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A város költségelőirányzata.
II

„Nyíregyháza város képviselőtestü
letébe ma már csak undorral lehet 
bejönni.” Ezt a jellemző moudást 
hallottuk ennek a züllött testületnek 
múlt heti üléséu! Szokatlanul kemény 
kifejezés, amelyért rendes körülmények 
között szigorú elnöki rendreutasítás 
jár. A jelen viszonyok között azon
ban miudenki érezte, hogy4igaz, hogy 
a jellemzés nem túloz, s a képviselet 
minden jobb érzelmű komoly tagja 
esakuem tüntető módon csatlakozott 
ahhoz a mélyen lesújtó vélekedéshez.

Hészeg emberek garázdálkodása, 
foglalkozás uélkflli existeutiák rakou- 
czátlaukodása groteszk organismussá 
sülyisztette le azt a testületet, 
amely Szabolcsvármegye középpontjá
nak. székvárosának szellemi és anyagi 
erői góczpoutjáuak házi életéhez 
irányt és szabályokat volna hivatva 
adni.

Uenyiczky Miksa ur, a volt ország
gyűlési képviselő az állítólagos vezére 
annak a pártnak, amely vagy szánal
mas tudatlanságból, vagy rivalitáshól, 
vagy az ulacsouy értelmi lokou álló 
nagy tömegnek való tetszelgési vágy
tól űzetve, de mindenesetre terv

szerűen diskred.tálja a képviselőtestü
let tekintélyét, jogait és feladatait. 
Sarzsik ebbeu a táborban a Nádasi 
testvérek, és Mészáros dános volt levél
hordó. Gyönyörű társaság! Első tekin
tetre is nyilvánvaló, mikép művelt
ségűknél, tudományuknál és foglalko
zásuknál fogva képesek és hivatottak 
Nyíregyháza város közigazgatasábau 
vezérszerepet betölteni.

Szinte restelkedéssel fogjuk ke
zünkbe a tollat, hogy megfessük váz
latos képét a 80000 lakossal, nagy 
értelmiséggel bíró Nyíregyháza város 
képviselö-testülete tanácskozásainak. 
Szeretnék eltitkolni a szégyenünket, 
hogy ne terjedjen Ilire, ininö befo
lyásra tett szert legfőbb önkormány
zati szervünkben a csapszékek légkö
rében otthonos duhajkodás, kurjonga- 
tás, vadság és durva kocsis tempó. 
Mert igazán van okunk szégyenkezni 
azon, hogy a képviselőtestületünk 
annyira elzüllött egy volt országgyű
lési képviselő népszerűség hajhászása 
mániájából, mikép annak üléseibe un
dor nélkül be sem léphet többé jó- 
érzésü ember.

Jól tudjuk, hogy az erkölcsi rend 
törvéuyszerüsége mindenben feltéte
lezi, sót megkívánja az örök mozgást, 
amely az ellentétes erők küzdelméből

fejlődik ki. Természetes az is tehát, 
ha Nyíregyháza város képviselőtestü
letében a józan, komoly és követke
zetes férfias magatartásnak erős ellen
zéke támad. De nem tudunk megnyu
godni abban, ha ez az ellenzék az 
utcza porát, szemetét viszi be a kép
viselőtestület tanácskozásaiba, s kény
telenek vagyunk tűrni, hogy napi
renden legyen a rikkancs modor, gyáva 
gyanusitgatás, szószegés, s,éksértés és 
minden válfaja az értelmiség hiányá
val kapcsolatos félszegségekoek.

Elismerjük, sót egyenesen szüksé
gesnek tartjuk, hogy a városi ható
ság működését egy ellenzéknek ellen
őrizni kell, S ha ez az ellenzék a 
követelményeknek megfelelően telje
síti feladatát, abból csak a közigaz
gatásunkra és a város vagyoni ház
tartására háramlik haszon. Nem is
merjük el azonban, hogy ez az ellen
őrzés csak abból állhat, hogy lopás
sal, csalással, a város megkárosításá
nak vádjával illessenek nyilt felszó
lalásban és képviseleti ülésen bár
mely tisztviselőt, anélkül, hogy a bi
zonyítás meg is kiséreltetnék És 
mert ez a tünet immár napirenden 
van Nyíregyháza város képviselő 
testületében, ki kell jelentenünk, hogy 
az a társaság nem korlátoló, mérséklő

A „NYÍREGYHÁZA" TÁRCZÁJA,
Napló-töredék 1848-ből.

Irta: N a g y  E n d r e .

Augusztus 1.
Az 1818. évi népinozgalinak Európában 

a szabadságérti küzdelem színét viselik ma
gukon. E küzdelmek szent elvek, a szabad
i g  elveinek eletbt léptetéseire indultak meg 
A kü/.delcm véres voit, mert a hatalom ellen 
vivatott: a/, áldozatok elhullanak, de a siker 
nem lett az, minek lennie kellelt volna. IIol 
rejlik ennek oka? Talán a kivitel nehézsége 
feletti elcsüggedesben, vagy mert a kivitel 
emberi erőnek egyáltalában lehetetlen? — 
Tagadom mind a kettőt.

Véleményem szerint az 1848. évi sza- 
badságkúzdelmeknek várt sikere nem lehetett, 
mert azon magaslatra emelkedni nem tudtak, 
hol a kisszerű lokális érdekek salakjaiul 
tisztultan, gát nélkül üthették volna fel tá 
borukat. — Igen! lokális, paniális érdekek 
kapcsaiból nem tudta raagat az emberiség 
kifejteni, pétiig ezek a tiszta szabadságnak 
mindég ellenségei. Epén azért, mert a par
ciális érdekek a szabadsági elveknek ellenségei 
s mert az emberiség a parciális érdekek kap
csai közül magút kiragadni nem tudta, uta
kat, módokat keresett azok összeegyezttté- 
sére. Itt rejiik a sikertelenség oka. E kettőt 
össszegyújteni nem leint. A kettő zenith es 
nadir. É keltőnek ősszeegyeztése törekvésben 
sophismákra fajul a gondolkozás, a sopliis- 
inak tévútra vezetlek bennünk t.

Tekintsünk a történelembe. A harczot 
már Krisztus indította meg. A harcz a közép
korban a vallási háborúk alatt számtalan ál
dozatot ragadott el; de a harcz sikeres nem 
lehet* tt, inért a szabadság elvei lelörpitve, 
a harcz a vallási nézetekhez kapcsoltatott. 
Vallási nézetekért üldözték egymást az em
berek a szabadság szent nevében. Lehet-e 
enn 1 nagyobb g ú ny?— Es mi most, midőn 
e kornak salak szellemétől megtisztulva elfo
gulatlanul pillantunk a múltba, nem foghat
juk meg, miként történhetett ez, nem fog
hatjuk meg, kúlömböző vallási nézetek miatt 
miként öldökölhettek egymást gyakran ro 
konok, testvérek. Es mégis mi most, a kik 
mindezt meg nem foghatjuk, szinte egy oly 
szellem kapocsban vargödúnk, mélyért az 
utóvilag nevetni fog rajtunk. Értem a nemze
tiség kapcsait.

Ne higyje senki, hogy én a nemzetiség 
érzelmét kárhoztatni tudnám, nem, a vallási, 
családi és nemzetiségi érzelmek nem csak 
szépek, de szinte oly szentek, mint a sza
badságiak, de ezek azoknak alá nem rendel
hetők. Éu a nemzetiségi érzelmeket tisztelem; 
s akiben ez nincs meg, tagadom, hogy igaz 
családi érzelmekre képes volna, mert a nem
zet nem egyébb, miitt egy nagyobb család. 
De a nemzetiségi érzelmet nem szabad az 
önzés fokáig emelni, nem szabad azt, a más 
fajnak, nyelvűek gyülölési fokával mérni. 
Valamint kárhozhatjuk azt aki mást vallás- 
beli kúlömböző nézetéért, Iliiéért megvet, 
szintúgy kárliozhatandó az is, aki gyűlöl 
\alakit azért, mert az édes anya emlőjén

más nyelvet szívott be, mint, a melyet ö 
beszél.

Ne kívánjuk nemzetiségünket e lte rjesz
teni, mert ez csak más nemzetiség rovására 
történhetik, ami természetesen ennek félté
kenységét kelti fel. A ?zabadságot, a tisztult 
egyéni szabadságot tiszteljük népekben úgy, 
mint egyes személyekben, mert e nélkül a 
gyűlöletnek csirája mindég elve ve lesz, vár
ván az alkalmat, melyen kizöldülhessen. Mig 
a népek között gyűlölet lesz egymás irányá
ban, addig az általános béke merő ábránd ; 
— pedig mig általános béke nem lesz, erő 
fog határozni a népek felett. És kérdem éli: 
lehet-e ott szabadság, a hol az erő határoz ? 
a gyengébb nem leend-c kénytelen fejét meg
hajtani az erősebb előtt?

i \  szabadságot tehát mindenek fölé kell 
emelni, előbb kell szabadoknak lennünk, mint 
nemzet-, vagy család-tagnak, igy kivívhatjuk 
azt, másként nein.

Augusztus 2.
Szivein í-ajog, lelkem feljajdul, midőn 

léptenkint tapasztalom, hogy jelen miniszté
riumunk nemcsak lassú a tevékenységben, 
de a hol megkezdi működését, ott is hibás 
irányban halad. Az a minisztérium, mely a 
volt ellenzéki párt legjel *sehb élőhangosai
ból alakult, midőn a bukott kormány nyomát 
járja, nem késziti-e el magának a legnyo
morultabb lelépést mint amaz?

Szólottám már egyszer, hogy e minisz
térium megtagadva az elveket, a körülmé
nyek, az érdekek politikáját va Iá magáénak,.
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és szabályozó hatás kifejtésére alkal- ! 
más ellenzéke a képviselő testületnek, 
hanem egy bomlasztó erő, a mely 
ethikai silányságával mindennek, ami 
fejlődés, törekvés és mindennek ami 
komoly, meggondolt és illedelmes: 
született ellensége épen csak azért, 
mert önmagában rejlő tulajdonságai 
képtelenné teszik a városi közigaz
gatás anyagi és technikai feladatai
nak átértésére. Ily kétségtelenül való 
tények mellett az sem sejtelem és 
feltevés csak, hogy annak a társaság
nak minden tagja még annyira sem 
képes, hogy mások iránti társadalmi 
kötelezettségeinek kényszerét érezze, 
hogy köztekiutélyt lásson, amelyet 
magasabb ethikai okokból védeni kell 
minden gyauu. rágalom és bántó fel
tevés támadása ellen. Mert minden
kinek, aki a müveit társadalom tagja 
akar lenni, tudnia és éreznie kell, 
hogy az állam és társadalom rendjét 
tekintélyek elismerése biztosítja, a 
melyeket ok nélkül, mondjuk tudat
lan szószátyárkodásból bántani kikez
deni nem lehet, ha csak nem a meg
jelölt rend legfőbb biztositékának 
erőit és presztízsét szállítják alá. — 
Azouban Nyíregyháza város képvise
letében már-már megszokott dolog, 
hogy a társaság száj hősei a hivatali 
tevékenységeket meg nem engedett 
czélok elérésére kihasználtnak állít
ják, s menten megczáfoltatván, külö
nös lelki nyugalommal jelentik ki a 
tévedésüket Es ez elég!

Való igaz, hogy általánosságban 
helyes ily végletekig menő éber figye
lése a hivatalnokok köztevékenységé- 
nek. Aztán elfogadható még az is, ha

elkeseredtem a fölött, de azért hittem, hit
tem azt, hogy lesznek kérdések, ha neui 
külviszonyainkban, legalább belalakulásunkban 
melyeket önállólag uj és elvi alapon rende- 
zend. E hitemben is csalatkoztam. Az illető 
miniszter a katona állítási tervben sem volt 
önnálló, s a cultusminiszter a népnevelési 
törvényjavaslatban sem önnálló, elfogulatlan.
A jelen minisztérium úgy látszik gyenge volt I 
a gyökeres reformot czéljául kitűzni, hanem 
csak a foltozást. Folt hátán, folt! és utoljára, 
sem a régi alkotmányra nem lehet többé 
ismerni, sem egy erős alapú uj uikotmányt 
nem birandunk.

Abnormisabb állapotot csak képzelni is, 
mint most a mienk, nem hiszem, hogy le
hetne. Népképviseleti rendszer az alsó táblán 
és születési főrendi tabla vallásbeli tökéletes 
egyenlőség es külön felekezeti népiskolák; 
külön álló hadügyminisztérium s egyé olvadt 
katonaság. Mondja nekem valaki, lehetséges-e 
ez másutt mint nálunk? Nevetségig űzött 
táblabiróság!

