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„A Nemzeti szövetség."
A .Országos nemzeti szövetség” 

vasárnap alakul meg Nyíregyházán. 
A szervező bizottság, élén Somogyi 
Gyulával, s a központi igazgatóság 
által támogatva, közgyűlést hirdet, a 
melyre hazafias lelkesedéssel hívja 
össze Nyíregyháza város közönségét.

Szinte elfeledjük a mindennapi 
teendőink, a megélhetés által sarkalt 
rideg feladataink megszokott teljesí
tése közben, hogy vannak magasabb 
czélok is, amiknek e nemzet létérde
kében való megvalósítása valameny- 
nyiünk egyező, következetes és állandó 
cselekvőségét és gondolkodását kö
veteli.

Gondolkodását is mondom, mert 
ne higyjűk azt, hogy agyunk és szi
vünk munkája, amely csak forgalma
kat szül és érzelmeket fejleszt, elve
szett, hatástalan erőkifejtés volna. 
Agyunk és szivünk rejtett és sokszor 
az egyén belső világát át sem lépő 
érzelem és gondolat világa a benne 
foglalt eszmékkel az, amely összetételé
ben egy egész nemzet minden tagjában 
egyesítve, megalkotja a hazafias érzel
mek magasztos tartalmát, a nemzeti 
közérzület hatalmas erősségét.

Arra az erősségre pedig minde
nek lölött nekünk, magyaroknak van 
szükségünk, hogy nemzeti érzésünkkel 
megtarthassuk tiszteletre méltó, be
cses egyéni vonásainkat, és hogy nem
zetiem szellemben való fejlődésünk úgy 
általában, mint egyes intézményeiben is 
ebben a kiválóan nemzeti érzésünk
ben találja fel mindenkoron alapját 
és éltető szellemét.

A történelmi események logikus 
folyása ritkán enged oly mozzanato
kat felszínre, amelyek hatásukban ön
kényt támasztják és támogatják a 
nemzet erős közszellemének felbuz
dulását, de még ritkábbak azok a 
történeti események, amelyek a nem
zeti közszellem állandósítását, foly
tonos ébren tartását eredményezhet
nék. Azok válságos idők szoktak lenni 
midőn a nemzeti élet alapjaiban van 
megtámadva, vagy szunnyadása folytán 
alig egyenrangú erővel, vagy túlnyomó 
erőhatalom által elevensége daczára is.

kis épen azért minden öntudatos 
nemzet gondoskodik oly tényezőről, 
amely a válságos időknek ebben a 
vonatkozásban kedvező hatásait ki
fejteni, ébren tartani és gyarapítani 
van hivatva.

E czélt szolgálja az .Országos 
nemzeti szövetség” is, a mely zász
laja alá vonja az ország hazafiasán 
érző polgárságát vallás, osztály és 
nemzetiségi különbség nélkül. Sót ez 
a nemzeti szellem és közérzület eme
lése mellett a másik nem kevésbbé 
fontos czélja is, mert azzal egyrész
ről ellenállbatlanul tör a magyarság 
eszméjének erősbbitése felé, másrész
ről a magyarság egységes erejé
nek az ország nemzetiségeire való 
ránehezitése által a nemzet faj sú
lyát emeli, s leszállítja a nemzeti 
egységet megbontó okokat számban 
és intensivitásban egyaránt

Szives őrömmel és lelkesedéssel 
üdvözöljük az .Országos nemzeti szö
vetséget* Nyíregyházán. Különös lel- 
kesegéssel látjuk a központi igazga
tóság kiküldötteit, s köztük dr. Her- 
czegh Mihályt — ezt a nagytudo- 
máuyu, s gondolkodásában, tetteiben 
és tudományosságában is teljesen nem- 
zeties, magyaros embert közöttünk. 
Meggyőződésünk, hogy azokat az ala
pokat, amiken szerte az országban 
már megalakított szövetségi fiókok 
nyugosznak. tudniillik a hazafias ér
zelmek lángolását, ha valahol, úgy

A „NYÍREGYHÁZA'1 TABCZAJÂ
A pusztában.

Megállók a csendes, a setcl pusztába.
Úgy elfog, elbűvöl a nagy némasága.
Csillagok nincsenek. Megreszket a lelkem.
—  Nem ragyog csak egy sem. nem ragyog

j felettem . . .
Jaj ! de árva lettem !

Úgy von a nagy puszta mély csendje, setétje . . . 
Szinte beolvadok mély setétsegébe;
Tán belőle szakadt ez a fájó lelkem 
S azért, hogy ily kopár, setét az életem,

S hogy ily árva lettem ! —

Hová is forduljak, a mi vigasztalna.
Köröttem mintha már minden ki vön halva . . . 
. . . A múltba tekintek s fáj. hogy eltűnt . . .

|álom . . .
Jövő boldogságom mind hiába várom . . .

Nagy az árvaságom . . .

Széttekintek félve, egy sugárt keresve.
Csak egy kicsi sugár de édesen esne . . .
. . . S messze . . . messze . . . távol, de nem 

(fenn az égen . . .
—  Talán cgv pásztortűz —  halványan, szerényen 

Kigyulad az égben . . .

Szegényke pásztortuz nedves, sötét égben !
Hat hogyha te lennél ujuló reményem ! ?
—  TégeJ elérnélek, nem úgy, mint azokat. 
Melyek ott magasan, vakítón ragyogtak . . .

Hidegen ragyogtak.
De hamar lehulltak! . . .

Úti emlékek.
Irta : P áfrán y .

Különös vidékre jutottam . A lomha 
széles országút nagy kanyarodással a völgy
nek fordult. A puszpáng, Untja bokrok sö
tétjéből csak itt-ott nevetett elő az olajfák 
ezüstje. Az ég kék volt mint az első ideálom 
szeme. Kék volt és tiszta. Lenn a hol össze 
ölelkőzött a zöld a kékkel rózsaszínű cirrus 
foszlányok húzódtak tovább, mint a ludak, 
mikor haza tipegnek a legelői öl.

Leültem az árokpartra, a szederindák 
közzé.

— Uraságod úgy látszik eltévedt ? — 
Hangzik mögöttem.|Megrezzenve ugrottam fel.

— Valóban nem tudom hol vagyok.
— Ez itt az irodalom országa.
Kis szürke ember állt előttem, apró 

patkány szemeivel fűrkészőleg vizsgált végig. 
Széles szájában, mely jószívűségre és bőbe
szédre vallott, szivarcsutkát tartott. Nem 
volt elegáns. A czipője sarka félre volt ta 
posva ; zsebei tömve voltak újságokkal és 
jegyzetekkel.

— Na tartson velem, úgy sincs semmi 
dolga. Az óda pályával eldöltéig mar úgy 
sem szándékozik ön munkához fogni.

— Hát ismer ön engem? Kérdeztem fü
lig elvörösödve.

— Természetesen. Én mindenről tudok, 
mi- denkit ismerek, én a  N a p ih i r é k  vagyok.

Elindultunk együtt. Pár lépés után nyö
szörgést hallottam. Hatalmas korhadt tüskön 
fertelme* vén asszony ült mint a lovon. A 
baja tele volt bojtorjánnal meg papír rózsá

val. Az arcza ki volt mázolva bécsi rongy- 
gyal. Zölddel díszített lilaszinű szoknyája 
fel volt tűzve lovagláshoz. Meztelen lábára 
kóczmadzaggal sarkanytű volt kötve.

— Ah Armand a nyomorult szivem 
össze törte! Kiáltotta felénk a mikor meg
látott.

— Ne hallgasson rá, a v id é k i n o v e lla , 
nem érdemes rá figyelni, — szólít kísérőm 
és oda dobta szivarcsutkáját a vén banyá
nak. Az felkapta és eltűntette fogatlan szá
jában.

— Verő szivemet a hála sugarai, ra
gyogják be, utolsó gondolatom téged ölel 
majdan — rikácsolta utánunk.

Neszfogó selymes gyepen mentünk to
vább. Lenn egy mélyedésben juhok legelész
tek. A patakpartján rózsaarczu ifjú ült, 
hosszú kampós botja mellette hevert a vi
rágok közt. Táskájából kenyeret vett e!ő és 
jóízűen falatozni kezdett. Egy kis bárány el
vált az anyjától és hozzá szőkéit. A fiú 
ajkai közé fogott egy darabka kenyeret és 
úgy kínálta a báránynak, a kis jószág bátran 
majszolta a nyújtott eledelt.

— Az id y l l , — suttogtam és zajtalanul 
haladtunk tovább

Vaskos bükkfák között borostyánnal 
befutott omladék sötétlett. Egy mohos le
dőlt korinthusi oszlopon apácza állt, egy 

, nagy fehér georgina szirmait tépdeste. A 
szirmok nem estek a földre, hanem csillogó 
efemeridákká változtak és kerengtek — ke
rengtek glóriát alkotva az apácza feje fölött.

— A le g en d a , — szólít a szürke úr.
A bükkfák egyikére, szörnyalak kapasz

kodott fel. A bal szeme ki volt ütve. övéit! l k a  fa.



Nyíregyházán megfogják találni. Meg
győződésünk, hogy ennek a városnak 
a közönsége élénk bizonyítékát fogja 
szolgáltatni annak, hogy a hazaszere
tet örök szépségű érzelmeitől át van 
hatva, s lelkesedéssel fog csatlakozni 
a nyíregyházi fiók megalakításával 
ahhoz a czélhoz, a mely a magyar 
nemzeti szellemet ápolja, a társada
lom egységét megvalósítani törekszik 
s az ország erejének, nagyságának és 
jólétének biztosítását a magyar nem
zeti szellem uralmának általáuositá- 
sában keresi minden bizonnyal si
kerrel.

Közügyek.
Közgyűlés a városnál.

Nyíregyháza város képviselőtestestulete 
a múlt héten pénteken délután tartotta meg 
október havi rendes közgyűlését, amely a 
többek között két dologról nevezetes. Az 
egyik az, hogy a tárgysorozatnak minden 
pontját letárgyalták, a másik pedig az elő- 
terjeszléseket a szokásos minden áron való 
ellentmondás nélkül simán s legtöbbnyire 
egyhangúlag elfogadták.

Úgyszólván csak a két első tárgy volt 
kivétel. A Korona épületben levő Kovács
fele vaskereskedés alatti pinczeboltozat meg
erősítési költségeinek kiutalása körül akadé
koskodtak egy kissé, de aztán végre is ki
utaltak, — a vályogvetésre megvenni aján
lott Rusznák-féle földek megvételét pedig a 
vételár magassága miatt nem határozta el a 
közgyűlés.

Több kisebb jelentőségű tárgy után a 
sze g én yü g y  rendezésére vonatkozó javaslatra 
került a sor. A közgyűlés egyhangúlag el
fogadta a tanács javaslatát, hogy a koldusok 
elhelyezésére szegényház építtessék, s a be
mutatott szabályrendelet tervezet kinvoma- 
tását és tanulmányozás czéljából a képviselő
testület tagjai közötti szétosztását elrendelte.

böl törők, pisztolyok csillámlottuk elő. Keb
léből hosszú kőtelet vett ki és ráerősitette 
egy kinyúló ágra az egyik vegét, a másikat 
pedig a nyakába hurkolta, azzal leugrott a 
fáról. így hintázta magát a levegőben, mikor i 
a fa törzséhez lendült mindég elrúgta ma- I 
gát a sarkával. Nem tudtam nézni az aver- I 
zabilis jelenetet.

— Mindég ilyeneket csinál a szerencsét
len r é m re g é n y , gyerünk.

Kis gömböcz ember perdült elibénk. 
Nem volt magasabb úgy félméternél. Apró 
öklében görcsös fütyköst forgatott. Értelmes 
százránczú arczával gúnyosan grmászolt ránk; 
aztan megszólalt:

• De szomorú két alak, hallgatnak miül a kaink,
Így csalják az ostobát, hogy bölcsek nem ostobák*.

