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1848-1898. sük hódoló lelkesedésével adósai annak v ite t  véghez, békességben pedig a
Az a fény csóva, m elyet Magyar- 

ország tö rtén e lm én ek  nagy epochája 
a messze jövendőbe v e te tt, nevezetes 
m egálló  helyére  érkezik  a folyó IS98. 
év folyam án. Szin te banális dolog a 
fény csóva forrásának  dicsőítéséről 
csak egy pá r szóval is k ité rn i. A lkot
m ány, szabadság, egyenlőség, dem okra- 
tism ns. vagyonosodás keltek  é le tre  — és 
v iru lnak  m a is —  a v ak ító  fényességű 
sugarak  gazdag m elegének h a tása  
a la t t  ez e lő t t  ö tven  évvel.

T udunk-e m ég em lékezni? H aza
fias érzésűnk fellohban-e em lékezetére  
annak , hogy 50 évvel eze lő tt ifjodo tt 
m eg drága  vérkeresztség  á rá n  az a 
m agyar nem zet, am ely  addig épen 
Csak véletlen , hogy k ihúzta  tengődő 
é le té t.

A karjuk-e m eg tanu ln i, hogy nem 
zeti önérze tünk , á llam i konszalidá- 
cziónk és a külföld részt ról é lv eze tt 
elism erő  tis z te le t  m e lle tt  belső erőink 
m inden  tényezője  épen csak. eddig 
az epocháig  vezet vissza. Ami azon 
tu! van, az a k islelkö  lem ondás, am i 
azon inn>n van, az a  büszkeség, erő 
és önérzet

Készek vagyunk-e m eg tanu ln i, hogy 
az epocha nagy á ldása iban  részesülő 
utódok legalább hálával, hazafias érzé-

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

A Smü le füle.
—  Paródia. —

Mostanában, a mikor már 
így beszél a magyar ember:
„Nem kell — úgymond — nem kell a per.* 
Vagy ha nem így, ilyen formán 
Itt ez áldott, szép hazában 
Két hős jogászra találtam:
Egy ügyvédre, s egy bin ra, 
ltóluk szól ez intő nóta.

Ügyvéd s bíró, télben-nyárban 
Jól megférnek — a színházban.
Könnyű nekik ott serényen 
Gukkerezni a zsölyében.
Am a mi két jó barátunk 
Közt másforma viszonyt látunk:
Jogi-vitát, fölény-patvart;
Rég kezdődött, de még ma tart.
Rósz kolléga: kliens-átok 
S  ók nem igen jó barátok.

Ha kubája — mije füstöl 
A bírónak: as már tuszkol;
Ellenben az ügyvéd c zúg ja 
Ha elrobog,
Emez morog,
M it? csak a jő Isten tudja.
Ilyenekből lesz hadd-rf hadd,
A mely a klubba is elhat;

a kornak, ak o r azon szereplőinek, 
am ely és a k ik ' több v é rt áldoztak 
nem zeti lé tünk  m egszilárdulásáért, 
m in t am ennyi b o rt fogynsztand el 
az 50 éves em lékünnepet ragyogó 
fénnyel, m eleg bensőséggel m eg ta rtó  
hálás M agyarország szám ban is meg
kétszereződö tt é |5  nemzedéke.

Az im ádságbjin m egtisz tu l az em 
beri lélek és legalább az im ádság pil
lan a táb an  m en tesítve  van m inden
földi g o n d o la ttó l  
külön o ltá r , a j  
szentségei v a n n ak .

A h azaszere te t egy 
h e ly n ek  szentjei és 

Ez az o l tá r  épen 
úgy m egköveteli a h a /a  m inden igaz 
fiától a  koronkénti á ldozat bem u ta 
tá s t. m in t az, a^iely  is ten  dicsőítésére 
á l l í t t a to t t  a  k e gye le te s  em beriség  h i t 
buzgalm ából. A harangok hivő szó
za ta  anny iszo r int, a te rem tés  urának  
d icsőítésére, hogy a  m agasba törő 
im ádság  tnind< nnapi foglalkozásunk 
a lka trészévé  válik. Ámde a hazasze
re te t  o ltá ra  irá n t  ta rto zó  hódola 
ta n k ra  ugyan m i em lékezte t l A m últ 
esem ényei, an nak  dicsősége, küzdelm e 
a  szabadságért, az em beri és honpol
gári jogok legszebbjeiért

A hazafiul kegyelet ennek az 
o ltá rn ak  a legszebb b e m u ta th a tó  áldo
zata. Benne tám ad fel az a  készség, 
am ely válságos időben h ő ste tte k e t

Ez sem enged, az se’ hagyja 
S  a két párt kicsinyje-nagyja 
Összehorgolnak keményen,
Mint a gyakornokok, épen:
Két táborba sorakoznak 
S marak . . . .  pardon! vitatkoznak.

De, ho'iy kezdjem elejéről: 
Szopós-gyerek kora óta 
Hiányzott egy kicsi quóta 
A szegény Smüle fűiéből.
Valami malaca lerágta,
Mit az ügyvéd, mivel hát ott 
Mindjárt , jogesetet látott*,
„Eltorzításnak taláta*.

Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentirt Sműlt füle 
A kávéházba kerüle.
Azt eszeltén ki magának,
Hol a tudós jogászoknak 
Egy thémát felszínre dobhat,
Élvezvén az anyagot,
A melyet — mi — ö adott,
Az érvet, az adatot,
A törvényt, gyakorlatot,
Szóvirágot (magva zöld)
Példát, mit ez mondva költ,
A mi dühöt, mely teli 
Hegyeiket tüzeli,
Szóval: a mi megpuhit,
Mi e tárgyban még uj itt:
Annyi tudást, szivet, észt,
Mi ly veszödség

polgári kötelességek hű te ljes ítésén ek  
igazi forrása.

És m ost szavunk van Szabölcs- 
várm egyéhez. a hivataloshoz épúgy, 
m in t a nem h iv a ta lo sh o z ; N yíregyháza 
városához, an nak  te s tü le té ih ez  és egész 
poI gá rságá hoz ! — A m agya r  nem zet 
h a ta lm as pá )ya futásá ha n Szahadság- 
harczának 50 éves fordulójához érkezik 
a m ost beköszöntö tt évnek m árczius
15-ikéjén, avagy áp rilis  II ik napján . 
Ez a várm egye egész teljességében 
sok a lkalom m al a d ta  m ár tanúb izony
ságát lángoló hazaszerete tének és annak  
a kegyeletnek, a m d y  a  m últ idők 
nagy a lak ja i és esem ényei ir á n ti  
hódo lato t vo lt h iv a tv a  kifejezésre 
ju l ta tn i.

Ereznünk kell. hogy a  nevezetes 
évfo rdu ló t m inden  rendű és ran g ú  
em bernek széles M agyarországon meg 
kell ünnepeln i. Még pedig nagyobb 
fény nyel és a közvetlenség sokkal 
nagyobb m elegével, m in t eddig te t tü k . 
T artozunk  ezzel nemcsak a t i tá n t  
harc/, hőseinek em léke irán t, de sa já t 
hazaszere te tünknek  m indenek fö lö tt.

Az idő im m ár igen röv id ! A 
m élt ó em lékünnep rendezése pedig  
sok fáradságot és k ö rü lte k in té s t és 
még több buzgalm at követel. Bizo
nyos végül az. is. hogy az 50 éves

— Semmi kétség! — 
ó érte 
Jött létre,
Ő miatta javarészt.
Elannyira, hogy az ügyvéd,
Ki már nyerve hitte ügyét, 
így kiált önérzetében :
„ Istenem- Uram. heti mélyen 
Is alattunk állnak ok* !

. ön beszél így, Ön kolléga ?
A  ki ma se' tudja még a . . .* 
Zeng egy ifjú hang kevélyen 
A kaláber-asztal végen.
„Hát kié — pattog az — Nekem 
A hűn ügy a kenyerem !*
„De én mondom meg: quid juris 
S respektálja azt az úr is'.* 
Többről-többre, szóról-szóra.
Szelíd gúnyra, majd maróra,
Majd mogorván 
Felugorván
A személyes térre csapnak,
Örömére a szent napnak 
Egymást ugyan helyben hagyva,
De a „tekintély*-t nem hagyva.

Am az ügyvéd bosszút forral 
És — a hogy van — hosszá orral 
A  *Közvéleményhez* fordul 
És az injuriát zordul 
Kiszínezvén, előadja:
Tudását — mond — ö nem hagyja, 
Inlálb felmegy a Táblára

c é J -
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sza'badságharcz évfordu ló jának  banális 
m ódon való m egünneplése nagyon 
m egfogja tép n i azt a nim bust. am ely 
messze ha tó  fénynyel veszi körül tö r 
ténelm ünk legnagyobb epochájá t

U gyanazért kérve-kérüuk m inden
k it, a k it  ille t. Vessék ki gondjukat 
m ár m ost a  hazafiui kegyelet e nagy 
tá rg y án ak  em lékezetére és hassanak 
oda, hogy az 50 éves évforduló fe le tt 
ne suhanjon á t  könnyen az idő szele.

M ert higyjék el, hogy a  t e t te k 
ben szűkölködő hazaszerete t h ason lít 
a mag nélküli búzakalászhoz.

Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy

háza város képviselőtestülete a múlt héten 
pénteken, deczeniber 30-ikan délután tartotta 
az elmúlt évben utolsó közgyűlését, a kép
viselőtestület tagjainak s főként intelligens 
tagjainak lanyha érdeklődése mellett. A gyű
lés első tárgyát a legtöbb adót lizető képvi
seleti tagók 1898-iki névjegyzéke képezte. A 
bizottság által összeállított s lapunkban annak 
idején közölt névjegyzéken az a változás 
történt, hogy a .Nyíregyházi gazdasági és 
’ ereskedelmi hitelintézet kérvényé folytán az 
intézet is felvétetett a legtöbb adót fizető 
képviselőtestületi tagok sorába, minthogy 
még 1896. deczember havában ingatlant 
szerezvén, a törvény kívánalmainak e tekin
tetben is eleget tett. Ezután .tudomásul vet
tek a polgármester jrlent.-vt. a „Zsandár*- 
epületnek .1 katonai kincstár részére leendő 
bérbeadása tárgyában s .1 szerződést, amely 
szerint a kincstár 25 évre 1700 forint évi 
bért fizet, megköttetni rendeltek. A vasúti 
úti kövezetvám dijszab.ilyzata tárgyában a 
tanács előterjesztésébe/, képest a megszerzett 
adatoknak t varmegyéhez leendő felterjesz
tését el hat a óztak. - A polgármesternek az 

I fel
mentése és teljesen különálló anyakönyvi 
hivatal felállítása iránii előterjesztesét párto
lóin? terjeszti a közgyűlés a törvényhatóság 
közigazgatási bizottságához. Tudomásul vet
tek a városi adópénztár időszaki megvizsgá

lt vizsgáz újra 
De, hogy nála
Bármely'k bíró többet tudna: 
lagadja, peritorreskáIja, 
Nyomatékül Dr.-t akaszt 
M>í n upropridja elé,
Mit a „legfőbb biróu ragaszt 
A többi sok czafrang mellé.

.1 bírót sem hagyja békén 
A szörnyű nagy méltatlanság 
S  önérzete lánggal égvén 
Vágy", hogy öt is meghallgassák, 
így s 'így történt — elbeszéli,
0  többet tud. ö azt véli:
Nincs felfogás,
Mely volna más;
Az ő elsőbbsége örök.
Hisz azt tudlak a szakkörök.
De hogy „szerény" véleményt 
A czélt annál jobban érje,
Az indokkal kurtán végez: 
.Bizonyítékul elég ez,
Egyetemes főbüszkeség :
A „birói függetlenség!"