Vallásegyenlőség és külön felekezeti nép
iskolák ! Boldog Isten! lehetett-e ily törvény- 
javaslatot várni a nagy Kölcsey kedvenczétől, 
a „karthausi" „a falu jegyzője" lángeszű Író
jától ? Obstupuere omnes. Nem tudtam ma
gamhoz térni ámulásomból, midőn a törvény- 
javaslatot olvasám.

Lássuk az okot, melyet felhoz a külön- 
felekezetü iskolák mellett. Ő úgymond a kö
zös iskolákat elvben pártolja, de a népet most 
még éretlennek hiszi ezek behozatalára. 
Hallottátok ezt ? kérdem, vájjon, nem ugyan 
ezen phrazissal éllek-e márczius előtt a régi 
tespedt táblabirák, valahányszor a tevékeny 
ellenzék valamely újítást sürgetett? vájjon

valaki egyes tisztviselővel szemben 
kevés bizalmat táplál. De ennek a 
bizalmatlanságnak minden becsületes 
társadalomban csak akkor szabad bűn
tény elkövetésének állításával kifeje
zésre jutnia, ha legalább a buta 
vádaskodó egyéni meggyőződésével 
konkrét tények alapján hiszi a vád
jának megtörtént igaz voltát. Nyír
egyháza város képviselőtestületében 
még ezt a szélső határt is túllépi az 
a züllött társaság. Vádol, mert meg
döbbentően alacsony értelmisége any- 
nyira a közönséges társalgása légkö
rébe tartozónak érzi azt, hogy minden 
emberről szabad feltételezni az erköl
csi romlottságot arról nyíltan beszélni 
megengedett dolog, mint pl a czigá- 
nyok egymás között, hogy tolvajlási 
cselekményüket megbeszélik Ámde a 
czigányok társadalmáuak fó-fó foglal
kozása a lopással való életfenntartás, 
Nyíregyháza város közigazgatása és 
társadalma talán még nincs czigány 
alapon berendezve?

Mindezekért az a társaság felelős, 
amelynek vezére minden valószínűség 
szerint a volt országgyűlési képviselő; 
Benyiczky Miksa.

Történtek pedig e tények a költség
előirányzat tárgyalásának első napján.

Közügyek.
— Törvényhatósági közgyűlés. Szabolcs- 

vármegye törvényhatósága az ő szi re n d e s  k ö z 
g y ű lé sé t október hó 11-én d. e. 10 órakor 
kezdi meg.

— Állandó választmányi ülés. Az október 
hó 11-én kezdődő törvényhatósági őszi ren
des közgyűlés tárgyainak előkészítése czéljá- 
ból az állandó választmány október hó 6-án

nem ez a phrazis-e az, melyet márczius vég
leg tönkre silányitott? 1818. évi márczius 
után a rép  érellen: Éretlen marad igen is, 
ha ily módon foltozgatjuk a régi rendszer 
eltépett rongyait.

Kérdem ism ét: nem igazi táblabirói 
phrazis-e ez: .elvben ugyan pártolom, de 
kivitelben nem". Hát a kivitel az elvtől, az 
elv a kiviteltől oly annyira kúlömbözhetik-e.

Oly időket élünk, melyet forradalomnak 
neveznek s forradalomban a kivitelnek az 
elvet nyomban kell követnie, hacsak a kivi
telt és elvet együtt elsülyedve látni nem 
akarjuk. Ha az elvek keresztül vitelére most 
nem ragadjuk meg az alkalmat, tórlénhetik-e 
az a jövőben inasként, mint egy újabb for
radalom utján? Tagadom, mert ha a kedé
lyek csillapultak, fásultság áll a tagokba, elv- 
változás és gyökeres reform pedig fásultság 
idején el nem érhető. Ebből világos, hogy 
ők akik a forradalmat minden módon kerülni 
akarják, épen ez áltál nyitnak annak utat, 
mert a foltozott alkotmánynak forradalom 
utjáni tökéletes ujja teremtésére az idő itt 
van, az idő megérett.

Közös iskolák tehát, mert az ok, hogy a 
nép erre még éretlen, őrökké felhozható lesz. 
hogy az meyszünjék, épen azért keli a népet 
nevelni, az okot tettel kell megczáfolni, ma
gától az el nem enyészik soha. A tettel 
leendő inegczáfolásra pedig, tagadom, hogy 
a forradalmi megújhodásnál alkalmasabb idő
pont volna.

Augusztus 3.
Népképviselet alapján egybehívott alsó

tábla és nagyméltóságu főrendiház! mond
hatom gyönyörűségesen összeillenek. E két

d. e. 9 órakor a vármegyeháza kistermében 
ülést tart.

Képviselőtestületi közgyűlés.
Nyíregyháza város képviselőtestülete a 

múlt pénteken délután a városháza nagy
termében r e n d k ív ü li  kö zg y ű lé s t tartott. Az 
elnöki székit B e n c s  L á s z ló  polgármester fog
lalta el, a szabadságon levő Májerszky Béla 
főjegyzőt azonban M ocsm B é la  aljegyző he
lyettesítette.

A tárgysorozat elsőpontja a polgármes
ter jelentése volt az Erzsébet királyné el
hunyta alkalmából megtartott gyászisteni 
tiszteletekről és az országos gyászban való 
részvétel egyéb módozatairól.

A közgyűlés helyeslőleg vette tudom á
sul a jelentésben előadottakat s ezzel kap
csolatban a Királyné em lékszobára megin
dult országos gyűjtéseket a város részéről 
egyhangúlag 1 0 0 0  k o ro n á t szavazott meg

A hél köznapi tárgyakra térve at, a gőz 
és kádfürdő bérbeadására megkísérelt árve
rés sikertelenségének bejelentésére azt ha
tározta a közgyűlés, hogy az árverés meg 
egyszer megkisérlendő. Az örökös és tanyai 
földeken, valamint a Sima pusztán kigyako
rolható vadászati jog bérbeadására m egtar
tott árverés eredményei, amelyen tudvalevő
leg az eddigi 140 frt bér helyett 305 frt 
évi bér éretett el. a közgyűlés tudomásul 
vette és jóváhagyta. A Peter László féle 
gyalogkőjárda tartozás kérdését azon indít
ványra, hogy a tartozás a ház mostani tu 
lajdonosától követeltessék s amennyiben 
fizetni nem akarna, a kőjárda szedessék fel, 
a közgyűlés megfontolás czéljábol kiadta a 
jogügyi bizottságnak.

A Korona épületben levő egyik bolt 
bérbeadására az árverés elrendelése és Tom- 
nyuk János lakositása után a folyó évi kólt- 
ségvetes egyes czimeincl mutatkozó hiteltul- 
lepesekre vonatkozó tanácsi előterjesztésre 
Került a sor, amelyet Kovách Győző főszám
vevő ismertetett meg. A felsorolt szaraz 
számadatok annyira meghatották a közgyű
lést, hogy a tanács egesz előterjesztései 
hozzászólás nélkül elfogadta és a magáévá 
tette.

külön elemből egy befoltozott nemzet gyűlés 
aztan teremtse ujja e szegény hazát, teremtsen 
egy, a kor igényeinek megfelelő alkotmányt, 
mely e honink minden polgárát különbség 
nélkül egyaránt kebelébe fogadja. Hogy e két 
ház. e két, annyira külómbóző elem egymás
sal összeegyezzen, ahhoz vagy példátlan lel- 
kesüles, rendkívüli haz.itisag kell, vagy tökéle
tes elzsibbadása akár egyik, akar másiknak. 
Az elsőre bizton es tartósan épitni nem lehet, 
a második feleslegessé teszi a két kamarai 
rendszert.

Általában a két kamarai rendszer népi- 
ség nyomán biztosabb alapon felállítva is 
szükséglétén, mert csak a nép kiskorúságának 
jele, kiskorúaknak lennünk pedig már nem 
szabad. Hat meg ily viszonyokban, ily érdek
kel, mint a mienk, nem lehet, hogy fenn
maradjon.

A mi főrendiházunk még eddig, igaz, 
nem igen zavart vizet; ellentétbe magát a 
képviselőházzal még semmiben sem helyezte, 
de épen akkor, midőn igy jár el, nein tana- 
csos-e annak végképeni eltörlése? Csak egy
szer kell e háznak ülésen megjelenni, hogy 
látva annak nem lelkesülesét, hanem zsibbadt
ságát, kimondja rá az ember a halálos 
ítéletet.

•Szereti emlegetni a két kamarai rend
szer hasznát, hogy a felsőház higgadtabb 
nézetű, tagjai jótékony mérsékletiéi tartják 
vissza az alsóháznak néha rohamos, túlzott 
hevü kivanatait. Ez okadatolásra kettő a 
megjegyzésem: Pecsovits-elv van abban k i
mondva, midőn a nemzetnek törvényt alkotni 
küldött választottjait egy más hatalom által 
fékén tartani akarja. A másik : hogyan érhet
jük el azt, hogy a felsőház higgadtabb fér
fiakból álljon?
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Miután még a bor-bányai szőlő-kertség 
felügyelőjének aborital-adó általány kiigazí
tása tárgyában beadott kérvényét elutasí
tották, s a bor és husfogyasztási adónak az 
1899. évtől leendő megváltására kitűzött tá r
gyaláshoz a polgáraié,tér és a főszámvevő 
részére szükséges megbízást megadták, a 
nyíregyháza—vasarosnamenyi vasútra adandó 
hozzájárulás kérdésére került a sor.

A tanács és pénzügyi szakosztály, mint 
említettük, azt javasolta, hogy jegyezzen a 
város 20.000 Irt ára társrészvényt oly fel
tétellel, hogy u részvénytársaság székhelye 
Nyíregyháza legyen és még további 10.000 
forintot, ha a vásártéren egy marharakodó 
állomás létesittetik. A közgyűlés a/.onban 
több rendbeli hosszas szónoklások után ezzel 
a javaslattal szemben névszerinti szavazással 
Somogyi Gyulának azon indítványát fogadta 
el, hogy mindezen feltételek ellenében is 
nem 10.000, hanem csak 20.000 forint áru 
törzsrészvényeket jegyez a város, ha a vasul 
két éven belől létesül.

Az idő előrehaladott volta miatt a tárgy
sorozat többi hét pontjára már nem ke
rült sor.

— A város költségvetése. Nyíregyháza 
varos jövő 1899. évi költségvetése foglalkoz
tatta a város képviselőtestületét kedden dél
után és szerdán egész nap. A képviselőtestület 
— bár meglehetős gyér számban megjelent 
tagokkal — teleiről-tételre tárgyalás ala vette 
a tanács által beterjesz'ett javaslatot, azzal a 
szándékkal, hogy a bevételi tételek emelése 
es a kiadási tételek leszállításával leszállítsa 
a fenyegető magas közköltség °/#-o t is. Ez 
azonban csak alig számba vehető mértékben 
sikerült. A végeredmény ugyanis az, hogy a 
hiány mintegy másfélezer forinttal kevesebb 
lett, ami azonban alig I *y0 községi pótadó 
kevesebbletet jelent s igy a jövő évi közkölt
ség t»9»/«-ra fog rúgni.

— Hivatal vizsgálat. B á r ó  F e i l i t t s c h  B e r -  
th o ld  főispán. Kertész B r:alan főispáui tit
kár kíséretében folyo hó 23-án a bogdányi,
27-én pedig a nyiibátori járás főszolgabírói 
hivatal ügykezelését vizsgálta meg.

I’ecsovics-elv van benne kimondva igen; 
mert midőn a nemzet a maga számára ör
vényt alkotni egész birodalommal választja 
és bízza meg tiait, akkor az ily alkotmány 
megtagadja a teljes bizodalmát azoktól s egy 
más hatalmat állít fel. mely talán a nemzet 
akaratával daczolni merészéi. Végre is, mi 
történnék akkor, ha a nemzet közvetlen kepvi- 
se'ői vall ii ly törvényjavaslat czélszerüségéről 
ső t elodázhatom szükségességéről belsőleg tel
jesen meggyőződve, azt a felsőház netaláni 
ellenszegülje daczara sem akarnák sem elej
teni sem módosítani ? A felsöhaz erre vagy 
enged vagy nem: ha enged, elismeri gyen
geségét, s e i áltál törvényhozói, képességének 
tekintélyét ő maga tiporja sárba ha pedig 
n<ni enged, törnie kell mert a nemzet bizal
ma által nyilvánult akaratjának kivitelében 
gálot nem tűrhet. ,Tari*d fel a Dunát zajos 
medrében, s m-g nagyobb erővel zuhan át.*

Figyelmet érdemel meg a felsőhaznak 
szerkezete, viszonya, alkotása is. Felsőház ren
diség alapján népképviseleti alsóház mellett 
tökéletes absurdum, szóba sem jö h e t: mert 
a képviselőházzali ellenkező helyzete ön
magában hordja i megszakadást érdekben 
és eredményben, Kinevezés alapján még 
tökéletlenebb az, m ert szükségképen a kine
vező kormány és államfő érdekében működ
vén a nemzeltel folytonos súrlódásba jöhet. 
Kel mód volna még azonkívül, az egyik h 
norvég alkotmányban van kijelölve, mely 
szerint a nép által megválasztott képviselőház 
tagjainak egy negyedet önmaga alakítja felső- 
házzá s a másik, mely szerint a felsőház 
tagjai az alsóház tagjai módjára a nép által 
megválasztatnak. Az első haszontalan, a 
másik hibás.

