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M é rn ö k -vá la sz tá s.
N yíregyháza város képviselő tes

tü le te  nem sokára  ism ét abban  a  sze
rencsében részesül, hogy tisz tim é rn ö 
k ö t v á lasz tha t.

Ism eretesek  ennek az a lkalom nak  
az előzm ényei.

A m ú lt nyáron leza jlo tt á lta lános 
t is z tú j í tó i t  m egelőzőleg köztudom á
súvá  le tt ,  hogy a  város add ig i t is z t i
m érnöke  á llá sá ra  pályázni nem fog. 
ü g y  is tö r té n t .  A tis z tu jitá s  m egej- 
t e t e t t  anélkü l hogy a  tisz tim é m ö k i 
á llás pályázó h iányában  h e tö l te te t t  
volna.

A k ép v ise lő tes tü le t ekkor b e lá tta , 
hogy k ép ze tt okleveles m érn ö k ö t ae 
add ig i jav ad a lm azásra  nem  kap. M int
hogy pedig a  város a  m érnöki h iva
t a l t  egy nap ig  sem nélkülözheti, főleg 
a  n y ári hónapok folyam án, m egbízta  
a  k ép v ise lő tes tü le t a p o lg árm es tert, 
hogy egyelőre  az á llá s  ideig lenes be
tö lté sé rő l gondoskodjék, am elynek 
jav a d a lm az ásá t a végleges b e tö ltésig , 
i lle tv e  a  tá rg y a lá s  a la t t  levő szer
vezkedési szab ály ren d e le t jogerő re  
em elkedésig  havi százötven fo rin tb an  
á lla p íto t tá k  meg.

így  s ik e rü lt  a  t is z tim é m ö k i á llá s t 
ideig lenesen  be tö lten i.

A „STIBÍOTHÁZA" TAECZÁJA,

A k isebb ik .
Már az rendszerint úgy szokott történni. 

Ahol két leány van a háznál, ott a kisebbik
nek sort kell várni. Várnia kell, inig a na
gyobbik férjhez megy. Addig a kisebbik nem 
számit!

Pedig a kisebbiknek szintén rendszerint 
nagyon nehezem esik a várakozás. Hiusag- 
ból-e, vagy természete hozza úgy magúval ? 
— szerelne megelőzni a nénjet. Avagy hu 
tulan megelőzni nem is, szerelne vele egy
szerre clelhoz: lököiűhöz. jutni.

Duróczy (jedeonekut is kél leúnynyal 
áldotta meg a gondviselés. Az idősebbet, 
ámbár amikor az alább elmoudandok tör
téntek, az is alig latolt meg lizenkilencz 
tavaszt, Emmának, a kisebbiket, aki két egész 
esztendővel volt liataiabb nénjénél, Irmának 
hívták, az ismerősök azonban csak lrmuczinak 
nevezték.

Az is gyakori eset, hogy az ilyen két 
nővér közül az idősebb csöndes, nyugodt, 
szslid kedélyű, mig a kisebbik eleven, pajkos, 
mint egy kis ördög.

Daróczyéknál is igy volt.
Emmának kicsiny kora óta se volt kicsi

nyített, beczézgetó neve. Mindig olyan hall
gatag, szinte komoly volt gyermekkorában 
is, hogy még Emmuskának se merte szólí
tani zenki. Mintha attól tartottak volna, 
hogy megsértik vele. Irmuczi ellenkezőleg, u  
maga ia mindig azt mondta, hogy jobban 
zzeretett volna búnak születni. Azok kedvükre

Küzdényi Szilárd azonban, aki a 
tis z tim érn ö k i á llá s t  ilyen ideiglenes 
m inőségben e lfog la lta  s aki később 
ezen á llásában  —  m ár am en n y ire  
véglegesítésről választás a lá  kerülő 
tisz tv ise lő n é l szó lehet, — véglege- 
s i t t e t e t t  is, m in t ism eretes, olyan 
fe lté te lekhez  k ö tö tte  ittm a ra d á sá t, 
am elyeket a  város el nem fogadha
to tt .  így á l lo t t  elő azon helyzet, hogy 
deczem ber elseje ó ta  ism ét üresedés
ben á ll tisz tim é m ö k i állás, s még 
ezer szerencse, hogy ez az á llap o t a 
té li  időszakra  esik, s hogy időközben 
m egérkeze tt a  m űszaki tisztv ise lő  is, 
ak i legalább  a m érnöki h iv a ta lra  
váró h a la sz th a tla n  teendőket e llá tja .

A tisz tim érn ö k i állás ek k én t való 
üresen m aradása  te h á t ism ét az elé 
a  nem  kis fe lad a t elé á l l í to t ta  a 
város k ép v ise lő tes tü le té t, hogy annak 
m egfelelő betö ltésérő l gondoskodjék.