Felderüle a kívánt nap.
A mely a vitát eldöntse,
Jlogy e, rút kanapé-perben 
Kinek szolgál a szerencse >
Am a közvéleményt ebben 
Cserben hagyta tudománya.
Mert ámbátor 
A prókátor
Bök tudományt szed magába,

lásáról felvett jegyzőkönyvet. A regálekárta- 
lanitási kötvények egy részének értékesítése, 
a Himes-kerten túl fekvő legelőterületnek 
kiosztás utján való eladása és két rendbeli 
jogföld átírási ügyben érdemleges határozat 
a jelen volt képviselőtestületi tagok elégtelen
sége miatt hozható nem volt. — Ezek után 
szavazattöbbséggel elvetették a pénzügyi és 
gazdászati szakosztály azon javaslatát, hogy 
a helybeli főgimnáziumi tanárok, valamint a 
városi tisztviselők és a segéd- és kezelősze
mélyzet tagjai a fizetésűk utáni községi 
pótadó fizetése alól felmentessenek. — Nem 
fogadta el a jelenvolt képviseleti tagok több
ségé azon tanácsi előterjesztést sem, hogy 
Hinkószky I-tván városi adótiszt a hivatalos 
órán kívül teljesített külön munkákért külön 
dijaztassék, sőt hosszabb vita után szavazta 
meg a külön díjazást két napdijas részére 
olyan munka rt, amelynek hivatalos órán 
kívül leendő sürgős elkészítését pedig maga 
a képviselet rendelte el. Ezt is csak azon 
indokolással, hogy a napdijasokat olybá tekin
tette, mint a napszámosokat, akik a kialku
dott. illetve megállapított napdijukért csak a 
hivatalos órák alatt lévén kötelesek dolgozni, 
a hivatalos időn kívül teljesített munkáért 
külön díjazást igényelhetnek, — amiből igen 
szépen következik az, hogy sürgős hivatalos 
munkát hivatalos órán kívül csak napdija- 
-okkal lehet végeztetni mert hiszen rendes 
fizetéses tisztviselő ingyen bizonyára nem 
lesz haji uidó hivatalos órán kívül dolgozni. 
Végül az árvuszéki ügyviteli szabályok meg
alkotására a tisztiügyész elnöklete alatt egy 
küldöttséget választottak meg s a közgyűlés 
. /. elnöklő polgármesternek az elmúlt évet 
búcsúztató szavai u án, a polgármester élte
tésé közben véget ért.

— Jóváhagyott szabályrendelet. A belügy
miniszter a napokban hagyta jóvá Szabolcs- 

rmegye I »rv íny hatóság i által a közcsend- 
közi' nd háboritás tárgyában alkotott sza- 

báiyrendeletét, a melyei közérdekű voltánál 
lógva egész terjedelmében közlünk: Szabály- 
rendelet a közcsend- és kozrend-háboritása 
által «ikővetett kihágásokról.

1. {$. A községek belterületén, valamint 
a többek áltál lakott pusztákon, tanyákon, 
majorokban min i n olyan cselekmény, mely 
a közcsendet és közszemérmet sérti, a lakos

Sokat lát. hall, sokat tud is :
Mégis, minden 
Jogesetben
ltiró mondja meg: guid juris.
Miglen pgthiai hanggal 
— Rá mutatván a két félre 
S  rálépvén a tyúkszemére —
Nyilatkozik e szavakkal 
A publikum örömére:
, Hallják Önökl
Se’ ide nem, se' oda nem.
Dukál az elsőség, hanem 
Ügyvédhez szól: fin mentek fel, 
linóhoz: Én Ítélnie el\ . . .
Béke velők! “

Milyen szép dolog, hogy már ma 
Ritkán esik ilyes lárma.
Össze a jogász nem zördül,
A bíróság 
Csupa jóság
S  fázik a kanapé-pórtól.
Nincs jogkérdés, nincs percsség,
Hogy békében meg ne essék.
Az ügyvédek 
Összeférnek 
És egyaránt 
Mind jó barát;
Semmiségért összemenni,
Vagy leszólni, vagy megenni 
Egymást — dehogy is akarják !
. . .  De hol akad még egy Smülc
A kinek a csonka füle
Ilyen harezra okot adna / !  . . .

Toridor.

ságot akár éjjel, akár nappal nyugalmában 
háborgatja, szigorúan tiltaiik.

á. §. Tilos ennélfogva az utczákon vagy 
( más nyílt helyeken való kurjongatás, lárma

zás, botrányt okozó veszekedés, a közönség 
szemléletének kitett helyen a közszemérmet 

1 sértő magaviselet és szemérem sértő vagy 
Isten káromló kifejezések használata, a falak
nak, kerítéseknek, kapuknak bármely eszköz
zel való döngetése, kolompokkal vagy más 
nagyobb zijt okozó eszközökkel való lárma
okozás, az ablakok zörgetése, beverése, a 
házak falának, kerítésének, ablakának beirká- 
lása és bemocskolása.

3. §. Tilos továbbá a helyi hatóság 
engedélye nélkül az utczákon való zenélés, 
kintornázás.

1. §. A jelen szabályrendelet által tilal
mazott cselekmények kihágást kepeznek s 
elkövetőik — amennyiben cselekményük a 
fönnálló törvényes rendelkezéseknél fogva 
súlyosabb beszámítás alá nem tartozik — a 
38517,1880. számú belügyminiszteri körren
deletben, illetve a bűnvádi eljárás újabb 
törvényhozási szabályozása folytán később 
kiadandó és ennek helyébe lépő eljárási 
szabályokban megjelölt hatóságok által és 
az olt körvonalozolt eljárás szerint, az illető 
község szegény alapja javára fordítandó és 
100 koronáig terjedhető pén/büntetéssel, 
behajthat.ans.ig esetén megfelelő elzárással 
hűn tettetnek.

5. §. Jelen szabályrendelet hatálya mind
addig, mig Nyíregyháza város hasonló tar
talmú rendszabályokat nem alkot, a vármegye 
egész területére kiterjed.

Karácsonyfa ünnepély Szent 
Mihályon.

Szent-Mihályrul kap uk deczember ás-iki 
kelettel a következő >oiok.it:

Lélekemelő ünnepély folyt le a szen t- 
inihályi kisded-óvoda helyiségében folyó évi 
deczember iá-én délután 3 órakor.

Karácsonvla állott a ten ni közepén „tele 
rakva minden jóval, aranydió mogyoróval," 
körülötte a kicsinyek őröm lói sugárzó arcz- 
czal, kedves « m-keikkel é.» feleleteikkel ékesí
tették azt.

A tém a és a fe ld o lgozás.
Irta: Páfrány.

Mihály, (földes-gazda).
C s íz  János, (szabó-mester).
Beszélgetnek az utón. Aladár uríiék előtt. 

Az urli több vidéki lap (Kis Trombita, Nagy 
Kürt, Helyi Sólyom, Bátor Futár stb.) lárcza- 
irója, minden szavukat hallja.

Csíz mester: No hallja kend szomszéd, 
kend ugyan mégést jól vigyázott a fájára. 
Isz aszszonta, hogy direk azér megy ki a 
laposra, hogy ráügyelhessen az ölbe rakott 
fiezfára, oszt’ két iatókámmal tapasztaltam, 
hogy a kódis Zsuzsi Jankója csépelt belőle 
egy egesz háttal, fiat hogy van a?

Mihály: (A bajuszát kétfelé törli) Igaz
sága van, jól latla: en is láttam, meg is 
fogtam, de azut engedtem útjára.

Csíz  mester: De legalább akasztott neki 
vagy két csárdást?

Mihály Hat biz mikor megcsíptem a 
fa mellett, ráemeltem egy czelőkét, de nem 
vót szivein megütni, olyan keserves vót sze- 
giny szerzet. Igaz, hogy igen haragos kedvem 
vöt, hogy annak a fának csak nem hagynak 
békét, boldog, boldogtalan dzsubálja, de 
mikor az a fatytyu rám nézett olyan keser
vesen és az anyját meg a hideget dadogta, 
hát megesett a szivem rajta, oszt', elenged
tem, hogy menjen.

Cs íz  János: Jól lette kend. (Elválnak, 
egymást köszönt ve).

Aladár urli könnyezve néz maga elé, 
majd lehajtja fejet — gondolkodik — gon
dolkodik.
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Mikor elnök Lukács Ferencz ur az ünne
pélyt megnyitotta, örömkönnyet tolult s szü
lék szemébe, mintha mindenik gyermek sze
retett volna lenni, egy közös óhaj volt ajku
kon hallható: „vajha igy lett volna gyermek
korunkban is“.

De a napok-esztendők múlnak, s az 
egyszer elmúlt időt az Istenek nem adják 
vissza; nem lehet hát nagyobb öröm, mint 
mikor a szüle gyermekében magát megitjodva 
tótja.

Ily ártatlan örömöt minden év Kará- 
csonyján szerez a felügyelő bizottság a kicsi
nyeknek s velők együtt a szüléknek.

A legközelebb lefolyt ünnepély szép si
keréért köszönet és elismerés kell. hogy illesse 
Szűcs Margit kisasszony — óvónőt, ki meleg 
szeretettel öleli magához s vezeti a kicsinye
ket ; de elismerés, hála kell, hogy érje Lu
kács Ferencz felügyelő bizottsági elnök ural, 
kinek nemes szíve, lelke ezen nemes örömöt 
éleszteni, a község javát, előhaladását mun
kálni meg nem szűnik.

Bakfis bál.
Volt nekem egy híres bálrendező atyám

fia. Annak a hagyatékában az ezernyi-ezer 
rendezői dekórum, meg cotilüon-íigura között 
találtatott az alább közölt kis reczipe:
„Fiatal, szép és könnyű tánczosnéból

v é g y ......................................... :í<)°/u-ot,
fáradhatatlan, jó — tánczosokból

— akik keveset isznak — . . 45°/0-ot.
jó ezigányból.................................... 10°/°-ot,
garde des damesból csak . . . 5%-ot,
a fennmaradó 1 <>«,0-ot töltsd ki jó soupéval 
és itókával, — adj hozzá egy adag jó kedvet, 
— az egészet hozd össze egy jó sima, pár- 
quettes — tága> bálterembe s megkapod a 
legpazarabb mulatságot, amilyenről csak egy 
ábrándos leány-szív álmodhatott.*

Ezen recipe szerint szoktam a mulatsá
gokat analizálni, — ezt a mértéket alkalmaz
tam kritikámban, a deczember 2!)-en tartott
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baktis bálra is. Megelégedéssel konstatáltam, 
hogy a fentebbi mérték ponlosau meg van 
tartva. Az eredmény — nem is lehet inai — 
egy virradtig tartott, s a jelenvoltaknak feled
hetetlen, végtelenül kedélyes mulatság.

Báli relerádát Írni könnyű, de bakfis- 
bálit már nem. — Amannál uz ember egy 
csomó sablonos frázist felereszt egy kis 
„riporter szósz"-szál — s készén a referáda. 
Emennek azonban olyan speciális a jellege 
s olyan szokatlanul pompás volt a sikere, 
hogy a konvencionális dicséret ócsárlás 
volna.

De meg őrről a mulatságról hűen refe
rálni nem lehet. Azl át kellett élvezni. Együtt 
kellett látni azt a sok üde, — legnagyobb
részt — még egészen gyermek-lányt, akiknek 
arczán és lelkén még óit van érintetlenül a 
baküs-kor hamva és zománeza.

Látni kelleti azt a csapongó jókedvet, 
fesztelenséget, mely tő karakterisi ikonja volt 
a mulatságnak. Szóval olt kellelt lenni, hogy 
igazi képet alkothassunk magunknak erről a 
mulatságról. Így mulatni csak bakfis-balon 
lehet amit néni tekintenek másnak, mint — 
bálnak, ahol minden utógondolat nélkül élvezi 
az ember a tánc? gyönyöreit

A remekül hímzett, Ízléses jelvényekkel 
díszített rendezők s a lobbi tánezos fiatalság 
valósággal exaltálva volt. — A leg-zigorubb 
fórum: a mamák, legnagyobb megelégedésü
ket nyilvánították. Pedig ez nagy szó, külö
nösen mo-tunaban, mikor olyan sok a pa
nasz — és indokoltan — a hálózó ifjú
ság ellen.