Azzal fütykösét ugrórúdnak használva, 
elillant a kökörcsin közt.

— E p ig r a m m a  úgy látszik Csipkedő ked
vében van, kaczagott fel társam.

Közeledtünk a Iádhoz. Három rnegsem 
ácso fenyő sudár volt keresztül vetve a 
pataki n, nyír vessző gúzszsal összekötözve. 
A hidi I egy siró leányt pillantottam rneg. 
Lenn ült a víz mellett hófehér ruhában, 
hosszú szőke haja szétfolyt körülötte; kezeibe 
rejtett' az arczát. Két válla reszketett a sí
rástól. így sirathatta Heró Leanderét. Virágzó 
íriszek ölelték körül.

— Az elég ia  felelt kérdő pillantásomra 
társán Kövezett útra értünk. Nem messzire 
egy város fehér házai villogtak felénk a 
a eyprus fák közül. Alig haladtunk száz 
lépest nagy por kerekedik előttünk, a por-

n y í r e  g  y  h  A /. a .

Ugyancsak egyhangúlag elfogadták a 
kövezésre váró utczák kikővetkeztetésének 
progranimját is, — a mely programm 
ugyan csak az esetben lesz végrehajtható, 
ha a kövezetvám díjtételek felemelését a mi
niszter engedélyezi.

Fábián Cornélia szini-akadémiai növen
déknek e város részéről havonként 15 frt 
segélyt szavaztak meg.

A városi szervezkedési szabályrendeletre 
vonatkozó vármegyei határozatot a szabály
rendeletet átdolgozása végett kiadták a szer
vezkedési bizottságnak, — a tisztviselői nyug
díjra vonatkozó szabályrendeletet jóváhagyó 
varmegyei határozatot pedig tudomásul vc- 
vén. életbelépését 1899. január 1-re tűzték ki.

A gőzfürdőre vonatkozólag elfodadták a 
tanács azon javaslatát, hogy a jövő taraszig 
a gőzfürdő házilag kezeltessek, addig pedig 
kitakarittassek és rendbe hozassék.

A tárgysorozat többi tárgyainak elinté
zése után végül megalakították a jövő évre 
érvényes legtöbb adót fizető képviselőtestületi 
tagok névsorának összeállítására szükséges 
bizottságot.

K ra fft -E b in g  az egész* * 
ségrol.

A bécsi orvosi egyetem hírneves pro fesz - 
szorának, Krufft-Ebingnek intő szózatait ol
vassa most egész Európa. Nem mond semmi 
újságot a tanár ur. Mindazt, amit most 
európaszorte olyan nagy mohósággal olvas
nak, már vagy tiz esztendővel ezelőtt el
mondta .Egészséget és beteg idegek* czimü 
könyvében. S hogy most, e munka uj — 
negyedik — kiadása révén ismét szárnyaikra 
kapták szavait a lapok, az annak a jele, hogy 
millióknak együttérzését keltette föl és milliók 
bajának diagnózisát állapította meg említett 
munkájában.

A pihenés életrendjéről szóló fejezetben 
a következőket mondja a kiváló orvoslanár:

A gimnasztikát, mint a testi- és szellemi 
erők fölfrissitőjét mindenkor kellőképen gya
korolták az emberek. Torna, játék és minden
fele sportok mellett a legújabb gimnaszti-

fellegből vadul vágtató paripa alakja válik 
ki. A nyeregben szeles mellű kémény arczú 
dalia ült. A feje fölött feher sas hasította a 
levegőt.

— Ki volt ez?
— A hős kö lten i' n y .
Újra lovag közelit, de mielőtt hozzánk 

érne letér az útról, aztán kardot ránt és 
bősz orditas közt aprítani kezdi a bojtorjánt 
és a bogácsot.

— Hát ez mit csinál?
— Ez a p a r ó d ia . Tisztet teljesiti.
He értünk a varosba. Elől mindjárt 

tüskés gledicsia sövény körített egy gondo
zatlan kertet. A kert középén szürke már
vány görög oszlopos tornaczczal, tekintélyes 
külsejű ház feküdt A tornáczon magas fé
két ruhás asszony állt. Kezeit összekulcsolta, 
könnytől csillogó szeme a távolba mélyedt. 
Szája keményen össze volt szorítva. Szép 
arczát idő előtti redők barázdázlák.

Megismertem a d r á m á t.

Kifogástalan elegáncziával öltözött úr 
jö tt velünk szembe, karján mosolygó höl
gy tcské vei.

— Uraságod nyilván idegen, szólít kel
lemetlen hangon.

— Az vagyok, feleltem kalapomat meg
billentve.

— Högtón észre vettem esetlen bámész- 
kodásáról:

— De uram . . .
— Nem szóllom meg érte, arezvonásai- 

nak spontán meghódolása, impressziói előtt 
nem volt rút — Naturália non sunt turpia —- 
csakhogy akaratom ellenére eszembe juttatta 
a borjut meg az uj kaput.

— De kérem uram . . .

kai eszközről, a kerékpárról sem szabad ma 
már megfeledkezni. Amig versenygéssé nem 
fajul a bicziklizés, a modern élet sok káros 
hatását ellensúlyozza. Orvosi szempontból 
csak örülni lehet terjedésének.

Hogy a szellemi munkás hány órahosz- 
szat dolgozhatik egyhuzamban anélkül, hogy 
egészségének ártana, azt csak megközetilőleg 
s csak individuálisan lehet megállapítani. Az 
embereknek csak kis része képes három órá
nál tovább egyfolytában dolgozni.

Emésztés közben nem szabad szellemi 
munkát végezni, mert egyik zavarja a 
másikat.

Az angol és l'ranczia szokás, hogy tudni
illik a napi munka elvégzése után ebédelnek, 
egészségesebb minden más rendszernél.

Több, munkával eltöltött nap után hosz- 
szabb pihenőt kell tartani. Erre már régen 
rájöttek az emberek. Ennek a szükségnek ki
elégítését parancsolja a hetedik nap meg
ünneplését elrendelő isteni parancsolat s a 
modern társaságnak igen sok oka van ennek 
a parancsnak a teljesítésére.

A pihenésre szánt napokat valóban 
pihenéssel is kellene eltölteni, nem munkával, 
ivással, hazard és izgató játékokkal.

A vasárnapi pihenés maga még nem eleg 
a szellemi munkásnak. Szüksége van rá, hogy 
esztendőnkint legalább egyszer hosszabb 
szabadságot kapjon teljes szellemi és testi 
pihenés végett.

Ezt a szabadsugidőt nem szabad nagyon 
rövidre merni a szellemi munkásnál. Egy 
hónap a legkevesebb, amennyire jogosan 
tarthat igényt az, aki különben az egesz 
esztendőt a nagyvárosban, négy fal között 
tölti. Hanem ezt a szabadságot okosan kell 
fölhasználni, iia azt akarjuk, hogy eredménye 
is legyen. A természet nyugodt tuegélvezésére 
kell szánni, nem a félvilágban való utazga
tásra, éjszakai vasutazásokkal

Ez ellen a szabály ellen igen sokan véte
nek. Többnyin* körutazással, nagyvarosok 
megtekintésével, zajos mulatságokkal, szín
házak, múzeumok, képtárak látogatásával, 
tudományos és egyéb összejövetelekkel töl
tik el.

— Ne beszéljen mondat töredékekben. 
Előbb gondolja át, hogy mit akar mondani, 
aztán rójja össze a mondatot nyugodtan es 
csak akkor hozza nyilvánosságra.

— Ez már sok, mi jogon kritizál es 
tanitgat ön engem ?

— Még heveskedik is. Csinos. Érzelmeit 
ne engedje úrrá lenni maga fölött soha, 
mert könnyen nevetségessé válik. Jó uracs- 
kain önnek még nagyon, nagyon sokai kell 
tanulni. Rá!

— Ki volt ez a . . .  a?
— A k r i t ik a .  Szerencse, hogy ön fog

lalkoztatta, mert különben nekem gyűlt volna 
meg vele a bajom.

— Szörnyű alak. Hat a ki a karjába 
ragaszkodik ?

— Az nem ide való. Ő urasága inellett 
sem állandó. A kedvcncz prim adonnákká.

Alig teszünk pár lépést, meglepetve kiál
tok fel.

— Kávéházi Kávéház a — literatura- 
hoz — Nézzünk be. Kevesen vannak benn. 
Kísérőmmel letelepszünk egy asztalkához.

— Dincsér, egy feketét!
— Azonnal!
I’ar perez múlva előfut a pikkoló egy 

rendkívül komikus arczu liczkó és le tesz 
elibém egy fogkefét.

— Hát ez mi?
— Egy fogkefét méltóztatolt parancsolni.
— Hova jár az esze, egy csésze feke

tét kértem.
— Pardon, azonnal hozom.
Mig oda jár, figyelmeztet a szürke ur, 

ki eddig egykedvűen ült székén, hogy ne 
legyek dühös, barmit tesz is a ficzkó, inért 

* — C o n ce tti, az erőltetett élez.



Épen ilyen oktalanság, ha gyönge izmu, 
edzetlen emberek hegymászásra adják magu
kat. Néhány hét alatt nem pótolhatják az 
izmok, amit egész esztendőn ál elmulasztot
tak. Az ilyen erőltetett sporthatnámság nem 1 
egy embert döntött mar súlyos szív -  és 
tüdő bajba.

A pihenésnek és a falun való tartóz
kodásnak roppant nagy fontossága van az 
egészségre, azonban még hívóiról sem tudják 
ezt megérteni, nemhogy méltányolnák.

A V a ss -fé le  te lefon
kapcso ló.

Említettük előző számunkban, hogy V a ss  
J ó z s e f ,  Nyíregyháza város segédmérnöke — 
aki mellesleg mondva, már több rendbeli s a 
legkülönbözőbb találmány feltalálója nevével 
dicsekedhetnék, ha szerénységével a dicsekvés 
összeférne, — legújabban a te le fo n o n  dolgo
zott ki egy olyan újítást, amely hivatva van 
idővel különösen a vidéki telefonok építésé
nek, berendezésének és kapcsolásának eddigi 
rendszerét átalakítani.

Megígértük azt is, hogy ezt a nevezetes 
találmányát, amelyre immár a szabadalmat 
is megszerezte részletesen ismertetni fogjuk.

Ezúttal kíséreljük meg ezt, már aineny- 
nyíre igy leírás utján, rajzok és készülékek 
nélkül lehetséges.

Legvilágosabb lesz a kép, ha a Vass-féle 
telefon kapcsolási rendszert az eddigi kap
csolási rendszerrel egybehasonlitjuk.

Miként történik most a telefonállomások 
összekapcsolása ?

Minden telefonhálózatnak van egy köz
pontja. Ebből a központból ágaznak szét 
a vezetékek az egyes telefonállomásokhoz.

Tegyük fel például, hogy Nyíregyházán 
a már felépített, de a  központi váltok hiánya 
miatt még a forgalomnak át nem adott 
telefonhálózatnak van 50 előfizetője, vagy is 
ugyanannyi állomása: A központból, a posta- 
hivataltól minden egyes állomáshoz külön 
vezetékek ágaznak szét.

Ha most már a városházán levő állo
másról például a laktanyába valaki beszélni

— Hozza m ár a feketét. Letesz elibém 
egy gondosan letakart csészét. Felemelem a 
fedőt, nincs benne semmi.

— Ne komédiázzék velem, nem fogom 
tű rn i!

— Kérem én azt a csészét hermetice 
lezártam, hogy fény nem juthatott bele, a » 
mi pedig teljesen világosság és fény nélküli, 
az sötét, vagyis fekete, uraságod egy csészé
ben rendelt feketét, én azt hoztam, ergo itt 
kifakadásnak helye nincs.