A nnak idején , m ikor a m érnöki 
á llás először k e rü lt végleg üresedésbe, 
foglalkoztunk m ár ennek a h iv a ta ln ak  
nagy jelentőségével, am it külüm hen 
m indenki elism er. E lm ondtuk ugyan
akkor a többek  kozott azt is, hogy ez 
a h iv a ta l csak úgy és akkor fe le lhet 
meg való jában a  reá  váró fe lad ato k 
nak, ha  az apró-cseprő, m érnöki szak

kifutkározhatják, kihanezurozhatják magukat, 
neki meg minduntalan azt vetik a szemére, 
hogy egy leánynak .nem illik" annyira ele
vennek lennie.

Mikor aztán arra került a sor, hogy 
Emmát már nyilvános mulatságokba is elvit
ték, Irmuczi teljesen elkeseredett a sors azon 
végzetes rendelkezése felett, hogy neki kellett 
.kisebbiknek" születnie. Szívesen adott volna 
az életéből akár négy esztendőt is, hogy 
idősebb lehessen Emmánál.

Hát meg mikor egy-egy mulatság után 
kivallatta a nénjet, hogy kik voltak ott, 
hogy mulatott, kiket mutattak be neki, kik
kel tánczolt? igazán sírni szeretett volna 
ha nem szegyébe volna magát önmaga előtt.

Keltenesescu bosszúnak tetszett az az 
idő, a inig várnia kell még, hogy ő is bálba 
mehessen. Igazi, nagy bálba.

Egyszer, épen a kaszinóbal előtt, egy 
gondolat ötlött a fejecskéjébe s a gondolat 
a nála szokásos gyorsasággal elhatározássá 
érlelődött. Mikor pár perezre egyedül maradt 
Emmával, minden bevezetés nélkül komoly 
arczczal és ép oly komoly hangon azt kér
dezte tőle:

— Ugyan te Emma, mond csak: mikor 
akarsz te férjhez menni?

Emma nagyot nézett a nagy kérdésre, 
de azért inegútődés nélkül kérdéssel felelt 
a kérdésre:

— Miért lettél te most arra kiváncsi ?
— Azt ne kérdezd, hanem mond meg 

őszintén, igaz telkedre, akarsz-e, és mikor 
férjhez menni ?

é r te lm e t nem igényló és csak időt 
rab ló  teendők tő l teljesen  m egszabadul. 
Ha jó l em lékszünk, fe le m líte ttü k  pél
dának  o k á é rt az t is, hogy ha a város 
tu la jd o n á t képező valam ely ik  korcsm a
épü le ten  az a jtó k ilin cs m egbom lik, 
vagy az ab lak sáb rán y t az utczagyere- 
kék pajkosságból leverik , h á t  ezé rt nem 
kell m in d já rt a  tisz ti-m é rn ö k ö t sza- 
la jta tn i,  hogy a . ja v ítá s i  m unkálatok" 
m inőségét és m enny iségét szakértó ileg  
m eg á llap ítsa  és azok .v ég re h a jtá sa  t á r 
gyában* m űszaki vélem ény t és ja v a s 
la to t terjeszszen elő.

Meg vagyunk ró la  győződve, hogy 
a  m érnöki h iv a ta l fe lad a ta i te k in te 
tében  m a m ár igy gondolkozik m in 
denki. íg y  is kell gondolkoznia, m e rt 
bár N yíregyháza város m érnök i h iv a 
ta lá ra  a közel jövőben valam i nagyobb 
szabású m un k ála t m egoldása nem v ára
kozik is, —  az á lta lán o s csatornázás, 
v a lam in t a város-szabályozás te rvének  
im m ár erősen szükségtosé vá lt elkészí
tése am úgy is csak v á lla la t u tjá n  lévén 
helyesen lé tesíth e tő , — anny i bizo
nyos, hogy 3ok, igen  sok és fontos 
teendő hárul reá  Es pedig m ind o lyan, 
am ely egész em bert, egész em bernek 
egész odaadásá t és tevékenységét 
igényli

Emma már erre nem állotta meg, hogy 
el ne mosolyodjék:

— És ha nem akarok ?
— Akkor creszsz engem!
No ekkor meg épen elkaczagta magát 

a komoly Emma is.
— Hát csak ez a baj ? Hiszen én nem 

állok az utadban! Csak ki vele, ki az a sze
rencsés halandó, akit te boldogítani akarsz ?

— Azt még nem tudom, — patlant fel 
Irmuczi — hanem megunlam már a vára
kozást !