Heggel (i órakor oszlóit el a publikum 
a legmegelégedetlebb hangulatban, s bizo
nyara minden jelenvolt mindig kellemesen 
lúg visszaemlékezni a baktisek báljára.

A négyeseket 3 1 pár tánczolta.
Jelen voltak: Asszonyok: Adriányi Kál

mánná, Ballay Győzöné, Csapkay Jenúné, 
Eötvös Paine, Horváth Gyuláné, Imre Ja- 
nosné, Járossy Sándorne, Konthy Gvuláne, 
kovácli Elekne, Kubassy Arthurné. Maurer 
Károlyné, Molnár Paine, Nádosy Emilne,

A Helyi Sólyom eredeti tárczája.
A Helyi Sólyom számára. I r ta :  (.telein Gelengéri 

Aladár.
Öli nagyságos atya, nagy a te hatalmad. 

Magas trónusodnak remegve dagadó vánko
sairól utat mutatsz a kenteknek itt alant . . . 
Oh . . .

Heggel! ! . . . !
Ketté hasadt az ég!! Tűzvész fénye 

unté el a világot. A rugalmas sugarak szelí
den vibrálnak a harmatos légben.

Felkelt a nap! . . .
Ohh! Mi dicső a regg, báj fordulataival, 

melyek belemarkolnak a szív húrjaiba és 
vezetik rózsa szirmokkal hintett ösvényeken 
az elragadottság méla perczein át a gyönyör 
felé!!! . . . Ohh!! . . .

A szelid reggeli kődben herkulesi alak 
arczvona.-ai vonaglanak a vad indulat fa
gyasztó hevétől, a mint keblében egész düh- 
lavinaval a hutar felé tart. Dandar Mihály 
ő, a vaderős gazda, kemény izmai, mint a 
cserlaág, Ilire, mint Dzsengisz kháné. Erős 
ő es verek idős, de igazságos.

Hová, hová ragad tetemed bősz indu
lása. Ember térj magadhoz, csilapulj!

Nem, ő tovább halad.
A határban földje, földjén csattogó 

fejszék romboló élétől porba döntött fűzek 
szétrombolt ágai vannak felhalmazva, — fa 
van ölbe rakva.

És jő a hir, nesztelen léptekkel, egy
szerre csak ott van Dandár Mihály házánál.

Kelj fel Mihály, kelj fel!
Isteni és emberi törvényt áthágó, sötét 

lelkületű gazok romlásodra törnek, mig te 
itthon alszol, megtámadják védtelen tulajdo
nod, elvetemedett erkölcscsel. Tulajdon jogo
dat len birtokod fölött semmibe sem nézik, 
megrövidítenek — — lopják a fádat.

Hah, ordít fel Mihály, mint sebzett 
oroszlán, széles melléhez kapván, hah, nyo
morult gazok, ezért meglakoltok, s mint a 
földindulás dörög széles hangja, mig csizmáit 
húzza.

Előre! Előre!
Izmos ökleiben, vasmarokkal szőrit egy 

borzasztó fegyvert, melylyel hogy ha ütnek 
ott a csont is törik, halál-sóhaj lebben, 
vége egy lekaszált emberi életnek. Félelme
tes fegyver, megdöbben az ember ha reája 
tekint, szivére fut vére, mint töltött cső 
előtt. Ember fékezd magad, hagyd itlhon 
botodat.

. . . Nem! . . . . nem! . . . . !
Mihály viszi botját. Aztán pipára gyújt, 

selmeczi pipára, erős fogai közt iszonyú ke
ményen megöl a megy fa szár. Vad hévvel 
pipázik, elfujja a füstöt, mint a zugó vihar 
az enyhe völgy ködét. Pipájában dohány 
melyet meg nem s/agol a zsarnoki kormány 
kajánkodó fia, a rá tartó fináncz. A dohány 
zamatos, mennyei nektár és a dohány erős, 
mint telzudult Mihály égvivó haragja.

Ember halál lesz ma.
És jő a szellő, szelíden ringatózván, 

simít, ölel, Mihály, Mihály.
Óh térj magadhoz — oh ne légy szilaj, 

enyhítsd magad egy méla dallal.
De hajthatatlan . . . .
Madár csapat jő zönögéssel, ne tedd, 

ne tedd, de ő nem áll. Tovább, tovább lép 
az ut porában. Sírva fakadt a kis madár. 
Ne menj arra Mihály.

Kiért Mihály, már látja fáját, a hir igaz, 
ő lopva van, kebléből vad sóhaj száll ki, 
aztán megered ajkúról csattogva, zuhogva, 
mint tűzhányó hegynek dörgő belsejéből, az 
izzó lavina, fájó érzelmének a tolmácso
lása . . . káromkodik hosszan . . . .

Novak Gyuláné, Rónay Jenőné, Soltész Gyu
láné, Szesztay Károlyné, Zoltán Imréné. — 
Leányok: Adriányi Olga, Ballay Iza, Buday 
Mariska, és Liliké, Csapkay Ilona. Eötvös 
Mariska, Horváth Ilonka, Imre Anna és 
Mariska, Jósa Jotánka, Juhász Ilonka. Kégly 
lila, Kégly Szeréna, Kubassy Berta, Lukács 
Ilonka, Margit és Irma, Májerszky Nellike, 
Martinyi Margit, Maurer Irénke, Milotai 
Ilona, Nádosy Erzsiké, Molnár Olga és Ma- 
tild, Szabó Laura, Szesztay Erzsiké, Zoltán 
Boriska és Ilona.

Előfizetési felhívás

Az. u j é v n e g y e d  és  a z  /// év  
a tk a Im á b ó l k ip i in k n i u j e lő fize té s t 
n y itu n k .

A z  e lő fize té s i ár, m in t u z  la p u n k  
h o m lo k á n  is  o lvasha tó , n eg yed évre  
l Ir t 25 kr.. fé l  évre  2 Ir t 50 kr., 
egész évre  5 írt.

A z e lő fize té s i d ija k  fe lvé te léve l, 
a k iá l l í to t t  n y u g ta  e lleneken , ( 'za kó  
F eren cz  lu p k ih o rd ó n k  is  fe l  van  
jogosítva .

L a p u n k ia  eg yéb irán t e lő fize tn i  
le h e t a d a k a b o v its  F a n n y  k . a. 
d o h á n y  tő zsd é jéb en  is.

T is z te le tte l
a N y íreg yh á za  sze rk e sz tő sé g e  

és k ia d ó h iva ta la .

H íre k .
Újévi tisztelgések. A vármegye köz

ponti tisztikara, a regi szokáshoz híven, most 
is testületileg tisztelgett uj év első napján a 
vármegye alispánja és főispánja előtt. Az

Oda ér a fához.
Szemeinek kekjét elfutotta a lélek há

borgás sötét köde.
Az öl túlsó vegén reszkető inakkal Kol

duló Zsuzsanna egyetlen magzata aranyos 
kis fia, mint ijedt madárka, húzódik meg 
halkul.

Mihály innen, ő túl, élte szerencséje.
A fűzfa zörren, a levél csörren, Mihály 

neszei mint ép vad.
Mi az? Mi az?
Tun siri szellem ? Megretten, döbben, de 

nem szalad.
Sanda gyanú jutott felül, odább kerül, 

hali látja már. Ember halál lesz, bot fegyver 
által vad ordítást hall tág határ.

Összegörnyedve áll kolduló Zsuzsánuának 
egyetlen kis fia, kevésszer mosott arczocs- 
kájan vizes árkokat szánt, kipergö könny
árja.

Irgalom! . . . ! . . . ! . . . ?
Szemeiből szelid sugár hatol elő és 

beletúrja magát Mihály szivébe mint a kire- 
pitett nyíl, a hó tollú galambnak érzelmes 
begyébe.

Anyám oly szomjas, nincs melegítő ital 
rebegi vaczogó fogai közt.

Mihály néz, Mihály áll, a bot kihull ke
zéből mint fa galyról őszszel a levél, láng
tenger haragjának eget ostromló hullámi 
lanyhulnak s a simuló hullámok tetején sze
líden úszó szive hajójának árboczára felhúzza 
az engesztelődés fehér lobogóját.

Menj fiam, vidd haza rebegé.
Az ég kinyílik fentről angyalok kará

nak bűvös éneke hull lefelé, mint a pely
hező hó.
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alispán elé Mikece Dezső főjegyző vezetése 
alatt vonult a tisztikar s ugyancsak ő tartotta 
az üdvözlő beszédet, amelyre az alispán szép 
beszédben válaszolt, utalva a többek közt 
azokra a nehéz társadalmi viszonyokra, amelyek 
Szabolcsvármegye közéletének békéjét a fel- 
burjánzott szocialista mozgalmak által fenye
getik. — A főispán ele az alispán vezetése 
alatt vonult a tisztikar. Mikecz János alispán 
rövid, de szívből fakadt beszéddel üdvözölte u 
vármegye főispánját, aki válaszolva az üdvöz
lésre és azt megköszönve, amaz óhajtásának 
adott kifejezést, hogy a megnyílt uj esztendő
ben is és a nehéz közviszonyok daczára is, 
a jól teljesített kötelesség nyugodt öntudatá
val tekinthessen majd vissza erre az eszten
dőre s a vármegye tisztikara. A vármegyei 
tisztikar után Nyíregyháza város tisztikara 
tisztelgett a főispánnál Bencs László polgár- 
mester vezetése alatt, majd a kir. pénzügy- 
igazgatóság, Popp György kir. tanácsos pénz
ügyigazgató vezetése alatt. A polgármester 
üdvözlésére adott válaszában különösen han
goztatta a főispán úr Öméltósága ama óhaj
tásának, annak a nagy fontosságú közérdeknek 
ez év folyama alatti megvalósulását, hogy 
Nyíregyháza város közönsége a tisztviselői 
nyugdíjintézményt létesítse — E czél meg
valósításához egész támogatásiról biztosította 
a főispán úr a város tisztelgő küldöttségét. 
A királyi törvényszék és járásbíróság tagjai 
is tisztelegtek Megyery Géza törvényszéki elnök
nél. Az ünnepi szónok Kovács István törvény- 
széki biró volt, k szép magvas beszéddel 
üdvözölte kartársai nevében szereiéit elnökü
ket; mely után lendületes szívhez szóló válasz
ban adott szavainak kifejezést nz elnök, éltet
vén munkatársai és biró társait, megköszön
vén azok figyelmét.

— A .Bessenyei Kör** alakuló közgyűlését 
szombaton, januar hó 8-án d. u. v órakor 
tartja meg. Br. Feilitzsch Berthold főispán 
úr, - aki a kör mega la ki lázinak élén áll — 
Szabolcsvármegye és Nyíregyháza város értel- 
íui-a g. t külön megiiivnv.il k rl fel a közgyű
lésen való inegjelené-re. A magunk részéről 
szives figyel nelie ajánljuk ohasé» közön' günk- 
nek a megalakítandó kör kivaló jelentőségét 
társadalmi életünk élénkítésé és- gazdagítása 
tekintetében, s ebből kiindulva, hisszük, hogy 
az alakúiéi közgyűlés népes l*sz. A megóvó 
egész terjedelmében a kővetkezői g hangzik: 
Mélyen tisztelt urain ! V armegyénk és Nyíregy
háza város társadalma nem rendelkezik azzal 
a szervezettel, amely a magyar nemzeti szellem
nek ápolása, közművelődési és egyéb kiváló 
fontos-agal biró feladatai sikeres megoldása 
érdekében erőit egyesítené. Ezen általánosan 
érezhető hiányon van hivatva segíteni a vár
ni".'}- és Nyíregyháza város társadalmának a 
közművelődés kívánalmai iránt fogékonysággal 
biro értelmiségéből. Nyíregyháza szekhelylyel 
megalakítandó „Bessenyei Kör*, amely a hazai 
irodalom, tudomány és művészét pártolásán, 
ismertetésén, s általában a közművelődésnek 
nemzeti szellemben való fejlesztésén kívül, 
hatáskörébe veendi föl a magyarság ügyet 
hathatos,in támogatni ott, alioi vánmywnk 
néprajzi viszonyai azt a társadalomtól köve
telik. Feladata lesz ,i „Bessenyei Kör"-uvíl 
irodalmi es népszerű modorban tartandó tudo
mányos felolvasásokkal, valamint tagjainak 
régészeti és művészeti ágak művelése végett 
csoportokba osztása áltál a társadalmi élet 
élénkségét értékes módon emelni. Ezen czélok 
iránti törekvés siker** .Szabolcsvármegye közön
ségének lelkesedés* tol. a czel iránti rokon 
szenvenek nyilvánításától, s a közös munká
ban való tevékeny részvételétől függ. A „Besse
nyei Kor* alakuló közgyűlését jövő 1898. évi 
január hó 8-án szombaton, a vármegyei szék
ház nagytermében tartja meg, délután '/,3 
orakor. Ezen gyolcsén való szives megjelenésre 
■ s a kitűzött czel támogatására tisztelettel fel
kérem. Nyíregyháza, líSÍ»7. űcczember hó i l .  
Báró Feilitzsch Berthold, főispán.