Az első haszontalan mert általa az alsó 
ház maga elismeri tehetetlenségét, s gondos
kodik egy másikról, mely őt vezesse, vagy

L esz-e hát k iegyezés?
Kérdi:

egy  k i s g a z d a .
Őszre hajlik az idő. A mi termést adott 

az időn szántóföld és rét, s?őlő és gyümöl
csös, kisebb-nagyobb bankóra váltva elment 
már, hol adóba, hol kamatra, no meg egy 
kis télire valóra. A mi kevés még maradt, 
ablml a jó Isten segedelmével, valahogy ki
telelünk mi kisgazdák.

Hanem uj magot tettünk a földbe, uj 
min.kát adtunk szőlőbe, gyümölcsösbe, egy 
kis hizlalni valót is szereztünk, a miből pén
zelni lehet, egyszóval kezdünk dolgozni a 
jövő esztendei megélhetésre.

De megélhetünk e és hogyan? Ez az 
aggodalmas kérdés szánt barázdákat homlo
kunkra. I udni kéne már, hogy mi lesz a 
kiegyezés dolgában? Megcsinálják-e a külön 
várni őrületet, vagy megmaradunk-e úgy, a 
hogy eddig voltunk? Ha a nagy uraknak 
Ián nem sürgős ez a kérdés, ha az ország
házában rá is érnek nagyokat és hosszuakat 
mondani, nekünk gazdáknak nagyon sürgős 
ám idejekorán tisztában lenni azzal, érdemes-e 
búzát vetni, szőlőt és gyümölcsöt termelni, 
szarvasmarhát és dis/.not nevelni és hiz
lalni ?

És nem csupán mi kisgazdák tekintünk 
elszorult Irl.'kkel az elé, a mi lesz, hanem 
velünk együtt egy sereg iparos, meg kézmű
ves. apró emberek, a kik kezük után keresik 
a mindennapit s a kiknek nagyon belevág a 
számításukba, hogy a politi us nagy urak 
miképpen viszik dűlőre az ország sorsát.

Lehet, hogy mi nem tudjuk megérteni, 
micsoda magas politika van a kiegyezés kér
dése mögött, vagy tan azt se bírjuk fölfogni 
észszel, hogy az a tőrvényparjgrafus, a 
mire az urak hivatkoznak, merre csavar
ható, a szerint, a mint jobb- vagy balpárti 
képviselő nyúl hozzá. De azt tiszta észszel 
látjuk, hogy a kik megcsinálták G7-ben a 
kiegyezést, nem gondolhattak arra, hogy va
lamikor az ő törvényük altul kart okozzanak

esetleg fékén tartsa, pedig ha a képviselők 
táblája sajat maga nem hifik önképességeben 
nem játszotta-e ki a népet, mely bizalmát 
helyezte benne

A másik mód, a nép által közvetlen 
választás hibás, mert ez esetben általánosan 
azon hiedelem keletkezik, hogy a felsőház 
okosabb, bölcsebb egyénedet kívánván, ide a 
kitünőbbeket kell küldeni. De éppen ezen 
hiedelem hozza magával, hogy mindenki in
kább a felsőházi).* iparkodik jutni, és éppen 
ez által az alsóház nagy részben elveszti 
a nép bizalmát az ő képeségéhez. Éhez járul 
még, hogy igy az alsó házba rendesen csak 
a középszerű, vagy selejtes capaczitások ke
rülnek tagokul, pedig a nemzetgyüles törzs- 
erejének még is a képviselőházon kell nyu
godnia.

Mindenkor pedig, a legjobb esetben is a 
kamarai rendszer csak a régi schlcudrián 
lassan forgó kerekein alkotja a nemzet szá
mara a törvényeket, úgy, hogy sokszor ha
szontalanná, feleslegessé, sőt néha károssá 
válnak, mire elkészülnek.

Alkalmazzuk ezeket a mi két kamaránk 
egymáshozi viszonyaira; s még nagyobb kép
telenségek kerülnek tlő, mint a melyeket 
föntebb elősorolni jónak láttam, mig alsó
házunk ugyanis a népek küldötteiből áll, 
addig a felsőház főnemesek, egyházi rendűek 
és királyi hivatalosoknak tömege, kik a népet, 
annak érdekeit csak igen kevéssé, vagy épen 
nem ismerik, kik azzal semmi connexusban 
nincsennek. — Képzelni nem tud oly tár
gyat, melyben e két ház érdekeit ne lehetne 
tökéletes ellentétbe hozni a megtörésig. És 
mi segít ez eset beálltával ? ha az egyik ré
széről zdbbadság vagy rendkívüli hazafiság 
által ki nem egyenlíthető? felelet: uj forra
dalom.

Magyarországnak. — Ha jónak látták akkor 
megcsinálni a gazdasági közösséget, akkor 
annak föntartása csak attól lügghet, hogy 
ez bevált-e vagy sem? Olyan törvényt csak 
nem csinált Deák Ferencz, a mely azt mondja, 
hogy: ha a közös vámterület hasznára is 
volt az országnak s ha a külön vámterület 
kárt is okozna, mégis meg kell csinálni a 
külön vámterületet, ha az osztrákoknak nin
csen országgyűlésük, e melylyel a gazdasági 
szövetséget meg lehet kötni.

Sokat beszelnek és vitatkoznak mosta
nában a fölött, hogy mit értsünk az önálló 
rendelkezés alatt ; hogy ez a szó parancsolja-e 
vagy pedig csak megengedi-e a külön vám
területet ? — Hát egyenes észszel nem lehet 
mást érteni az önálló rendelkezés alatt, mint 
azt, hogy az ország azt teheti, a mit jónak 
lát. — Teszem fel, ha én a szomszédommal 
közös legelőt tárták, de kikötöm, hogy az 
esetben, ha meghal, vagy más veszi át az 6  
gazdaságát, akkor nekem van jogom önál
lóan rendelkezni. Mar most beáll ez az eset 
és csupán csak rajtam múlik, hogy a másik 
gazdával föntartsam-e a közös legelőt vagy 
sem ? Nem azt nézem-e, hogy hasznomra 
volt-e eddig s hasznomra lesz-e továbbra is 
ez a közösség? S ha azt látóin, hogy ez 
hasznomra volt és lesz, hát akkor bolond 
ésszel ahhoz kőlöm magam, hogy nem legel
tetek közösen, mert megállapodásunk szerint 
nekem jogom van ebhez? Hát nem mon
daná mindenki, hogy elment az eszein, ha 
megfosztanám magam a szem nullát ható ha 
szontol, hololt csupán csak tőlem függ, hogy 
megtartsam és biztosítsam azt továbbra is?

No liát, szakasztott ilyennek látjuk mi 
kisgazdák a kiegyezesi kérdést.

Mi azt látjuk, hogy a mi búzánknak, 
borunknak, gyümölcsünknek, marhánknak, 
sertésünknek van egy biztos piacza; amikor 
termelünk vagy hizlalunk, előre kiszámíthat
juk, mibe kerül egy mázsa szem vagy jószág 
s mivel tudjuk, hogy mennyi szállítási költ
séget kell űzetnünk Ausztriába, kikalkuláljuk, 
hogy érdemes-e és mit érdemes termelni. 
Ha fölállítják a váuisorompokut, egyszerre 
vége szakad a bizonyos számításnak. Nemcsak, 
hogy a vám drágábbá teszi jószágunkul, de 
azt se tudjuk, hogy most már a megdrágult 
szem és jószág bir-e versenyezni az osztrák 
piaczon más, idegen országbelivel es ha nem 
bir, mennyivel lesz olcsóbb idehaza is a mi 
búzánk és jószágunk: mivel hisz annyi lesz, 
hogy az egyik gazda a másikat nyomja le 
az árakban, csakhogy a nyakán ne maradjon 
a mit termelt.

Én nem hiszem, hogy az osztrákok, a 
mi szép szemeinkért, beeresztik ingyen a mi 
gabonánkat es marhánkat, ha mi vamot sze
dünk az ő posztójuk és divatezikkeik után. 
Háborúskodni fognak bizony velünk s a 
hogy en látom a dolgot, a háború költsé
geit mi gazdák fogjuk majd megfizetni. Leg
első sorban is mi kiskazdak, a kiket mind
járt az első egy-két esztendő nagyon keser
vesen próbál ki. Ha mar olyan nagyon kell 
az uraknak a külön vámterület, hát mondja 
meg Kossuth Ferencz uram, hová vigyük 
majd termésünket, ha az osztráknak nem 
kell, vagy drága lesz? A bánáti búzának 
hol lesz az uj piacza? A debreczeni és bé
kési disznókereskedő hova szállítsa hízóit?
A kecskeméti szőlősgazdák miből fognak 
pénzelni, ha nyakukon rothad szőlő és gyü
mölcs ?

De hát azt is mondják, hogy majd te
rem ipar Magyarországon s akkor lesz, a ki 
elfogyaszsza, a mit a gazda termel. Hat kit 
akarnak ezzel bolonditani? Hát mi kisgazdák 
megélünk addig, a mig az a nagyipar meg
terem itt Magyarországon ? Vagy hát mind
egy az uraknak, ha egy pár ezer kisgazda 
a tőzsgyökeres magyar faj, ki is pusztul, 
csak vagyonosodjon meg itt nálunk egy pár 
cseh meg osztrák gyáros? Mert csak idegen 
kapitálissal lehet nagyipart csinálni Magyar- 
országon s ennek az idegen kapitálisnak a
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haszna is csak- idegen kézbe és nem magyar 
kézbe jut.

Van azonban még egy kérdésünk? Hát 
mi lesz abból az ezer meg ezer kisiparosból 
és kézművesből, a ki családot tart fenn, adót 
fizet és élni akar? Mi lesz ezekkel, ha a 
nagyipar kiveszi a szájukból a kenyeret? 
Álljanak be napszámosnak, gyári munkásnak 
az idegen gyároshoz, vagy álljanak ki az 
utczasarokra koldulni, feleségükkel, gyere
keikkel ?

Uraim, ott fönn az országgyűlésben, jó 
lesz ám a kis emberekre is gondolni, mielőtt, 
az ország sorsa fölött döntenek. Jó lesz ám 
a latba vetni mi ér többet Magyarországnak: 
az a sok ezer, legtöbbnyire igaz magyar 
gazda és iparos, vagy egy-két száz gazdag és 
milliomosodó idegen tőkepénzes? Mert mi 
érezzük, tisztán látjuk, hogy pusztulnak, ha a 
mai rendet főiforgatják.

A legnagyobb lelketlenség kell hozzá 
hogy ebben az életkérdésben, a mely álmat
lan éjszakákat okoz sok ezer embernek, a 
kormány is egyre huzza-halasztja a dolgot. 
Ha nincs bátorsága nyíltan megmondani, 
hogy mit akar, akkor m o n d jo n  le és adja át 
a kormányt olyanoknak, akik meg merik 
mondani mindenkivel szemben az igazat. A 
BáníTy taktikája nem ér egy fabatkát sem; 
ne azokra nézzen, akik az országg) ülésben 
rakonczátlankodnak. hanem nézzen bennün
ket, akikét a megélhetés gondja őszit. Ha 
azt hiszi, hogy nem e'ég erős megbirkózni 
velük, hát ad on helyett erősebb karú és 
elszántabb embernek, beszéljen végre őszin
tén és egyenesen, mint ahogy magyar em
berhez illik: marad-e a gazdasági kiegyezés 
a régiben, vagy felállítja-e a vámsorompót? 
Ha eltökélté, hogy megmenti a gazdákat, ne 
féljen, mi mellette leszünk s majd észretérit- 
jük a bakafántoskodókat, de ha elég gyenge 
lesz es enged nekik és a bársonyszékhez jobban 
ragaszkodik, mint a gazdák igazához, akkor 
legyen elkészülve rá, hogy szembe fogja m a
gával találni azokat, akik nem szóval és 
lürfanggal, hanem becsületes munkával szol
gálják hazájukat.