Emma újra visszanyerte komolyságát.
— Ugyan kérlek, c«ak nem gondolod 

őszintén azt amit mondasz?
— Miéit ne? — erősködölt Irmuczi még 

tovább is. — En is elég nagy leány vagyok 
már, hogy komolyan foglalkozzam a jö- 
vóminel.

— Komolyan foglalkozzál a jövőddel ? 
Ezt megint valamelyik regényből tanultad, 
olyanból, amelyik nem kis leányoknak való !

— Kis leány ide, kis leány oda, én nem 
vagyok már kis leány, akár tetszik, akár 
sam. Es meglásd megmutatom, hogy nem 
vagyok azl

— Nono, csak semmi bolondság, édes 
kisasszony. Ezt jó tudni. Majd résen leszünk !

— Én is.
Ezzel vége lett köatük a tárgyalásnak, 

amelynek olyan hadüzenet féle ize volt.
Amint hogy az is volt. Mert Irma kis

asszony egész haditervet forralt. — Férjhez 
adja a nénjet, mennél előbb, még a farsan
gon, hogy aztán ő reá kerülhessen a sor.
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Hiszen ta lá ló an  e m líte tte  fel az 
e ltáv o zo tt Küzdényi Szilárd a képvi
se lő testü le thez  b e te rje sz te tt egyik 
m em orandum ában, hogy egy ilyen 
város tisz tim érnöke  láblógázva is ez
rek e t ta k a r ith a t  meg városa ja v á ra , 
inig apró, je leu ték te leu  dolgok m in 
den haszon és előny nélkül fecsérel
he tik  el a legbuzgóbb o daadást és 
m unkásságot is.

Épen ezé rt ta r tju k  mi fe le tte  k í
vánatosnak , hogy a k ép v ise lő tes tü le te t 
szerencse vezérelje választásában.

A pár nap m úlva lejáró  pá lyáza t 
elég szép s ik e rre l kecsegtet. A pá lyá
za t m eghirdetésénél k ife j te t t  nagyobb 
k ö rü ltek in té s  és a  m eglehetős ked
vezőnek m ondható  javadalm azási fel
té te lek  több k ép ze tt szakem ber am 
b íció já t k ö ltö tték  fel.

K étség te len  azonban, hogy úgy
szólván teljesen  ism ere tlen  egyéuek 
közül kell a  k ép v iselő tes tü le tn ek  
tag ja in ak  választaniok.

Ép ezen körülm ény sze rfö lö tt meg 
is neh ez íti e lh a táro zásu k at, —  ez ok 
m ia tt  te h á t  mi sem m ondhatunk  
egyebet, m in thogy  rem éljük  a  leg
jo b b a t !

Közügyek.
— Értekezlet a szocziálista mozgalmak 

tárgyában. Br. Feilitzsch Berthold, Szabolcs- 
vármegye főispánja e hó ö-an d. e. 10 órára 
értekezletet hivott össze a vármegyében fel
lépett szocziálista mozgalmak ügyeben. meg
lő van arra a vármegye birtokos osztályának 
kiválóbb képviselőit. A . értekezletet a főis
pán nyitotta meg. Üdvözölvén a szép szám
ban megjelenteket, röviden jelezte, hogy ez 
erlekezletet több oldalról nyilvánult óhajtásra 
hívta öss/e és különösebb n pedig azért, 
mer; szükségesnek tartotta, hogy úgy ő, 
mint a vármegye alispánja közvetlen értesü
léseket szerezhessenek a varmegyénkben fel
támadt szocziaiista mozgalom természete és 
amaz int- zkedesek felől, amelyeket a birto
kos osztály e mozgalommal szemben és an

A bal után való reggel megint elővette 
Emmát. Kitudakolta, hogy kivel tánczolt 
legtöbbet. Kikkel a négyeseket, kivel a má
sodikat, meg a szuper-t, — és örvendetesen 
vette tudomásul, hogy ezt a két jelentőség- 
teljes tánezot Hollósy Ferivel, azzal a csinos 
albiróval tánczolta. Ez már csak elég biztos 
hadállás a további hadiműveletekhez?

Hát még mikor déltájban vizitre érké
zéit hozzájuk a Hollósy Feri ? Igaz. hogy 
vele jött Stessel Győző is, de az bar a dr.-t 
inár egy hónap óta Írja a neve előtt, mint 
patvarista, nem jöhetett komoly számításba 
az Irma kisasszony tervei keresztülvitelénél.