— Elhalasztott ülés. Szabolcsvármegye 
közigazgatási bizottságának a folyó havi ren
des ülése — közbejött akadályok miatt —

január 13-árol ellialasztatott s folyó hó 10-án 
fog megtartatni.

— Thea-estély. A nöegylet szombati, ja
nuár 8-iki theaeslélye iránt szinte szokatlan 
érdeklődés nyilvánul városszerte, sőt mugyc- 
szerte. — Aminek egyébiránt meg van az a 
magyarázata, hogy az idei farsangon nincs 
kilalás nagyobb szabó.u lánczmulatságra, 
vagy is lulajdonképeni balra. — A nöegylet 
egy újítást is hozott be a theaestélyekbe. — 
Ezúttal nem lesznek pinezérnúk, csak házi
asszonyok. A leányokat teljesen a tánczolás- 
nak engedik út. A szombati tbeaestélyen a 
háziasszonyi leendőket a következő úrnők 
fogjak teljesíteni: tieduly Henrikor, Haas 
Ignáczné, Jóha Etekné, Kováeh Gyózóné, őzt. 
Molnár Félné, Sexty Gyulámé és dr. Trajtler 
Sámáné.

— Ügyforgalom a vármegyén. A várme
gyei közigazgatási tevékenység fejlődéséről 
érdekes képet ad az a kimutatás, amely a 
múlt évben beérkezett ügyekről állíttatott 
össze. Beiktatva lett ugyanis összesen 34621- 
közigazgatási ügy. Érdekes ezzel összehason
lítani a 10 év elől I i ügyek számát, amidőn 
az igtató könyv 17036 ügyszámot mutatott, 
s kitűnik hogy az 1897. évi vármegyei köz
igazgatási tevékenység épen kétszerese az 
1897-ik évének. Megemlítjük még, hogy 
ugyancsak az 1897. év folyamán a varme
gyei árvaszékhez 17578 ügydarab érke
zett be.

— Hazafias iskolai ünnep. A Nagy-kállói 
gimnázium igazgatósága Szabolcs vármegye 
törvényhatósága utján engedélyt kéri a val
lás és közoktatásügyi minisztertől, hogy az 
1896. évi május hó 10-én tartott millenni
umi ünnepély emlékére minden év május 
10-én hazafias ünnepélyt rendezhessen. A 
kultusz miniszter hozzájárulását a következő 
leiratával adta meg a gimnázium kegyeletes 
kérelméhez: Méltányol a Szab :svármegye 
közönségének folyó évi julius 21-én hozott 
határozatában a dicsére s li.tz ifiui intentiót, 
készséggel megengedem, hogy május 10-en 
a nagy-kálloi gimnáziumban is a millenniumi 
ünnepély emlékére i>kolai ünnepély tartassák : 
f' kintettel azonban a középiskolai rendtartás 
21 g-ára, mely szerint a tanulmányi órarend 
akkep állapítandó meg, hogy a tanítást a 
vasárnapi és ünnepi szűnteten kívül más 
egesz napra terjedő s/.ün f ne szakítsa meg, 
csak arra hatalmazhatom fel a nevezett 
gimnázium igazgatóját, hogy az ünnepély 
megtartása czéljából legfeljebb félnapra ss In
tesse be a tanítást. Budapest. l s‘.»7. decz. 20. 
,i miniszter meghagyásából líőmóry Oszkár 
s. k. miniszter tanácsos.

— Adomány. A helybeli jótékony nőegylet 
által fenntarlott árvaház javára főliszteiendö 
Vertár István esp. plébános úr ez évben is 
megújította évi go irt adományát. Ugyan
csak e czélra Försicr Kornél úr 10  frtot volt 
kegyes adományozni. A nőegylet elnöksége 
a nemeslelkü adományozóknak ez utón is 
hálás köszönetét mond.

Eljegyzés. Batáry Béni helybeli kir. 
i * is/.t a napokban jegvel váltott Kertész 

Mű vin kisa-szonynyai. Kerle>z Emire hely
beli kir. adótis/.t nővérével.

— Wahrmann Renée kitérése. Wahrmann 
Reme asszonyról. Wahrmann Mór lányáról 
— mint a .Pesti Hírlap* Írja — ismét szén- 
zaczios hirt beszelnek. A szép asszony tudva
levőleg csak nem rég vált el férjétől. Krausz 
Izidortól, most megválik ősei „vallásától is 
es a református egyház kebelébe tér. Wahr
mann Henee úrnő a múlt hó végén kérte, 
tanuk előtt, Kohn főrabbitól az iz aelita vallás 
kebeléből való elbocsáttatását. Kohn rabbi 
az elbocsátólevél kiadását megtagadta. Wahr
mann Bence úrnő ép azért vitt magával két 
tanút, hogy az elbucsátóievélnek előrelátott 
megtagadása ••set»*n, c két tanú igazolja irás- 
belileg, hogy Wahrmann Kenée a bejelentést 
megtette. E tanuk előtt történő bejelentésnek 
a törvény értelmében két hét múlva ismét
lődnie kell s ha ez megtörtént, akkor többe 
mi sem áll útjában annak, hogy Wahrmann

Kenée asszony lelkiismcretét köveivé, belép
jen a református egyház kebelébe. Érdekes, 
hogy az a két tanú, kikkel Wahrmann Kenec 
asszony Kohn rabbinál megjelent, Bán ffy 
Dezső b. Magyarország miniszterelnöke és 
Hegedűs Sándor ősz. képviselő.

— Dalestély. A nyír* gyházi ev. ref. mű
kedvelő daltársaság január 8-ikán, szomba
ton tartandó második dalestélyétől alig pár 
nap választ el már minket. Az estély láto
gatottnak ígérkezik, mi csak azt bizonyítja, 
hogy a nagyközönség patolásban részesíti e 
hatul, kezdő egyesületet is. — A dallársaság 
különben el is követ mindent, hogy darab
jaival kellemes, élvezetes estét szerezzen a 
megjelenő vendégeknek, s mi hisszük, hogy 
e da.estély, mint az a mull évben — a jelen 
évben is úgy anyagilag, mint erkölcsileg si
került mulatság lesz.

— Vadászat. A nyíregyházi vadásztársulat 
vasárnap a sóstói erdőben rendezeti vadá
szatot, amel ynek eredménye 61 nyúl és 
3 róka. A vadászat után szokás szerint a 
Sóstón társas ebéd volt.

— Gyógyszer helyett méreg. Nagy sze
rencsétlenség érle Szítba János kemecsei 
vasúti állomás főnököt, (gyengélkedő íiának 
gyógyszer helyeit karholt adlak be. A sze
rencsétlen hu azonnal meghal'. — A család 
iránt általános a részvét.

— Törvényhatósági ipartanács. A debreczeni 
kereskedelmi es iparkamara Szabolcsvármegye 
iparosai éa keresk dői rész ről az 1897. i ri 
október hó 1-től 1898. szeptember 30-ig ler
jedő egy évi idős/, ikra rendes tanácstagokul 
Fest László kereskedőt és VojtoviU Bertalan 
iparost, póttagokul pedig Gsipkay Jenét keres
kedő és Paf-itit: Jent, iparost jelölte ki. 
Szabolcsvármegye közig izgatás: bizottsága a 
saját hatáskörében ugyancsak tanács tago
kul megválasztotta, és p*<hg r**ndes tagul: 
PavlovUs Imre kereskedőt és Síinkét József 
iparost, póttagul p lig Éles Lajos kereskedőt 
és Sesztag Pál iparost.

— A czim bolondja. A mai *1 tnokralikus 
világban feltétlenül szükségei érzi; m»Lui 
annak, hogy a bcc.-ű!eVs vez* < k- kereszt
nevük mellé r.ynmtutekn.ik valamelyes « zimet 
szerezzennek. A iniskolczi csizmadia IV!foga>u 
és példája ragadás. A jámbor «I urdellen 
lévén a tekintélyével, ódat* tle a linnájára. 
hogy „csizmadia és k-jgáz.* Ez utalt aztán 
nyugodtan aluila át éjszakáit annak tudatá
ban, hogy aki eduig nem tisztelt • benne 
eléggé a csizmadiát, majd fogja a kéjgázt. 
A czim e hóbortos lovagjai között nem 
utolsó helyi : fogla ja el Kása Lajos kőműves 
iparos s valamelyik hajdú varos mérnökké 
emelkedett ulibiztosa. Nemrégiben *aját- 
kezüleg ki ragasztott plakátokon itt nálunk 
vallotta b*‘, hogy ő Magyarország „hallatlan 
ko szór űzött dalnoka,* aki a fóldporából emel
kedett föl erre a nagy és díszes polezra. 
Az uj év alkalmából m g jobban kitett ma
gáért. Névjegyeire oda irta m gint sajátke/.ü- 
leg: Kosa Lajos vege.tárúinm költő, Magyar 
honi apostoli szent. Helyben. A tisztelt úr ezzel 
a me*tér-vagasavai tanulmány tárgyává lette 
magát, (^nmagaban I* trehozta a versfaragók 
egy eddig soha nem látott vábaját. Ismertünk 
eddig ugyanis sok mindenfele poétát, kezdve 
a fűzfa-dalnoktól * gész a bolondig, de még 
vegetáriánust nem, aki azonfelül meg a földi 
szentek részén; elég háládatlan Magyar- 
országban szentté teszi magát. Ezek után a 
véleményünk az, hogy Kosa Lajos ur elérte 
elmebeli állapotának azt a fokál, amelytől 
már egy vonalnyi sem választja cl a kóz- 
veszélyességü egyénektől. És addig is, inig 
e fokot eléri, kívánjuk, hogy esik maradjon 
vegetáriánus továbbra is, — lehet szent is, 
magyar jelleggel, e czélból akár minden nap 
véresre is veri magát, sőt költhet akár csirkét 
is, — hanem az „Apostoli* jelzőt már csak 
jo lesz idejekorán lehagynia névjegyéről, 
mert az — tudvalevőleg — meg a spanyol 
királyt sem illeti meg.

— Elfogott tolvaj. Még a mull év novem
ber havában történt, hogy Lövi Sámuel szt-
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mihályi lakos kárára 1000 forintot meghaladó 
lopás követtitett cl. A csendőrség erélyes 
nyomozása folytán a tettes Király János 
szcnt-mihályi lakos személyében felfedezte
tett és letartózlattatott.

— Halál egy kalapért. T.-Polgár község
ben régi rossz szokás, hogy a fiatalság bizo
nyos házat az ünnepre ki szokott bérelni, 
hogy abban igyék egész ünnepen át. Mód 
is legutóbb Karácsony első napján este egy 
ilyen ivóházban mulatoztak a legények, azon
ban széles jó kedvükben elkezdtek dévajkodni 
dulakodni, s dulakodás kőzb *n Veres József 
20 éves fiatal ember Kertész József leg
szálasabb legény fejéből kiütötte a kalapot. 
Kertész József ezért megharagudán, Veres 
Józsefet ütni kezdte, mely munkájában még 
Bártfai nevű nős ember is segítségére volt, 
s annyira yeiték, hogy Veres József negyed
napra meghalt. A vizsgálat c tekintetben 
megindult.

