elmúlt 1897,9*-ik iskolai évéről a mely 
értesítő az iskolának immár 34-ik értesítője.

A szorosabb értelemben vett értesítőt 
ezúttal dr. Vietórisz József tanár szépirodalmi 
dolgozata vezeti be, aki Vergilius bukolikus 
költeményeiből három ekloga magyar fordí
tását mutatja be pattogó, folyékony In xa- 
meterekben. A poéta-tanár, mint bevezető 
soraiban felemlíti, már az egész könyv for
dításával elkészült. Hogy sikeres munkát 
végzett, azt a bemutatott részek kétségtelenné 
teszik.

Közli ezek után az értesítő egész terje
delmükben azokat az alkalmi beszédeket, 
amelyeket Porubszky Pál tanár I tí!)8. októ
ber 4-én, Martinyi József igazgató a 48-iki 
törvények szentesítésének 50-ik évfordulója 
alkalmából és dr. Vietórisz József a millen
niumi emlékünnep évfordulóján rendezett 
iskolai ünnepélyeken tartottak s amelyekről 
annak idején lapunk is megemlékezett.

Majd a főgimnáziumi tanács és a tanári 
karra vonatkozó adatokon kívül részletesen 
felsorolja a múlt tanév folyamán az egyes 
osztályokban elvégzett tananyagot s ezeket 
követi az igazgató jelentése a tanévről.

Megtudjuk ebből a jelentésből, hogy az 
Ukolai év a múlt év augusztus 29-én vette 
kezdetét egy tanári értekezlettel, a következő 
napokon tartatlak meg a javító és pótló 
vizsgálatok, a beiratások pedig szeptember
2—4 napján eszközöltettek.

A beiratások azonban nem kis jelentő
ségű panaszra szolgáltatlak okot. A jelent
kezők száma tetemesen meghaladta a törvé
nyesen megszabott maximális létszámot az 
alsóbb, különösen az I. és II. osztályokban, 
úgy hogy közülök igen sokat a legjobb aka
rat mellett sem lehetett felvenni.

Ezzel a körülménynyel foglalkozik egyéb
iránt az igazgató jelentésének még egy má
sik része is, amely .Tervek a jövőrefc czim- 
mel a következőket tartalmazza:

Tervek a jövőt e.
Tizenkét évvel ezelőtt emelt uj isko* 

Iánkról azt hittük, hogy egy fél századra leg
alább elegendők lesznek. Tanítványaink szama 
azonban oly rohamosan nőtt, gyűjteményeink 
pedig annyira szaporodtak, hogy a főgymna- 
sium tanácsa pár évvel az építkezés után 
már, előrelátásból, 10 ezer forinton megvá
sárolta a szomszéd házat, hogy terjeszkedni 
lehessen. De a nem régen eszközölt építke
zésből adósság terhelvén a pénztárát, arról 
szó sem lehetetett, hogy saját erőnkből mi
hamar építkezhessünk. Az a közönség, az ér
dekelt közönség sem nagyon lelkesedett, 
melynek áldozatkészségére hivatkozott a fő- 
gymnasiumi tanács. Körülbelől 2000 forint 
gyűlt be e czélra közadakozásból. Tervbe 
vettük aztán, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumhoz fordúlunk s tőle kérünk 
segélyt építkezési czélra. De cl kellett ejte
nünk a tervet, nehogy komplikáljuk a ma
gasabb évi subventionak kérdését, mely 
megoldásra várt, s melynek nagyobb ösz- 
szegben való folyóvá tetele első helyen volt, 
mondhatnám, életkérdése az iskolának. Ma 
hála Istennek, ez ügy kedvező megoldást 
nyert; személyi, dologi s folyó szükségleteink 
fedezetet nyertek. Kötelességünk ennélfogva, 
hogy most már az épület szükséges kibőví
tésének módozataival foglalkozzunk. — Sza
porítanunk, nagyobbitanunk kell a tanter
meket. Megköveteli ezt tőlünk a tanár és 
tanuló egészsége, a fegyelmi és tanulmányi 
eredmény, s drága pénzen megvásárolt es 
összegyűjtött szertáraink bősége.

És én teljesen bízom a kormányzó ta
nács bölcsességében, belátásában, s meg va
gyok róla bizton győződve, hogy meg fogja 
találni a módot és eszközöket, melyeknek 
igénybevételével az épület kibővítésének kér
dése szintén kedvezően fog megoldat ni. Ter
mészetesen, hogy mindaddig párhuzamos 
osztályok felállítására gondolni sem lehet. 
Pedig ez is égető kérdés. “

Bizonynyal nagyon égető kérdés, amely
nek megoldása nem várathat sokáig magara !

__________3
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Az igazgató jelentése általában az el
múlt tanévet kedvező eredményűnek találja. 
A legyei mi viszonyokra vonatkozó részben 
azonban sajnálatos esetekről is meg kellett 
emlékeznie. Két tanulót volt kénylelen a ta
nártestület az intézet kebeléből való kizárásra 
ítélni, egyet pedig „csendes eltávolítással4 
büntetett, négy tanuló pedig kisebb vétségek 
miatt igazgatói megrovásban részesült.

Az ifjúsági egyesületek, névszerint a Bes
senyei önképző kör, a daloskör, zenekőr, 
zeneiskola, tornakör és a tilléregylet műkö
déséről szóló beszámolás után az iskolai ün
nepélyeket, s velük kapcsolatban a Kossuth 
Lajos nevére tett alapítványi pályázat ered
ményét ismerteti az értesítő.

Majd a tanárkodásuk 25 éves évforduló
ját jubiláló Szlaboczky Imre és Mészáros Fe- 
rencz lanárok megérdemelt ünnepeltetéséről 
szóló rész után az évenkénti 16000 frt ál
lami segélyre vonatkozó szerződésről emlé
kezik meg, amelyet egész terjedelmében kö
zöl, s amelynek megkötése, illetve az állam
segély megszerzése körül tett fáradozásjiért 
meleg hangon adózik a főgimnázium felügye
lőjenek, dr. Meskó László orsz. képviselőnek.

A könyv és szertárak gyarapodásáról 
szolu részek után találjuk a jelentést az érett
ségi vizsgák eredményéről, az intézet javára 
a tanév folyamán tett adományozásokról s 
az ösztöndíjakról, végül pedig a tanulók ér
demsorozata és a reájuk vonatkozó statisz
tikai adatok közlése után a kővetkező tanév 
kezdetére es a beiratkozásokra vonatkozó 
szokásos figyelmeztetés olvasható.

A statisztikai adatokból közöljük a követ
kezőket :

Az iskolába beíratott 418 rendes és 26 
magán tanuló, összesen 443. Vizagát tett 
409 rendes és 23 magán-tanuló összesen 
432. Vallás felekezet tekintetében első helyen 
állanak az izraeliták, kiknek száma 155; 
messze utánuk következnek az ág. hitv. 
evangélikusok 91-en, ev. reformátusok 86-an, 
róni. katholikusok 83-an, es gör. katholikusok 
17-en.

A tanulásban tett előmenetelre nézve 
általános jeles osztályzatot nyert 39, jó osz
tályzatot f*6, elégséges osztályzatot 1^4. Egy 
tantárgyból bukott 71, kettőből 31, több 
tantárgyból 21; ö-szesen 123.

A női ip a r-isk o la  k iá llítá sa .
A nők társadalma Nyíregyházán a nő

egylet áltál fentartott nőipar-iskola munka- 
kiallitása iránt nemcsak azért viseltetik há
lával, mert a női Ízlést fejlesztő kézi munkák 
egesz tárházát adja át közszemlére, de főkép 
azért is, mert a nővilág igen nevezetes talál
kozó helyévé fejlődött ki ez a kiállítás.

Erre pedig legalább is olyan nagy szük
ség van az adott körülmények között, mint 
az ipar-iskola czelirányos fejlődéséből me
ríthető tanulságokra. Az első a nők lelki 
világának egyik nevezetes szüks égletet elegiti 
ki, a másik a mindennapi életben is érvé
nyesíthető Ízlést és ismeretkört fejleszt.

A nőipar-iskola kiállításainak jelentősé
géről tehát eltérő vélemények nem lehetnek. 
Minden tanév végének nevezetes eseménye 
az, amely ele érthető kíváncsisággal tekint 
a város hölgy-közönsége.

Az idei kiállítás vasárnap, e hó 4 -én 
d. e. 10 órakor nyittatott meg a nőegylet 
tagjainak s az iskola növendékeinek élénk 
érdeklődése mellett. A megnyitó beszédet 
Leff'ler Sámuel nőegyleti titkár tartotta.

A kiállításról szakavatolt tudósítónk a 
következőkben számol be:

A kiállítás a növendékek csekély szá
mának daczara terjedelmes; amennyiben két 
termet tölt be, tartalmas mert a kézimun
kák a legmagasabb igényeknek is megfelel
nek és ízléses úgy az elrendezésben, mint a 
kivitelben.