Elő is fogta Hollósyt azonnal. A lezaj
lott bál eleg anyagot adott a bev.élgetésre. 
Kikérdezte tőle meg azt is. hogy a leányok 
közül kinek milyen ruhája volt. És Hollósy 
pompás riporternek bizonyult. Úgy leírta a 
toilletteket, hogy egy női divalaru-kereskedő- 
seged sem külömben. Hanem azért, mikor 
azt kérdezte tőle, hogy hát ő kivel tánczolt 
legtöbbet, Hollósy a legőszintébb hangon azt 
találta válaszolni:

— Igazán nem tudnám megmondani!
Irma kisasszony csak nagyot nezet. —

Csakugyan őszinteség-e az, vagy csak tette
tés, titkolózás? No hiszen várj! Kiugrik a 
nyúl a bokorból mindjárt!

— Hát a második négyest kivel tán
czolta ?

— Emma őnagysagával!
— És a szupert?

nak okai megszüntetésére szükségesnek tart. 
Mikecz János alispán szintén szükségesnek 
tartja, hogy a hivatalos adatokon kivül ma
gán értesüléseket nyerhessen a hatóság — még 
pedig a legközelebbi forrásból — a mozga
lom természete felől s éppen ezért kö>zöne- 
tét nyilvánítja a főispánnak, hogy az érte
kezlet összehívása állal erre alkalmat adott. 
Felsorolta a rendelkezésére álló hivatalos 
adatokból a munkás nép kívánságait: a feles 
és harmados földek után való úr-dolgának 
szabályozása, a feles és harmados földeknek 
teljes méretükben való kimérése, az úr-dol
gának méltányos időben való kívánása, meg
szüntetése annak a szokásnak, hogy úr-dol
gára és napszámra dobszóval hivattatik össze 
a nép, a feles számú munkások vissza kül
detnek s minden kárpótlás nélkül elvész ra
jok nézve az a nap. Kívánják a vasárnapi 
munkaszünet megtartását, kifogásolják az ala
csony na psza in béreket, továbbá azt. hogy a 
cselédek családtagjaitól 15—2') napszámot 
követelnek és pedig többnyire nagy munka 
idején és hogy a cselédek családtagjainak 
kisebb napszamot fizetnek. Ezek azok a sé
relmek, amiket az alispán a hivatalos ada
tokból, mint társadalmi és hatósági utón 
01 vosolhatókat ligyelembe aj-^nl az értekez
letnek, felsorolván meg a hatóság áltál idáig 
tett intézkedéseket is. Többek hozzászólása 
után Salamon Tivadar azt indítványozta, 
hogy minden szolgabirói járásban alakútas- 
sek egy-egy küldöttség, amely a panaszokat 
a helyszínén úgy a munkások, mint a mun
kaadók részéről vizsgálja meg és a lehető
ség szerint a kellő megnyugtatásokkal szol
gáljon. Kállav Rudolf, br. Feilitzsch Berthold 
főispán, Liptay Béla szóiottak az indítvány
hoz pártololag, amelyet aztán az értekezlet 
a magáévá is tett.

-  Rendkívüli vármegyei közgyűlés. Mint 
értesülünk, e hó második felében, több fon
tos tárgy elintézése vegeit, rendkívüli var
megyei közgyűlés fog összehivatni.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Mint ér
tesülünk, Nyíregyháza város képviselőtcstü- 
lefe január havi rendes közgyűlését a jövő 
hél< n pénteken, január 21-dikén délután 
tarlja meg.

„Bessenye i k ö r "  közgyűlése.
Szerencsés mozzanatnak kell elismer

nünk zilált társadalmi viszonyaink között 
annak az alakuló közgyűlésnek lefolyását,

amely a múlt szombaton, január hó 8-án a 
vármegyeház nagy termében Br. Feilitzsch 
Berthold főispán összehívása folytán le
zajlott.

Mintha Szabolcsvárinegye és Nyíregy
háza városának társadalma öntudatára ébredt 
volna, s tiszta világosságban látta volna a 
múlt hibáit, a jelen hézagait és a jövő fel
adatait melyek e társadalom vállaira nehe
zednek. Az elismerés őszinte hódolatával 
adózunk a főispán úr Öméltósága lelkes buz
galmának, amelylyel meggyőződésünk, hogy 
a „ Bessenyei Kör* * alakuló közgyűlésének 
látogatottsága, tagadhatatlanul magas szín
vonalon álló vitája és sikere nem támasz
kodik pusztán a főispán hivó szavára, hanem 
közszükst gnek azon általánosan érzett paran
csára, amely látván a zilált társadalmi viszo
nyokat és megoldandó feladatokat: szinte 
belekergette a vármegye polgárságát az ala
kuló közgyűlés termébe. Különös erdeme O 
méltóságának az is, hogy e közszükség e 
parancsát szerencsés diagnózissal megállapí
totta, s hogy éles látásával a legalkalmasabb 
pillanatot ragadta meg a társadalom erői
nek egyesítéséhez ideális czélok megvalósí
tása végett.