Gyújtogatás. A héten, hétfőn este 
V«‘» óra tajbin kigyul idt a Zöldség-téren a 
Fábián Dániel háza t.éeje. A tüzet azonban 
a közeli fogház őrei észrevették és idejében 
eloltották, mielőtt elharapódzott volna. —
A tűz nyilván gyújtogatásból támad', mert 
megtalálták a csóvát is, amit a gonosz kezek 
a nád kö/é dugtak.

— Talált üres kassza. A múlt év novem
ber havában értesítették a szabolcsrnegyei 
csendőrsége', hogy Fuchs Mindéi munkácsi 
lakostól egy 2500 írt értékű értékpapírt tar
tartalmazó Werlheim szekrényt loptak el. —
A csendőrség a nyomozást minden irányban 
megindította, de eredménytelenül. Deczeinber 
21-én a mándoki csendőr-őrjárat a szalókai 
határban • Bereg folyóban egy kasszái talált, 
am lv azonban már teljesen össze volt zúzva 
és kifosztva. A kassza azonossága a Fuchs 
Mindéi ellopott kasszájával m 'gallapittalolt, 
de a tettesnek mai napig sincs nyoma.

-  Olcsó marhasó. A földmivelésügyi 
miniszter most azon okból, hogy a gazda- 
kö/.önség az olcsó marhasd forgalombahoz i- 
t;ilát biztosi ló 1897. évi 1 törv.nyczikkről u 
gazdaközönség még k**llö tájékozással nem 
bir, felhívja az ö-szes gazdasági egyesü
leteket, hogy a marhasó használatára való 
buzdítás mellett a lehető legs/.éles**bb kőimen 
hozzak a gazdaközöuseg tudomására, misze
rint a ország különböző helyein közel ‘100 
sóarus áruja a marhasót és hogy annak 
eladási ára 10 koronában vau megállapítva, 
mely alapárhoz a/, országban lenálló királyi 
sóhivataloknál az időnkénti szállítási költség 
hozzáütendő

— Az Uj Idó'k új éve. Ismertetjük azt az 
előrajiot, a mely szerint az l j Idők követ
kező évfolyama készül. — Ismerétjük azért, 
mert tz a kitűnő heti lap. rövid fennállási 
daczára ma már a magyar család közlönye 
lett, a melyet érdeklődéssel kiser a müveit 
magyar olvasóközönség. Az el«ő számban 
egy nagvérdekü szatirikus regény indul meg, 
a melynek czime ,A bevándorlók- , szerzőjé 
nek a neve pedig — titok. Azaz hogy a 
neve Szikra, a mely pseudonym alatt a ma
gyar arisztokráczia egy kiválóan szellemes 
hölgye rejtőzik, a kinek tinóm, újszerű es 
különösen érdekes tehetségétől sokat várhat 
a magyar irodalom. Második regénye, mely 
szintén az első számban indul meg. Szoma- 
házy István uj munkája .A páratlan szer
dák- . A mulattatni tudásban első rangú, 
érdekes és ötletes Írónak ez az első regénye. 
De regényt ir e lapok számára Herczeg Fe
renc* is. akinek az új évben módjában lesz, 
hogy szépirodalmi munkásságát kizárólago
san az Uj Idők-nek szentelje. 184 8 ötven 
eves jubileuma alkalmából a nagy idők em
lékét hozzájuk méltó kepékben örökíti meg. 
Erre szolgál majd egy külön füzete, vala
mint ama jutalomkép. a mely c czélra ké
szül. -  Munkácsy „Tépéscsinálók'-ja ez a 
külön müiap, a melyet a szabadságharcz 
emlékezetére pompás és nagy lieliogravur- 
ben kapnak az Uj Idők előfizetői. Tavasszal 
küldik sz t a Tépéscsinálók-at, mely a leg

elegánsabb szobának is díszére válik, nem
csak azért, mert magában véve műremek, 
de a reprodukezió jóságánál és szépségénél 
fogva is. Az előfizetési ár mint eddig: fél
évre négy lórin', negyedévre két forint. — 
Kiadóhivatal: Budapesten, Andrássy-út 10.

— Magyar Lányok. Janu ír elsejétől kezdve 
immár negyedik évfolyama kezdődik a Ma
gyar Lányoknak. — Három év rövid idő, de 
mégis sok egy lap életében. Azalatt elválik, 
hogy kell-e a közönségnek, életkepes-e. sze
retik-e, van-e reá szükség? A Magyar Lá
nyok a lefolyt három évre csak örömmel 
tekinthet vissza Törekvéseit siker koronázta, 
mert a czél. a melyre törekedett nemes, az 
eszközt pedig lelkűk legjobb tudása szerint 
választották meg. Magyarország liatal leányai 
szeretettel, lelkesedéssel és bizalommal veszik 
körül, mert tudják, érzik, hogy csakis jó 
útra vezeti őket De nemcsak az olvasók, az 
irók is valódi lelkesedéssel, szeretettel cso
portosulnak e lap köré. Valamennyien átér
zik e feladat nagyságát, a melyet teljesíte
nek, mikor Magyarország fiatal leányai szi
vében ültetik el a hazaszeretetei, az ember- 
szeretetet, a jóság és igazság virágait. Egyik 
száma tartalmasabb mint a másik; mulattató 
szórakoztató része éppen olyan változatos és 
gazdag, mint az ismeretterjesztésre szánt köz
leményei. — Olyan lip a Magyar Lányok, a 
mely bátran versenyre kelhet a külföld leg
jobb termékeivel. Az előfizetési pénzek leg- 
czélszerühhen postautalványon a következő 
küldendők: A Magyar Lányok kiadóhivata
lába, Budapest, Andrássy-út 10.

— 1848. félszázados dicső emlékét Az 
Én Újságom, Pósa bácsi gyermeklapja is meg 
fogja ülni. Föltárja a gyermekek előtt a 
szabadsági! irczn ik ragyogó és megható tör
ténetét. Lobogtál ni fogja azt a zászlót, mely 
Petőfi kezében lobogott s b -mutat ja versi) -n 
és folyóírásban a magyar nemzet hősi vitéz
ségét, melvIvei h irczolt a ha'áér1. a szabad
ságért. Rákosi Viktor Az Én Újságom kitűnő 
dolgozótárs i gyönyörűen meziria a szabad- 
ságharc/.mk körivel, vérrel tele hullatott tör
téneté?. M-gtanulhalja belőle, hogy hogy 
szerették hazájokat a négyvennyólezadiki gyer
mekek éj zsönre ifjak 
róla a szabadsig szent s 
czedik esztendeje lesz in 
Újságom minden héten b 
és kunyhóba > mu’attatj 
mekvilágot. Előfizetési ára 
olyan csekély összeg, hogy

példát vehetnek { 
‘rétidében. Kilen- 
r, hogy Az Én ! 
:opogtat palotába | 
, tanítja a gyér- | 
negyedévre 1 frt, I 

mindenki járat- 
halja a gyermekeinek ezt .1 ke Íves ki* ujaá- 
gnl. melv tele mesével, verssé', elbeszéléssel 
állandó öröm t szerez a gyermekvilágnak. 
Most jelent m i; a/, fin Újságom naptara is. , 
mely szebb tesz minden eddigin ‘1. fényes 
tükre lesz a maisvar szabadságharcz történe
tének s Az fin Újságom minden előfizetője 
ingyen kapja. Kiadóhivatal: Budapesten. 
Andrássy-nt 10 .

tiszavidéki egyházmegye 
alakuló közgyűlése.

Az uj Zemplén, szabóit szatmar es
lmjdnmeyyei egyházakból alakult lisz.wid ki 
evaiip. egyházmegye folyó Un 5-en l) 'br. .vei
ben tartotta alakuló közgyűlését, melyet az 
elnökség beiktatása és a tisztikar megválasz
tása tettek nevezetesse. Messze Ildiiről jöttek 
Össze a kisded debreezeni gyülekezet kebelébe 
az egyház lelkészei, felügyelői és nagyszámú 
érdeklődő közönség, hogy a debreezeni gyüle
kezet templomában lefolyt ünnepiéi egyházi 
életmozzanatoknak szemtanúi es részben köz
vetlen szereplőivé legyenek.

A beiktató és megalakulási közgyűlést 
melyen megjelentek Kis* Áron ev. ref. püspök. 
Vnlafka Nándor r. kulit, ozimz.les pűspoi. 
gráf Drgenfeld József főispán Simon ffg lmrr 
polgármester. Ibim Hgula alispán. Lenggel 
lmrr nyug. törvsz. biro. Otuterlamm .lenini 
kir. erdőfelügyelő, (Multi Henrik nyíregyházi 
lelkész meghaló, lélekemelő fohásza előzte 
meg, melyet a gyülekezeti karének és a híres-

neves debreezeni dalárda gyönyörűen előadott 
hymnusza helyezett még rneghatóbb keretbe.

Ezután Bartholomaeidesz János imájával 
s Májerszky Béla, mint hivatalára legidősebb 
felügyelő, korelnök üdvözlő szavaival kezde
tét vette a közgyűlés. Geduly felolvasta az 
egyházmegye elnökségére beadott szavaza
tokról szóló bizottsági jelentést, melynek tu
domásvétele által az egyházmegyei közgyű
lés színe előtt is megerősítést nyert azon 
általunk már ismertetett eredmény, hogy a 
szavazatok mindenikével Materny Lajos deb- 
reczeni lelkész választatott főesperessé, nagy 
szavazattöbbséggel dr. Meskó László orsz. 
képviselő egyházmegyei felügyelővé és Sim- 
kovics Pál pazdicsi lelkész alesperessé.

A megválasztottakért Bencs László és 
Riszdorfer János lelkész vezetése alatt kül
döttség ment.

Lelkes éljenriadal fogadta a templomba 
visszatért küldöttség kíséretében belépő el
nökséget s azután Májerszky és Barlholo- 
mneidesz szívből fakadó meleg üdvözlő szavai 
elhangzásával s a hivatali eskü letételével 
előbb Materny Lajos főesperes, utóbb Meskó 
felügyelő tartották meg székfoglaló beszé- 
dóket. Materny Lajos főésperes különösen a 
hitközséget, az iskolák vallásos szellemben 
való vezetését s az egyházi törvények és 
rendeletok iránt való odaadást állítva úgy 
önmagának főesperesi. mint lelkésztársainak 
lelkészi működése elé követendő irányelvekül, 
a világi hatósággal szemben pedig úgy, mint 
a többi felekezetekkel szemben a szeretet
teljes béke álláspontját emelte ki.

Meskó felügyelő különösen az egyház 
közjogi helyzetét világítván meg az 1848-iki 
törvényhozás szempontjából, az államnak és 
egyháznak egymáshoz való viszonyában a 
kölcsönös méltányosságot, az egyház műkö
désében pedig a hazafi i-; szempontokat hang
súlyozván. Egyúttal a hívek egyház társa
dalmi kötelezettségeit is erőteljesen hangoz
tál ta s az áldozatkészséget mindenek figyel
mébe ajánlva, maga vaamelv egyházi intéz
mény feRegéléíére jelen alk dómmal 20') koro
nát ajánlott fel.

Mindkét beszéd mély benyomást tett a 
hallgatókra, s azokat a közgyűlés Butho o* 
maeidesz indítványára jegyzőkönyvben is 
megörökittetni haIározta.

