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Iskola-utcza 13-ik szám
Egyes szám ára 10 krajczár.

A fógym nasium  fejlesztése.
A nyíregyházi fógymnasium az 

1897/98. tanévről beszámoló értesítő
jében az igazgató szépen megírt je
lentése az intézet egyébb, fontosabb 
mozzanatai mellett elmondja, hogy a 
„helybeli szülök jogosult igényeit szem 
előtt tartva, de meg elejét, veendő a 
tanév elején előfordulni szokott nagy
mérvű tódulásoknak, az I. és Il-od 
osztály növendékei már juiius hó há
rom első napján vétettek föl. Miután 
pedig oly tömegesen jelentkeztek ez 
osztályokba a tanulók, hogy a tör
vény által megszabott maximális lét
számot mihamar túlhaladták, a kul
tuszminiszter egy ide vonatkozó ren
deletében foglalt felhatalmazáshoz ké
pest az első osztályba 68, a 11-ikba 
67 tanuló lett az iskola látogatásá
nak jogával — megajándékozva. Meg
jegyzi még fögymnasiumunk érdem
dús igazgatója, hogy a lefolyt tanév
ben a ILI. osztály létszáma is nyolcz- 
czal több a törvény engedélyezte lét
számnál.

Vegyünk ebhez a jelentéshez egy 
kis statisztikát.

A fögyinnasium I-só osztályának 
67 tanulója közül 48 Nyíregyházán 
állandó lakással biró szülök gyermeke,

idegen illetőségű pedig 19 tanuló. A 
A 11-ik osztályban az első csoportba 
4ő tanuló, a második csoportba pedig 
21 tanuló tartozik

Az idézett jelentés mindenekelőtt 
azt hirdeti, hogy a fógymnasium há
rom alsó osztálya nem képes befo
gadni az összes jelentkező tanulókat, 
hogy továbbá az idegen illetőségű ta
nulók aránylag csekély számára te
kintettel, rövid idő múlva nem képe
sek többé a nyíregyházi szülök gyer
mekeinek sem helyet adni ezekben 
az osztályokban. — Előre látható ez 
azért, mert a nyíregyházi iparos és 
földinives elem gyermekei feltűnő cse
kély hányadát képezik a fögyinnasium 
létszámának, ellenbeu a legközönsége
sebb életpályák mindinkább több és 
több gymnasiális osztály sikeres el
végzését követelik, s igy akarva, nem 
akarva a most gymnasiumi oktatás 
nélkül életpályára bocsátott gyerme
kek egy jelentékeny hányada igénybe 
fogja venni szülővárosa fógymnasiu- 
mát. Vagyis nehány év múlva vagy 
teljesen kiszorulnak az idegen illető
ségű gyermekek a nyíregyházi fögym- 
nasiumból, vagy az egyenlő jogo-ban 
való részesítés a nyíregyházi szülök 
gyermekeit is egy részében meg fogja

fosztani a gymuasium igénybe vehe- 
j  tésétől a jelentkezés sorrendjétől füg

gően. — Már pedig nyilvánvaló, hogy 
sem az idegen tanulók teljes kizá
rása, sem a nyíregyháziaknak az ide
genek kedvéért és bármi okból való 
mellőzése nincs érdekében senkinek 

j  sem ezen világon •
A kérdés tehát sokkal fontosabb, 

semhogy a megnyugvás összetett ke
zével lehetne az értesítő ezt a részét 

I átolvasni
Sem az értesítőből, sem más for

rásból nem tndunk oly tervet, amely 
a hova előbb beálló akutt baj orvos
lására törerekednék. Az eszköz, araely- 
lyel segíteni lehetne, kézen fekvő. 
Vagy párhuzamos osztályok szerve- 

I zése, vagy más jellegű uj gymnasium 
létesítése Az elsőt kivihetetlenué te- 

i szí  a fenntartó ág. evang. egyház e 
czélra már kimerített ereje, a másikat. 
p,-dig csak az az egyetlen ok, hogy 
hamarosan nem lehet találni oly 

I tényezőt, aki hivatva volna köteles- 
ségszerüen a hiánypótló gymnasium 
felállítására.

A városra még gondolni sem le
het. mert valóban elég áldozatot ho
zott már úgy az elemi, mint a gym- 
uasialis nevelésre. Az államra szintén

L „NYÍREGYHÁZA" TÁRCZÁJA.
Venczel ú r ötletei.

I r t a : A ' onyi Á rpád .

Venczel Gusztáv ur a pénzügyek minisz
tériumának szövevényes gépezetében való 
szerény, de igen pontosan l'orgó kerék. Tisz
tességes, derék, szorgalmas közeg, immár hat 
év óta. Mintahivatalnok — úgymond főnöke — 
a kinél eszményibb magyar állami közeget 
még Lukács László hevesen csapongó fantá
ziája sem képes képzelni. Becsületes férj 
— úgymond felesége, egy álmodozó, sáppadt, 
kicsi asszony, — a ki se korcsmába, se 
kaszinóba, se kávéházba nem jár; gázsiját, 
tiz lorint liijján, mind neki adja, s hazas 
életók öt esztendeje alatt mindössze egyszer 
tobzódott négy pohár sör erejéig azon 
örvendetes esemény tiszteletére, hogy a fize
tését évi kétszáz kemény forintokkal kegye
sen megnövelte az állam. Finom nép — úgy
mond a házmesterné, — pontosan fizeti a 
házbért, lelkiismeretesen fizeti a szemét-pénzt, 
s bár nyolezkor nyit s nyolezkor csuk, s 
bár sohasem csönget be tiz után — újév 
napján mégis kiszúrja az öt pengő jutalmat, 
s a mint az egy jól nevelt, finom pártájhoz 
illik, még kezet is fog ezen sváb kocsisból 
házmesterré vedlett, goromba tökfilkóval.

Lön azonban, hogy Venczel úr agyve
lejének rendszeres járása minden átmenet 
nélkül hirtelen megváltozott. Kitűnő hiva
talnok, becsületes férj es finom pártáj ma
radt ezután is, kollegái a minisztérium

harmadik emeletén, a 42. számú hivatalos 
kalitkában azonban hamarosan észrevették, 
hogy az állam e derék közege időnkint sa
játságosán merendő tekintettel piszkálja akták
kal megrakott íróasztalán a racsöppent tinta
pecséteket s mintha nem foglalkozna annyira 
a visszleszámitolási illeték kimutatások élve
zetes munkájával, az igavonásnak azzal a 
buzgó tökélyével, mint addig.

— Valami baja van — dünnyögte Pod- 
lupka úr a fiatal Báthory István segédfogal
mazó jelölt úrnak (a Dob-utczából) s meg- 
markolázta vastag, gyanúsan rézszinü orrát, 
mely e kétségbeejtően száraz, óreg tisztvi
selőnél a dolgok velejébe való elmélyedést 
jelentette.

Báthory István („dér Pisti* a Dob- 
utczából) ravaszul hunyorgatott s határozott 
rossz indulattal ezt suttogta az élénkén figyelő 
Podlupka rengeteg füleibe:

Az a baja, hogy a Gunderl, tudja 
. . .  a felesége, veszedelmes macska s Ven
czel úr végre rájött, hogy az az ártatlan 
alamusziság tulajdonképen . . . izé . . . hogy 
is mondjam . . .

— Csalódni tetszik, — felelte kéjjel az 
öreg. (Hála Istennek, csakhogy ez is meg
járta a házassággal.) Ám tiltakozva intett; 
nem hisz az egészből semmit. Pletyka lészen. 
Az a vékony kicsi asszony? Ugyan a ma
nóba . . .

— Az hál! erősítette a kissé szeplős, 
ellenben vórhenyes hajzatu ifjú s még rava
szul hunyorított. A Gunderl, tetszik tudni es 
a főnők úr, tudja, — értik egymást. . . izé, 
hogy is mondjam . . •

Nem fejezhette be: Venczel úr össze
rezzen, megszűnt piszkálni a tintapecsélekct 
fölöttébb zavart tekintettel fordította kollegái 
felé a fejét. Egy szót sem hallott a gonosz
kodásból, de sejtette, hogy ő róla van szó. 
Az öreg Podlupka kíméletlen komondor, 
rögtön megharapja az embert, a kinek nem 
lerge erkölcsű a felesége mint az öve volt, 
mig el nem szökött az illedemetlen személy 
egy cseh bandistával. „Dér Pisti a Dob- 
utczából*, se kúlómb. Szegény lévén, izraelita, 
szeplős, rőthaju, és formátlan lévén, nincs 
szerencséje a hölgyek körül. Irigy tehát es 
éles nyelvű; mondhatni szemtelen istitokban 
a jeles ifjú. ha biztonságban érzi maga*, 
egyebekben pedig a minisztérium legkiválóbb 
számfejtőjének hírében áll, aki okvetlen meg 
fogja csinálni a maga karrierjei.

— Miről pusmoghatnak? . . . tűnődött 
lehangoltan Venczel ur, s érezte, hogy pon
tosan csörgedező vére most valamivel heve
sebben lüktet a halántékaiban. Lábszáraiban, 
hátán és ágyéka körül kellemetlen zsibongas 
vállakozott némi forósággal. Mi az ördögről 
beszélhetnek?

Az öreg Podlupka e pillanatban homlo
kára bökte szemüvegét, felpillantott és oly 
nyers nevetésben tőrt ki, amit lehetetlenség 
volt félreérteni.

— Állá! — mondotta Báthory István
nak (a Dob-utczából) és ismét nevetett. Mi
lyen szerencse és hajhó ! . . . mily nemes 
gyönyörű az ilyen elkeseredett vén szívnek, 
mint az övé: ihol megint egy ostoba ember, 
ki ö hozzá hasonlatos a vak-ág fátumában
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nem, mert ahhoz túlságosan magyar 
a vármegyénk. Maradna még két le
hetőség. Vagy a katholikus egyház
megye vezetőségének kellene gondolni 
Szabolcsvármegye magasabb oktatá
sának érdekeire akkor, midőn a ren
delkezésre álló tanulmányi alap fel- 
használásáról szó van, vagy pedig a 
pangó nagy-kállói algymnasiumot. kell 
áthelyezni ide, ahol jobban tudako
zódnának utána, mint a jelenlegi 
helyén.

És ha való az, hogy az oktatás
ügy általában véve nem helyhatósági 
érdek, de magasabb alap elvek ren
dező erejének befolyása alatt kell, 
hogy álljon. — úgy el kell tekinteni 
mindenkinek, aki bárminő szempont
ból kapcsolva érzi magát ennek az 
algymnasiumnak Nagv-Kállóban való 
létéhez, akár a Nagy-Kálló érzékeny 
veszteségétől, akár attól a viszonytól, 
a melyben a szerencsésebb és ügyesebb 
Nyíregyháza a lassú vérű Nagy-Kálló
hoz áll.

Ezek után nem lehet kétség az 
irányban sem, hogy a szóban forgó 
kérdés, ilyetén leendő megoldásának 
ügyét a nyíregyházi fógymnasiura 
tanári karának hivatás szerint kell 
kezébe vennie. 0 érzi leginkább an
nak a súlyát, hogy az intézete a fo
kozatosabb igények kielégitése elől 
kénytelen bezárni ajtaját. Más részről 
az oktatás ügyünkben való szellemi 
vezetés, eszméknek a produkciója, 
kezdeményezés az intézmények lé
tesítésében, s mindezekért a szüntelen 
agitálás úgyszólván az élet hivatásá
ból folyó feladatát képezi.

Üdvös jelenségnek tartjuk, hogy 
a fógymnasiumnak épen a négy alsó

osztálya az, amelyekben tultömött- 
ség mutatkozik. Kifolyása lehet az 
annak a lassanként tért foglaló he
lyes szülői felfogásnak, amely az ipa
ros pályákra való átlépést nehány 
gymnasiális osztály elvégzése után 
engedi meg csak. Hogy mily fontos 
előfeltételét birja a jelenleg minden 
súly nélküli iparos-osztály fejlődése 
ennek a felfogásnak az érvényesülé
sében, s hogy mennyire ettől függ 
az iparos elem jövője és versenyké
pessége, arra ugyan kár sok szót 
vesztegetni. Épen nem paradoxon, 
hogy nem az érettségi vizsgát tett 
tanulók nagyszáma, hanem az alsó 
gymnasialis osztályokból iparos pá
lyára lépő tanulók száma adja meg 
minden gymnasiumuak a különös 
gzocziális jelentőségét. Az oka igen 
egyszerű : — sokkal nagyobb szükség 
van értelmes iparosra, mint a szellem 
proletárjaira.

