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A bécsi pestis .
A Császárváros Becsben egy ré

szeges szolga vigyázatlanságából né
hány pes is eset fordult elő, amely
nek ez idő szerint a szolgán és való
ban kötelességtudó retteutketlen bá- 
torságu orvosán kivü! még nehány 
áldozata van. A rendkívüli veszede
lem, amely csaknem az egész Euró
pát fenyegeti, mozgásba tette nehány 
ország valamennyi közigazgatási ha
tóságát. Lázas sürgőséggel széleskörű 
óvintézkedések foganatosíttatnak a 
vész netáni terjedésének gyökeres 
megakadályozása érdekében Bennün
ket fenyeget a vész — amennyiben 
a kedélyes fészkében nagyobb arányo
kat öltene — a legközvetlenebbül, 
abból a szinte gondnokoltsági viszony
ból következőleg, amelyben Bécscsel 
vagyunk, öninaguuk iránti kötelesség 
tehát első sorban, hogy a tudomány 
és tapasztalat útmutatásai és ered
ményei szerint raegtegyük a legszi
gorúbb és legkörültekintőbb intézke
déseinket.

Meglehet, sót Becs jóhirneve és 
kereskedelme érdekében befolyásolt 
híresztelések szerint bizonyos, hogy a 
konstatált pestis bacillus megáll, s 
nem kél váudorutra, gyászba borítván 
országokat. Lesz bizonyára benne elég 
tapintat, hogy a statisztikusok kal-
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C la r isse .

Regi fészkel bolygatok meg.
S ' im hogy rajzik a  sok mese !
Fürge méhek : színes képek 
Szállnak felém, bongvacsengve.

Hej mikor még szőke fürtök 
Födték kemény koponyámat,
S nem vendéghaj, melyből mostan 
Kxotikus illat árad.

Hej mikor még kedves Clarisse 
Klárikának hívtak téged !
M egesküdtél: hú maradsz, csak 
Krumplíczukrot vegyek néked.

Persze, nyílként Samu nác*
Szundikál., üzletébe!
S elharsogtain c; tán :
.S am u  bácsi jó . m tgm e.je!*

Apró vágyak dagasztották 
Uolondos k! szlvecskcJet,
Hányszor mondtad „Én vágyó, az 
Édes kicsi feles :;ed.“

kulusait a legfontosabb népesedési vi
szonyok tekintetében megzavarni nem 
fogja-

A zavar, a hevenyében megtett 
hatósági intézkedések preventív rend
szabályok, s a gomba módra termő 
figyelmeztetések, utasítások nem vesz
nek kárba akkor sem, ha a félelme
tes fekete halál titokzatos oka meg
szorul u bécsi Ferencz-.Iózsef kórház 
falai közé. Oly csekély nálunk főkép, 
de a köznépnél idegen országokban 
és a higiénikus követelmények iránti 
érzék, a ragályos betegségek tova 
terjedésének megakadályozására, vagy 
legalább is korlátozására alkalmas 
óvó intézkedések annyi ellentállásra 
találnak a köznép sociologiai hely
zetében és életmódjában nemcsak, de 
még inkább a tudatlanságában és a 
közönyében, hogy ily nagy mérvű 
veszély kisértete csak üdvös féle
lemre indít, hitet ébreszt a rendsza
bályok jósága iránt, s meggyőződést 
kelt a felől, hogy a tisztaság szere
tető, s egyéb — az egyén életmód
jával és tevékenységi körével kap
csolatos higiénikus követelmények 
feletti lényeges kellékek a ragályok 
terjedési képességének ha nem is meg
szüntetéséhez, de számot tevő csök
kenéséhez mindeuesetre.

Az értelmiség és műveltség ma
gasabb foka szükséges annak elhivé-

HolJvilágos, madár dalos 
Éjszakának mély csendjébe. 
Belecsendült mámorosán 
Az első csók ü 4 \j^ k é jc .

S lezártuk ez első csókkal 
Szent ifjúság zöld korszakod ! 
Elsuhantál bár mint álom 
Kábít még most is illatod.

S az élet e vén kintornás 
Altató dalt zúg fülembe,
Csititgatja a lelkemet 
Hogy a  múltat elfeledje.

És én balga, bús kisértet 
Csak hallgatom, csak hallgatom 
Hulló ködben, vak sötétben
S egy könnycsepp fut le arezomon.

A pokolba hamis hangok .!
Ftolsót a szikra lobban,
Élni, élni akarok mig 
Utolsót a szivem dohban!

És befőtök kis szobámba 
S ha már száll a meleg hullám. 
Érted megyek és reszketve 
Csabitlak fel ide hozzám.

% s

sére, hogy ragályos betegségek kelet
kezését és terjedését a tisztátlanságot 
kedvelő baktériumok szaporodási ké
pessége befolyásolja. S mindacUfig. mig 
ez a patológiai igazság a köznép 
tudatába át nem megy, s meggyőző
déssé nem érlelődik, addig nem lehet 
remélni sem, hogy e tudat folya- 
mányaként hitelre találjon a higi
énikus alapokon nyugvó védekezés 
üdvös hatása. E tekintetben az alsóbb 
néposztályok egy vonalnyival sem 
állanak magasabban kelet india fana
tikus és babonás lakosainál, a kik a 
pestises halottak ruházatába öltözköd
nek. s a hatottak mosdó vizében tisz
tálkodnak.

A köznép e fanatikus hitetlensége 
a kényszer ^eszközök alkalmazását 
hívja fel, de nem csak akkor, midőn 
komoly eshetőség fenyeget a legréme
sebb rész kékei,ültével, hanem minden 
időben kitétel uélkül.

Vármegyénk lakosságáról nem lehet 
a legjobb véleménynyel lenni, ha a 
tisztaság szeretetéról, s általában a 
higiénikus követelményekről van szó. 
Rendes körülmények között is az 
országban csaknem a legnagyobb halá
lozási arányszámot vármegyénk szolgál
tatja, amit részben túlzás nélkül lehet 
a közegészségügyi követelmények iránti 
érzéketlenségének betudni.

S aztan a holt rezedákat 
Addig, addig ébresztgetem,
Amíg újból bontogatják 
Illatukat mint régenten . . .

Azután az ölembe ülsz 
S én lázasan átkarollak 
S az elvesztett üdvösségről 
Mcsélgetünk sokat, sokat . . .

S elfeledjük, hogy már letűnt 
Ifjúságunk fényes napja,
Eltagadjuk a redóket,

Ugy e édes ? ünnep van m a !

Tán utolsó örömünnep . . .
És mint ama lázas éjjel 
Szomjas ajkunk cgybeforrad 
Földöntúli szenvedélylycl.

S nem félek az elmúlástól 
Mert a csókod ép úgy ég e t:
Mint mikor még kedves Clarisse 
Klárikának hívlak téged !

(töm lőr Sándor.
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A közegészségügyi közigazgatás 
náluuk nem elég erélyes, s okvetle
nül gyenge ahhoz, hogy azt az érzé- 
ketleuséget leküzdje. Nincsenek esz
közei. s alig van végrehajtási joga, 
úgy hogy a legűdvösehb közegészség- 
ügyi intézkedés is a legtöbb esetben 
csak papiroson marad.

Talán a bécsi eset egyik ok lesz 
arra, hogy a közegészségügyi adini- 
nÍ9ztraczionk gyökeres szervezésénél 
előbbre való feladatot ne lássunk.

Közügyek.
Törvényhatósági bizottsági tagok választása.

A választott bizottsági tagok sorában 
részint már ez idő szerint megüresedett, ré
szint pedig a hat évi megbízatási idő lejár
tával ez év végével megüresedő helyek vá
lasztás utján lévén betöltendők: a törvény- 
hatóság ez irányban az őszi közgyűlésen a 
következő intézkedéseket rendelte el: B e tö l
te n d ő k  le szn e k  Az eszenyi választó kerületben 
Makay Miklós, Olchváry Pál, Menyhért János 
helye. A doinbrádi választó kerületben Al- 
mássy István, Plávenszky Imre helye. A 
lövő-petri-i választó kerületben Nagy Ta
más, Lővey Miklós, Lövey István helye. A 
inándoki választó kerületben Rácz Béla, 
Makay Ferenez, Bálint Mihály helye. A gyű 
rei választó kerületben Láczay Gyula, Tóth 
József helye. A kisvárdai választó kerületben 
Hrabovszky Ouidó, Yray Péter, L)r. Küztnős 
György, Dr. Sarvay János helye. A fényes- 
litkei választó kerületben Nozdroviczky Káz- 
mér, N’ozdroviczky György, Révész Menyhért 
helye. A tornyos-pálcrai válaszló kerületben 
Vidovich László, Jászay Bertalan helye. A 
gyulahazai választó kerületben Kovács Ist
ván, Orosz Pál helye és egy üresedésben 
lévő hely. A napkori választó kerületben 
Pefrovics Gyula, Lázár Kálmán, Barna Mik
lós, Gróf Pongracz Jenő hely**. A thassi vá
lasztó kerületben Gsajkos Miklós, Angyal 
Gyula helye. A bogdányi választó kerület-

Illé s gazd a  keresztvonása.
— A I izto*itá«n4 . —

Az alsóváros valamelyik alacsony házi
kóját alaposan fölnézte valami „agent asse- 
curateur", magyarán biztosítási vigécz. Majd I 
Írásos ajánlatot készít főleg a maga bizto
sítása szempontjából. Történik mindez Illés 
gazda távollétében.

A szomszédok, akiket Illés szomszéd meg
bízott, hogy inig ő városban jár, figyelje
nek, gyanús szemekkel követik a műveletet. 
A ház fölnézése a kocsiutról történik. Na
gyon fura lehet ez az idegen ember, merl- 
liogy a hátsó szomszédok Jóskája is odabá
torkodik hozzá és kórúlvizsgalja a jövevényt. 
Nem találja kellemesnek az ügynök e szem
lélődést és szorongatva elódalog.

Mikor eltűnt már az ember, megéred a 
beszed köztük. Szó esik mindenfele biztosí
tásokról, az .Isten nevében* kiállított köt
vényekről, aminek az első szomszéd szerint 
annyi pontozata vagyon, hogy még az apos
tolok se tudnának eligazodni benne.

Hazatér azonban Illés gazda is. Serényen 
újságolják neki, hogy egy urféle já rt ott, 
oszt igőn gyanúsan nézte a házat s hogy 
alighanem valami rosszban töri a fejét.

Illés gaeda csak neveti a derék szom
szédok aggódásait, majd kiokositja őket, hogy 
nincs mitől tartani, mert az az ur nem csi
nált mást, minthogy fólböcsülte a házat.

Illés ugyanis már jártas némileg ilyen 
és egyébb dolgokban. Nem igen vonakodik 
hát a további eljárástól.