Első sorban mcgemlitendők a fehérne
műik és a fehér hímzés, mint a leghaszno

sabb és fontosabb kellékei a háztartásnak és 
ezzel együtt a női nevelésnek. Igen szép, 
gazdag és Ízléses, valamint egyszerűen hasz
nos czikkekkel találkozunk. Kiállításukban 
pontosság és takarékosság nyilvánul és ha a 
növendékek továbbra is a kijelölt irányt kö
vetik, igen nagy hasznára válnak a jelenlegi 
és jövendőbeli családjuknak Szép munkáikért 
dicséretet érdemelnek e térén Eötvös Mariska, 
Szénfi Erzsébet, Kubassy Berta, Trajtlcr 
Anna, Klinczkó Margit, Dietz Zsuzsó stb., 
de különösen az érdemekben gazdag Bégányi 
Gizella kisasszony a ki ez évben is lanka
datlan munkakedvvel és kiváló képzettséggel 
töltötte be hivatását.

A fehér hímzések rendkívül szépek, 
láthatunk ágyneinüeket, ing-betéteket stb., 
tinóm kivitelben, áttöréssel és anélkül; főér
demük a tisztaság és tömörség.

Innen áttérünk a díszmunkák ezer féle 
változatos sorára. Remek példányai vannak 
itt a point-lac és vert csipke zsebkendőknek, 
melyek mindegyike egy-egy megtestesült álom. 
A legszebbeket közülők Szabó Laura (oki. 
tanítónő), özv. Berta'an Kálmánné, Klinczkó 
Margit és Lukács Margit készítették. Igen 
szép áttörések, kalotaszegi várót tasak, da- 
maszt lapos és magas hímzések; a túli hím
zések egész sora, a melyek még abban is 
kiválóak, hogy mindkét oldalon egyenlően 
szépek, receguipur, horgolás keret munka, 
bogozáson kívül minden egyszerűbb és dísze
sebb kézimunka föltalálható a kiállítás kere
tében. Ezen sokféle munkákban dicsérettel 
említendők Klinczkó Margit, Szabó Laura, 
Lukács Margit, Molitóricz Erzsiké, Dómján 
Erzsiké, Dcutsch Szeréna, Baruch Klára, 
Martinyi Margit, Déri Erzsi, Dictz Zsuzsó, 
Csapkay Ilonka, Fráter Kata, Dankó Lót ti 
és Kata, Imre Mariska, Oláh Piroska, Ku
baiig Berta, Pintér Erzsiké, Neubauer Ma
riska, Csernák Margit, Márkus Juszti, Buday 
Lili, Milotay Ilonka, Stojfan Ilonka, Vágó 
Margit stb.

Egyes feltűnő tárgyakat említve, első 
sorban all Klinczkó Margit tűfestésű kepe, 
amely valódi remeke a festésutánzásnak, két 
madarat ábrázol virág lombon. Hasonlóan 
szép a Szabó Laura ugyancsak tflfestésú arcz- 
kép állványa. — Bámulatos türelemre mutat 
Buday Marcsa sálon tahiétte-jo, a mely *ze<n- 
rontóan apró szálú fátyol szövetre van mér
tani pontossággal hímezve. Ugyancsak reme
kül készített sálon tablette a Lukács Margit 
spanyol hímzése. Eredetiségük által tűnnek 
ki a japán taldiszek apró polczaikkal, újdon
ságnak tekintendők a színes damasz alapú 
hímzések, rendkívül finoman hatnak a túli 
legyezők a melyek közül igen szép a Lu
kács Margit, Klinczkó Margit és Baruch 
Kláráé. Nagy választékban készültek e tan
évben tuggön>ók, van kalotaszegi fehér át
törést!, színesre hímzett és több áthuzatu, 
egy es kétszárnyu függöny.

A fehér selyem alapon hímzett egyházi 
ruhák nagy gonddal és kitartással nem kü
lönben ízléssel vannak kiállítva; rendkívül 
kecsesek a különféle painlag-vánkosok több
nyire ideális ti'ill körzettel; megszámlálhatat
lan sora a teher és tarka monogramoknak, 
subrikalt ing és agy betétek, szóval a női 
foglalkozás minden ága nagy számmal van 
képviselve. Megemlitendők még az Ízléses ru 
hák és kötények a melyek közül sok el is 
kelt. Ha a kiállítást végig tekintjük föltétien 
elismeréssel kell adóznunk az intézet vezér 
szellemének: Kégly Szeréna kisasszonynak, a 
ki páratlan szakavatodsággal, Ízléssel és 
gonddal oldotta meg nehéz feladatát. Mig a 
ruha varrásban elért ssép sikere a kiállítás
nak Buday Marcsa kisasszonyt dicséri.

A tanulságos kiállítás három napon át 
volt nyitva. A város hölgy közönsége talán 
még fokozottabb érdeklődést tanúsított iránta 
mint az előző évek kiállításai iránt, s igy a 
fenntartó nőegylet a nagy erkölcsi siker 
mellett mindenesetre anyagi eredményre is 
hivatkozhatik.

A kiállítás bezárását a nyeremény tár
gyak kisorsolása előzte meg.

H í r e k .
—  Kineveié*. Az igazságügyminiszter Sol

tész Endre joggyakornokot a kisvárdai kir. 
járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki.

—  Egyházmegyei közgyűlés. A tiszavidéki 
ágost. evangélikus egyházmegye közgyűlését 
Debreczenbcn, junius 30-án tartotta meg, 
Materny Lajos főesperes és dr. Meskó László 
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. Előtte 
való nap délután a közgyűlést istentisztelet 
előzte meg, melyen Révész János nagybányai 
lelkész tartott magvas szónoklatot, melyben 
a fősuiyt a szocziális eszmék rohamos ter
jedésének meggátlására fektette, majd az 
ultramoltán túlkapások ellen kelt ki. A köz
gyűlést megelőzőleg istentisztelet volt, me
lyet Geduly Henrik nyíregyházi lelkész tar
tott. A megalakulás után Meskó László elnöki 
megnyitóját tartotta meg, melyben felemlíti, 
hogy az egyházmegye még csak féléves s 
már is szép eredményeket ért el s ha az 
egyház tagjai az ügyek iránt hasonló érdek
lődéssel viseltetnek, az esetben az egyház 
még nagyobb lendületet fog venni. Ezután 
a legközelebbi mozzanatokról tesz említést, 
így Szentiványi Árpád egyházkerület! főfel
ügyelővé történt megválasztása felett örömét 
fejezi ki, jelenti, hogy ünnepélyes beigtatása 
julius 10-én lesz; Simkovics Bál alesperes 
haláláról részvéttel emlékezik meg az elnök 
s jegyzőkönyvileg örökítik meg emlékét; a 
lelkészi fizetésekre nem rég alkotott törvény 
behozatala óta nagyon sokan hangoztatják, 
hogy ne fogadjon el a protestáns egyház 
ajándékozást az államtól. Elitélendő egyesek 
ellenkezése, mert a mit az állam ad, az nem 
ajándék s amit az állam ad, azt minden 
magyar embernek emelt fővel kell fogadni. 
Sérelmesnek tartja azt, hogy az egyház mint 
erkölcsi testület alá van vetve a kormány
nak. Igyekeznünk kell, hogy ne sokáig le
gyünk oly helyzetben, melyben a mi egy
házunkat erkölcsi tekintetekben más hata
lommal kelljen ellenőriztetni. Materny Lajos 
főesperes indítványára, a/, elnöki megnyitót 
teljes szövegeben jegyzőkönyvbe igtatják. 
Szántó Gyűl i dr., az uj világi jegyző, kö
szönetét mond megválasztásáért s leteszi az 
esküt. Varga J mos. az uj iskolalátogató is 
letette az esküt. Materny Lajos föesperes 
tartott beszédet. Szerinte az egyházmegye 
nyomott viszonyok között alakult. Szomorú 
mezőgazdasági állapotok, az egesz országot 
fenyegető szocziálisztikus mozgalmik mini 
nehez s sok gondot adnak a vezetőknek. 
Ezeket a mozgalmakat erőszakkal, csendőr- 
szuronyokkal elfojtani nem lehet, csupán a 
vallás, az igazi keresztény szeretet az, mely 
gátat tu«l vetni ezen karos mozgalmaknak. 
Az egyház embereinek lankadni nem szabad, 
működjenek továbbra is buzgalommal, ki
tartással s akkor meg lesz az eredmény. — 
Igaz ugyan, hogy eddigi működéseéit sem 
illetheti szemrehányás az egyház embereit, 
de lassan lehet fejleszteni az egyház hitéletet, 
megszüntetni a társadalmi bajokat. Ezután 
jelentését ösmertette a főesperes, mely az 
egyház beléletére vonatkozó adatokat tartal
mazza. A jelentést tudomásul vették. A f. 
évi julius hó 10—13. napjain Miskolcion tar
tandó egyházkerületi közgyűlésen az egyház
megyei képviselik a lelkészek közül Bortnik 
György kölesei lelkész és Geduly Henrik 
nyíregyházi lelkész, — a világiak részéről 
Májcrszky Béla és dr. Szántó Gyula jegyző. 
A tárgysorozat tárgyalása után a jövő évi 
közgyűlés helyéül Nagy-Váradot jelölték ki.