De ha ez igy van, akkor nagy 
mulasztást követ *d minden érdekelt 
tényező, ha csendes megnyugvással 
nézi a nyíregyházi fógymnasium alsó 
osztályaiban a padokért való küzdel
met. amelyben igen sokan elesnek 
annak a szándékuknak a kivitelében, 
hogy gymnasialis oktatás eredményeit 
értékesithessék a ma már felette kö
vetelő igényű iparos pályán.

Ezek alapján — véleményünk sze
rint — nem elutasitaui kellene a 
gymnasium alsó osztályaiból az el
késett jelentkezőket, hanem minden 
megengedhető eszközzel bekényszeri- 
teni azokat is, akik egy, vagy más 
okból nem akarnak, vagy nem képe
sek gymnasialis oktatást venni

Mindezekből az következik, hogy 
a tultömöttségról való panaszt állan
dóan napirenden kell tartani, s uem 
csupán a lelkiismeretes igazgatói je
lentés révén egyszer egy évben ve
gyen róla tudomást az, illetőleg azok, 
akiket a dolog közelebbről érdekel.

Közügyek.
— Szabolcsvármegye közigazgatási bizott

sága e havi rendes ülését ina délelőtt tartja 
ineg a vármegyeháza kistermében. Az ülésen 
a rendes havi hivatalos jelentéseken kívül 
tárgyalás alá kerülnek a többek között Lő- 
rinczy István volt kenézlöi jegyző felebbezése 
a vármegye alispánjának 21639/97. K. sz. 
határozata ellen; Nyíregyháza város kérelme 
a vasúton érkező áruk után a vámszedési 
jog engedélyezése iránt; a kereskedelemügyi 
miniszter leirata a debreczen—ungvári tör
vényhatósági közút kiépítése tárgyában hozzá 
intézett feliratra; a belügyminiszter leirata a 
nagy-kállói közkorház, 1899. évi költségve
tésének jóváhagyása tárgyában; a kereske
delemügyi miniszter leirata a postai csoma
gok házhoz való kézbesítése és az utalvá
nyok kifizetése tárgyában; a kir. államépi- 
teszeti hivatal jelentése a hadászati fontos
ságú törvényhatósági közutak hiányainak meg
szüntetése tárgyában slb.

— Adófelszólalási tárgyalások. A nyíregy
házi kir pénzügy igazgatóság területére alakí
tott egyenesadó-felszólamlási bizottság ülé
seit dr. Ferlicska Kálmán elnöklete alatt ma 
kezdi meg a pénzügyigazgatóság hivatalos 
helyiségében. A felszólaiulási bizottság ezút
tal a folyó évre kivetett III. oszt. kereseti 
adók ellen benyújtott felszólalásokat veszi 
elbírálás alá. A kir. kincstárt licke/f'y László 
pénzügyi titkár képviseli.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy
háza város képviselőtestülete e havi rendes 
közgyűlését pénteken, e hó 15-ikén délután 
3 órakor tartja meg a városháza nagytermé
ben. A közgyűlés tárgysorozata a következő:
1. Vármegyei bizottsági határozat a 11-ik al
jegyzői alias rendszeresitese tárgyában. 2.

és a szégyen megismerésében, a melynek 
fájdalmát nem tudja felejteni.

Venczel úr hala vány, fakó arczán vér
hullám futott végig. Elértette Podlupka neve- 
teset, s azt képzelte hogy oly világosan lát, 
mint még soha. Tehát az asszony! Más nem 
lehet, csak ő. Az álmodozó, törékeny, szelíd, 
fiatal asszony, kit — úgy hitte — meg lehe
tet volna ijeszteni egy hangos szóval, meg
ölni egy durva kiáltással . . . S mindez ha
zugság lett volna? . . .  azt hitte; meg kell 
haragudnia: ártatlannak tartja Isten és ön
maga etótt az asszonyt és ezek a gonoszok 
mégis . . . Mit tegyen a rágalmazókkal? A 
főnők úr sohasem járt az ő lakása táján. 
Szép, magas, elegáns úriember, jókedvű, nőt
len, meg minden: de ilyen czudarságot! . . . 
Nem. nem! Ez egyszerű perfidia és ostoba
ság. Ennek a vőrösf'ejü kölyőknek és ennek 
az öreg poltronnak a találmánya. Éretlen 
gyanúsítás és nyomorult káröröm, — meg 
kell ezeket vetni.

S Venczel úr örült az ötletének: meg 
kell ezeket vetni, — gondolta főlénynyel és 
megvető pillantást lővelve a vén Podlup- 
kára, úgy az asztalra csapta a kincstári 
tollat, hogy koppant.

Podlupka ránézett és gyorsan elbújt az 
aktakazlak mögé. — Nyilván összenézett 
suttyomban Báthoryval, mert most már az 
is nevetni kezdett. Nem hangosan, a mi 
gyanútlan és tiszta, — hanem elfojtva, tago
latlan, megszakadozó róhejjel, a mi sérti, 
nyugtalanítja, ingerli, arczulüti a méltatlan
kodó embert.

V enczel úr érezte, hogy cselekednie kell. 
Férfiasán kell cselekednie, különben ráhan- 
tolják a tekintélyét is, a becsületét is.

— Férfiasán kell cselekednem . . . ismé
telte a tetszetős frázist s egy egész csomó 
ötlet villant át agyán, hogy tán igy . . . 
tán igy . . . Mi volna helyesebb? Mi sok, 
mi elég? Mi volna legczélszerübb?

ügy van! Kői fog állani az Íróasztal 
mellől, Podlupka elé járul és erélyes komoly
sággal — úgy! — a legerélyesebb komoly
sággal kérdőre vonja, például ilyenformán:

— Magyarázatot kérek, tisztelt kollega 
ur; ön sérti nőmet s ez a magaviselet vért 
kíván . . . No, ez egyelőre sok lesz! Ez a 
magaviselet — nem eljárás. így jobb! Nem 
eljárás. Ebben elvégre nincs becsületsértés; 
nem szaladhat vele a bírósághoz.

— Mit csinál? — kérdezte Podlupka 
az íróasztalához simuló Báthorytól, inkább a 
szemeivel.

— Mereng . . . borong . . . felelte halkan 
a rőt ifjú és markába nevetett. Podlupka 
nemkülönben, ügy kell, oktalan ember, gon
dolta ördögi gyönyörrel, az én Rozálkam 
nyugalmazott kapitány leánya volt, mégis 
megcsalt, — a te (íunderlkéd csak egy por
tás . .  . egy elcsapott szállodai portás lánya, 
ki minden nap részegen tántorog haza a 
.Nevető kenguru*-ból, de a kitől bizonyára 
igen jól megtanulta a szeiid gyermek, hogy 
vendég nélkül a legjobb se viszi sokra. — 
.Csúnyaság, hogy ilyen frivol vagyok* . . . 
gondolta kissé meghőkkenve az öreg . . . 
.Igazság szerint nem is ismerem az asz- 
szonyt* . . .

A villamos jelző e perczben csilingelni 
kezdett. Báthory gummilapda gyanánt pat
tant föl Íróasztala mellől, fölkapott «-gy 
csomó aktát s még egy gúnyos, egyetértő

pillantást váltva a most már jóval c-ende^ 
sebbé váló Podlupkávai, sietve khohant a 
kalitkából.

Venczel úr természetesen észrevette ezt 
a gúnyos pillantást. Fölállt és elhatározta, 
hogy cselekedni fog.

A kérdőrevonással felhagyott. Rossz 
ötlet. Érezte, hogy ez kevés. A vén Pod
lupka nem esett a feje lágyára: ki fogja 
magyarázni a dolgot, el fogja csavarni, ki
tekeri a nyakát, s neki meg kell majd 
elégednie az üres szalmával a mit tehetet- 
lensege kicsépelhet — ha akar. Bizonyos, 
hogy a megtámadott hitvest egy igazi férfi 
máskép szokta megvédelmezni.

— Bizonyos, — égette fejét ez a kényes 
bizonyosság, — hogy egy igazi férfi vérszomjas 
tigrissé, bősz oroszlánná, vagy más hasonló 
királyi vadálattá válik egy szempillantás alatt 
es összeszagatja. széttapossa, megeszi a nyo
morultat, ki ártatlan hitvesét meri sérte
getni. . . .

De, nini! Hisz voltaképen még mindig 
nem bizonyos, vájjon csakugyan sérteni akar- 
ják-e ezek itt kelten.

— Podlupka úr, — szólalt meg hirtelen, 
gyors elhatározással, nehogy ideje maradjon 
a meggondolásra, — ön kaczagott az imént ?

— Azt hiszem, kolléga úr, hogy igaza 
van, — mormogta az öreg.

Hah! Egy igazi férfi . . villant kőrösztül 
Venczel úr agyán egy egészséges, ötlet — a 
ki magyar állami közeg, nem kipumpolt, 
elernyedt munkába, kerék taposásba belebutult 
szánalmas rabszolga, hanem férfi — bár 
akkora, mint egy porosz financz — azonnal



Tanácsi előterjesztés a városi adópénztár 
megvizsgálása s ideiglenes kezelés végett ifj. 
Uaál Ede részére történt átadása tárgyában. 
3. Tanácsi előterjesztés a „Huszár" épület 
bérletének meghosszabbítása tárgyában. 4 . 
Pénzügyi, gazdaszati és jogügyi szakosztályi 
javaslat a s z ín h á z id é ic  és ép ü le tn e k  a  város  
á l ta l  leendő  m eg sze rzése  tá rg y á b a n . 5. Tanácsi 
előterjesztés Léderer Ignác/, gyógyszerész ré
szére szegény betegek számára kiszolgáltatott 
gyógyszerekért alispánilag megállapított 52  
lorint 4̂ - krajczár kiutalványozása tárgyában. 
' • Pénzügyi, gazd ásza ti és építészeti szak
osztályi javaslat a vasúti ut kiépítésé tár- 
gyá an. 7. Tanácsi előterjesztés a honvéd 
laktanyába bevezetendő villáin világítás fel
szereléséhez 200 Írttal leendő hozzájárulás 
tárgyában. 8. Pénzügyi, gazdászati es jog
ügyi szakosztályi javaslat Zsilaszkovics Péter 
bolgár kertész kérelme tárgyában, terület 
kibérlés és egy épület felállítása iránt. 0. 
Pénzügyi, gazdaszati es jogügyi szakosztályi 
javaslat Nyir-Bátorban felállítani szándékolt 
mertekhitelesitő hivatalra vonatkozólag. Bencs 
László polgármester, Sexty Gyula tanácsos, 
-Murányi Géza, Tomasószky Lajos adótisztek 
kérelme egészségi és üdülési czélból leendő 
szabadságoItatásuk tárgyában. Esetleg más 
tárgyak.

Régi és uj életképek,
vagyis: agrárbajaink némely baczillusai.

(F o ly ta tás.)
De nem folytatom! Vonjuk le a kon- 

klusiot e nehány képből!
Általános e panasz: a cseléd, a munkás 

nép rossz! Mi az a rossz ? Ugy-e bár, hogy 
nincsenek meg benne a jó, nemes tulajdo
nok, az erkölcs, a vallásosság, a tisztelet a 
törvény, a felsőbbség iránt stb .!

De hát hisz' az állatcmbcrrel ezek soli* 
sem születnek! Erre nevelni kell elsősorban 
a templomoknak és iskoláknak! De ez nőin 
elég! A gyakorlati életben ineg is kell erő
síteni e tulajdonokban — szigorú, de igaz
ságos eljárással.

Hogyan ? Röviden : hatalmat, — legyen az 
anyagi vagy erkölcsi, — csak arra hivatottaknak

tudná, hegy mit keljen tennie a tenyerével 
. . . Nem kérdezné, mint ő:

— S mit tetszik kaczagni, Padlupka ur?
S az öreg komondor kitérő, sunyi vá

laszára :
— Ennek a jordánnak viczczein kaczag- 

tam, Venczel úr . . .
Nem térne vissza az íróasztalához, mint 

ő, hanem megragadna az öreget, s a jogos 
felháborodás megsemmitő hangján dörmőgné 
a fülébe —

A semmit.
Venczel úr vissza telepedett íróasztalá

hoz és úgy találta, hogy az adott viszo
nyok közölt egyebei nem tehetett. Pofon 
kellene ütni, meg kellene enni ezt a vipera 
nyelvű Podlupkat — de mit aztán? A főnök 
úr, az asszony, a botrány, a vizsgálat . . . 
Micsoda óriási skandalum támadna ebből. 
Belekerülne a neve az újságokba, felesége két
ségbe volna esve, a főnők úr Öméltósága kom
promittálva, az egész hivatal kiezégérezve . . . 
Úristen, tán még a miniszter 6 szentsége is.