Hogy éppen a piaczon végezni való 
dolga akad, úgy véli, hogy most már egy 
ut az egész. Majd feligazitja ő a dolgot va
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ben Jeney István, Bónis György, Hajnal 
Mihály helye. A kemecsei választó kerület
ben Mikecz Ferenez, Kriston Miklós, Klek 
Béla helye. A buji választó kerületben Or
mós Miklós, Soldos Pál, Darvas István, Pethő 
Antal, Uray Béla, Braun Fülöp helye. A sza
bolcsi választó kerületben Kőmmerling János, 
Jármy Jenő, Nagy János, Veress Ferenez 
helye. A tisza-dobi választó kerületben Bod
nár László, Lepkovszky Gábor helye. A 
tisza-polgári választó kerületben Ifj. Fieischer 
Ferenez, Simkovics István, Dr. Járossy Sán
dor helye. A baji választó kerületben Ba- 
ranyay Ádám, Krecsák Lajos helye. A nyír
bátori választó kerületben Balaton István, 
Makray Pál, Bakonyi József, Szikszay József, 
Márkus Antal helye. A rakamazi választó 
kerületben Kék László. Tóth M. György, 
Gúnya Sándor, Prokop József helye. A 
szent-mihályi választó kerületben Suhajda 
Béla, Bagdi János, Kábái József, H. Pethe 
István, Almássy Sándor helye. A tisza-löki 
választó kerületben Dobos Imre, Dobó János, 
Bagdy Imre helye. A mária-pócsi válaszló 
kerületben Buday Gyula, Kovács Ferenez, 
Lengyel János helye. A pócs-petri-i választó 
kerületben Nagy Sándor, Fűzeséry József 
helye. A nyir-bélteki választó kerületben 
Borcsik Gyula, F kete István, ifj. Várady 
István helye, A nyir-madai választókerület
ben Elek Dániel, Péchy Pál, komoróezy 
Lajos, Ujlaky Gyula helye. A nyir-baktai 
választó kerületben Kádár Imre, Vitéz Gyula, 
Sereghy János helye. A balkányi választó 
kerületnen Gaál Elek, Gottlieb Mór, Somogyi 
György helye. A nyir-ado yi választó kerü
letben Mikolay Lajos, Sípos Béla, Marton 
Gyula helye. A geszteredi választó kerület
ben Lengyel Endre, Balogh Lajos, Zoltán 
István helye. Az ujfehertoi választó kerület
ben Maklary István, Szoboszlay Imre helye. 
A nagy-kálloi választó kerületben Görőmbey 
Péter, Pethő Zsigmond, Nagy Kálmán, Nagy 
János helye. A nyíregyházi I. választó ke
rületben Palicz János, Básthy Barna helye. 
A nyíregyházi II. választó kerületben Beniczky 
Miksa, Májerszky Béla, Sxohor Pál helye. A 
nyíregyházi III. választó kerületben dr. Fer- 
licska Kálmán, Kerekréthy Miklós, dr. Meskó

lahogy. Magával viszi a tizenkétéves Ferkó 
gyereket, aki ért a betűvetés mesterségéhez, 
miután már negyedik iskolás a (iu. Hátha 
segítségére lehet valamiben.

Megérkezvén csak úgy gyalogosan, ki
tudakolja egyes emberektől, hol történik a 
biztosítás.

— Ugyan kérőin, mőre van az a ménkű 
nagy ház?

S megtudván vagy tiz embertől a me
netel irányát, meg is érkezik szerencsésen 
Illés. Ott bekoezog vagy három ajtón. De 
egyik se az, amelyiket ő keresi. Vegre be
nyit nagy illendőség-tudással az illető szo
bába. A benn ülő ur azonban most szörnyen 
el lehet foglalva, inért csak úgy úszik a pa
pirosok között.

— Agygyon Isten! — mondja Illés.
De mihamar tudtára adatik atyafinknak,

hogy kint kell várakozni a folyosón.
— Jó, jó , — adja a szót Illés — de 

nincs áin sok üdőtn!
Különben itt is úgy vagyon berendezve, 

hogy a ki előbb jón, annak a dolgát intézik 
el hamarabb. Éppen úgy, mint a német 
malomban — vélekszik Illés gazda. Rt szinte 
az a rendje, hogy aki előbb jónn, annak 
őrölnek előbb.

Az alsóvárosi h-rfiu már némileg járatos 
azért a biztositási dolgokban. Volt ugyanis 
dolga ilyen biztosítókkal, de megszűnt azután 
a biztosítása, mert hiába valónak tartotta. 
Most azonban ismét az a nézete Illésnek, 
hogy nem lehet tudni, mikor érkezik Isten 
csapása. Mert nagyon rosszak az emberek, 
igy mondja ezt az anyjuk is. Mar a búzából 
is keményítőt csinálnak, hogy czifrálkodhas- 
sanak a ruhájokban. És évről évre kevesbedik 
a bucsujárók száma. Mindezek miatt nem

László. A nyíregyházi IV, választó kerületben 
Kovách Győző, Lefller Sámuel, Sütő József 
helye. Ezen elsorolt tagsági helyek betöltése 
czéljából v á la sz tá s  h a tá r id e jé ü l a fol>o évi 
n o vem ber hó  8  ik  n a p ja  tűzetett ki s a válasz
tási eljárás vezetésére az eszenyi választó 
kerületben elnökül Szabó József, alelnükül 
Makay Miklós. A dombrádi választó kerület
ben elnökül Moravek Gusztáv, alelnökül Za- 
csek János. A lóvö-pitri-i választó kerületben 
elnökül Erdőhegyi Ferenez, alelnökül Ilosvay 
Ágoston (Pap). A mandoki választó kerü
letben elnökül Jármy Miklós, alelnökül Rácz 
Béla. A gyürei választó kerületben elnökül 
Erdőhegyi Lajos, alelnökül Izsák László. A 
kisvárdai választó kerületben elnökül lla r-  
gányi Menyhért, alelnökül Kastal Ferenez. 
A íényes-litkei választó kerületben elnökül 
Petrovay János, alelnökül Liszkay Ferenez. 
A tornyos-pálczai választó kerületben elnökül 
Szalánczy Bertalan, alelnökül Hidegh József. 
A gyulaházi választó kerületi)- n elnökül (>ko- 
licsányi Menyhért, alelnökül Király József. A 
napkori választó kerületben elnökül Kallay 
Rudolf, alelnökől Simák István. A tliass- 
pátrohai választó kerületben elnökül gróf 
Vay Tibor, alelnökül Majos Ferenez. A bog
dányi választó kerületben elnökül Szalanczy 
Ferenez, alelnökül Nyíri János. A k mécséi 
választó kerületben elnökül Borbély Gáspár, 
alelnökül Géczy Adám. A buji választó ke
rületben elnökül Horváth Ferenez, alelnökül 
Szikszai András. A szabolcsi választó kerü
letben elnökül Horváth Gyula, alelnökül 
Y’eress Ferenez. A tisza-dobi választó kerü
letben elnökül Torday József, alelnökül Papp 
János. A polgári választó kerületben elnökül 
B ányai Sándor, alelnökül Y’irányi János. A 
baji választó kerületben elnökül Patai József, 
alelnökül Krecsák Lajos. A nyírbátori választó 
kerületben elnökül dr. Boldizsár Imre alel
nökül Mikolay Lajos. A rakamazi választó 
kerületben elnökül Liptay Jenő, alelnökül 
Szítba Ferenez. A szent-mihályi választó 
kerületben elnökül Kornis Ferenez, alelnökül 
Kozelka^ Lajos. A tisza- löki választó kerület
ben elnökül baro Y'ay Aruold, alelnökül Bo
rús Lajos. A in.-pécsi választó kerületben 
elnökül Gergelyll'y Dezső, alelnökül Szil ez

lehessen tudni, mikor lesz az istenítélet napja, 
amikor házak összeomolnak, emberek elpusz
tulnak . . .

Ily gondolatok kergetik egymást Illés 
fejében, miközben sebesebben múlik az idő. 
Fel is hivatik nein soka a jelentkezés és be
menetel irányúban.

Odamegy a biztositó ur elebe s nyom
ban szóba kezd;

— Annak erányában merészöl né ni mög- 
kérdezni a tekintető* urat, nem szártnazha- 
tik-é abbul veszödelöm, hogy egy másik 
biztosítónál megszüntettem az ászekuracziat, 
oszt itt jelentközók.

Megnyugtató szavak után Illés gazda 
még ennyit mond:

— Y’allásos etnbör vagyok, kérőm s 
nem szeretném, ha olyan sok mőggyónni 
valóm lönne.

Miután megtudta, az ügyek mivoltát, 
egy másik úrhoz utasittatik az első resztet 
lelizete.se irányában. Itt leolvas egy pár kék 
ineg zöld hasú papirost. Mire a pénztáros 
ur kéri a gazda kezeírását.

— Má én nem tudok a tollal bánni, 
Hiodja Illés, bajuszán vegigsimitván középső 
ujjaival, hanem itt van a Ferkó gyerek, az 
majd alakanyarittya.

— De csakhamar tisztába jön azzal 
újabb magyarázások folytán, hogy erre a 
Ferkó nem használható. Ide saját aláírás 
szükségeltetik. Bizony hamar felejt az ember.

— Hát akkor, szól az ur, eszébe jutván, 
miképpen Illés hivő keresztény lélek, vessen 
egy keresztet ide a papirosra a neve mellé.

A mándlis magyar most keresztet vet 
magára, miközben valami imádságot mormol. 
Aztán odanyul a toll felé.



Ferencz. A pócs-pelri-i választó kerületben 
elnökül Buday Gyula, alelnökül Füzeséry Jó
zsef. A nyir-belteki választó kerületben elnö
kül Bory Béla, alelnökül ifj. Várady István. 
A nyir-madai választó kerületben elnökül 
Péchy Béla, alelnökül Komoróczy Lajos. A 
nyir-baktai választó kerületben elnökül Jánny 
Ödön. alelnökül Jármy Elek. A balkányi 
választó kerületben elnökül Koc/.ogh Ferencz, 
alelnökül Simándy Dénes. A nyir-adonyi vá
lasztó kerületben elnökül Szentmiklóssy Sán
dor, alelnökül Nagy Miklós. A geszteivdi 
választó kerületben elnök Jármy Ferencz, 
alelnok Szabó Miklós. Az. ujfebértoi választó 
kerületben elnök Szunyó,-hy Imre, alelnök 
dr. Mező'Sy Béla. A nagy-kállói választó ke
rületben elnök Bérét boy János, alelnök dr. 
Kállay Kudoll. A nyíregyházi I. választó ke
rületben elnök Bodnár István, alelnök Eör 
dögh Károly. A nyíregyházi II. választókerü
letben elnök dr. Me-kó László, alelnök Bogár 
Lajos. A nyíregyházi III. választó kerületben 
‘duók |S e \ty  Gyula, alelnök Kovács Ferencz. 
A nyíregyházi IV választó kerületben elnök 
Bazár István, alelnök Básthy Barna.

Nyíregyháza virilistái.
Nyíregyháza város legtöbb adót fizető 

képviselőtestületi tagjainak a jövő 1»99. évre 
érvényes névjegyzéket a héten kedden délután 
állította össze uz e czélra kiküldött bizottság. 
A névsorban első a Nyíregyházi Takarék- 
pénztár 9671 Irt »3 kr adóval. Utolsó — 
100-ik — Balogh Klára 162 fit M kr adóval. 
Az összeállított névsora következő : Nyíregy
házi Takarékpénztár, gróf DessewíTy Miklós, 
gróf Dessewfly Denes, gróf Dt ssewll'y Alajos, 
gróf Dessewlly Béla, Nyíregyházi termény 
áru raktar, Marmarosszigeti iskola, Kiár .Sán
dor, id. Bodnár István, Haas Ignácz, Glück 
Ignacz, özv. Török Petemé, Semsei Mór, 
Szopko Alfréd, Stern Jenő, Gredig Jeremiás, 
Schi.ehter Gyula, báró Uray Kálmán, Csen- 
gery Mihály, Barzó Mihály, Csengery Kálmán, 
Buruch Arnold, Májerszky Barna, Elek 
László, Baumeiszter Ernő, Csengery Gyula, 
Somogyi Gyula, Szesztay Károly, Yerzár 
István, Ferhcska Dezső, Gyurcsán Ferencz,

— Tud*e keresztet csinálni ide — kér
dik újból Illéstől.

— Tudok, böki ki jelentőségteljesen Illés 
és mcgragyognak a szemei.

Hogyne, mikor ilyen istenes emberek 
vannak itt.

Kezebe veszi a tollat, amely azonban 
sehogy sem találja meg a helyet ujjai között. 
Ideg-billeg ide-oda, mintha csak berúgott 
volna a sok tentatól. Illés azonban nagy 
óvatosságot tanúsít. Előveszi a balkezét és 
avval illesztheti a furcsa jószágot a mutató 
meg a középső ujja köze. A dolog már si
került is valahogy s az atyafi erősen izzadja 
homlokából a vizet.

Milyen sajátságos! Ez az ember, aki 
egész hosszú életén keresztül olyan avatott- 
sággal forgatta az ásót meg a kapát, evvel 
a semmi eszközzel nem tud mit csinálni.

Nehéz küzkődés után megkezdi Illés a 
műveletet. Egy vonást csinál vízszintesen, 
egyet meg függőlegesen úgy, hogy menten 
mégszerkesztődik a kereszt. Melléje pedig ezt 
a négy betűt veti: I. N. D. I.

Ezt a négy írásjelet ugyanis olyan gya- j 
korta látta és hallott róla beszélni, hogy 
megrögződött benne. Meg aztán hajdanában 
Illés sirásó is volt.

— Mögvan a köröszvetés! — jelenti 
nagysokára a derék magyar.