Ezután hozzáfoglak a tisztikar többi 
tagjainak megválasz'ás ihoz. — Egyházra ‘gyei 
egyházi főjegyzővé (reduty Henrik nyíregyházi

kész, világi főjegyzővé ir. Sí  int hó Gyula 
sárospataki j '/tanár, pénztárossá: Mészáros 
J'erencs főgvmu. tanár, számvevőszéki elnöklő* 
Rissdorfer János nagybányai lelkész, ügyészsze 
dr. Rrok Gyula, lapunk felelős szerkesztője. 
törvényszéki lór ikká : dr. S >vil rl J. újhelyi 
tsz*-ki elnök. Zinrnermann N.. Bencs László, 
L'ffier Sámuel •'■*% Vernéi* Gyula világiak, 
a lelkészi karom Bartho!oma'*id *sz J inos. 
Ris.dorfer János. Közi ív Gyula és B irtanyik 
György lelkészek; - egyházmegyei dékánú- 
sokk.i <1 *d'ilv Henrik, Riszdorfer János. Varga 
János, továbbá Bogár Lajos, Pizár István, 

Roykó Imre;
esperességi számvevőség la _ j.,i111 Bandiul \ .  
Ilorv.iv Róbert. Szopkó Alfréd. Knbassy 
llnszláv is I. , \ i  il ,v ilis'-Utlak meg.

U_>v, n'■/ iilkiilomni.il u közgyűlés Bar- 
j llioloniaeiili-z dánost, a hegyaljai egyház

megye eddigi tb. főesperesét a 1 1 1 1 : 1  részéről 
is tiszteletbeli ;óesperesnek megválasztván, 
ez11tl.1l 1 1 -ki es Májerszky Bélának. — mint 
midig működött korelnököknek érdemeit 
jegyzőkönyvileg méltányolni határozta el.

Több kérésbe fontos ügy elintézése után 
véget ért a nevezetes közgyűlés.

Délután i  órakor az .Arany-Bika" szálló 
dísztermében. 0 5 0  torilekes bankett volt Fel- 
köszöntőt mondtak : Materny Lajos a királyra. 
Bencs László az uj-mnan választolt elnök
ségre. Meskó László Kiss Áron ref. püspökre, 

i (ieduly Henrik Degenlcld főispánra, Barlliolo- 
maeidesz dános az elnökségre, Kiss Áron a 

j tisztikarra. Májerszky Béla a közös hadsereg 
I jelenlevő tábornokaira.
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Színház.
Deák Péter remél és marad társulatával. 

Ebben a maradásban van valami megható 
naivság. Szegény jó direktor! Bizalmad aligha 
lógja következetlenségre ragadni városunk 
közönségét. Na de reméljük a legjobbat.

Szerdán 29-én a Diplomás kisasszonyo
kat adták ritka szép közönség előtt. Német 
János a Graííiini Góliáth szerepében egysze
rűen kinőtt társai közül nyakatokért dialek
tusával es tragikomikus játékával. Árkosiné 
Oeeanát a trapéz művésznői, adta sikkesen, 
nótáit nagy tetszéssel fogadtak. Tarnay 
Ltona olyan doktor volt, aki mellett csupa 
elvezet volna páciensnek lenni. Meg Kömleyt 
említjük löl, mint aki fölül emelkedett a 
sablonon, mint Lipkai Fridolin.

Csütörtökön Trilby került színre. A darab 
erősen vonzott, mert daczára annak, hogy 
városunkban már adták, szép közönség gyűlt 
össze. Deák Péter nálunk ez este lépett lel 
először, mint Svengali. Annyi közvetlenseg
gel játszotta hátburzogtató szerepel, hogy 
sokan rosszul lettek a/, idegrontó jelenesek 
alatt. Árkosiné Trilbyje, mint kifogastalan 
alakítás, megérdemelte a fel-fel riadó tapsot. 
Krétner Sándor is jó volt mint rendesen.

Fénteken. Vigéczek. Felere szállított helv- 
arak melleit jaUzották Kövessi Albertnek 
ezt a jóizü életképét. A hölgyek közül a 
mindég élénk Tat nay Leona tetszett nagyon, 
a ki bravúrosan pergő nyelvecskéjévei (hogy 

lénkitsek reieiadam szürke színein egy ri
kító pers/.oni tikaczióval) az irigys g sáppadt- i 
s.igát varázsolna akar egy működésben levő 
jo fajta kúvédaráló arczára. A négy vigecz, 
S/.abo, Szalóky, Barabás es Deák. kivált az 
ulóboi gyakran derültségre ragadta a jeien 
voltakat. Nagy Mari, — Ábeles feleségében 
szintén jo volt.

Szombat. Az egészen ide honosodott 
társulat urunk ls98-iki esztendejének 1-ső 
napján két előadással nyújtott alkalmat a 
közönségnek, hogy egy pár kellemesen el
töltőit órával tegye emlékezetessé az uj ev 
elejét.

Délután Goldstein Számi az uj honpol
gár nemes darab szereplői elevenítettek meg 
a színpadot es tartottak állandó derülts g- 
beu a közönséget, mely inkább a magasabb 
régiókat töltötte meg. A cziinszerep Szalóky 
Dezsőnek jutott és ezzel együtt a siker orosz
lán része. Szalóky hajlékony fiatal ember, 
a ki a rábízott szerepeket mindég nívón 
tudja lartani, de elemét a naturburs partik
ban találja fel.

B. Szabó József Tavaszi Aladárja, mint 
ügyes alakítás megérdemelte, hogy a karzat 
szilárd mivoltáról vad tombolasaval meggyő
ződést szerezzen a hálás délutáni közönség.
A hölgyek közül, mint Virág Toncsi Zoltán 
Ilona nagyon kedves volt.

Este — a Gyimesi vadvirág elölt újévi 
üdvözletül szép allegóriában mutattak be az 
útőtt-kopott öreg esztendő eltűnését és a 
helyébe lépő uj esztendőt Előbb Barna 
Ilona mint összegörnyedt anyó fa csomóval 
hátán áttögyögőtt a színen, jelképezvén a meg
boldogult 1897-et, aztán felrepült a sötét háttér 
és igazán szép tabló tárult a nézők szemei elé. 
Elől Zoltán Ilonka tartotta magasra az 1898. 
számot, mögötte állt*az egész társulat csinos 
jelmezekben. — Középen magas emelvényen 
Kirilovits Margit állt, mint Hungária ; mellette 
két oldalt, mint a bőség és gazdaság nemtöi: 
Fehér Laura és Ujházy Margit. — Mikor a 
színészek ajkán megcsendült az .Isten áldd 
meg a magyart", a közönség is velük énekelte.

Ezután elmentünk Gyimesre vad virágot 
látni, Tarnay Leona égő szenvedéllyel dekla- 
mált, hatalmas szerepében partnere Krétner 
Sándor szintén jó volt azokban a nagy jele
nésekben, melyek segélyével Géczy István 
majd száz mű elől nyerte meg a Ruszt-féle 
1000 forintos pályadijat. — A harangozó és 
családja minden szavát elénk derültség kisérte. 
Deák Péter, Kömley ét Arkosiné együtt és 
külön-külön megérdemelték a tapsot groteszk 
szerepeikben. Német János, az öreg Prezsmet •

szerepét derekasan megjátszotta, úgy hogy 
tapsot épenseggel nem provokáló szerepe 
daczára, — nyílt színen hangos ováczióban 
részesült. B. Szabó József elismerést érdé
inél Gyurkájáért.

Vasárnap. Délután gyermek-előadásul 
Nőni a szép sváb leány. Elől Tarnay Leona 
es Német János jártak: az előbbi a czim- 
szerej) hízelgő epithetonja mellé megszerezte 
a kedves és ügyes dekorációt, az utóbbi 
pedig elmehetne Po mázra „ritká*-nak, olyan 
alapos sváb vnla. Szabó József és Krémer 
emlittetnek, mint említendők. Izsó Zoltán, 
Józsi egy dalával először mutatta be hatalmas 
hang-anyagát, játéka kifogástalan volt.

Este az Ördög mátkája. A közönség 
szépen gyűlt, jól mulatott es elégedetten 
távozott. Nálunk Deákt k először követték el 
ezt a darabot, másutt se gyakran adhatták, 
amint azt az előadás dőc/.ögős gördüléséből 
következtethettük, mert bizony meg-megzök- 
kent az előadás a szerep nem-tudás kavicsain.
A ko-ztümők szépek voltak, mind valódi 
toroczkói, ahogy a szinlap jelezte. A játszók 
igyekeztek a lófők „beszegygyet es — él- 
tana mi. “ Tarnay Leona élénk játéka és helyes 
nótái nagy gyönyörűségére szolgáltak a 
közönségnek: — kedves, temperamentumos 
Vernes Judit volt. dalait meg kellett ismé
iéin;.*. A Ilirös Fii tos Están mókái derültségre 
hangolták, az Arkosiné drámai érzéssel já t
szóit jelenesei pedig elszomorították a néző
tért. Zoltán Ilonka egyszerűen elfeledte, hogy 
ó meg valaha „codalatoszan" is beszélt, 
feledékenységéérí fogadja elismerésünké'. — 
Géczy István oly szerencsés pennával irta ezt 
a darabot, hogy bármelyik szereplő halast ér 
el benne kevés igyekezettel. — Nagy Mari, j 
Krémer Sándor, Nemet és Szabó jók voltak, 

j  Rászolgált egy jó szóra az orkesztrum is 
Kovács karmester erélyes vezetése alatt.

Hétfőn. Brankovics György, Obernyik 
szomorú játéka rikatta meg a közönséget. 
Német János oly hatalmas erővel játszotta a 
megtört szívű apat, hogy nem maradt száraz 
szem a nézőtérén. Nagy jelenése után három
szor hívták a lámpák ele, ami eléggé mutatja 
az óriási hatást, melyet játékéival elért a mi 
eléggé mutalja az óriási hatást, amit játé
kával élért a mi nehezen lelkesülő közönsé
günknél. Krémer Sándor az ideálisán szép 
szultán maszkjában jól játszott. Árkosiné, 
Szalóky. Zoltán Ilonka és Szabó dicséretet 
érdemelnek, azonképen Barabás az ügyelő, i 
aki olyan ágyúzást végzett a kulisszák mögött ! 
a nagy dobon, mintha legalább tiz mázsa 
pu?kaport fogyasztott volna el. Tarnay I^eona 
ezúttal is különösen kedves volt és nagyon 
tetszett.

Kedden : A királyné dragonyosán mulatott 
a szépen összejött közönség. Olyan pompás 
magyarsággal van ez a darab átírva, hogy 
alig jut eszünkbe franczia születése. Evva 
Lajos és Sipulusz fordítottak, ez a magya
rázata. Tarnay Leona most már a közönség 
kedvencze, mini Sédén komi vés inas, kapott 
sok lapsot. Szabó József figyelemre és el
ismerésre méltó alakítása — Pamfil, a grófnő 
unokaöcscse volt — általános tetszésre talált. 
Zoltán Ilona, Német János és Kömley Gyula 
derekasan viselték magukat. Krétner Sándor 
pedig — harczias önagyságáért — már a 
darabban megjutalmaztatok (3 kapta meg a 
Nagy Mari kezét, akiről kár lett volna meg
feledkeznünk, midőn az elismerést osztjuk.

C S A R N O K .
K é t élet.
— Elbeszélés. —
Irta : C yprián .

I.
Kevés szavú, izgalmas levél-váltás előzte 

meg a tragédiát.
Az első anyjától jött. Finom, vékony, 

arisztokratikus betűk, de határozott vonások 
és határozott tartalom.

„Édes fiain! Oly dolgoknak jöttünk nyo
mára, melyeket bizonyosan te is tudtál és nagy 
hibát követtél el, hogy nem fedeztél fel 
előttünk is mindent. Sok kellemetlenség el
maradt volna és nem okoztál volna magad
nak és nekünk ok nélkül való nyugtalanságot. 
Most már késő, de családunk érdekében meg 
kell t nned azt, ami tehető. Ez a házasság 
lehetetlen. Lehetetlen! Kutasd ki a módját, 
mint vonulhatsz vissza lovagiasan. Anyád — 
Csáthyné, báró Secburg Con»tantine.“

Csáthy Dezső kétszer átolvasta a levelet, 
gúnyos mosoly vonult keresztül arczán es 
sötéten nézte a finom betűket. Asztalán ott 
volt a leány arczképe is. Szenvedélyes, tojás- 
dad, barna arcz s nagy hosszas vágású fekete 
szem. Pár pillanatig némán nézte, azután 
leült és irt.