Sz ive s  kére lem !
Boldogult Erzsébet királynénknak sziveink

ben örökké élő emlékét a magyar nemzet fiai 
és leányai láthatóképen is megörókiteni kí
vánják.

Ez emlékhez járuljunk hozzá oly igaz 
áldozatkészséggel, a milyen mélységes a 
gyász, melyet a szeretett Királyné kimúlása 
okozott!

Ha örökké látjuk jóságos képét közöt
tünk, ez talán némileg enyhíteni fogja fájdal
munk súlyát.

Űrök béke lengjen legdrágább hamvai
felett !

Nyíregyháza, 18 8. szeptember hó 24-én.
A jótékony nőegylctck neveben:

két az a közönség, amelyre számítottunk,
méltányolni, és amennyiben arra érdemes
nek találja, pártolni is fogja.

Minden előzetes készülődés és reklámo
zás nélkül, első számunk megjelenése előtt 
alig pár nappal hoztuk köztudomásra ter
vünket és szándékunkat, mert nem nagy
hangú Ígéretekkel, hanem munkásságunkkal 
és munkásságunk eredményével kívántuk ki
nyerni olvasóink bizalmát.

Hogy ez mennyiben sikerült, azzal dicse
kedni nem akarunk. Csupán mint tényt kon
statáljuk, hogy a siker a mi várakozásunkat 
felülhaladta. És ezt egyedül annak tulajdo
níthatjuk, hogy programmunkat be is vál
tottuk.

Programmunkban azt ígértük, hogy olyan 
lapot adunk, amely minden magánérdektől 
menten, szabadon és nyíltan adjon kifeje
zést legjobb meggyőződésének a felmerülő 
közérdekű kérdésekben. — Azt ig< rlük, hogy 
változatos, élénk és gondosan szerkesztett 
lappal igyekszünk viszonozni olvasóközönsé
günk jóakaratát. Azt Ígértük, hogy különös 
gondol fordítunk közleményeink megbízható
ságára, de egyszersmind arra is, hogy lapunk 
szellemi színvonalát, és pedig minden rovat
ban, a vidéki lapok szürke egyhangúságán 
legjobb tudásunk szerint felülemeljük.

Azt hisszük szerénytelenség nélkül állít
hatjuk, hogy programmunkhoz hívek ma
radtunk. Azt pedig, hogy az ekként betar
tott prograinmnak Szabolcsvármegye és Nyír
egyháza város újságolvasó intelligens közön
ségének ízlésével találkozik, tanúsítja előfize
tőink évnegyedről évnegyedre szaporodó száma, 
amely szaporodásban pedig — és ezt, bár 
némi jól cső büszkeséggel, kénytelenek va
gyunk beismerni — hírlapkiadói élelmessé
günknek talán semmi része sincs.

De mint eddig, úgy ezután sem tekint
jük vállalkozásunkat vállalatnak. — Nem az 
anyagi előnyöket keressük a jövőben sem, 
hanem lapunk szellemi értékének továbbfej
lesztése lesz a czélunk ezutánra is.

Ennek ruegkönnyitese, illetőleg lehetővé 
tétele czéljából fordulunk most az évnegyed 
végén s az uj évnegyed előtt igen tisztelt 
olvasóink eddig is tapasztalt jóindulatához 
abbeli kérésünkkel, hogy pártfogásukkal ben
nünket továbbra is megajándékozni szíves
kedjenek.

Végül meg kell még emlékeznünk e he
lyütt arról, hogy lapunknak hetenként több
ször való megjelentetése és esetleg másnemű 
változásokra irányuló tervünk több neveze
tes okok következtében a következő évne-

Blcuer Sámuelné,
elnök.

Kende Jenő,
titkár.

Básthy Barnáné,
elnök.

Leffler Sámuel,
titkár.

gyed előtt már nem teljesedhetett be, — 
újévre azonban ezeket a terveket is megva
lósíthatni reméljük. Tisztelettel:

A szerkesztőség.

H í r e k .
Visszapillantás.

Immár egy egész esztendő múlt el azóta, 
hogy a .Nyíregyháza* megindult.

Legyen szabad ez alkalmat felhasználva, 
rövid visszapillantást vetnünk eddigi pálya
futására.

Mikor egy évvel ezelőtt Szabolcsvár- 
megye és Nyíregyháza város igen tisztelt 
újságolvasó közönsége elé állottunk abbeli 
szándékunkkal, hogy lapunhat megindítjuk, 
azon tudatban tettük ezt, hogy törekvésein

—  A király köszöneté. Ö császári és 
apostoli királyi Felsége a kabinet irodának 
f. évi szeptember hó 8-án kelt közleménye 
szerint, legkcgyelmesebben elrendelni méltóz- 
tatott, hogy br. Feilitzsch Berthold főispán 
előtt megjelent hatóságok, hivatalok és kül
döttségeknek a legfelső születésnap alkalmá
ból kifejezett hódoló üdvkivánatokért a leg
magasabb köszönet nyilvánittassék.

—  A szabolcsvármegyei általános tanító
egyesület Nyíregyházán, október hó 13-án d. 
e. 9 órakor az ágostai hitvallású evangélikus 
központi népiskola dísztermében tarlja meg 
XXII. rendes közgyűlését, a kővetkező tárgy- 
sorozattal: I. Elnöki megnyitó. 2. Főjegyző 
jelentése az egyesület évi működéséről. 3. Az

Eőtvös-alap helyi bizotlságának jelentése. 4. 
Bazár István egyesületi képviselő jelentése a 
Tanítók Országos Bizotlságának gyűléséről. 
5. Biráló-bizottság jelentése a pályamunkák
ról. 6. Nandrássy D. Aurél nyíregyházi tanító  
,A népiskolai tanulók nemek szerinti csopor
tosítása* ez. dolgozatának felolvasása. (M. é. 
közgy. jkvének 10 . p.) 7. Vizsgálóbizottság 
jelentése az egyesület pénz- és könyvtáráról.
8. A jövő évi költségvetés megállapítása.
9. Indítványok tárgyal isa, melyek (az alap
szabályok 8. g-a értelmében) az elnökségnél 
48 órával megelőzőleg Írásban beadattak.
10. Általános tisztujitás. (Alapsz. f>. §-a é r
telmében.) Délben közebéd. Elszállásolásáról 
Horváth István nyíregyházi járásköri elnök 
gondoskodik. Lakás iránti megkeresés októ
ber 10-éig hozzá intézendő.

—  Kinevezés. Br. Feilitzsch Berthold fő
ispán ur Öméltósága a M u r á n y i  J á n o s  halála 
folytán megüresedett vármegyei irnoki állásra 
G a zd a  G á b o rt nevezte ki s szolgálattételre a 
dadai alsó járás főszolgabiróságáhozosztolta be.

— Az épülő vármegyei közkórház építke
zési bizottsága ma délután i  órakor a vár- 
megyeháza kistermében ülést tart.

—  A kir. tanfelügyelő szabadságon. E ó rd ö g h  
D c z iő  kir. tanfelügyelő részére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter e hó 22-töl kezdő- 
döleg 6 heti szabadságidőt engedélyezett.

— A vasúti hid és csatornára vonatkozó 
árlejtésre e hó 22-én déli 12 óráig négy 
/.art ajánlat érkezett be Nyíregyháza város 
polgármesteri hivatalához. Az ajánlatok fel
bontása után a jelen volt Glöttlich Károly 
budapesti vállalkozó, látván ajánlatának drága 
voltat, azt vis-zavonta. A többi három a ján 
latban foglalt engedmények mennyiségét ked
den délután számította ki a mérnöki hivatal 
s úgy találta, hogy köztük a hid és csatorna 
munkálatokra együttesen legolcsóbb a Coliak 
Samu kolozsvári vállalkozóé aki az összes 
vállalati árból 2782 frt 47 kr leengedést 
tesz. A vállalatok azonban legolcsóbban úgy 
létesíthetők, ha a hídépítés llónsch Vilmos 
miskolezi, a csatorna készítés pedig Poll ik 
Samu kolozsvári vállalkozónak adatik oda 
mert az igy el**rt engedmény ősszes- u 3012 
frt 31 krt tesz ki. A tanács szerdai dél
után larlott űiésén ilyen értelemben hatá
rozott.

— Színház. A színházépületre ugyan 
deczember hónapra ki van tűzve az árverés, 
ez azonban nem szolgálhat akadályul annak, 
hogy a dohra kerülő színház ajtói meg egy
szer meg ne nyíljanak az árverés előtt is. 
l l a lm a y  Im r e  színigazgató, ki társulatával ez 
idő szerint Szarvason időzik, kért és kapott 
engedélyt arra, hogy október közepétől szini- 
előadásokat tartson. Úgy értesülünk, hogy 
az előadások október hó 15-en kezdődnek.

— Beszámoló. Dr. M e ző ssy  l i r l a  a nagy- 
kallói választókerület országgyűlési képvise
lője október hó 23-án Nagy-Kállóban be
számolót tart.

— Bessenyei ódák. A Bessenyei oda 
pályázatra összesen >2 pályamunka érkezett 
be. A pályamunkák jeligéi a beérkezés sor
rendjében a kővetkező: I. Nyelvében el a 
nemzet. (I.) 2. A gárdd. 3. Ne panaszold stb. 
4. A derék nem fél stb. 5. A magyarságért.
6. Feljed Istenedet. 7. Jámbor szándék. 8. 
Nincs sir üreg stb. 9. Újjá születés. 10. Min
den ország támasza. 11. Én ama nemes har- 
ezot megvívtam. 12. Költő vitái. 13. Nyelvé
ben él a nemzet. (II.) 14. Egy nemzet csak 
akkor képes küzdelemre, ha vezére van. 15. 
Önzetlenül szeretted a hazát! lő. A haza 
minden előtt. 17. Áll a szobor. 18. A derék 
nem fű  az idők mohától stb. 19. Nyelvében 
él a nemzet. (III.) 20. Magyar szív stb. 21. 
Ki vissza adta magának e népet stb. 22. 
Mind*n nemzet a maga nyelvével fény lett 
stb. 23. Nyíri nemes. 24. Csak a reménység
ben lappang a boldogság. 25. Holtunkban is 
stb. 26. A gárda kapitány. 27. A világ igy 
megyén. 28. Bessenyei. 29. Örökké él ő, s 
nagy lesz a magyar! 30. Egyik kezében 
háborúi k a r i ! 31. Nem hal meg az, ki mii



n y í r e  o  y  h  á  z  a .

fiókra költi dús élte kincsét. 32. Dicső neve 
költő tiadnak. — Megemlítjük még, hogy a 
beérkezett munkák a P e tő fi tá r s a tá g h o t  kül
detlek fel megbirálás czéljából és S e a n a  
T a m á s , a társaság főtitkára, értesítette a vár
megye alispánját, hogy a bírálat eredményét 
október vége felé fogja közölni.

— Borsodiak Szabolcsban.. T a r n a y  G y u la  
Borsod vármegye alispánja Miskolcz város 
főmérnökével e hó 26-án Nyíregyházára ér
kezett és itt alapos tanulmány tárgyává tet
tek az épülő vármegyei közkórházat. A bor
sodi alispánnak különösen a ragályos és 
tüdőbetegek számára szánt pavillonok nyer
tek meg tetszését úgy, hogy elhatározták, 
hogy azok, illetve az épülő közkórház mintá
jára óhajtják ők is a Miskolczon építendő 
közkórházat felépittelni.

—  A város és vármegyék a királynál. 
Mosonyvármegye érdekes javaslattal keresi 
föl az ország összes vármegyéit és önálló 
törvényhatósági joggal felruházott városait. 
Arra hívja fel, hogy a vármegyék és városok 
közös feliratot nyújtsanak át együttes impo
záns küldöttséggel Ő felségének, a királynak, 
Magyarország vármegyéi gyászának kifejezé
sére. A javaslatot Szabolcsvármegyének is 
megküldötte Mosonyvármegye.

Választás a városnál. A Nyíregyháza 
városánál újonnan rendszeresített aljegyzői 
állás a ma délelőtt 9 órakor tartandó köz
gyűlésen lóg választás utján betöltetni. Az 
állasra, melynek javadalmazása 80') frt évi 
fizetés és 200 frt lakpénz, a pályázati határ
idő leteltéig hárman jelentkeztek: O ltv á n y i  
Ódon, aki ideiglenes minőségben ez állással 
jaro teendőket eddig is ellátta, továbbá N a g y  
J ó z s e f  tasnádi és I te ic h  A r n o ld  sepsi-szent- 
gyórgyi lakos, kik közül az utóbbi távirati
lag jelentkezett. A választás előreláthatólag 
egyhangú tesz az O ltv á n y i  Ö d ö n  javára.