Csaknem szorongásig megtelt a várme
gyeház ülés terme délután fél három órára. 
Ott láttuk a vármegye és székvárosa társa
dalmának szine-javát, s szinte jól es tt tapasz- 
nunk, hogy a kör ideális czelja a gazda kö
zönség nehány tekintélyesebb epvisclőjet és 
érdeklődéssel töltötte el.

Az alakuló közgyűlést a főispán ur 
nyitotta meg a mozgalmat lübb vonásaiban 
ismertető, s eszmékben gazdag szép bőszed
del. Kifejtette a közgyűlés czélját, s figyel
mébe ajánlotta a nagy számban megjelentek
nek, hogy u közgyűlés feladata a megalakí
tandó .kór* alapszabályainak megalakítása 
lesz, s egyúttal gondoskodni arról, hogy a 
kór tisztviselői egy később összehívandó 
közgyűlésen megválaszlassanak.

Felhívta aztán dr. Proli Gyulát, mint a 
decz mber hónapban megtartott előértekezlet 
által megválasztott ideiglenes jegyzőt, hogy 
az alapszabály tervezetet olvas-a töl. Annak 
megtörténte után hosszabb, s emelkedett 
szellemű vita indult meg.

Az alapszabályokhoz elsőnek Kovád István 
szólalt föl, s azt indítványozta, hogy a köz
gyűlés küldjön ki egy szőkébb körű bizott
ságot az alapszabályok letárgyalasa és elfoga-

— Azt hárommal is. Tudja kérem, az 
én lábaim órák hosszat győzik a tánezot. — 
Két tánezosnét fárasztottam ki teljesen . . . 
Azaz pardon, Emma őnagysága mihamar 
megköszönte az én őrült ugrándozásaimat. 
így jártam a Hauser Annuskával is, az utolsó 
ujrákat aztán Kerecseny Malvinka szenvedte 
velem végig.

— Hát maga annyira szeret tánczolni ?
— Szenvedélyesen. Sportot űzők a tán- 

czolásból!
— Ritkaság a mai fiatalemberek között. 

Mar tudniillik ahogy én a mai fiatalemberek 
tánezoló kedvet a mások elbeszélése után 
ismerem!

Úgy látszik, mintha Irma kisasszony el
vesztette volna haditervének fonalát. De ez 
csak látszat. Azon gondolkozott, míg másról 
beszélt, hogy az az ügyetlen Emma hogy 
lehet annyira gyámoltalan, hogy egy ilyen
• biztos* tánezos mellett elfárad, akivel pedig 
már a második négyest is tánczolta. Csak 
lett volna ő a helyén! Na de majd helyre
hozza, amit Emma talán már el is rontott.

A vizitelő fiatalok azonban távoztak, a 
további .teendőket* tehát más alkalomra 
halasztotta.

Ez elég hamar bekövetkezett. Pár napra 
reá Hausercknél nagy ozsonna volt. Voltak 
ott sokan, és ott volt Hollósy is, meg .Stes
sel is. Irma kisasszony úgy intézte a dolgot, 
hogy Hollósyval kettesben megint .tárgyalás 
alá v hétté* a kaszinóbált.

A toilletlekről beszélgetve, megkérdezte 
Hollósy tói, hogy tetszett neki az Emma 
ruhája.

Hollósy természetesen elragadónak ta 
lálta. Hanem Irma kisasszony nem annyira 
a ruháról, mint a tulajdonosáról szerette 
volna ezt hallani. Először azt gondolta ma
gában, hogy megkérdezi ezt is nyíltan, de 
idejében eszébe jutott, hogy ezzel aligha nem 
alaposan elrontaná a dolgot. Hát csak in
kább a többi tánczosnőkről kérdezősködött. 
Kerülő utón akart megtudni valamit.

Hollósyban azonban .sokkal több rutin 
volt, semhogy a többi leányokra mondott 
véleményéből, vagy bár csak hanghordozása- 
ból is valami .okosat* ki lehetett volna 
sütni. Más módhoz kellett folyamodni. Min
den átmenet nélkül azt kérdezte tő le :

— Volt már maga szerelmes?
Hollósy még csak meg sa rezzent:
— Oh de hányszor!
— Nem ügy értem. Hanem igazán ? 

Szívből?
— Mindig szívből voltam, valahányszor 

szerelmes voltam! — felelt meg erre is Hollóssy.
— Most is az? (No most!)
— Ez titok, — ha megengedi. Tudja 

kérem, akármilyen szeleverdinek látszom is, 
ebben az egyben feltétlen diszkrét vagyok 
még talán magam elolt i s ! De hát miért 
érdeklődik ennyire eziránt ? tette fel a kérdést 
Hollóssy, Irmuczin valami különös lehangolt- 
ságot vevén észre.
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dása végett, amely bizottság egy későbbi köz
gyűlésnek számolna be.