—  A tiszai ágost. hitv. evang. egyház
kerületnek Miskolczon f. évi julius hó 10—12. 
napjain megtartandó évi közgyűlése az egy
házi alkotmány 141 -ik §-a értelmében Szent- 
Iványi Árpád urat, mint az egyházkerület 
újon választott felügyelőjét „főiesketi és hiva
talába ünnepélyesen beiktatja." Ugyanis; 
vasárnap f. é. julius hó 10-ik napján dél
előtti 9 és fél órakor a közgyűlés vendégei 
és tagjai az egyház emeleti tanácstermében 
gyülekeznek s innen templomba vonulnak ; 
délelőtti 10 órakor istcnilisztelet lat tátik'



Terray Gyula gömóri főesperes szónoklatá
val és offertoriummal az egyetemes ev egy
házi gyámintézet nagy szeretet adományá
hoz; délelőtti 11 és fél órakor a közgyű
lésén, ugyancsak a templomban, az ág. ev. 
egyházkeröleti felügyelői helyettes megnyit
ván a gyűlést, ez megalakul és az egyházke
rületi szavazatszedő bizottság jegyzőkönyve 
alapján méltóságos Szent-Iványi Árpád, gö- 
möri egyházmegyei felügyelő és országgyűlési 
képviselő úr törvényesen megválasztott egy
házkerületi felügyelőnek jelentetik k i; a meg
választott egyházkerületi felügyelő esküt tesz, 
a püspök által ünnepélyesen beiktattatik, szék
foglaló beszédet tart s a közgyűlést bezárja. 
Zelenka Pál, püspök. Dr. Szontagh Miklós, 
egyhker. felügyelői helyettes.

—  Anyakönyvvezetői kinevezések. A bel
ügyminiszter Bulla Zsigmond jegyzői Írnokot 
az orosi, Vágó Jenő jegyzői Írnokot a fényes- 
litkei, Dubaij György aljegyzőt a baikányi és 
Herényi Béla jegyzői Írnokot a piricsei anya
könyvi kerületbe helyettes anyakönyvveze
tőkké nevezte ki.

—  A csendőrség köréből. A Nyíregyházán 
felállított uj csendőr szárnyparancsnokság, 
valamint a Kis-Várdán véglegesített szakasz- 
parancsnokság működését a folyó hó l-én 
megkezdte. Ezzel egyidejűleg a nyíregyházi 
ideiglenes tiszti különítmény feloszlattatott.

— lijabb ajánlat villamos vasútra. Tegnap 
szerdán délelőtt dr. Járossy Sándor helybeli 
ügyvéd, az úgynevezett ártéri vasút előmun
kálatainak engedélyese ajánlatot adott be 
Nyíregyháza városához egy az államvasutak 
pályaudvarától a városon keresztül a Sós
tóig létesítendő közúti villamos vasútra. Az 
ajánlathoz csatolva van a szerződés terve
zete is. A szerződés-tervezet szerint a villa
mos erőre berendezett vasút keskeny — 76 
czentiraéter — nyomtávval építtetnek A vá
rostol az 1960-ik évig kér engedélyt, mely
nek elteltével a vasút ingyen menne át a 
város tulajdonába. Ezenkívül 20 évig köz
ségi pótadó alóli és vámmentességet kér, 
valamint a vasul által elfoglalandó területek, 
ugyszintén amennyiben a villamvilágitási 
vállalattal az áram szolgáltatásra megegye
zésre jutni nem tudna, az áramfejlesztőtelep 
czeljára szükséges terület díjtalan átengedé
sei. Az egész vonal négy szakaszra osztat
nék be. Egy szakasz volna az államvasutak 
pályaudvarától a városházáig, a második a 
városházától a város-major mellel ti vámso- 
rompóig. a harmadik innen az ó-szőlő végéig 
s a negyedik az ó-szőlő végétől a Sóstóig.
A személy szállítás viteldiját a szereődes- 
tervezet egy szakaszra 8 kr, kettőre 12, há
romra 16, és négy szakaszra 20 krra tervezi. 
A szerződés tervezetet, mint értesülünk, a 
a tanács és a képviselőtestület kebeléből a 
villamos vasút ügyeinek előzetes tárgyalásira 
kiküldött bizottság szombaton délután veszi 
tárgyalás alá.

— Halálozás. Mikecz Miklósáé szül. Inrzédy 
Borbála úrnő tegnap, szerdán délután, élete 
♦iO-ik évében Keinecsén elhunyt Temetése 
holnap délután megy végbe.

— Az érfolyó mélyítése. Tudvalevőleg a 
vasúti ut kiépítésének egyik előfeltételét ké
pezi, hogy az érfolyó feneke 80 centiméter
rel lemélyitessék. A nagy fontosságú kérdés 
fölött tegnapelőtt, kedden d. e. tartatott 
meg a tárgyalás Szabolcsvármegye alispáni 
hivatalában, amelyen az alispánon kívül a 
város képviseletében Bencs László polgár- 
mester és Klein István főmérnök, az állam- 
épiteszeti hivatal részéről Koczok László fő
mérnök, a Nyirviztársulat képviseletében pe
dig Szeszich Lajos társulati igazgató főmér
nök vettek részt. A tárgyalás több mint 3 
óra hosszat tartott, azon ok miatt, mert a 
Nyirviztársulat részéről igen sok olyan kivá
nalom támasztatott, amely a lemélyítést és 
a vele kapcsolatos munkaiatokat szerfelett 
megdrágítja. így nevezetesen nemcsak az 
összes hidak, s köztük a tokaji utón levő 
kőhíd helyett újak építendők, hanem a ser
tések és lovak fürösztése, valamint a talyigák
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és kocsik mosásának megakadályozása czél- 
jából a vasgyár-uttól kezdve a tokaji útig 
megfelelő kerítés felállítását kívánja. Ezen 
akadályok daczára remélhető, hogy a lemé
lyítés még ez év folyamán megtörténik.

— Kerékpárosaink Debreczenben. A deb- 
reczeni kerékpár-egylet, mely alig pár hét 
előtt alakult meg s máris 115 működő tagja 
van, vasárnap délután a Margit-fürdő kor
csolya pályája helyén létesített verseny- 
pályán kerekpár-versenyt rendezett, amelyre 
meghívta a nyíregyházi kerékpár-egyletet is. 
Az egyletnek 6 tagja indult át Debreczenbe 
részint vonaton részint kerékpáron. A deb- 
reczeniek kitüntető szívélyességgel fogadták 
a nyíregyháziakat, kik a mintegy 100 kerék
párosból álló menettel együtt mentek ki a 
verseny színhelyére. A nyíregyháziak közül 
nehányan a versenyek végét be sem várva 
az esteli vonattal haza utaztak. — A 
többiek azonban részt vettek a banketten 
is, ahol annyira összebarátkoztak a debre- 
czeniekkel, hogy ezek Ígéretet tettek arra, hogy 
vasárnap visszaadják a látogatást a nyíregy
háziaknak.' (Jjfejértóig gépen jönnek, ott vo
natra szállanak, hogy az Ujfejértó—Nyíregy
háza közötti kövezetlen homokos útrészt el
kerüljék.

— A kisvárdai vár. Említést tettünk 
múlt számunkban arról, hogy a műemlékek 
országos bizottsága legutóbb tartott ülésében 
felhívni határozta el Szabolcsvármegye kö
zönségének ügyeimét a kisvárdai régi várrom 
fentartására. Ezen hírünkre hivatkozással a 
• Kisvárdai Lapok* megjegyzi, hogy a kis
várdai ősi várfal évtizedek óta a kisvárdai 
közbirtokosság figyelmes gondozása alatt áll, 
s a legutóbbi millenniumi emlékünnepély al
kalmával, amikor emléktáblát helyezett el a 
varfalra a vármegye, a szónokló alispán a 
történeti emléket továbbra is a közbirtokosság 
gondjaira bízta.

—  A nyíregyháza- vásárosnaményi vasút
előmunkálatainak engedélyese Vidovich Meny
hért nyug. ezredes a vasút tervezésének elő
zetes munkálataival már annyira haladt, 
hogy mint értesülünk, az érdekelt községek
nek elküldötle az eddig összegyűjtött ada
tokról egybeúllitott kimutatásokat s még e 
hó 17—20-ika körül személyesen felkeresi az 
érdekelt községeket a szükséges tárgyalások 
megkezdése czéljából.