A pénztáros ur megnézi, mosolyog es 
kezét nyújtván Illésnek, ekként szól hozzá:

— No lám, polgártárs, milyen szépén 
tudja vezetni a to lla t!

Illés nagy diadallal hagyja el a hatalmas 
épületet és emigyen dicsekszik a térkő  g)e- 
rek e lő tt:

— Ládd, édös cselédöm, nem szégyöl- ; 
hetöd ma eztán apádat !

>  V  I D  K  Cl  V  H A /  A .

Csap ka y Jenő, Silberstein László, Sallay Pál, 
Palicz János, Márkus Karoly, dr. Gara Leó, 
Morgenstern Dezső, dr. Vadász Leó, Grosz
L. 11, Ferenczi Miksa, G *duly Henrik, Láng 
Lázár, Fábry Dezső, Feldheim Emanuel, Hólcz 
Gyula, ilj. Krúdy Gyula, Korányi Imre, Groák 
Ódon, Bartholotnaeidesz János, Spitz Ferencz, 
Kovách Gerő, Király Sándor, Fejér Imre, id. 
Jánószki János. Fekete István, Déry Dániel, 
Szeszich Lajos, Führcr Mihály, Czucker Hen
rik, dr. Rosenberg Emil. Jánószky Andrásné, 
Marsalko Lajos, L derer L-nácz, Novak Gyula, 
dr. Jósa András, Führer Ignácz, Halasi János, 
Farkas Mór, id. Henzsely András, Dielz Sán
dor, id. Nagy István, Schwarcz Izidor, Garaj 
Mihály, Wassermann Sámuel, Kellner Lajos, 
dr. Ferlicska Kálmán, ö/.v. Hrenkó Jánosné, 
id. Hibján Dániel, özv. Bukovinszky Andrásné, 
Római kalh. iskola, Blumberg József Schultze 
György, ilj. Cseh Pál. tirossmann Jakab, 
dr. Laulíer Miksa, özv. Iludák Andrá-né, 
Magyar állam vasút, Kovács Mihály (Boloma), 
Kerekről hy Miklós, Weisz Miksa, Rosenlhal 
Ferencz, Pampuch András, Garaj István, ilj. 
Nagy Mihály, özv. Hibján Lajosné, id. Cseh 
Pál, Moesz Adolf, Pavloviig Imre, Balogh 
Klára. Póttagok: Debrószki József, Friedmann 
Miksa, Varga János, Kerekes Pál, Ungár 
Géza, özv. Bellly Mibályné, Gyurján Mihály, 
Ambrusz András.

Tételek
a Nemzeti Szövetség czéljáról és eszközeiről.

Az Országos Nemzeti .Szövetség alap
szabályai szerint a szövetség czélja: Ember
séges és hazafias gondolkodást és érzést ter
jesztő, napi- és párt-politikától, vallás-, nem
zeti és osztálykúlönbségtől független szerve
zet útján, k ö z r e m u n k á ln i  a  tá r s a d a lm i  e g y sé 

g e t és r e n d e t z a v a r ó  o k o k n a k  és ezek  h a tá s a i- 
nal; m e g szü  n te téséb en .

Az a tény, hogy ily czélu országos egye
sület megalakulhatott, kétség telen^  teszi, 
hogy az egységet és rendet zavaró ilyen okok 
s ezek hatásai csakugyan vannak a mi tá r 
sadalmunkban; viszont az a tapasztalat, hogy 
ezen országos egyesület napról-napra széle
sebb körben terjed, úgyszólván rohamosan 
gyarapodik, fejlődik, arról győz meg ben
nünket, hogy társadalmunkban akarat is, ké
pesség is van c bajok orvoslására.

Ha már magukat ezen bajokat vizsgál
juk, úgy találjuk, hogy azok egyrészt álta
lános emberi, másrészt speciális magyar nem
zeti jellegűek és természetűek.

Amazok közzé első sorban az a meg
döbbentő szeg én ység  tartozik, melylyel főleg 
az alsó néposztálynál lépten-nyomon talál
kozunk. A relatív szegénység normális álla
pot s kiki viseli békén avagy békételenül a 
nélkül azonban, hogy általa a társadalmi 
egység megbomlanék. Az absolut szegénység 
azonban tűrhetetlen állapot, melynek meg
szüntetésére az egyén még csak kopogtat, 
legfeljebb zörget, az osztály, a tömeg azon
ban követel, ha nem dönget is mindjárt tel
jes erővel. A nagy szegénység mellett a szo- 
cziálisraus a maga legveszedelmesebb jelen
tésében nem puszta agyrém, hanem eleven 
valóság, melyet még csirájában elfojtani nem 
az erőnek fegyverével, de a humánusan érző 
szív áldozatkészségével mindnyájunknak em
beri kötelessége.

A közjótékonyság gyakorlására alakult 
egyesületek, intézmények nálunk — habár 
csak helyi érdekek támogatására — elegendő 
számban vannak ahhoz, hogy ez irányban 
működő újabb egyesület hiányát ne érezzük, j 
az országos érdek azonban, mely nemzeti
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érdek is egyszersmind, (hiszen hány helyen 
szegényebb a nép, mint minálunk!) elvárja 
tőlünk, hogy a betegséget ott is enyhíteni 
igyekszünk, a honnan nem közvetlenül jöhet 
mireánk u baj, a veszedelem.

Ez általános emberi természetű bajnál 
sokkal határozottabban domborodik ki előt
tünk a Nemzeti Szövetség alapszabályaiból 
az a veszély, hogy társadalmunk egységét és 
rendjét a  m a g y a r  n e m z e ti je lle g  szempontjá
ból fenyegeti, sőt alá is aknázta már. Az 
egyesület „Országos Nemzeti Szövetség1* czi- 
met visel; maga a czim a legtisztább és leg
világosabb programm, amit csak képzelni 
lehet. Jelszó: a magyarság erkölcsi és anyagi 
erejének ősszehalmozása, egyesítése, védelemre 
egyelőre, támadásra, ha kell. bekére, ha lehet
séges, harezra, ha úgy hozza magával a sors.

Ezt a sorsot pedig éjszakon és délen, 
nyugaton és keleten nagyon is ellenünk igaz
gatja a mindenre képes fanatizmus, azt hiszi, 
hogy igazságot osztogat akkor, mikor beköti 
a szemet, sőt megvakul, mondhatnám elvakul, 
hogy ne lásson ; sütetben bujkál, alattomban 
izgat, hogy észrevétlenül és büntetlenül marad
jon ; a hazaárulásig menő vakmerőségeben 
szentül meg van győződve, hogy mi vagyunk 
vakok, holott az szemei vannak bekötve, azt 
hirdeti, hogy mi’ követünk el jogtalanságot 
vele, holott a jó Isten tudná megmondani, 
meddig terjed békességes tűrésünk határa.

Igyekezzünk tisztán látni a helyezetet, s 
ha ők győzik erővel, sorakozzunk mi is, ha 
ők győzik pénzzel, áldozzunk mi is, ha ők 
összeesküdtek ellenünk, lépjünk erős kötésbe, 
szövetségbe mi is nemzeti érdekeink meg
óvására, faji jellegünk biztosítására.

Élethalálharcz ez, melynek hazafias lelke
sedés a buzditója, anyagi áldozat a fegyvere, 
magyar hazában magyar nemzet a diadala, 
dicsősége!

És ebből a liarczból a nőknek is ki kell 
venniök a maguk részét legalább is úgy, ha 
nem jobban, mint a férfiaknak. Ha hős a 
magyar férfi, legyen munkás a magyar asz- 
szony ! Buzdítson, lelkesítsen, gyűjtsön a haza 
oltárara. Szárítsa fel a szenvedők könnyeit, 
legyen osztályos társa férjének a nemzeti 
létért való küzdelemben.

Nyíregyházi nők! Alakítsátok meg, s  
fáradhatatlan közremükődéstek juttassa di
adalra a „N y ír e g y h á z i  N e m z e t i  S zö ve tsé g  h ö lg y 

b iz o ttsá g á t !• Aba.

A művészetért.
Wlassics Gyula dr. kultuszminiszter, mióta 

elfoglalta a miniszteri székét, egymásután 
adja ki életrevaló rendeletéit.

Bámulatos kutató erővel igyekezik a 
nemzeti nevelés hiányait felkeresni s amint 
azokat megtalálja, nyomban gondoskodik azok 
pótlásáról.

Gondos tanulmány előzi meg rendeletéit. 
A modern Európa tanítás és nevelés ügye 
kis ujjábán van. Gondolkozó agya gyorsan 
dolgozza fel a szerzett ismereteket s azok 
lényeget bőséges tapasztalatának bőlcsesegé- 
vel elegyítve speezialis viszonyainkat szem 
előtt tartva, az erős nemzeti érzés szellemé
ben alkalmazza az általános kultúra emelésére. 
Intézkedéseiben bölcseség a vezetője, a haza- 
szeretet az Útmutatója s a lelkét átható erős 
nemzeti érzés hímet varr minden oly alkolá- 
sára, mely teremtő agyának műhelyéből 
kikerül.

Kiadott rendeletéinek végrehajtásáról is 
gondoskodik a kultuszminiszter és Így eszméi
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nem maradnak papíron, hanem átmennek a 
nemzet verébe. A friss beoltás anyaga aztán 
áthatja a nemzet testének egész szervezetét 
és eszméinek nyomán, melyek az okok lánczo- 
latát felismerő és következményeiben meg 
gondoló elméjéből kerülnek ki, az általános 
kultúra erősödik és virágzik.

Legújabb rendeleteben, melyet a közokta
tási tanácshoz intézett azon óhajának ad ki
fejezést a miniszter, hogy a m ű v é s z e ti  s z e m 
p o n to k  n e  m a r a d ja n a k  fig y e lm e n  k ív ü l  a  kö zép 
isk o lá k b a n . A miniszter ettől sokat vár es 
méltán.

A művészettörténelem szemléltető képei 
nemcsak érdekessé teszik a tanár előadását, 
hanem növelik a tanulók szépérzékét és be
vezetik egész lényüket a művészetek es 
tudományok világába. A szebbnél-szebb 
képek, rajzok és a régi emlékek sikerült 
utánzatai elveszik a tantermek szomorúságát, 
a fogékony ifjú lélek a régi emlékek látásán 
tanul, ismeretkörét az alakok, rajzok be
népesítik, lelki világából a művészet és tör
ténelem reliquiéi kiszorítják a léhaságot s 
látva képekben a múlt szép emlékeit, ezek 
sceretete vágyat ébreszt benne azokat alapo
san megismerni.

A szemléltetés egyik !eghathatósabb esz
köze a tudásnak. Ezt tudják és vallják mind
azok, kik valaha tanítottak, vagy ily szemlél
tető képek bemutatásával egész világot nyit 
fel az ismeretek után vágyó ifjú előtt s mig 
a puszta előadás, bármilyen lelkesen hangzik 
el a tanár ihletett ajkáról, végeredményében 
sohasem lesz biztos hatással a tanuló lelkére, 
mint egy-egy művészi kéz által alkotott 
szemléltető eszköz, legyen az kép, vagy bár
mely művészi ág kivaló produktuma.

Hiszszük, hogy a közoktatási tanács, 
mely a miniszter ezen újabb eszméjének 
gyakorlati megvalósításáról javaslatot fog 
tenni, úgy fogja beilleszteni ezen eszmét 
mostani közoktatásunk keretébe, hogy annak 
üdvös tanacsa néhány év múlva okvetetlenűl 
meglátszik szellemi életünkön. A középiskolá
ból kikerülő ifjú lelkében zsongani fognak az 
egyes műemlékekről hallott ismeretek, de 
ugyanakkor lelke lapján olt lesznek azon 
képek is, melyeket az iskola falai közt ihle
tett magyarázat közben szemeivel látott.

És ez által fejlődni fog lassan-lassan a 
művészeti érzék és az az iránt való érdeklő
dés gyökeret fog verni a társadalom lelkében, 
rninak következtében úgy a művészek, mint 
mesterek alkotásai közkézre kerülnek s nem 
kell elvándorolni azoknak, kiket a külföld 
megbecsül, de a magyar társadalomtól akár 
ehen halhatnak.