—  Jegyzőválasztás. A Balogh Samu ön
gyilkossága folytán megüresedett apagyi jegy
zői állás a m. héten töltetett be választás utján. 
Meg választatott T h o m a  I s tv á n  nagy káliói fő
szolgabírói Írnok, vizsgázott jegyző.

—  Átcsatolások. A minisztérium szep
tember hó 7-ik napján tartott tanácsában 
a nyíregyházi kir. törvényszék területen belül 
Berkesz községet a kisvárdai és Kércs közsé
get a nyírbátori járásbíróság kerületéből a 
nyíregyházi járásbíróság, telekkönyvi tekin
tetben pedig a nyíregyházi törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság területéhez, továbbá Mada 
és Puszta-Dobos községeket a nyírbátori já 
rásbíróság kerületéből a kisvárdai kir. járás
bíróság úgyis mint telekkönyvi hatóság terü
letéhez csatolta át.

— SzUreti ünnepély. A nyíregyházai 
iparos-ifjusag önképző-egylete saját pénztára 
javára folyó évi október hó 9-én vasárnap, 
egyleti helyiségében dal, világposta és táncz- 
czal egybekötött zártkörű szüreti ünnepélyt 
rendez. Belépti d i j : Személyjegy 1 koiona. 
< .salad jegy 2 korona 40 fillér. Az ünnepély 
kezdete 7 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak s hírlapikig nyugtáztatnak.

— Az ajaki mértékleteiségi és munkás
egylet czéljainak elősegítésére a földmivelés- 
ügyi miniszter, a főispán úr Öméltósága pár
toló fölterjesztésére 200 frt, s ugyanez egy
letnek népkönyvtár létesítésére 50 frt segélyt 
adományozott.

— Lóverseny Szatmáron. A szatmárme- 
gyei gazdasági egylet október 12-én Szat- 
ináron lóversenyt rendez. A programmon öt 
verseny szerepel különböző dijakkal. Ugyanez 
az egylet szeptember 27-én a nagy vásár al
kalm ává csiVóc kamza-jutalomdijazást ren
dezett. V dijaka,. Vécsey József báró egyleti

luók ajánlotta fe\
—  Kitünteteti kiállító. N e m e s  N a g y

György vencsellői I ikos a hamburgi 1896-iki 
nemzetközi kertészeti kiállításon n a g y  b ro n s-  
r rm e t nyert. A mi vészi kivitelű bronz erem 
és a ró|u szóló oklevél, a napokban érkezett 
meg a lidüumeb-sügyi miniszter utján a vár
megyéhez a kitüntetett részére leendő kéz
besítés végett.

Luccheni büntetése. A királyasszony 
gyilkosára való büntetésről a genfi .Neue 
Züricher Zeitung- a következőket Írja: Ebben 
az esetben a genfi büntetőkönyv 252. sza
kaszát fogják alkalmazni, amely következőkép 
szól: .Szándékos emberölés életfogytiglan 
tartó bőitönnel büntetendő.- A tizenkét es
küdt nem tehet egyebet, mint hogy az elé
jük terjesztendő kérdésekre igennel feleljen 
Az elitéltet mindjárt másnap, ha csak a 
semmitőszékhez nem fordul, átkisérik a fegy- 
házba. Ott nehány napig magánzárkában lesz, 
majd a műhelyben kap alkalmazást. Választ
hat a czipészség és a szalmafonó-ipar közt. 
Reggeltől estig kell dolgoznia rövid szünettel. 
Vasárnap pihenhet, de részt kell vennie a 
közös istentiszteleten. Tilos a raboknak, hogy 
egymáshoz csak egy szót is szóljanak. Mun
kaközben is tilos egymással szót váltaniok. 
Hu szorgalmasan dolgoznak, úgy megkeres
hetnek naponkint nehány centirneot. Pénzü
kön hetenként két deczi bort hozathatnak. A 
zárkák tiszták, jólevegőüek. Látogatót minden 
évben négyszer fogadhat az elitéit, de ilyenkor! 
is csak rokonai kereshetik fel 10 — lp e re z re . 
Mélységes csend van ott éjjel nappal és ez 
rettenetessé teszi a svájezi (egyházakat. A 
szigorú beszédtilalom rendkívül kemény bün
tetés a rabokra. Naponta kétszer sétálni vi
szik őket egy magas falakkal körülvett térre. 
A séta csak nehány perczig tart. Vasárnap 
reggel beszélhetnek a lelkészszel és ezt a 
kedvezményt a némaságra Ítélt rabok igényb . 
is veszik

— Dr. Hagara Viktor beregmegyei főis
pánt a munkácsi közgazdasági egyesület f. 
hó 5-én tarto tt tiszt választó közgyűlésén el
nökévé választotta meg. Dr. Magarának nagy 
érdemei vannak a beregi közgazdasági viszo
nyok föllenditésében és e téren szerzett gaz
dag szakismereteivel csak hasznára lehet ez
után is a megyei közgazdaságnak, melyet 
minden alkalommal melegen fölkarol. A köz- 
gazdasági egyesület választmányába vidéki 
tagok gyanánt Bicsinszky Mihály n.-lucskai 
lelkész. Hulaktovics Bertalan a.-vvreczkei lel
kész, Holozsnyuy Tivadar sztánfalvai lelkész- 
esperesek és Bok-ay József. Holozsnyay Elek, 
Kossey Elek, Nátolya Mihály, Laurisin Ágos
ton és Romzsa Nesztor lelkészek is bevá
lasztattak. Az egyesületnek azonkívül köz
ponti választmánya és már eddig is 200 ren
des és 2 alapitó tagja van, úgy hogy az 
egyesület föl virágzása az eddigi jelekből meg
ítélve rövid időn remélhető.

—  Görög katholikusok kongresszusa. A 
magyar gör. kutholikusoknuk a jövő hónapban 
nagy gyülésök lesz a fővárosban. A magyar 
liturgia ügyében való akczió folytatásának mó
dozatairól tanácskoznak. A régóta sürgetett 
reform életbeléptetésének programmját már 
a tavaszszal megállapították s a szertartási 
nyelv kérdésében megalakult országos bizott
ság szét is küldötte azt a magyar görög 
katholikusoknak aláírás végett. Az aláírási 
ivek most kitöltve százával érkeznek az orszá
gos bizottság irodájába s szeptember végén 
valamennyi együtt lesz. Az aláírásokat bemu
tatják az országos gyűlésnek s az értekezlet
ből az egyházi főhatósághoz terjesztendő 
kérelemhez csatolják.

—  Alapszabályok jóváhagyása. A belügy
miniszter az ajaki római katholikus olvasó
kör alapszabályait jóváhagyási záradékkal 
ellátta.

—  Országos vásárok októberben. A var
megye területen a folyó évi október havá
ban a következő helyeken es időben fognak 
országos es kirakó vásárok ta rta tn i: Dómb- 
rádon okt. 3-án, Bogdányban okt. 5-én, Szt- 
Mihályon okt. 17-én, Mancinkön okt. 24-én, 
Balkányban okt. 25-én, Kisvárdán okt 31-én.

—  Gyilkosság. Tóth István és Kővi Ist
ván kisvárdai lakosok közös keresetre szok
tak fát vágni s jó barátságban éltek mind
eddig. F. hő 23-án este közösen is pálinkáz- 
tak, s ez okozta Tóth István vesztét. Este 7 
órakor történt, a midőn hazamenet összo- 
koczczantak és Kővi nrczul ütötte Tóthot.

A velük volt favágó czimborák ismervén Kövi 
veszedelmes természetét, elvették tőle a bal
tát s Tóth Istvánt előre haza küldöttek. — 
Kövi azonban mámoros dühében kaszájáért 
futott haza, s üldözni kezdte a szerencsétlen 
Tóth Istvánt, a kit a kákás-tó felé eső utcza 
végén a Grosz József üzlete előtt utói is ért. 
Ott a kasza fokával mért egyetlen ütéssel 
főidre terítette s az utcza porában is hagyta 
a holtra vált embert. Kövit elfogták. Tóth 
Istvánt pedig a városi halottaskamarába szál
lította a hatóság.

— A csodadoktor kitiltása. Sok fejtörést, 
gondot okozott már másfél év óta a debre- 
czeni hírhedt kuruzsló, Tápai Mihály csoda
doktor. A debreczeni rendőrség annak idején, 
mikor tudomást szerzett működéséről, meg
hozta Ítéletét. Tápai Mihályt kiutasította a 
város területéről. Tápai a rendőrség ítéletét 
megfelebbezte, a tanács helybenhagyta. Ujabbi 
felebbezés folytán a közigazgatási bizottság 
elé került, mely szintén helybenhagyta a ki
utasító végzést. Mig a felebbezés tárgyalás 
alá került, Tápai zavartalanul folytatta Debre- 
czenben, sőt a vidéken is működését. — A 
tanács a harmadfokban is helyben hagyott 
kiutasító végzést végrehajtás végett kiadta a 
rendőrségnek az még ez év elején történt. 
Perczel belügyminiszter Debreczenben időzése 
alkalmával a miniszter figyelmét újból felhív
ták Tápaira azáltal, hogy czimére beküldték 
Tápai névjegyét. A miniszter elutazása után 
meg jött a tanácshoz a leirat, hogy a Tápai 
ügyet megvizsgálják s a vizsgálatról valamint 
az eredményről részletes jelentést terjeszenek 
fel hozzá. A főkapitány intézkedésére a III. 
kér. rendőrség a Tápai-féle aktákat előhozat la 
s a végre nem hajtott Ítéletet most fogana
tosítja. E szerint Tápai Mihályt a városból 
kitiltották. A végzés kézbesítésétől számított 
3 nap alatt köteles a várost elhagyni, ellen
kező esetben kitolonczolják. A véghezvitt el
járásról s az előzőleg teljesített vizsgálatokról 
felvett jegyzőkönyveket felterjesztik a belügy
miniszterhez. — Végre tehát megszabadul 
Debreczen tus vidékének közönsége a nép- 
bolonditó kuruzslótól.

—  A budapesti őszi gyümölcs- és általá
nos kertészeti kiállítás elhalasztása. Szomorú
ság tölti el a magyar nemz tét hódolattelje
sen szeretett királynénk gyászos elhunyta 
miatt; a mindnyájunkat betöltő mély gyász 
nem engedi, hogy kiállítások tartass inak. — 
Ebből kiindulva, halasztatott el a jövő évre 
a folyó évi október 9 — 10-ikara tervezett 
kiállítás; de el is kellett halasztani e kiállí
tást. mert a nép könyeivel áztatott és a 
szent ravatalra helyezett koszorúkba kötöt
tük azon virágokat, a melyek az őszi kiállí
tást ékesíthették volna.

—  Névváltoztatások. I l r e p ta  G y ö rg y  ke- 
iiRCsei lakos vezetéknevének ,  H a lá s z"  -ra és 
V a d ic sk u  J ó z s e f  demecseri lakos vezetékne
vének w Fádnál**ra való átváltoztatása bel
ügyminiszteri rendelettel megengedtetett.

— Jóváhagyott segély. A belügyminisz
ter F á b iá n  C o rn é lia  sziniakadémia-i.övendék 
részére a szeptember 5-iki vármegyei köz
gyűlésen megszavazott havonkénti 20 forint 
segelv megállását jóváhagyta.

Jókai és a Hegedűsök. Hegedűs Ló
ránt képviselő esküvője után ősi szokás sze
rint lakomát tartottak, melyen Jókai — amint 
hamarjában le tudták jegyezni, — a követ
kező kis beszédet mondotta:

Kedves öcsém L órán t!
Nekem adatott a sorstól, hogy jelen 

lehettem szeretett nagyapád, az én kedves 
Károly bátyám esküvőjén; másod ízben is
mét arra lettem hivatva, hogy kedves anyád és 
atyád esküvőjén, mint násznagy tanúskod
jam, — mind a két esküvőt hosszú, boldog 
családi élet követte. Most lurm  »d Ízben a 
le és szeretett hitvesed házasság kötésén és 
esküvőjen tanúskodom. Kívánom ti nektek, 
hogy olyan boldogok legyetek, mint nagy
szüleit ek és szüléitek voltak s úgy megérde
meljétek azt a boldogságot, ahogy ők meg
érdemelték.



