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T an u lságo k .
Nem hiszem, hogy volna Magyar- 

országon város, amelynek képviselő
testülete kiáltaná a versenyt tisztes
ség nem tudásban, komolyság hiányá
ban és mindenek fölött a felületes
ségben Nyíregyháza város 220 tagot 
számláló képviselőtestületével, liizo- 
nyos, hogy e nemes tulajdonságokban 
való páratlan előmenetele a legelső 
helyet biztosítaná neki. Mesterei pe
dig a képviselőtestület erkölcsi repu- 
tácziójának a lehető legalacsonyabb 
színvonalra való leszállításánál azok, 
akiket a legutóbbi politikai tusában 
demoralizált közvélemény szavazatok
ban nyilvánult félszeg akarata jut- 
totott be.

11a csak a társadalom leggyatrább 
tagjait vitte volna be a legutóbbi 
választás a képviselőtestületbe, vala
miképen csak megtudnánk nyugodui. 
tudatában annak, hogy elvégre is a 
népakaratának nem állhat rendelke
zésére Nyíregyházán 100 Deák Ferenc*. 
Jól tudjuk azt is, hogy a képviselő
testület eszményileg akkor vau töké
letesen megalkotva, ha a saját köz
ügyeink magunk által való vitelének 
munkájában a polgárság minden árnya
lata foglalkozás, élethivatás és va

gyon szerint vau képviselve. Ebből 
folyólag uem tüune fel, ha a válasz
tott tagok között tömegesen talál
nánk olyanokat* akiknek értelmi ké
pessége és a közügyekhez való tu
dása igen-igen sok kívánni valót 
hagy hátra.

De hogy az a legutóbbi népaka
rat a polgárok különböző árnyalatai
ból épen a legbárdolatlanabbakat, a 
társadalmi érintkezés legelemibb sza
bályaival örökös hadi lábon álló, fog
lalkozás nélküli egyéneit segítette 
be a képviselőtestületbe, azt már 
igazán jogunk van a legerősebb fel
háborodással megróni.

Aki elég önfeláldozó volt a folyó 
hó 15-iki képviselőtestületi közgyűlés 
lefolyásának legalább felét meghall
gatni, az bizonyára nem fogja a jel
lemzésünket igaztalannak, avagy túl
zottnak találni. Az okok közé, amik 
a képviselőtestület egy nagy részéről 
ezt a lesújtó véleményt előidézték, 
még csak azt sem sorozzuk, hogy a 
leghátul ülő nagy hazafiak örökös 
zajongása lépten-nvomon megakadá
lyozza az ügyek higgadt, szenvedély 
nélküli tárgyalását. Kihagyjuk az okok 
sorozatából azt is. hogy a megjelölt 
foglalkozás nélküliek különös elősze

retettel kevernek személyi motívumo
kat minden tárgy fölötti tanácskozásba. 
Azonban méltó a felháborodásunk a 
miatt, hogy a képviselőtestület tag
jainak egy igen jelentékeny része a 
legelemibb tiszteségtudás szemérmet
len megtagadásával, elnöki figyelmez
tetés daczára. feltett kalappal, csak
nem kihívó hetykeséggel vonul be a 
tárgyaló terembe, s hagyja azt el, az 
idő és alkalom megválogatása nélkül. 
Avagy mit mondjunk ahhoz, bogy ezek 
a bárdolatlan urak készek nyiltau 
csalással vádolni a szavazatok besze
dését eszközló főjegyzőt és aljegyzőt, 
mihelyt a szavazat eredménye az ellen- 
pártnak biztosítja a győzelmét.

Szinte visszásnak tűnhetik föl, 
hogy újságnak hasábjain a legközön
ségesebb illemtani fogyatkozások tár
gyaltainak olyan város képviselőtes
tületének tagjairól, mint Nyíregy
háza. De a midőn látjuk, bogy sem 
az elnök komoly intelme, sem a ko
molyabb elem felháborodása ezen a 
feltűnő visszásságon nem segít, egye
nesen kötelességünkké vált rámutatni 
azokra a illetlenségekre, a melyek 
Nyíregyháza város képviselőtestületé
nek méltóságát, a tárgyalásainak rend
jét és komolyságát oly mélyen sértik.

A  „NYIBEGYHAZA" TABCZAJA.

Baldog emberek között.
Vasárnap este unalomból űzve ődőng- 

tem az utczán. Clél nélkül ténferegtein erre 
és arra és a leghatározottabb splen nyomása 
alatt futottam magam elől mindenhova- 
semerre.

Egy villamos lámpa alatt amint éppen 
az járt az eszembe, hogy nem jobb volna-e 
hazamenni és kialudni a splenemet, elhaladt 
előttem egy házaspár. Én legalább házas
párnak néztem őket, mert kar* karba, bizal
masan suttogva haladtak el előttem és olyan 
kedvem szerint összeillettek.

Tudom, hogy a suttogás, karőltvejárás, 
meg az összeillés nem mindig a házasság 
velejárói, de nekem éppen úgy volt kedvemre, 
hogy a férj és feleségnek nézzem az előttem 
elhaladókat, hát annak is néztem.

A hogy elhaladtak ott a villanylámpa 
alatt, egy-két szavukat is hallhattam.

A lérfi, a ki megelégedetten szívta vir- 
zsináját, mosolyogva szóllolt az asszonyká
jához :

— Jó lesz anyuskára?
Az asszonyka pedig önkenytelen kaczér- 

sággal hátra szegte a fejét, mélyen ragyo
góan belenézett az ura szemeibe, mint a ki 
nagyon megőrült valaminek, aztán még 
jobban belcfonódva az ura karjába felelte:

— Jó édes. Menjünk hát oda.

Mindez alig tartott egy pillanatig és a 
következő perczben mégis azon vettem ma
gam észre, hogy nem hazafelé tartok, se nem 
állok tovább a villanyos lámpa alatt, hanem 
nyomon követem azt az egymáshoz simuló 
párt, a melyet ott az utczasarkon pillan
tottam ineg.

Úgy mentem utánuk, mintha az árnyé
kuk lettem volna.

Közben volt időm megfigyelni mind
kettőjüket.

A ruházatuk után Ítélve, a szerényebb 
hivatalbeli osztályból lehettek. Egy tekintet 
a férfi kabátjára és az asszonyka divatmult 
kalapjára meggyőzhetett arról, hogy aligha 
tévedek, ha szerény jövedelmű házaspárnak 
nézem az előttem járókat.

A szerény jövedelemhez pedig egy kis 
költői szabadsággal bátran hozzá tehetem a 
,kishivatalnokot“ is. hiszen közeleső fogalmak.

Nem tudnék róla számot adni, hogy 
miért is mentem azon az unalmas estén az 
ismeretlen pár után, de a homályos sejtelem 
azt súgta, hogy ha követem őket, megszaba
dulok — legalább egy estére — a splonlől.

Követtem hát három-négy lépés távolban 
az en ismeretleneimet és mert azok olyan 
irigylésreméllóan simulnak egymáshoz, elnéz
tem őket, mint ahogy szívesen nézem az 
idegen galambokat is, mikor az ablakszárnyra 
szálnak, hogy összedörzsöljék a csőrüket.

Mentünk, mendegéltünk; ők elől, én 
meg utanok; ők nevetgélve, beszélgetve, én 
meg mogorván, szótlanul.

Végre megálltak egy belvárosi sörcsarnok 
előtt. A férj szólt:

— Ide.
Az asszonyka pedig szinte kérve azt 

felelte, hogy :
— Ide.
Bementek. Utánuk mentem. Most már 

éreztem, hogy ezétja van az én kémkedésem
nek. Éreztem, hogy most én be fogom ma
gam ojtani azoknak az egyszerű, igénytelen 
embereknek a boldogságával.

Katonazene játszott a füstös helyiségben 
és annyi volt benne a nép, hogy alig kap
tunk helyet: az a házaspár, meg én. Ok va
lami ismerősük asztalánál ültek le, nekem 
meg velük szemben egy másik asztalnál szo
rított helyet a vendéglős.

Egy pohár sör mellett megfigyelhet
tem őket.

A férj udvariasan lesegitette az asszony
káról a felöltőjét, aztán a magáét is szegre 
akasztva, fölsimitotta a haját és leült a fe
lesége mellé. Egyik pinezér ét-lapot hozott 
és most nekiállott az a két ember, hogy ki- 
válaszsza magának a legjobb faiatot.

Oak hogy a férj és feleség (ha ilyen 
sorsban vannak) kétféleképpen nézik az ét
lapot. A férj az etelek között válogat, az 
asszony — az árak közötl.

Végre megegyeztek.
A férj rántot csirkét rendelt uborkával. 

Az asszonyka nagyot nyelt, neki pirult és 
— miközben elragadtatással szorította meg 
ura kezet, — úgy nézett arra az emberre; 
mint I)u Barry asszony XIV. Lajosra, mikor



Azok az urak, kiknek ez a leczke 
szól, tüntetnek neveletlenségükkel. — 
Mert úgy vettük észre, hogy a meg- 
rovott magaviseletük minden alka
lommal a többség akaratának hatá
rozattá emelkedésének nyomán kelet
kezik; a mi azt jelenti, hogy a rákon- 
czátlankodókban annyi önfegyeltne- 
zettség sincs, a mennyivel pedig min
den kisebbségnek, szemben a több
séggel, bírnia kell.

Nem csoda aztán, ha a képviselő
testület intelligens eleme miudjobban 
elkedvetlenedik a gyűlések látogatá
sától. Hogy pedig ez hova-tovább a 
közügyek iránti közöny nagymérvben 
való elterjedéséhez vezet, azt fölös
leges bizonyítani. Úgy hogy ha ez igy 
tart, a rakonczátlan elem csakhamar 
túlsúlyra vergődik, határtalan kárára 
és szégyenére a városnak és a köz
érdeknek.

A pénteki képviseleti közgyűlés 
még egy más tanúságot is engedett 
észlelni. A tárgyalásra kitűzött ügyek 
kevés kivétellel nincsenek előkészítve 
és megérlelve úgy, hogy szabatosan és 
könnyű érthetőséggel lehetne azokról 
előterjesztést tenni. A hiányos elő
terjesztések ■ •’eg nem értésre és félre
értésre vezetnek, minek a következ
ménye a tárgyalás terjengóssége, a 
hiába való felszólamlások nagy száma 
s a fölösleges felvilágosítások utóla
gos megadása. Nem hisszük hogy az 
előkészítés különös akadályokba üt
közhetnék, s igy joggal ellehet várni, 
mikép a tanács igyekezni fog e hiá
nyosságon segiteni már csak azért is, 
hogy a gyűlések tartamát legalább

neki ajándékozta azt a bizonyos történelmi 
nevezetességű nyak-éket.

A katonazene egy közismert keringót 
játszott ehez a jelenethez: a boldogság rán
tott csirkéjéhez. A férj megelégedetten dobolt 
az asztalon, az asszonyka pedig ajkai körül 
a boldogság mosolyával ütemszerint bólintott 
a zeneház.

Hám is ragadt a mosolyából és percz- 
röl-perezre éreztem, hogy válik le a kedé
lyemről a szürkeség, az unottság : kezdtem 
jól érezni magam.

Aztán akaratlanul is körülnéztem.
A zsúfolt sőrcsarnokban minden asztal

nál olyan párokat, olyan megelégedett embe
reket láttam, mint akik egész akaratlanul 
idehoztak engem.

Csupa boldog embert láttam magam
körül.

Valamennyinek jó kedve volt, valamennyi 
élénken, jókedvűen beszélgetett, koczczintga- 
tott, evett, kaczagott. És minél későbbre járt 
az idő, annál jobban bontogatta szárnyait 
a boldog igénytelenség.

Az a párocska is, a melyik útmutatóm 
volt a boldog emberekhez, már megbirkózott 
a rántott csirke vei és a kielégített boldogság 
örömével tekintett egymásra.

Látszott rajtuk, hogy ezek az emberek 
most egy-két hétig a mai est emlékével fog
jak fölviditani a kedélyüket. Látszott rajtuk, 
hogy otthon úgy fogják emlegetni ezt a 
vasárnapot, a bonton világában ezt a jour- 
lixet, a hot Z. asszonynak egy koliéje forra
dalmat idézett elő az asszonyok es férjek 
között.