S Venczel úr testének minden silány 
kis része megfagyott ettől a rémitő gondo- ! 
lattól. Tán még el is csapnák a hivatalából! 
döngette jámbor agyvelejét a félelem s akkor 
hiába szolgált busz esztendeig . . . Hiába ő 
mintaközeg, kaptafája az összes vele egyen
értékű magyar állami közegeknek . . .

Fölhagyott tehát a férfias ötletekkel s 
íróasztala mellé telepedve, miközben Pod- 
lupka sunyi ábrázatára nézett, titokban ezt 
gondolta:

— Tekintse magát az úr fölpofozottnak !
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kell a kezébe adni oly téren, mint p, o. a mező- 
gazdálkodás, melyen a hatalmat gyakorló job
ban bele nyúlhat a nép egész anyagi, fizikát és 
erkölcsi életébe, mint az a pap vagy tanító 
vagy biró stb. Mert a gazda naponta érint
kezik a munkással! Utóbbiak csak ritkán!

Azt mondhatná valaki, hogy a leghu
mánusabb és legigazságosabb gazda is alig 
bir ma a rossz cselédekkel és munkások
kal I ? Hát kérem, ez igaz I És ez elég 
szomorú !

De miként jött ez állapot létre ? A régi 
jó cselédek elmenekedtek az új módi gaz
daságokból, az ujjak folyton változtak, a 
gazdak más vidékekről is hoztak munkáso
kat stb. stb.! így terjedt a métely, mert 
folyton keveredtek !

Hisz voltak egyes gazdaságok, melyek 
valóságos gyártói voltak a rossz cselédnek és 
munkásnak!

És különös! Mig egy majort, amelyben 
egy hitvány köröm- és szájfájás ütött ki, 
szigoiu zár alá vettek, —■ addig az embere
ket erkölcsileg mételyező majorokkal ezt 
sohsem tették, meg sem kisérlették, de sőt 
tudomást sem veitek rólok! Miért? mert a 
nagy realizmus mellett nem akartuk elhinni, 
hogy a physicai erőkön kívül vannak hatal
masabbak is t. i. az erkölcsi erők, melyek 
bár lassan, sokszor egy generatio után, de 
annál erősebben éreztetik jó vagy’ rossz ha
tásukat! Sajnos, hogy mi az évtizedek óta 
felhalmozódott erkölcsi bajokért lakóiunk 
ma! Lakóiunk, mert némely vidékek népét 
nagyon, de nagyon elhanyagoltuk, kiengedtük 
vetkőztetni erkölcseiből!

Sőt ma már ott vagyunk, hogy az ál
lamot szóllitjuk fel, hogy ő expediáljon ide
gen vidékekről a gazdáknak jobb, romlatlan, 
olcsóbb munkásokat!

Ez olyan, mintha egy gazda, kinek falu
jában köröm- és száj fájás van, az államtól 
kérne egészséges ökröket a munkákhoz! Hisz 
igy még jobban szerte szét hurczoltatik 
a baj !

Ez csak ideiglenes legyen, mert hová 
vezetne ez ?

A munkásnép mely a kis gazdákkal a 
nélkül is vérbeli es érzelmi rokonságban van, 
vagy ezekkel nagy részben egy közös sorson 
is ment keresztül, — mindenhol rossz lesz I 
Az elégedetlenek országszerte összekevered
nek és aztán összetartanak! Mert hát a 
chemia szerint a rokon elemek vonzák egy
mást ! így lesznek a kis gazdák is rosszak!

És ezt az után megsinylik az igazán 
humánus nagybirtokosok is! De sőt maga a 
nemzet is !

így magyarázható, hogy munkás népünk 
és a kis gazdak ma holnap országszerte egé
szén ki lesznek velkőztetve minden jó tulaj
donaikból! Nein a régi, kezes bárány lesz 
már a nép, hanem ragadozó, melyet aztán 
egy pár szocziálista apostol kihasználhat 
annyival inkább, mert a remény nélkül elő 
nép még az ördög karjaiba is oda veti 
magát!

Igen! Mert mik ezek a szocziálista apos
tolok ?

Tán ismerik a mezőgazdasági munkás 
nép bajait ?

Tán segíteni akarnak rajtuk?
De hogy is! Ók is a mai modern, élv 

vágyó kornak a pénz éhesei, kik most, — 
midőn a nép már kivetkőzve jó tulajdonai
ból, közel áll a kétségbe eséshez, — elérke
zettnek látják az időt arra, hogy most ők 
szüreteljenek, a nép elkeseredettségét és elé
gedetlenségét maszlagos beszédjükkel apró 
pénzzé váltsák! Egészen magyarázható tünet 
ez is !

A növényvilágban is van ehhez hasonló! 
Mig a növény él, ellepik a parasitak és ha 
korhadni kezd, akkor jönnek csak rá a sa- 
prophyták! De hová vezet ez?

Ha a nép kijózanodik is ezekből, — ha 
nem segítünk bajain, — ismét egy termé
szet ellenes stádiumba jut és ez: egy új

„izmus", a fatalisinus, melyből megint mások 
veszik ki részöket, csak nem a haza, a nemzet, 
s a nemzeti haladás!

Azért is ne késlekedjünk!
Kezdjük meg az egész vonalon a reor- 

ganisatio munkáját! És itt tartsuk szem előtt, 
hogy amely utakon jóhiszemüleg bár, de 
vakon jutottunk a hínárba, ugyanazon utakon 
a szeretet, humanismus és hazafiság erényei 
által vezetve iparkodjunk kijutni a bajból, a 
hol kell, atyai szigorral is !

Melyek ez utak ?
Bár az előbbiekből mindenki tájékoz

hatja inagat, mégis a legfőbbeket röviden ki
jelölöm.

1. A korcsmák korlátozása, vagy leg
alább is szigorúbb ellenőrzése. Mert van ám 
olyan nagy bérlet is, amelybe a bérlő egy
szerre vonul be a vele közős korcsmárossal 
és boltossal. Hogy miként folyik itt a gaz
dálkodás, nem részletezem. Csak azt a jele
netet hozom fel, midőn a negyedév végén a 
fizetés történik. Fizetés? Dehogy, csak leszá
molás ! A korcsmáros beadja a számlát az 
italról, a boltos az asszonyok által vásárolt 
pántlikáról, stb. A bérlő ezt mind kifizeti s 
a cselédnek csak ezt mondja: Kend már 
előre kivett 25 Irt (15 krt! Érti? Fejét va
karva elmegy a cseléd. De hogy léikében mi 
megy végbe, azt nem látjuk, de sejteni 
lehet.

Mert mig a korcsmák grassálnak, a 
templom és iskola hatása teljesen neutrali- 
záltatik ! Oly állapot ez, mintha valaki meg
engedi, hogy szénás kertjében bár hol tűzet 
rakjanak s a mikor napi renden a tűz eset, a 
vizipuskakat és tűzoltókat szaporítja! Hasz
talan munka! A tűzelesztőket kell kor
látozni !

2. Szükséges, hogy a falusi népnek 
olcsóhitelt nyújtsunk, gazd. szakismereteit 
emeljük s vele mennél többet foglalkozzunk, 
ha kell, még az állam költségén is, ha már 
a nagy uradalmak, melyek mint egy praedes- 
tinálva voltak erre, nem szolgáltak nekik 
követendő például.

3. Honosítsuk meg a szövetkezeteket, 
gazdaköröket, gazd. felolvasásokat, teli gazd. 
tanfolyamokat .>tb. Ez bár lassan, de leg
biztosabban elvezet a normális állapotokhoz!

Gondoljuk meg, hogy mentül nemesebb, 
a közre üdvösebb valamely eszme, annál 
lassabban terjed ! Itt van Krisztus Urunk esete!

De maga a gazdasági élet is igazolja ezt! 
Mert mig egy fényes, de holt epülelet nagy 
pénzen egy félév alatt telepíthetek, addig egy 
kis, de élő  és g y ü m ö lc sö t te rm ő  fa nevelése 
éveket vesz igénybe, s kevés pénz áldozat 
mellett inkább munkásságot, szeretetet, türel
met stb. (tehát igazi keresztény és hazafias 
tulajdonokat) igényel.

Erről egyébbként más alkalommal bő
vebben emlékezünk meg.

4. Szükséges, hogy a nagybirtokok, me
lyek az ország majdnem három negyed ré
szét kepezik,vagy átmenjenek az okszerű, szolid 
gazdálkodásra, vagy allami ellenőrzés mellett 
adassanak 40—50 evre berbe. Hogy miért igy es 
nem máskent, most erről nem akarunk bő
vebben szóllani. Csak annyit jegyzőnk meg, 
hogy az nemcsak fontos allami es nemzeti 
érdek, de a legvitálisabb saját érdekűk is. 
Vegyék kezükbe az ügyet maguk a nemzeti 
vagyon leteteinényesei. Ha őseik páratlan 
áldozatok árán szabadítottak fel a népet a 
jobbágyságból, ők megtehetik azt, hogy oko
san, humánusan, okszerűen gazdálkodván — 
mihez nekik rendelkezésre állhat minden
nemű „anyagi tőke és intellektuális erő — 
kiragadják a népet az oktalan rabló gaz
dálkodás körmeiből. Ne gondolják, hogy 
ezzel vesztenek. Talán eleinte kisebb lesz a 
föld jövedelme, leszal a föld ára is, de aztan 
annál biztosabb, szolidabb alapot nyervén, 
állandóan fog emelkedni jövedelmük és a 
földek ára.

(Folytatása következik.)

______________ ________ _3
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Az Írás m űvészetéhez.
Egy angol újság szerkesztője, akinek éle

tét a rossz kéziratok úgy látszik nagyon elke
serítették, a következő .akasztófa humortól* 
duzzadó tanácsokkal látja el munkatársait:

— Amig az ember mással is irhát mint 
tintával és tollal, ne használja ezt a kettőt. 
Könnyen megtörténhetnek ugyanis, hogy az 
Írás olvasható lenne és ez esetben nem kötné 
le elégge a szerkesztő es szedő figyelmét. De 
ha mégis tintával és tollal kénytelen Írni, 
legalább ne használjon itatóspapirost, ez már 
régen divatját múlta. Ha az ember poczát 
csinál, nyalja fel a nyelvével, így nagyobb 
területre terjesztheti meglehetősen egyenlete
sen. Az intelligens szedőnek nincs nagyobb 
öröme, mintha kibetüzhet húsz olyan szót, 
amelyet ezzel olvashatatlanná tettek.

— írásjeleket az ember ne használjon 
soha, miért tudja meg a szerkesztő, hogy 
mit akartunk mondani? Nagy betűket is fö
lösleges írni, legalább odatehetjük a pontot, 
ahova akarjuk. Fölösleges olvashatóan Írni, 
ez mindig elárulja, hogy az ember valaha 
nyilvános iskolába járt. Hossz irás lángészre 
vall, sok iró ezzel tűnt fel. Ennélfogva leg
okosabb, ha irás közben becsukja a szemeit 
es ha olyan olvashatatlanul ir, ahogy tud.

— A nevekre nem szükséges nagy gon
dot forditania, a szedő úgyis tudja minden 
ember család- és keresztnevét a világon. 
Igaz ugyan, hogy a múltkor Marisgon Sá
muel űeve helyett Mencuger Kajetán neve 
jelent meg a lapban, de ez végre is mindegy 
az olvasónak.

— Nagyon előnyős, ha az ember a pa
pirosnak mindkét oldalara ir és azonfelül, 
ha van még mondanivalója, keresztben át
írja a már teleirt lapon, az ilyen kéziratnak j 
mindig nagyon örül a szerkesztő. A barna 
vagy kék csomagoió-papiros a legjobb kéz- \ 
iratpapir a világon, ha nincs kéznél, le lehet j 
szakítani az utczán valamelyik plakátról egy 
darabot. Ez esetben tanácsos a csirizes ol
dalra Írni. Ha a czikk készen van, az ember 
jól teszi, ha néhány napig még a zsebében 
hordozza es esős időben az utczán mutogatja. 
Jó dolog, ha az ember a kéziratból elveszít 
néhány lapot. Mindig nagy örömére szolgál
a szerkesztőnek, ha a kézirat egyes lapjait 
nem épen sorrendben, de egymáshoz ragasztva 
kapja meg.

Az angol újság szerkesztőjének keserű 
tanácsait megszívlelhetnék nálunk Magyar- 
országon is.