Heláttam, hogy ezzel nem lehet okosan 
beszélni. Más pinczer után kiáltottam. Oda
jö tt egy ostoba kinézésű ifjú.

— Hozzon egy csésze kávét.
— Egy csésze kát meg vét ? Hozok- 

vetlengedelmeskedm.
— Szent egek hát ez ki ? — Fordultam 

társamhoz.
— A s zó já té k , nem rósz fiú.
Csakugyan kaptam kávét. Mig szürcsől-

tem, megmutogatta hogy körülöttünk melyik 
alak mi. A pénztáros kisasszony a sa y n c te . 
Az a tagba szakadt kis ember a sarok asz- . 
tálnál a g n ó m a . Mellette az a hülye fráter 
szépén megkötött nyakkendőjével, nagy hajé- j 
val, viszinü szemeivel a v e rs  ó h o zzá .

Folytattuk sétánkat. Egyszerre ránk ro
han egy szurtos koldus. Jajgatva kért ala
mizsnát, közben mutogatta borzasztóan meg
csonkított karját. Nem akart elmaradni, mig 
nem löktem neki egy pár fillért.

— Tudja ki volt ez?
— ?
— A p o n y v a ir o d a lo m .
ószbe borult alakok tartottak felénk. — 

Méltóságteljesen lépkedtek fekete talárjaikban.
— A tudományos irodalom képviselői; j 

suttogta hozzám hajolva a N a p ih ír e k .  — A

N Y Í R E G Y H Á Z A .

óhajt, először csöngettyü jelt ad a központba, 
a posta hivatalba s ott kéri összekötni a 
városházától a postahivatalig futó vezetéket 
a postahivatalból a nagylaktanyába futó ve
zetékkel.

A Vass-rendszere épen ezeket a külön 
a központba, illetve a központból az egyes 
állomásokhoz futó vezetékeket s igy magát 
a központot is feleslegessé teszi, anélkül, hogy 
a beszélgetés a következő állomásokon kihall
gatható volna.

Az ő rendszere szerint ugyanis a veze
tékeken e g y m á s u tá n , sorban következnek az 
egyi s állomások, épp úgy, mint például a 
villám világítás vezetékein az egyes lámpák.

Ötven előfizetőnél, illetve állomásnál 
tehát a telefonvezeték kiindulva az elsőnél 
megy sorba, hogy úgy mondjuk körül vala
mennyi állomásra.

A találmány fináncziális jelentősége tehát 
már itt, a vezetékek sokkal, illetve so kszo r  
kevesebb volta miatt is szembeszökő. Tegyük 
tel például, hogy a központból átlag minden 
állomás 500,méterre esik, akkor az állomások 
részére ötvenszer ötszáz, vagyis 25000 méter 
vezetékre van szükség ma, mig a Vass rend
szere mellett — kerek számítással élve, vagyis 
az egyes állomásokat 500 méteres sugaru 
körben képzelve — a ludolphi-féle száui- 
szerint 3110 méternyi vezetek elegendő. — 
A megtakarítás tehát majdnem 0O',/o.

Ilyen olcsó és egyszerű telefon berende
zés azonban már van is — például az árvíz
védelmi társulatoknál, törvényhatósági háló
zatokban stb. — ez tehat nem uj találmány. 
Csakhogy az ilyen telefonon amit egy állo
máson beszélnek, az a többi, valamennyi 
állomáson hallható.

A Vass találmányának lényege azonban 
éppen abban rejlik, hogy ö a kívánt állo
máson kívül a többi állomást az összekötés
ből kizárja, illetve a kapcsolást, összekötte
tést csak a beszélő által kívánt állomással 
létesít.

És ezt igen elmés és még is igen egy- 
szerö utón éri el.

Mindenik állomáson egy — a körfűrész
hez hasonló alakú, de természetesen sokkal

b io ló g ia , zo o lo g ia , geo ló g ia , p a le o n to lo g ia , a n - 
th ro p o lo g ia , e th n o lo g ia , e th y m o lo g ia , mutogatta, 
isinertgette őket sorra, a mig elhaladtak.

Hangos lármával lett tele a levegő.
Az utcza végéről folytonos üdvrivalgás 

közt, hatalmas díszkocsi, kerekeken gördülő 
pazarul aranyozott trón közelített.

Százan húzták, tolták a diadal szekeret. 
Útjába virágot szórtak.

— Mi ez? Fordultam kisérőmhöz.
— f ’nnnep. Irodalom ország munkásai 

únneplik a leghatalmasabb urat. A kit min
denki szolgál, a kinek még a mások szolgái 
is annyira kedvében járnak, hogy saját uruk
nak sem tehetnek eleget.

Hozzánk ért a menet. Társam szintén 
lekapta kalapját és éljen kiáltásokban tört 
ki. Aztán savanyu arczczal fordult hozzám.

— Hiába, divat, hát divat.
A kocsi tetején az arany baldakin alatt, 

egyik lábát a másikon keresztül hajítva, vas
tag szivarját szíttá egy jól táplált uracs. — 
Fásultan mosolygott az ünnepeltetés zajának 
újabb és újabb kitöréseire.

— De hát ki ez az ur?
— Ki? Hát nem ismeri? A tá rc sa .
__ Hihetetlen. — Irodalom országnak ő

lenne az első alakja.
— Sajnos.
— És kik tolják a diadal szekeret?
— Az irók. A lyra, dráma és epika ösz- 

szes munkásai.
Megszédültem. Sűrű nehéz kőd zuhant 

reám. A zaj eltűnt, sírbolt csendessége hall
gatott köröskörül.

Álmodtam volna? . . .
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kisebb alakú — fogazott kereket alkalmaz. 
A fogazott kerék fogai számozva vannak. 
Minden szám egy-egy állomásnak felel meg.

A Vass találmánya szerint már most, 
hogy a kívánt állomással való kapcsolás léte
süljön, a beszélni kívánó a saját állomásán 
levő fogas kereket egy e czélra kidolgozott 
készülékkel az illető számra igazítja, miköz
ben az összes állomások fogazott kerekei a 
villamos áram segítségével ugyanazt a fordu
laton megtevén ugyan azt az állást foglalják 
el. Ugyde, mig a többi állomásokon a foga
zott kerekek ebben a helyzetben a villamos
ságot nem vezető anyagból készült részükkel 
érintkeznek a vezetékkel, addig a kívánt állo
más fogazott kerekének épen abban az állás
ban érintkezik a villamos áramot vezető ré
sze és igy ezzel, de csak is ezzel jő létre az 
összeköttetés.

Képzeljünk például tizenkét egyforma nagy
ságú óralapot mintha ezek volnának tizenkét 
állomáson. Ugyde az elsőn csak I, a másodi
kon csak a II és igy tovább, a tizenketedik 
állomáson csak a XII óraszám helyén volna 
a lap jó áram vezető anyagból, például aczél- 
ból, a többi része pedig például porczellánból. 
Ha most már a hatodik állomást akarjuk a 
vezetékbe kapcsolni, a lapot, illetve az áram 
segítségével mind a tizenkét állomáson mind 
a tizenkét lapot odaforditjuk, hogy a VI. 
szám kerül felül, amikor is a hatodik állo
máson a fém a kapcsolást létrehozza, a többi 
állomáson azonban ugyanakkor porczellán 
fog érintkezni a vezetékkel, tehát összeköt
tetés nem létesül.

Azt hisszük ebből a hasonlatból rajz 
nélkül is megérthető a Vass találmányának 
a lényege.

Ez a fogazott kerékrendszer azonban a 
találmánynak csak az alapgondolata, csak a 
kiinduló pontja.

De különösen érdekes a Vass találmá
nyában az, hogy miként használja fel magát 
a villamos erőt arra, hogy vele ezeket a fo
gazott kerekeket az összes állomásokon moz
gásba és a kívánt állásba hozza!

A találmányt aztán, amely eddig ismer
tetett részeiben tulajdonképen már más ezé- 
lokra kipóbált es alkalmazásban levő mód
szerekkel éri el czélját, egyenesen zseniálissá 
minősíti az a további része, hogy egy 20 
fogú fogazott kerék segítségével nem húsz* 
hanem s z á z , harmincz fogú fogazott kerék 
segítségével nem harmincz, hanem e zer  állo
más között lehet vele külön kapcsolásokat 
létrehozni.

Hogy ezt miként oldja meg annak le
írásához már bele sem merünk fogni, mert 
ehhez már maga a készüléknek egy mintá
jára, vagy legalább is több rendbeli jól ki
dolgozott ábrára volna szükségünk.

Épen ezért megelégszünk azzal ha fel
említjük, hogy például egy 20 fogú fogazott 
keréknél az első 10 fog egyenként 10—10 
állomással, a második 10 fog pedig aztán 
ezek  k ö z ü l a kívánttal hozza létre az össze
köttetést. Szóval a tizes-számrendszer nyer 
alkalmazást.

Ha tehát például a 67-ik állomással 
kíván összeköttetést létrehozni, akkor előbb 
a 6-dik *t i z e s * fogra állítja a kerekeket, 
aztán .átváltja* az , z y y e s u értékű fogak me
netére, es ott a 7-ik „egyes* fogra fordítja 
a kerekeket. így kapja meg a 67-ik számot, 
vagyis a 67-ik állomást.

Felhívás
N yíregyh áza  városának hazafias 

közönségéhez!
Polgártársak!
Édes hazánk felvirágzása s a magyar 

nemzet boldogsága érdekeben szólunk hoz
zátok.

Kötelességeit úgy is nvnt ember, úgy 
is mint honpolgár, mindenki ismeri, kall, 
hogy ismerje, és teljesitse is. Az állam 
személyünkben és vagyonúnkban megvéd
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jogainknak érvényt szerez és a közjóra 
irányuló egyesülésünkben hathatósan támo
gat. De a nemzetnek szellemi és vagyoni 
nagyságát, a haza összes polgárainak boldog
ságát csakis a n e m z e ti ö n tu d a t fogja meg
szerezni s e nemzeti öntudatból származó 
h a z a fia s  te t te in k  fogják biztosítani!

Polgártársak!
Egyesülnünk kell szívvel és lélekkel, 

n em ze tisé g re , f a j r a , n y e lv re  és v a llá s ra  va ló  
te k in te t n é lk ü l, annak a .bölcsőnek és sír
nak- fiúi szeretetében, mely mindnyájunkat 
„ápol s eltakar;* egyesülnünk kell karral és 
fővel, h iv a tá s r a , fo g la lk o zá sra , p o l i t i k a i  f e l 
fo g á s r a  va ló  te k in te t n é lk ü l, annak a földnek 
megtartásában, melyen kívül .nincsen szá
munkra hely,* melyen .élnünk s halnunk 
kell í*

Egyesüljünk tehát, polgártársak, hazafias 
egyesületté mi is, lépjünk be abba a hatal
mas n N e m z e ti  S zövetségbe, melynek megalapítá
sán hazánk legjobbjai fáradoznak, s melynek 
sikerei őrömmel töltik el barátainkat, meg
szégyenítik, letiporják ellenségeinket.

Békében hatalmasabb alkotást, táma
dás esetén hatalmasabb védőpajzsot, nemzeti 
öntudatunk emelésére hatalmasabb eszközt, 
hazafias cselekedetek végrehajtására hatalma
sabb erőforrást képzelni sem tudunk, mint 
a milyen a Nemzeti Szövetség lesz, ha minden 
magyar őrömmel, büszkeséggel, áldozatkész
séggel sorakozik annak diadalmas zász
lója alá.

E g y e té r té sb e n  v a n  a  m i  erő n k , m u n k á s  
á ld o z a tu n k b a n  a  m i d ic s ő s é g ü n k !