Csak hogy az a kolié hamis is lehetett, 
vagy ha nem volt hamis, hát kétséges, hogy 
ki volt-e fizetve. Az ilyen jour-tix boldog-

n y í r e  g  y  h  a  z  a .

Í9 felére szállitassa le, s ne kelljen a 
tárgysorozat utolsó pontjait négy-öt, 
erővel fogott tag jelenlétében letár
gyalni.

Közügyek.
Képviselőtestületi közgyűlés.

Nyíregyháza város képviselőtestületének a 
múlt pénteken délután tartott julius havi 
rendes közgyűléséről szóló részletes tudósí
tásunk a kővetkező:

Bencs László polgármester valamivel 3 
óra után nyitotta meg a gyűlést, melyre 
különösen nagy számmal sereglettek össze 
a városatyák, érdeklődvén a napirendnek leg
érdekesebb, bár nem a legfontosabb tárgya: 
a színház megvételének kérdése iránt.

A jegyzőkönyvet hitelesítő küldöttség 
tagjainak szokásos egyhangú megválasztása 
után Májerssky Béla főjegyző adta elő a 
tárgysorozatba felvett ügyeket.

Ezek elsője törvényhatósági bizottsági 
határozat volt, amely a második aljegyzői 
állás rendszeresítése iránt hozott képviselő- 
testületi határozatot jóváhagyta. A varmegye 
határozatát tudomásul vették s a vármegye 
alispánját felkérni rendelték, hogy az uj alias 
betöltésére szükséges lépéseket tegye meg.

Ezután tudomásul vették, hogy a városi 
adópenztár a szabadságra ment pénztárnok 
helyett i!j. Gaal Ede ellenőrnek átadatott s 
a pénztár rendben találtatott. Az élelmezési 
raktár czéljuira a hadügyi kormány által 
bérbe vett , Huszár* épületre vomtkozóíag 
elfogadta a közgyűlés a tanács javaslatát, 
hogy az további három evre az eddigi bér
ért és feltételek mellett ismét kiadassék.

Ezután következett a nap szenzácziója 
a .Pénzügyi es gazdászati és a jogügy szak
osztályok javaslata* a szinházteiek és épü
letnek a város által leendő megvétele tár
gyában.

Majerszky Béla főjegyző részletesen is
mertette a színhazat felépítő részvénytársa
ság kérvényét, amely a színházat a városnak 
felajánlja. Azután elsorolta azt is, hogy a

ságnak nincs ize, nincsen zarnata, de van a 
vasárnapi rántott csirkének

Ejtelfelé, amikor az asszonyka türelmet- 
kedett, a férj azt mondta, hogy :

— Fizetek! — és körülnézett, mintha 
várná a hatast.

És jött a pinezér. Odahallatszott hozzám, 
a mint a férj felsorolta hogy init fizet.

— Egy adag rántott csirke.
— Útven.
— Négy pohár kőbányai.
— Negyven, az kilenczven.
— Három kenyér.
— Az kilenczvenhat.
Egy forintból visszajárt 4- kr., abból 

két krajezár borra valót kapott a fizetőpin- 
ezér, két krajezart pedig ott hagyott a férj 
az asztalon az ét-hordo pinezérnek.

Az asszonyka félszemmel, nagyon sandí
tott az asztalon hagyott két krajezárra, mi
alatt az ura rásegisette a felöltőjét. Látszott 
rajta, hogy az jár az eszében, hogy az az 
asztalon hagyott két krajezár, meg a fizető 
pinezér két krajezárja, éppen eleg lett volna 
a reggeli mellé kiflire.

Hanem azért boldogan, mosolyogva 
fűzte a karját az ura karjaban, mikor még 
szorosabban egymáshoz simulva megindul
tak haza.

És még is : Hányán vannak akik fölfogni 
is alig képesek, hogy ötven forintból hogy 
elhet meg egy családos ember.

Olcsó a boldogság, csak nem kell drá
gán megfizetni.

Erre tanított engem az az egyszerű 
házaspár és én olyan boldog voltam, hogy 
ezt megtanulhattam.

Llptay Károly.

vidéki városok a beszerzett adatok szerint 
milyen áldozatokat hoznak a színészet segé
lyezésére s végül felolvasta a szakosztályok 
javaslatát, amelyet múlt számunkban ismer
tettünk.

Hosszabb és tényleg szélesebb meder
ben folyt vita indult meg a szakosztályok 
javaslata fölött, amciyben Beniczky Miksa, 
dr. Ferlicska Kálmán, Mikecz József, Szesz- 
tay Károly, Flegmann Lipót, dr. Kovách 
Elek es dr. Trajtler Soma vettek részt s 
amelynek bezárása után a közgyűlés névsze
rinti szavazassál ti1* szóval 47 ellen eltogadta 
a szakosztályok javaslatát.

A város tehát az augusztus «*iki árve
résen részt vesz s a színházért megígéri azt 
az összeget, amennyi adósság a színházépü
letet és telket a város tiOOO frtos kölcsönét 
megelőző rangsorozattal terheli.

Ugyancsak névszerinti szavazással ki
mondotta a közgyűlés azt is, hogy a hozott 
határozat csak birtokon kívül ftlebbezhető, 
vagy is íelebbezésre való tekintet nélkül vég
rehajtható.

A kérdés ekként való eldöntése után a 
leszavazott városatyák tüntetőleg kivonultak 
a teremből, de eltávozott a győztes többség 
nagy része is.

Alig maradtak 25—30-an, akik Léderer 
Ignácz gyógyszerész részére a szegények sza
mara kiszolgáltatott gyógyszerek ára fejében 
52 frt 4S krt kiutaltak s akik döntöttek a 
vasúti ut építésének a színház épületénél 
sokkal nagyobb fontosságú kérdésében is 
akként, hogy a városi mérnöki hivatal által 
elkészített uj terveket es költségvetést elfo
gadtak s az Ér folyó iemélyithetése czeljábol 
a rajta levő hidak átépítését elrendelték.

Vita nélkül megszavaztak ezután a villa
mos világításnak a honved laktanyába leendő 
berendezésére a honvéd állomasparancsnok- 
sag áltál kért 200 frtnyi hozzájárulást, úgy
szintén csaknem egyhangúlag azt a javasla
tot. hogy a bolgár kerteszek áltál birt terü
let részükre további 10 evre 12 0 0  Q  öles 
hoidankint 35 frt bérösszegért árverés mel
lőzesével bérbeadassék s a Nyírbátorban fel
állítani kert külön mérték-hitelesitói hivatal 
felállítása ne véleményeztessék.

A tárgysorozat utolsó pontja gyanánt 
Bencs László polgármesternek 4 heti, Sexty 
Gyula tanácsosnak 5 heti. Murányi Géza es 
Toinasovszky l.ajos adótiszteknek 3— i heti 
szabadsagidőt engedélyezlek.

Tárgysorozaton kívül még Szabolcsvár- 
megye alispánjának egy felhívása került tár
gyalás ala, amelyben felszólítja a várost, hogy 
Bogár Lajos árvaszéki ülnöktől azon fizetes- 
reszletet, amelyet 1^'JG-ban szabadságolása, 
illetve a vármegyénél helyettes ülnöki minő
ségben eltöltött idejere felvett, kérje vissza. 
A közgyűlés azonban a Bogár Lajos régi 
hivataloskodására tekintettel a felhívásnak 
nem kívánt eleget tenni, annál kevésbbé, mert 
a szabadságon levő tisztviselő fizetése, sza
badsága tartamúra is jár.

Régi és uj életképek,
vagyis: agrárbajaink némely baczillusai.

(Végei

Hisz az eddigi mescszerü jövedelmek nem 
is voltak jövedelmek, hanem részletes fo- 
gyasztása volt ez a földtökének és az er
kölcsi tőkéknek!

Hisz a mai árak és jövedelmek úgy is 
csak mesterkélten leltek előidézve és semmi 
biztos, avagy erkölcsi alapjuk nincs.

A húrokat tovább feszíteni veszély 
nélkül nem lehet! A rohamos gazdagodás 
ideje lejárt!

Avagy lielyesebb-e tűrni a mai állapo
tokat? Nem látják, hogy a gazdasági téren, 
a nemzet testén oly harcz folyik, mely már 
.hélium omnium contra oinnes*. Hisz már 
.homo homini lupus* lett. És e harezban 
napról-napra vadulnak az erkölcsök, szapo
rodik az anyagi es erkölcsi sebesültek száma.



És ekkor az államnak kell előállani a 
gyógyszerekkel és gyógykezeléssel. Az állam 
adjon fegyveres erői a vad erkölcsök okozta 
bajok megfékezésére, — az állam adjon 
ínség kölcsönt, az állam engedje el a népnek 
az adót, az állam állítson fel menházakat, 
kórházakat, stb. Hát hisz ez már csak egy 
lépés az állami cominumsmustól, — amidőn 
a gyöngéket el kell tartania, a helyett, hogy 
az egyenetlen küzdelemben támogatta volna, 
hogy kiki a maga erejéből érvényesüljön, 
a mi mindig erkölcsneinesitőbb, mint a le
alázó alamizsna osztogatás.

De végre is aztán kifizeti ki az állam 
eme óriási kiadásait ? Talán az éhinséges kis
gazda, talán az a nyomorult munkásnép?

De hogy is! Azok fizetik, kiknek van 
még valamijök!

Nem okosabb tehát, ha a hatalmasak 
az amúgy is reájok háramló kiadásoka 
mindjárt gazdaságaikba, uradalmaikba fektet
vén, át mennek az okszerű gazdálkodásra, 
mely melleit nemcsak a mai összes munkás
nép, de legalább meg felannyi megtalálja a 
munkát, érvényesítheti magát, sőt megelége
dett és boldog is lesz! Főleg ha a díjazásnál 
meggondoljuk, hogy ha p. o. a lótól nem kí
méljük a zabot, úgy nagy munka teteményre 
képes!

Ez áll az emberekre is !
Aztán azt már p. o. minden lótenyésztő 

belátja, hogy a lovat, ha csak nem akarjuk 
elrontani, nein szabad akár milyen hozzá 
nem értő gyönge kezű emberre bízni! Nem 
áll ez tán azon ember anyagra is, mely a 
földbirtokon él ? De nagyon !

Tessék elhinni, hogy mihelyt a nagy 
uradalmak szolidul, okszerűen, a nemzeti 
eleinek megfelelődn fogják vezetni gazdasá
gaikat s a rajta lévő emberi anyagot atyai* 
lag fegyelmezi, léhaságoktól óvjak, s szi
gorúan, de igazságosan, — mert ami népünk 
az ily fegyelmet megkívánja és erte soh’ sem 
haragszik — bánnak s a mi a fő : meg 
nem rövidítik, — akkor nem lesz oly szo- 
cziálista apostol, aki a mi alapjában konzer
vatív érzelmű paraszjainkat képes lenne a 
földosztok táborába vinni!

Ma sem kell még olyan tragikusan fel
fogni a népnek földosztó és föld éhes ter
mészetét !

Ezen egész tünetben nem is annyira a 
tulajdon elleni fellázadás, mint inkább egy 
erős. de megszívlelendő kritika — sőt tán 
tilakozás is — foglaltatik úgy gazdálkodási 
módunk, mint a fegyelmezési mód ellen! Az 
ily tiltakozás — ha nem megy vérengzésig — 
a nemzeti élet szempontjából még vigasztaló 
is, mert a nép életképességéről tesz tanú
ságot !

Lám a ruthenek nem tiltakoztak! Szót
lanul mentek tönkre anyagilag, physicailag 
és erkölcsileg!

A nép földosztó hajlamait is tehát csak 
tiltakozásképpen fogjuk fel s ne veszítsük el 
türelmünket és reményűnket.