—  Védekezés a szőlőmoly és az iloncza 
ellen. Miután a szölőmoly és a szőlőiloncza 
a folyó évben az ország némely borvidékén,
— igy különösen nálunk is, — a rendesnél 
nagyobb mennyiségben lépett föl, és 1S9G. 
óta e rovarok megjelenése terjedőben van, 
a földmivelésügyi miniszter a rovarok föl
ismerésére és az ellenük való védekezés mód
jára nezve tájékoztató útmutatást dolgozta
tott ki s annak kellő számú nyomtatott pél
dányban való megküldése mellett felhívta a 
törvényhatóságokat, hogy a védekezés iránt 
erélyesen intézkedjenek s ezáltal az emlitett 
rovarok továbbterjedésének gálát vessenek. 
A védekezési útmutatás egy példánya meg 
fog küldetni mindazoknak, akik ez iránt
— akár csak levelezőlapon — a földmivelés
ügyi minisztérium szőlőszeti osztályához for
dulnak.

— Izgató mnnkások. Az aratási munká
latok megyeszerte megkezdődtek és javában 
folynak. Két balsai ember azonban nagyon 
zokon vette, hogy a birtokosok idegen mun
kásokkal segítettek a munkás szükségleten. 
Megtámadták a jámbor felvidéki aratókat s 
agyonveréssel fenyegették. Az értesített csen
dőrség az izgató munkásokat letartóztatta és 
bekísérte a nyíregyházi ügyészség fogházába.

— Német költők magyarban. Ez a czime 
annak a díszesen kiállított verskötetnek, a 
mely nehány héttel ez előtt jelent meg Pé
csett, s Cziglányi Béla kir. itélő-táblai biró 
német költők legszebb dalainak magyar 
nyelvre való átültetését tartalmazza. A kö
tetben megtaláljuk Andersen, Bildieu. Burns, 
Fűnké, Gőthe, Heine, lbinecke, liiickert, 
Schubert. Brahms, Lonrr, Mmdelsson, Pcchan,
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Schuman stb. gyönyörűséges dalait. — A 
könyv nagy szolgálatot tesz azzal, hogy a 
német poetikus irodalom gyöngyeiből épen 
azokat ültette át, a melyekre a zeneszerzők 
széliében ismert dalokat komponáltak, lehe
tővé tévén ezzel azt, hogy a nagy német 
zeneszerzők legkedveltebb, nálunk is közis- 
meretü dalait magyar nyelvű versszöveggel 
élvezzük. Emeli a kötet értékét a pompás, 
zengzetes fordítás, e mely hűen adja vissza 
az eredeti bájosságát és szépségét úgy, hogy 
a kötet mindenegyes versénél feledi az ember, 
hogy csak fordítást olvas. A versek egytől-egy ig 
oly alakba vannak öntve, hogy most már 
magyar nyelven is dallamos, igazán költői 
szárnyalasu szövegét képezik Schubert, Scuh- 
man, Mendelsohn, Rubinstein stb klassikus 
zenéinek. A valóban becses könyv szerkesz- 
kesztőségünk utján is kapható. Ára két forint.

—  Közigazgatási bejárás. A kereskede
lemügyi miniszter értesítette Szabolcsvár
megye alispánját, hogy a Lamarche Albert 
előmunkálati engedélyes által Nagy-Károly— 
Mátészalka—Kis-Várda között építeni szán
dékolt helyi érdekű vasút közigazgatási be
járására határidőül julius hó 20—26. napjait 
tűzte ki s az eljárás vezetésével Barthos 
Andor miniszteri titkárt bízta meg. A bejá
rás junius 20-án Nagy-Károly, Gsanálos és 
Vállaj; 21-én Merk, Fábiánháza és Nagy- 
Ecsed; 22-én Gsaholy és Mátészalka; 23-án 
Ü-Palyi, N.-Dobos, Olcsva és Vitka; 25-én
V.-Namény, Kis-Varsány, llk és Gemzse;
26-án pedig K.-Báka, N.-Báka, Anarcs, Ajak 
és Kis-Várda községek határaira nézve tar- 
talik meg. A bizottság 20-án N.-Károly, 21-, 
22- és 23-án Mátészalka, 25- és 2G-án pe
dig Kis-Várda községek községházainál mű
ködik.

— Tíz éves találkozás. Felkérem iskola
társaimat, akik velem ezelőtt 1 • évvel a 
nyíregyházi főgimnáziumban érettségi vizsgát 
tettek, hogy a folyó hó 24-ik napjára Nyír
egyházára tervbe vett találkozón való rész
vételükről értesíteni szíveskedjenek. A részt
vevőket a találkozó részleteiről küiön-kúlön 
értesitendem. Dr. Prok Gyula, ügyvéd.

—  Katholikus főgimnázium Debreczenben. 
A kultuszminisztérium a napokban érkezett 
leiratában értesítette Debreczen város közön
ségét, hogy a városi közgyűlésnek a római 
kath. algimnáziumnak főgimnáziummá fejlesz
tése érdekében hozott határozatait, és az 
ezekről szerkesztett alapitó okleveleket jóvá
hagyta. Az alapitó oklevélben ki vannak 
fejtve azon föltételek, a melyekkel a város 
támogatja a főgimnáziummá fejlesztendő 
kath. algimnáziumot. A közgyűlés részint 
epületanyagol, részint tiz év alatt évi 6000 
frtos részletekben törlesztendő 60,000 frtnyi 
készpénzben 100,000  frtos hozzájárulást sza
vazott meg.

—  Különös ijjesztési mód Hajnal János 
apagyi lakos sehogy sem tudott megbarát
kozni azzal a gondolattal, hogy a birtokosok 
idegen helyről szegődte!ett munkásokkal ép 
oly nyugodtan betakarítják terményeiket eb
ben a szociális izgalmakkal telt levegőjű 
esztendőben is, mint az azelőtti békés évek
ben. Vasárnap délután, — minekutána bizo
nyára előbb megfelelő bátorságot merített a 
falu korcsmájában használatos egy- és két— 
deczisekböl, — arra a gondolatra jött, hogy 
a felvidéki aratókra alaposan rájuk ijjeszt. 
Tervét akként akarta végrehajtani, hogy fel
gyújtja éjjel azt a csűrt, amelyben az aratók 
alusznak, — hátha úgy megijjednek, hogy 
ijjedtük^en meg se állnak hazáig. 9 többé 
mézes kalácscsal sem lehet őket visszacsalo
gatni ? A népszínműbe való pompás nevezetű 
Hajnal János legalább azt állítja, hogy neki 
csak ijjesztés volt a czélja, mikor hétfőre 
viradó éjjel a Weinberger Art húr apagyi 
birtokos aklát, amelyben 70 arató aludta az 
igazak álmát, éjféltájban meggyujtotta. —
A tűz már bele is kapott az épületbe, sőt 
egy ara ónak hosszú haját is leperzselte, ez 
azonban felébredt az égés okozta fájdalomra, 
s Ll ármázta társait is. A felébredt aratók
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azonban ne n hazafelé, hanem Hajnal János 
után futottak s el is csípték. A csendőrség 
szigorú es széles körű nyomozást indított 
meg az irányban, hogy nem állnak-e mások 
is a Hajnal János megkísértett terve mögött?

— Hírhedt földink. Annak idején óriási 
szenzációt keltett az a rablógyilkosság, ame
lyet Hegyi Károly és Fuchs Mátyás hely
nélküli kereskedő segédek Appel Lajos ék
szerészen követtek el. A gyilkosod egyike 
Fuchs Mátyás szabolcsmegyci nyir-baktai 
illetőségű, e réven tegnap a budapesti büntető 
törvényszék az ezen bűntényben meghozott 
mindhárom bíróság ítéletét indokaival együtt 
leküldötte a vármegye alispánjához tudomá
sul vétel végett. Hírhedt földinket a leküldött 
ítéletek szerint a kir. törvényszék életfogytig
lani fegyházra, a királyi tablu kötél áltuli 
halálra Ítélte, a kir. Cluria pedig az első fokú 
Ítéletet hagyta jóvá.