Jöjjetek el, legyetek ott mindnyájan 
azon az a la k u ló  közgyiVAsen, mely a szekes fő
városból s a már számos testveregyesülettől 
erkező vendégek jelenlétében f. évi október  
h ó  3 0 - ik  n a p já n  v a s á r n a p  d é le lő tt 1 1  ó ra ko r  
varmegyénk székházának dísztermében a  n y í r 
e g y h á z i n e m z e ti szövetség  megalakulását fogja 
proklamálni.

Hazafias üdvözlettel: 
Somogyi G yula,

szervező bizottsági elnök-

A z  a la k u ló  kö zg y ű lé s  tá rg y so ro za ta  :
1. Elnöki megnyitó beszéd. Tartja : 

S o m o g y i G y u la , a szervező bizottság elnöke.
Dr. l l 'T c z e g h  M ih á ly  az .Országos 

Nemzeti Szövetség* igazgató elnökének válasza.
3. Szabolcsvarmegye közönsége nevében 

M ik e c z  J á n o s  alispán üdvözlő beszéde.
4. A .Nyíregyházi Nemzeti Szövetség* 

megalakulásának elhatározása; a tisztikarnak 
es igazgató választmánynak megválasztása.

5. Zárszó. Tartja a megválasztott elnök.

H íre k .
— A sötét napok után. A genfi tragédia, 

amely a magyar nemzettől elrabolta a leg- 
szeretetlebb királynét, kimon Ihatatlan mély
ségű gyász leplével vonta be ennek a ne zet- 
nek érzelem világát. Nagy volt a vesztesség, 
nagy volt a gyász is, amely nyomon követte. 
Ez a ncinzet bebizonyította sokszor, hogy oly 
melyen, oly rendíthetetlenül tud szeretni, 
mint egyetlen nemzet sem, s tud úgy gyá
szolni, mint ahogy nem tudnak sehol’e vilá
gon. Múltak a sötét napok, egyik a másik 
után. Immár letelt az az időhatár, amelyet 
önmagunknak kiszabtunk a gyászunk külső 
jeleire. Hordtuk e jeleket, házunkon ott len
gett a fekete zászló 30 napon keresztül. Le
szedhetjük már a karjainkról a fátyólt, be
vonhatjuk a zászlót. Hanem az a gyász, amely 
szivünk melyéből fakadt, nem szűnt a 30 nap 
leteltével Az emlékezet, amely a nép lelküle
tűből regrket lóg fakasztani, s daloknak ad 
életet, örökre megfogja tartani a dicső király
nét, a magyar nép drága kincséül.

— A Bessenyei kö téli programmja. A 
Bessenyei kör minden bizonynyal meg fog 
felelni annak a czélnak, a melyet maga elé 
tűzött. Egyhangú, szaggatott társadalmi éle
tütik feltalálja benne azt a tényezőt, amely

meddő, tehetetlen állapotából kivezeti s meg
nyitja egy eredményesebb, munkás jövő ka
puját. Munkálkodását még ez évbeu fölveszi. 
Sok biztató jel mutat arra, hogy meg is 
fogja a munkálkodásával mindazt valósítani, 
amit akar. S tagjai, különösen az igazgató
választmány és a szakválasztmányok való
sággal szeretetteljes gondoskodással és éber 
érdeklődéssel viseltetnek a kör ügyei iránt, 
épen azért tekintettel arra, hogy társadalmi 
és közéletünk legkiválóbbjai érdeklődéséről 
és tettrekészségéről van szó, kecsegtet a re
mény, hogy már a legközelebbi jövőben is 
kifejti a kör a vármegye és Nyíregyháza vá
ros társadalmára üdvös hatását. A kör igaz
gató választmánya tegnapi igen látogatott ülé
sében foglalkozott az irodalmi szakválaszt
mánynak a kör ez évi programmját tárgyazó 
javaslatával, s elhatározta, hogy deezember 
első szombatján egy nagyobb szabású s orszá
gos hirü művészi erők közreműködésével is 
nyilvános estelyt rendez, amelynek kivitelé
vel az elnököt, a szakválasztmányok elnökeit 
és főtitkárt bízta meg. Januártól kezdődőleg 
áprilisig minden hónap első szombatján este 
6 —8-ig házi estélyek fognak rendeztetni az 
irodalmi szakválasztmány által, amelyeken 
c sa k  a  kö r  ta g ja i s az általuk bevezetendő 
vendégek vehetnek részt. A házi estélyek díj
talanul látogathatók. Az estélyek évi soro
zatát a Bessenyei szobor leleplezési ünne
pélye alkalmából május havában rendezendő 
fenyes estély rekeszti be. A házi estélyek 
után közős vacsora lesz, amelyen szintén 
csak a kör tagjai jelenhetnek meg. Az igaz
gatóválasztmány felhívást intéz a kör tagjai
hoz. hogy az estélyeken való közreműködésü
ket a főtitkárnál jelentsék be, s ezenfelül az 
irodalmi szakválasztmány fog gondoskodni 
arról, hogy a/ok, akiknek közreműködése 
kívánatos, felkéressenek, s általában az esté
lyek változatos es szórakoztató program újá
nak megállapításáról.

— Samassa érsek alapítványa. Samassa 
József dr. egri érsek abból az alkalomból, 
hogy legközelebb eléri érseki méltóságának 
huszonötödik évéi, uradalmi tisztviselői szá
mara özvegy és árva nyugdíj-intézetet létesí
tett és e czelra uradalmi igazgatójának ötven
ezer koronát bocsátott rendelkezésére. Samassa 
érsek ugyan ebből az alkalomból még több 
más jótékonyczelu alapítványt is tervez.

— Zelenka püspök a német császár kísére
tében. II. Vilmos német császár felszólította 
Zelenka Pál tiszai kér. ág. ev. püspököt, hogy 
csatlakozzék kíséretéhez, a melylyel a német 
császár nagy keleti útját megteszi. A kitün
tető felhívásnak a püspök nr óméi ósága ter
mészetesen a legnagyobb készséggel eleget tett 
s a fiival és titkárjával csatlakozván a német 
császár kíséretéhez, most már útban van 
Kon>tantinapoly fele. Távolléte alatt a püspöki 
teendőket Terai Gyula főesperes látja el.

— A ref. műkedvelő daltársaság dalestélye.
Mint a hogy e lap mull havi első számaiban 
jelezve is volt a nyíregyházi ev. ref. műked
velő daltársaság 3 eves fennálási emlékere 
részben a ref. templom orgona javára, részben 
pedig saját pénztára gyarapítására egy láncz- 
mulatsággal cgybek >tőtt nagyobb szabású 
dalestélyt akart tartani szeptember hó 11-én. 
Az úgy erkölcsileg, rnint anyagilag teljesen 
sikerültnek ígérkező d a le s té ly  megtartását 
azonban megakadályozta volt arna szivet 
es lelket leverő s megbénító, rémségesen 
megrendítő hir, a szeretett királynő gyászos 
halála. Ki gondolt volna akkor mulatozásra, 
mikor egy nagy halott fekszik gyászos ra
vatalán? A kis egyesület is a hir véte
livel azonnal intézkedett s a közönséggel 
falragaszon tudatta, hogy az országos gyász 
miatt nem !<-*»* dal* >tély, elnapoltatik bizony
talan időre. Ürömmel jelezhetjük, hogy a 
tervezett dalestély meg fog tartatni a jövő 
november hó 5-ik napján, szombaton. Bár 
a meg nem tartott dalestély kiadási költségei 
meg teljesen fedezetlenek, a kis egyesület, 
hogy a nagy közönséget az estély megtartása 
idejéről pontosan értesítse, uj pót meghívó
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kat bocsát ki, melyek e hét folyamán szét 
is küldetnek a szélrózsa minden irányába. 
Az est műsora némileg változik, a meny
nyiben az egyes számok megcserélődnek s 

í a tilinkó helyett cziinbalom játék lesz. Ez 
| azonban semmi tekintetben sem lesz hát

rányára az est fényes program újának. Mert 
pl. ki ne hallgatná élvezettel az ifjú cziinbalom 
virtouzt H o rv á th  B e r ta la n  urat, kinek gyors 
keze, művészi játékáról a közelmúltban volt 
alkalmunk meggyőződni, s ki ez alkalommal 
is egy Ízlésesen összeállított m a g y a r  n é p d a l  
csoportot fog előadni. Olvasva különben a 
daltársaság ez estélyének műsorát, nem mon
dunk nagyot akkor, midőn azt állítjuk, hogy 
e műsor oly ügyességgel v.in összeállt va, 
hogy bátran odaillenek akármilyen nagysza
bású hangverseny program ijának. -r- 1.
Riadó . . . Boieldieu Ferencitől. Énekli a 
daltársaság. 1. Komoly szavalat. Előadja Bán 
Lajos úr. 3. Magyar népdalok. C im balm on 
előadja Horváth Bertalan úr. 4. Kuruc/, nóta. 
Férfikarra tette Káldy Gy. Énekli a dal
társaság. 5. Vig monolog. Előadja Janosch 
Rudolf úr. 6. Népdalok . . . Gaal Ferenci
től. Énekli a dal társaság. 7. Bariton solo, a 
„Sáckingeni trombitás*-hói. Énekli Nagy 
András úr. 8. Csendes éj. Férfi karra á t
írta Hodossy B. Énekli a daltársaság. — 
Táncz.

— Gyászrovat. Ozv. Topser János rnint 
férj, úgy a saját, valamint leánya, özv. Andrássy 
Sámuelné született Topser Karolina és az 
összes rokonság nevében is, szomorodott szív
vel jelenti, a legjobb feleség, szerető anya 
és rokonnak T o p se r  J á n o s n é  szül. Soltész Emí
liának folyó I 898. évi október hó 14-én esteli
9 órakor, eleiének 72-ik, boldog házasságá
nak 2f»-ik évében, hosszas szenvedés után 
történt gyászos elhunytat. A megboldogultnak 
földi maradványai folyó évi október ho IG-án 
d. u. 3 órakor fognak az ag. ev. h. vallás 
szertartása szerint az orosi utczai saját ház
ból, a vasút melletti sirkertben örök nyuga
lomra helyeztetni. Nyíregyháza, 18^8. október 
hó 15-én. Áldás es béke lengjen porai felett! 
— Ozv. Dobránszky Jánosné szül. Kelcz 
Apollónia mint feleség, úgy u saját, vala
mint gyermekei: Gyula, neje és gyermeke, 
Gusztáv nej • és gyermekei, János, Mária és 
férje, Ilona továbbá az összes rokonság ne
vében is, szomorodott szívvel jelentik, a leg
jobb férj, szerető apa, após, nagyapa es 
rokonnak idösbb  I lo b r a n s z k y  J á n o s n a k  folyó 
1898. évi október hó IG-án, esteli 6 órakor, 
életének GG-ik, boldog házasságának Vd-ik 
évében, hosszas szenvedés után történt gyá
szos elhunytál. A megboldogultnak löldi 
maradványai f. évi október hó 18-án d. e.
10 órakor fognak a gór. kath. egyház szer
tartásai után, a kótaji sirkertben őrök nyu
galomra tétetni. Kótaj, 1898. október 17-én. 
Áldás és béke lengjen drága porai felelt!

— A Barossszobor készen van. A Baross- 
szoborbizotUág arról értesítette a kereske
delmi minisztert, hogy a szobor teljesen ké
szen van es igy semmi sem nII útjában a 
november húszadikára tervezett leleplezés 
ünnepély tartásának. A felterjesztéssel kapcso
latban a bizottság arra kerte a minisztert, 
hogy a M. A. V. igazgazgatóságát a szobrot 
környező kert rendezésére utasítsa. A minisz
ter eleget tet.l ennek a kérelemnek és a kert 
rendezéséhez már hozzá is fogtak.