A mi népünk ugyanis végtelenül szereti 
a földet, ebben látja a haza egy valódi ré
szét, ebben látja ő saját és családjának 
boldogulását, biztosítását! A birtokot ó igazi 
hazának tekinti, melyen élni, halni kell! Es 
mikor látja, hogy körülötte számos nagy 
gazdaság csak nyerészkedésre, üzérkedésre 
van berendezve, hogy a birtok folyton gaz
dát cserél, vagy legalább sáfárt vátoztat stb., 
ez nem megy az ő egyszerű fejébe, ő más
ként tenne, ő szeretni tudná a haza ezt a 
részét is stb.! Ha ily körülmények között 
aztán jönnek a szocziálista apostolok, nem 
csuda, ha egy ügyes mesével (p. o. Rudolf 
trónörökös ezt meg azt üzente) könnyen 
félre vezetik az ő fogékony és alapjában 
nagyon hazafiasán érző lelkét!

Az, hogy a nép föld éhes, egy oly tu
lajdonság, melyet okosan még ki is lehet 
használni a haza javára! Ettől sem kell 
megijedni! A mely nép föld éhes, az ragasz
kodó lesz a hazához is és mig reménye ki

nem halt, a közjóra feltétlenül kihasználható, 
ez a tulajdonsága is!

Csak okosan, hazafiasán, szeretettel és 
erélylyel kell csinálni a dolgot!

Hogy is mondta Horatius? Milyen is az 
igazságos, valódi férfi? . . . „Et si fractus 
illabatur orbis, inpavidum ferient ruinae“ ! 
Legyünk mi gazdák is ily férfiak!

Gondoljuk meg, hogy magunknak is nagy 
részünk van a mai bajok előidézésében! Mi is 
sokszor túl mentünk azon a határon, melyen 
a nép érdekei kíméletet kívántak! Ha ma a 
nép egyrésze szintén túlságba esik, előbb 
atyai szigorral próbáljuk megtéríteni! Mert 
ha csak tisztán gazd. erőkről lenne szó, akkor 
a lázadókat lövessük! Ámde véreinkről, a 
nemzet tagjairól van szó, kik inkább sajná- 
landók, mert tévútra engedtük őket vezetni 
s aztan meg — valljuk meg — a sok kor
teskedésnél, magunk is tanítottuk őket arra, 
hogy elvből is meg lehet élni.

Ezzel nagyjából jeleztük is a teendőket!
Tegye meg mindenki a magáét és jus

son eszünkbe: „quid quid agis, prudenler 
aga et respice finem" !

Ne csak a vagyongyűjtésre gondoljunk, 
inért ahol a kincsünk, ott a mi szivünk is; 
hanem a nemzeti életre, a hazára, a közjóra 
is, melyben egyedül van biztosítva az egyes 
jóléte is! Mai gazdálkodási eljárásunk mellett 
gyűjthetünk ugyan, annyi kincset is, hogy 
akár mindnyájan elpuhulhatunk az élvekben, 
de erős, pláne nemzeti államot alkotni nem 
fogunk soha !

Azok pedig, kik a gazdasági élet rege
nerálását végrehajtják, lesznek a nemzet leg
jobbjai — a hasznos, nemes, hazafias alkotások 
terén.

Persze, hogy ez úgy az államhatalom, 
mind az egyes részéről legalább egyelőre — 
anyagi áldozatokat is fog követelni! De ez 
anyagi áldozatok nem mennek karba, nem 
vesznek el, inért — mint a fizika tanítja - -  
az anyag nem vész el, legföljebb erőkké 
alakul át, ez esetben oly erőkké, melyek a 
haza és igy mindnyájunk jólétét legjobban 
legáliandóbban és iegszilárdabban biztosít
ják, lőleg ha szem előtt tartjuk minden 
ténykedésünknél, hogy ,iustitia est funda
mentum regni.*

Úgy legyen! ab.

N Y I H E G V H Á Z A.

Ünnepély n te n n is -tá rsa -  
ságban .

Nagyon kedves és sikerült ünnepélyt 
rendezett a tennis-társaság a múlt pénteken 
abból az alkalomból, liogy az uj pálya és 
az épület elkészült.

Az ünnepély néhány meghívott vendég 
kivételével teljesen zártkörű volt ugyan, de 
azért olyan vig mulatsággá nőtte ki magát, 
hogy még éjfél után is zeneszótól hangzott 
az erdő.

Állott pedig az ünnepély hivatalos 
része — mert volt az is — a követke
zőkből.

Mikor már a nap annyira leszállt, hogy 
a játszók játékaikat abbahagyták. Brncs 
László polgármester nehány talpraesett szó
val röviden vázolva a nap előzményeit, a 
város által a tennis-társaság czéljaira áten
gedett területet a város nevében átadta az 
egyesületnek.

Dr. ifj. Bodnár István köszönte meg a 
társaság nevében a varos atyai jóindulatát, 
szellemes czélzásokkal a városnak ugyanaz
nap a színház irányában tanúsított jóindu
latára Ígérve, hogy ez a társaság, bár szin
tén pénz nélkül fogott az építkezésbe, adós- l 
ságát nem fogja a várossal kifizettetni.

A jelenvoltak derült hangulatát fokozta 
aztán Okolicsányi Dezső, aki dr. Szcsztai/Zol
tánunk a következő .alkalmi ódá*-ját sza
valta e l .
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Mi zaj veri tel az erdő nyugalmát?
Ünnepi csendjét mi zavarja meg ? —
Dallos tücsöknek tágas birodalmát,
Miért zavarják hangos emberek ? —
A vad madár majd, lombsátort keresve,
S rá fészket rakni —  ide vissza szá ll;
Nem lel a lombra, már nincs fészke rajta . . . 
Mi raktunk fészket e szép helyre már.

Légy üdvözölve, büszke csarnokunk t e ! 
Avatásodnak fényes ünnepén.
A vidámságnak légy te othonává,
S uj csillaggá a honi sport egén.
A százados fák lombja rád borulva,
Óvjon ha zúgva jő a zivatar;
S kerüljön el a csődnek réme messze
Mig kifizet . . . s boldog lessz a magyar. —

Visszhangozza falad majd egyre vígan : 
Advantage, out, game, fifteen, play, ready. 
Hányszor fogsz majd pirulni látni lányt —
Ki nem átalt —  outot fillenteni.
Game and settet kiállt a boldog győztes.
A másik labdát mig hálóba v e r ! !
Emitt egy nagyság vágódott el éppen . . .
. . . Ráadásul game ballt puskázva e l ................

Es száll a  labda vigan . . . erre-arra 
Mig egyre-másra a halón akad.
E sorsra ju t a játék hive is,
Mihelyt szivében szerelem fakad.
Am te uj otthon !! Hogyha felhevülve.
Árnyadba vonul egy ily ifjú pár . . . .
Ajtót ne nyiss addig a gardedámnak,
Ameddig egymást meg nem érti már.

Meredj az égnek házunk büszke orma!
Az ifjúság örömrepesve néz.
Hány, ó hány van köztünk, —  e büszke sorba 
Ki telekkönyvbe nem látta még nevét . . .
De most . . . szegénység s gondok messze szállnak 
S nincs köztünk többé . . . nincs vagyontalan. 
Mind fittyet hány a büszke burgeoisnak . . .
. . . Hisz egy-ötvenketted rész háza van.

| üdvözöllek mamáknak kis csoportja,
Kiknek kijut e sport izgalmiból!!

1 Körültük csap le a sok kósza labda . . .
Mint ha e tér Santiago Cuba vón.
Labdáktól most erkély ad menedéket

| A mai naptól, az lessz a tribün.
Onnan figyelik majd e tarka népet,

: Ott dől most már el mi erénv, mi bűn.

1 Légy üdvözölve büszke csarnokunk te ! 
j  Avatásodnak fényes ünnepén.
! A vidámságnak légy te o tthonává!
; S uj csillaggá a honi sport egén.

Állj ! . . . Mig e földön elfeledve nem lessz.
Mi az : rackettc, és mit tesz : play-rcady !
Állj ! . . . Mig e téren gyom nem nő fel újra, 
Es mig a labdát lessz a ki szedi. —

Nem voln' unalmas-, mint most-, minden óda. 
Hangja ha nem voln’ fenséges s hideg. —  
Csendüljön közbe vinkóval a  szóda.

I Ezt már az ember könnyen érti meg . . .
| Fő az, hegy a végén inni lehessen . . ,

Költői hatásnak csak ebben van a titka.
! Uj otthonunk üdvére e pohárt!
I Mind hunezut az, ki ki nem issza !

Ekként vegyítették víggal a komoly dol
gokat a tennisezők s aztán asztalokhoz ültek, 
melyek mellől természetesen a felköszöntök 
sem maradhattak el.

Előbb azonban meggyujtották a mécse
seket és lampionokat, vacsora végeztével 
pedig a tennis-indúlók hangzottak el (kettő 
is készüli a nagy napra, az egyiket más he
lyen megtalálhatják olvasóink), melyek után 
kezdetét vette a táncz s járták a jó puha 
erdei földön a kissé hűvös éjszakában éjjeli
2 óra utánig.

K e ré kpáro s  vendégek  
Nyíregyházén.

A debreezoni kerékpár-egylet tagjai vasár
nap adták vissza azt a látogatást, a mely ly el 
a nyíregyházi sport-társak őket julius 3-iki 
versenyük alkalmával megörvendeztették.
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Vasárnap reggel '/*" óra tájban indul
tak el Debreczenből mintegy 28-an. köztük 
egyesületük buzgó elnöke Laszgallner Kálmán 
államvasuti főmérnök és kot nő, névszerint 
Laszgallner Nóra és Lux Olga.

Kirándulásuknak kellemes időjárás ked
vezett s a legjobb kedvvel és fáradtság nél
kül érkeztek be Hadházon keresztül Téglásra. 
Itt a nők s nehányan a férfiak közül is 
— rossz hírét hallva az országút többi ré
szének — a vasúti állomáshoz mentek, hogy 
vonatra üljenek. A többiek azonban tovább 
kerekeztek az Ujfojértóig tartó és jókarban 
levő kőuton. valamint az Ujfejértó—Nyír
egyháza közötti homokos és csaknem jár
hat lan utón is Nyíregyháza felé, hova 9 óra 
tájban érkeztek meg.

A vendéglátó nyíregyházi egyesület tagjai 
9 orakor a Tester-féle czukrászdánál gyüle
kezve, indultak a vasúti állomáshoz, hol nem 
kis lepetésükre már debreczeni kollegákat 
találtak, kiktől még nagyobb és kellemes 
meglepetéssel értesültek arról, hogy hölgyek 
is jönnek a társasággal.

A vonat beérkezése után csakhamar 
megtörtént az ismerkedés a még egymást 
nem ismerő sporttársak között s azután gé
peikre ülve, a véletlenül teljesen járható álla
potban levő vasúti utón bevonultak a Ko
rona szállodába.

Az itt elköltött villásreggeli alatt a nyír
egyházi egylet csokrokkal kedveskedett a 
debreczeni hölgyeknek, viszont a nyíregyhá
ziakat más meglepetés érte. Valamivel 10 
óra után a szerencsi kerékpár-egylet elnöke 
es a diósgyőri vashámor négy tisztviselője 
érkezett gépen a Koronába, kiket természe
tesen azonnal a csak bicziklistáknál ismere
tes sport-kollegái örömmel és barátsággal 
fogadtak.

Villásreggeli után a debreczeniek közül 
azok. akik Nyíregyházát még nem ismerték, 
a nyíregyháziak kalauzolása inellett gépeken 
bejártak a város néhány főbb utczaját s 
megtekintettek a nevezetesebb középületeket.

Délben 12 óra után a Sóstóra vonultak 
ki. A mintegy 50 kerékpárosból álló menet
nek sok nézője akadt, kik főként a nők iránt 
érdeklődtek, akik a vonaton érkezett Bognár 
Matilddal együtt a menetben hárman vol
tak. De nagy érdeklődést keltett Laszgallmer 
Oszkár is, kinek gépen a felhágón állott a 
kis Fehér Jóska, aki aztán az erdőben 
menetközben Laszgallneren keresztül a kor
mányra mászott át és azon helyezkedett el.

A gardedámok: Boqnárné es Lu.rné úrnők, 
valamint Laszgallner Elza, akik szintén vo
naton jöttek, kocsin mentek a menet után.

Kint a Sóstón a fürdőtelep megtekintése 
után pompás közebed várta a kerékpároso
kat, amelyért Tolnai Sándor, a fürdő bérlője 
különös elismerést érdemel.