Hirek.
— Szentiványi Árpád beiktatása. Vasárnap 

iktatták be tisztségebe az uj tiszai egyház
kerületi felügyelőt Szentiványi Árpádot Mis
kolcion. Heggel 10 órakor az istentisztelet 
bevégeztével rövid szünet után Zelenka Pál 
püspök és dr. Szontágh Miklós hivatalban 
legidősebb esperességi felügyelő elnőklése 
alatt nyílott meg az ünnepi gyűlés. Miután 
felolvasták a szavazatszedő bizottság jegyző
könyvet, a közgyűlés éljenzéssel vett tudo
mást a választás amaz eredményéről, hogy 
egyházkerületi felügyelővé tizenhat szavazat
tal szemben 325-tel Szentiványi Árpádot 
választották meg. Az éljenzés megújult, sőt 
fokozódott akkor, amint dr. Szontágh Miklós 
elnök Szentiványi Árpádot a tiszai evangé
likus egyházkerület törvényesen megválasz
tott felügyelőjének jelentette ki s felhívta őt 
a hivatali eskü letételére. Ezután az uj fel
ügyelő letette a hivatali esküt s elfoglalta 
elnöki székét. Székfoglaló beszédében azt 
hangoztatta, hogy meggyőződése szerint min
den egyháztagnak erkölcsi kötelessége arra 
a polezra allani, amelyet számára a közbi
zalom kijelöl; kötelessége pedig ez különö
sen a jelen időben, mikor egy uj társadalmi 
irány akarja bevinni bomlasztó hatását az 
allamba és az egyházba. Ennek ellenében 
csak pillanatnyi óvszer a szurony, ártalmat
lanná csak egyedül az ősi erő teheti, amely

az egyházban és a vallásban rejlik. E meg
győződés fogj * vezetni és lelkesíteni egyház
kormányzói működésében. Erre Zelenka Pál 
püspök üdvözölte elnőktársát, majd báró 
Prónay Dezső az egyházegyetem nevében 
üdvözölte az uj egvházkerületi felügyelőt; 
majd pedig Baltik Frigyes püspök a testvér 
egyházkerületek elnökségei nevében mondott 
üdvözlő beszédet. Végül Szentiványi Árpád 
felügyelő megköszönte a rokonszenv meg
nyilatkozását és az ülést bezárta. Az ülés 
után a tisztelgő testületek hosszú sora vonul 
fel a püspök elfogadó termeibe, ahol azokat 
Szentiványi Árpád fogadta. Tisztelegtek: az 
evangélikus református egyházközség és gim
názium, a róm. kath. egyház, az izr. hitköz
ség, a vármegye, a törvényszék és ügyészség, 
a város, a magyar ádamvasuti üzletvezető
ség, az egyházkerületbeli esperességek egyen- 
kint, a főiskolák és gimnáziumok küldöttei.
— A tisztelgések befejezése után az uj fel
ügyelő délután két órakor a Korona vendéglő 
dísztermében fényes lakomát adott, melyben 
négyszáz vendég vett részt és a karzat is 
megtelt hölgyközönséggel. — Másnap reggel 
a közgyűlés munkásnapja következett be. 
Szentiványi Árpád az ülést megnyitó beszéde 
végén ezer forintot adományozott az egy
házkerület által meghatározandó czélra. A 
tárgyalás felette megélénkült az eperjesi hit
tanintézet femnaradása kérdésénél, melyre 
nézve elfogadták a közig, bizottság javaslatát 
azzal a módosítással, hogy a hittanintézet 
negyedik évfolyama is fenntartatik.

—  A magyar liturgia ügye. Mint a P. II. 
írja a Pol. Ért. Kómából azt az értesítést 
kapta egy a Vatikánnal össszeköttetésben 
álló magyar paptól, hogy a liturgia ügyének 
megoldása kedvező fordulatot vett és igen 
illetékes egyházi méltóságok és irányadó 
személyiségek a magyar görög katholikusok 
óhajtását figyelembe veendőnek tartják. A 
nehézség a szentszéknek abban az elvi állás
pontjában volt, mely a nem unionizált egy
ház visszatérítése, s az erre vonatkozó alku
dozások elvi alapját is képezi, hogy t. i. a 1 
nem unionizált egyházak nemzeti jellege el
lentétben van a latin szertartással, mely mint 
az egész világra szóló, egységesítő nyelvvel 
egyik oszlopát képezik a római katholikus 
egyháznak. A hittérítés konkurenciája azon
ban, különösen az exotikus országokban és 
világrészekben, azt bizonyítja, hogy a keleti 
egyházak épen a nyelvi s igy nemzeti ked
vezmények által előnyben vannak a latin 
egyházzal szemben s azok propagandája si
keresebb. Ez a körülmény Hóma illetékes 
köreiben erős konsideráció tárgya s nem le
hetetlen, hogy a magyar görög katholikusok 
ügyének jóra fordulása ezzel is bizonyos 
összefüggésben van, *őt az sem lehetetlen, 
hogy Hóma ép a propaganda sikeresebbé 
tétele czéljából. — ami mint küzdő egyház
nak elsőrendű törekvése kell, hogy legyen
— az exotikus missziók érdekében a unioni
zált keleti egyház híveinek engedni fog. Ez 
a kérdés még az illetékes fórumok előtt 
ünnepélyes tanácskozások tárgyát fogja ké
pezni, de az már mo-t is kétségtelennek lát
szik, hogy amily bölcs lesz Hóma megoldása, 
a s/.entszék politikája s a katholikus egyház 
egyetemes érdekeinek szempontjából, annyira 
ki fogja elégíteni a Kómához törhetlenül hű 
magyar görög katholikusok tiszteletre méltó 
nemzeti lelkesedéssel táplált óhajtását.

— Körorvos választás. Az üresedésben 
volt buji körorvosi állásra dr. IAszló A d o l f  
budapesti orvos választatott meg.

— Uj gazdasági tudósító. A földmivelés- 
ügyi miniszter (iául András balkányi föld
birtokost a vármegye nagy-kállói járására 
nézve állandó gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg.

— A színház sorsa. A nyíregyházi szín
ház tragédiája közeledik a végmegoldás felé.
A heten hétfőn volt az utolsó felvonás első 
jelenete, amikor is dobszó mellett kérdezték 
meg hivatalos hangon: ki ad többet a szín
ház berendezéséért? Hajlandóság azonban

mennél kevesebb mutatkozott s az összes 
felszerelés másfélszáz forintért a Stern Jenő, 
mint legtöbbet Ígérő tulajdona lett. A má
sodik jelenet pénteken délután a városháza 
közgyűléstermében fog lefolyni. Itt a képvi
selőtestület tagjaihoz intézik azt a kérdést, 
hogy megvegye-e a város a színház telkét 
és épületét, vagy sem? A jogügyi és a pénz
ügyi es gazdászati szakosztályok azt ajánlják, 
hogy vegye meg. Adjon érte annyit, amennyi 
adósság a város 6000 frtos követelését meg
előzőleg terheli a színházat, ha pedig más 
árvereltető is akad. árvereljen addig, amig 
a 6000 forint is kitelik. Hogy a képviselő- 
testület többsége magáévá teszi-e a szak
osztályok javaslatát, avagy a város 6000 frt 
kölcsönét a színházépülettel együtt veszni 
engedi? — az ma még a jövő titka, ép 
úgy mint az, hogy mi fog történni a szín
házzal akkor, ha augusztus 8-án az árveré
sen a város nem venne részi.

— A villamos vasút. Múlt .számunkban 
említést tettünk arról, hogy dr. Járossy Sán
dor az úgynevezett ártéri-vasút előmunkála
tainak engedélyese ajánlatot adott be a 
városhoz, amelyben az államvasutak pálya
udvarától a Sóstóig vezetendő közüli villamos 
vasút felépítésére hajlandónak nyilatkozván, 
az ajánlathoz csatolt tervezet alapján a szük
séges terület-használati szerződés feltételeinek 
tárgyalását kérelmezi. A tanács és a kepvi 
selőtestület kebeléből a villamos vasút felté
teleinek tárgyalására kiküldött bizottság a 
dr. Járossy Sándor ajánlatát szombaton dél
után vette tárgyalás alá s a feltételeket — 
amelyeket múlt számunkban ismertettük — 
a .Részvénytársaság villamos és közlekedési 
vállalatok sz imára* c/.imü ezég feltételeinek 
a városra lényegesen kedvezőbbeknek találta. 
Mielőtt azonban a közös tárgyalásokba bo
csátkozott volna, felhivatni határozta az aján
lattevőt, hogy ajánlatának| es feltételeinek 
biztosítására 5000 frt biztosítékot tegyen le 
s kimondotta, hogy miután a bizottság a 
.Részvénytársaság általános és közlekedési 
vállalatok számára* czimú czeggel már tár
gyalásokba bocsát közölt, ezt a ezéget az 
újabb ajánlat beérkeztéről hivatalosul érte
síti s felhívja, hogy a nála kidolgozás alatt 
álló újabb szerződés-tervezetet julius hó 
végéig mutassa be, egyidejűleg pedig szintén 
tegyen le 5000 frt biztosítékot. Megemlítjük 
végül, hogy dr. Járossy Sándor az 5000 frt 
biztosítékot kedden délelőtt már le is tette.

— Dalestély. Hónapok óta csaknem 
nap-nap mellett fáradhatlanul s valóban 
nagy kitartással készül városi dalegyletünk 
az országos dalversenyre. Igyekszik legyőzni 
az országos dalszövétség áltál azon való
ban érthetetlenül támasztott nehézségeket, 
melyeket az egyesületek elé gördített azáltal, 
hogy a versenyre kö/.ös darabokul vagy is 
az összes versenyző egyletek által egyszerre 
és együttesen, — katonai zenekar kíséreté
vel előadandólag, — tiz oly erős férfikart 
jelölt meg, melyek mindegyikének külőn- 
külön való teljes betanulásara legkevesebb 
két hónapra volna szükség. Ezen darabok 
legnagyobb része a folyó hó 17-én, a Ko
rona szállodaudvari helyis-gében, rossz idő 
esetén tanezterméb n megtartandó dalestélyen 
kerül bemutatóra. — Közönségünk bizonyara 
méltányolni fogja dalosaink szorgalmát s 
meltányolandja az estélyen az itt előadott 
körülményeket is. Az estély műsora a követ
kező: I. MiUeniumi dalárdái (uj) id. Ábrá
nyi Kornél. 2. Sóhajtás, közös verseny-darab, 
(íaal F. 3. Szabadságdal (uj), Goll J. 4. Nép
dalok . . . Hoppé. 5. Dalaim, verseny darab, 
id. Ábrányi Kornél. 6. Dalra magyar (uj), 
Erkel S. 7. Népdalegyveleg . . . Máder M.

— A szegényügy rendezése. Megírtuk 
annak idején, hogy a városi tanács a sze
gényügy rendezését napirendre hozta. Bizott
ságot küldött ki a saját kebeléből megfelelő 
javaslat tételre. Mikor a bizottság munkála
tával elkészült, megírtuk azt is, hogy miként 
véli a szegényügy rendezésének kérdését 
megoldhatónak. Akként n-vezetesen, hogy a 
város — az e czelra rendelkezéseire álló
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alapok felhasználásával — építsen és ren
dezzen be egy szegényházat s vele kapcso
latban egy betegmenházat egyelőre 70 sze
gény és 30 községi ápolásra utalt beteg szá
mára, ahol a vagyontalan és keresetképtelen 
szegények állandó elhélyezésre találjanak. A 
bizottság kidolgozta az idevonatkozólag szük
séges szabályrendelet tervezetét is, amely mig 
egyfelől a koldulást eltiltja, másfelől a köz- 
segélyre szoruló szegényeknek ezen közse
gélyben való részesítésének feltételeit és mó
dozatait részletesen szabályozza. A tanács a 
bizottság javaslatát a szabályrendelet terve
zetével együttesen a képviselőtestület elé 
vitel előtt a pénzügyi és gazdászati és a jog
ügyi szakosztályok elé terjesztette A neve
zett szakosztályok kedden délután vették 
tárgyalás alá a javaslatot és szabályrendelet- 
tervezetet, mind kettőt egész terjedelmében, 
illetve a szabályrendeletet némi kipótlással 
elfogadván. A szegényház és a betegmenház 
a tokaji utcza végén levő mostani városi 
kórház telkén épittetnék fel a meglevő épü
let felhasználásával, illetve átalakításával.