-  III. Béla király temetése A budavári 
Mátyás-templom Szentháromság kápolnájában 
éjjel-nappal dolgoznak azon a kőkoporson, 
amelybe III. Béla király és felesége főidi 
maradványait helyezik. A ktpolna közepén 
emelkedik a terméskőből faragott széles sar- 
kophag, melynek lábánál három czitner v an : 
Magyarország egykori ezimere, az apostoli 
kettöskereszt, az Arpád-ház ezimere vörös- 
fehér pólyákká! es azokban az oroszlánokkal 
s a Chalilon tranczia herczegi-ház ezimere.
A födelén domborműben van kifaragva III. 
Béla királynak és feleségének életnagysága 
alakja. A koporsó fölé kőbaldachin borul és 
e fölött a falon dombon; üvek vannak. A fő-



alak a Megváltóé és körülötte sorakoznak az 
apostolok. Ott van a négy evangélista szimbo
likus jelképe is. Két oldalt fekete márvány
tábla van a talba illesztve. Az egyiken a 
király elhalálozása van megörökítve és a 
másikon az Árpád-ház családfája és le van 
vezetve rajta I .  F e r e n c i  J ó z s e f  királynak az 
Á r p á d - h á t t a l  való r o k o n s á g i . A királyi-pár 
csontjait rejtő mostani két rézkoporsót a 
temetést megelőzőleg két napra a templom
ban közszemlére teszik. Ez alatt az idő alatt 
a cziszterczia-rend tagjai tartanak a koporsók 
előtt vigiliákal. A gyászünnep október 21-én, 
pénteken délelőtt tiz órakor kezdődik. A 
szertartást Vaszari Kolos bíboros herczeg- 
primás végzi Hornig Károly báró veszprémi 
és Steiner Fülöp székesfehérvári püspökök 
segédletével. A gyászmise alatt a templomi 
ének és zenekar Mozart nagy rekviemét és 
Mosonyi Mihály magyar liberóját adja elő. 
Mise után a papság a katafalk elé vonul és 
ott lesz a libera, melynek végeztével a czisz- 
terczita-atyák vállukon viszik a koporsókat 
a Szentháromság kápolnába és ott a kőko
porsóba helyezik, amelyet a herczegprimás 
beszentel.

— Lelkész választás A tisza-vidéki ág. 
h. ev. egyházmegyebe kebelezett P a e d u s  
községben f. hó 9-én volt a lelkész válasz
tás O e d u ly  H e n r ik  nyíregyházi lelkész, mint 
M a tc r n y  főesperes helyettese és S z i r m a y  
Ö dön  egyházfelügyelő, dr. mint M cskó  L á s z ló  
egyházmegyei felügyelő helyettesének elnök
lete alatt. Egyhangúlag K o z la y  J ó z s e f  volt 
nyíregyházi segédlelkész, majd uj-klenóczi 
lelkész választatott meg.

— A Gffzflirdó' újból bérbeadva. Mint 
már lapunkban jeleztük, a gőzfürdő bérbe
adására másodszor hirdetett zárt ajánlati ver
senytárgyalás eredménye, hogy arra egyedül 
Tolnai Sándor a Sóstó fürdő bérlője jelent
kezett. ki a gőzfürdő bér élvezetéért 1500, illet ve f 
1800 frtot hajlandó fizetni. Ezzel szemben a 
város képviselőtestülete elhatározta, hogy a 
gőzfürdőt most november 1-étől jövő év május 
1-éig házilag fogja kezelni, s ez idő alatt 
rendbehozatja és kitisztiltatja s csak aztán, 
tehát a jövő évben fogja az uj pályázatot 
meghirdetni. Időközben azonban Tolnay Sán
dor, és rajta kívül az eddigi bérlő Gazsó 
László, továbbá Sándor Mór a Júlia gőz
malom-kezelője újabb ajánlatokat adtak be a 
varos tanácsához, amelyben Tolnai 2000, 
Gazsó 2100 frt évi bért ajánlanak meg, úgy 
azonban, hogy az épület és a berendezés jó 
karban tartása a város kötelessége legyen 
Sándor Mór ellenben 2050 frtot ajánl, de 
magára vállalja a jókarban tartás kötelezett
séget is. A tanács a pénzügyi szakosztálylyal 
együttesen tegnap, szerdán délután vette tá r
gyalás alá az ajánlatokat, s azok közül a 
Sándor Mórét fogadta el.

— Gyógyszertár Bulyon. A vármegye kö
zönsége a m. heten tartott közgyűléséből felirat 
intézését határozta el a belügyminiszterhez, 
hogy a vármegye főorvosának és egészség
ügyi bizottságának véleménye alapján is, Bu
lyon gyógyszertár felállításai engedélyezze. Az 
engedélyért már is három pályázó aspirál s 
minthogy az érdekelt községek véleménye a 
pályázók közül keltőnek az ajánlásában meg
oszlott, a vármegye közönségé, a bulyi gyógy
szertár engedélyezését, személyekre való tekin
tet nélkül kéri.

— A szabolcsmegyei agarász-társulat ez
évben az országos gyász miatt bált nem fog 
tartani ellenben 1898. november hó II-én 
este 10 órakor, Nyíregyházán tartja k ö z g y ű lé 
sé t a .Korona" szállodában; 1 2 -*n és ezt 
követő napokon D ij - a g a r á s z a tá t , mely alka
lommal az agarak beiratásat a szokásos 
sorshúzás megejtéséig és szokásos letek fizetése 
mellett elfogadja. Dij 1000 korona, ebből I. 800 
koiona készpénz és 200 korona értékben 
emlék tiszteletdij; II. a tétek fele.

— Anyakönyvvezetői kinevezés. A belügy
miniszter az apagyi anyakönyvi kerületbe 
anyakő nyv vezetővé T h o m a  I s tv á n  apagyi 
jegyzőt nevezte ki.
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Eljegyiél. A d le r  A d o l f  helybeli leír. 
kisa«” ,eít't , ‘sz l,' sel<5’ ^jegyezte H o rn  M a r g it

—  Pályázat. Szabolcsvármegye törvény
hatóságánál legközelebb megüresedett két 
közigazgatási gyakornoki állásra pályázat 
van hirdetve. A kérvények folyó évi novem
ber hó 3-ig lü ró  Feilitzsch Berthold főispán
hoz nyújtandók be.

— Kinevezés. Báró Feilitzsch Berthold 
lőispán K á lla g  O dón  díjtalan közigazgatási 
gyakornokot dijjas gyakornokká nevezta ki.

— Szolgabirdk beosztása. Báró Feilitzsch 
Berthold lőispán M ik e c z  I s tv á n  szolgabirót a 
bogdányi járási, Ú jh e ly i T a m í s  szolgabirót 
pedig a kisvárdai járási főszolgabírói hiva
talhoz osztotta be.

— Leszakadt hid. A vasúti utón az Ér- 
folyón épülő uj betonhid elkészüléséig egy 
ideiglenes faludat állítottak fel. Ez az ideig
lenes hid a nagy forgalom és a megeredt 
esőzések következtében annyira meglazult, 
hogy hétfőn reggel összeomlott. Az ideigle
nes hid kiigazításáig a vasút fele irányuló 
kocsiforgalmat ismét a szent-mihályi utczára 
terelték, ahol azonban már dől tájban, külö
nösen a Vasgyár-uton egyre-másra akadtak 
el a teherszekerek a feneketlen sárban. Ked
den már ismét a vasúti utón járhattak a 
szekerek.

— Járvány. M á n d o k  községben a gyer
mekek között a kanyaró betegség járvány- 
szerüleg fellépett. Egy napon 14 gyermek 
betegedett meg. — N y ir e g y h á z á n  a folyó évben 
I0t» vörheny, 28 hasi hagymáz és 54 ron
csoló toroklobb betegülési eset fordult elő.

— Mezőgazdasági Ülés. A vármegyei 
mezőgazdasági bizottság havi ülését folyó 
hó 2ö-án d. e. 10 órakor a vármegyeháza 
kistermében tartja meg.

— Kitüntetett méhészek. Eőrdegh Károly 
megyei ellenőrkönyvelő és Zsák Endre ág. 
ev. énekvezér a főispán ór Öméltósága aján
latára a nigym éltósigu in. kir. földmivelési 
miniszter úr által Sötét Kálmánnak .A méh 
és világa" czimü értékes művével lettek ki
tüntetve.

— Lövés az ablakon keresztül. Izsák 
László C9.-kenézi birtokost még hónapok előtt 
saját kocsiba támadta meg. Éjjel ugyanis 
hatalmas husánggal felfegyverkezve l/.sik 
hálószobájába lopódzott, s gazdáját fejbe 
ütőlte. Az ülés nem volt oly súlyos, s mire 
Izsák segítségért kiállott, a kocsis megugrott. 
Elfogták, s most a nyíregyházi fogházban 
húsöl, úgy látszik, hogy többen szövetkeztek 
arra. hogy Izsák Lászlót in 'ggyilkolják, mert 
f. hó 11-én este 7 órakor az ablakon keresz
tül lőttek Izsák Lászlóra. A fegyver söréttcl 
volt megtöltve, s életveszélyesen sebesitette 
meg a birtokost. Hitvannegy sörétszem hatolt 
testébe, a melyek közül több szem a tüdőt 
is megsértette. A merénylőt mindeddig nem 
fogták el, a mándoki c endőrség erélyesen 
nyomoz.

— A keverő masina. Az igazi kártyást 
boszanlja a keverés. Kárba veszettnek tartja 
azt az időt, amelyet a kártyakeverésre kell 
fordítania. A vesztes a keverést még azért 
is szidja, a miért rossz volt. Együtt hagyta 
a kártyákat s megint rosszakat ju tta to tt neki. 
Kitaláltak ezért a keverésnek legkülönfélébb 
módjait. A vágó módszei , amelynél a ke
verő a káityacsomó két. felet egymásba szo
rítja, a hámozó módszert, amelynél az egyes 
kártyákat a csomóval gyorsan lehámozzák és 
összekeverik, a toló rendszert, amelynél a 
legyező formára szétvált kártyákat egymásba 
tolják. Mindegyik csak annak jó, akinek jó 
kártyája jön. Mert a jó kártya jön, a rossz
ról ellenben azt tartják, hogy adják. Nem 
is lehet máskép: a kártya a szerencse dolga, 
már pedig a szerencse nem juttathat mást, 
csakis jó kártyát, a rosszat ellenben az osztó 
adja. Mindig jó kártya jön, mert a szerencse 
mindig azt küld, de keverés és osztás köz
ben a jó kártya eltévedhet a sok kártya 
közt. A szerencsétlen kártyások körében
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tehát nagy örömet fog okozni az a hir, hogy 
föltalálták a kártyavető masinát. Azt, amely 
olyan alaposan összekeveri a harminczkét 
vagy negyvenkét lapot, hogy az előbbi par- 
thie kártyái sohasem maradhatnak együtt. 
És azoknak is jól fog e3ni az a hir, akik az 
osztás lassúságát panaszolják. Az emberek 
két kártyacsomóval fognak játszani; mig az 
egyiket ütik, a másik a masinában keverő- 
dik. A berlini nagyobb kávéházakban már 
dolgoznak is a masinák, nálunk hizonyára 
villamos erőre fogják őket berendezni.

— Megindult a heremag vásárlás. Részint 
a külföldi, részint a belföldi kereskedők be
járják most a vidékeket és többen felhasz
nálják egyes termelők tájékozatlanságát, mi 
által ezen gazdák alacsonyabb árt kapnak 
magvaikért, mint a jelenlegi piaczi helyzetnél 
jogosan igényt tarthatnak. Részünkről köte
lességünknek tartjuk figyelmeztetni az egész 
gazdaközőnséget, hogy ne pocsékolja el olcsó 
áron lóheremag termését, hanem forduljon 
bizalommal Mauthner Ödön hírneves buda
pesti magnagykereskedőhöz, küldjön oda 
mintát terméséből a mennyiség megnevezésé
vel. Teljesen nyugodt lehet mindenki, hogy 
okvetlen megkapja a legmagasabb árt, mert 
általánosan smert tény, hogy Maulhnernek 
óriási forgalma révén a legnagyobb szük
séglete van heremagvakból, és meg vagyunk 
győződve, hogy a legszolidabb lebonyolítást 
is e czégnél találhatják meg a termelők.