Az ebéden részt vettek a többek között 
B e n e s  L á sz ló  polgármester, dr. F erlir .ska  
K á 1m á n  orsz. képviselő, M á je r s z k y  B é la  fő
jegyző, Sztarek F e re n c z  rendőrkapitány. So
mogyi Gyula kir. közjegyző s még többen 
is városunkból.

Az ebéd folyama alatt érkeztek meg 
hármán Debreczenből, köztük a debreczeni 
verseny első dijainak nyertese: llott János 
is, akik csak 1 1 órakor indulhattak s a leg
melegebb órákban tették meg az utat Deb- 
reczen és Nyíregyháza között.

Az első felköszőntőt Kovách Győző, a 
nyíregyházi egylet elnöke mondta, aki a 
debreczeni és nyíregyházi kerékpárosok kö
zötti rövid keletű, de már is a legbensőbb 
Uaráti viszonyról megemlékezve, a debreczeni 
vendégeket éltette.

A debreczeniek nevében dr. Frcund 
Jenő egyleti titkár mondott köszönetét a 
nyíregyháziaknak a meleg, szívélyes fogad
tatásért s a nyíregyházi kerékpár-egyletet 
éltette.

I’ohárkőszőntőket mondtak még Má
jerszky Béla, dr. Ferlicska Kálnuín, Dömötör 
György. Brnrs íjászló és többen, mindannyian 
a kerékpár-sport üdvös hatását fejtegetve,

úgy a testedzés, mint a baráti és bajtársi 
érzület fejlesztése terén.

Guttmann, a szerencsi kerékpár-egylet 
elnöke pedig a maga részéről is köszönetét 
mondva a nem várt szives látásért, a nyír
egyháziakat és debreczenieket a Szerencsen 
e hó 31-én tartandó versenyre ás ünne
pélyre hívta meg.

Igen szép jelenet volt. mikor Laszgallner 
Kálmán, a debreczeni egylet elnöke és Kovách 
Győző, a nyíregyházi egylet elnöke kerék
páros szokás szerint, a két egylet közötti 
baráti viszony jeléül egyleti jelvényeiket ki
cserélték.

E >éd után, mely alatt Benczy Gyula 
mutatta be a debreczeniek előtt messze föl
dön híres tudományát, a társasig fiatalabb 
része tánezra kerekedett. Délután pedig , köz
kívánatra* Laszgallner Oszkár mutatott be 
nehány műkerékpározási mutatványt a kis 
Fehér Jóskával együtt.

A társaság hat óra felé jött be a vá
rosba, illetve ki a vasúti állomáshoz,, mint
hogy a debreczeniek közül sokan a ',,7 órai 
vonattal hazautaztak.

Az itt maradtak megjelentek a dalesté
lyen is és hétfőn regiül mentek haza egy 
kellemesen eltöltött nap emlékével es a mi
előbbi viszontlátás vágyával.

Hiszen csak ki volna kövezve az ut 
Nyíregyháza és Ujfejértó között! — sóhajt
ják erre a nyíregyháziak!

Hírek.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 

Kiss Endre helybeli kir. törvényszéki jog- 
gyakornokot az egri kir. törrényszéhez al
jegyzővé nevezte ki.

A ..Bessenyei kör* alapszabályait a 
belügyminiszter jóváhagyván, a közművelő
désre es lanyha társadalmi életünk tartalma
sabbá tételére irányuló nemes tevékenységét 
rövid idő múlva meg fogja kezdeni. Körül- 
belől mindenki érzi, hogy minő nagy feladat 
var az egesz vármegye intelligens közönsé
gének szokatlanul meleg érdeklődése mellett 
megalakult körre. Mindenek előtt összébb 
hozni, tömöríteni a ma oly annyira széthúzó, 
s szellem-szegeny társadalmunkat. Úgy hall
juk. högy a kör a munkásságát már az ősz 
elején megkezdi, amennyiben arra kiváló al- 
kalmui szolgál a Bessenyei György szobrá
nak a leleplezési ünnepélyé. A szervezkedés 
utolsó akcziói e héten fognak lefolyni a 
szombat délután t órára a vármegyeház 
nagytermébe összehívott rendkívüli közgyű
lésen. Ekkor választ ugyanis a kör titkári, s 
alakítja meg a szakosztályokat. A kör igaz
gató választmánya ugyanazon a napon dél
előtt szintén ülést tart. A közgyűlés iránt ez 
utón is felhívjuk a tagok érdeklődését.

— A színház sorsa. A múlt pénteken 
délután lejátszódott a színház-épület tragé
diája utolsó felvonásának második jelenete. 
Zajos, mozgalmas, izgató jelenet volt s ki- 
valtképen < rdekfeszitő. — A képviselőtestület 
tagjai a választásoktól eltekintve szokatlanul 
nagy számmal gyűltek össze. Mindenki ki
váncsi volt az eredményre. A szónokok egy- 
ért elem ben voltak az irányban, hogy Tha- 
liának Nyíregyházán sárba feneklett kordéját 
ki kell segíteni. — Csak a módozatok felett 
tértek el a vélemények. A szakosztályok azt 
javasolták, hogy a varos a színházra augusz
tus 8-án megtartandó árverésen a polgár- 
mester, tisztiügyész és egy képviselőtestületi 
tagból álló küldöttséggel vegyen részt és te
gyen Ígéretet olyan összeg erejéig, amelyből 
a város 0000 forintos kölcsönét megelőző 
követelések kitelnek. Az ellenkező véleményen 
levők azt akarták, hogy egy a képviselőtes
tület tagjaiból alakítandó ót tagú küldöttség 
bizassék rneg az árverésen való részvétellel 
szabott marschruta nélkül, olyan kikötéssel 
azonban, hogy ha az általuk megígérendő 
vételárat a képviselőtestület el nem fogadná, 
ők maradnának obligóban. Tulajdonképen e 
két nézet között döntött a névszerinti sza

vazás 13 többséggel a szakosztályok javas
lata javára. — A határozat kimondása után 
vették azonban észre, hogy ha a határo
zatot meglelebbezi valaki, — amire alapos 
kilátások mutatkoztak, — az árverésen a vá
ros részt nem vehet. Külön névszerinti sza
vazással kimondották tehát, hogy a hozott 
határozat csak birtokon kívül t'elebbezhető. 
Mire a leszavazott kisebbség tüntető kivonu
lással fejezte ki elégedetlenségét es fejezte 
be a hatásos jelenetet.

— Dalestély. A nyíregyházi városi dal- 
egylet szépen sikerült dalestélyén mutatta 
be vasárnap este a Korona vendéglő kert- 
helyiségeiben az aradi országos versenyen 
elénekelendő dalokat és az egylet készültsé
gét. A tágas helyiség egészen megtelt közön
séggel. Egy külön asztalnál pedig a debre
czeni kerékpárosok közül itmaradtak foglal
tak helyet a vendéglátó nyíregyházi kerékpár 
egylet tagjaival. A műsor egyes számai zajos 
tetszést arattak, de bizony nyíltan bevallhat
juk. hogy a versenydarabok ezúttal sem 
tartoznak a sikerültek közé. Tudniliik, any- 
nyiban nem, hogy nem a hallgatóság számára 
valók, hanem csak arra, hogy a karmesterek 
és a dalosok tudását mennél keményebb 
próbára tegyék. Az estélyt 11 óra tájban 
egy kis futó eső zavarta meg, hanem azért 
a bátrabbak együtt maradtak s a szokásos 
tanezot sem engedték el, amely jóval 2 óra 
után irt véget. Az egyesület ez alkalommal 
is bebizonyította, hogy a dicsőség reményé
vel jelenhet meg az országos versenyen. 
Kiutazásuk elölt azonban még augusztus 
elején rendeznek egy dalestélyt. Az estély 
folyamán Dimútör György r. k. segéddelkesz 
és hittanai- mondott nehány megérdemelt 
lelkes, dicsőítő szót a közönség nevében az 
egyesületre s kívánt sikert a nagy próba
napokra.

—  A nyíregyháza vásárosnaményi h. é.
vasút előmunkálati engedélyese Vidovich .W> ny
ílért nyug. ezredes Debreczenből vasárnap 
Nyíregyházám é rtő é it. Itt hétfőn felkereste 
a varos polgármesterét s részletesen megis
mertette a tervezett vasút előzetes terveit. 
Meg aznap elutazott Kis-Várdára, homi.in az 
érdekelt községekbe megy s azokat sorba 
jarva az összes érdekeltség elölt személyesen 
ismert ti terveit. Heinélhető, hogy az érde
kelt községek es magánosok mihamar meg
győződnek a tervezett vasul nagy horderejű 
előnyeiről, a mi nem csak abban áll. hogy Sza- 
bolcsvarinegyének egy eddig vasúttal nem bíró 
nagy részét fogja az olcsó es gyors vasúti 
közlekedés áldásaiban részesíteni, hanem ab
ban is, hogy idővel a vasa rostiaméin— be
regszászi vonal kiépítésével északkeleti Ma
gyarországnak Budapesttel való legrövidebb 
összeköttetése létesülvén, egy országrész for
galmát lógja közvetíteni.

— Bessenyei szobra. Bessenyei szobrát 
tudvalevőleg a vármegyei őszi közgyűlést meg
előző napon, vagyis október 10-ikeii -/.uel -  
koznak leleplezni. A Kallós Kde altul immár 
elkészített agyagrninlát e hó 19-én vizsgálta 
és bírálta meg az országos képzőművészeti 
tanács altul alakított jury, melynek tagjai a 
vármegye küldöttein: Jíikecj János alispán, 
dr. Jósa András főorvos és Kovács István 
kir. Ítélőtáblái bírón kívül Loti Károly, Stróbl 
Alajos, Fadrusz János és Jlauscber l.ajos 
voltak. A bíráló bizottság a Kallós műter
mében levő agyagmintát a további kivilcl 
alapjául elfogadván, a szobor nemsokára ön
tés alá kerül.

— Gazdasági vándor szaktanár Nyíregy
házán. A földmivelésügyi miniszter e hó 
18-án érkezett 42128 számú leiratával érte
sítette Szabolesvármegye alispánját, hogy a 
mezőgazdasági szakismeretek minél hatályo
sabb terjesztése érdekében egyes különös 
gazdasági szakmákra gazdasági vándor szak
tanárokat nevezett ki, kiknek működési kö
réről a leirathoz csatolt szolgálati utasítás 
nyújt felvilágosítást. A kinevezett négy ván
dor szaktanár egyikének, a szövetkezeti szakra 
kinevezed Abonyi Károlynál' székhelyéül
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Nyíregyháza van kijelölve. A többi három 
és pedig a tejgazdasági szakra kinevezett 
Czeglédi Tivadar székhelye Kaposvár, a komló
termelési szakra kinevezett Gsérer Lajos szék
helye Segesvár, a lentermelési szakra kine
vezett Füredy Lajos székhelye Liptó-Szent- 
Miklós. Abonyi Károly tanár ur székhelyére, 
Nyíregyházára már meg is érkezett s bár a 
kinevezését tudató leirat csak most érkezvén 
meg, tényleges hivatalos működésében ez 
ideig gátolva volt, ez nem akadályozta abban, 
hogy tevékenységét egyelőre sajtó utján meg 
ne kezdje. Az ő tollából való a lapunkban 
folyó „Régi és uj életképek* czimü cikkso
rozat is. ígér;tét bírjuk egyébiránt, hogy 
közleményeivel a jövőben is felkeresi lapunk 
hasábjait.