Az egri érsek alapítványa.
Dr. Samassa József egri ersek abból az 

alkalomból, hogy áldásos érseki kormányzá
sának 25-ik évét ünnepli, nagyobb alapítvá
nyokat tett különféle jótékony czelokra. A 
kegyes egyházfő Szabolcsvármegyéről sem 
feledkezett meg. A főispánhoz intézett szép 
levelével Szabolcsvármegye és Nyíregyháza 
város részere 10,000 koronás alapítványt 
tett, amelynek kamataiból hat, illetve két, 
önhibáján kívül munkaképtelenné vált sze
gény özvegynő részesül segélyben évenként.

A nagyérdekü alapitó levelet egész ter
jedelmében közöljük:

M éltóságom B á r ó  F ő is p á n  ú r i

Midőn érseki székfoglalásom napjának l 
huszonötödik évfordulójához érve, a lefolyt 
negyed század lelkem előtt elvonuló esemé
nyeit s tényeit mérlegelem, igazat kell adnom 
a római nagy szónoknak, aki korát meghaladó 
erkölcsi emelkedettséggel állitá, hogy nincs 
nagyobb szerencse, mint az, ha tudunk, | 
nincs bennünk sem ni jobb, mint az, ha 
akarunk segíteni minél többeken. Ezen igaz- j 
ság világánál örömest idézem fel emlékeze
tembe azt, hogy 25 év előtti szék foglalá
sommal egyidejűleg alkalmam nyílt az egyház- | 
megyéin területén levő törvényhatóságok

lekötelező közreműködésével enyhületet nyúj
tani amaz Ínségnek, mely az akkor pusztító 
járvány nyomában kelt: gyámolitván az élet 
küzdelmesebb szakának küszöbén természetes 
támaszaiktól megfosztott árvákat, kiknek jaj
szava szivemig hatolt. Huszonöt év lezajlása 
után, a szenvedő emberiség iránt ugyanezen 
szeretettel eltelve, de a hosszú élet tapasz
talataival könyörületre talán készebben, nem 
találok a negyed száza Inak a kezdethez 
méltóbb befejezést, mintha újból keresztény 
felebaráti érzelmeimet követve ezúttal a 
szintén támaszt veszteit, de még sajnálatra 
méltóbb, mert többnyire elhagyottabb özve
gyek sanyarú sorsának némi enyhítését tűzöm 
ki ezéiul.

E czélra most 50,000 koronából álló 
alapítványt teszek, melyből 10,000 (tiz ezer) 
koronát egy darab 10,000 korona névértékű 
magyar járadék kötvényben, miként 25 évvel 
ezelőtt Méltóságod elődéhez, azon bizalom
teljes kéréssel küldök ez évi deczember hó 
elsejére lejárni kezdő szelvényeivel együtt 
Méltóságodhoz, ho/y a.t a következő felté
telek mellett Szabolcsvármegye kezelésére 
bízni szíveskedjék:

1. A tízezer korom tőke jelen minő
ségben vagyis államkötvényekbe fektetve gyü
mölcsözzek, s a Szabolcsvarmegyei özvegynők 
alapítványa czimére kötményeztessék.

2. Az évi kamatokból a vármegye terü
letéről hat, Nyíregyháza város területéről két 
özvegynő évi ötven korona segélyben része- 
sittessék.

3. A kellő módon közhírré teendő segé
lyért folyamodó özvegynők közzül elsőbbség 
annak adassék, ki anyai gyámolitásra szorult 
kiskorú gyermekekkel jutott özvegységre.

4. A 2-ik pontban említett segélyössze
gek minden év szeptember havának 10-ik 
napján, mint gyászos véget ért Erzsébet ki
rályné nagyasszonyunk halaiknak évfordulóján 
osztassanak ki, hogy a segélyezettek az isteni 
végzésen megnyugvásra intő példát lássanak 
a királyasszonyban, ki a korona fénye és 
hatalma mellett is elmondhatta magáról a 
zsoltáros királyijai: , el fogyatkozott életem a 
fájdalomban, es esztendeim fohászkodásban*.

Fogadja Méltóságod hazafiui üdvözle
temet.

Kelt Egerben, 1898. évi október 22-én.
Dr. Samassa József, s. k. egri érsek.

A Bessenyei-ódák.
(A bírálat,]

A Bessenyei szobor ünnepélyes lelep
lezése alkalmára a vármegye tudvalevőleg 
pályázatot hirdetett egy Bessenyei-óda meg
írására, s a pályázat határideje lejárván, a 
beérkezett — 32 — pályamű meghirálására 
a Pelőfi-társaságot kérte föl.

Ez irodalmi társaság Bartók Lajos, End- 
rődi Sándor és Szana Tamásnak adta ki a 
pályamunkákat, aki elfogadván a megbíza
tást, a pályázatról a következőkben számol
nak b e :

A Bessenyei-óda pályázat eredménye 
egészben véve örvendetes. A jutalomért ver
senyző művek közt nincs ugyan olyan, 
melyből erősebb költői tehetség fénye su
gározna felénk, s mely mindvégig meg
őrizné az ódák ünnepélyes lendületét; de a 
legtöbb pályamű Írója át volt hatva szép 
tárgyának fontosságától s meg tudta találni 
az ünnepi alkalomhoz illő emelkedettebb 
hangot. Egészen alant járó, gyönge kísérlet 
számba menő darabja alig egy-kettő van a 
pályázatnak.

Örömmel hangsúlyozzuk, hogy a kiemel
kedő műveket erős hazafias érzés karakteri- 
zálja, s ezt az érzést csak nagyritkán te
szik kétes értékűvé duzzadozó, de annál 
kevesebbet mondó phrázisok. Bessenyei ne
mes alakja meghatotta, fölmelegitette s jól 
eső őszinteségre serkentette a pályázókat.

A pályázat 32 darabja közül különösen 
hat válik ki a lárgy meleg átérezésével, gon

dolatainak bőségével és a forma kerekded- 
ségeivel. A  g á r d a  (I7IÍ73. sz.) erősen föl- 
buzduló érzés terméke, de nem minden ré
szében ment a tulságoktol; a B e s s e n y e i  ezi- 
mű (18203. sz.) lendületesebben kezdődik, 
mint sok más társa, végül azonban kissé 
ellankad; a B e ss e n y e i e m lé k e ze té -ben (18265. 
sz.) van gondolat és érzés, itt-ott azonban 
terjengőssé válik; az Ó d i -bán (18375.) né
hány valóban tartalmas sor szebb keretre 
volna érdemes.

Erőteljes költői tehetség terméke gya
nánt tűnt fel a G á r d a - k a p i tá n y  (18376.) 
Van benne erő, lendület, refrainje azonban 
megfosztja attól az ünnepélyes komolyságtól, 
raelylyel egy szobor leleplezés alkalmára 
szánt költeménynek bírnia kell.

A kitűzött czélt összes versenytársai 
közt legjobban szolgálja a B e s s e n y e i czimű 
költemény (17750. sz.), melynek jeligéje; A  
m a g y a r s á g é r t Ez tárgyát minden részleté
ben felölelő, gondoláinkban és érzésekben 
egyaránt kiváló darabja a pályázatnak. T ar
talmilag és formailag számottevő, a szép 
ünnepélyhez méltó költemény.

Alólirottak, mint a Petőfi-társaság meg
bízottjai, ezt az ódát tartjuk a jutalm azásra 
leginkább méltónak.

Budapest, 1898. október hó 20. napján.
Szana T am ás. Kndrtidl S án d o r.

B artók Lajos.

H íre k .
—  Halottak napja. A megemlékezés napja. 

A múlt dicsőítése az elhunyt kedvesekért 
hullatott könnyekben. A természet az ő hulló 
leveleivel, tarlóit bokraival olyan bús, sötét 
keretet ad a fájdalomban elmerülő em beri
ség hangulatának. Gyász a szivekben, gyász 
a természetben, sötét enyészet szomorú képe 
mindenütt. A természet a legszebb virágait, 
elhulló ékesség, i l ; siratja az emberek a sze- 
retelűknek, melylyel a kedveseik em'éke iránt 
viseltetnek, hozzák meg szivük áldozatát. A 
temetők sirdoinbjain kigyuló gyertya fény 
egy-egy emlékeztető a múltra, amelynek tá
volságával arányban nő az elvesztett kedve
seink emlekenek tisztasága és bensősége, de 
talán csak ezen a napon, amelyet egészen 
és kizárólag a halottak emlékének szentel 
az emberek kegyelet, s emlékezése. Mert máskor 
aligha erünk rá, s ezen felül lelkünk szerke
zetében fekszik a múló feledés könnyűsége. 
Innen talán a halottak napjának közönségé
ben a kevés őszinteség, s csekély a száma 
azoknak, akik valóban a tiszta érzelem mély
séges vonzalmával ujitják meg lelkűkben a 
szeretettek elvesztése fölötti fájdalmukat. H a
nem a gyertyák egyenlően égnek pislogó 
fényükkel és a szív rejtett titka marad a 
gyertyák meggyújtására öntöző szeretet és 
emlékezés őszintesége!

— Vizsgálóbírók kirendelése. Az igaz
ságügyminiszter az 1891. XVII. t.-cz. 34. g-a 
alapján a nyíregyházi törvényszék területére 
vizsgálóbíróul dr. Sarvay Jánost, állandó 
helyetteséül Jakó Pált nevezte ki.

— A nyirvizszabályozó társulat közgyűlése, 
gróf K á r o ly i  T ib o r  elnöklete alatt folyó hó
21-én tartatott meg, a társulat hivatalos 
helyiségében. A jelenvolt érdekeltség 105 
szavazatot képviselt. A napirend tárgyalása 
előtt Bogáthy József lelkes szavakkal üdvö
zölte a társulat elnökét abból az alkalom
ból, hogy a főrendiház elnöki méltóságára 
emeltetett. A napirend során felolvasták a 
társulathoz érkezett miniszteri leiratokat, eze
ket a közgyűlés tudomásul vette, — tárgyal
ták a számvizsgáló bizottság jelentését s a 
jövő évre számvizsgálókul megválasztották 
Borbély Gáspárt elnöknek, Zucker Henriket 
és Kovách Győzőt bizottsági tagoknak. Le- 
targyaltatott a jövő évi költségelőirányzat 
és az árvédelmi utasítás, — végül még ne
hány kisebb területnek nyilvános árverés 
utján való értékesítését határozta el a köz
gyűlés.
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— Kinevezés. A belügyminiszter a nagy- 
kállói állami elmegyógyintézetben megürese
dett segédorvosi állásra dr. H o lló s  I z id o r  
orvostudort nevezte ki.

— A Bessenyei szobor bizottság a Petőfi 
társaságtól beérkezett pályázati jelentés foly
tán e hó 28-án d. e. '/311 órakor ülést tart. 
Ezen ülésen fognak dönteni az óda pályázat 
sorsa felett és bontják fel a pályanyertes óda 
jeligés levélkéjét.

— Beszámoló. Mezőssy Béla, a nagy- 
kállói választókerület függetlenségi párti kép
viselője vasárnap mondotta el b e szá m o ló já t
N . • K a l l ó b a n  nagyszámú választó előtt. M c z o s sy  
beszédében behatón foglalkozott az elmúlt évek 
politikai eseményeivel s a kiegyezés válságá
val. Szerinte két lehetőség all fönn, az egyik: 
ha a BánfTy-kormány által beterjesztett ki
egyezési javaslatokat az osztrák Reichsralh 
elfogadja akként, hogy az 1807. XII. i.-cz. 
61. 3*ának megfelelően ó felsége által szén- , 
tesitést nyerhetnek, mely esetben a javasla
toknak egy létező törvény által előirt mó
don való keresztülvitelét rendkívüli eszközök
kel meggátolni nincs jogában az ellenzéknek, 
ellenben, ha a másik eshetőség következik be, 
hogy t. i. a kiegyezési javaslatok Ausztriában 
vagy egyállalában el sem fogadtatnak, vagy 
pedig érdemleges változtatásokat szenvednek, 
akkor elengedhetetlen kötelessége a kormány
nak az l*9s. évi I t.-cz. rendelkezésének 
megfelelően az önálló vámterületet érvényre 
juttatni. Ha pedig a BáníTy-kormány ezzel 
szemben ez esetben is fönn akarná 
tartani a mostani álláspontokat, akkor a 
magyar ellenzék minden egyes tagjának szent 
kötelességé, hogy ezt a nemzet alkotmánya 
ellen intézett merényletet minden rendelke
zésere álló eszközzel meghiúsítsa és vissza
verje. Az általános szeretetnek örvendő kép
viselő beszámolóját nagy tetszéssel fogadták. 
A beszámoló után bankett volt a képviselő 
tiszteletére.