Budapestről.
Hétfő, október 17.

Ha az elmúlt héten két mű/észi esemény 
nem tette volna mozgalmassá a színházi 
életet, akkor a krónikásnak a politika hamis
ságain kívül alig volna valami följegyezni 
valója. I'edig tulajdonképen a politika terén 
nem történt semmi nevezetes. Hanem ez a 
semmi jókora adag hűhóval volt fűszerezve. 
Különben ezen a téren a semmihez és a 
hűhóhoz hozzá vagyunk szokva.

A ki valaha volt c/.irkuszban és látott 
már szabályszerű birkózást, az ismeri azokat 
a kóstoltató fogásokat és csipkedéseket,

; melyek a birkózást megszokták előzni. Ilyen 
két birkózó fel a politika porondján a kor
mány és az ellenzék, a birkózás megkezdését 
már hetek óta hirdetik, de a nézők idáig 
nem láttak mást, mint csipkedéseket. Az első 
komolyabb fogás a műit héten volt látható.

Robinetti és Massonról mesélik azt az 
adomát, hogy mikor birkózás közben Masson 
előrelátta biztos leveretését, elkezdett dühös- 
ködni s mikor már alul volt, igy kiáltott 
fel: „vegyétek le rólam ezt a gazembert, 
mert agyonütöm !"

Az ellenzék (Masson) átkarolta a kormány 
(Robinetti) derekát és miután alaposan meg
szorongatta, a kis erőpróba után eleresztette.

Most aztán újra kezdték a farkasszem - 
nézéssel és mint gondolni lehet, még sokáig 
fognak farkasszernet nézni, nem törődve 
azzal, hogy a publikum, a választó kőzöns g 
nem ezért fizette a belépti dijat.

Különben a világért se politizálnánk. 
Hiszen a politika mintha kezdené idejét 
múlni, a mai világ a közgazdaságé és a mű
vészeteké, minthogy a mai élet nem árul 
olcsó dicsőséget.

A fönteinlitett két művészi esemény 
elsője pedig a „Himflfy dalai"-nak előadása 
volt. Tulajdonképen nem oly sok ebben az 
eseményben a művészi, mint a sovinizmus. 
Bizony az egy kissé szomorú. Milyen naiv 
gyerekek vagyunk is mi, hogy örülünk min
den alkotmánynak, a melyet nálunk faraglak 
ki, s hogy foglaljuk aranykeretbe, mint a 
gyermekkor első munkáival szoktuk. Igaz, 
hogy édes az, a mi a miénk, még ha idegen 
minta után is készült. De arról se tehetünk, 
ha a termeszei nekünk magyaroknak nem 
adóit olyan szemeket, melyek — mint a 
Slukspeareké és Schillereké — nemcsak
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véletlenül történt dolgokat látnak a történe
lemben. Hanem valami egyebet is látnak . .  
tanítanának is rá bennünket, de hiába, mi 
nem bírjuk észrevenni.

Igaz is, minek az? Teringettét, hiszen 
elég, hogy jól tudunk szónokolni, politizálni, 
lovat raegűlni és kártyázni. Elég ez egy 
nemzetnek.

A szerző lemondott az első három napi 
tantiéme-ről, a következő előadásokéról eddig- 
elé nem intézkedett. Pedig valószínűleg jó 
ideig színpadon fogja tartani magát a „HimfTy 
dalai* s a Nemzeti színház igen dicséretes 
dolgot végez, midőn n vélni igyekszik a mi 
gyermek-szini-irodalmunkat. De mégis elfog 
valami fájó érzés bennünket egy-egy ily 
premier után, hogy ez sem még az igazi, az 
a mire oly nehezen varunk: egy nyugat
európai színvonalon álló dráma.

Hogy művészi Ízlésűnk és fogékonyságunk 
a színpad iránt annyira fejlődött az utóbbi 
években, nagyrészt a Vígszínház működésé
nek köszönhető. Mióta ez a kis jókedvű 
palota fölépült, azóta idegen művészeknek 
egesz sorát láthattuk. A színészeknek egészen 
más fölfogását és játékmodorát tanulmányoz
hattuk. S ha összehasonlítást tettünk honi 
nagyságaink művészetével, láthattuk, hogy a 
művészet éppen nem nemzetközi még. Mikor 
ezt a fokot éléi i, akkor tökéletes lesz. Ennek 
az útját a Vígszínház egyengeti. Neki köszön
hető, hogy szimpadjainkon napról-napra 
erősebben hódit az úgynevezett olasz verizmus. 
Larizza az Operában ^bizonyára nem merte 
volna a napokban oly megdöbbentő módon 
játszani az Eleázár szerepét a Zsidó nőben, ha 
erre buzdítást nem nyer azon elismeréstől, 
mely az idegen művészek játékát kisérte.

A Vígszínház nemcsak jó színészeket 
ismertet meg velünk, de igyekszik kikutatni 
a jó barátokat is. A második esemény éppen 
az .Örült, vagy szent* előadása volt. Tény, 
hogy ezt a drámát nem lehet a klasszikusok 
közzé sorozni, de a becsületnek es jó mód
nak, az igazságnak és szeretetnek az a har- 
cza, melyet tárgyaz, az örök harczok közé 
tartozik. Nem kicsinylendő az sem, hogy 
ebben a reális világban, mennyire ki tudta 
nyerni a közönség tetszését ez a romantiká
val kevert idealizmus. Ha maliciózusak akar
nánk lenni, ezeknek a vaderőtől duzzadó 
spauyol-dramaknak sikerét talán abban keres
hetnek, hogy találunk az alakokban valami 
olyan magasztosabb duhajkodási hajlamot 
mely okvetlenül kell, hogy a mi betyárko-" 
dásunk elérendő példánykepét képezze. Ha 
bennünket valami megdöbbent, a spanyolt 
(ebben a drámákban) felőröltté teszi, ha mi 
arczulútésre ítélünk valakit, a spanyol azt 
már szúrja-döfí.

Nos, de ha ilyen irányban haladt, mi 
nem is kívánatos, ajánlom úgy a HimtTy 
dalainak, mint az ő rü lt vagy szentnek a 
megtekintését.

Azt kérdezhetné valaki: hát a Hegyi 
Aranka bucsuzása nem volt esemény? Nem
ez csak hasonszinezetű manőver volt. Rende
sen a kulisszák mögött szokott a hasonló 
eset lejátszódni, s igy róla megemlékezni sem 
volna szabad, mert újabb rendelet szerint a szí
nészeken kívül Jenkinek sem szabad a folyosó
kon öltözőkben tartózkodnia (ejnye, hát eddig 
szabad volt?), s igy a kulissza titkokról 
tudomást venni törvénysértés

A bucsuzás igen megható volt. Sírtak a 
színészek, a publikum, Hegyi Aranka, az 
öltóztetőnők, a függönyök és a gépezetek. S 
a mosó-intézetek másnap zsebkendőkkel vol
tak elárasztva. A közönségnek eszébe ju to tt’k 
Deák Ferencz szavai: óh csak azt a bucsuzást 
ne teremtette volna az Isten!

Tessék megnyugodni, ha az Isten nem, 
hát Porzsolt föltalálta volna.

De nemcsak a Népszínházban, hanem a 
Terézvárosban is búcsú volt tegnap. Ez any- 
nyiból áll Pesten, hogy a Terézváros egy
két ulczájában sátrakat ütnek fel és árulják 
a mézeskalácsot, kerepelőket, sípokat. Aztán 
odacsődül a város minden suszterinasa s 
ezekkel a sípokkal és a torkával éktelen lár- I

mát rögtönöz két napon keresztül. Óriási 
, nép tolong különösen a Nagymező utczában 
i és olyan vidéki vásári hangulatot csinál.

Valamikor talán szép ünnep lehetett ez 
1 a búcsú, manapság nem egyéb a zsebmetszők 
* sétahangversenyénél, a hangverseny pedig 
r inacskazene fortissimo.

Apróságok a hétről.
Nyíregyháza város képviselőtestülete a 

, múlt pénteken délután közgyűlést tartott. A 
tárgysorozaton 17 tárgy szerepelt, a közgyű
lés délután 3 órától este 7 óráig tartott, és 
az ülésről alig lehetne nehány idevaló apró
ságot összeszedni!

Hát nem meglepő ez?
Nemcsak meglepő, de örvendetes is.
Úgy látszik, mintha a városatyák azon 

része, amely — természetesen akaratlanul — 
olyan hálás anyagot szokott szolgáltatni a 
karczolatiróknak, megelégelte volna ezt a 
dicsőséget.

Ha tényleg igy van, — nekünk van és 
lesz a jövőben is ellene legkevesebb kifogásunk. 

*
A napokban a kővetkező esetet hallottuk 

elbeszélni :
Pár nap előtt egy kis debreczeni diák 

járt Nyíregyházán, aki még soha se volt itt. 
Megkérdezték tőle, hogy tetszik neki Nyír
egyháza ?

Azt felelte rá, hogy különösen két dolog 
tűnt fel és tetszett meg neki. Az egyik az, 
hogy mennyivel szebben és jobban vannak 
világítva Nyíregyházán az utczák és közterek, 
mint Debreczenben, — a másik pedig a 
katholikus templom világitó órája.

Olyan világitó óra nincs Debreczenben. 
Pedig milyen kényelmes dolog az, ha valaki 
különösen a korai téli estéken is kivilágított 
toronyórán mindig megtudhatja: hány óra?

Eddig a debreczeni kis diák esete.
*

Hanem a toronyóráé nem eddig van.
A debreczeni kis diák ugyanis rosszul 

hitte, mikor azt hitte, hogy eleg egy pillan
tást vetni a kivilágított órára s az ember 
este is, sőt éjjel is tudhatja, hogy hány 
az óra ?

Ahhoz még sok minden egyéb is szük
séges volna.

A többek közölt mindenek előtt tudni 
kellene azt, hogy a toronyóra az év, a hónap, 
a hét és a nap bizonyos szakaiban mennyire 
tér el a valódi időtől?

Mert hogy eltér, az bizonyos. De ebben 
az eltérésben nincsen semmi rendszer.

Megesik, hogy egy nap alatt is nagy 
különbözetek mutatkoznak az eltérésben.

Aki például kedden reggel az óráját a 
toronyórához igazította, délben már meg
lepetéssel konstatálhatta, hogy megint egy 
negyedóra különbség van a kettő kötött.

Ha tehát valaki például egy szép reggel 
a vasúton tájékoztatja magát a pontos zóna
idő felől, zsebóráját ahhoz igazítja s hazajőve 
összehasonlítja a toronyórával és azt találja, 
hogy a toronyóra kereken tizenhárom perczet 
siet vagy késik a zónaidőhöz képest, az nap 
este az utczán sétálva a toronyóráról ki nem 
számíthatja, hogy mennyi is lehet a pontos 
zónaidő. Mert már akkor 15—20 perez téve
dés megint lehet a számításában!

*

Mindelekből pedig az a tanulság, hogjr 
a nyíregyházi toronyóra nem arra való, hogy 
arról bárki is m egtudhassa: hány az óra, — 
hanem csak arra, hogy vexálja az egész 
város mélyen tisztelt publikumát.

Hanem aztán, ha azt keresné valaki, 
hogy ki, vagy mi ennek az oka, az ugyan 
nem kapná meg a kívánt feleletei, ha mind
já rt értékes pályadijat tűzne is ki reá.