Az első szoczialista-pör a debreczeni 
kir. itélö táblán. A nyári hónapokban előre
láthatólag meggyül a dolga a debreczeni kir. 
ítélőtáblának a szabolc-miegyei szocziálista 
pörökkel, amelyeket a Yárkonyi lázitó nép
lapja állal elbolonditott együgyú nyíri em
bereknek akasztott a nyakába a nyíregyházi 
törvényszék. A leveleki eset körülbelül ölvén 
napszámos, cseled, fuvaros embert juttatott 
a vádlottak padjára hatóság elleni erőszak 
büntette és izgatás vétsége miatt. A nyíregy
házi törvényszék id. Tóth Istvánt, Popovics 
Mihályt, Madarász Istvánt, Kozák Miklóst, a 
btk. 165. g-ába ütköző s a 168. g. első be
kezdése első esete szerint minősülő hatóság 
elleni erőszak büntette miatt nyolez hónapi 
börtönre, Kovács N. Györgyöt. Tóth Mihályt, 
Uzsendorszky Józsefet, Zajai/. Jánost, Zsur- 
kai Mihályt, Bacsó Andrást. Balogh Jánost, 
Ignacz Fodor Jánost, ifj. Tóth Jánost, Tezsár 
Ferenczet a btk. 165. §-ba ütköző s 168. §. 
első bekezdése második esete szerint minő
sülő hatóság elleni erőszak vétsége miatt 
három hónapi fogházra Ítélte. A törvényszék 
18 vádlottat felmentett, kettőre nezve az 
ítélethozatalt tüggőben hagyta. A debreczeni 
kir. tábla Széli Farkas kir. táblai elnökhe
lyettes elnőklése és Újhelyi András biró 
előadása mellett tegnap tartott ülésében az 
elsőfokú bíróság Ítéletet részben változatla
nul hagyta, részben pedig megváltoztatta. A 
tábla itelete szerint a törvényszék itéletérek 
az a nem telebbezett része, mely szerint 
Gresi István és ót más vádlott felmentetett, 
két vádlott irányában pedig az Ítélet fel- 
fúggesztetett: érintetlenül maradt; az ítélet 
egyéb felebbezett része pedig annyiban vál
tozott. hogy id. Tóth István, Popovics Mihály, 
Madarász István és Kocsak Miklós ellenében 
megállapított hatóság elleni erőszak büntette 
is a btk. 168. §-a első bekezdésének máso
dik esete és nem az első esete szerint minő
sül. s Popovics eme bűntettben mint a btk. 
69. jj-anak első pontja szerinti felbujtó nyil- 
vanittatik bűnösnek. Egyebekben az I. fokú 
bíróság Ítéletének felebbezett része helyben 
hagyatott.

— Tánczmulatság. A mándoki önkéntes 
tűzoltó egyesület saját pénztára javára julius 
hó 10-én, Mándokon a „Kis sűrű erdőben* 
tánczmulatságot rendez. A rendezőség élén 
Vidovich László főparancsnok, Szikszay Sán
dor parancsnok, Reichard Emil szertárnok, 
Petheő József pénztáros, Mika József jegyző 
állanak. A rendezőbizottság tagjai a követ
kezők : Szabó József, Spitzer Menyhért, Jászay 
Bertalan, Lóresz Sándor szakaszparancsno
kok. Krausz Bertalan, Takács Antal, Róth 
Sándor csővezetők. Libisch József, Kovács 
József, Blau Ignácz, Schmoczer György h. 
szakaszparancsnokok. Belépti-dij: Személy
jegy J korona, családjegy 4 korona. Kezdete 
d. u. 4 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. A 
mulatságot kedvezőtlen idő esetén fedett he
lyiségben tartják meg.

— Ménló-vásárlások. A földmivelésúgyi 
miniszter felhívja mindama tenyésztőket, 
kiknek birtokában három és félévet betöltött,

még meg nem haladt korú ménló van és 
azt eladni óhajtják, hogy ebbeli szándékukat 
annak kitüntetésével, hogy a ménló melyik 
vármegyében, mely városban, községben 
vagy pusztában áll, továbbá az eladási árt is 
hozzá (50 kros bélyeggel ellátott beadvány
ban) legkésőbb folyó évi augusztus hó 20-ig 
jelentsék be. Az kiadandó nvnek a bejelen
tések mérvéhez és a bejelentők lakhelyéhez 
képest, úgy amint a múlt évben, ismét egyes 
központokon fognak bizottságilag megszem
léltetni és a vételár tekintetében létrejött 
egyezkedés után azonnal megvásároltatni és 
átvenni. — 165 czentiméternél alacsonyabb 
mének, tekintettel a méntelepeken már meg
lévő anyagra, nem vásároltatnak, kivéve, ha 
az egyed kitűnő minősége a megszerzést kí
vánatossá teszi. A megvásárolt mének vé
telára csak 1899. évi január hó első felében 
fog azon ni. kir. adóhivatalnál kifizettetni, 
melyet az eladó a vásár alkalmával kijelölend.

Apróságok a hétről.
Vasárnap délután a debreczeni biczik- 

listák kerék pár-versenyt rendeztek. Meghív
ták vendégekül a nyíregyháziakat is.

A nyíregyháziak, — tudniillik a nyír
egyházi kerékpár egylet tagjai — épen tár
sas kirándulást és vacsorát rendeztek a múlt 
csütörtökön este a Sóstón, s ott elhatároz
ták, hogy a szives meghívásnak eleget teendő, 
vasárnap reggel átrándulnak.

Át. s mentek nyolezan az egylet tagjai 
közül. Öten kereken indultak és tették meg 
az utat Ujfejértóig is, ameddig pedig a kőut 
még mindig a messze jövő zenéje. Meg is 
bánták. — A pár nap előtti eső csak annyit 
javított az utón, hogy háromnegyed részét 
kereken tehették ugyan meg, de egy negyed 
részét gyalog.

S ezen felül három gépet annyira meg
viselt az ut, hogy egy Uj fejértó túlsó végén, 
egy Hadház alatt tagadta meg a szolgálatot, 
a hátulsó kerék pneumatikja lelkét kilehel
vén, a harmadikról pedig a hadházi vendéglő 
udvarán tartott pihenő után vették észre, 
hogy egy akácztövis okozta szúrás miatt szin
tén hasonló sorsra jutott.

A három gép gazdái a déli vonaton,— 
a többiek, köztük azok is. akik Ujfejértóig 
vonaton mentek, gepeken érkeztek meg a 
késlekedések miatt dél tájban óriási hő
ségben.

*
Hanem az átrándulók végeredményében 

nem bánták meg és nem sajnálták a fára
dalmakat.

A debreczeni sport-kollegák, akik az uj- 
fejértó—nyíregyházi kövezetlen útrészt átlia- 
tolhatlan kínai kőfalnak tartották Debreczen 
és Nyíregyháza s ezzel együtt felső Magyar- 
ország között, rendkívül megörültek a nyír
egyháziaknak. — Mindenütt a legszivélyesebb 
előzékenységei tanúsították velük szemben.

A délutáni verseny látványos es tanul
ságos volta meg épen elragadta őket.

Nem győztek eléggé csodálni a négy első 
dijat: négy atany érmet nyerő fiatal, rokon
szenves Roll János .menő-képességet*, aki 
12 őrült futamban megtett kör után még 
csak nem is lihegett. De hát trainirozta is 
hozzá magát. — Hat hét óta naponként 
80—100 kört tett meg versenytempóban a 
333'/, méter kerületű pályán és pedig úgy, 
hogy az utolsó három kört egyenként 26—28 
másodpercz alatt futotta be, vagyis egy kilo
métert másfél perez alatt!

Természetesen könnyű és óriási áttételű 
gépen.

Hanem azért az is kitűnt a versenye
ken. hogy a túlságos nagy áttétel sem meg
felelő. Az egyik versenyző hatalmas lábiz
mai daczára 100—as áttételű gépén egyszer 
sem tudott elsőnek bejutni.

*
Legjobban tetszettek azonban a müke- 

rékpározási mutatványok.

Azt, hogy a pedálokon állva hajtották 
gépjeiket, vagy hogy menet közben a jobb 
lábukat áttették a baloldalra, két lábbal ál
lottak a bal pedálon és úgy mentek: többen 
is produkálták.

Hanem a kis Demetrovics azt is meg
tette, hogy menet közben többször megfor
dította a kormánynyal együtt az egész első 
kereket.

Meg különb dolgokat mutatott be Lasz- 
gallncr Oszkár, a debreczeni egyesület ügy- 
buzgó elnökének valóságos athleta fia. Ment 
a gépen ülve-állva előre, hátra, egyenesen 
ülve, hátrafelé fordítva ülve. — Eleresztette 
mind a két kormányt, aztán leugrott a gép
ről, a gép tovább szaladt, utána futott s 
újra beugrott a nyeregbe. Menetközben bal
kézzel felkapta a kis 8— 10 éves. de már is 
végtelen ügyes kerékpározó és tornász Fehér 
Józsikát, maga elé ültette a kormányra; az 
pedig felmászott a vállára, a nyakába ült, 
majd leugrott, utána szaladt, megint lelka
paszkodott. Egyszer Laszgallner ugrott le a 
gépről s a kis fiú maradt a nyeregben. Az
tán meg Laszgallner reáállott az egyik pe
dálra, a kis Fehér a másikra, úgy hajtottak 
kelten állva a gépet stb. stb.

Alig győzött betelni a közönség a szebb
nél szebb es merészebbnél merészebb mu
tatványokkal.