—  A nemzeti szövetség. Vasárnap alakúi 
meg az országos nemzeti szövetség nyíregy
házi tiókja. Az alakuló gyűlésre, amely iránt 
vármegye szerte nagy érdeklődés nyilvá
nul, a Központi igazgatóság körülbelül 
10 kiküldöttje érkezik, köztük Herczegh 
Mihály egyetemi tanár. — A vendégek 
fogadására egy bizottság alakul, amely 
reggel 0 és fél órakor várja vendégeit. — E 
bizottság felkéri azon háztulajdonosokat, a 
kiknek házaik a bevonulási utón vannak, 
hogy vasárnapra nemzeti lobogót szívesked
jenek kitüznt. Ugyanezen kérelem egyébként 
a város összes lakosságához is intézve van. 
A hölgybizoltság alakítása most van folya
matban.

— Halálozás. Keőkeszi C se rn y u s  L ő r in c z  
földbirtokos, 1848/49-iki tzabadságharczbeli 
főhadnagy e hó 18-án Ujfehértón, élete 
73-ik évében meghalt. Temetése 1 íl-én folyt 
le nagy részvét mellett.

— Az ugocsai főispán beik tatása. Usáky 
László grófot, Ugocsamegye uj főispánját e 
hó 19-én iktatták be nagy ünnepséggel és 
lelkesedéssel hivatalába. A főispánt megér
keztekor a vármegye intelligentiája és nagy 
számú közönség fogadta. A vármegye szék
hazába a m e n e t bandérium kíséretében zász
lók alatt vonult a leglelkesebb éljenzés mel
lett. A megye nevében Perényi Zsigmond 
báró orsz. képviselő és Becsky Emil alispán 
üdvözölte a főispánt, a ki szeretettel vála
szolt az  üdvözlésre. A beiktatásra pestmegyei, 
maramarosi és szepesi küldöttségek kisérték 
a főispánt. Vele utazott a többek közt Be- 
niczky Ferencz pestmegyei főispán, Beniczky 
Lajos p cs tm eg y e i alispán, Roszner Ervin 
b á ró  máramarostnegyei és Ilagara Viktor dr. 
b eregm egye i fő isp án . A beiktatás után tizen
nyolc! k ü ld ö ttsé g  tisztelgett a főispánnál. A 
közgyű lésen  az uj fő isp án  megnyitó beszé
dét n agy  te tszésse l fo g ad ták . Közgyűlés után 
250 te r í té k ű  fényes b a n k e tt  volt, melyen az 
uj fő isp á n t és g ró f  ( ’sáky Albint, mint a 
volt k u ltu s  m in isz te rt és  a főispán édes aty
já t n agy  ó v ácz ió k b an  részesítették. — L ite

pedig kitünően sikerült hangverseny volt, 
melyen közrem űködött: Becskey Klarisz, Rá- 
tonyi Ákosné Maróthy Margit és Butykay 
Ákos. Az ünnepet a főispán tiszteletére ren
dezett fáklyás menet és a város teljes kivi
lágítása fejezte be.

— A ref. műkedvelő daltársaság rendező
sége teljes tisztelettel kéri mindazokat, akik 
az elmúlt héten a november hó 5-én tar
tandó dalestélyre meghívót nem kaptak, s 
arra igényt tartanak, szíveskedjenek ez iránt 
a rendezőbizottság elnökéhez B á n  L a jo s  ref. 
tanító énekvezérhez fordulni, hogy a mulasz
tás pótolható legyen.

—  A Vass-féle telefon kipcsoló hire im 
m ár terjedni kezd. Az országból m ár is töb 
ben érdeklődnek a czélszerü újítás iránt, 
Gróf Forgách László pedig felszólította az 
uj telefon kapcsoló feltalálóját Vass József 
segédm érnököt, hogy az uradalm ában levő 
telefon hálózato t az uj kapcsoló szerkezettel 
szerelje fel.

—  A nőipariskola, ez a közhasznú, s ered
m ényeiben oly hasznosan érvényesülő intéz
mény tudvalevőleg megrendeléseket is elfo
gad m indennem ű fehérnem ű és díszmunkák 
elkészítésére. M egrendeléseket Kégly Szeréna 
k. a ., az intézet vezetője fogad el.

—  Házasság. J a k ó  P á l  helybeli kir. tö r 
vényszéki biró, vizsgálóbíró helyettes, ma köt 
házasságot J á r m i/  P a u la  kisasszonynyal 
Ibronyban.

— N pgyülés Debreczenben. A debreczcni 
függetlenségi ,és 48-as párt nagy választ
mánya vasárnap tartott értekezletén elhatá
rozta, hogy az országos gyász miatt szept. 
18-áról elmaradt debreczeni népgyűlést 1898. 
november hó 6 - á n  ta r t j a  m eg, a z  ö n á lló  
v á m te rü le t es n e m z e ti b a n k  érdekében valamint 
a k v ó ta  em elése  e llen .

— Kis-Létán folyó hó 18-án ejtetett meg 
a már egyizben elhalasztóit jegyzőválasztás. 
Több pályázó közzül Péczely S á n d o r  uj fe
hértói aljegyző lett nagy lelkesedéssel meg
választva 3 szavazat többséggel.

—  A helybeli cs. és kir. katonai állomás 
parancsnokság a folyó évi deczember hó 
2-án tartandó ünnepélyes istentiszteletre, 
mely után a jubileumi érmek kiosztása követ
kezik, a helyben lakó összes tartalékos, 
szabadságolt állományú és nyugdíjas tiszte
ket a czimek hiányában ezen utón hívja 
meg. Mindazok, kik ezen ünnepélyen részt 
óhajtanak venni, felkéretnek ezt folyó hó 
31-ig szóbelileg vagy Írásban fenti parancs- 
noksagnal (lovassági laktanya) bejelenteni. Az 
írásbeli jelentésekben felveendő, hogy a je
lentkező mely hadkiegészítő parancsnokság 
kötelékéhez tartozik.

— A művészet a középiskolában. Wlassics 
Gyula v. és k. miniszter a művészeti szem
pontoknak a középiskolai oktatásban való 
érvényesítése ügyében rendeletet intézett az 
országos köztokatási tanácshoz, melyből ki
emeljük a következőket. Minden középisko
lának el kellene látva lennie a művészettör
ténelem szemléltető képeivel, a melyek tár
gyalása és méltatása a hazai és világtörté
nelem, az irodalomtörténet és a földirás tan
anyagába lenne a kellő időben beveendő. 
A rajztanitás ezer alkalmat ad a művészeti 
érzék felkeltésére és táplálására. Az irodalmi 
és önképzőkörök munkássága helyes tanári 
vezetés mellett a müizlos emelésére lenne 
irányítva. E végből a pályázati tételek is 
lehetőleg a műtörténelem köréből legyenek 
megválogatva. Ha az iskolák a művészetek 
iránt érdeklődő és a mű veszi szépet megbe
csülni és megérteni tudó fiatalságot bocsá
tanak ki az életbe, kétségtelen, hogy az ön
álló és nemzeti irányú művészi tevékenység 
azon érdeklődésben es műszeretetben folyton 
fokozódó táplálékot fog nyerni és másrészt 
csakis igy remélhetjük, hogy idővel egyes 
művészetek körében a túltermelésről és mű
vészeink sanyarú anyagi helyzetéről szóló 
jogos panaszok lassankint meg fognak szűnni.

— A nyíregyházi izr. statusquo hitközeég 
azon tagjai, kik adóhátrányban vannak, ez

utón is felhivatnak, miszerint folyó 1898. 
évi október hó 3-ig hátrányaikat annál is 
inkább egyenlítsék ki, mivel ellenesetben a 
folyó évi deczember havában megejtendő 
hitközségi választáson szavazati jogukat nem 
gyakorolhatják. A z  elö ljá ró sá g .

— Vörheny járvány. Nyíregyházán, a vör- 
heny betegség a gyermekek között járványszerű- 
leg fellépett, ez ok miatt az összes városi óvó- 
dák bezárattak.

— Gyászrovat. E hó 19-én Piricse 
községben M a k iá r y  I s tv á n , volt 48-as hon
véd, ki a kis-várdai református egyházban 
16 évig viselte a gondnoki tisztet, elhunyt. 
A szabadság harezot végig küzdötte, részt 
vett a világosi fegyverletételnél, s most meg
halt 68 éves korában. — Temetésén nagy 
közönség volt jelen.

—  A tanító-egyesület közgyűlése. A sza- 
bolcsvármegyei általános tanitó-egyesület e 
hó 20-án tartotta meg XXII-ik rendes köz
gyűlését az ág. evang. központi népiskola 
dísztermében Orsovszky Gyula egyesületi 
elnök vezetése alatt. A gyűlésen a helybeli 
és vidéki tanítók 65-en jelentek meg. Tan- 
ügybarát ez alkalommal igen kevés m utat
kozott a tanitógyűlésen. Annál nagyobb kö
szönet el tartozik a tanitó-egylet Eördögh 
Dezső kir. tanfelügyelőnek és Bencs László 
polgármester urnák, a kik a gyűlés lefolyá
sát érdeklődéssel kisérték és ezzel igazolják, 
hogy a tanítók érdekeiket szivükön hordják. 
A lelkészek közzül Noszkó István ág. ev. 
segéd elkész volt jelen. Elnök megnyitó be
szédében kegyelettel emlékezett meg nagy
asszonyunk Erzsébet királyné haláláról, in
dítványt tett, hogy a szabolcsvármegyei ált. 
tanitó-egyesület is csatlakozzék a .Tanítók 
országos bizottságának* Ő felségéhez felter
jesztendő részvét-felirat felküldéséhez. Indít
ványa egyhangúlag elfogadtatott. Werner 
Gyula főjegyző kimerítő jelentést tett az 
egyesület évi működéséről. Pazár István, 
mint az .Eötvös alap* helyi gyűjtő bizott
ságának buzgó elnöke olvasta fel je le n té it, 
kérve u tagtárs lkat, legyenek apostolai e 
jótékony intézménynek. Ssabolcsvármegye 
egyetlen tanítójának sem volna szabad az 
évi 1 frt tagsági dijjat ez intézménytől meg
vonnia. Ez évben is két helybeli tanító felsőbb 
iskolába járó tia 50—50 frt segélyben része
sült. Ugyancsak Pazár István — mint egyik 
kiküldött képviselő— tett jelentést a .T.rni- 
tók országos Bizottságának* működéséről. A 
részletes jelentésért jegyzőkönyvi köszönet 
szavaztatott. Az egyesület által kitűzött pálya- 
tételre : „A haza szeretet érzelmének ápolása 
a népiskolában* négy pályamunka érkezett 
be. A bíráló bizottság absolut becsűnek és a 
40 korona jutalomra érdemesnek a követ
kező jelligéjü munkát találta: .Nagy a világ, 
kicsiny benne a hazam, ezt a kicsit szeretem 
én igazán.* Szerzője: Lengyel József nyíregy
házi ev. ref. tanító. Még egy pályázó munkája 
megdicsértetett. Szerzője: Fischer Ármin kis- 
várdai tanító. Az egyesület könyv- és pénztárá
ról a vizsgálóbizottság jelentése tudomásul véte
tett. Orsovszky Gyula elnök tiszttársai neveben 
állásáról leköszönt. Újból megválasztattak: 
Orsovszky Gyula elnöknek, Stoflan Lajos al- 
alnőknek, Werner Gyula főjegyzőnek, Kubacska 
István első aljegyzőnek, Ozvald József máso
dik aljegyzőnek, Szabó Endre pénztárosnak. 
Gyűlés után 40 terítékü társas ebéd volt 
Jurás Lajos jóhirű vendéglőjében, aki ez al
kalommal igen ízletes ebéddel látta el vendé
ged. Számos felköszöntő hangzott el: Wlassics 
Gyula miniszterért, Nyíregyháza város polgár
mesteréért, a tisztikarért, Lakics Vendelért, 
akit sürgönyileg üdvözölték nevenapja alkal
mából. Gyűjtés is eszközöltetett az .Eötvös 
alapra.* { E g y  je le n v o lt.)