Mi eddig legalább azt találtuk még a 
leghelyesebb megfejtésnek, hogy a toronyóra

rendetlen járásának az oka a város . . . 
tisztiügyésze I

Tudniillik azért, mert elfelejtett az óra 
gondozásával megbízott órásmesterrel kötött 
szerződésbe egy olyan pontozatot is felvenni 
amelynek értelmében az óra gondozásértjjáró 
díjból havonként annyi tizedrész krajezár 
vonandó le, ahány pereznyi különbség na
ponként a toronyóra és a zóna idő között 
mutatkozni fog; és amennyiben ez a birság 
a gondozás dijából ki nem telik, minden 
további pereznyi különbözeiért . . . (Nem 
fejezzük be, amit Írni akartunk, mert eszünkbe 
jutott, hogy a deres és a mogyoró fa már 
nincsenek divatban!)

*

Eszünkbe ju to tt azonban az is, hogy ha 
abban a szerződésben ilyen pontozat volna 
is: nem volna aki végrehajtását ellenőrizze.

A rendőrségre például alig lehetne bízni, 
mert annak anélkül is sok a dolga.

Annyi mindenre kell vigyázniuk a posztra 
kiállítóit szegény rendőröknek, hogy igazán 
nein lehet rajtuk csudálkozni, hu a többek 
között az elburjánzott bicziklistákat se tud
ják ellenőrizni és megrendszabályozni.

Annyian vannak már azok is, hogy még 
most is, október vége felé, a megeső födött 
időben is, alig szikkad a sár, már ott szá
guldoznak fel s alá a legélénkebb utczakon 
és tereken olyan sebességgel, mintha önm a
gukkal akarnának versenyt futni.

De hát a szegény rendőrök meg se lát
ják őket sok dolguk felől. — Meg aztán ha 
meglátják is, mit tehetnek ellenük ? Utói nem 
érhetik őket, még talán lóháton se. Mikor 
meg szembejönnek reájuk, akkor meg épen 
kénytelenek utat engedni nekik, mert még 
őket is clgazolnak !

*
Ilire jár egyébiránt, hogy a helybeli ke

rékpár egylet tagjai épen a kerékpár sport 
ilyetén való elburjánzása miatt azt tervezik, 
hogy maguk fogják kérelmezni a várostól a 
kerékpár-adó behozatalát.

Szívesen űzetnének, mint beszélik, éven
ként ak ír á forintot is például a városi tiszt* 
viselői nyugdíjalap javára, amelynek ellené
ben aztán természetesen egy a kormányra 
erősíthető és messzebbről is felismerhető jel
vényt kapnának.

Es ezzel a kerékpár-adóval kettős czél 
volna elérhető. Az egyik az, hogy bizonyos 
fokú korlátot vetne annak a bizonyos .e l
burjánzás*-nuk, — a másik pedig az, hogy 
nem vethetnék minduntalan szemükre, hogy 
.lovaik* után sem adót, sem kövezetvámot 
nem fizetnek, még is használják az utakat.

•
Horváth János állítólag volt 48-iki hon

véd, a jól ismert kéregető alak nagy dologra 
határozta el m agát: szobrot akar állítani 
Nyíregyházán Kossuth Lajosnak!

A szobor felállithatásához természetesen 
pénz, meg pedig sok pénz kell. ó  azonban 
reményli, hogy képes lenne a szükséges ősz
szeget összegyűjteni. Nosza meg is íratott 
egy kérvényt Hegedűs polgár- és bajtársával 
a vármegye alispánjához, amely ekképen 
hangzik:

N a g y s á g o s  A l i t p á n y  Ü r!
Alólirott 48—49 ik évi Honvéd érte

sülve azon örvendetes hiről, hogy Nyíregy
házán felállítandó a nagy hazafinak Kosuth 
Lajos emlikinek megörókitise iránt Mozgalom 
indult meg, ezen hazafias mozgalom minde
nütt lelkesedései fogatatik, és biztat a siker 
rominyivel, ezen Szent és hazafias czél el
érése czéljából magam is csekily szolgalato
mat felajánlom a Ngs Kormányzó Alispány 
urnák t. i. azt, hogy az országos gyűjtést 
a Nyíregyházán felállítandó, szobor, avagy 
Kosuth Lajos Emlékre az országos gyűjtést 
magamra válalom, Ez okból esedezem, hogy 
részemre ezen gyűjtésre a Nagyméltóságu 
m. kir. Belügyminisztériumtól az Engedélyt 
kieszközölni Méltóztasék olyforman, hogy az



N Y I K K G  V I I  a z  a

engedély a megyeiket leérkezve Nagyságos 
Alispány ur utasítása folytán a Gyűjtést meg
kezdhessem, és a Gyűjtés eredminyivel a 
Nagyságos Alispány urnák beszámolni ma
gainat kötelezem.

Előttünk teljes tisztelettel
id. Hegedűs Jó z se f  H orváth  János

ItOth Sám uel gyűjtő engedély kérelmező- 

A szépen kiczirkalmozott kérvény sorsa 
egy pillanatra sem kétséges.

C S A R N O K .
Óda.

N a g y tn é ltó sá g ú  és  F n t is z te le n d ő  D r .  S a m a s s a  
J ó z s e f  eg r i é r se k , a  S z e n t - I s t v á n  r e m i n a g y -  
ke resz tese , va ló sá g o s  b. t .  t. s tb . s tb . d ic ső sé 

ges eg r i é rse k sé g é n e k  2 5  éves ju b i le u m á r a .

Megállj átok ! Bús hcrvuJás, enyészet!
Erdő ne hullasd meg le lombodat.
Mező maradj még drága köntösödben.
Szellő altasd cl síri hangodat.
Virág virulj, csermely csobogj örömmel.
Ne keljetek ti vándor-utra meg.
Bús fülmilék, örömdalt zengedezve.
Várjátok meg A tyánk nagy ünnepé t'

Te szent halom, letűnt idők tanúja.
Mi ének az, mely rólad szárnyra kél?
Öreg harang mit hirdetsz csengvc-bongva ?
Te kis patak, csörgésed mit beszél ?
Tudom, tudom már, mit jelent az ének.
\  róna, bérez, kiről zeng újra d a l t ;

Öreg harang ’s a kis patak beszeli :
!>obó népének napja felviradt.

Nagy ünnep ! öt lusztrum fénylő határa !
Itt vagy te h a t! Mily édes vagy nekünk ! 
Köszöntünk téged, áldunk szívvel-ajkkal, 
Dicséretedre hangot nem lelünk.
A szent bíbornak ősi trónusáról 
A nagy dicsőség fénye hogy rag y o g !
!.inemui ajkunk, könny csillog szemünkben. 
Lelkünk a múltba száll, ott anda log !

Latiak szent Huldusz mennyben pálmalombbal. 
Simon látlak Várnánál vérzeni.
Tiprott hitünknek megmentóje Miklós,
István, kit áldnak ifjak ezrei.
Ki mind kiosztád kincsed garm adáját. —
Jcrtck, lássátok «»h dicsők, nagyok :
Erény, dicsőség nem szállott a sirba,
Józsefnek lelkén mindez ott ragyog!

Mint óriás tölgy, mind felül haladva.
Atyánk, úgy állsz c törpe kor felett!
Nagy szellemed világitó szövétnek.
Szavad hatalm a üdvünk vára lett.
Szentek korából felujulva benned
\  Jusztin-ajk, a Cipriáni-hév...............
Mi boldogok, hogy már negyed századja 
Nagy büszkeségünk a Samasaa-név!

Miként a kószál zúgó tenger árban.
Oly rendületlen gyémánt jellemed ;
Megtörni tud, hajolni nem hajol meg.
Hiú remény, vágy meg nem veszteget.
Mint Pál apostol, bátran szent szigorral 
Villogtatod az ész. hit pallósat.
Magyar Siont a vészben, a viharban 
Langlelkednek buzgalma hatja át.

Oltár szived. Nagy minden áldozatja,
Minden verése, dobbanása szent.
Úgy forr, buzog, mint kristály tiszta forrás. 
Nekünk mennyország, s mindig az leend.
Magyar hazádnak lángoló szerelmét 
A felvilág rajongva tiszteli.
Jovoltodnak félszázados tanúi 
Szegények, árvak hálakönnyei.

Volt már szived fájdalmak golgothája.
Vérzett, viharzott, majd hogy megszakadt!
Volt mar úgy is, hogy elmégy messze, messze . . . 
S árvák leszünk siratva jobbodat, 
iic hő imánkat meghallgatta Isten.
Az ég derülten mosolygott le ránk ;
Egernek napja Így nem áldozott le.
Mienk m aradtál édes jó  atyánk !

Óh Róma nézz, tekints hű nagy fiadra! 
Péternek nincs hivebb apostola.
Ott virraszt, ott áll szüntelen kerubként,
Ha bősz vihar sajkádra vészt hoza.
Isten csodája — szent Leó —  ne kérdezd,
Mi fáj szivének, írt mi ád neki !
Te érted száll fel most is hő imája,
Te érted hullnak fájó könnyei.

Atyánk! Csak hulljon fájó könnyed árja, 
Szálljon fohászod a mennybolton át !
Leó feléd karját, keblét kitárja,
A jó Isten áldása száll reád.
Óh nézd, hogy jőnek hálálkodni néked,
A felsegített Ínség és nyomor.
Imánkra, glorját von szent homlokodra 
Az áhitat, a melylyel áldozod.

Ki szent hitéért vérét is kiontaná,
Ki c hazáért élni, halni kész,
Jó Isten, áldd meg nagy Főpásztorunkat,
Szent életét óh védje égi kéz!
Ősz fürtéit vésztől, vihartól óvjad,
Ha küzd, ne hagyd el, segítsed meg őt,
Hóreb bokorként lángoló szivének 
A régi harezhoz adj még uj e rő t'

Lángoljon lelke lángja veszta-tűzként,
Ne bántsa bú aranyszivét soha.
Virulni lássa szép magyar hazáját.
Legyen soká egyházunk oszlopa.
Szeressen minket, áldjon két kezével,
Mint szent talizmánt, áldjuk majd porát;
Mert nagy nevével tette mindörökre 
Örökszéppé Egernek nimbuszát!

Megálljatok ! Bús hervadás, enyészet,
Erdő ne hullasd még le lombodat.
Mező maradj még drága köntösödben.
Szellő altasd el síri hangodat.
Virág virulj, csermely csobogj örömmel,
Ne keljetek ti vándor útra még 
Bús fülmilék örömdalt zengedezve.
Várjátok meg atyánk nagy ünnepét.

Megálljatok ! Idők gyors szárnyalási, 
Megálljatok csodálni e napot !
Vigyétek el jövendő századoknak.
Mit ünnepünk csodául fennhagyott.
Klió jegyezd fel márványod falára.
Legyen e napnak örök élete ;
Hadd lássák majd a szentek unokái :
Hogy ünnepelt Eger nagy érseke!

Döm ötör ü y ö rg y .

Különfélék.
C sa k  p a p ir o s . A hitcllenek, akik kételked

nek az újságok híreiben, azt szokták mondani, 
hogy az újság csak papiros. S a nagyképűek, 
akik" azt hiszik, hogy lölűtte ullanak minden
nek, szintén esik papirosnak mondjak a 
kritizáló hírlapot. Odalent a nép köriben 
pedig azt szokta felelni a tréfálkozó jókedv 
erra a kérdésre, hogy mi az újság?, hogy: 
papiros. Hát bizony csak papiros az újság, da 
bötü van rajta. Az a bötű, amelyről azt 
tartják, hogy éltet és ól. Papiros az újság, 
de legalább sok papiros. A r gi világban el 
se tudtak képzelni annyi papirost, amennyire 
most az egyik-másik újságnak szükségé van. 
Például a newyorki World-nak, amely egy 
helsingforsi papírgyárral úgy szerződött, hogy 
minden nap ezer métermázsa papírt vesz meg 
tőle. Ennyi papírra van szüksége minden 
nap, hogy kellő számban megjelenhessen. 
Európában azért rendelte meg a papirost, 
mert az amerikai gyárak arra szövetkeztek, 
hogy a papiros árát drágítsák.