Megsúgom nektek ennek a boldogságnak 
a titkát. — Ez az Tolt, hogy ők nemcsak a 
szivükkel, hanem az eszükkel is tudták 
szeretnii egymást, gyermekeiket, hazáju
kat. Isten áldása kisérjen benneteket egész 
életen keresztül, halmozza reálok az élet min
den örömeit és fordítsa el- rólatok minden 
szomorúságát. Éljetek és örüljetek az élet
nek sokáig.

Elképzelhető, hogy mind őrömmel fo
gadta az egész násznép Jókai e szavait.

—  A „Magyaréi $zág“ politikai napilap 
abban birja sikere legfőbb titkát, hogy ez a 
lap a közönség kegyét ide-oda hajiongással 
nem keresi, hanem egyenesen, határozottan, 
se alulról, se felülről jövő befolyások által 
meg nem tántorítva, halad a maga utján. 
Van egyénisége és van lelke, a mely kifeje
zést nyer minden sorában. Hűséges tolmácsa 
a tradiczionális magyar függetlenség politi
kának, mely a szuverén magyar állam esz
méjéhez való konzervatív ragaszkodás mellett 
mindig a modern haladás zászlóvivője volt. 
Maga a lap is mint zsurnalisztikái termék, a 
legmodernebb szellem szülötte, s mint ilyen, 
valóságos íorradalmat csinált a magyar hír
lapirodalomban. ügy kihasználni a liirlapirás 
czéljaira a modern teknika minden eszközét, 
olyan boszorkányosán gyorsá tenni a hírszol
gálatot, mint a „Magyarország" lette, előtte 
egyetlen hírlap meg sem kísérletté. Ez a 
zsurnalisztikái mozgékonyság s az a publiczisz- 
tikai rendületlenség: ez a Magyarország ereje. 
A .Magyarorszag* szerkesztője Holló Lajos, 
h lyettes szerkesztője Inczédy László, főmun- 
katarsa pedig Bartiia Miklós, aki nemcsak 
elsőrendű politikai kapaczitas, hanem a leg
első magyar próza-iró is. Tárcza-rovata gaz
dagságáról Móra István, Abonyi Árpád, Sz. 
Xogáil Janka, Vértesi Arnold es más jeles 
irók gondoskodnak. Napi-rovatait a buda
pesti hírlapíró-garda legfürgébb, legügyesebb 
toliforgatói látják el. A .Magyarország" elő
fizetési á ra: Egész évre 11 frt, félévre 7 Irt, 
negyedévre 3 frt 50 kr., 1 hóra 1 frt 20 kr.

—  Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udvari 
zenemű kereskedese a napokban egész csomó 
uj kiadránynyal gazdagította a tiazai zene- 
irodalmat. Első helyen mindjárt a kitűnő 
zeneszerző Camiilo Linka új dallamos kerin- 
gőjét említhetjük, a Primadonna Valset. A 
pompás újdonság méltán sorakozik Gamillo 
Linka eddigi kö/.kedveltségú szerzeményeihez 
s bizonyára szívesen vette az is. akinek 
ajanlva le t t : Splényi báróné, Blaha Lujza 
asszonynak, a magyar nemzet csalogányának. 
Ara: 2 korona 40 fillér. Geiger: A Mór uj 
tyrolienne-je. Hal a kisunokához, könnyű, 
kellemes dallamu munka, egy bájos gyermek
képpel a czimlapon. Kutschera Alois a leg
népszerűbb kupletszerző ismét egy botló öt
letes dallal lépett elő: .N a nu Herr Pro- 
lessor Sebenk!" melyben a tudós tanár uj 
találmányát figurázza ki. Ára: 1 korona 20 
fillér. Kémes József a G6. gyalogezrednek egy 
talpalavaló kitűnő indulót kombinált, mely
nek ára 1 korona 25 fillér. Legvégül a .M a
gyar dalok es népdalok" gyűjteményének 4-ik 
évfolyamában a 0. 10. sz. alatt két pompás 
aj magyar nóta jelent meg. Az egyik Kö- 
vesdy szerzeménye : Akárhány barna lány, a 
m ásik: Vigan vannak lenn a faluban, ismert 
kitűnő népdal. Berényi Lajos zamatos atira- 
taban a füzet ára 1 korona. Ajánljuk ezen 
uj kiadványokat olvasóink szives figyelmébe.
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Lóversenyek K isvárdán .
Kisvárdán a folyó évi o któber  h ó  1 0 - á n  

lóversenyeket rendeznek a következő pro
grammal:

I. Tiszti akadályverseny. Tiszteletdij I-nek 
adva Liptay Béla ur által, II-nak, III-nak a 
Gazdakörtől a cs. és kir. hadsereg és a m. 
kir. honvédség tisztjei számára. Táv. kb. 
4000 méter. Teher 4 éves 08 kg., 5 éves 
72 kg., idősebb 75 kg. Tét 10 kor. f. v. f.

II. Asszonyságok dija. Gátverseny. Tisz
teletdij I. és II-nak IH-ik létet menti. Gazda- I

n y í r  e g y h á z

köri tagok tulajdonában levő 3 éves és idő
sebb félvór lovaknak. Táv. 2100 méter. Teher 
3 éves 70 kg., 4 éves 75 kg., idősebb 78 kg., 
nyertes ló 3 kg. több. Tét 20 kor. f. v- •

III. Földmivelésügyi in. kir. miniszter 
dija. Akadályverseny. Dij 1000 korona. Ebből 
800 korona az I-nek 200 korona III-ik tetet 
menti, 4 éves és idősebb lovak részere. lav. 
4800 méter. Teher 70 kg., versenynyertes 3 
kg. több, két vagy több verseny nyerője b 
kg. több. Beiratási dij 10 kor., további 20 
kor., az indulóktól 4 évesnek 5 kg. engedve.

IV. Lovaregylet dij. Sikverseny 3 éves 
és idősebb lovaknak. Dij 1000 korona, adva 
a magyar lovaregylettől. Ebből 800 kor. az
I- nek, 200 kor. a II-nak, 50 kor. a létekből 
a III-nak. Táv. 2t00 méter. Teher 3 éves 
(15 kg., 4 éves és idősebb, 71 kg. 500 kor. 
értékű verseny nyerője 2 és fél kg. több, 
nagyobb vagy több ily verseny nyerője 5 
kg. több. Beiratási dij 10 kor., további 20 
kor. az indulóktól.

V. Gazdaköri dij. Gát verseny. Dij 800 
kor. Ebből 600 kor. az I-nek, 200 kor. a
II- nak, ketlős tét a III-nak. Táv. kb. 2800 
méter, 3 éves es idősebt) lovaknak. Teher 3 
éves 05 kg. 4 éves 70 kg. idősebb 72 kg. 
telivérre H kg. több. Beiratási dij 10 kor., 
további 20 kor. az indulóktól.

VI. Gróf Forgách László tiszteletdija. 
I-nek adva Gróf Forgách László által. II-nak 
adva a Gazdakör által. Sikverseny. Szabolcs, 
Zemplén, Beregm egyek ben nevelt oly felvér 
lovak számára, melyek versenyben még nem 
indultak, lovagolva nyeretlen urlovasok által. 
Táv. 2400 m. Teher 3 éves 05 kg., 4 éves 
70 kg., idősebb 73 kg. Tét 10 kor. f. v. f.

VII. Négyes kocsiverseny. Négykerekű 
járműbe, urlovasok áltál hajtva bíróval. — 
Orosz és amerikai vérű lovak kizárva. Táv. 
10 kilométer a versenypályára hajtva. Tisz
teletdij az I. és II-nak. Tét 10 kor., további 
10 kor. as indulóktól. A II. dij csak a k 'o r  
adatik ki, ha legalább 4 fogat indul. Neve
zési zárlat az általános, de dupla téttel az 
oszlopnál is lehet nevezni.

Általános határozmányok.
1. Nevezési záridő október 0-én este 

10 óra.
2. A versenyeknél a Magyar Lovaregy- 

let versenyszabályai mérvadók.
3. Az írásbeli vagy távirati nevezések 

dr. Vadász Lipót gazdaköri titkár úrhoz 
Kisvárda intézendők, távirati nevezések írás
ban megerősítendők.

4. Nevezendő a ló tulajdonosa, a ló 
neve, kora, színe és származása, valamint a 
ló terhe, melyet a versenyben vinnie kell, 
szinte bejelentendő.

5. Minden díjból 5 százalék, valámint a 
beiratási dijak a gazdaköri pénztárt illetik.

6. Lovagolni csak színekben vagy egyen
ruhában .-zalaggal lehet. Az ez ellen vétók 
10 koronától 50 koronáig büntethetők az 
igazgatóság által.

7. A versenypályát a verseny napján 
Liptay Béla ur fogja hivatalosan megmutatni.

8. A versenytéren felállított akadályok 
hasznaiata a verseny napján reggeli 7 óráig 
van megengedve, mikor is zászlók kitúzetnek.

Ezen rendszabály ellen vétők rögtön a 
helyszínen 10 korona bírságot tartoznak 
fizetni minden ugrásért.

9. Minden versenyben, tiszti verseny ki
vételével, csakis gazdaköri tagok tulajdonában 
lévő és ilyenek által lovagolt ló indulhat.

A p ró ságo k  a hétről.
A nyíregyházi kerékpáregylet három ki

ránduló tagjának nagy útja hirtelen félbe
szakadt.

Egyikőjük családjában komolyabb jellegű 
megbetegedes történvén, a családfőt távirati 
utón hazahívták. A távirat a múlt csütörtökön 
este Nyitrán érte őket.

A társukat ért rossz hír megronlotta 
kedvét a töübinek is.

Hazajöttek Nyitráról vonaton mind a 
hárman.

Hanem annyi elragadtatassal beszélnek 
a látottakról, hogy az egylet többi tagjai is 
kedvet kaplak az ilyen nagyobb szabású ki
rándulásokhoz. Alig várják u jövő eszlendöt, 
hogy mehessenek. Mennél messzebb, mennél 
ismeretlenebb tá jak ra! Bekerekezni az egész 
Magyarországot!

*

Hát ilyen az a biczikli!
Kezdetben, hogy Nyíregyházán egy nehá- 

. nyan már veszély nélkül megülték azt az 
ördöngös vasparipái, milyen lelkes terveket 
szőttek, hogy milyen jó  lesz azon kijárni a
— vasúthoz ! Az ember csak egyet gondol, 
kikerekezik, megiszik egy pohár sört, aztán 
vissza! Micsoda élvezel, micsoda passzió 
lesz a z !

Aztá-. nagyobb, igen nagy tervek szövőd
lek. Ki a kő útra. Kalló felé. Királytelek 
fele! Egészén a csárdatóig, meg a királytelki 
tanyai iskoláig.

Sót tovább is. Egészen Királytelekig, sőt
— uram bocsa ! — egészen Kálloig!

Majd divatba jött a sóstói állomás. Aztán 
be egészen a Sóstóra.

Majd a nagy tervek: Rakamaz, Tokaj, 
KáHó-Semjén!

Tovább, mindig tovább! Keresztur, Sze
rencs, Erdőbénye, Üjhcly, K assa!

Kassa ! Ez volt a legutóbbi két év leg
nagyobb kerékpáros bátorságának és a vállal
kozási szellemnek a próbaköve.

És lessék. Ma már Kassa csak az első 
állomás, első megszálló hely.

Hát ilyen az a biczikli!
Ámbátor az is igaz, hogy a mostani 

hicziklik sem azok már, amelyek az öt-hat 
év előttiek voltak.

*
A hazatért bicziklis ák a többek között 

két tanulságot hoztak magukkal.
Az egyik az, hogy az általuk bejárt 

mintegy 600 kilométernyi utón sehol nem 
volt semmi kellemetlenségük se emberekkel, 
se állatikkal.

Nem csak revolvereikre, de még korbá
csaikra sem volt szükségük.

A másik pedig az, hogy milyen lekötelező 
szívességgel adtak meg nekik minden útba
igazítást és felvilágosítást mindenütt amerre 
megfordultak.

Hát az utóbbiakra talán erre mi felénk 
is számíthatnak a messziről jövő idegenek, — 
hanem az itteni kutyák és kocsisok ellen
szenve a kerekezök irányában alig ha leli 
párját valahol!

•

A múlt pénteken délután rendkívüli köz
gyűlést tartott a város képviselőtestülete. A 
tárgysorozaton tizenhét tárgy volt felsorolva. 
Persze, hogy nem tárgyalták le valamennyit. 
A tizenhét közül hal maradt el. Köztük a 
.Szegényügy" is.

Sajátságos. A vármegyei közgyűlésekén 
egy délelőtt ölvén -hatvan  tárgygyal is végez
nek. Pedig talán minden valószínűség szerint 
több alapossággal.