— Állatvásár engedélyezése. A kereske
delemügyi miniszter N y  ir -L ú g o s  községnek 
megengedte, hogy ott az évenként május 
bó 1 -ét és julius hó 31-ét magában foglaló 
hét szerdai napján tartott országos s a min
den héten szerdán tartott heti vásár alkal
mával állatfelhajtás is eszközöltethessék.
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—  A trafikok záróárája. A pénzügymi
niszter a dohánydőzsdék záróórájának meg 
állapítása érdekében e napokban a követ
kező körrendeletét intézte valamennyi penz- 
ügyigazgatósághoz: A dohány-gyártm ányok
eladására vonatkozó szabályok 15. §-a érte l
mében a  dohány-kisárusok üzlethelyisegeiket 
esti 9 óráig kötelesek nyitva tartam . M int
hogy a  kisebb községekben a zárooranak 
pontos betartása, a mennyiben ily helyeken 
a  forgalom a téli hónapokban az esti órák
ban teljesen megszűnik, a jövedék érdekeben 
nem szükséges, fölhatalmazom a kir. penz- 
ügyigazgatóságot, hogy oly községekben, a 
hol a 9  órai záróóra szigora be ta rtásá t a 
helyi viszonyok nem követelik, annak b e ta r
tásától eltekinthessen s ily helyeken a kis
arasok záróóráit a viszonyokhoz képest a 
fenti szabálytól eltérő időben allapilhassa 
meg, olyképpen, hogy az ily üzletek ok tó
b e r— márczius hónapokban esti 7. az áp ri
l is -sze p te m b e r hónapokban esti 8  ó rakor 
bezárhatok legyenek.

— Szoczialista szülésznő'. Komoró köz
ségben a tél folyamán nagyban dühöngött 
Várkonyi-féle főldosztó szoczializmus úgy lát
szik a községi szülésznő keblében talált leg
fogékonyabb talajra. É ne látszik legalább 
mutatni azon körülmény, hogy a nevezetes 
hivatásu asszonyság a többi szoczialisták le
csöndesülte óta sem adta fel elveit, sőt azo
kat folyton hirdeti. Ugyannyira, hogy már a 
kisvárdai föszolgabiró sem nézhette nyugod
tan tovább izgatásait, kivált inért többen 
feljelentettek olyan liirek terjesztése miatt is, 
amelyek a családi élet legbelsőbb titkai közé 
tartoznak. — A vizsgálatnak az lelt a vége, 
hogy Tóth Lajosne Koinoró községi szülésznő 
az Iónt), évi XXII. l.-cz. 90. g-ának a) pont
jába ütköző fegyelmi vétségben bűnösnek 
találtatván, hivatalvesztésre Ítéltetett.

— Öngyilkosság J u h o s  J ó z s e f  helybeli 
28 éves csizmadia segéd folyó hó 23-án 
este, gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasz
totta magát.

—  Az állami telepek gyümölcsfáinak ei 
csemetéinek árszabályozása. A különböző állami 
intézetek állal 
eddig eltérő \ olt es a mig az állami faisko- ! 
Iák az oltott f.ikat kor- és fajkülőnbség nél- j 
kúl 25 k rajcárért adlák el a közönségnek, 
addig más intézetek ugyanily, vagy gyengébb 
oltványokat 50—00 krajczáron értékesítették. 
— Ezenkívül téves vélelem folytán a közön
ség a gazdasági sorfákat az éves magcseme
ték arában követelte, a miből vitás esetek 
keletkeztek. Ugyancsak ily árkülönbözetek 
fordultak elő az állami telepeken a szőlővesz- 
szők és szólőojtványoknál is. Ezen állapoto
kon segítendő, Darányi miniszter most ugj a 
fák, mint a csemeték és szőlőves9zőkre nézve 
is az árakat egyöntetűen és méltányosan 
szabályozta, mely szabályozás következtében 
az elsőrendű magastórzsü ojtott fák ára 4<) 
krban, az ugyancsak elsőrendű félmagas- 
törzsűeké pedig 30 krban lett ugyan meg
állapítva ; de viszont a másodrendű, — 
továbbá a csonthéjas féllörpe fák ára 20 
krra lön leszállítva. A lehető legolcsóbbra 
lettek leszál itva az amerikai szőlövesszők árai 
is. Egyéb csemetékben, oltóvesszők- és fűz- 
dugványokban a régi és az uj árak között 
alig van jelentékeny különbség. A miniszter
nek ezen árszabályozással nemcsak az a 
szándéka, hogy az árak a fa korához és 
minőségéhez képest igazságos arányban kerül
jenek; hanem igy remélheti elérhetni azt is, 
miszerint a vagyonosabb közönség szükségle
tét nem kizárólag az állami telepekről fedezvén, 
több fa marad vissza a telepeken rendel
kezésre oly czélból, hogy azokból főleg kis 
parasztgazdák, lelkészek és tanítók legyenek 
ingyenesen részesilhetők. Az uj árszabály 
szintúgy az állami telepeken készletben levő 
és kiadható fák és csemeték jegyzéke, az 
országos gyümölcsészeti minisleri biztostól 
(Földmivelésügyi minisztérium), valamint az 
egyes állami intézetek és telepektől ingyen 
megkaphatók.

_ Köztelek Zsebnaptár 1899-re. A .Köz
telek Zsebnaptár- ötödik évfolyama, melyet 
Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán az orsz. 
magyar gazdasági egyesület titkárjai szer
kesztenek, most jelent meg. Az uj évfolyam 
ismét számos újítást, bővítést es javítást tar
talmaz, amelyek ezen gazdasági zsebnaptárt 
a gazdaközönség nélkülözhetetlen kéziköny
vévé teszik. — Különösen ki kell emelnünk, 
hogy a zsebnaptárból a könyvvezetésre vo
natkozó nyomtatványok ki vannak hagyva, 
melyek a rendszeres könyvvezetést úgy sem 
helyettesíthetik, hanem helyettük könyvviteli 
minták és a szükséges pénzbevétel és kiadá
sok, valamint a napszámosok jegyzésűre szük
ség s nagyobb szabású rovatolt lap van be
illesztve és a vegyes természetű feljegyzések 
számára kivágható tiszta lapukból álló jegy
zőkönyv van csatolva. A zsebnaptár szakbeli 
része teljesen a hazai viszonyoknak megfe
lelő adatokat tartalmazza, úgy, hogy a zseb
naptár alkalmas a külföldi kiadók állal ha
zánkban annyira lerjesztett, de a külföldi 
viszonyoknak megfelelő idegen zsebnaptárak 
kiküszöbölésére. A csinos kiállítású könyv- 
bolti ára 2 frt. — Megszerezhető bármely 
könyvkereskedőnél.

A Nem zeti S zö v e tség rő l .
Budapest, október 25. 

Nyíregyháza kezd várossá nőni.
Néhány évvel ezelőtt nem volt egyéb, 

mint pornyelésben együtt működő polgárok 
házainak tömege. Társadalmi éleiről és érint
kezésről — kivéve a kaszinó zöld asztalait — 
szó sem volt. Most mintha uj korszak haj- 
nalodnék s mintha nyújtózkodva kezdenénk 
megelégelni az ancien régimé éjszakáját.

Hiszen igaz. hogy egyesületek megala
kítása meg nem oiztosilja a társadalmi niveau 
emelését, de legalább első lépés arra, hogy . 
egyáltalában társadalmi elet fejlődjék. A mi j 
28000 emberünk nem élt társadalmi életet.
A mi utczáinkon nem sutáit más, csak a 
porfelhő, bennünk nem fejlődött az Ízlés és 
az érzék társadalmi mozgalmak iránt. — Es 

lóálíilott fák és csemeték ára bármily csekélységeknek is tűnjenek föl a 
kerékpáregyesúlet, tennis-lársaság megalaku
lása, ezek a mi csecsemő társadalmunk első 
életnyilvánulásai. A Bessenyei-kör megalakí
tásával pedig helyet kertünk magunknak az 
ország azon városai között, melyek a szépre 
való törekvés által a nemzeti történelem 
munkásai gyanánt tekintetnek.

Ezek után természetszerűleg nem követ
kezhetett más, mint a Nemzeti Szövetség 
megalakítása.

A szövetség első czélja az, hogy idegen 
nemzetiségek izgatásai és hazaellenes törek
véseivel szemben erős phalanxxá tömörilse 
a  magyar társadalmat. Ennek a czelnak a 
magasztosságát nem szükséges kommentálni. 
Magával hozza ez a magyar nemzeti érzület 
és öntudat fejlesztését s hazafias együttműkö
désére szólít. Mivel pedig a nemzetiségi izgatok 
nem mulasztanak el egyetlen alkalmat sem, 
hogy a nyugat európai államok lapjaiban kép
zelt elnyomatásuk és nem létező sérelmek fölött 
siránkozzanak s a müveit nyugat ellenszen
vet vonják hazánkra, a szövetség első teen
dői közzé tartozik a külföldi sajtó ezen köz
leményeinek ellenőrzése, esetleg a külföldi 
lapok tájékoztatása.

Azt mondhatnák, hogy megyénkben fö
lösleges a nemzetiségek agitácziója elleni 
küzdelem. Eltekintve attól, hogy éppen me
gyénk egy pár községében mutatkozott ily 
hazaellenes mozgalom, tömörülnünk kell 
abban az esetben is, ha nem épen a szom
szédunk háza égne. Az adja meg a szövet
kezet súlyát, hogy zászlaja alatt a magyar 
társadalom zöme áll s mennél magyarabb ez 
a hadsereg, annál nagyobb erőt képvisel.

A Nemzeti Szövetség ina már 24 he
lyen alakult meg rövid három esztendei 
születése óta s alakulás előtt áll 135 város
ban és községben.

Aktív ténykedésre természetesen az igaz
gatóság van első sorban hivatva, melynek 
három ügyosztálya

/. A  tá r s a d a lm i  ügyel; o s z tá ly a :
a )  Történelmi események emlékünnepei

nek megölésére, hazafias ügyek ismertetésére 
javaslatot készít; — b )  intézkedésekről gon
doskodik a székely, a felföldi és dunántúli 
kivándorlás állal elszakadó honfitársaink 
m egtartására; c ) a láisadalom intéző körei
nek figyelmét az aránytalan gyermekhalan
dóságra s a testi elsatnyulásra irányozza ; a 
baj orvoslására kísérleteket tesz. Születési 
esetre szóló biztosítást kezdeményez; a biz
tosítási dijaknak lehető legkisebb összegig 
való leszállítására társadalmi segélyezést, a 
törvényhozás utján állami hozzájárulást szór- 
galmaz.

I I .  A  m u n k á s ü g y e k  o s z tá ly a - . A hazai 
munkások jogos érdekeinek támogatására 
intézkedéseket kezdeményez; a munkások sor
sának javítására alársadalm at megnyerni törek
szik a munkások közt a hazafias érzést terjeszti, 
a fiatal munkás nemzedék nevelését figyelem- 
mól kiséri, munkáskaszinók alapítását kezde
ményezi és elősegíti; magyar munkavezetők 
kiképzését közvetíti. A munka közvetítés 
intézményének elet beléptetéséről, a munka
nélküliek statisztikájának elkészítése utján 
gondoskodik.

III. A  n e m ze tisé g i ü g y e k  o s z tá ly a :  a j  a 
hazafias és a munkás ügyosztályok működé
sének kiegészítéséül, a nemzetiségi clegületlen- 
seg és bizalmatlanság eloszlatására intézmé
nyek létesítése utján kísérleteket te sz ; b )  a 
sajtóiroda utján a külföldi és a hazai sajtó
ban szemmel larlja a külföldi magyarok 
kulturális viszonyait, összehasonlítva azokat 
a magyarországi nemzetiségek helyzetével; c) 
minden törvényes fölhasználásával segíteni 
lógja a külföldön lakó magyarokat abban, 
hogy anyanyelvűk es vallásuk szabad gyakor-

: tatában meghagyassanak.
Feladata sok, nagyon sok. De ebből csak 

arra következtettünk, mennyi rendezendő 
kérdés áll a társadalom előli, mennyi ember
szeretet kell ezeknek az elintézéséhez, és mily 
sok szívnek kell itt együtt dobognia.