K ed é lyes  f o j t o t o k .  Hunan chinai város 
fogházát kibővítetlek. Csang-Csi-Tung elren
delte, hogy a fogházat lássák el kertlel, 
amelyben a rabok s falhassanak. — Gsiang- 
Hsiában a könnyebb fajta vétségekért elítél
teket haza bocsátották, hogy hely jusson a 
súlyosabb bűntényekért elítélték számára. Egy 
szabadon bocsátott fegyencz kőnyezve kérte, 
hogy ne küldjék el.

P laoz l Arak.
— Október 19. —

Búza . . . . 9. — 9.20.
Rozs . . . . 7.20 7.25.
Árpa . . . . 5.50 5.00.
Zab . . . . 5. — 5.10.
Tengeri esős 3. - 3.20.
Fehér paszuly . 0.40 G.50,
Tésztás paszuly 7.10 7.20.
Szesz literenként 55 '/a-

2247. tk. 1898.

Hirdetmény kivonat.
A nyírbátori kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Epstein Sándor 
budapesti ezég végrehajtatónak Weisz Dávid 
nyírbátori lakos végrehajtást szenvedett ellen 
441 frt 34 kr. tőke, ennek 1896. évi április 
hó 18-ik napjától folyó 5°/o kamatai, 51 frt 
5 kr. eddigi, úgy 18 frt 35 krban ezennel 
megállapított jelenlegi s a még felmerülendő 
költségek behajtása iránt folyó végrehajtási 
ügyben ezen kir. járásbíróság területén fekvő 
s a nyírbátori 1383. sz. Ijkvben A 4 - 1. 
sorsz. 226. hrsz. alatt Szép Mária, István, 
János kiskorúak és Weisz Dávid és neje 
(Jrünstein Betti tulajdonául bevezetett ingat
lanból a Weisz Dávidot illető */s rész 464. 
sz., továbbá a nyírbátori 1012. sz. tjkvben 
A L 1—7. sorsz. 105&/ftt 1062/b, 1969/1, 
2262/b, 2588/b, 2925/a, 3113/a hrsz. alatt 
Weisz Dávid és neje (Irűnstein Betti tulaj
donául bevezetett ingatlanságból nevezett 
Weisz Dávidot illető •/> rész 106 frt becs
értékben az 1898. évi deczem ber hó 16-án 
d. e. 10 ó rak o r Nyír-Bátor község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Bánompénz a becsar 10%-a.
Kelt Nyír-Bátorban, a kir. járásbíróság, 

mint tkvi hatóságnál 1898. október 10.
F arkas B erta lan .

(7S — 1 — 1) kir. járásbiró.

1208. tk. sz.
1898.

Árverési hirdetmény kivonat,
A nagykúllói kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kőim 
Mór bökönyi 'akos végrehajtatónak Piskolczi Já
nos bökönyi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
350 frt, s járulekai iránti végrehajtási ügyé
ben ezen kir. járásbíróság területén fekvő 
bökönyi 21G-ik tjkvi A. I. 1—9. sor. 231. 
027. 874. 1049. 2050. 2052. 2134. 2287. 
2743. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanra, 
az árverést 1272 frt kikiáltási árban elren
delte, s hogy ezen ingatlanok az 1898. évi 
novem ber hó 10-lk nap jának  d . e. 9. 
ó rá ja k o r  Bökőny községházánál megtartandó 
árverésen a kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át, vagyis 127 frt 
20 krt készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírokban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy 
a bíróságnál már eleve letett bánatpénzről ki
állított elösmervényt átadni.

Kelt Nagy- Kálidban, a kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál. I89-*. évi ápri
lis hó 17-ik napján.
(74— 1 — 1 ) Szabó, kir. járásbiró.



N Y I U  K ít Y H A Z A8
9193. tk.

1898.

Hirdetmény kivonat.
A nyíregyházi kir. törvényszék, mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Toma- 
sovszky Józsefné végrehajtatónak Steványik 
Mihályné szül. Dulyánszki Erzsébet végre
hajtást szenvedett ellen 100 frt tőke, ennek 
1890. évi november hó 11-ik napjától folyó 
0°/» kamatai, 17 frt 10 eddigi és 10 frt 47 
krban ezennel megállapított jelenlegi, s a 
még felmerülendő költségek behajtása iránt 
folyó végrehajtási ügyben ezen kir. törvény
szék területén fekvő következő ingatlanok:

a )  A nyíregyházi 1434. sz. tjkvben 1232. 
a. hrsz.a. foglalt beltelek672 frt becsértékben;

b) A nyíregyházi 7266. sz. tjkvben 8874. 
hrsz. alatt foglalt és Steványik Mihály és 
neje Dulyánszki Erzsébet tulajdonául bejegy
zett szántó a becsérték csekélységénél fogva 
az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §. rendelkezése 
értelmében egészben 126 frt becsértékben, 
és pedig az 1434. sz. tjkvi ingatlatlansag 
Nyíregyháza városa csatlakott végrehajtató
nak 33 frt 81 kr. tőke, 4 frt 83 kr. után 1897. évi 
1-tól, 4 frt 83 kr. után 1897. évi julius 
1-től, 4 frt 83 kr. után 1897. évi október 
1-től, 4 frt 83 kr. után 1898. január 1-től, 
4 frt 83 kr. után 1898. évi április 1-től, 4 
frt 83 ki. után 1898. évi julius 1-től folyó 
5*o kamatai, 5 frt 30 kr. eddigi költség és 
a még felmerülendő költségek behajlása czél- 
jából is az 1898. évi deezeiuber hó 22-én 
d. e. 10 órakor ezen kir. törvényszék ar- 
verelő helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen becsáron alul is elfognak adatni.

Az árverési feltételek következőleg álla
píttatnak meg:

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánompénz a becsár 10°/#-a.
Kelt Nyíregyházán, a kir. tszék tkvi 

osztályánál 1898. év szept. 27-én.
Dr. Sarvay,

(76—1 — 1) kir. tszéki bíró.

2870. tk.

Legnagyobb nyerem ény legszerencsésebb esetben

korona.
Az összes 50.000 nyeremény

J E G Í l í É K K

A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1 .0 0 0 ,0 0 0  korona.
A nyeremények részletes beosztása a következe:

Korona

1 jutalom 600000
1 nyer. 
1
0- n 
1
l ,
1 .
0 »
1

1
7
3

31
67

3
432
763

1238
90

31700

A harmadik nagy ma*)-. kir. osatálysorajílék 
nemsokára ismét kezdődik és

100,000
sorsjegyre újból 5 0 ,0 0 0

nyeremény

400000
200000
1000(0
90000
80000
70000
60000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
3000
2000
1000
500
300
200

15650 á 170, 130. 100.80. 40
50 .00 0 n ye r  ts jut 8sszegb.13.160.000 

melyek hat búzásban sorsoltalak ki.

ju t, vagyis az oldalt levő uy  r- ményjegyzék szeriut 
az összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fo*.

A nyerési esélyek tehát, mint mar általánosan 
ismeretes, ó riá s iak .

Összesen tizenhárom millió 160.000 koronát
sorsoluak ki biztosan A le^na^yobb uyeremeuy leg
szerencsésebb esetben

e g y  m i l l i ó  k o r o n a .
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig : 
egy egész I-só oszt. eredeti sorsjegyet 6 . - frt

* fél » * * * 8 . -  *
* negyed * * » * 1.50 »
* nyolezad * * » * — .75 »

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlege* be
küldése ellenében.

A búzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos huzási Jegyzéket, hivatalos terveaetek 
pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A búzások a 
rnagy. kir. kormány ellenőrzése inellett nyilvá
nosan történnek es azoknál mindenki m egjelenhető.

Kérjük a rendelménjeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. ó. október hó 2 9 -ig
hozzánk bekü deni. (77 — 4 —1)

TÖ R Ö K  A . é s  T s a
a m kir. szab. osztálysorsjátók 

főelárusitói

Budapest, Y., Yáczi-körút 4 a.
R e n d e lő le v é l le v á g a n d ó . Török A. é s  T á rsa  uraknak Budapesten.

Kérek részemre I. osztályú magy. kir. szab. osztálysorsjátók ere
deti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

Az összeget frt' A nem tetsző törlendő.

1898.

Árverési hirdetmény kivonata.
A nagy-kállói kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy özv. 
Guttmann Izsákné nyir-adonyi lakos végre
hajtatónak ifj. Lázár György és neje Keczán 
Flóra márlonfalvai (guti puszta) lakos végre • 
hajtást szenvedettek elleni 143 frt 83 kr, s 
jár. iránti végrehajtási ügyében ezen kir. 
járásbíróság területén fekvő az 1881. évi 60. 
t. ez. 156. g-a d. pontja alapján egészben 
árverés alá bocsájtandó nyiradonyi 502-ik 
számú tjkvi A -f- 1 sor 50 hrjsz. alatt fog
lalt ingatlanra, és pedig ezen ingattanból 
kiskorú Prekup László, György és János társ- 
tulajdonosokat illető hányadott terbelőleg 
c. 1. alatt ifj. Prekup Lászlóné javára be
kebelezett haszonélvezeti jog épen hagyásá
val az árverést 498 frt kikiáltási árban el
rendelte, s hogy ezen ingatlanok az 1898. 
évi deczember 28-ik napjának d. e. 9 
órájakor Nyir-Adony községházánál meg
tartandó árverésen a kikiáltási áron alól 
is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsamak 10% -ját vagyis 49 frt 80 
krt készpénzben, vagy ovadékképes érték
papírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a bíróságnál már eleve letett bánatpénzről 
kiállított elösinervényl átadni.

Kelt Nagy-Kállóban, a kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál, 1898. évi 
augusztus 20-án. (75— 1— 1)

N ylkos János, kir. aljbiró.
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& PANNÓNIA SZÁLLÓBA

BUDAPEST, Vili, KEREPES1-UT 7. SZÁM.
Ezennel bátorkodom 30 év óta fennálló és a legjobb hírnévnek örvendő 

szállodámat igen tisztelt vendégeim, barátaim és a nagyérdemű uiazó közönség 
szives emlékezetébe idézni, mely a város közepén, közvetlen a Nemzeti Színház 
mellett, a villamos vasút mentén fekszik és mely az újabb kor igényeinek megfe
le lő ig  a legnagyobb kényelemmel van berendezve, kizárólag villanyos világítással, 
villanyos személyfelhuzóval, olvasó- és társalgó-termeivel és fürdőivel minden meg
kívánható kényelmet nyújt.

Egyidejűleg van szerencsém ezennel tudomásul ho/.ni, hogy az ez ideig 
bérbe adva volt szálloda-éttermi és kávéház vezetését saját kezelésem alá vettem s 
azokat személyesen fogom vezetni, az összes helyiségeket a legdíszesebben és leg- 
czélszcrühbeq átalakíttattam, úgy, hogy most már lakodalmak, társas ebédek, va
csorák és egyébb ünnepélyek megtartására kissebb és nagyobb legizlésesebben beren
dezett és teljesen elkülönített helyiségek állanak rendelkezésre.

Valamint eddigelé főtörekvésem oda irányult, hogy iger tisztelt vendége
imet minden tekintetben tökéletesen kielégítsem, úgy továbbra is mindent el fogok 
követni, hogy bármely kívánságnak tőlein telhetőleg eleget tehessek.

Fentiekből kifolyólag bátorkodom helyiségeimet becses tigvelinebe ajánlani 
s minél gyakoribb látogatását kérve maradtam kiváló tisztelettel:

G L Ü C K  FR IG Y E S ,
(71—3—2) a  Pannónia szálloda tulajdonosa.

Nyomatott Nyiregyhlián Jóba Elek könyvnyomdájában