Halasi János üdvözölvén az alakuló kört, 
az alapszabályok ellenében azon aggályának 
adott kifejezést, hogy túlszéles mederben hatá
rolja a kör feladatait, amiknek épen nagy 
aránya miatt nem lesz képes felelni. Az alap
szabályok átdolgozását javasolja.

Porubszky Pál sok tekintetben osztja Ha
lasi aggályait, s czéiszerünek véli, hogy az 
alapszabályok tárgyalás előtt kinyomattassa- 
nak, s az után foglalkozzunk velük.

Dr. Jósa András a kél utóbbi felszólalók 
véleményéhez csatlakozik.

Sütő József szemben ezzel elfogadja már 
ezúttal az alapszabályokat, s nem tartja az 
elodázáshoz elegendő oknak a felvett felada
tok nagy köret.

Martinyi József úgy is mint az alapsza
bály szerkesztő bizottság elnöke ügyes beszéd
del kel védelmére a megtámadott alapszabá
lyoknak. és sikeresen bizonyítja, hogy a kör 
működési köre korántsem oly nagy, hogy a 
sikertelenség fölött előre is kétségbe kellene 
esnünk. Valamennyi hasonló czélból alakult 
vidéki k /.művelődési kör meghaladja kiszabott 
feladatában a tárgyalás alatt álló alapszabá
lyokban körülirt czéll, s tekintettel arra, hogy a 
.Bessenyei kör* ha megalakul, nem opy-két 
ev tartamára alakul, s így bőven marad 
ideje arra, hogy a kifogásolt czélokat meg 
valósíthassa.

Mikccz János hasonló szellemben védi 
az alapszabályokat s örömmel járul hozzájuk.

l)r. Kállay Rudolf lendületes beszédben 
fejezi ki elismerését a mozgalom fölött, s 
azt kívánja, hogy a .kör** jövőbeni tevékeny
sége tegye Nyíregyházát Szabolcsvármegye 
szellemi központjává is. Az alapszabályokat 
készséggel elfogadj •.

Haas Mór .-zólott még a tárgyhoz, s 
hálájának adott kifejezést a fölött, hogy a 
kör megalakulása az érdeklődés ily imposans 
jelentkezésével lehetővé tett.

Ezután a közgyűlés általánosságban és 
csekély vita után, melyben Halasi János, a

— C<ak úgy kérdeztem! — felelt el
gondolkozva nagyon is egyszerű tervének 
sikertelensége felett.

Hollóssyra olyan különösen hatott ez a 
hang: Csak nem . . . ?

Idején valónak látta, hogy megelőzze a 
további fejleményeket, amelyek felől pedig ő 
is tévedésben volt. Arra kerte Irmát, zongorá- 
zon valamit. Azokból a szép magyar dalok
ból. De Irma erre nem volt hajlandó. Hadd 
játszón inkább Emma. ő  szebben, igazán 
érzéssel játszva a hallgatókat.

A többieknek is tetszett az eszme, de 
Irmát annyira bántotta a kudarcz, hogy alig 
szólt aztán valakihez. Hollóssyt meg épen 
kerülte.

Meg otthon is folyton azon járt az esze. 
hogy miképen is tudta volna hát Hollóssyból 
kitudni a valót. Egészen megharagudott rá, 
•miért olyan könnyen túljárt az eszén. Szinte 
meggyűlólte.

Mikor lefeküdi, se hagyta elaludni az 
az izgatottság. Mindig azon tűnődött, hogy 
hát akkor miért tánczolta a második négyest, 
meg a szuper egyharniadát Emmával ? Addig 
hánykolódott ágyában, mig egyszer csak Emma 
megszólította:

— Hát neked mi bajod?
— Semmi; csak nem tudok elaludni! 

Aztán meg úgy szeretnék valakit megczibálni!
— Ugyan kit?
— Nem bánom én akárkit. De legjobban 

azt a Hollóssyt!
— Hollóssyt ? Mit vétett neked Hollóssy ?
— Nekem semmit. De neked!
— Nekem ? Mivel ?
— Azzal, hogy miért tánczolta veled a 

második négyest, meg a szuperből egy cso
mót, ha nem szeret?