—  A debreczeni kerékpárosok múlt va
sárnapra Ígért látogatása a Debreczenben és 
környékén pénteken és szombaton történt 
esőzések miatt elmaradt. Az ottani kerékpár
egylet elnöksége újabban értesítette a nyír
egyházi egyleti elnökséget, hogy az elmaradt 
átrándulás helyett a jövő vasárnap jönnek 
át. A nyíregyháziak viszonozni akarván a 
debreczeniek szives vendéglátását, vasarnap 
délelőtt testületileg fogadják őket a vasúti 
állomásnál, minthogy az ujfehértó-nyiregyházi 
útrészt vonaton kénytelenek megtenni. Bevo
nulás után a Koronába térnek be villásreg
gelire. Délb n 12 óra tájban a Sóstóra men
nek ki a kerékpárosok gyönyörű erdei utján. 
Ott I orakor közebéd lesz, melyre vendege
ket is szívesen látnak. Kapcsolatban meg
említjük, hogy a nyíregyházi egylet Szent- 
István napra országúti versenyt szándékozik 
rendezni Uakamaz és Nyíregyháza között.

— Katonai lóverseny. A nálunk állo
másozó 10-dik huszárezred a jövő vasárnap 
délután lóversenyt rendez a lakianyai gya
korló térén. Az igazgatóság tagjai a követ
kezők: Fabiny Lajos altábornagy, gróf Auers- 
perg Károly tábornok es Fontaine Henrik 
tábornok. Bírák: báró Taxis József ezredes, 
Bicsák Zsigmond alezredes, Weisz Ernő 
alezredes. Luksándor József alezredes és 
Arnold Péter őrnagy. Starletek: Krautil 
Ljubomir és Schwer Ottó kapitányok. Pálya
felügyelők: Poppel Károly és Kundegraber 
József kapitányok. A programul hét pont
ból áll és a nevezésekből Ítélve a ver
seny nagyon érdekesnek ígérkezik.

— Uj építkezési szabályrendelet. Nyíregy
háza város uj építkezési szabályrendeletének 
tárgyalását az építkezési szakosztály a múlt 
pénteken délután tartott ülésén folytatta. Az 
uj építkezési szabályrendelet, melynek terve
zetet Kitin István v. főmérnök állította ősz- 
sze, a most érvényben levő, de már rég el
avult szabályrendelettől nem csak abban fog 
különbözni, hogy annál sokkal részletesebb 
intézkedéseket tartalmaz minden irányban, 
hanem abban is. hogy hatálya nem csak a 
varos belterületére, hanem határára is ki fog 
terjedni. Most a város határában, sőt az ér
kertben is a vármegyei szabályrendelet van 
hatályban. Ezenkívül érdekes ujitása a ter
vezetnek, hogy a várost és határát négy épít
kezési kerületre, osztja fel. Az első építkezési 
kerületbe sorozza a városházteret, vármegye- 
házterct a Holló-utczáig és a Kis-térig, a 
Pazonyi-utcza elejét a 15. és Iti. számú há
zakig, az Iskola-utezát az ág. evang. tem
plomig es iskoláig, a városház-utezát és a 
Széchényi teret. Ezen első építkezési kerü
letben csak emeletes házak építését engedé
lyezi zárt sorokban. A második építési kerü
let a vasúti utat, a Szarvas-ulczát a Kigyó- 
utczáig, a Tokaji-utczát a Bundiig, a Kossuth 
utczát a 37. és 38. számú házakig, a pa- 
zonyi-utezát az a ó-szőlő-utezáig, a Selyem- 
utczát a 25—3*2. sz. házakig, a N.igy-Kállói

utczát az Eötvös-utcza betorkolásáig, a Deb
reczeni utczát a Három rózsáig, az Egyház
tért, vármegyeház-utezát, a Szent-Mihályi-ut- 
czát az Uj-utczaig, a Szénatért, a Viz-utczát, 
Síp-utczát, Egyház utczát, a Körte, Kereszt, 
és Eötvös utczákat foglalja magában. Ebben 
az építkezési kerületben emeletes vagy föld
szintes házak tetszés szerint építhetők, de kő 
vagy tégla alapon, kő, tégla, vagy tégla és 
vályog falakkal. Az épületek színesre mázo- 
landók s cserép, pala, kő, réz, vagy bádog
ból készült tűzmentes tetővel látandók el. 
A harmadik építési kerületbe tartoznak a 
többi belső-telkek a vámsorompókig, továbbá 
az Érkert, az ó és uj szőllős-kertek és a 
beltelkektől 300 méternyire eső területek. 
Ebben az építkezési kerületben a házak vá
lyogból is építhetők, fehérre meszelhetők 
és zsindelylyel is fedhetők. Végül a negyedik 
építési kerületben vagyis a tanyákon az épü
letek náddal és szalmával is fedhetők. — A 
szabályrendelet a meglevő tűzveszélyes tető
zetek kicserélése 15 évi határidőt tűz ki. — 
A szabályrendelet folytatólagos tárgyalása 
az építkezési szakosztály legközelebbi ülésén 
történik.

— GyUmölcskivitelUnk. Most a gyümölcs- 
szezon idejön érdekes tudni, hogy Nyíregy
háza város állomásán az elmúlt 1897. év 
folyamán 6990 métermázsa gyümölcs és 5260 
métermázsa bor adatott fel vasúton való el
szállításra. Gyümölcspiaczunk rendezésére és 
gyümölcstermelésünk fejlesztésére ezek da
czára kevés, sőt jobban mondva semmi gond 
sem t'ordittatik. Bedig általánosan tudott és 
elismert tény, hogy különösen a meggy, 
kajszin-baraczk és csemege szőlő úgy minő
ség, mint szállítási képesség tekintetében 
nemcsak kiállja a versenyt más vidékek ter
ményeivel, de azokat túl is szárnyalja.

—  Megszökött örültek. A nagykáilói orsz. 
tébolyda igazgatója hétfőn este táviratilag 
értesítette a helybeli rendőrséget, hogy Berki 
József és Huzsicska Endre közveszélves őrül
tek az esti órákban megszöktek. Öltözetük 
kényszerzubbony. Kéri a rendőrséget, hogy 
ha ide vedődnének, fogja el őket es szállítsa 
vissza Nrtgykállóba. A megszökött őrültek 
egyike többszörösen büntetett rablógyilkos, 
aki csak a legutóbbi időben cserélte fel a 
fogy hazat az őrültek házával. A szökést az 
ablakon keresztül hajtották vegre, amelynek 
vastag rostélyzatát szakértelemre valló gyor
sasággal és ügyességgel feszítették ki. Tudó
sítónk megjegyzi, hogy a szökősben levő 
őrültekkel többen találkoztak aközben, amint 
nyugodt lépésekkel távoztak Debreczen felé, 
de az őrültségét nem igen lehetett rajtuk 
észrevenni. A szökevények ez ideig még nem 
kerültek meg.

—  Adózás az első félévre. A kir. pénz
ügyigazgatónak a vármegye közigazgatási bi
zottságához beadott jelentése szerint a folyó 
év elmúlt első felében a vármegye területén 
közvetett adókban 03245 Irt 36 kr.-ral folyt 
be több, mint a múlt év első felében. Az 
egyenes adóknál és hadmentességi díjnál azon
ban ugyanezen időszak alatt 10056 frt 21 
kr. vizszaesés mutatkozik.

—  Az ev. ref. egyháztagok figyelmébe. 
A helybeli ev. ref. egyháztanács ezennel köz
hírré teszi, hogy az egyházi adó beszedése 
végett mindenkihez pénzbeszedőt fog kül
deni. A kik tehát nem közvetlenül az 
egyházi gondnoki hivatalnál (vasárnap d. e. 
11—12.) fizetik adójukat, azok 5'/„ fáradt
sági dij mellett a pénzbeszedőnek is Űzet
hetnek. A kik sem a gondnoki hivatalnál, 
sem a pénzszedőnek nem fizetnek, a rendes 
határidő leteltével intő e/édulákat kapnak, 
melyért dijat fizetnek. És ha még ekkor sem 
tesz valaki eleget a kötelezettségnek, egyházi 
adója minden felfüggesztés kizárásával végre
hajtási utón fog beszedetni.

—  üzlet-átvétel. Nyíregyháza egyik leg
régibb üzlete, — a 35 év óta fennálló 
Ferenczidele könyv-kereskedés — gazdát 
cserélt, amennyiben az üzletet eddigi tu
lajdonosától: Ferenczi Miksától testvéré

| Ferenczi József budapesti fiatal könyvkeres* 
' kedő vette át.

—  Járványok. A vármegye területén leg
újabban Thass községben a kanyaró, Ka
rászban pedig a vörheny lépett fel járvány- 
szerüleg. A járvány tovaterjedésének meg- 
gátlására, illetve elfojtására szükséges ható
sági intézkedések megtétettek.

—  Orgona-avatás. A vencsellői ev. ref. 
egyház presbyteriuma julius hó 17-én az 
egyház által készíttetett uj orgona felavatása 
alkalmából, — a még részben hiányzó költ
ségek fedezésére — a tiszakőzi füzesben 
jótékonyczélu tánczmulatságot rendez. — 
Belépti dij: személyjegy 1 korona, család
jegy 3 korona. Kezdete este 7 órakor. 
Nyárson sült halat s halpaprikást a vencsel
lői halász mérsékelt áron szolgál ki. Kedve
zőtlen idő esetén fedett helyiségről gondos
kodva leend.

Az eperjesi jogakadémián, — a hazai 
ág. hitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen ily
nemű tanintézetén, mely az ezredéves orszá
gos kiállításon „haladásért* elismerő okleve
let nyert, — az 1897—98. tanév alatt a 
következő tanárok működtek: dr. Horváth 
Ödön dékán, (magyar közjog, jogbölcselet, 
politika); dr. Ilorovitz Simon, (római-jog, 
büntető-jog); dr. Mikler Károly, (jogtörténet, 
egyházjog. pénzügyijog, statisztika); dr. Sa- 
rudy Vilmos, (nemzetgazdaságtan, magyar 
közigazgatási-jeg. váltó-es kereskedelmi-jog); 
Schulek Gusztáv, (magyar- és osztrák ma
gánjog, peres eljárás); dr. Szlávik Mátyás,
(bölcseletiörténet, bölcseleti ethika); dr. 
Breyer Adolf, dr. Horovitz Imre, dr. Kört- 
vélyessy Dezső, dr. Lakner Árpád, dr. 
Mariássy Béla, dr. Meliórisz Béla, dr. Pelech
E. János. dr. Szlehlo János, (magántanárok). 
Az l-ső félévben 20 tantárgy 89 hetiórában: 
a 11-ik félévben pedig 25 tantárgy 83 heti
órában adatott elő. A tanév alatt a jogak.i- 
démián összesen: 182 hallgató volt beírva, 
úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintet
ben ez a tanintézet a hazai tiz jogakadémia 
között a legelsők közé emelkedett. A lia.l- 
gatók között volt: I-ső éves 58; Il-od éves 
63; Ill-ad éves 25; IV-ed éves 28; tanfo
lyam hallgatása nélkül miniszteri engedél
lyel vizsgázó 8. Vallás szerint volt: ág. hitv. 
ev. 63; rom. kalh. 46; izr. 43; gör. katli. 
20; ev. ref. 6; gör. kel. 4. Születési hely 
tekintetében volt; Sáros-vm. 57; Szepes-vin 
21; Liptó-vm. 12; Abauj-Torna-vm. 10: 
Zemplén-vm. 9; Gömör-vm. 6; N.-Kü üli > 
vm, 5; Bács-Bodrog-, Békés-, Borsod-. 
Brassó-. Szeben-, Trencsén-, Zólyom-vm.
4 —4; Szabolcs-vm. 3; Arad-, Bereg-, Hont . 
Nógrád-, Pest-, Torontál-, Túrócz-, Ung-. 
Veszprém-vm. 2 —2; Arra-, fisa nád-, Csík-. 
Csongrád-, Hajdú-, Lika-Krabava-, Nyílra-, 
Szatmár-, Szolnok-Doboka-, Temes varme
gyék. 1—1; A.-ausztriai 2; Galicziai I. A 
folyó tanév májusának végéig tartatott a 
jogakadémián: 98 I. alapvizsgálat, 42 II. 
alapvizsgálat, 7 államtud. államvizsgálat es 
13 jogtud. államvizsgálat. A vizsgálatokon 
kitüntetéssel nyertek képesítést: Galló István, 
Istók Zoltán, Kállav Adolf, Okályi Géza az
1. alapvizsgálaton. Bányász László, Flórián 
Károly. Institórisz Endre, Klein Mór, Tabak 
István a II. alapvizsgálaton, és Adamkovik 
Győző a jogtud. államvizsgálaton. A tanév 
alatt 18 joghallgató nyert végbizonyítványt. 
Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a 
segélyegylet támogatásában, tandíj- és táp- 
intézeli-dij elengedésben, pályadijban sth. 
(Ezen a czimen a joghallgatók által élvezett 
kedvezmények összege a múlt 1897—98. 
tanév alatt: 2200 frt.) Az akadémiai ifjúság 
egyesületei: a jogásztestület, segélyegylet, 
irodalmi- és olvasó-kör, turista-egylet es 
vivó-egylet igen élénk működést fejtettek ki. 
Mindezekről részletesebb adatok a Collegium 

j  „Értesítődében olvashatók, melyet az ág. 
hitv. ev. Collegium igazgatósága Eperjesen 
egy drb 5 k» os levélbélyeg beküldése ellene
ben bárkinek készséggel megküld. A város- 

i bán egészséges és nem drága lakások ele-
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gendő számban állanak rendelkezésre s az 
ifjúság ellátása jutányos és megfelelő.