„Kedves szüleim! Ha tudtok mindent, 
annál jobb. En tudtam, mielőtt megszerettem 
volna s igy semmiféle lovagias visszavonulás
nak nincs helye. Nem is akarok semmit, mert 
szeretem és mert nem a családját szeretem 
Nem is akarhatok, mert mar nem is lehet. 
Nem lehet! Talán ez is bűn a szemetekben, 
— ha értettétek mire ezélzok, — de mi biz
tosnak hittük jövőnket. Aminthogy biztos is. 
Szándékomtól és tőle semmi és senki sem 
fog eltántorítani. — Dezső."

A válasz pár napig késett. Dezső sejtette 
az okot. Okoskodás és küzdés. Családi elő
ítélet és egyéb makacs dolgok liarcza a szülői 
szívvel. Csak épen arra volt kiváncsi, melyik 
lesz a győztes Ámbár helyzetén ez mit sem 
változtathatott. A vallomás, mely őnkény- 
telenül es erősnek képzelt érv gyanánt csúszott 
ki tollából, a vallomás csakugyan férfias ere
jét hívta ki a gátra. A leányról van szó, aki 
szenvedélye , gyenge és odaadó és róla, aki 
izzó vérére hallgatva semmi akadályt nem 
látott szerelme útjában, ügy éllek mintha nem 
is volna körültük senki és az egyedüllét édes 
perczeiben azt súgta a szí vük, hogy örökké 
igy fognak élni. És most hirtelen sötét, komor 
árnyék jelentkezik. Közibejük áll, hogy sose 
lássak egymást, beszel tompa, erőszakos han
gon es túl akarja zúgni szerelmes suttogásu
kat. Ostoba, elavult pletyka terjeszti lomha 
szárnyát és felveri a múltat, hogy megsemmi
sítse a jelent és elzárja a jövőt. Érezte hogy 
erős küzdelemre van kilátás, de érezte azt is, 
hogy kinyújtva karját az üres árnyékon ke
resztül tud hatolni és magához emeli a lányt, 
aki a nem sejtett veszélyből senki mástól 
nem nyerhet szabadulás'. A levél végre meg
jött es már a borítékon megismerte apja 
írását. Szálas, energikus ellenmondust nem 
tűrő betűk, melyeken szinte a rég visszafoj
tott indulat is meglátszott. Kissé izgatott lelt, 
mig felbontotta és mikor átfutott a rövid 
sorokon, sötét gyűlölettel szemében szorította 
össze a nagy fehér lapot. A levélben ennyi volt.

„Fiam! Azt a német famíliát sohasem 
szíveltem, más terveim voltak veled, de végre 
nem akartam zsarnokod lenni. De most látom 
a jövődet és kötelességem meggátolni pusz
tulásodat. Értek, tudok mindent. Amit elhall
gattál azt is. A leányban anyja vére van. 
Perverzus vér, mely semmi gátat nem ismer. 
Nézz előre, ha egyáltalában van még látásod 
és el fogsz rémülni attól, ami read vár. Össze
vetve azt, amit anyjáról tudunk és azt amit 
írtál, nincs más hátra, mint atyai tekintélye
met elővennem. Lehet hogy ez eltűnt, de van 
annyi becse nevemnek, hogy érte kimondjam 
azt, amit érted nélküle is kimondanék. Mi, 
élek kaueziót nem kapsz. S ha meghalok . . . 
fiam le nem fogod kegyetlenségre ítélni öreg 
apidat. Ez az utolsó szavam.*

A hadnagy tudta hogy ez az utolsó szava. 
Az öreg mindig makacs ember volt, makacs, 
hajlithatatlan büszke kuruez. Mozt látta hogy 
vallomása félig-tneddig könnyelműség volt, 
ámbár sejtette, hogy anélkül se következett 
volna más. Újra szétterítette a levelet és lassan 
szívta be agyába az irigy, romboló tartalmat. 
Perverzus ver, Elzája, hü, édes Elzája per
verzus vér. Azulán a lakonikus végzés: míg 
élek kaueziót nem kapsz. fis ha nem kap,
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nem veheti el Elzát és ha Elza nem lehet a 
felesége, összecsap felettük a hullám. Nem 
is tiszta hullám, hanem amit az emberek 
készakarva zavarnak fel a piszkos, szemetes 
mélységből.

Egyik gondolat a másikat kergette fejé
ben. Kietlen, vigasznélküli tervek, egy-egy 
jelenet a múltból, hiúvá vált naiv tervezge- 
tések. Nem látott maga előtt utat, és nem 
tündöklött semmi világosság. A leány moso
lyog a képről, szelíden, bájosan, gondtalanul; 
nem sejtve a katasztrófát, mely ellenállhatat
lanul közeledik. Egy kép tűnt fel lelkében. 
Egy kép, mikor a leány sápadtan ült mel
lette, és lehajtva fejét, zokogva mesélt életé
nek bús történetéről:

— Nem volt soha senki, akit szerettem 
volna. Apámtól csak káromkodást hallottam, 
zord, kemény szavakat, amik kiölték telkem
ből az érzést. Anyám meg. — hisz tudod, 
mi voit anyám . . .

— Tudom — hagyta rá Csáthy és 
gyöngéden simogatta a leány fényes, fekete 
haját.

— ügy nőttem fel, mintha nem is volna 
szivem. — Egy száraz mademoizelle oltotta 
beiéin a műveltséget, egyéhb semmi. Pedig 
éreztem folytonosan, titkos bánattal, anélkül, 
hogy okát tudtam volna adni, — a hiányt, 
mely sivárrá, sivataggá teszi az életet. Nem 
tudtam, mi az, amiért álmatlan éjszakáimon 
fohászkodtam, nem tudtam, mit keresek, 
mire vágyom. Akkor tudtam meg, mikor 
L-ged ismertelek. Alidig nem is éltem, akkor 
mindenemet egyszerre, győzelmesen eltöltölte 
az érzés.

Csáthy megindullan csókolta kezét. — 
A leány v Miár i hajtott i í j ;! és szenve lélye- 
seu, zokogva folytatta:

Most veled vagyok és veled maradok 
mind halálig. Minden érzés, mely a világhoz 
fűzött, most mar csak hozzád fűz. Nincs 
senkim többé, az a kevés, nagyon kevés 
szeretet, mely szülőimhez kapcsolt, most 
beleolvadt abba, ami egész lényemet át
hatja. Nincs senkim rajtad kívül é.- ha te 
nem volnál, az én világom is elpusztulna.

Csáthyt akkor is megdöbbentette ez a 
hang. Megdöbbentette, pedig ismerte és értette 
az okot. — A durva lelkű emberek magára 
hagyott, szenvedélyes verü leánya m m is 
beszélhetett másként. Belatolt a leány lel- 
k. be, ét az .1 hűséget, alázat i  ragaszk iái 
boldog jövőjenek volt biztosítéka. A múltra 
sötét fátyolt borítottak és neui jutott eszükbe 
áthatolni rajta. Most mások lebbentik leire 
és kényszerítik, hogy lásson, és azt akarjak, 
hogy az, amit lat, riassza el szerelmétől. — 
Felállt, a levelet oldalzsebébe dugta, kardját 
felcsatolta és megnyugodva hagyta el szobá
ját. Ezer mód van daczolni az ostoba elő
ítéletekkel és a kötelesség is aczélozza erejűt. 
Amire a levélben hivatkoznak, nevetséges és 
ostoba történet. Az Elza szülőiről van szó. 
Az óreg Friedsberg sokáig volt agglegény. 
Előkelő, német Bittér családból származott, 
de elszegényedve, valami csekély kegydijból 
éldegélt. Mikor ráadta a fejét, hogy törvényes 
feleségévé tegye gazdasszonyut, a kis Elza 
már körülbelül a tizedik tavaszt élte at a 
szűk, homályos lakásban. Az asszony külön
ben kóbor czigány vér volt, — közönséges, 
durva, cseléd temperamentum, aki eppeu 
durvaságával imponált a petyhüdt vérü német
nek. — A kis Elza igy tehát nevet kapott 
ugyan, de átlói kezdve még kevesebb gyön
gédségben volt része. — Az öreg Friedsberg 
minden rosszért, melyet a házas élet igája 
rakott vállára, kis leányát okozta s a gyer
mek-évek illatos poezisát nála örökösen 
mogorva arezok, durva, kietlen környezet 
zavarta. A megváltás akkor következett el, 
mikor apjának testvére, egy imádságnak, 
böjtnek és ájtatosságnak éló pesti özvegy 
asszony, magához vette. Száraz, franczia 
nevelőnőt adott melléje, s mikor ez elvégezte 
munkáját, olyan házi kisasszony-féle szereppel 
ruházta fel.

(-Folytatása következik.)

K irán d u lá s  a szom szédba.
Ir ta : Csongor József.

i Folytat 1 8 .)

Mindjárt a múzeum lépcsőháza kezdi 
sejtetni a belépővel, hogy a Habsburg - 
dynastia csöppet sem fukarkodott, mikor a 
művészet gyámolitásáról volt szó. Ha a 
díszítések nem volnának oly fenomenálisan 
ízlésesek és pompásak, az ember szinte sze
retne fölkiáltani: „több egyszerűséget!*

Mikor az első képterembe léptem és 
felületesen körülnéztem, rögtön tisztában 
voltam azzal, hogy nagyon könnyen szellemi 
csömört kaphatok, ha itt az összes festmé
nyeket egyszerre nézem végig. S bizonyára 
több műélvezetben lelt volna részem, ha az 
egész délelőttöt lia/ael „Madonna'1-ja előtt 
töltöttem volna, s nem az egész vászon- 
kincstárt vettem volna szemügyre, amúgy 
kutyafuttában.

Az első termekben a feslőmüészet újkori 
megalkotóinak művei lütidkkölnek, a renais- 
sance minden kimagasló alakja képviselve 
van itt, élükön Miclnl Angelóval, és Leonardo 
da Vincivel. — Itt van Tim ii, első mestere 
a színezésnek, Pao!o Veronese. Tintordto, 
azlán Gorregio, annyian vannak és egytől- 
egyig elsőrendű alak. Vájjon mi adott akkor 
ennyi művésznek egyszerre ihletet? — Hol 
terein ma egy Cinaletto Belotli, vagy egy 
Paolo Veronese. pedig ezek a többiek mellett 
csak másodrendű alakok.

Három termet néztem csak végig, már 
is káprázott a szemem. Szerettem volna időt 
nyerni eddigi benyomásaim földolgozására, 
s tudtam, ha tovább szemlélődöm, >zerte- 
széjjel foszlik minden kis vonás, melyet agyam 
már rögzilelt, de a modern jelszó ez: sietni, 
és én mintegy s/.uggeráltan rohantam előre.

Most a spanyol óriások következtek: 
Velasquez. Mimiin, azután a holland mt<ferek. 
S konstatálhattam, — mint mar előttem 
nehányan - hogy ezek épp úgy értenek a 
figyelem lebilincselem hez. min lulján kollégáik. 
Űgv hogy inir* a modern festők műveit 
kezdtem volna szemügyre venni, látó idegeim 
mar félig meddig bénult állapotban voltak. 
S most mondja valaki, hogy a művészetnek 
nincs káros hatása?!