Hanem hát az egesz vármegyében nin
csen annyi szónok, mint Nyíregyházán.

Ez ugyan paradoxonnak látszik, mert 
hiszen Nyíregyháza is a vármegyében volna 
tán, — hanem tudja isten, a vármegyeháza 
dísztermében más a levegő, mint a város
házáéban.

Úgy lehet különben, hogy ennek magyará
zata abban található, hogy a városháza haj
dan ékes díszterme nagyon ütótt-kopottá 
vált az idők folyamán.

Ráférne a tatarozás. Nem csak a vako
latra azonban!

*
Az sincs kizárva, hogy díszesebb terembe 

talán be se mernének lépni egyes városatyák
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olyan állapotban, mint például Grencsó Kováéi 
uram cselekedte pénteken délután. (Szó köz
tünk m aradjon: az irigység sem foghatta rá, 
hogy szinjózan lett volna!)

Még ezer a szerencse, hogy az orszá
gos gyászra vonatkozó bejelentésbe nem 
szólt bele.

Bezzeg hozzászólott a vadászati jog 
bérbeadásához. Kimondta — már amennyire 
ki lehetett venni a szavaiból, — hogy ők — 
tudniillik a gazdák — azért vették ki a 
vadászati jogot, mert már az életük sem volt 
biztonságban az úri vadászoktól, annyira 
pusztitották az ő ártatlan kutyáikat és 
macskáikat.

Kz pedig ő szerinte személyes kérdés „!*
Annyira belemelegedett a dikeziozásba, 

hogy utoljára már az öklével verte az 
asztalt.

Alig tudták elcsendesiteni . . .
. . . És ha valaki azt kérd zné, hogy mi

ért írjuk ki az ilyen dolgokat is az újságba, 
azt mondjuk r á :  „Épen azért!*

Ha ilyen dolgok történhetnek meg egy köz
gyűlésen, megérdemli, hogy az újságok 
tovább ad ják !

*

Egy, a tanács által bevehetetlen gya
nánt töröltetni javasolt kőjárda tartozás ügye 
érdekes jogi kérdést vetett szőnyegre.

Arról volt szó, hogy egy ház, amelynek 
gazdája a ház előtt készített kőjárda árának 
esedekes részleteit nem fizette be, árverés alá 
került. Az elmaradt részletek a sorrendi tá r
gyaláson nem érvényesíttettek, az uj tulaj
donos pedig az árverési megelőző időbeli 
resztetek megfizetésére nem hajlandó.

Eddig az volt a felfogás, hogy a kőjár- 
iak vételára azonos természetűnek vétetett a 

közadókkal. Ilyennek minősiti a szabály- 
rendelet is.

A képviselőtestület egyik tagja azonban 
máskép n fogta fel a dolgot. Azt mondva, 
hogy miután a járdát a város készitteti, a 
háztulajdonosok pedig részletekben téritik 
meg annak készítési á r á t: inig a részletek ki
fizetve nincsenek, addig — legalább a törlesz
tet len értékéig — a kőjárda a városé.

Ezen az alapon tovább haladva azt in
dítványozta, hívja fel a város az uj tulajdo
nost a hátralékos részletek kifizetésére. Ha 
nem fizet: szedesse fel a város a  kőjárdát 
és quitt!

Azaz, hogy nem egészen quitt, mert több 
résziét meg ki van fizetve, tehát csak a tize
iét len részletek erejéig a  városé a járda. Úgy 
de itt meg megint az a kérdés merül fel, 
hogy magabol a járdából melyik rész van 
kifizetve, melyik nincs?

Annyira bonyolódotnak tűnt fel ez a kér
dés a közgyűlés előtt, hogy legjobbnak látták 
véleményadás végett a jogügyi bizottsághoz 
utasítani.

Törjék rajta fejüket a fiskálisok !
•

A héten kedden délután a jövő évi 
költségvetést kezdte tárgyalni a képviselő
testület

A nagy fontosságú tárgy alig hozott 
össze 35—40 városatyát. Pedig most se 
aratás, se tengeritőrés, se váaár, se szüret.

Hanem azért megint akadlak nehányan, 
akik a tavalyi minta után el akarták halasz
tani az érdemleges tárgyalást.

Volt olyan indítvány is az úgynevezett 
általános vita folyamán, hogy előbb adják ki 
ki a költségvetést egy 7— 9 tagú bizott
ságnak. Mintha bizony a bizottság tanul
mányozása révén megokosodtak volna min
denek. Meg aztán, mintha nem lett volna 
mar több példa rá, hogy az igy kiküldött 
bizottság munkálatának ép oly kevés hitelt 
adtak volna az elégedetlen elemek, mint a 
tanácsénak adni immár szokássá vált.

Az „általános vita* vége az lett, hogy 
szavazás után belebocsátkoztak a részletes 
tárgyalásba.

A „részletes tárgyalás* azonban miha
mar annyira részletessé vált, hogy ha mind 
azt az aprólékosságot összeírnánk apróság 
gyanánt, amik ott elhangzottak, — egyébre 
se jutna helyünk.

Csak egyet említünk fel a sok közül.
Belli András sehogy se tudott kibékülni 

azzal a gondolattal, hogy a korcsolyázó egylet 
által használt vályogvető gödör nem jöve
delmez semmit, meg aztán hogy ott nyáron 
a fürdés el van tiltva.

Végtelenül bántotta az a hallatlan gaz
dálkodási rendszer, hogy az „elegáns kis
asszonyok meg a katonatiszt urak* a téli 
délutánokon milyen kedélyesen korcsolyáznak 
ott, — ingyen, nyáron meg külön őr vigyáz 
arra, hogy a gyermekek, meg a munkások 
még a port se moshassák el a kínálkozó 
szabad fürdőben.

Legalább is egy holdra becsüli a kor
csolyázó tó területet, már pedig a város alatt 
egy hold földért fizetnek 40—50 korona bért 
is: — fizessenek a korcsolyázó kisasszonyok 
és tiszturak is. Adják bérde nekik, ő maga 
is rés/.t vesz a liczitáczión és ígéri, hogy fel
veri 100 koronáig!

Jó félórába került, inig a közgyűlés 
akként határozott, hogv czen/.us gyanánt egy 
tiz koronás arany szedessék a korcsolyázó 
egyesülettől.

Belli ur azonban kijelentette, hogy ezt a 
dolgot tnegapellalja a miniszterig.

Tiz korona egy holdnyi területért ? — 
hallatlan is a z !

Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal telt el 
a keddi nap délutánja.

*
Szerdán délelőtt, majd délután folytat

ták a költségvetés tárgyalását.
A tárgyalás természetesen telve volt e 

nap folyamán is hasonló időfecsérlésekkel.
A költségvetési vitára azonban Mikecz 

József tette rá a koronát.
Mikor végeredmény gyanánt a mintegy 

ItiOOOO koronán vi hiány nyilvánvalóvá lett, 
azzal a zseniális inditváuynyal állott elő, hogy 
tekintettel a mostani évek kedvezőtlen gaz
dasági — vagy mint ő mondta: a gazdasági 
válságokra — a költségvetési hiánynak leg
alább fele részét ne községi pótadó, hanem 
kö lcsö n  u t já n  fedezze a varos!

Nem is volna rossz, minden esztendőben 
kölcsön utján fedezni azokat a kiadásokat, 
amelyek a város sajat vagyonának jövedel
méből nem fedezhetők!

C S A R N O K .

Légy  bo ldog!
I r t a : S ienkievie* H enrik .

Egy holdvilágos éjszakán Krishna. a 
bölcs, a  nagy, hosszasan merengett maga 
elé. Aztán igy szólt:

— Azt hittem eddig, hogy a földnek 
legszebb teremtménye az ember, de csalód
tam. Itt előttem egy lótus virágot látok, a 
mint az éjszaka fuvalmátol ide-oda leng. 
Mennyivel szebb ez, mint minden más élő 
lény ! Nem tudom szememet elfordítani a 
szirmokról, melyek az ezüstös hóldfenyben 
csöndesen megreinegtek. Igen, ehhez hasonló 
nincs az emberek között! — szólt mélyen 
felsóhajtva.

Azután ekkép folytatta:
— Miért is nein tudok alkotni oly lényt, 

a mely az emberek csaladjában az lenne, a 
mi a lótusz a virágok között. Igen, meg 
kellene ezt tennem az emberek örömére s a 
föld gyönyörködtetésére. Ú ló tus! élő leanynyá 
változzál át s jelenj meg előttem!

A víz legott reszketni kezdett, mintha 
fecskék szárnyai csapkodták volna. Az éjszaka

világosabb lett, a hold szelidebben fénylett, 
a fülemile édesebben dalolt, azután elcsende
sült minden. A varázs megtörtént: Krishna 
előtt állott a lótusz emberi formában.

Még az Isten maga is megcsudálta szép
ségét.

— Eddig a tó virága voltál, — szólitá 
meg Krishna — légy most gondolataimnak, 
virága.

És a leány elkezdett beszélni suttogó 
hangon mint, a fehér lótuszlevelek szoktak 
mikor a nyári szellő csókolgatja őket.

— Uram, élő lénynvé varázsoltál engem, 
most hol éljek? hova parancsolod? Kérlek, 
emlékezz arra, hogy midőn még virág voltam, 
leveleim a szél legkisebb leheletére is meg
remegtek a félémtől. Féltem az erős esőktől 
és vad zivataroktól, a mennydörgéstől s a 
villámlástól. Most pedig akként rendelkeztél 
velem, hogy lótusz megszemélyesítője legyek. 
Én megtartottam régi természetemet és most 
félek a világtól s mindattól, a mi a földön 
van. Hol akarod tehát, hogy éljek?

Krishna felemelte mindent átható sze
mét a csillagokhoz s igy ült gondolkozva egy 
ideig. Azután újból a leányhoz fordult.

— Akarsz-e élni a hegyek csúcsain?
— Ah, ott nagy a hideg és hó is van, 

ott, urain, félek . . .
— Úgy kristálypalotát építek neked a 

tónak mélyében.
— A vizek mélyében sok szörnyeteg 

lakik, félek tőlük, u ram !
— Akarsz-e élni a végtelen pusztákon?
— Ú, urain! vad csordaként szelek és 

zivatarok dúhöngenek ottan!
Mit tehetek hát veled! Kilóra barlang

jában istenfélő remeték laknak, akarsz-e bar
langban “Ini távol a világtól?

— ó , urain, sötétség van ott, félek tőle.
Krishna a kövön ült s fejét a kezére

hajtotta. Fázva es reszketve állott előtte a 
leány. Ez alatt a keleti égboltot festegetni 
kezdé a hajnal. A tó vizét és a pálmákat és 
bambuszokat megaranyoztak a sugarak. A 
vizekben karcsú gólyák es fehér hattyúk éne
keltek, az erdőkben pávák szólaltak meg s 
egyidejűleg gyöngykagylón kifeszitett hurok 
zeneje csendült meg, melyet gyönyörű emberi 
ének kisert.

Krishna felriadt merengéséből és igy 
szólt:

— Ez Valmiki, a költő üdvözölvén a nap 
fölkeltét.

Mikor elröppent ajkáról a szó, a lili
omoktól képezett fal megnyílt s a tó partján 
megjelent Valiniki.

Midőn megpillantotta az emberi virágot, 
abbahagyta játékát, a gyöngykagyló lassan 
kicsúszott kezéből s a földre esett. Szótlanul 
állott ott, mintha fává varázsolta volta őt a 
nagy Krishna.

Az Isten el volt ragadtatva játékától és 
igy szólt:

Valmiki ébredj és szólj!
És Valmiki igy szólt:
— Szeretek.
Csak e szóra emlékezett és csak ez egyet 

tudta kiejteni.
Krishna hirtelen felsugárzott.
— Szép leány! találtam már neked 

érdemes helyett e világon: a kőltő szivében 
fogsz lakni!

Valmiki csak egyre ismétlé:
— Szeretek!
A hatalmas Krishna akarata ösztönözte 

a leányt, hogy közeledjék a költő szivéhez, 
a melyet Isten oly átlátszónak alkotott, mint 
a kristályt.

A leány ragyogott, mint egy nyári éj
szaka s lassan, mint a (Janges apálya és 
dagálya, úgy közeledett az Isten által kijelölt 
templomhoz, de amidőn mélyebben látott Val
miki szivébe, elsáppadt és félelem szállta meg.

Krishna csodálkozott.
— Emberi virág! szólj, lehetséges-e hogy 

félsz a költő szivétől?