— A piricsei rablógyilkossági kísérlet. A
debreczeni kir. Ítélőtábla büntető tanácsa 
e hó 6-án ült törvényt bessenyei Szél Far
kas elnőklése mellett Kurucz Jakab János 
felett. — Ez a vén, 68 éves gonosztevő, 
akit a debreczeni törvényszék 1854-ben több 
rendbeli lopásért 10 évre, a nagy-kallói 
törvényszék 1866-ban rablásokért 15 évi 
súlyos börtönre, — a nyíregyházi törvény
szék 1887-ben lopásokért 10 évi fegyházra 
Ítélt s mindezen büntetéseket le is ülte; 
akire 1897-ben a debreczeni törvényszék 
ismét lopásért egy évi még nem jogerős bör
tönbüntetést mért; ez a börtön sötét falai 
között megvénült ujfehértói csavargó, notó
rius proletár 1896. julius 23-un ette 8—-9 
óra között harmadmagával, arczukat bekor
mozva. a cselédséget halálos fenyegetések
kel ártalmatlanná téve, betört Mandel Mór 
piricsei birtokos házába. — Az ebédlőben 
Mandelnét és fiát a cselédekkel együtt arcz- 
czal a falhoz állították és pénzt követeltek. 
A házon kívül levő férj észrevevén a rabló- 
támadást, félreverte a közelben falábon levő 
harangot, mire a szomszédságból az épen 
ott nyaraló Katz Mihály debreczeni lakos 
segítségül sietett. Kurucz Jakab Jánossal Katz 
Mihály dulakodni kezdett. — A rabló Katzra 
több lövést tett, de csak egy golyó talált, 
amely a kezét sebesitette meg. — A rablók 
azutun elmenekültek, de előbb Katz Mihályt 
botokkal úgy főbe verték, hogy eszméletle
nül terült el a földön. — Kurucz Jakab 
Jánost hamarosan elcsíptek a csendőrök s 
be is vallotta bűnét, de később konokul ta
gadott. Másik czinkostársa < tsvát Sándor is 
az igazságszolgáltatás kezébe került egy másik 
bűne miatt jutván vizsgálati fogságba. Ha
nem Osvát a börtönben felakasztotta magát. 
A harmadik rabló Galyas József eltűnt s 
hiába körözték, ma sem került kézre. Így 
egyedül Kurucz J. János felett mondhatott 
ítéletet a nyíregyházi törvényszék, amely a 
btk. 3 i l.  §-ba ütköző rablás bűntettének a 
65. g. ízerint minősülő kísérlete a btk. 279. 
g-ba ütköző szándékos emberölés bűntetté
nek ö5. g. szerinti kísérletében mondotta ki 
bűnösnek s ezért a btk. 279., 96., 99. és 66. 
§§-ai alapján összbüntetéskent az itelet ho
zatalától számított hat évi fegyházra ttelte, 
melyből egy evet a vizsgalati fogság által 
kitöltöttnek tekintett. A debreczeni kir. ittlő- 
tábla az I. fokú bíróság iteletet részben meg
változtatván, vádlottat a btk. 349. §. 2. pont
jában meghatározott szándékos emberölés 
nüntettenek kísérletében mondotta ki bű
nösnek s ezért a btk. 279. 96. és 99. §£-nak, 
valamint az összbüntetés megállapításának 
mellőzésével a terhére megállapított fegy- 
haz büntetést a btk. 349. g. első bekezdése 
e* a btk. 66. §-a alapján tekintette kirovott
nak azzal a meghatározással, hogy a vádlott 
fegyházbüntetése a mai naptól számitassék 
s abból kitöltöttnek e helyen is a vizsgálati 
togság egy éve vétessék. — A tábla a tör
vényszék ítéletét egyebekben helybenhagyta.

A p ró ságo k  a hétről.
Nyíregyháza tudvalevőleg a többek kö

zött két dologról nevezetes.
Arról tudniillik, hogy mikor szél nem 

fu, akkor harangoznak, mikor pedig nem 
harangoznak, akkor a szél fu ; hanem azért 
mikor a szél fu, akkor is harangoznak és 
mikor harangoznak, akkor is fu a szél.

Szóval Nyíregyházán mindig fu a szél 
es folyton harangoznak.

A változatosság csupán annyiból áll, 
hogy néha erősebben fu a szél és több to
ronyban is harangoznak egyszerre, máskor 
gyengébb a szél és kevesebb a harangszó.

Ámbátor az is megesik, hogy a szél 
olyan erős, hogy a harangszót is alig hallani. 
Amiben azonban szintén kevés köszönet 
vagyon.

A heten vasárnap, meg hétfőn megint 
a szél kerekedett felül.

Mindkét napon, különösen a déli órák
ban olyan orkán dühöngött, hogy odaillett 
volna a Saharára számumnak.

Hordta is a port, meg az utczai sze
metet, hogy a számum se különben!

Vannak akik azt állítják, hogy vannak 
doktorok, akik azt állítják, hogy a nyíregy
házi por nagyon egészséges. Különösen a 
gyenge szemre, meg a gyenge tüdőre. Tisz
títja mind a kettőt, kiöli a bacillusokal!

Ilyen doktor ugyan alig ha akadt még 
ezen a homokos nyíri talajon, — hanem 
olyan doktorról szeretnénk már egyszer 
hallani, aki azt találná fel, hogy miként le
hetne ezen a poros állapoton segíteni?

Szintén vannak ugyan, akik azt állítják, 
hogy vannak, akik azt állítják, hogy ezen is 
lehetne segíteni egy kevés jóakarattal.

Csak annyival, amennyi szükséges volna 
ahhoz, hogy legalább a főtér egesz terjedel
mében kiköveztessék — notandum bene: a 
városnak sajat kőbányája van — és hogy 
a száraz nyári napokon fellocsoltassek. — 
(Ismét notandum bene: a tűzoltóságnak né
hány pompás szivattyúja van, a rendőrség 
fogházában is akad mindig nehány munka
kerülő, de munkabíró atyati.)

Hanem azért vasárnap és hétfőn csak 
úgy kavarta a szél a homokot, szalmát, 
papirost, mi egyebet a városháztéren is ; no 
meg a kereskedések kirakatai is úgy néztek 
ki, mintha csákánynyal dolgoztak volna telet
tük heteken a t !

*
Ki akar 1000 forintot keresni?
Nem szükséges egyéb hozzá, csak hogy 

a vállalkozó a fiumei rendőrség kővetkező 
körözvenyét teljesítse:

Kör örvény.
Bauer Géza, magyar születésű. 26 éves, 

mózes vallásu, magas, nyúlánk termetű, sötét 
szemű, barna hajú. sűrű barna bajusszal, 
szakái nélkül, magas homlokkal, kissé gör
bített orral, volt magánhivatalnok f. é. julius 
hó l-én -G darab ezer forintos bankjegyet 
sikkasztott es Fiúméból eltűnt.

Nevezett beszél magyarul, németül, an
golul, keveset horvátul és olaszul. Jarasa 
könnyű, hangja vékony és tiszta. Beszéd 
közben kezeit zsebeiben tartani szokta. Meg
jelenése szimpatikus, öltözete utoljára: sötét 
Jaquet es puha kalapból állott.

A megkárosult czég Schenker és társai, 
annak, a ki a leirt sikkasztó elfogattatásat 
eszközli, 1000 frtos jutalmat lizet.

Valamennyi közbiztonsági hivatal kére
tik: ezen körözvén)* terjesztéséről gondos
kodni, Bauer Gézát feltalálása esetén letar
tóztatni és az eredményről ezen Rendőrséget 
értesíteni.

Kelt Fiúméban, 1898. julius 1-jén.
A fiumei llend őr Mg.

Jó lesz tehát minden szimpatikus meg
jelenésű, ismeretlen embert, aki .beszed 
közben kezeit zsebeiben tartani szokta*, ala
posan megfigyelni s kevés szerencsével meg 
van az I0o0 forint!

*

.A krajczár végeM és más efféle hangu
latos czimek alatt hónapokon át búcsúztatták 
a lapok az idestova csak ugyan néhai való 
jó krajczárokat.

Olyan erzekeny nekrológokat írtak róla, 
hogy a legkiválóbb hazafiui erényekben bő
velkedő nagy halottakról sem külőmbet.

Felemlegették összes jó és rósz tulaj
donságait. Felelevenítettek külömböző apró
ságokat életéből. Emlegették a nevéhez fű
ződő aranymondásokat, példabeszedeket és 
szállóigéket.

S mindezt annál nagyobb szavahihető
seggel, mert a nagy méltóságú magyar királyi 
finánczminiszter úr ő kegyelmessegenek vala
melyes száraz körrendeletére való hivatko
zással naptarszerüleg megjelölték jó előre 
azt a napolt is junius hó 30-ában, amelyen 
a krajczar néhaivá válandó lett volna.

És ezeknek a nekrológoknak, elégiáknak 
és figyelmeztetéseknek meg is lett az a hatásuk, 
hogy a közvéleménybe teljesen felszívódott 
az a tudat, hogy a krajczár julius 1-től 
kedve „nem jár“ !

Pedig hát egy kis tévedés van a dolog
ban. Az nevezetesen, hogy csak az osztrák 
veretű, a „sasos* krajczárokra volt kimondva 
a halálos itélét junius 30-ára.

A magyar veretüek „járnak* még ma is, 
„további intézkedésig*.

Hanem azért próbálna meg csak valaki 
a piaczon krajczárral fizetni! Megköszönheti, 
ha rendőrt nem kiáltanak!

De talán még a koldusok sem fogadják 
el. Mert hiszen azok meg „adóba* se tudják 
beszolgáltatni.

*
A koldusokra különben nagy változások 

várnak.
Hihetetlenül hangzik, de még is úgy 

van: Nyíregyházán be akarják szüntetni a 
koldulást.

Kedden délután, mint az más helyűit 
illő komolysággal meg vagyon Írva, már a 
pénzügyi és gazdászati, meg a jogügyi szik
osztályok is foglalkoztak az ide vonatkozó 
tanácsi javaslattal és szabályrendelet-terve
zettel.

Most már nincsen egyéb hátra, mint . . . 
no igen: mint hogy az ige testté váljék.

Hanem épen ez a tran.sformáczió nem 
megyen ám könnyen. Először is a javaslatot 
és szabályrendelet-tervezetet el kell fogadnia 
a képviselőtestületnek. Aztán ha a képviselő- 
testület elfogadta, jóvá kell hagynia a tör
vényhatóságnak, sőt a b«-l ügy miniszternek is. 
Ha mindezek megtörténtek, fel kell építeni a 
szegényházat. Előzőleg azonban el kell ké
szíteni u szükséges terveket, azokat elfogadni, 
jóváhagyatni, az építésre a pályázatot meg
hirdetni, a versenytárgyalást megtartatni, az 
építkezést megkezdeni és befejezni. Csak ha 
mar mindezek, a közbeeső egyéb munkála
tokkal es hivatalos eljárásokkal egyetemben 
bevégeztetnek, csak akkor lehet a kolduso
kat a szegényházban elhelyezni s ettől az 
időponttól kezdve a koldulást megtiltani.

Aki ki akarja számítani, hogy ez az 
időpont körülbelül mikor következik be, an
nak tájékozásul és Útmutatásul megsúgjuk, 
hogy a szegény ügy rendezésének szükséges
ségét tizennégy kerek esztendőkkel ezelőtt 
mondta ki határozatikig a képviselőtestület.

Tizennégy esztendő kellett ahhoz, hogy 
az ügy idáig érlelődjék.

Tessék most már a valószínűségi szá
mítást megtenni!

C S A R N O K .

A p ro tektor.
J e a n  B e s a n g o n .