*
Hanem volt három olyan mutatvány is, 

amelyet sem a prograinm nem jelzett, sem 
a közönség, sőt maguk az illetők legkevésbbé 
sem láttak előre. Három olyan bukás, hogy 
közönséges izmokkal és csontokkal ellátott 
embereknek akármelyik elég lett volna egy 
egész életre.

Mind a három az utolsó fordulónál, a 
két utolsó futamban történt. Szerencsére az 
elbukottak kisebb-nagyobb horzsolásokkal 
szabadullak, hanem a gépek tönkre mentek 

*
A nyíregyháziak közül senki sem vett 

részt a versenyekben. Se trainingjuk, se gép
jük nincs hozza.

De azért Szabolcsvármegye képviselve 
volt a versenyen és pedig szép eredménynyel.

Az ujlejértói születésű bakhó Gyula négy 
második dijat vitt el. Hármat gyors futam
ban, egyet pedig az egyensúly megtartása 
miatt szerfölött nehéz lassú menésben.

•
A héten a keddi postával a következő 

levelező-lapot kaptuk:
Nyíregyháza, 1898. VII 4. 

lek. szerkeszti u r!
Ajánlatos lesz felhívni az illetékes ha

tóság figyelmét arra, hogy az éjjeli őrsze
meket már ismét, nappali őrszemekkel sem 
lehet felfedezni. Vagy az az ö-szörös betö
rés (azt hiszem ennyi, vagy 4-szeres?) már 
cl lett feledve? Vagy talán azt gondolják, a 
[tek./ rendőrséggel együtt a betörők is nya
ralnak ? Tisztelettel

Egy nem boltos.
Egyelőre a magunk részéről nem füzünk 

hozzá semmi kommentárt.
*

A mull hét utolsó és a hét első nap
jaiban háromszinü lobogó lengett a leányis
kola épületén.

A nőipariskolai kézimunka-kiállítását je
lezte.

Kedden délután zárták be a kiállítást a 
szokásos sorsolással.

Hanem mire a sorsolásnak vége lett, 
meglepetéssel vették észre a rendezők, hogy 
a kiállított tárgyak közül nehány apró hím
zett zsebkendő hiányzik.

Ki vitte el, mikor vitte el, miért vitte 
el? — titok.

Hanem azért akárki, akármikor, akármi 
okból vitte el, bizonyára meg teszi azt a szí
vességet, hogy visszaküldi azokat bocsánat
kérő sorok melléklése és hírlapi köszönet
nyilvánítás várása — nélkül is!
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Közönség köréből.*)
Tekintetes Inczédy Lajos szerkesztő úrnak

Helyben.
Kedves barátunk!

Megbízásod folytán e hó 5-dikén meg
jelentünk a .Szabolcsi Hírlap" czimü lap 
szerkesztőségében s ott — Gily Ede felelős 
szerkesztő úr távollétében, Székely Imre urat, 
a lap tulajdonos szerkesztőjét megkérdeztük, 
hogy a .Szabolcsi Hírlap" e hó 4-én este 
megjelent számában veled szemben sértő 
kifejezéseket használó czikknek ki a szerzője, 
aki azért helyt álljon ? I

Székely Imre úr e kérdésünkre önmagát 
nevezte meg.

E helyzettel szemben, minthogy Székely 
Imre úr, köztudomás szerint, becsületbirósági 
Ítélet alapján tovagias eléglétei szerzésre és 
lovagias elégtétel adásra képtelen egyénnek 
lett nyilvánítva nem tartjuk megengedhető
nek, hogy te ebben az ügyben további lépé
seket tégy.

Nyíregyházán, 1898. julius 5.
l)r. I’rok Gyula, 

Vay Jenő.

C S A R N O K .

A hol zenét tanulnak.
i.

Óra előtt volt.
A sok művész-jelölt olyan lármát csa

pott, mely épen nem telelt meg az össz
hangzattan szabályainak. Pedig ót perez 
múlva ezeket a szabályokat úgy fogják „fújni*, 
akárcsak mintha klarinét volna.

Most önmagukról zengenek dicsérő tymp- 
koniákat. Magasztos egy szokás, melyen 
kívül csak még egyttlen más „szokás” tu
dott uralomra ju tn i: az irigykedés. Eddig 
még nem láttáin két jóbarátol az iskolában 
és nem halottam másra dicséretet. Ügy-e 
ebből még a bolond is megérti, hogy művész- 
iskoláról van szó?

Felig homályos volt már a szoba, az 
ablakok ólnyi magasságban állottak, hogy a 
növendék ne lássa a szemközt való ház te
tejét. A fölvert por finom fátyolként nehe
zedett a növendékekre.

. . . .  Lassan kinyílt az ajtó s a kis 
Lizi csempészte be magát. A vöröshaju ábrán
dozó kis Lizi, a ki olyan szépen énekel. 
Először megrettent ettől a vig embergombo
lyagtól, lányt fiút vegyesen látott maga előtt, 
s egy-egy szót hallott a vérmes udvarlásokból.

— Ni a kis Lizi van itt! Láttatok már 
azebb lányt?! Körülvették. De ő megfogta 
s nenje kezét, az Annáét és szótlanul oda
vonta őt a legsötétebb sarokba.

Anna Lizinek a nyaka köré fonta a 
karját, arczát hozzá tette a Liziéhez, s úgy 
néztek egy pillanatig a társaságra.

— Látod, szólt Anna, látod, ott van . . .
— Ah, az a szőke . . . .  az a szőke, 

borzos hajú?! és bámult rá hosszasan.
— Az. Egymás mellett ülünk.
— Igen, igen Anna, 6h de szép, csak

ugyan milyen szép fiú! Az . . . az.
— Lizi . . . P
— Megy ok már . . .  Az a szőke! Kö

szönöm, hogy megmutattad. Én méltó leszek 
a bizalmadra. Pá!

II.
Igen, egymás mellett ültek Anna és a 

szőke Lizi. A mama sajnálatára ide már 
nem kísérhette leányát. Sajnálatára azért, 
mert úgy volt meggyőződve, hogy a leány
nak minden pillanatban van szüksége ma
mára. A nélkül olyan, mint egy szép ló 
kantár és nyereg nélkül.

•) At e rovat alatt költöttekért a felelőssé* a 
bekül dAt itt éti. Sierk.

Hogy a zeneelméleti óra alatt nem 
sokat elmélkedtek a zenéről, az természetes, 
összebújtak az utolsó padban és kovácsoltak 
titokzatosan egy tervet.

Nem kisebb dologról volt szó, mint hogy 
Anna koncerten fog fellépni. Ah milyen 
örömmel töltötte ez el őt, a ki valami ho
mályos vágyat érzett szabadulva az örökös 
mamai nyűgtől az ismeretlen világ küzdel
meibe kerülve, a miket ő olyan édesen sor- 
vasztóknak képzelt. És most egyszerre oda 
lép, hol lázas izgatottság árán könnyű ra
gyogást szerezhet.

— Papa végre beleegyezett, szólt La- 
czihoz, mert hát — óh Istenem, sokba kerül 
a ruha!

— A szereplése pedig már bizonyos, 
a rendező bizottságnak jelentettem, hegy a 
Beethoven koncert első tételét fogja zon
gorázni.

— Igazán, milyen kedves! . . . Látja, 
hozzánk senki sem jár, nem mutathatom 
a tudásomat senkinek, mert csak két szobánk 
van és nem hívhatunk senkit vacsorára. 
Manapság pedig férjhez sem mehetünk, ha 
nem tudunk mozogni.

— Segítsek önnek? Tudja, egy fiatal 
ember, a ki udvarol, érdekességet szerez a 
nőnek és fölhívja rá a mások figyelmét is.

— Igaz, tehát kössünk jóbarátságot.
— Ón majd dicsér engem uton-utfélen. 

Hiszen művészek akarunk lenni.
Koncerten föllépni! Jótékonyczélu hang

versenyen, mit az „Erkölcs nemesitők köre” 
rendez százszorta több egy .első báP-nál.

Ez éjjel Anna jókor ébredett s hiába 
hányta bozontos fejecskéjét a fehér párnákon, 
az alvás elkerülte. De álmát folytatta ébren 
dicsőségről, ünneplésről. Maga körül rajon- 
gani látott egy csoport fiatal embert, kik 
szellemesen udvaroltak, ő kaczérkodott velük 
és valóságos ostromot rendeztetett maga 
ellen. Aztán úgy érezte, hogy milyen jó 
volna, ha az ostromnak nein tudna ellent- 
állni . . .  Ah de itt van mögötte a mama, a 
legveszedelmesebb ágyú.

Tűrhetetlen, az ember nem is lehet 
könnyelmű.