IV V I II K O  V H A Z A:

— Uram, — felelt a leány — hogy 
képzelheted, hogy én ott megéljek! Ebben 
az egy szívben látom a hegyek havas csú
csait, a szörnyalakzatoktól hemzsegő vizek 
mélyét, a pusztákat, hol vad zivatarok csa
táznak egymással és Ellora sötét barlangját! 
Uram, felek én ezért!

De Krishna, a jó, a bölcs igy szólt:
— Ne félj! Ha Valmiki szivében hó van 

légy te a tavasz sugára és olvaszd fel a z t; 
ha a vizek mélységeit látod benne, úgy te 
légy gyöngye e mélységnek; ha a puszták 
elhagyottságát látod benne, úgy hintsd el 
ott a boldogság virágait; hogy ha pedig 
Ellora sötét barlangját vetted ott észre, úgy 
légy te e sötétségben a napnak sugara !

És Valmiki, ki ez alatt magához tért 
és beszélőképességét visszanyerte, csak ennyit 
tett hozzá :

— És légy boldog!
Fordította: Vap.
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18.000 koronát, a Géshák 100,000 koronái;
1 896-ban 140,000 korona volt a jövedelme, 
1897-ben 180,000 korona; az idén mar
100.000 koronát kapott tantiéinek fejeben. 
Owen Hall azonban sokat jár a turtra es két 
év alatt közel 200,000 koronát vesztett.

E la d ó  k ir á ly i  je lvén y ek . Egy angol keres
kedő czég megértve a kor intő szózatai és 
számolva az egyre szaporodó afrikai kira y • 
Ságoknak koronák és egyéb uralkodói jelvé
nyekben fölmerült szükségletével Lagos, nyu
gatafrikai kikötővárosban nagy áruhazat nyi
tott, amelyben kizárólagosan ezekkel az 
előkelő árui zik kék kel kereskedik. Kalandor 
európai és kiváló benszülőtt fejedelmek ez
után a legmodernebb koronával koronáztat- 
hatják meg magukat. Szegényebb országok 
részletfizetésre is vásárolhatnak. Készpénz- 
fizetésnél öt százalék árengedmény.

V irá g c sa ta  a  v izen . Arcachon franczia 
fürdőhelyen, Bordeaux mellett, a minap igen 
érdekes virágcsatát rendeztek, melynek szin
tere azonban nem a szárazföld, hanem a 
tenger ingó felülete volt. A bájos öbölben 
több yaehtot kötöttek egymáshoz a parton 
megerősített kötelekkel és ezeken állítottak 
föl a füzérekkel és zászlócskákkal pazaron 
földiszitett yacht úszkált, melyek telve éksze
res és gyönyörű toalettes hölgyekkel, pompás 
szinegyvelegben váltakoztak. A virágokkal 
behintett viziuton harmincz fanasztikus for
májú és mesésen íöldis?.itett csónak le égett, 
melyek a sajátszerú tengeri csatát gyöngéd 
virágfegyverekkel nyitották meg. Legfeltűnőbb 
volt egy hattyút ábrázoló csónak, melyen a 
hattyú tollazatát a legpompásabb fehér virá
gok ezreiből alkották össze. Ez a méltóságo- 
san tovasikamló óriási madár gyönyörű, kagyló- 
formájú gondolát vont maga után, amelyben 
aranynyal hímzett bársony párnákon a kép
zelhető legszebb szőkehsju Elza ült. Egy 
másik csónak óriási vizi rózsát ábrázolt, mely
nek aranyosan csillogó kelyhéből elragadóan 
szép vizi nimfák kandikáltak ki.

M illio m o so k  szig e te . Mintegy két mért- 
főldnyi távolságban az észak-amerikai Biuii- 
swick parti városkától egy kis sziget part
jait mossák az atlanti óceán hullámai, mely
nek prózai nevéből következtetve nem igen 
lehetne gondolni, hogy ott egész kis tündér- 
világ van, melynek akárki is szívesen lakója 
lenne. Egyelőre azonban csak mintegy száz 
amerikai milliomos fogja élvezni e földi pa
radicsom gyönyöreit, akik a szigetet pár év 
előtt félmillióért vásárolták és azóta százez
reket költöttek el rá, hogy a tizennégy holdnyi 
területen mindenféle mésés dolgokat létesít
senek. Az első palota, amelyet Jekyl-Island- 
ban építettek, az amerikai .milliomosok klub
jának* házi volt. egy rendkívül elegáns és 
kényt Imes klubba/, gőzfűtéssel es villamos 
világítással. A vendégszobák kettős, fagya
pottal, vagy lószörrel kitöltött falukkal van
nak ellátva, hogy a benne alvókat semmifele 
külső zaj ne háborgathassa. Maguk a sziget 
tulajdonosai külön palotákat építtettek ma
guknak, mt Ivekben egy-két hónapot töltenek 
nyáton, hogy idejüket vadászattal, halászat
tal és egyel) sporttal üssék agyon. K boldog 
halandók közt Amerika legismertebb millio
mosai. a Hockefeller, Vanderbilt, Goelet, As- 
tor, Gould es Cusliing nevek szerepelnek. A 
többi jankee na bobokat, kik nem tulajdono
sai a szigetnek, szívesen látják és a magán 
palotákban vagy a klubházban helyezik el. 
A sziget előkelő gazdái nagyon vendégszere
tők és a vidám társaságokat igen kedvelik. 
Olyanok is akadnak köztük, akik amikor nem 
időznek a szigeten, villájukat 30—50 dollár 
napi béreit bérbeadjak. Idegenek azonban 
nem köthetnek ki a szigeten, mert minden 
oldalról őrök ügyelnek arra, hogy a millio
mosokat semmiféle hivatlan vendég ne za
varhassa.

S v á jc é  e g y ik  jö v e d e lm i fo r r á s a . Svújcz, 
mint ismeretes, tőbbbíle hasznot húz termé
szeti szépségeiből. Különös, de jelentékeny 
jövedelmi forrás, a regényesebbnél-regenye- 
sebb vidékeket feltüntető fényképek, fametsz- 
vények, litográfiák, festmények, rajzok és más 
hasonló műtermékek, melyekről egy 1895. 
évre vonatkozó statisztikai összeállítás a kö
vetkező adatokat mutatja ki: E czikkek ki- 
viteli érteke 1895-ben 1.4 22,968 frankot
tett ki az 1894. évi 1.292,313 frank
kal szemben. — Svájcznak forgalma az 
egész világra kiterjed. — E tekintetben leg
többet adózik Németország: 516.317 frankot; 
azután következik Francziaország 120.011 frank
kal, Ausztria-Magyarország 120.014 frankkal; 
Nagy-Brittánia 98.339, Olaszország 87.909, 
Észak-Amerika 07.007, Spanyolország 48.1 t t  
frankkal. Legvégül következik Belgium, Orosz
ország, Németalföld, Svédország, Dánia, Por
tugália, Görögország, a dunói országok, Tö
rökország, Egytom, Algír és Tunis, Argenti
nja, Chili, Brazília és Ausztrália.

Különfélék.
M illio m o s  s z ín é s zn ő k . Az amerikai millio

mosok sorában három drámai művésznő is 
van. Az egyik miss Crabtree, akit Lotta né
ven jobban ismernek; a másik Maggie Mitchel, 
a harmadik Fanny Davenport. Crabtree kis
asszony, akinek az apja szénkereskedő volt, 
tizenöt millió frank boldog tulajdonosának 
mondhatja magát, ő maga kezeli a vagyonát, 
meg pedig oly ügyesen, hogy a legtapasztal
tabb bankár is irigyelheti. Mi lehel Maggie 
kisasszony csak tizenkét millióval rendelkezik. 
Saint-Louis egyik kisebb színhazában kezdte 
pályáját és jó ideig csak másodrendű szere
peket játszott. Első nagyobb szerepe Fanchon 
volt, az ,Egy kosár* czimü darabban, amely 
nemcsak népszerűvé tette őt, hanem másfél 
milliót is hozott neki. A legszegenyebb a 
három közt Davenport Fanny kisasszony, 
jó ideig a közönségnek elkényeztetett gyer
meke volt. Davenport kisasszony különösen 
Sardou darabjainak hősnőit személyesítette. 
Megtakarított p- nzén főidőket vásárolt, me
lyek legalább is négy milliót érnek. Ékszerei 
is felérnek 750.000 frankkal.

A m e r ik a i  d iv a t . A diadalmas kubai had 
jarat hatása alatt az amerikai nők fölkapták 
a katona sipkák viseletét. Franczia kepiket, 
nemet sisakokat, skót tokkokat egyaránt vi
selnek. Sikkes, ha a kalap kissé viseltes, 
Syanyol csákót persze nem visel senki.

V e re sh a ju a k  v ig a sza . Egy angol orvos 
azt igyekszik kimutatni, hogy a vörös haj 
kevesbbé hull, mint más haj, még pedig 
azért, mert erőteljeseob. Harminczezer vörös 
bajszai elég egy fej teljes fódésére, inig a 
barna koponya borításához átlag 105,000 
hajszál kell. A szőkék, ha csak 30.000 szál 
hajuk van, kopaszoknak látszanak; átlagos 
hajbősegük 140— 160 ezer. Eszerint egy vö
rös hajszál öt szőke haj területet foglalja el. 
Egy természettudós szerint az ősi emberek 
mind vöröshajuak voltak és a mostani vö- 
róshajuak az őrökletesség elvét képviselik.

M o r fiu m  h a lo tta i. Egy porosz orvos ki
mutatása szerint Poroszországban a múlt 
évben 135 ember halt meg inorfiummerge- 
zesben I 80 férfi és 55 nő. A férfiak közt 
volt 20 orvos, 2 gyógyszerész, 2 betegápoló; 
majdnem valamennyien 30 és 40 év közölt 
voltak. A nők között legtöbb az olyan, aki 
orvos neje, magánzó neje volt. Akadt egy 
komorna is köztük.

O u e n  H a ll. Davis Jáines, aki Hall Owen 
álnév alatt a Gaiety Girl, Artists Mód I és 
Geishák szövegét irta. a minap a csődbíróság 
ele került, amely betekintést kívánt könyveibe. 
Owen Hall, aki már jegyző, perizügynök és 
zsurnaliszta volt, 1893-ban kezdte a librettók 
irasat, még pedig szép sikerrel. A Gaiety 
Girl I2,ooo koronát hozott, az Artist Model

J ó  ta n á c s . Egyik tanítványa azt kérdezte 
az egészségtant előadó tanártól, miként ke
rülhetne ki az ivóvíz káros hatását ? Nagyon 
elbámult, mikor a tanár azt felelte:

— Először főzze meg a vizet, szűrje 
által, azután igyék sört.

P iacz i á ra k .
— Sz^ptemlier 2á. —

Búza . . . . 8.40 8.50.
Kozs . . . . 0.50 6.00.
Árpa . . . . 5.20 5.60.
Zab . . . . 4.90 5. —.
Tengeri — . - — .—.
Paszuly tiszt. feli. 6.— 0.20.
Szesz literenként 57 ■/,.

H ird e tm én y .
Ilimen kerti részben termő két 

nyilas széliét, a helyszínén fulyé évi 
október hé 3-áu délután 3 érakor 
önkéntes magán árverésen eladok. — 
Bővebb felvilágosítást ad

Somogyi Gyula,
(1 — 1) kir. közjegyző.

K. S312 / 1 - 8

Árverési hirdetmény.
Nyíregyháza város tulajdonát képező göz- 

és kád-fürdő az 1898-ik évi november hó 
1-étől kezdve, 0 egymás után kővetkező évre 
versenytárgyalás utján, bérbe fog kiadatni

Zárt ajánlatok, 280 forint banompenzzel 
együtt, folyó év október hó 5-én délelőtt 
11 óráig Sexty Gyula városi tanácsos mint 
a gőz- es kád-fürdő felügyelőjéhez nyújtandók 
be, s azok 11 óra után a városháza kister
mében, a tanács altul kiküldött bizottság 
jelenlétében, fel fognak bontat ni.

Kikiáltási ár 2800 írt bérösszeg.
Az árverési feltételek a városi aljegyzői 

hivatalban, a hivatalos órák alatt, megtekint
hetők s másolatban kivehetők.

Kelt Nyíregyházán, 1898-ikév szeptember 
hó 24-én.

Kénen László,
(1 — 1) púigaru<r l**r.

Pincze bérbeadás.
A nyíregyházi rém. kath iskolai 

boltok alatt levő tágas pinczebelyiség 
folyó évi október l-töl bérbe adó, a 
bérlet iránt felvilágosítást ad Vírzar 
litván, esp. plébános. (I — I)

Nyom i'n’t Nyirrgy házán Játia E 'd  kfii t tih r.n Hájál,»n.