Sokféle protektorra ismerkedtem meg 
az eleiben, a legszerényebbtől a legnagysze
rűbbig minden fajtával, de egyik sem volt 
olyan érdekes és kedves, mint Boulancy Al- 
bertné, családi nevén de Maislre Henrietté.

Európaszerte jarja az a gyaszhir, hogy 
a protekezio csődöt fog mondani a közel jö 
vőben. Úgy vélem, mielőtt bekövetkeznek ez 
a katasztrófa, illő dolog, hogy Boulancy Al- 
bertné asszonynak a protegalás terén kifej
tett működésének az irodalomban némi nyoma 
maradjon. A pártfogoltjai sorsában úgy sem 
marad.

Boulancyné asszony — dicséretére legyen 
mondva — nem tartozott azok közé, akik 
folyton zaklatjuk ismerőseiket különféle kí
vánságoktól dagadozó pártlogoltakkal. 0  csak 
két embert támogatott: Alphonse Delaruet 
és a feleségét: Cécile Champeceyt. De eze
ket aztán alaposan.

Delarue valamikor vezér ügynöke volt egy 
kisebb külföldi biztositó-tarsaságnak. Egyszer



Jiire jött, hogy a társaságot kitiltják Fran- 
cziaországból. A párisi vezérügynökség — 
amely különben is igen szerény hivatal volt — 
ezennel megszűnt és Delarue állás nélkül 
maradt.

A néhai igazgató ezzel a szerencsétlen
seggel szegény emberré degradálódott és még 
azt a luxust sem engedhette meg magának, 
hogy a busulást másra — szokás szerint a 
lóra — bízza, hanem bizony kénytelen volt 
személyesen búsulni. És busult is.

Egyszer csak eszébe jutott a feleségé
nek, hogy:

— Hallod-e, Alphonse?
— Nos?
— Menj el rokonunkhoz, Boulancy Hen

riettéhez. O talán tudna neked valami állást j 
szerezni.

— Csakugyan! Ő rá nem is gondoltam.
Egy órával később már Henrietté sza

lonjában ült.
— Tehát valami állást? Igen szívesen, 

igen szívesen. Milyent szeretne ?
— Mindenesetre valami megfelelőt.
— Úgy, úgy, no természetesen. Majd 

utánajárok a dolognak. Nagyon örülök iga
zán, hogy valamit tehetek önért.

— Oh, asszonyom, nagyon kegyes . . .
— Kérem, kérem . . . Különben — tette 1 

hozzá némi gondolkodás után — adok önnek 
egy névjegyet. Menjen el a rue Trois-Roiba, 
a huszonötödik számú házban van egy nagy 
sodrony-kötélgyár-részvénytársaság. Keresse 
föl az igazgatót, signor Araadeo Peruchiot, 
adja át neki a névjegyemet és mondja el a 
kívánságát. (3 bizonyára beteszi önt az iro
dájába. Nem baj, hogy az a hely kissé tá
vol esik a lakásától? — kérdezte szeretetre- 
melto gondoskodással.

— Oh, legkevésbbé sem! Mehetek a ló
vas úttal is.

Alphonse még aznap beállított a rész
vénytársasághoz és az igazgató iránt érdek
lődött. Fényes, nagy szobába küldték, ahol 
egy előkelő megjelenésű ur kijelentette, hogy 
6 az a bizonyos signor Peruchio, direttore 
della fabricca di cordone metallico. Alphonse 
átadta neki a névjegyet és elmondta a kíván
ságát. A signor direttore kétszer is megis- 
meteltette a mondókát, mivel nem állott va
lami kitűnő lábon a franczia nyelvvel. — 
Azután föltette aranykeretü csipietőjét, for
gatta a névjegyet jobbról is, balról is, majd 
megrázta a fejét, végül pedig egész határo
zottsággal kijelentette, hogy:

— Madame Albert Boulancyt, született 
Henrietté de Maistret nemcsak, hogy nem 
ismerem, de még csak a nevét sem hallot
tam soha. Igen sajnálom, uram, de igy áll 
a dolog, amelyet én sehogy sem tudok meg
érteni.

Alphonsenak ebben a pillanatban csak 
egy vagya volt, hogy tudniillik a föld alá 
bújhasson szégyenében. Ilyen blamage! Egé
szen inegzavarodva ment ki az igazgató szo
bájából, talán nem is köszönt neki eléggé 
illendően.

Egyenesen Henriettéhez ment.
— Kérem, asszonyom, hogy tehetett 

ilyent? Egy ismeretlenhez ajánló írást kül
deni! Majd elsülyedtem szégyenemben!

— Delarue ur, vallja be, hogy ön rop
pant ügyetlen! No de nem baj! — tette 
hozzá kis vártatva, majd máshová fogom 
ajánlani.

Azután a lóvasuttársasághoz ajánlotta, 
de oda is hiába . . . Majd ismét egy bank
házba, egy törvényszéki birohoz, egy gununi- 
• zipögyároshoz, egy ügyvédhez, urasághoz, 
kerek párkereskedőhöz. De — sajátságos — 
mindenhol úgy néztek az ajánló írásra, mint 
valami tolakodó emberre szoktak nézni. És 
Alphonse sehol sem ragadt meg. Henrietté 
pedig fáradhatatlanul irta az ajánló levele
ket. Nem volt olyan ismerőse, meg rokona, 
aki ne tudta volna már, hogy Alphonse De
larue a Boulanczyné asszony párt fogoltja.

— Most, szólott egyszer Henrietté De- 
laruehez, olyan levelet adok, amelynek ha

N Y I R E ö Y H A Z A .

tása nem maradhat el. — Csak nézzen okos 
szemekkel a direktor urra.

A direktor ur ezúttal egy posztógyár 
direktora volt. Alphonse beállít hozzá, átadja 
neki a levelet és tőle telhetőén okos ábrá- 
zatot vágott. Az igazgató fölpillant az Írás
ból és szánakozóan néz a vivőjére.

Aztán szelíden igy szólott:
— Ön, ön, mint mondani szokták, fél- 

nótás? Veszedelmes rohamai szoktak lenni?
— Ne—kém? kérdezte Alphonse hüle- 

dezve. Nem vagyok én bolond!
Az igazgató a fejét rázta.
— Nagyot hall?
— Nem én! felelt Delarue még mindig 

nem értve a dolgot.
— Szemei, lábai, mindene ép?
— Különös kérdései vannak, uram! Nin

csen nekem semmi hibám, csak állásra volna 
szükségem!

A direktor megint rázta a fejét.
— Nem értem, teljességgel nem értem.
Alphonse fejében erre megfogamzott a

gyanú, hogy az „ajánló" levélben vannak 
róla ilyen szép dolgok megírva.

— Szabad kérnem, uram, a levelet?
— Tessék, én úgy sem értem.
Alphonse elveszi a levelet az igazgató

asztaláról és olvassa!
Tisztelt Uram! Kedves Direktor ur!
Súlyos betegen, ágyban ülve irom 

ezeket a sorokat. Mindenre, ami szent ön 
előtt, az Istenre kerem, könyörgöm, sze
rezzen valami exisztencziát ennek a szeren
csétlen nyomoréknak, aki szellemi okokból 
kénytelen volt tanári állását elhagyni. — 
Örök időkre lekötelezettje marad

Henrietté Boulancy.
Most már aztán Aiphonseon volt a fej- 

csóválás sora.
— Szerencsétlen nyomorék? Szellemi 

okokból? Tanári állását? Uram, kijelentem, 
hogy teljesen ép és egészséges vagyok, testi
leg épen úgy, mint szellemileg. — Azonkívül 
pedig soha életemben nem voltam tanar, ha
nem biztosítási tisztviselő.

Az igazgató nem tudta, hogy kaczagjon, 
vagy bosszankodjon-e? — Végre is a dolog 
olyan komikus, de olyan bosszantó is egy
szersmind !

— No uram, szólt kis idő múlva, önt 
igen jól támogatja a pártfogója!

Alphonse nem tudta, hogy mit szóljon, 
mert lelkében igen különféle érzések, agyá
ban pedig igen különböző gondolatok ker
gették egymást. Végre is abban állapodott 
meg, hogy ad acta teszi az ügyet, hanem 
Henrietté pártfogásából nem kér többet. 
Hazamcnel azonban újra elővette a dolog.

— Hogy is lehettem olyan szamár, hogy 
hozzá menjek pártfogásért? Hát ha magam 
nézek valami után, nem sokkal inkább kap
hatok is valamit ? Micsoda dolog az, hogy 
egy felnőtt nős ember asszonyhoz megy 
protekezióért ?

Ebben az utóbbi kérdésben volt ugyan 
némi naivság, de azt a hirtelen fölbuzdulás- 
ban nem vette észre Alphonse.

Cécilet végtelenül bántotta a sértés s 
mikor harmadnap levelet kapott Henriettétől, 
hogy látogassa meg, bizony nem szívesen 
fogadta a meghívást. Azért mégis elment.

— Kedves Cécile — kezdte mindjárt a 
belépésnél Henrietté — mondhatom, hogy a 
férje igen ügyetlen ember. Nincs is türelmem 
még tovább foglalkozni vele, hanem önnek 
ajánlok majd valamit.

- Oh köszönöm, de Alphonse kapott 
már állást.

— Úgy, hát még sem veszett kárba a 
fáradságom.

— De nem ott, ahova ön ajánlotta.
— Nem? Hát ugyan hol?
— A „L’Amiral" biztosító-társaságnál. 

Kétszáz frank havi fizetéssel.

7̂

— Kétszáz frank! Az bizony nagyon 
kevés. Nekünk hatszáz kell minden hónapban. 
Ha nyaralunk, természetesen nyolcz-kilencz- 
száz is.

— Azonfelül én is keresek vagy hatvan- 
nyolezvan frankot havonkint.

— Mivel?
— Ruhákat varrók.
— Ruhákat varr ? Lelkem, az nem ma

gának való dolgozás! Egész nap szobában! 
Azért is van olyan rossz színben! (Megjegyez
zük, hogy Cécile olyan piros volt, mint a 
pünkösdi rózsa.) Ajánlok én valami jobbat.

I Szerezzen száz frank kapitálist, vegyen női 
alsó- és olcsóbb felsőruhákat és ajánlgassa 
mindenhol.

— Szóval, hogy házaljak ? Kérdezte 
Cécile bosszuzan.

— Nos hát, igen! Én ajánlanám . . .
— Nem, asszonyom, köszönöm jóságát. 

Megélünk mi igy is.
— De valami mellékes csak kell ?
— Hiszen van is !
— Ah, az semmi. Várjon csak ! Eszembe 

jutott valami.
A dajkám gyermeke, egy két hónapos 

leányka, falun van egy parasztasszonynál. El
vállalná havi tiz frankért ? Én ajánlanám . . .

— De, asszonyom, mit gondol ? Egy két
hónapos gyereket! . . .

— Miért ne? Amellett aztán varrhatna 
ruhákat is.

— De csak nem leszek a más gyereké
nek rabszolgája!

— Fogadjon hozzá egy olcsó dajkát. 
Én ajánlok . . .

— Köszönöm, köszönöm . . . szólt Cé
cile visszafojtott haraggal.

— Még volna valami. Ha ez sem tet
szik, akkor leveszem magukról a kezemet, 
mert már komolyan neheztelek magukra. 
Beszeljen a nagynénéin sógornőjével. Igen 
jólelkü uriasszony. Jövő hónapban tengeri 
fürdőre utazik. Talán magával viszi társal
kodónőnek.

— Keres valakit ? Kérdezte Cécile aka
ratlan, merő szórakozottságból.

— Nem, nem keres, de azért meglehet, 
hogy elviszi. Csak kedvesen kell vele beszélni. 
Aztán majd én is ajánlom . . .

Cécile bosszúságában az ajkába harapott.
— Ezért hivatott, asszonyom ? kérdezte 

kissé mérgesen.
— Igen, lelkem, ezért felelt Henrietté 

hidegen. De őszintén szólva, meg is bántam 
m ár!

Aztán, mintha magához beszélne, igy 
folytatta:

— Ilyen férfi, ilyen asszony! Semmi s • 
tetszik nekik! Ezeken az Isten sem segíthet. 
Bánom már, hogy annyit fáradtam értük, 
csak bosszúságot és kellemetlenséget szerez 
tem magamnak. Úgy kell nekem! Miért va
gyok olyan bolondul jószivü!

Cécile akkor már régen az utczán járt.

K özgazdaság .
A szólló'moly és irtása.