— Nos hát ha épen tudni akarod, épen 
azért ?

főispán, Mikecz János és dr. Prok (íyula vet
tek részt — részleteiben is elfogadta az alap- 
szabélyokat, s felkérte az elnöklő főispánt, 
hogy január *29-dikén, szombaton d. u. 2'/a 
órára hívja össze a kör tisztviselőinek meg
választása és az alapszabályoknak a belügy
miniszterhez leendő felterjesztése végeit azo
kat, akik ez ideig a kibocsátandó aláírási 
iveken a kör tagjaiul beiratkoznak.

A közgyűlés ezzel a főispán lelkes élte- 
tése közben véget ért.

n y í r e  g  y  h a /  a .

Polgári olv. egyleti köz
gyűlés.

A nyíregyházi polp. olv. egylet közgyű
lését uj bél-helyiségében I. évi Január hó 6-án 
tartotta meg, Leffler Sámuel lőgymnásiumi 
tanár, egyleti elnök vezetése és a tagok élénk 
érdeklődése mellett.

Elnök mindenek előtt üdvözli az uj 
évforduló alkalmából először itt megjelent 
tagokat, azután következő, az egyleti életet 
híven tolmácsoló, tanulságos évi jelentését 
adja elő:

Mélyen tisztelt egyleti közgyűlés!
.Midőn u munka küzdelmeiben kifáradt 

férj e lalak közé lép, itt nincsen kitéve a 
vagyonból való kifosztás esélyeinek — hiszen 
a nyerészkedő játékok igen bölcsen, száműzve 
vannak helyiségeinkből. Nem remeg az anya 
azért, hogy férje a helyiségbe érve elveszti, 
s könnyelműen elfecsérli a gyermekek fenn
tartására nehíz munka árán megtakarított 
filléreit, nem remeg a feleség azért, hogy a 
férj emberi méltóságát lealázó mulatozással 
kiforgatva egyéni természetéből, indulatosan 
tér vissza előbb meg csendesen elhagyott 
tűzhelyéhez . . ., nem, mert tudja, hogy e 
helyiségben nemes szórakozásasl uj erőt me
rítve még fokozottabb erővel teljesíti családi 
szent kötelességét.

Ha nem lennék meggyőződve ezen állí
tásom igazságáról, er y pillanatig sem haboz
nám a felelt, hogy eiitclö nyilatkozatot kocz- 
káztassak az egylet közgyűlése elölt egyletünk

Épen azért? Emma! Neked titkaid 
vannak! Beszelj, meit megöl a kíváncsiság! 
Édes Emmuczim, no mond, mit titkolsz én 
előttem ?

— Nem árulsz el?
— A világ minden kincséért sem!
— Senkinek ?
— Hiszen mondom, hogy soha senkinek !
— Hát megsúgom. Azért tanczolt velem 

Hollóssy. mert Stessellel úgy egyeztünk meg!
— Jaj hát Stessel? Édes aranyos Emmus- 

kám ! Hát csakugyan ?
— De aztán ne szólj senkinek, mert 

akkor én is elárullak, hogy téged mennyire 
bántott az. hogy Holióssy velem tánczolt!

— Óh engem nem azért bántott. Épen 
nem! Ki nem állhatom azt a Hollóssyt. De 
majd meg is tanítom é n ! De hát miért tit
kolóztok annyira ?

— Azért, mert Strsselnek még hátra 
van az ügyvédi vizsgája!

— Hát az olyan nagy dolog ? És én még 
addig várjak ?

— Mire, vagy kire? Hollóssyra?
— Elhallgass azzal a híres tánczossal! No 

hiszen jönne csak velem egy szuperre ! Majd 
kifárasztanám én !

— Lehet még rá alkalmad! De most jó 
éjszakát!

Irma kisasszony azonban még sokáig nem 
aludt el, álmában meg épen Hollóssyval tán
czolt egy vég nélküli szupert és reggel, mikor 
felébredt, már nem találta annyira gyűlöle
te sn ek .

Sőt!
És ha az a terve nem sikerült is, hogy i 

nénjét még azon a farsangon férjhez adja, I 
sikerűit az a másik, az a későbbi, hogy a 
kővetkező farsangon egyszerre váltottak jegyet: | 
Emma Stessellel, ő meg Hollóssyval!

Véga.

mivoltáról s nem tudnék meghajolni oly bi
zalom előtt, mely csekélységemet ismételten 
ennek élére állítani szíveskedett.

Ezen nemes egylet tagjainak egyéni sza
badságát legkevéshbé érinteni akaró szándék
kal kell, mindamellett kell megjegyeznem azt, 
hogy még sem tapasztalok oly meleg érdek
lődést és közreműködést a testületben, mint 
azt valóban remélnem lehetne. Pedig az esz
közök kellő arányban állanak rendelkezésünkre. 
Kényelmes helyiség, megfelelő kiszolgálat, 
másfélez- r kötetet meghaladó könyvtár szá
zakba kerülő szépTodulmi és napi lapok 
állanak rendelkezésünkre.