—  A vasúti ut építése. A múlt pénteki 
városi közgyűlésnek a színház megvásárlási 
ügyén kívül volt még egy talán annál is na
gyobb fontosságú tárgya: a vasúti ut építé
sének kérdésé. Idestova jubilálhat is már ez 
az ügy. Hiszen több mint egy évtizede, hogy 
állandóan kisért s évek óta foglalkozik vele 
hivatalosan a képviselőtestület is. Most akként 
került ismét a közgyűlés zöld asztalára, hogy 
a mérnöki hivatal bemutatta az államépité- 
szeti hivatal kívánságai szerint átdolgozott 
terveket és költségvetést, amelyet a tanács és 
a megfelelő szakosztályok elfogadtak és el
fogadásra ajánlottak. Az uj tervek csak egyes 
részletek tekintetében különböznek a régi s 
annak idején lapunkban részletesen ismerte
tett tervektől. A csatornák szűkebbre tervez
tettek s az érfolyón faragott kőhíd helyett 
betonhid hozatott javaslatba, amelynek ter
veit llönsch miskolezi beton-technikus készí
tette. Átdolgoztatott továbbá a Széchenyi- 
terre betorkoló útrész terve is. amely az 
előbbi tervben a Szarvas utczai Nagy Mihály 
fele ház kisajátítását is igényelte volna, ami 
azonban most a Morgenstern féle faraktártól 
kezdődő alig észrevehető hajtással elkerül- 
tetett. A közgyűlés szintén elfogadta az át
alakításokat s a terveket a vármegyéhez fel
terjeszteni rendelte, egyidejűleg pedig meg
bízta a tanácsot, hogy az Ér folyönak még 
ez év folyamán leendő lemélyithetése c/.él- 
jabol a rajta levő s a város tulajdonát ké
pező hidakat átépíthesse, illetve alafalaztassa.

—  Várkonyi Nyíregyházán. Várkonyi Ist
vánt, a „Földinivelő* czimü lap hírhedt 
szerkesztő-tulajdonosát a budapesti kir. tör
vényszék az ott ellene emelt felségsértési vád 
elejtése után kiszolgáltatta a nyíregyházi kir. 
törvényszéknek, ahol a szocziális bujtogatá* 
sok miatt vonják felelősségre. Várkonyi a 
múlt pénteken reggel érkezett meg Nyíregy
házára, hol az állomásnál Hrabovszky Aurél 
kir. alügyész és Halász Sándor fogházfel
ügyelő vártak reá. — Várkonyit szombaton 
vette vallatás alá dr. Sarvay János vizsgáló
bíró. A kihallgatás délelőtt 9 ólától déli 1 
óráig s délután 2 órától este 7 óráig tar
tott egy huzamban. Várkonyi védője, Eötvös 
Karoly vasárnap érkezett Nyíregyházára s itt 
értekezett védenczével, Hrabovszky kir. al- 
ügyész jelenlétében. Várkonyi vizsgálati fog
ságban maradt. Ha ügye végtárgyalás alá 
kerül, a végtargyalas csak augusztus vegén, 
vagy szeptember elején lesz megtartható.

— Uj állások a vármegyénél. A varmegye 
közgyűlése tudvalevőleg feliratot intézett a 
belügyminiszterhez, kérve, hogy a főispáni 
hivatalhoz egy iktató-kiadói állás rendszere
sítessék. A belügyminisztertől a napokban 
jött e felterjesztésre a válasz, amelyben a 
belügyminiszter értesíti a vármegye közönsé
get, hogy a tervezett uj állások rendszeresi- 
tésenek kérdésében, a jövő évi megyei költ
ségvetés felülbírálásakor fog határozni.

—  Földmives iskolai tanfolyam. Pénteken 
délután nagyfontosságu értekezlet volt a 
vármegyeháza kistermében, egy, itt Nyíregy
házán a tél folyamán létesítendő földrnives 
iskolai tanfolyam ügyében. A messze kiható 
fontosságú eszmét Abonyi Károly gazd. szak
tanár vetette fel, ki a földraivelésügyi mi
niszter által, a vármegye :ilt. mezőgazdasági

érdekei előmozdítása czéljából küldetett ki 
hozzánk. Az ő terve szerint a tanfolyamban 
földmives gazdáknak és gazd. cselédeknek 
már felserdült s a gazd. munkákban már 
résztvevő gyermekei vennének részt. Az ér
tekezlet Abonyi Károly urat bízta meg a 
tanterv és a kivitel módozataira vonatkozó 
javaslat elkészítésével.

— A debreczeni Ügyvédi kamara közhírré 
teszi, hogy Bnlkányi Gyula kisvárdai ügy
védet, lemondása folytán, a kamara tagjai
nak sorából kitőrülte.

— A szabolcsmegyei takarékpénztár-egy
let igazgatóságának határozata folytán, a 
jövő 1898/99-ik iskolai évben 12, nagy* 
káliói gimnáziumba járó, szegény, de jó elő
menetelt tanúsító ifjú fog 30—30 frttal, 
együtt 309 frttal segélyeztetni; kik ezen 
stipendiumokra reflektálnak, szegénységi és 
iskolai bizonyítványaikat hozzám, folyó évi 
augusztus hó 25-ig adják be. Dr. Dleuer 
Miklós, v. igazgató.

— Nyári mulatság Büd-Szt-Mihályon. A
bűd-szent-mihályi felsőbb iskolai tanuló
ifjúság Bűd-Szl-Mihályon, julius hó 30-án, 
szombaton a Dobogó vendéglő nyári helyi
ségeiben jótékonyczélu zártkörű nyári bátyus 
tánczmulatságot rendez. Belépti dij: Személy- 
jegy 2 kor. Gsaládjegy 3 korona. Felüllize- 
tések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Batyuról a családok gondos
kodnak. — Italok- és hű ütőkről a vendéglő 
szavatol.

— Villamos baleset. A múlt csütörtökön 
majdnem komolyan meglakolt két kőinives 
inas azért a bátorságáért, hogy a villám vilá- 
gitás vezetékét megfogták. Az eset úgy tör
tént, hogy este ’/*7 óra tájban a keskeny- 
utcza egyik újonnan épülő házánál dolgozó 
kőmives inasok azzal mulattatták magukat, 
hogy az áramfejlesztő központi telep figyel
meztető gőzkürt-szavának elhangzása után az 
építő állványról a világítási vezetékhez nyul- 
káltak, megpróbálni akarván, hogy tényleg 
mikor indul meg benne az áram. Mihelyt 
azonban az áram megindult, bár azon az 
utczán csak másodrendű vezetékek vannak 
s bár az áram feszültségé a rendeshez ké
pest még csekély volt, egyikőjüket olyan 
erővel kapta meg, hogy a vezetéket nem 
tudta elereszteni. Kétségbeesett kiáltozásaira 
társa segítségére sietett, azonban amint 
hozzáért, az áram őt is hatalmába keritelte 
s egyszerre kettőn csünglek a vezetéken. 
Szerencséjükre kint a telepen feltűnt, hogy 
az áramnak a vezetékekbe bocsátása után 
azonnal, jóllehet még a nap is teljesen vilá
gított, szokatlan áramfogyasztást mutatott 
az óra s azt hitték, valahol a vezeték nincs 
jól elszigetelve. Nyomban elzárták az áramot, 
illetve kikapcsolták a külső vezetékeket, mire 
a két gyerek egyszerre lepottyant kényelmet
len és kellemetlen helyzetéből. A két inas 
veszélyes próbája tehát ezúttal elég szeren
csésen végződött, példájukon azonban okul
hatnának az épitő-mesterek s a saját érde
kükben cselekszenek, ha az építési álványo- 
kat akként állítják fel. hogy hasonló kísérle
tekre senki ne adhassa a fejét.

— Ügető' verseny Beregszászban. A bereg- 
megyei ügető verseny-társaság Beregszász
ban, augusztus 21-én délután fél 4 órakor 
ügető versenyt rendez. A kibocsátott pro- 
gramm szerint öt hajtás lesz, nevezetesén: 
tenyész verseny 700  korona, a beregraegyei 
ügető verseny-társaság dija 1000 korona, 
asszonyságok dija, 4. dij, emléktárgyak, me
zei gaztlák versenye és bérkocsisok versenye, 
120 korona dijakkal. Nevezési zárlat: augusz
tus 1. A nevezési és tagsági dijak a társa
ság pénztárosához (Dr. Csank Béla, Bereg
szász) küldendők. Bárminemű felvilágosítások, 
valamin) ulbaigazitások a társaság titkárá
nál. (Ifj. Fedák István, Beregszász) nyerhe
tők, hová a bejelentések és nevezések is 
küldendők.

— Gyilkosság önvédelemből. Kint aratták 
a Pogácsás Illés dorogi tanyáján az érelt- 
fejü kalászokat a többi aratóval Pelrus
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Mihály és István unokatestvérek is. Kedden 
reggel, reggelizés — szalonnasütés közben 
beszélgetés kezdődött a két testvér és ara
tók közt a katonai élet felől. Mihály, mint 
kiszolgált katona azon nyilatkozata, hogy 
nem is ember, a ki katona nem volt, annyira 
dühbe hozta a katonaságra alkalmatlannak 
talált s különben is rovott múltú, verekedé
sért már büntetve volt Istvánt, hogy testvér- 
jére förmedve azon nyilatkozatot tette, mi
szerint majd megmutatja ő neki, csak az 
aratást végezzék be, hogy mit tud. A gazda, 
ki tanúja volt e beszélgetésnek és kifakadás- 
nak, csitította a dühósködő embert, ki azon
ban egész héten dult-fult s gyilkos szemeket 
vetett bátyjára. Akkor reggel aztán kitört s 
végzetessé vált a napokon át rejtegetett 
bosszú. — Kaszát kalapáltak a munkások, 
István előbb elkészült munkájával, mint 
Mihály s otthagyva társait bement az ólba. 
Mihály munkáját végezve, utána ment, hogy 
megmondja öcscsének, miszerint előbb regge
lizzenek meg s aztán fogjanak munkához. A 
dühös ember a közeledő testvért látva, kést 
ragadott s az ólban meghúzódva várt. A mit 
sem sejtő Mihály nyugodtan lépte át a kü
szöböt, István ekkor rárohant hogy megölje. 
Mihály védelmezte magát s egy kezeügyébe 
akadt fával fejbeütőtte megtámadóját s az 
az ütéstől elszédülve, földre zuhant. A zu
hanásra elősiető aratók felemelték s szekérre 
téve, bevitték a községbe. Útközben azon
ban István meghalt. A szerencsétlen Mihály 
önként jelentkezett.

—  Megégett nehézkóros. A hadházi keleti 
temetőben alkalmazott Bakó Mihály, négy 
gyermek atyja, folyó hó 16-án délelőtt 1 1 
órakor megégett és tiz perez múlva meghalt. 
Délelőtt tiz órakor a felesége élelmi ezerért 
bement a városba; a 19 év óta epilepsiá- 
ban szenvedő férjét és négy kiskorú gyer
mekét, melyek közül a legnagyobb 9 éves, 
a kunyhónál hagyta. Tizenegy órakor, midőn 
visszatért, férje iszonyúan ősszeégve egy sir- 
domb oldalán feküdt, annyit tudott felesé
gének mondani, hogy fektesse le jó helyre, 
mert nagyon beteg. Alig tiz perez múlva 
meghalt. A megtartott vizsgálat szerint a 
kunyhó előtt levő karámban tüzet rakott, 
mellé ült és pipára gyújtott. Eközben rájött 
az epilepsia és arczczal beleesett a tűzbe.

— Tolvaj lókupeczek. Erdős Sándor és 
Kiss János böszörményi lókupeczek még két 
évvel ezelőtt Miskolczról jövet T.-Polgár 
alatt találkoztak (iajdán Márton böszörményi 
marhakereskedővel, ki szintén Miskolczról 
jött lóháton. Erdős és Kiss magukhoz hív
ták a szekérre Gajdánt. — Tisza-Polgáron 
aztán együtt meglátogatták Gajdánnak egy 
ösinerőset, egy odavaló kovácsmestert, kinél 
Gajdán talyigat csináltatott. A kovács nagy 
vendégségben részesítette őket; ráadásul el
mentek a vendéglőbe a taligára áldomást 
inni. Volt pénz bőven, mert Gajdán jó vá
sárt csinált Miskolczon, a pruszli zsebben 
volt vagv 900 frt. Ezt megsejtette a másik 
két czimbora s mikor hazaindultak Böször
ménybe, Erdős kivett a Gajdán pénzéből 10 
forintot, amiért Kiss János kérdőre vonta, 
hogy mit akar vele. „Jó lesz útiköltségnek!“ 
nyugtatá meg Erdős. Gajdán otthon kijóza
nodva, észrevette a lopást; de nem szólt, 
hanem a véletlenre bízta kiderülését. A vé
letlen két év múlva fel is derítette a lopást, 
a mennyiben Kiss valamiért megharagudott 
Erdősre s most a napokban felfedezte Gaj
dén előtt a tolvajlást. Gajdán rögtön jelen
tést tett a csendőrségnél, mely a vizsgalatot 
azonnal megindította. Most már Gajdán nem 
10 forintot követel, hanem 150-et, mert 
mint állítja, ennyi hiányzott a pénzből. Er
dős a 10 frt eltol vaj lását beismerte. Ügyük 
a bíróság előtt van.