A szőlőmoly évenként kétszer szokott 
mutatkozni. Az első nemzedék hernyói má
jus elsejétől körülbelül junius első negyedéig 
találhatók, a mikor kezdetben a fürt apró 
bimbóit, később a nyíló virágot, majd az 
apró kötődő bogyót pusztítják. E hernyó 
eleinte igen parányi és zöldes színű, később 
szennyes rózsás, vagy ibolyás szürkés, de feje 
fehér és az utána kővetkező első testiz feke- 
tés barna; teljesen felnőtt korában 8—10 
miliméter hosszú. E hernyót a fürtön soha
sem lehet szabadon látni, mert a inig igen 
kicsi, addig belefurakodik a bimbókba, mi
közben azokat tinóm pőks/álakkal összekö- 
tögeti, későbben pedig részint az elrágott vi
rágokból, részint elváló hulladékaiból ugyan-
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csak a szájából eregetett szálakkal a fürt 
gerezdei között hosszúkás fészket készít, a 
melynek belsejét kibéleli. E fészekben tartóz
kodik és innen indul ki, hogy kártételeit 
folytassa.

Julius elején teljesen kifejlődött és vagy 
az eddigi fészkében, vagy ritkábban a karó 
es szőlőtőke alkalmas repedésében, de nem 
ritkán a szőlő kötözésre hasznait anyagban 
(szalma, gúzsba csavart fíízvesszők, sás vagy 
raffia között) készített külön burokban bebú- 
bozódik. — Bábja mint egy 6 miliméter 
hosszú és világosbarna.

Két hét múlva, julius vége fele, vagy 
augusztus havában kikel e bábból a szőlő- 
molyleptte, mely valamivel nagyobb és ter
metesebb a közönséges ruhamolynál, mert
7—8 miliméter hosszú és kiterjesztett szárny
nyal 13—15 miliméter szeles. E molyra 
könnyen rá lehet ismerni arról, hogy a hátán, 
a feisö szárnyain egy kis nyereg alakú es 
kávébarna szinü sav húzódik: a felső szár
nyak hegyén a nyeregalaku rajzhoz hasonló 
szinü pont van. Ha megül, szárnyait háztető 
formájára csapja össze.

E molylepke a nappal legnagyobb részét 
a levelek alsó felere húzódva tölti, csak este 
röpkéd, párosodik és a vagy mar félig kifej
lődőit bogyókra, vagy nyeleikre egyet-egyet, 
összesen mintegy 30—40 petét tojik. E pete 
feheres és szabad szemmel nem igen vehető 
észre.

A petéből kikelő kis hernyócska, tehát 
a szőlőmoly második nemzedéke, mely színre 
es termetre majdnem teljesen azonos a júniusi 
hernyóval, augusztusban a bogyókba fura- 
kodik, részben egészen kirágja, részben csak 
kikezdi, de szaluival mindig összetonogatja. 
Az igy megtámadott ts összecsomozott bo
gyók, melyek legtöbbször a tűrt hegyén 
vannak, rothadnak, mert meg vannak sérülve 
s igy rajok telepednek a kúlöruböző gombák.

Meg mielőtt a szüret ideje beköszönt, 
a hernyó elhagyja a fürtöt es vagy a tőkere, 
vagy a karóra vándorol,hol bebabozodási hely* t 
magának készít a melyben novemberig, vagy 
deczemberíg eleinte mint hernyó vesztegel s 
csak azutan bábuzódik be. Ilyen bab alak
jában kitelel.

Május |**lején, de ha meleg a tavasz, 
mar április végén megjelenik azután a moly- 
lepke, mely petéit a bontakozó hajtásokba, 
illetőleg a bimbókba tojja; e petékből kel ki 
az a nemzedék, mely tavas/.szal és nyár ele
jén a virágfürtöket szokta rongálni.

A szőllőmoly előlordul szórványosan 
Magyarországon, de olyan karokat nem igen 
okoz, mint pl. Svajczban, vagy a bad< ni 
nagyherczegsegben. Mindazonáltal tanácsos, 
hogy ezt a kis inegjeleneset is figyelemmel 
kísérjük mindig.

Ahol csak szórványosan mutatkozik, pl. 
minden 5 —10 tőkén itt-ott egy hernyó, ott 
eleg ha egyszerűen leszedetjük; nagyobb in- 
tekczio esetén azonban czélszerübb a perme
tezéshez fogni. Az ehhez szükséges folyadék 
3 kg. puha fekete szappanból, 1 '/t kg. va
lódi pyrethrum (Zacherl) porból es tiz liter 
vízből készül olyan formán, hogy a vízben 
elebb a szappant feloldjuk, s aztán hozzá 
keverjük a pyretrumport. E folyadékot az
utan meg 90 liter tiszta vízzel kell fölhigitani. 
Permetezéskor, a mely bármely permetező 
készülékkel végrehajtható, csak a fertőzött 
fürtött kell permetezni, a tőke többi részeit 
nem kell bántani. — Jó, ha ilyenkor nem a 
permetező diót használjuk, hanem a folya
dékot egyenes, vékony sugár alakjában lö- 
veljük a fürt fertőzött részére.

Molyrajzás idején használhatók a inoly- 
fogo lámpák; egyszerű lámpások, melyek kí
vülről áltetsző, enyves felületű papirossal 
vannak bevonva: este a világosságnál neki 
röpülő molyok neki mennek az enyves pa
pirosnak s odaragadnak.

A molylámpánál, 
holdvilágos esten nem 
mól) legyező. Ez

kony, de széles felületű fa-, vagy vastag 
papirlemezből készül. E molylegyező egyik 
fele be van kenve ragadós anyaggal (glicze- 
rin, vagy lenmagolaj és megolvasztott kolo- 
fonium egyforma arányú keveréke). Az el- 
jázás az, hogy a munkás az egyik kezével 
megveregeti a tőkét, másikkal pedig a legye
zőt tartva utána suhint a felzavart molynak, 
a mely az ragadós felülethez odatapad. Ez a 
molyfogás tellát végrehajtható nappal is.

Tavaszszal, szőlőnyitás idején, alkalmaz
ható ellene a kéreghántás. Ez abból áll, hogy 
a tőke felesleges kérgét és az elszáradt csa
patokat leütjük s a tőkén megmaradt repe
dések!)** húzódott bábokat hegyes árral meg
öljük. Ez alkalommal meg kell tisztítani a 
rajta meghúzódott bábtól a szőlőkarókat is, 
valamint, hogy el kell égetni a szőlőben 
maradt megelőző évi kötőanyagokat is. A 
tőkéről levert kérget és fát szintén el kell 
égetni. Különösen kell vigyázni arra, hogy a 
kéreghántáskor kihullott kis bábók töldön 
ne maradjanak. Ez oknál fogva tanácsos, 
hogy a tőke alá már a munka megkezdése 
előtt valami ponyvát vagy zsákot tereges
sünk a melyről a hulladék aztán könnyen 
összeszedhető.

Különfélék.
Az amerikai zászló eredete. Talán Ame

rikában magában is kevesen ismerik az ame
rikai csillagos lobogo eredetét. A csillagokat 
és ezüstcsikokat magának Washington György
nek a családi czimeréből vettek, a mint ez 
az althorpei temetőben, Skócziában, Wa
shington János és Erzsébet sírján latható, 
kik a híres szabadsághősnek dédszülői vol
tak. A Washinghtonok ezimerében azonban 
csak két esik és három csillag van. Az ame
rikaik a csikók számát hétre szaporították, 
csillagot pedig annyit vettek, aliany államuk 
a szabadságharcz alatt volt. Most az ame
rikai lobogón negyvennégy csillag van, meg
felelőig az Egyesült-Államokat alkotó negy
vennégy államnak. A spanyol amerikai háború 
befejezése után talán két csillaggal több lesz 
a lobogón. Az egyik az Unióba bekebele
zendő Kuba**, a másik a Fülöp-szigetek*-.

A: uj királyi palota konyhái. A budai 
uj királyi palota építése már annyira előre
halad*. hogy hozzáfoghattak a szuterrénben 
a konyhutúzhelv berendezéséhez. Ez az egész 
berendezés hazai gyárakban készül. Az a ta- 
karéktúzhely, melyen az udvari ebédek ké
szülnék. nyolez méter hosszú és 2000 ember 
számára lehet rajta főzni, az egyes, részei 
légszeszfütésre vannak berendezve, és vízve
zetékkel ellátva. Az a takaréktü/.hely melyen 
ő Felsége ebédjei készülnek, negyedfél méter 
hosszú, delta fémből való és hazai fajansz 
gyárban készült, festett, zománezozott por- 
czellán díszítéssel van borítva. Nemkülönben 
most építik a főherczegek számára készülő 
takaréktűzbelyt és azt a tűzhelyt melyen 
a személyzet ebédje készül. Az — egyen
lő hőmegosztási előidéző füst vezeték a 
padozat alatt fut le. A takaréktúzhelyek 
hosszú külföldi tanulmány után készülték s 
e nemben valóságos remekek. A négy taka- 
réktűzhely értéke megközelíti a 1 <>0.000 frtot. 
A konyhák es mellékhelyiségeknek száma 
negyven.

A rögtönzés. Egy szellemes Írót a ház 
úrnője fölszólít, hogy Írjon valamit az em
lékkönyvébe. — Az iró megteszi, azután leül 
egy sarokba, nem szól többé egy szót sem, 
csak folyton gondolkozik.

— Min töpreng oly sokáig? kérdezi a 
háziasszony.

— Keresek egy jó gondolatot, hogy kéz
nél legyen, ha majd megint rögtönöznöm 
kell egy emléklapba.

Vasúti szenzácziók. Stefenzon ideáját a 
gondolat sebességével tökéletesítik manapság 
a gépészmérnökök.

Újabban két-kürtős lokomotivokat já
ratnak az angol és amerikai vonalokon. Az 
uj szerkezetnél egymás mögött van a két 
kürtő elhelyezve és ovális pléhtokba foglalva, 
melynek keresztmetszett tengelye a kazán 
hosszúsága irányába esik. — A füstszekrény 
vízszintes fallal két részre van osztva. Az 
alsó részből nyúlik ki, a felsőn áthaladva, 
az egyik kürtő, előidézve az alsó tűzcsövek 
léghuzarnát, míg a felső tűzcsöveken átha
ladó égéstermékek a második kürtőn át jut
nak a szabadba.

Az amerikai lokomotivoknál, a melyek 
a St.-LouisvChicago-St.-Paul vasúton járnak, 
egymás mellé vannak a kürtők helyezve és 
szintén egy közős csővel körülvéve. A füst
szekrény e lokomotivoknál azonban nincsen 
két részre osztva, úgy, hogy a két kürtő 
csak a középső és szélső tűzcsövek liuzamát 
egyenlíti ki.

P iacz i á rak .
— Julius 13. —

Búza (ó) . . 10.50 11.— .
Ho/.s <ó) . . 8 .— 8.20.
Árpa (uj) . . 5.30 5.50.
Zab (•>) . . . *>.30 H.40.
Tengeri . . . 5.20 5.40.
Szesz . . . . literenként 58'/j.

É r t e s ít é s .
Vau szerencsém a u. é. közönség 

szives tudomására hozni, miszeriut 
állásomat elfoglaltam. Lakásom Nyír
egyházán a vasúti-út 20-il; szám alatti 
házban, szemben a Júlia gőzmalom
mal van.

Tisztelettel
K o n d o r  M ih á ly ,

(1 — 1) m kir. allami állatorvos.

Kgy. 129. K. 6385./1898.
Nyíregyháza város tanácsától.

Árlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza város képviseletének K. 

61ít4/189s. fz. határozata alapján alólirott 
városi tanács részéről a pazonyi-uteza utkő- 
burkolási es csatornázási munkáinak zárt aján
lati versenytárgyalás utján való biztosítása 
ezennel közhírré tétetik.

Az előirányzott költség összegek a kö
vetkezők :

I. cs. Ulkőburkolasi 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 kúlön-kúlön.
Az összes munkákra beadandó zárt aján

lathoz 591 frt, a csoportonként benyujtan- 
dóra pedig az I. csoportra 263 frt a ÍI. cso
portra 328 Irt bánom pénz teendő le, vagy 
csatolandó óvadékkepes értékpapírokban.

Az ajánlatok zárt borítékban, sajátkezű- 
leg aláírva nyújtandók be és a kitüntetett 
költség összegből teendő engedmény az egy
ségárak 0 0 engedményében lüutetendők ki, 
betűvel és számmal kiírva. Továbbá határo
zottan kifejezés adandó annak, hogy ajánlat
tevő a terveket és árlejtési feltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti.

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

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

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

2—2) polgármester.
Nyomnod Nyíregyházin Jóba Elek kör)vnvomdájilbi

mely esős időben, vagy 
alkalmazható, jobb a 

egy fogóhoz erősített ve-