A még hátralevő ki< időt arra használ
tam föl. hogy a történeti termeken sétálgattam 
keresztül. Legérdekesebbek a pánczél-termek.
II. Lajos törpe pánczél-öltezcte mellé valami 
Manfréd őrgróf vas ruházata jutott, kinek 
életeben körülbelül az volt a legnagyobb 
érdeme, hogv ivrntelen széles válla volt és 
a ‘esti magassága meghaladta a két métert, 
amint ezt aczél redingotja és pantalonja 
bizonyítja. A tendenczia, mely a két alak 
közt az ellentétet akarja főitüntetni, mindjárt 
az első pillanatban szembeötlik. Szegény 
magyar király! Az osztrák még halála után 
sem hagyja békében ! Mintha nem elég lett 
volna, hogy annak idején azokon a dobzó- 
dá-okon, — amik a szegény gyermek-király 
testét, lelkét megmérgezlék. - osztrák főurak 
is nagy számmal szerepeltek.

A sok rozsdaette régi pénzzel is több 
terem van megtöltve. Hány régész van, aki 
szívesen penészedne meg e sok lim-lom 
tanulmányozásában ?!

A múmiák és az antik eredeti szobrok 
már valamivel inutatósabbak. különösen a 
szép nemet ábrázoló dolgok, ámbár az 
egyptomi kőfaragóknak még csak halvány 
sejtelmük volt a női test harmonikus és 
gömbölyded szépségeiről. Vagy talán nem 
voltak megfelelő modelljeik?

Annyi tény. hogy a kőbe vésett örök 
szépet a „Phidias es társai* ezeg fedezte föl 
és hozta először forgalomba. Ez a világ leg
régibb és legbiztosabb jövőjű ezége. Igaz, 
hogy ma már es ik szellemileg létezik, de a 
pár ezredéves jövő, ami ra vár, sem meg
vetendő, — utódok, akik az üzletet átvegyék, 
mindig lesznek. Mig az emberiség él, addig 
a művészet nem lehet kridatárius, mert

mindig fognak akadni, akik így gondolkoznak : 
néhány ezredév ugyan még nem örökkévaló
ság, de érdemes gondoskodni arról, hogy 
nevünket ne felejtse el olyan hamar a külön
ben rossz memoriáju világ. S akárhogyan 
hányjuk-vessük is a dolgot, még is csak ez 
tüzeli eiső sorban az „Örök-Szép“-hez czím- 
zett nagykereskedés főnökeit és legényeit. 
Az inasok nem számítanak, pedig ezek vannak 
a legtöbben.

A délutánt Schönbrunnban töltöttem. — 
Utamat ide a Ringen keresztül vettem, 
melyet már azt hiszem, több Ízben állítottak 
párhuzamba az Andrássy-uttal.

A Ring a bécsieknek épp oly büszkesége, 
mint amilyen kevélyen a budapestiek az 
Andrássy-utat szokták emlegetni, Kozmo
polita hangulat kellene kozzá első sorban, 
hogy az ember objektíve dönthessen. Mikor 
azt az épületcsoportot néztem, mely a 
börzétől az uj operaházig húzódik, a kritika 
mérlege már-már a bécsiek előnyére dőlt, 
hozzávéve azt is, hogy e körút a budapesti Brod- 
way Streetnél másfél kilométerrel bow tb b , 
de mikor aztán figyelembe vettem, hogy az 
Andrássy-utnak van helye (a Városliget felé) 
terjeszkedni és még szépülhet is, mig ellen
ben a Ring már nagyobb nem lehet és 
kétségkívül szebb sem, a mérleg — egy szebb 
jövő reményében — ismét egyensúlyba he
lye kodét t.

A városháza, egyeteme, nemzeti szín
háza és még egy csomó középülete Bécsnek 
nagyszerűbb és pompásabb, mint ezeknek 
budapesti pendanljai, de az ország első háza, 
a parlament már nem. amit különben nem
csak a soviniszta kritika, de tősgyökeres 
császárvárosiak is elismernek, ami ránk nézve 
különben annál nagyohb dicsőség, mert az 
parlamenti palotájuk sem mindennapi épület.

Görög stylben van építve, elől a hosz- 
szu, nyílt korinthuszi oszlopsor hirdeti, 
hogy a görög a szabadságot, mint a leg
főbb emberi jót, még az épitő művészetben 
is érvényre tudta juttatni. A milliókkal 
azonban a/, osztrák sógor épp úgy nem 
fösvénykedett, mint jómagunk. Belül a fres
kókat a jelen kor legkimagaslóbb festőim! .észci 
készítették; Munkácsy is köztük van.

Leghosszabb és körülbelő! legélénkebb 
utezája Bécsnek a Mariahilferstra-se, nem i? 
illik e lármás helyre az a fehér márvány
szobor. amely Haydint ábrázolja. Csöndes 
park közepén, ahol az egyedüli hang a 
falevelek suttogása, sokkal jobban érvé
nyesülne a mélyen gondolkozó művész kép
mása, a szobrász s/.ánd klata igy teljes 
volna.

(Folyt, köv.)

Közönség koréból.*)
K MszoiK't nyíl vauit ás.

Mindazon jóharátaim és ismerőseim, 
akik súlyos betegségem tartama alatt irányom
ban oly rés/v étteljes meleg érdeklődést voltak 
szívesek tanúsítani, engedjék meg, hogy 
— betegségemből immár lábadozóban, teljes 
felüdülés rzélj ihnl történő elutazásom előtt — 
ezúton köszönjem meg tapasztalt rnkon- 
szenvüket addig is, mig körükbe visszatérve, 
személyesen is tehetem ezt.

Ugyanez alkalommal nem mulaszthatom 
el, hogy úgy különösen házi orvosom, dr. 
/.inna- Jenő urnák, nem különben dr. Jósa 
Andids és dr. Ijura Leó orvos uraknak ez, 
utón is hálás köszönetét ne nyilvánítsak, 
mint akik tudásukkal és lelkiismeretes fára
dozásukkal az. isteni gondviselés különös 
kegyelme folytán engem közvetlen a halál 
torkából az életnek ismét visszaadtuk.

Nyíregyháza, IMIs. január é.
N chlkbter (l.vula,

m. kir. honvéd-huszár százados

•) Az e rovat a la tt korlat'ekéri a f-lelös-ét a 
beküldőt illeti. Slerk.
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P iaoz i á rak .
— Január 5. —

Búza . . . . 11.50 11.75.
Rozs . . . 7.70 7.80.
Árpa . . ., . 6.—• 6.30.
Zab . . . 6.20 (i.MO.
Tengeri 4.70 4.80.

10576./1897. Tk.

Uirdetmény kivonat,
A nyíregyházi királyi törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
sáros-pataki takarékpénztár részvény-tai sa
ságnak özvegy Ormós Imréin* szül. Göröm- 
bei Erzsébet ellen, 350 forint tóke. » nmk 
1896. évi ápril hó 16-ik n pjától folyó 8"/,. 
kamatai, 34 Irt 25 kr. eddigi és II Ibi int 
62 krban ezennel megállapított jelenlegi s a 
még felmerülöm! > jköltségek behajtása iránt 
föl\ó végrehajtása ügyben az < zen kitál>i 
törvény sz k te üh t< n fekvő övetk ző i1 gat- 
lanok :

a) a herczeli 542. számú I • -kjegyző
könyvben 1*27 helyrajzi szám alatt foglalt 
ház és malomból álló ingatlan 160 forint 
becsérlckben :

b) a herczeli 5Í2. sz. Ijkvben 129/b hr. 
szám alatt foglalt puszta helyből álló ingal- 
laiiság 20 Irt becsértekben:

c) a berczeli 542. számú telekjkőnyvben 
196 — 7. helyraj/i sz. alatt foglalt ha/., udvar 
és kertből álló mgatlai.s 320 forint becs- 
értékben. a 1898. évi márcziiis hó 14-én 
delel tt 10 órakor Bérezel községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen Lecsáron alól 
is el Ibg adatni.

Kikiáltási ar a fentebb kitett becsár.
Bánompénz a becsár I0°/u-a.
Kelt Nyin gyb. zán a kir. trvszék telek

könyvi osztályánál 1897. évi dec/ember 18.
B o r b é l y ,

• 1—-1— ) kir. trv^zéki bíró.

S z e rk e sz tő i üzenetek.

— Vizkereszt. Köszfln ük. és rémitó mód 
„meg v.igyunk hatva“ ! íme a kadenczia:

Ha vizkere-ztkor 
Az eresz megcsor- 
Dul sok les/, a b o r !

Pompás! De mi még jobba t is udunk:

Ha vizkeresz- 
Tkor az eresz- 
Megcsordul sok les*
A bor !

Száléin alejkum ! Csők jussa! Hanem az isten
ért, valahogy ne folytassa!

— S z í r  és Ksz.  S.-jnáljuk, — nem vá lt  be.
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.\ e i i i  rhatósal' i h á z i s z e r  . z  i m ú i -  
tt'z szel* »i>. z <s .r es fce.m . r t c r i u g é í  <■!- 
é é ere,  z *-tro.:>'otr es ti l> s v rrészekt-t 
eli.iVo t ii is/. eké z> f t< r ' - sán ak  alap- 
f- lt**u*lei . va antiiii a  on*or*>«i gyors e«* 

i ■ lh • r  ■ p 'l ■ v . v ' 
vm y u  f llúfifi.’ s, f-- luvod s, h in y io u  r , 
te>t- és l y n m o i f  ú • u k gyumorit i ics,  a 
gyom or  m**itt rti é-** W el. e. i iyalka- 
■odU, v. r t  ■ u s. ti e t  '  .ek,  I iá t ú r 
it o duk és i n l et'-e • Km 4"  év ót* si e*
rés* n lia-zu tat  k :

Dr. Rosa é lstba lzsam a

NI nden gyulád s, kein a és k - . i o tk  
gy • y i 'm  r» tuztos e n  ni nyoyel hus/i iát  
t ó k T h m** gyű em ésu 1, . ői ui-t i  meg- 
ke éuyedeg’ u ', ne y ery«rn.ekek elv.i- 
tatzt. isa nikaim..v .1 szokott  e.úéllaiii , digu- 
uato n t, v rke  ések.  genny* dések, 1 űröm 
ke **a, k.íróra rat reg a  ; éz v .gy  a l á lu t  
jakon, kémé y d -s, d t : d i s .  n. r . Lydig  ua: 
• s z rilsuanati.il 50 ét* sikeresen  ha.- 1- 
u.vlfO’ :ik a :

Prágai házi kenőcs

X-

■ | B. Fragner gyógyszertárából Prága, 303. III. U
A f

tég mii d i uuk knd.» t, • .é'Z*eit»-B és 
iszt v rt r d ei jv /  • i! * t* z:os, elter- 
ijedi has/ 0 I i h / '■/. r.
1 üveg 50 kr.,  Unnia üveg I fr», postán 

küldve 20 k r r a l  több.

A lijó  yu ás f ida oni m ü i a h e t id
Lűs»tó h i t  >s« l»tt.
1 doboz 25 kr.,  p o - tá n  küldve 0 k r r a l  

több.

ak ■ M d*-nki cs -k  a v i< d« kétz t:. énye*
U V 3 S  ! t,e' * r.i «• F i a g n e r  tv ay-zerti

f ' ,l^ W r  1 r..!ól i s  figy- * mii » **i dó. ho-y a
V -i*  . /  r-u:ii i n ' i d é n  r >/.e | ) r . Kosa balzsama

az ii dalt I ' ő  tó-nbö'vü vedj-tfjyyrt vau
ell. iva. e Iriiii- n a p r á g a i  házi kenura csórna- 

go .i«a, az n d i  t i h r m^ze ü védi gviy l vau **llatvH Mindenki, ak i nekem
egy haiiii«Itfá yl feljelent, j u t á i  mban részeséi.  — Ezerekre  menő e lismerő nyi
la tkozatok  ad u n a k  i eudelkczésre . (566 26—2)

Raktár: Torok J. Egger A, Thalmajer és Seitz és Kochmeisfer utóda 
Budapest, továbbá Korányi Imre gyógyszerész Nyíregyház?.

A kós.itó fóraktfira: B. FRAGNER gyógyszertára ,a  fekete sas* hoz 
Prágában. Sporner u cza végen 203 sz.

P o s t a i  m e g b í z á s o k  h a l a d é k t a l a n u l  e s z k ö z ö l t e t n e k .
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