—  Leégett gőzmalom. Téglás község la
kosságát vasárnapra virradó éjjel félrevert 
harangok zúgása zavarta fel álmából. — A 
vasút mellett elterülő Rosenfeld testvérek 
tulajdonát képező gőzmalom lángban állott. 
A község lakossága pillanat alatt talpon volt
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s mindenki sietett a tüzet oltani, meg is kí
sérelték az oltást, de hasztalan, mert a ma
lom leégett. A tűz a belső helyiségben ke
letkezett s tovább harapódzott, úgy, hogy a 
gépek és az összes felszeretés elégett. — Az 
irodahelyiségber a tulajdonosoknak pár száz 
frt készpénzük is volt. Mádai téglási czipész 
és a malomi főgépész, életük veszélyezteté
sével behatoltak az égő irodahelyiségbe, hogy 
a készpénzt és a könyveket kimentsék, de 
sikertelenül, sőt lélekjelenlétüknek es bátor
ságuknak köszönhetik, hogy mindketten ott 
nem égtek. A kár 20.000 frt. A csendőrség 
vizsgálatot indított, mert az hírlik, hogy a 
malmot bosszúból gyújtották fel. A malmot 
négy ev előtt építették újonnan, mert egy 
Ízben már leégett.

— A thanaton könnyebb megszerezhetése.
A virginai es kentucky-i dohány levelek ki
lúgozásánál nyert „Thanaton" nevű lúgviznek 
forgalomba hozatalát az 189 h évi 27405. sz. 
alatt kelt belügyminiszteri körrendelet sza
bályozta. Minthogy ezen igen hatékony és a 
növényeket pusztító különféle élősdiek ellen 
kitűnő sikerrel alkalmazható szernek jelenlegi 
beszerezhetése némileg meg van nehezítve, a 
mezőgazdaság tekintetéből pedig felette fon
tos hogy az kiterjedtebb mérvben vétessék 
igénybe, az Országos Magyar Gazdasági egye
sületnek a földmivelésügyi miniszter által 
ajánlott kérelmére megengedte a belügymi
niszter, hogy a szóban lévő szernek jövőben 
való beszerzésénél, a gazdasági vagy kerté
szeti egyesületek által egyes magantelek ré
szére kiállított igazolványok a kiszolgáltatásra 
szóló illetékes hatósági bizonyítványokkal 
egyenlő érvényűnek tekintessenek.

Lóverseny.
A helyben állomásozó cs. és kir. 10-ik 

huszárezred tisztikara lóversenyt rendezett 
vasarnap 3 órakor a nagy gyakorló-téren, 
amelynek a közönség részére fentartott helye 
egészen megtelt előkelő hölgy es férti közön
séggel.

A versenytér közepén lévő dombon volt 
felállítva a versenybíróság emelvénye, amely
ről több különböző színű lobogó közt egy 
nagy nemzeti trikolór is lengett.

A versenyek a következő sorrendben 
és eredménynyel folytak le.

I. Sikverseny: 2RX) méter. Tisztek, ka- 
dettok és egy éves önkéntesek reszere. 3 
tiszteietdij. Indultak: Kánia főhadnagy Mor
zsája, Horváth főhadnagy Novája, (lovasa 
gróf Gorcey főhadnagy), Paxy hadnagy 
Schneckéje, és Pika önkéntes Vidorja.

Első: Horváth főhadnagy, második gróf 
Gorcey főhadnagy Kánia főhadnagy lován, 
harmadik Paxy hadnagy.

II. Kis Steeple Chase: 3200 méter. Tisz
tek, kadettek es önkéntesek számára. Első 
tiszteietdij Hacsak alezredestől és inég két 
tiszteietdij. Indultak: Palkovics Pál kapitány 
Oda. Brodszky hadnagy Nimród, Bogyay 
hadnagy Néni, Steiger hadnagy Phoebus és 
báró Wangenheim önkéntes Országleány nevű 
lovai.

Első Steiger hadnagy, második Bcgyay 
hadnagy, harmadik báró Wangenheim ön
kéntes.

III. Huszárok vadász versenye: 6000 
méter. Minden századtól két huszár. Ót pénz
jutalom.

Első a 6-ik század, második a 2-ik szá
zad, harmadik a 8-ik század, negyedik a 4-ik 
huszárszázad egy lovasa.

IV. Kis Steeple Chase• 4000 méter.
Tisztek, kadettek önkéntesek számára saját 
lovaikoii. Első tiszteietdij az 5-ik honvéd 
huszárezredtől. Tisztejetdíj a másodiknak és 
harmadiknak. Indultak: Palkovits Pál kapi
tány James, Kania főhadnagy Vitéz, Szalatsy i 
íöhadnagy Baldur (lovagolja Markovits kapi
tány;, Biodszky hadnagy Kisbiro lovagolja 
Bulyovs/ky főhadnagy), báró Fiáth Béla fő
hadnagy, Irma (lovagolja Bogyay hadnagy).

Első Bogyay hadnagy Fiáth lován, má
sodik Markovits kapitány Szalatsy lován har
madik Kánia főhadnagy, negyedik Bulyovszky 
főhadnagy Brodszky hadnagy lován.

V. Steeple Chase: 3200 méter. Minden 
századtól 2. huszár. Tiszteietdij Bacsak al
ezredestől és öt pénzdíj Weisz alezredestől. 
Minden századból egy huszár nyert dijat.

VI. Nagy Steeple Chase: 4000 méter 
tisztek, kadettek es önkéntesek részére. Első 
tiszteietdij gróf Auersperg tábornoktól. Tisz
teietdij a másodiknak és a harmadiknak. 
Indultak Horváth főhadnagy, Prátor, gróf 
Gorcey főhadnagy Portó-Re, Lübbe főhad
nagy Ma-is, Englsbach főhadnagy Lejebb, 
Paxy hadnagy Felejts, Pika önkéntes Minerva, 
és Szinnyey önkéntes Lator.

Első Paxy hadnagy második gróf Gorcey, 
harmadik Horváth főhadnagy, negyedik Szin
nyey önkéntes.

Két ló a bírói emelvény közelében ki
tört a közönség felé, de baj nem történt, 
mert az elől álló huszárok megfékezték a 
lovakat.

VII. Nagy Steeple Chase: 5000 méter. 
Tisztek, kadettek és önkéntesek számára, 
saját lovokun. Indultak: Krautil kapitány 
Mariska, Markovits kapitány Levárt, gróf 
Gorczey főhadnagy Copelia és Kánia főhad
nagy Brinjó.

Első Kánia főhadnagy, második Marko
vits kapitány, harmadik Krautil kapitány, 
negyedik gróf Gorcey főhadnagy.

A verseny tartatna alatt a tisztikar egy 
sátorban pazarul megvendégelte a közönséget. 
A huszárok részére is külön sátor volt fel
állítva, étellel-itallal.

A verseny után este a a tisztikar az al
tábornagy és a tábornokok tiszteletére ban
kettet rendezett a Korona buffet-terinében.

A p ró ságo k  a hétről.
Többször és többen szemünkre vetet

ték már, hogy e helyen néhanapján Mészá
ros János nyugalomba vonult in. kir. levél- 
hordó és választott képviselőtestületi tag 
nyilvános szereplősével is foglalkozunk.

Sommásan végzünk most ezekkel a 
szemrehányásokkal is.

Aki a közelet terén szerepet játszik, 
mindig ki van téve és kell is hogy kitéve 
legyen a nyilvános helyeken való eraleget- 
teteseknek Már a szerint, amint és aminő 
érdemeket szerez, vagy okot ad reá.

Mészáros János ur inegest okot szol
gáltatott reá.

A pénteki városi közgyűlésen tartott 
megint egy szónoklatot. Ezúttal a színház 
megvétele kérdésében.

Örök vesztesége a magyar szónoklat
tannak es a szónoklás művészete történeté
nek, hogy nem gondoskodtunk idejében 
gyorsírókról.

így csak a beszéd elejéből, közepéből 
és végéről örökíthetünk meg egy-egy mon
datot.

Beszédét ekként kezdte:
„Urraim! A krokogyélus is oda tojik, 

ahova a nap süt!"
Ezzel azt akarta illusztrálni, hogy a 

színházat nem jó helyre építették. Nem süt 
reá az érdeklődés napja.

Ki is fejtette ezt. Ámbár más szavakkal 
s beszéde hevében akként jellemezte a szín
ház környékét, hogy ott .a  kutyák is lema
rasztalják az emberiséget!"

Leghatásosabb volt a befejezés. Nem 
akar segíteni a tönk szélére jutott színház
építő részvénytársaságon, szerinte tehát:

„L'gy kell a társulatnak! Miért ment 
bele? Isten velünk!"

Szólt es egy lesújtó kézmozdulattal leült. 
*

Belfi ur is jelen volt, de a színház- 
kérdéshez nem szólott.

A gyűlés végén azonban egy kérést 
intézett az elnöklő polgánne-tcihez.

Azt kérte, hogy az újságírók részére 
állíttasson a terembe egy külön asztalt, hogy 
ne foglalják el a képviseleti tagok helyét.

A polgármester megígérte, hogy eleget 
tesz a kérésnek.

*

Ugyancsak pénteken más nevezetes ese
mény is történt a képviselő testület közgyű
lésen kívül.

Akkor este avatták fel — mint az más 
helyen részletesen meg vagyon Írva — a 
tennis társaság kibővített játék terét és a 
rajta emelt épületet.

A vig kedélyű társaság vacsora végez
tével zeneszó mellett előadta a tennis indulót, 
ismeretlenül kívánni akaró szerzőtől.

Dallama a hírhedt „Hisz ez a Náczi!“ 
kupléjéra megy. Szövege a következő:

Merre tart c víg csoport ?
S miért ver ilyen port ?
Miért van rajtuk zöld czipó ?
Meg piros nyakkendő ?
A járásuk miért nesztelen ?
A kedvük fesztelen ?
Miért beszélnek —
Ha nem tudnak 
Angolul —  szüntelen ?
Hisz ez a tennis — a  híres tennis társaság. 
Amely közt lenni boldogság!
Mint lájdinánt tizet.
Ki egyszer tagja lett,
S üres zsebbel kiáltja : game and s e t !

Künn az erdőn labda száll,
S mindenki ugrál,
„Fifteen, thirty, forti, g am e!“
Számol a legény.
Ámde sokszor a labda.
S véle ő maga —
Belé repül a halóba,
S egy jó  parlhie oda!
Ilyen a tennis —  a híres tennis társaság. 
Amely közt lenni b o l^ g s á g !
A bőrével fizet 
G yakran, ki tagja lett,
S az anyós vígan k iá lt: game and s e t !

Férjhez megy itt minden lány,
S nem lesz garcon már.
S a társaság tiz év múltán.
6 0 0  tagot számlál.
Rég eltűnt már az adóság.
De van sok pénzes zsák,
S az osztalékot a tagok 
Két napig o lvassak!
Kijen a tennis a  híres tennis tá rsa ság ! 
Amely közt lenni boldogság!
Ki akar, az fizet,
Soh’ scijj iszunk v ize t!
S mindég v gan harsogjuk : game and s e t !

A rímek ugyan nem kifogástalanok, az 
ütemek sem, — de hát a tennisezők között 
nem a rímek és ütemek a fődolgok, hanem 
a fesztelen jókedv és a vig kedély.

e
Vasarnap a bicziklisták napja volt.
A debreczeni egylet adta vissza a két 

hét előtti látogatást.
Olyan kellemes izgatottsággal is várták 

a debrecenieket a nyíregyháziak, mint az 
uj házaspár az első visszaadott viziteket.

Hányán jönnek? Kik jönnek? Mikor 
jönnek? Hogy jönnek? Jönnek-e hölgyek 
is? — ezek a kérdések hangzottak folyton 
a bicziklisek között.

Remélték, hogy nemcsak egy-kettő jón 
át, sőt úgy félig-meddig reménykedtek abban 
is, hogy hölgyek is jönnek, de már ezt a 
reményt maguk között is alig merték han
gosan nyilvánítani.