Aztán holmi kötelet érez a tagjain, 
mely kötél e szóból van verve: „előítélet- . 
Pedig e nélkül oly szabad lehetne, odadob
hatná magát .az ostromló katonáknak és 
válogatna közülök, azt, akinek szerelme 
jobban éget. Ah de nem lehet, mert az elő
ítélet köti. Pedig akkor ünnepelnék és Iste
nítenék, egyik ékszert venne, ragyogót, a 
másik előkelő ruhát. A szalónokban annyi 
irigységgel pletykálkodnának róla. Ah, ez, ez 
az élet, ez az édes élet.

Mikor pedig derengeni kezdett s egy 
szemérmetlen napsugár kezdte nyalogatni a 
száraz inakart-csokrot a sarokban, úgy latta, 
hogy egy szőke fej mosolyog rá, s bólingat he
lyeslőig. Ügy, ez az, ki őt segíteni fogja 
a kinek oly nagy hálával tartozik e föllép- 
tetősért . . .

111.
A ki segíteni kezdte még aznap délután. 

Elválalta, hogy férfias fölfogása szerint fogja 
tanítani Annát az előadandó darabra, Lizi 
meg állandó hallgató közönségnek jelentkezett.

Az iskola egy üres termében kezdték 
meg a tanulást. Laczi mennyeisen játszotta 
elő a darabot, szinte érezni lehetett, hogy 
az érzés mint hullámzik a kedélylyel, aztán 
fáradtan megpihen és elábrándozik. Az a 
visszatérő théma úgy hat, mint egy bánatos, 
szomorú fenyegetés. Szeműidéit szigorúan 
összehúzta, arca kipirosodott s a melle 
szinte zihált . . .

Lizi csak elbámult. El volt merülve még 
akkor is, mikor a zongora elhallgatott s Anna 
összeverte lenyerét.

Csak azt hallotta meg, hogy Anna ha
mis mosolylyal oda súgta Laczinak:

— Megengedem ezért a játékáért önnek, 
hogy meg csókolja — Lizit! És kaczagott 
rá egyet.

Lizi nem szólt, csak lehajtotta piruló 
arczát s szempilláit ráhúzta égő szemeire.

A jó Laczi pedig nem élt vissza a 
helyzettel és nem csókolta meg őt. Hanem 
mig Lizi csukva tartotta a szemeit, csókot 
intett Annának.

IV.
Egyedül volt otthon a vörőshaju ábrán- 

| dozó kis Lizi
I Anna elment anyjával látogatóba, Lizi 

rosszul érezte magát inkább otthon maradt, 
i úgyis imádta azt a végtelen csendet, mely 

szinte ránehezedett a szobákra, mikor senki 
sem volt otthon. De a mama előtt paran
csolta meg a szobaleánynak, hogy senkit a 
világon be ne merjen bocsátani.

Mikor az ablakból meglátta, hogy anyja 
I és nénje már messze mennek, akkor első 

gondolata az volt, hogy olvasni fogja azt a 
regényt, a mit Anna szed magába titokban.

Hogy hol tartózkodik az a bizonyos 
könyv, azt könnyű volt kitalálni. A szek
rényben, a szép atlasz szalaggal át kötött 
fehérnemű között elásva.

Hanem Lizi megtalálta. Mintha egy kis 
szívdobogást érzett volna, mihor észrevette, 
hogy franczia regény van kezében.

Óh milyen boldogság lesz majd hamisan 
megkérdezni Annát:

— Olvastad ezt a regényt? Én igen, én 
olvastam! Hogy fogja majd tágra nyitni a 
szemeit.

A mint fellapozza a könyvet, egy levél 
akadt a kezébe.

Lizi elkomolyodott.
— Ez az, a mit délelőtt hoztak Anná

nak, ráismerek a borítékról. Nagyon dug- 
dosta, vájjon mi lehet? Hiszen csak két 
évvel idősebb mint én, nekem is lehet azt 
tudnom, amit neki. És ilyen a te nagv bi
zalmad ? No inegálj, rossz néne . . . . .  És 
elolvasta:

Anna!
Nem tudok önnel beszélni, Ügy gon

dolom mindig, hogy leselkednek reánk. Pedig 
egy életre szól az, amit önnek mondanom kell.

Szeretem! Szeretem !
Nem tudok egyébre gondolni, pedig 

talán életpályámat áldozom föl.
I)e továbbra gyötrelmet kérek a Istentől, 

ha e gyötrelem nem egyébb a szerelemnél.
Óh jöjjön és mondja nekem ugyan ezt. 

Holnap délután látogatóba mennek, jusson 
ott hirtelen eszébe, hogy összhangtani órára 
kell mennie, A tanár úr könnyen elbocsátja 
ha egy kis főfájásról panaszkodik.

Én pedig balra a legközelebbi sarkon 
fogok várni egy kocsiban.

Egy egész óránk lesz . . .
Szinte hallom, hogy azt mondja: igen, 

úgy lesz.
Szőke Laczija.

Lizi becsapta a könyvet, ijedten, meg
borzadva, hogy ne lássa többé a levelet.

Gondolatok rohanták meg, szövetkezve a 
lázzal, mely rémületében elöntötte.

Az első gondolat Laczira szállott Le
alacsonyodott előtte végleg. Az a borzas haj 
most ördöginek látszott, a bájos mosoly 
pedig nem volt egyébre való, mint a csábí
tásra. Óh hát ő, a nagy művész, kiben annyi 
a mély poézis, ő is csak mindenütt alkalmat 
keres és romlott gondolatai neki is csak egy 
czélt mutatnak . . . ? !

A másik gondolat az Annáé volt.
— Óh talán most . . . .  éppen most 

mennek együtt . . . .  Vagy még ott lehet 
Anna a mama oldala mellett?

Lizi kirohanta konyhába, de a szobaleány 
sem volt otthon, mert az asszony eltávozott.

Minden ajtó becsukva.
Ügy érezte Lizi, hogy ilyen hideg még 

nem rázta soha.
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Szinte eszméletlenül rogyott le & lég- 
első székre.

V.
Egy nap telt el. ;
A tavasz küldötte már első csalóka 

sugarait, melyek oly lágy melegen csempészik 
be magukat a szobába.

Anna Mozarttól játszott valamit a zon
gorán, csendes szelíd zenét, a mely mellett 
távol járhat a gondolat.

Nem volt szórakozott, inkább bágyadt. 
Arczkifejezése olyan volt, mint a könnyelműé, 
a ki megbánja az álmatlanul töltött éjszakát, 
de azért holnap ismét megteszi.

Egy moll akkord következett lassan, 
hangonként. Trillalalla . . . .  Úgy tűnt föl 
előtte, mintha valami nagy-nagy kincséről 
lemondott volna.

Szeretne az életet mérlegelni, szeretne 
könnyezni . . .

A zongora csak zug tovább érthetetlenül. 
Trullulla . . . trilalla, olyas valamit: hát 
ugyan mire való volna ez az élet . . másra?

Az anyja halkan bejön és azt mondja.
— Hagyd a zongorázást. Csöndnek kell 

lenni hosszú ideig, úgy mondta az orvos. A 
lemondó levelet is megírhatod, a koncertből 
ránk nézve nem lesz semmi.

Lizi beteg?
— Nem is beszél, mintha a láz minden 

szavat elégetné.
Annát a szivén ragadta valami; ő zon

gorázik s a ki beteg, az Lizi.
Ez a hallgatás nagy baj . . .
Óh Lizi nagyon, nagyon beteg.

Z.

8_________________ ____________

A nemzetközi gyermekvédő 
kongresszus szabályzata.

A nemzetközi gyermekvédő kongresszus, 
mint múlt számunkban közöltük, legközelebb 
az 18 9 9 . év szeptember havában Budapesten 
tartja üléseit — Érdekesnek tartjuk ez alka
lomból a kongresszus szabályzatát az aláb
biakban közölni:

I. A kongresszus feladata.
1. A nemzetközi gyermekvédő kongresz- 

szus feladata mindazon kérdések megvitatása 
es mindazon refornuszíneknek propagálása, 
melyek a kiskorúakat — faj-, nem- es val- 
laskülónbség nélkül — közösen érdeklik s 
melyek az emberi nem fejlődésének érdeké
ben a kiskorúakkal szemben szem előtt tar- 
tandok. Különös czélja pedig:

a) Gondoskodni és tanácskozni a felett, 
hogy a 16-ik életévüket még be nem töltött 
gyermekek úgy a szülői körben, mint a tár
sadalomban megvédessenek mindazon, akár 
egyének, akár testületek által, akár társa
dalmi elet vagy szokás, vagy törvényes in
tézkedések folytán létesített állapotok, ese
mények és körülmények ellen, melyek bár
mily tekintetben hátrányosak lehetnek az ő 
physikai, értelmi és erkölcsi fejlődésükre s 
jövő feladatuk előkészítésére.

b) Gondoskodni és tanácskozni a felett, 
hogy a Mí-ik életévüket még be nem töltött 
gyermekek czélszerü és öntudatos physikai, 
értelmi és erkölcsi nevelése iránt a felnőt
tek társadalma és a hatóságok az eddiginél 
nagyobb és intensivebb érdeklődést tanú
sítsanak, vagyis hogy a kiskorúak ügye, 
mint a jövő nemzedék boldogságának alap
feltétele, a társadalmi élet öntudatos esz
ményi czélja legyen.

c) Gondoskodni és tanácskozni a felett, 
hogy a jelen közélet, továbbá a család és 
iskola oly módon alakíttassanak át, mely 
teljesen megfelel az uj nemzedék érdekeinek 
s mely a gyermekek szeretet előmozdítja.