Kissé nevetségesnek tűink ugyan fel, de 
ennek a századnak nem haszontalanabb szo
kása, hogy az egyesületeket gomba módra 
termeli. Különösen a francziaknal minden 
második ember .elnök" s ha valamely társa
ságnak kedve támad kissé közérdekű czelra 
törekedni, kész azegyesülel. Ettől az állapot
tól mi még nagyon messze vagyunk, a 
Nemzeti Szövetségnek ugyancsak tágkor ü 
missiót kell teljesítenie.

Első alapitója a király 0  Felsége, utána 
József főherczeg nyitja meg. Az alapítók 
között találjuk Vaszary Kolos, DessewtTy 
Aurél, Nemeskéri Kiss Pál, Batthyányi her- 
czeg, Aczél Béla báró, Ilosvay Lajos, Kőróssy 
József, Propper Ármin báró, Smialovszky 
Valér, Szapáry Gyula, Török József gróf, stb. 
nevét.

Elnöke a Szövetségnek Herczeg Mihály, 
a tudomány egyetem múlt évi rektora. Ha 
idealistára van szükség ebben az elnöki 
székben, akkor méltán esett a választás 
Herczegre. Valóban azt a szeretetet, azt a 
jóakaró gondoskodást, mely Herczeget az 
ifjúság iránt eltölti, csak egy igazi tanárban 
találhatjuk.

Ugyan ki gondolt volna eddigelé arra, 
hogy az egyetemi hallgatókat jellemben és 
testben is nevelje? Hiszen ez volna első fel
adata a közzépiskoláknak s mivel ncin telje
sítik jól, az egyetemnek is. Ki kezdett gon
doskodni a nyomorban tengődő egyetemi 
hallgatókról? Herczeg volt, aki fölvetette 
az egyetemi internátus eszméjét, melyben 
700—800 egyetemi hallgató kaphatna ellátást.

Nevetséges kicsinykedés volt nehány fő
városi lap gúnyolódása a fölött, hogy Her
czeg az egyetemnek országgyűlési képvisel- 
tetését indítványozta, amikor nagyon is mél
tányos dolog, hogy az egyetem külső fénye 
s a tanárok rangja emeltessék.



N Y I H E ö  v  h  á  z  a 7

Kétségtelen, hogy a Nemzeti Szövetség 
terjesztésében neki és Kriváchy dr. igazga
tónak van a legtöbb érdeme.

Mert érdem manapság önzetlenül dol
gozni. A mai hősök nem harczolnak fegyve
rekkel. A társadalom ulján, a nemzetiség 
tudatának a fejlesztésével szolgálják a hazát. 
De nagyobb eredményt érnek el, mint száz 
obstrukcziónak pipázó katonái.

Ceterum censeo: a deczember első 
szombatján tartandó Bessenyei-köri estélyt 
rendezzék belépti díjjal s a jövedelemből alap 
létesittessék a nyíregyházi Nemzeti Szövetség 
javára. Télen meg majd összetánczolunk egy 
további alapot. (r. / .

Apróságok a hétről.
No lám ! Már azt hittük, és hitték velünk 

együtt sokan, hogy az idén már .vén asz- 
szonyok nyara" sem lesz.

És akik azt hitték, velünk együtt azzal 
indokolták, hogy bizonyosan nincsenek már 
.vén asszonyok* se.

< tktóber utolsó hete alaposan ránk czáfolt.
Nem azt czáfolta meg, hogy nincsenek 

.vén* asszonyok — mert hiszen manapság 
már az éleinedett korú hölgyeket is .öreg" 
asszonyoknak hívják, nem úgy mint hajdanta, 
amikor talán Szarvas (labor se tudta volna 
megfejteni, hogy mi okból az „öreg* jelző 
csak fél fit illetett, az öreg asszony .vén asz- 
szony* volt, — hanem reánk czáfolt verő- 
fenyos, napsugaras csendes őszi időjárással 
és azokkal a bizonyos .légben úszkáló ezüs
tös pókhálókkal*, amelyeknek .ökörnyál*, 
vagy .bikanyál* az ismert neve.

Hat bizony ránk is fér még a .vén 
asszonyok nyara.*

seknek maradt szőlőszemeket, amelyekre kis- 
sebb szőlősgazdák azt mondják, hogy „pus
kából lehetne kilőni !*

A mire a kisebb szőlőben a puska is 
elég, nagy telepen legalább is mozsár kell 
hozzá, — gondolkozott az illető.

A házi gazda azonban más magyará
zattal szolgált.

Nem az egrest, hanem a jeget lövik a 
m ozsárral!

Tudniillik azt a jeget, ami nyáron szokta 
fenyegetni a gazdikat s pár perez alatt tönkre 
teszi egész évi reménységüket.

A jeget pedig akként lövik hogy mihe
lyest észreveszik azt az ijesztő szinü felleg- 
képződményt, amelyből pár perez múlva a 
milliónyi, sőt miriádnyi jéggolyócskák hulla
nának alá, jó erős töltéssel neki szegeznek 
nehány mozsarat, elsütik, s a lövés után a 
jégfelhő imbolyogni, hullámozni kezd, s vagy 
szétoszlik, vagy esőfelhővé változik.

Az elmúlt nyár folyamán ké t ízb en  m e n 
te tté k  m eg  a z o k  a  m o zs a r a k  a Mezey-féle te
lepet a fenyegető jégveréstől.

Tehát: . p r o b ú tu m  e s t i*
Hogy aztán a lövés okozta lég n yo m á s, 

vagy a hirtelen erős h a n g  ereje okozta-e ezt 
az eredményt, — azt döntsék el a tudósok 
majd a huszadik században, mert a tizen- 
kilenczedikből már úgy is lemarad annak a 
problémának a megfejtése, hogy mi légyen 
liát voltaképen maga a hang, ez a titkos erő, 
amely például egy nagy bőgős czigány vonó- 
huzása nyomán keletkezve képes megrezeg- 
telni, megrázkódtatni egy kőből épült nehéz 
és nagytömegű háromemeletes épületet!

CSARNOK.
Flammarion, a ragyogó tollú franczia 

csillagvizsgáló megmagyarázta a napokban 
nekünk magyaroknak is, hogy a szeptemberi 
tartós meleget es szárazságot a szokatlanul 
nagy mennyiségű és kiterjedésű napfoltok 
okoztak.

Lelke rajta, ha becsapott bennünket. De 
hinnünk kell, mert nem tudjuk megczáfolni.

Hinnünk kell, hogy azok a napfoltok és 
napfaklyik, amelyeknek mérésénél csak úgy 
dobálóznak a kilométerek százezreivel, nem 
a  nap kihűlését jelzik, hanem ellenkezőleg, a 
vehemensebb működését.

Mintha újabb és újabb óriási mennyi
ségű kőszenet dobna valamely láthatatlan 
fütő olyankor abba a nagy kályhába, hogy 
ujult erővel lángoljon föl!

Legyen úgy, ha Flammarion mondja.
*

Váratlan sokan .meggratuláltak bennün
ket* (hogy budapesti magyarsággal beszél
jünk), amiért legutóbb e helyen szóvá tettük 
a kalholikus toronyóra rendetlen járását.

A gratulácziókat természetesen illendő 
szerénységgel fogadtuk és abbeli meggyőző
désünknek adtunk kijejezést, hogy alig ha 
tettünk vele nagy szolgálatot a közönségnek, 
mert az a bizonyos toronyóra olyan magas
ságban van, hogy oda még a sajtó szava 
se ér föl.

Amint, hogy be is bizonyodon.
Nem jár az az óra azóta se pontosan. 

*
A mull szombaton este a tokaji köut 

mellett fekvő szőlőtelep tulajdonosa M e t r y  
Pál vendégszerető házánál nagyobb társaság 
gyűlt egybe a házi gazda szives meghívása 
folytán .borkóstolóra*.

A vendégek a borkóstolás előtt termé
szetesen megtekintették a 28 hold terjedelmű 
gyönyörűen kezelt szőlőtelepet és u borter
meléshez szükséges eszközöket is.

Feltűnt aztán a többek között a présház 
előtt heverő néhány raozsárágyu. Természe
tesen kiváncsiak lettek rá, hogy hát azok 
mire valók?

Akadt, aki azt súgta a szomszédjának, 
hogy bizonyosan azokból lövik ki az egre-

Nincs m enekülés .
A szerencse Istenasszonya nem hazudtolta 

meg asszonyi mivoltát. Évekig hordozta te
nyerén és épen akkor dobta el lovagját, mikor 
legnagyobb szüksége lett volna kegyére.

A bukott nagyur azonban — úgy lát
szott — nem vette nagyon szivére a dolgot. 
Felhajtotta az előtte levő pohár seberrit, a 
tárczájában levő utolsó ötvenest odadobta 
fizetésképpen a pinezérnek s a szolgaszcmely- 
zet hajlongásaitól kisérve, tej -be vágta ka
lapját s nekiindult a villanyfényben ragyogó 
városnak.

Nos — mormogja — amit nem fizetünk 
ki aranynyal, kifizetjük ólommal. Folyó pénz
érték mi köztünk mind a kettő. Csigavér !

A tengerész indulót dudolgatva, lustán 
riadt végig a sima aszfalton. A csillogó 
rakatok reflektorai tündérmesékbe illő fényt 
torták az alattuk kavargó embertömeg hul- 
imaira. Élettől és elvezetvágytól duzzadó 
sszonyok, szende arczu leányok, megannyi 
j ismerős alak, haladtak el mellette. A 
íáskor mindig udvarias gavallér nem köszöDt 
gyiknek sem. Szemébe csapta monokliját és 
unyos mosolylyal nézett végig rajtuk.

Ti sem vagytok jobbak a többinél, egyik 
lyan mint a másik. Keressetek más bolondot 
agatoknak. Adieu!

Nappali fényben úszó kirakat elé ért. A 
liamant es Társa bankezége volt. Éppen 
olnap lesz ott esedékes egyik legnagyobb 
áltója. Tréfás leereszkedéssel veregetett rá 
z ajtóban álló. ékszerektől csillogó kövér 
sidó vállára.

_ Nem prolongálunk többet, Diamant
ír, holnap fizetünk Nincsen egy jó szivarja ?

_  Kérem méllóságos uram, tessék.
A bankár sima, szolgálatra kész arczát 

átva nem tudta nevetését elfojtani.
_ Ennek a szemében már aligha van

ólvó értéke annak a fémnek, amivel én akarok 
•n fogok fizetni, — gondolta. Vájjon milyen 
mezőt vágna, ha előre látná a holnapot? 
finom szivarjai vannak az öregnek. Hja, futja 
, holnapi nyereségből.

Azzal megrázta a bankár kezét — már 
most megrázhatta — és folytatta útját.

Sötét, szűk átjáró-uteiába érkezett. A 
pinczelakások fölnyitott ablakaiból nehéz, 
lugszagu gőz szállott fel. Először önkéntelenül 
is orra elé tartotta zsebkendőjét, de valami 
különös kíváncsiság sarkalta, hogy megismer
kedjék az ismeretlennel. Lenézett az egyik 
nyitva levő ablakon. Egész raj félmezitelen 
gyerek hempergett a nyirkos falak körül. 
Anyjuk fólgyürt karokkal, papucsban állott 
a nagy mosóteknő előtt s izzadva dolgozott 
a habzó piszkos szürke lében. A családapa 
félig levetkőzve pöfékelt a vetetlen ágyon 
s a napi munkában kihevült, megduzzadt 
lábairól levetve a czizmát, mezítelen tal
pát fölrakta az ágy keretre, hadd szellőzzenek.

A finnyás gavallér háta végrgborzadt 
erre a látványra, émelyedni érezte a gyomrát. 
Pfuj! Hát még ez is élet?

Lehangolva, szórakozottan érkezett la
kásába.

— Márton — szólította meg inasát — 
készüljön, levelet adok, keresse föl vele Ajtódy 
báró urat, ahol találja s adja át neki. Sürgős!

Bement szobájába és Íróasztalához ült. 
Előkapott egyet czimeres levélpapírjai közzül 
és sietve rávetette a sorokat:

„Se pénz, se becsület! Mire levelemet 
megkapod, nem élek. Barátod Miklós.*

Mikor a távozó szolgának léptei elhang
zottak a folyosón, bezárta az ajtót s vissza
ment szobájába.