Es a debreczeniek kitettek magukért. 
Vagy harminczan jöttek át es köztük három 
biczikliző hölgy!

No volt is öröm a nyíregyháziak közt! 
Csak azt sajnálták, hogy nem tudták 

előbb, hogy gondoskodhattak volna hölgy- 
társaságról is.

Ámbátor biczikliző hölgyeket nem igen 
találtak volna, mert a biczikliző nő Nyír
egyházán meg csaknem ismeretlen fogalom.
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Minduntalan hallani ugyan, hogy az esti 
szürkületben látott valaki bicziklizö hölgyet, 
hol az egyik, hol a másik utczán, de még 
ki étéről, vagy kilétükről sincsenek biztos 
adatok.

Remélhetőleg azonban a Szent-István 
napi versenyen lesznek már nyíregyházi 
bicziklizö hölgyek is, ha nem is a verseny
zők, de legalább a nézők között.

*
A debreczeni bicziklizö nők különben 

trainirozott kerékpározóknak bizonyultak.
Igaz ugyan, hogy Debreczentől csak 

Téglásig jöttek gépen, s onnan vonaton, de 
Nyíregyházán biztos kézzel kezelték a kor
mányt úgy a város utczáin nem egy helyen 
található homokban, mint az erdő bejáratá
nál levő keskeny tftdon át.

Sőt a Méhesen túli kissé hirtelen és 
magas emelkedésre is minden akadály nélkül 
kerekeztek fel.

Ebéd után pedig olyan friss erővel jár
tak a csárdást, mintha soha gépen nem 
ültek volna! *

Vígság, jókedv jellemezte az egész vasár
napot.

Annyi szellemes tréfa ritkán hangzott 
el egy-egy délután a Sóstón, mint ekkor.

Nem hiányozlak természetesen a rém- 
séges .vasárnapi* szójátékok sem, amelyek
nek dr. Freund Jenő, a debreczeni egylet 
titkárja egyik főmestere.

O mondta azt is, mikor a 7a" órai 
vonatnál közvetlen vonatindulás előtt a nyír
egyháziak inég mindig marasztották a haza
utazni akarókat, a vonatba már betett bi- 
cziklikre hivatkozással:

— Most már csakugyan nem maradha
tunk. — géptelcnek vagyunk!

C S A R N O K .

E gy  k is  fé lreérté s.
Irta: Paul N eusdm er.

— Ma vagy soha, mondogatta magában 
Krenner Pál, midőn a szép Corneliusné lu
kasa felé vette útját.

És azon töprenkedetl, hogyan vezesse 
a beszéd fonalat, hogy aztán ügyes átmenet
tel megmondhassa.

Ejh a manóba. Ha csak eszébe jut, 
azonnal itt van ni ez az átkozott szívdobo
gás, amely öt már néhányszor akadályozta 
abban, hogy . . .

L)e mi ennek tulajdonképpen az oka? 
Tán fél tőle? Nevetséges.

Vagy a nagy tisztelet okozza, tán dusgaz- 
dagsaga előtti meghódolása. Még nevet
ségesebb.

Krenner Pál megvetéssel tekintette mind 
azt a pénzt, ami nem volt az övé.

Hát mért fél. Ezek az elavult előítéletek. 
Tán nem jogos követelés-e az övé ? Nem 
lekötelezettje ez a nő?

Közel háromnegyed esztendeje múlt 
azóta, hogy ő egy metsző hideg teli nap 
szitkozódva és hidegtől dideregve járt fel es 
ala műtermében.

Egy nagy nyitott faláda hevert a földön, 
most hozták éppen — és abba volt csoma
golva az ő „Mosolygó hajadon- -a. Visszajött 
a becsi kiállításról X-edszer.

Megőrjítő dolog. Pedig olyan édeskés 
modorban dolgozta ki ezt a bábot, csakhogy 
tetszést arasson ezeknél a barbároknál 
ezeknél a barmoknál — ezeknél a . . .

És dühösen rúgott egyet a ládán mitse 
törődve azzal, hogy minő veszélyben forog a 
törékeny szűz. mely benne mosolyog.

És még kellett is érte őt márkát fizetni, 
az utolsó öt márkát és ő még nem is ebé
delt és holnap színházba akarta elvinni a 
Miczikét.

— Hallod-e liu, karlsbadi vizet iszol, 
hogy igy rohansz fel s alá ?

Barátja állt az ajtóban és mosolyogva 
nézte.

— Az ám, karlsbadit — egy kis hizla- 
lási kúra jobban elkelne nálam.

— Te fiú, harmincz márka erejéig 
akarlak megpuinpolni. Elsején pontosan meg
adom.

— Engem akarsz megpuinpolni ? Ilar- 
mincz márkám legyen november huszonki- 
lenczedikén? Hát mi vagyok én? Rothschild? 
Vagy tán vannak aranybányáim Arkansas- 
ban ? Vagy tán . . .

— Na, jó bolondság is volt hinni, hogy 
neked legyen pénzed.

— Ember, ne gorombáskodjál. Te vagy 
a hibás. Egyszer mondtam már, hogy gazdag 
ismeretségekre akarok szert tenni.

— Fütyülök a gazdag ismerőseidre.
— De teli gyomorral könnyebben fütyül 

az ember, most például ebédelhetnél a szép 
Cornéliusnál.

— Ki az már megint?
— Egy nagyon gazdag asszony, ki el

vált a férjétől. — Elfogadható, nagyon is 
elfogadható; a szépművészet nagyban pár
tolja, van szép villája és kitűnő szakácsa.

— Jó étvágyat kívánok.
— Az van úgyis. De tréfán kivül gyere 

oda velem.
— Minő gondolat ?
— Nagyon jó gondolat.
— Nem megyek én pénzzsákokhoz.
— Rosszul teszed, mert az ilyen ismeret

lenségnek arany a feneke.
— A ki hiszi.
— Hisz inég nem próbáltad. 11a nem 

tetszik, máskor nem jössz el.
— Bolond, majd elmegyek idegen em

berekhez.
— Az az én gondom.
— És frakkom sincs.
— Mit törődünk az effélével, ha csak 

érző szív dobog alatta, mondja a „Fligende* 
Cornéliusné nem nrz az eti»juettere.

Úgyis volt.
— Nagysád engedje meg, hogy bemu

tassam legjobb barátomat es legkitűnőbb 
szobrászaink egyikét. Ép ina jött meg Mün
chenből, nem volt inas választásom, mint 
vagy otthon maradni, vagy őt magammal 
hozni.

— Hálára kötelez, urain, barátaink ba
rátai — hisz tudja.

És az ételek és italok tényleg nagyon 
jók voltak. És a mi a legjobb volt, zavar
talanul élvezhette, mert nem volt hőlgy- 
szomszédja.

A társaság nem tetszett neki, a fértiak 
néhány művész kivételével, csupa bőrzianer, 
mert a nők — brr.

U a nőket három kategóriába sorozata.
Először a szeretők. Ezek liatalok, — 

nagyon liatalok es imadásra méltó tudatlanok, 
mint pl. Miczike.

Aztán a feleség
Az is fiatal. De mindenekelőtt sok-sok 

aprópénzt és szolid, tisztességes nevelést ka
pott. hogy tudjon jó ebédet főzni, harisnyát 
kötni és az inggombjait jól felvarni.

Aztán az anyák — no hát már azok 
nem számítanak.

— Ha a nőmnek gyermeke lesz, akkor 
ott lesz a helye a gyermekszobában. Minden 
másnak vége.

Olyan nők, mint ezek itt. — mind vé
nek _  fólcziczomázott, kivágott, ruháju, ka- 
czér, férjes nők. Brr.

A teljesen virággá feslett rózsa nem in
gerelte őt többé.

De szerencsére, daczára annak, hogy 
nem volt gazda a háznál, volt azért ké
nyelmes szivarozó szoba és pompás cognac, 
meg szivar.

Ebből aztán lassankint batátság fej
lődött.

Ha alkonyaiig szorgalmasan dolgozott 
és rosszul ebédelt valami korcsmában, szíve
sen ellátogatott hébe-korba Corneliusné vil
lájába.

A szép özvegy mindennap egytől háro
mig fogadott.

És jó ülés esett ott a puha karosszék
ben, a kandallóban lobogó tűz mellett.

Unalmas volt ugyan.
Nem tudta mit beszéljen. Ezek az úgy

nevezett tisztességes nők — minden kétértel
műséget megengednek, de ha egyszer egy 
nyíltszívű ember magyarán kimondja a szót 
és mindent a maga nevén nevez, meg, akkor 
elfintorítják az arezukat és megsértődnek.

— De kérem, uram.
Azért többnyire hallgatagon czigaret- 

tázott.
— Mire gondolt most? szokta ilyenkor 

Corneliusné legérzelgősebb hangján sipítani 
a szeme olyan ábrándosán tekintett a ma
gasba.

Oh azok az ostoba szemek, azzal a ki- 
állhatatlan lyrai kifejezéssel, a melyért olyan 
sokat bosszankodott már.

Már Miczike is évődött vele. — Te, 
hallod, olyan ájtatos szemeket tudsz meresz
teni, mint valami szent. — ha nem tudnám, 
micsoda haszontalan gaz ficzkó vagy . . .

Néha ott maradt ebédre is, mert a 
konyha kitűnő volt és ő aztán onnan elme
hetett nyolez órakor a kedveséért, ki valami 
üzletben dolgozott.

Corneliusné meg is látogatta őt egy ba
rátnőjével és felkavarták a port hosszú 
uszályaikkal és hosszú nyelvű lorgnonjaik- 
kal, mindent megnéztek és nem tudták, 
hogy tulajdonképpen mit kell dicsérni mit 
nem.

És ő alig tudta magát türtőztetni, hogy 
óklével rá ne csapjon az asztalra és rájuk 
ne riváljon. — Ne papoljatok, libák, csak 
vásároljatok. Hisz arra valók az ilyen pén
zes zsákok, hogy a szegény művészt se
gítsek.

Végre vettek is valamit.
Corneliusné megvette kétezer márkáért 

a mosoly go szüzet.— Pál szerette volna leha
rapni a nyelvét, hogy nem kert háromezret 
— és a barátnője egy angyalt ábrázoló sír
emléket.

Egy ideig volt hát pénz bőviben. De 
mihelyt pénzt érzett a zsebében, viszketett a 
tenyere, hogy kidobja azt a gyárost, kinek 
ő napszámosmunkát végez — és lelkében 
égő vágy támadt, hogy élte nagy művéhez 
foghasson.

Az első emberpár a bűneset után. Midőn 
férfi és nő először állnak egymással szem
ben mint ellenségek és halálos gyűlölet lán
gol fel arezukon.

A két nem tiszta, örök gyűlölet symbo- 
luma. Ez aztán vonzotta őt ki a természet 
ölébe, a fiatal, zöldelö, erőtől duzzadó ter
mészetbe.

Az apasztotta a tárczáját, oszt meg- 
I ismerkedett Miczivel — oh az az édes, enni- 
I való teremtés, — valahányszor csak eszébe 

jut — —
És az az aranyos teremtés úgy szereti 

az angol sültet — meg a pilseni sört, és 
olyan szüksége van egy uj téli kabátra.

(Vége következik.)

A nemzetközi gyerm ekvédő  
kongreeszus szab á lyza ta .

(Vége.)
13. A szakosztályok egybehívod az elő- 

értekezlet jelöli ki s ezek kötelessége az egyes 
szakosztályoknál bejelentett előadásokat es 
indítványokat nyilvántartani. Különben min
den szakosztály maga alakítja meg tisztika
rát, lehetőleg három elnök, három előadó es 
három jegyző választása által.

14. A nagy gyűléseken az administrativ 
ügyek elintézésén kívül csak általános érdekű 
előadások tarthatók s ezeken rendszerint vita
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nem engedhető meg, kivételes esetben az 
előadók egy félóráig, a hozzászólók tiz per- 
czig beszélhetnek.

15. A szakosztályok ülésein az előadók
nak egy óra, a második előadónak lélóra, a 
hozzászólóknak tiz perez engedélyezhető. A 
hozzászólók csak élőszóval beszelhetnek. Min
den tárgy vitatásának ugyanazon ülésen vé
get kell érnie.