'2. A kongresszus e végből időközönkint 
különböző országokban összejöveteleket tart, 
melyeken élőszóval, nyomtatványok által, to
vábbá kiállítások, tanulmány jellegű kirán
dulások s más eszközök segítségével igyek

szik a reformeszméket tisztázni és terjesz
teni, a gyermekszer tét érzelmét erősíteni s 
öntudatosabbá tenni s végül központi bizott
sága utján s más eszközökkel megállapo
dásainak lehetőleg általános érvényt szerezni.

3. A kongresszusok köréből teljesen ki 
van zárva minden faji, nemzetiségi, felekezeti 
és pártpolitikai kérdés s ezenkívül minden 
egyes esetben tartozik a kongresszus annak 
az országnak, a hol ülésezik, tételes törvé
nyeit és jogszokásait tiszteletben tartani.

II. A kongresszus helye és ideje.
4. A kongresszus helyét minden kon

gresszus maga állapítja meg utolsó ülésén, 
joga van azonban a központi bizottságnak 
előre nem látható akadályok esetén más he
lyet is kijelölni.

5. A kongresszus idejét a rendező bi
zottság állapítja meg. de ezt az időt a tárgy- 
sorozattal együtt az ül s előtt legalább fél
évvel tartozik köztudomásra hozni. (Jegyzet: 
A budapesti kongresszus 1899. szeptember 
hó második felében tartatik meg s öt napra 
terjed.)

I I I .  A kongresszus tagjai.
ti. A kongresszus tagja lehet minden, 

gyermekek ügyével foglalkozó egyesület vagy 
hatóság kiküldötte s minden, a gyermek
vedelem valamelyik részletével elméletileg 
vagy gyakorlatilag foglalkozó felnőtt férfi 
vagy nő, ki a megállapított tagdijat befizeti.

7. A kongresszusra külön meghívandók 
a kongresszus székhelyen működő fő poli
tikai, egyházi, iskolai es közjótékonysági ha
tóságok, továbbá a központi bizottság tagjai 
és a nevezetesebb hazai és külföldi egyesü
letek, testületek és magánosok.

8. A beiratkozott tagok beiratáskor 5 
forintot (10 frankot), tanintézetek, működő 
tanárok, tanítók és óvók 2 frt 50 krt Űzet
nek, mely összeg fejében nemcsak részt ve
hetnek a kongresszus tanácskozásain, de 
megkapják annak összes hivatalos nyomtat
ványait és resztvesznek minden kedvezmény
ben, melyet a rendező bizottság a kongresz- 
szus tagj.ii számára kieszközölt. A kongresz- 
szus tagdíját a központi bizottság megvál
toztathatja.

IV . A kongresszus tanácskozásai:
9. A kongresszus nyilvános és bizottsági 

üléseket tart a rendező bizotUág által meg
állapított sorrendben. A nyilvános üléseken 
minden tag tetszés szerint megjelenhetik.

10. A tanácskozás nyelve franczia és a 
kongresszus székhelyén uralkodó nyelv. A 
tanácskozást vezető elnök engedélyével lehet 
ugyan más nyelven is felszólalni, de a fel
szólaló köteles beszédét és esetleges javasla
tait a két nyelv egyikén írásban beadni.

11. A tanácskozások vezetésére minden 
kongresszus elő- rleke/.lete a rendező bizott
ság javaslatára elnököt, tiz ahlnököt, tiz tit
kárt es ti/, jegyzőt választ lehetőleg tekin
tettel az egyes képviselt országokra. A pénz- 
tárnokot a rendező bizottság választja meg 
s e választást a központi bizottság hagyja 
jóvá. — Védnököt, diszelnököket és tiszte
leti tagokat u kongresszus tetszés szerint vá
laszthat.

12. A kongresszus első nagy gyűlése 
után a szakosztályok tartják üléseiket.

Ily szakosztályok egyelőre a következők:
a) A jogi, melynek feladata a gyermek- 

védelem ügyének általános rendezése körül 
felmerült kérdéseket tárgyalni.

b) Az orvosi, mely a kiskorúak és külö
nösen a kisdedek physikai állapotának kér
désével foglalkozik.

c) A paedagogia, mely a gyermekek ér
telmi fejlesztésének kérdésevei foglalkozik.

d) A jótékonysági, mely a szegény gyer
mekek sorsának javításáról tanácskozik.

e) Az emberbaráti, melynek feladata a 
gyermekek erkölcsi javítása és a fogyatékos 
érzéküek sorsának enyhítése.

(Folytatása következik.)

Nyílt tér*)
Nyilatkozat.

Válaszul egy itt, Nyíregyházán nyolcz 
nappal ez előtt megjelent röpiralra: Székely 
Imre aláírással egy rőpirat jelent meg a hé
ten ugyancsak itt Nyíregyházán, amelyben 
Székely Imre úr ellenein a legdurvább becsü
letsértő s rágalmazó kifejezéseket használja.

Azzal a megjegyzéssel, hogy nekem a 
Székely Imre űr ellen megjelent röpirathoz 
csupán annyi közöm volt, hogy azt, Írásbeli 
megrendelés alapján nyomdámban kinyo
mattam, tisztelettel tudatom a n. é. közön
séggel, hogy Székely Imre ur ellen, aki lova- 
gias elégtétel adásra képtelenné nyilváníttatott, 
a sajtóügyi följelentést megtettem.

Nyíregyháza, 1898. julius hó 6.
Jóba Elek, 

nyomdatulajdonos.

Nyilatkozat.
Székely Imre (í) a Szabolcsi Hírlap szer

kesztője és tulajdonosa f. évi julius 3-án 
.Elvetemült kenyéririgyek* czim alatt közre
bocsátott röpiratában minősithetlcn támadá
sokkal illet engemet is.

A t. közvélemény tájékoztatására ez 
utón van szerencsém köztudomásra hozni, 
hogy miután a bccsületbiróság által disqua- 
lifikalt Székely Imre ellenében más utón 
elégtétel nem szerezhető, ellene (előzőleg 
elkövetett becsületsértésért és közbotrányt 
okozásért is) illetékes hatóságoknál a felje
lentéseket megtettem.

Nyíregyháza, 1898. julius G.
Vajda Dezső.

Kgy. 139. K. 6385.
1898.

Nyíregyháza város tanácsától.

Árlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza város képviseletének K. 

6194/1898. sz. határozata alapján alólirott 
városi tanács részéről a pazonyi-uteza utkő- 
burkolási és csatornázási munkáinak zárt 
ajánlati versenytárgyalás utján való biztosí
tása ezennel közhírré tetetik.

Az előirányzott költség összegek a kö
vetkezők :

I. cs. Utkőburkolási munkára 5268 98 frt.
II. cs. Csatorna építési műnk. 6565.28 frt.

Összesen 11834.26 frt.
Ajánlatot lehet beadni az összes mun

kákra együtt és csoportonként külön-külön.
Az összes munkákra beadandó zárt 

ajánlathoz 591 frt, a csoportonként benyuj- 
tandóra pedig az I. csoportra 263 frt a II. 
csoportra 328 frt. bánompénz teendő le, 
vagy csatolandó óvadék képes értékpapí
rokban.

Az ajánlalok zárt borítékban, saját ke
zűleg aláírva nyújtandók be es a kitüntetett 
költség összegből teendő engedmény az egy
ségárak * w engedményében lüntetendók ki, 
betűvel és számmal kiírva. Továbbá határo
zottan kifejezés adandó annak, hogy aján
lattevő a terveket és árlejtési feltételeket 
ismeri és azoknak magát aláveti.

A tervek, költségvetés és árlejtési telté
telek a városi mérnöki hivatalban hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Az ajánlatok folyo évi julius hó 21-éig 
d. e. 10 óráig a polgármesteri hivatalhoz 
nyújtandók be, a mikor a tanács által kikül
dött bizottság által a tanácsteremben lesznek 
felbontandók. Elkésve érkező ajánlalok figye
lembe vétetni nem fognak.

Nyíregyháza, 1898. julius hó 4-én.
Bencs László,

(42—1—2) polgármester.
*) At e rovat ala tt kö ltö ttekért nem vállal 

fe le lő séget a Sserk.

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