A inig a szolga felelii barátját, beletelik 
legalább is egy óra, ennyi ideje tehát van még.

Ürítsük ki a poharat az utolsó cseppig!
Megigazította az ébresztő órát, letette 

az asztalra s elnyujtozva kényelmes karos
székében, gondolkozni kezdett.

Milyen furcsa az élet! Király helyett 
királynét kapott a kártyában s ezen az os
toba egy szem külömbségen elveszett minden. 
Pénz, vagyon, ragyogás es elveszett a be
csület is.

Becsület! Micsoda állat az tulajdonké
pen? Létező valami-e, vagy csak olyan kép
zelt elastikus fogalom, ametyet lehet nyújtani 
erre is, arra is?

Valószínűleg az utóbbi, mert meglehetős 
nagy lyukak vannak rajta s mégis mennyi 
mindent elfódnek vele.

Becsület — becsület!
Hat a ruha szabásraódja szerint külön

böző ez a fogalom?
A méltóangos ur lova három versenyben 

utolsónak czamrnogott be, gebének tar.ja 
mindenki. A negyedik versenyben óriási 
összeget tesz rá gazdája s az elhanyagolt 
gebe három hosszal jön be elsőn k, egész 
vagyont hozva hátán. — A méltóságos nye
rő üdvözlik.

A szegény pinezér korrigál egy ki
csit szerencséjén a huszonegyesben, észre
veszik és kidobják.

Miben különbözik e két eset? Az ösz- 
szeg nagyságában. A következmény még sem 
egyforma, mert a méltóságos ur eljárása 
nem sérti a gavallér becsületet, a pinezéré 
pedig igen a pinczér-becsületet.

Eredeti dolog!
És most ő egy ilyen hazug igazságért 

itt hagyjon mindent, búcsút mondjon bará
toknak, rokonnak és szép aszszonynak csak 
azért, mert ezen a nyulékony lepelen van 
egy rész, a mit becsületszónak hívnak s a 
min ha lyuk támad, azt a lyukat csak egy 
másikkal, a szivén levővel lehet befoltozni.

Nos, hát foltozzuk b e !
Elgondolkozva nyúlt revolveréhez, bele

nézett torkába és megsimogatta csövét.
A mint belenézett a fegyvernek titok

zatos sötétjébe, forróság öntötte el testét, 
fejébe futott a vér s úgy érezte, mintha 
szeme előtt fölfordult volna a világ.

Élénk színekben különös képeket lá
tott. — Boldog családi kört, a milyenekl a 
regényekben vannak leírva. — Tiszta, vilá-
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gos szobácskábán szép szőke asszony rin
gatja kisdedét. — Az ajtó nyílik, napsü
tötte férfi, a férj lép be rajta. — Meg
látva nejét, háta mögé lopódzik s pajzán 
csókkal riasztja meg. Az asszonyka durczá- 
san néz hátra s szemrehányólag mutat a 
kis jószágra.

— No lássa, felébresztette!
A gyerek pedig belemarkol apja szakál- 

laba s két marokkal czibalva, csókolgatja: 
apa, a p a !

A ragyogó kép hirtelen eltűnt. Másik 
egész másnemű ragyogású jött a helyébe.

Csillárok szikrázó fénye alatt duhaj tár
saság ül orgiát. Pezsgőtől és kéjvágytól ittas 
férfiak s dekolletalt nők ülnek leöntőzött 
asztalok körül s dalolnak bor izű hangon 
sikamlós nótát. És szól a zene és folyik a 
pezsgő. Hirtelen elsötétül minden.

Keskeny deszkaszobában, perzselt sebbel 
homlokán fekszik egy férfialak. Mozdulni nem 
tud, csak a két szeme csillog tagra nyitva. 
Es lát hideg tapintatu, otromba kövér fér
geket, amint átfúrják a deszkát s falánk ki- 
vanc.-isággal néznek be jövendő prédájukra: 
mozdul-e meg?

Annak a mozdulatlan alaknak arcza pe
dig vonásról-vonásra ő hozzá hasonlít.

Bódultán, káprázó szemmel nézett az 
előtte álló órára. Még tiz perczig, még ót, 
már csak egy!

Most már rögtön ü t !
Szeme előtt elhomályosult minden, a 

szoba, a bútorok, az óra, őrült gyorsasággal 
forogni kezdettek, a kandalló párkányán 
kövér férgek perdültek tánczra s vigyorogva 
csattogtatták feléje hosszú agyarukat.

Testéről csak úgy ömlött az izzadtság. 
Szeretett volna a fantomok felé vágni vala
mit, de mozdulni sem birt. — Keze az őrü
let erejével kapaszkodott a szék karjába, s 
valami láthatatlan erő ellenállhatatlan sze
gezte ót a szék hátához.

A felhúzott ébresztő elkezdett csilingelni. 
Hangjára rögtön eltűntek az ijesztő képek. 
Felugrott a székből, eldobta a revolvert es 
kétségbeesetten kiáltott fel:

— Nem biroin, nem birom !
*gy darabig zavarodottan nezett körül 

a szobában, majd vakon engedelmeskedve 
egy hangtalan szónak, szekrényeihez rohant 
s lázasan csomagolni kezdte megmaradt drá
gaságait.

— El innen, ál más földre, más embe
rek kőié! Vau egy ország, ahol nem veszik 
észre s nem is nézik, rajta van-e az embe- 
* n  az á lepel, amit becsületnek neveznek. 
Gyorsan, el innen.

Biztatgatni kezdte magát. 
s — Visszaszerezhetek becsületes munká
val még mindent. Visszaváltom a zálogban 
Hagyott becsületszót — s ez tán mégis jobb 
módja.a fizetésnaíkmint a golyó!

"* — Igen, igen, úgy lesz.
Már i f  volt zárva az útitáska, már rajta 

volt az úti felötlő, már rátette kezét a 
kilincsre, mikor megálló kocsi robaja hang
zott cl a ház előtt.

Hangosan, izgatottan beszélő alakok 
zörgettek ajtaján s ő tisztán hallotta barátja 
hangját:

— Gyorsan, szaladjon lakatosért!
Hátratántorodott és eleresztette ajtó

kilincset. Késő már! Egy darabig meredten 
bámult az ajtón, gondolatai megzsibbadtak, 
de mikor eszébe jutott, hogy ha ót most igy 
felcsomagolva meg találják, micsoda országos 
szóló gúny és nevetés lesz abból, akkor már 
nem habozott.

A halált. I félt, de a nevetségességtől 
még jobbal Fölkapta az imént eldobott 
revolvert, fogát csikorgatva még egyszer fel
nevetett és . .

. . .  Az cl >siető orvos már csak a halált
konstatálhatta

K. J.
—

Különfélék.
E g y  m o rm o n  p r ó fé ta . E hó elején meg

halt San Franciskóban a 91 éves Wilford 
Woodruff, ki a mormonok negyedik prófé
tája volt, 65 évig állt a mormon egyház 
szolgálatában a legnagyobb része volt annak 
szervezésében A mormon vallás alapítójával, 
Smith prófétával, Woodrull Ohio államban 
ismerkedett meg, ahol Smith New-\orkból 
történt elűzetése után telepedett meg. A 
soknejüség még akkor nem tartozott a m or
monok hitczikkelyei közé. Woudrull, amikor 
Kirtlandban a mormonok tanításairól tudo
mást vett, annyira lelkesedett e tanokért, 
hogy azonnal áttért, de mert az ottani köz
ség szegény volt, misszió-útra a déli tarto
mányokba ment. Távolléte alatt a mormo
nok behozták a soknejű séget és ez délen 
oly fölháborodást keltett, hogy WoodruíTot 
mindenütt dühöngő tömegek fogadtak és 
egyik helységből a másikba volt kénytelen 
menekülni. Végre Angliába ment, hol párat
lan sikerei voltak és a megtértek egesz hajó
rakományait küldte Amerikába. De onnan is 
elűzték ós amikor hazatért, a mormon .szen
teket- a nép már elűzte, Smith prófétát és 
fivérét, Hiramot, megölte és az egész .mor
monizmus ellen irtó hadjáratot indított. — 
Woodruff ekkor híveit a sivár prairiekbe ve

zérelte, hol az indián törzsekkel való folyto
nos harezok, rettentő nélkülözések után a 
nagy sóstó partján az „Uj Ziont* megalapí
totta. 1890-ben a prótéta kijelentette hiv ci
nek, hogy a soknejüségről, mely az időköz
ben megerősödött mormon állam egyedüli 
veszedelme és a viszályok oka, le kell mon
dani. A nép, bár nem szívesen, engedett és 
ekkor beszentelhették végre Saltlakecityben 
a híres mormon templomot, ami 30,000 hivő 
jelenlétében nagy pompával ment végbe. Éz 
volt a mormon próféta legnigyobb diadala. 
Utódjául Cinnont, a mormon-szövetség titká
rát emlegetik, kit valószínűleg deczemberben 
fognak felavatni.

Piaczi árak.
— Október 26. —

Búza . . . . 9.30 9.40.
Rozs . . . . 7.*10 7.Ő0.
Árpa . . . . 5.80 5.90.
Zab . . . . 5.10 5.90.
Tengeri uj 1.70 4.80.
Fehér paszuly . 6.40 6.50.
Tésztás paszuly 7.10 7.90.
Szesz literenként 5 5 '/,.

Legnagyobb nyerem ény legszerencsésebb esetben

Az összes 59.000 nyeremény
J É G  I  Í Ü É K K

I  legnagyobb nyeremény legszerencsesebb esetben 

1 .0 00 ,000  korona.
A nyereményeit részletes beosztása a következő:

Korona
1 ju ta lo m  6 0 0 0 0 0
1 nyer. á  4 0 0 0 0 0
1 ,  ,  2 0 0 0 0 0
2 ,  „ 1 OOO.iO
i ,  .  9 0 000
i .  .  8 0 0 0 0
t .  .  70000
2 .  .  6 0 0 0 0
t .  .  4 0 000
5 ,  .  3 0 0 0 0
t ,  ,  2 5 000
7 .  .  2 0 0 0 0
3 .  .  15000

31 .  .  10000
67 .  .  5000

3 .  .  30 0 0
432 .  .  2000
763 .  .  1000

1233 .  .  500
90 ,  .  300

3 1 700 .  .  200
15650 á 170. 130, 1 0 0 .8 0 . 40

5 0 ,0 0 0 nyír. ésjut is«ej|b.13.160.000
nelytk hat hiziskia sorsaltitaak ki.

A  h a r m a d i k  n a n y  m a g y .  k i r .  o s z t a l y s o r s j i t é k  
n e m s o k á r a  i s m é t  k e z d ő d i k  é s

100,000
sorsjegyre l l . j l ) Ú l

5 0 ,0 0 0
nyeremény

ju t. vagyis az oldalt levő ny-r- ményjegyzék szerint 
az ö*sze« sorsjegyek fele felté tleofil n yern i fo 

A nyerési eselyek tehát, miül mar általánosan 
ismeretes, ó riá s iak .

Összesen tizenhárom  m illió 160.000 k o ro n á t
•orsoluak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb eg-tben

agy m illió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél e red e ti s o r s 

jegyeket a tervszerű eredeti á rb a n  és ped ig : 
egy egész I-só oszt. eredeti sors jegyet 6 .— f r t

» fél » » » * 8. — *
* negyed » » » » 1.60 *
» nyolezad » » » » —.75 *

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz. előlegen be
küldése ellenében.

A búzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos búzáit jegyzéket, hivatalos tervesetek 
pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A busások a 
magy. kir. kormány ellenőrzése m ellett nyilvá
nosan történnék és szoknál mindenki m egjelenhető.

Kérjük a rendelm ényeket m ielőbb, legkésőbb 
stonbsn

f. é. november hó 5-l|
hozzánk bekü deni. (77—4—1)

TÖRÖK A. és Tsa
a m kir. szab. oaztálysorsjáték 

fóelárusitói
Budapest, V, Váczi-körút 4 a.

■»nd»i6i«»éi i«v*g«ndó. Török á. és Társa uraknak Budapesten.
Kérek részemre —  I. osztályú magy. kir. szab. osztilysorsjáték ere

deti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

Az összeget ................ frtj J^ ÍS ^ ^ ÍT M IO ia . )  A nem lelszö törlendő.
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