16. A záró ülésen a szakosztályok által 
elfogadott határozati javaslatok csak beje- 
lentendők, szavazás csak oly kérdések felett 
történhetik , melyekre a szakosztály külön 
intézkedéseket kér. Négy hozzászólás u tán  a 
gyűlés többsége a vita bezárását kim ond
ha tja  s ezután csak az előadónak van zár
szava. Minden oly indítvány, mely a je len
levők kétharm ad többségének helyeslését nem 
nyeri meg, a  jövő kongresszusra újból ki
tűzhető.

17. A záró ülés jelöli ki a jövő kon
gresszus helyét és választja meg az o tt ala
kítandó előkészítő-bizottság egybehívó tag
ja it, továbbá az állandó központi bizottság
ban  m egüresedett helyekre a szükséges ta 
gokat.

V. Az állandó központi bizottság.
18. A nemzetközi gyermekvédő kon

gresszus állandó központi bizottsága a kon
gresszus áltál m egválasztott 60 tagból áll. 
Székhelye Paris, a hol a helyben lakó tagok 
a  folyó ügyek elintézésére szükség szerint 
összegyűlnek, inig a kongresszus után fél
évvel és az uj kongresszus előtt két hóval 
az összes bizottság összehívandó.

19. Az állandó központi bizottság hajtja 
vegre a kongresszusok határozatait, kezeli a 
rendező bizottság beszámolása után fentna- 
radt összegeket s intézkedik az uj kongresz- 
szus egybehivása iránt, mindezt azonban a 
helyi előkészítő és rendező bizottságokká! 
egyetértve s oly módon, hogy azok munka
köre lehetőleg szeles legyen.

20. A helyi rendezőbizottság szedi be a 
tagdíjakat, állapítja meg a kongresszus rész
letes tervrajzát, gondoskodik annak rende
zéséről s küldi szét a kongresszus naplóját 
es más nyomtatványait. Minden fontosabb 
irat es a kormányokhoz intézett javaslatok 
azonban az állandó központi bizottság nevé
ben terjesztetnek fel s az állandó központi 
bizottság tagjainak joguk van, ha jelen van
nak, a helyi rendező bizottságok üléseinek 
tanácskozásaiban is résztvenni.

21. Jelen szabályzat egyes pontjait csak 
a kongresszusokon lehet megváltoztatni az 
állandó központi bizottsághoz két héttel előre 
írásban beadott javadat alapján.

Az elókeszitő-bizottság által elfogadott 
tételek.

Az orvosi szakosztály tételei:
1. A gyermek egészségügye a családban.
2. Gondoskodás a ielenczekról, a vagyon

talan és elzüllött gyermekekről.
3. Gondoskodás a beteg es testi fogyat

kozásokban szenvedő gyermekekről.
4. Játszó- és üdülőhelyek.
5. Iskola-egészségügy.
6. Ipari es egyeb munkával foglalkozó 

gyermekek egészségügye.
7. Alkoholisinus.

A jogt szakosztály tételei:
1. Szükségesek-e törvényes intézkedések 

a szülői hatalom korlátozására, ha annak 
embertelen gyakorlata a gyermek életét, 
vagy testi épséget veszclyezteti, vagy ha a 
szülői hatalom korlátlan íentartása áltál a 
a gyermek előreláthatólag a társadalomra 
veszelvesse válik, illetőleg erkölcsi elzúlles- 
nek teletik ki ?

Ks ha igen : melyek ez intézkedések ?
A bűnvádi eljárás folyama alatt minő 

in ezredesek szükségesek a kiskorúak védel
mére ?

ó. Mely különbségek tartandók fenn a 
törvényes es törvénytelen gyermekek jogi 
uliasara vonatkozolag a polgári törvényekben,?

A pacdagogiai szakosztály tételei:
1. A vallás-erkölcsi nevelést hogyan te

hetnék a gyermek nagyhatású védőjévé?
2. A kisdedóvó-intézetek inkább védő 

(óvó) intézetek, avagy inkább nevelőintéze
tek legyenek-e ?

3. A házi nevelés ferdeségei a gyermek- 
védelem szempontjából.

4. Tapasztaljuk-e a gyermekek kora 
érettségét és ennek káros következményeit s 
mit tehetünk ellenök ?

5. A gyermekeknek szánt irodalom és 
művészet miben vetkezik sokszor gyerme
keink szellemi élete ellen ?

6. Vannak-e a mai iskola belső életé
ben tényezők, a melyek a gyermekvédelem 
szempontjából módositandók ?

A jótékonysági szakosztály tételei:
1. A városok munkásnegyedeiben, a sze

gényebb sorsú munkásnép által lakott vidé
keken és a pusztákon levő iskolák es óvodák 
mellett állandó tápintézetek állíttassanak.

2. A szegény gyermekek felruházása le
hetőleg titokban történjék.

3. A szünidei gyermektelepek az üdülő 
helyek intézményével kapcsolatba hozandók, 
e mellett gondoskodni kell a beteges városi 
gyermekek elhelyezéséről családoknál. A mun
kára távozó szegény szülők gyermekei, meg 
a csecsemők is, állandó helyen gondoztas
sanak.

4. A földmivelési telepek, műhelyek, ár
vaházak és menedékházak munkára nevelés 
szerint rendeztessenek be.

Az emberbaráti szakosztály tételei:
1. A családtalan gyermekek intézetek

ben, vagy egyes családokban nyernek e meg
felelőbb nevelést ?

2. Milyen legyen a javító-intézetek be
rendezése, hogy az erkölcsi nevelés minél 
szebb eredményeket mutasson fel ?

3. •lennyiben felelne meg egy munkás- 
menhely gyermekek számára, a hol idejüket 
bizonyos dijazas mellett hasznos foglalkozás
sal töltenék; minő hatása volna ennek a 
gyermek erkölcsi érzületére?

4. Az iskolai szünetek felhasználása az 
erkölcsi nevelés érdekében.

5. A hazugság és koldulás vágya és el
lenszere.

6. A testi éc szellemi fogyatékosok (a) 
vakok, b) siketnémák, c) hülyék [idióták és 
iinbecilusok |. d) gyengeelméjüek, e) gyenge- 
tehetsegüek, f) epileptikusok) ügye.

Különfélék.
29.800 .000 dollár. Nagy összeg, kétség

kívül. — Pedig ennyi hozománynyal mentek 
férjhez amerikai kisasszonyok franczia urak
hoz. Úgy látszik, hogy a nagy franczia csa
ládok sarjai vadásznak leginkább nagy ho
zományokra ; sokkal inkább, mint más nem
zetek hasonló sarjai. — A newyorki újságok 
statisztikai jegyzékeket hoztak a férjekre váró 
kisasszonyok kilátásba helyezett örökségéiről 
és hozományairól, nemkülönben a húsz év 
óta férjhezmentek hozományairól. Gróf Cas- 
tellane elvette miss Gould Annát 15 millió 
dollár hozománynyal; gróf Burtales elvette 
miss Andrews Labellát 800.000 dollárral; 
báró Lepeltier d’Aunnay elvette miss Ber- 
dant 350 .0 0 0  dollárral; gróf Montauban el
vette miss Butteifieldet 200.000; báró Lag- 
range elvette miss Autrug Annirt 550.000; 
Marquis Choiseul elvette miss Condert Klá
rát 250.000 dollárral; gróf Suzzament elvette 
miss Fieldet 500.000 dolárral; gróf d’Ara- 
mont Jaques elvette Fischer Blankát 250.000 
dollárral; Choiseul—Pialier herczege miss 
Forbest 1,000.000-val; Breteuil mar<(ui* el
vette Goldner Litts misset 10  millióval; gróf 
Kohan-Chabot Ágost elvette miss Gallatin 
Ferbert 200 ezerrel; herczeg Poniatowsky 
Karoly elvette miss Godard Kllyt 20 0  ezer
rel gróf Montholon, elvette miss Graliet 200 
ezerrel és Morés marquis elvette miss HofT- 
mannt 300 ezer dollárral.

la'oit Nyíregyházán Jóba Elek könyvuyomdá;

Nők a vasutaknál. A kereskedelemügyi 
miniszter már korábban kimondotta, hogy 
nők nem alkalmazhatók a vasúti szolgálat 
amaz ágaiban, amelyeknek ellátása a vas
úti tanfolyam elvégzéséhez köttetik. — Ez 
alapon mindazokat a kérvényeket elutasí
totta, amelyeken nők folyamodtak a tanfo
lyamba leendő felvételük iránt. Ugyanezt a 
határozatot hozta a miniszter legújabban, 
amikor a kérvényhez gimnáziumi érettségi 
bizonyítványt mellékeltek. Ez alkalommal 
ismét kijelentette a miniszter, hogy nőknek 
alkalmazást kizártnak tartja a vasúti forgalmi 
szolgálatban.

A hol csak minden 7-ik évben esik. A 
Peru hegyvidékén levő Paytaban rendkívüli 
esemeny történt. Eső esett. Paylaban ugyanis 
rendkívüli-eseménynek tekintik az esőt, mert 
ott csak minden 7-ik évnen nyílnak meg az 
ég csatornái, hogy a teljesen kiaszott vidé
ket lehűtsék s felfrissítsék. Az utolsó eső 
1891-ben volt. Ilyen ritkán esik ott az eső, 
de aztán mikor esik, ki is tesz magáért: 
egész vizözönt okoz, mely 12 —15 napig tart. 
Minden ilyen eső után az ottani nép öröm- 
ünnepélyeket rendez.

A spanyol érdemjelek. Spanyolország a 
kitüntetések valódi hazája. íme, egész soro
zatot tesznek ki csupán a lovagrendjelek. 
E/ek: calatravai katonai érdemrend, szent 
Jakabrend. mindkettő vörös szalag: d'Alean- 
tara katonai érdemrend, zöld szalag; montesai 
Mi Atyank-rend, vörös szalag ; arany-gyap- 
jasreud es III. Károly-rend, egy-egy kék és 
fehér szalag; szent F*rdinand-rend, narancs
vörös szalag; szent Ermenegilda-rend, vörös 
és fehér szalag; kutholiku- Isabella-rend, fe
hér es sarga szalag; II. I>abella-rend, kék 
szalag: jótékonysági-rend és katonai érdem
rend, vörös es feher szalag; Maria Viktoria- 
rend, a teljesített szolgálattól függő külön
böző színekkel. E/eket követik a betegápolási 
érdemjelek egész légiója, de ezeknek nincs 
valami különös értekük.

P iaozi á r a k .
— Julim 2". —

Búza (ó) . 10.50 11.—.
Kozs (ó) 8.— 8.20.
Árpa (uj) . . 5.30 5.50.
Zab (ó) . . . *.30 8.40.
Tengeri . . 5.20 5.40.
Szesz . . . . literenként 58 */«.

Ad. 1008/1898. P. szám.

Árverési hirdetmény.
Alólirott kiküldött írnok az 1881. évi LX. 

t. ez. 10'/. g. értelmében ezennel közhírré teeci. 
hogy a d-breczeni kir. törvény zzék 15705/17. P. 
•zámu végzése által. Fái Béla végrehajtató javára. 
Kandel Mór ellen. 319 forint tóke, ennek 1897. év 
augusttus hó 3. napjától számítandó 6•/• kamatai 
és eddig összesen 05 frt 29 kr. perkölUég követei*4 

erejéig elrendelt biztosítóéi végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt éa 400 forintra beceQlt 4 darab 
jármoa ökörból álló iogóaágok nyilvánoa árverés 
utján eladatnak.

Mely árveréanek az 1608/1898. P. az kiküldést 
rendeld végzés folytán a helyszínén, vagyis Ooac- 
teréd határán, alperes lakásán leendő eszközléeére 
1898-ik év Jalins hó 29-ik napjának délután t  
órája határidóal kitűzetik »s ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ing ságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. g-a értelmében a legtöbbet ígé
rőnek becsáron alul is eladatni fognak

Az e'árverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. törvényezikk <*8. g-ában megállapított fel
tételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nagy-Kállö, 1^9S. julius bő 1?. napján

Benedek Lajos,
(41—1 —I) kir. bírósági írnok.