A pénztári adatok szerint az egylet be
vétele kitesz 1901- frt 40 kr. kiadása pedig 
1761 frt 71 kr. összes vagyona pedig 1591 
frt 5 kr.

Ki van zárva minden békétrontó poli- * 
tikai torzsalkodás vagy korteskedés és csak 
egy czel lebegett e teslület élére eddig állí
tott tisztviselői kar előtt: A közművelődés 
emelkedésinek szolgálata s ezzel szerény 
társadalmi életünk emelkedése s a hazafiul 
erények független ápolása.

Legyen szabad reménylenem, hogy mind
inkább megérlelődik minden polgárlársam 
szivében azon meggyőződés, hogy egymást 
megismerni s a kölcsönös érintkezés által 
megbecsülni is e közös találkozó helyen 
nyílik a legjobb alkalom, hogy az igaz mű
velődés terjedése legerősebb gátat emel a 
társadalomban felburjánzani erőlködő ferde- 
segeknek és jogosulatlan elégedetlenségeknek ; 
legyen szabad reménylenem azt, ha nem is 
az én csekély közreműködésem mellett, hogy 
az egylet helyisége az arra alkalmasnak kí
nálkozó naplementi órákban jobban és né
pesebben megtelik, mint a kavehazak bűzös 
cs leggyakrabban erkölcsi romlottságot szülő 
légköre.

Ezen elnöki jelentés ul.-ín kezdetét vette 
az általános tisztujitás. Maitan nem kéretett 
szavazás az egylet élén álló tisztikar egyhan
gú felkiáltással kővetkezőig alakíttatott meg: 
Elnök: Leffler Sámuel, titkár: Rti zsa Endre, 
pénztárnok : Ilarkóczy Barna és köi.yvtárnok : 
Stoffan Lajos. Megválasztatolt továbbá a 18  
választmánvi tag; és pedig: Király Sándor, 
Orsovszky Gyula, Betűs László, Békeffy László, 
Dcry Doniéi, Májerszky Béla, Horváth Gyula, 
Pazar István, Boczkó Lajos, Markó Mihály, 
Stoller Ferencz, Dr. Meskó László, Dr. Prok 
Gyula, Barzó Pál, Ruhman Endre, Jánószky 
Endre, Sziláyyi János, D. Gaál Gyula. Pót
tagokul : Csernik András, Szmolár István, 
Dömötör György és id. Hibján Dániel. Vége
zetül indítvány folytán határozatba ment a 
batyusbálnak a megtartása.

Nyíregyházán, 1898. január 12.
Közli:

Rúzsa Endre egyleti titkár.

a  vá ro s  zász ló ja.
A másfél év előtt lezajlott inilleniumi 

ünnepségek közepette Nyíregyháza varos 
finom érzékű lelkes hölgyei elhatároztak, 
hogy a város részére egy diszlobogót készít
tetnek.

Básthy Barmné úrnő elnöklete alatt 
csakhamar meg is alakú t egy bizottság, 
amely a lobogo készítéséhez szükséges összeg 
előteremtése czéljából gyűjtést rendezett. A 
gyűjtés rövid idő alatt 588 frt 38 krt. ered- 

i ményezett.
A gyönyörű hímzéssel kidolgozott nehéz 

selyem lobogó költségeit azonban az első 
gyűjtés eredménye, mely annak idején a 
helyi lapokban tételenként is közzététetett, 
nem fedezte teljesen, amennyiben még 157 
frt 50 kr fedezetlen hiány mutatkozott. Az 
ezen hiány fedezésére szükséges összeg össze
gyűjtését Mann Józsefné úrnő vállalta m a
gara, aki igazán fáradságot nem ismerő buz
galommal meg is szerezte a hiányzó költ
ségeket.

A város díszes lobogója tehát már ké
szen van s pár nap múlva át is adják a 
városnak.
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Itt közöljük végül a Mann Józsefné úrnő 
gyűjtésének eredményét, azon hozzáadással, 
hogy adakozó úrnők részére ez utón is 
hálás köszönetét nyilvánítja a bizottság.

Adakozni szívesek voltak a kővetkező 
úrnők:

Básthy Barnané, Flegmann Lipótné, 
Korányi Imréné 5 —5 frt, Jóba Elekné, Hu- 
zsonyi Pálné, Halasi Jánosné, Martinyi József
né, LeíTlerSámuelné, Csapkay Jenőné, Hórváth 
Gyuláné, Mészáros Ferenczné, Oláh Gézáné
1 — 1 frt, N'ovák Gyuláné 2 frt, Simkó 
Józsefné 1 frt, Murányi Gézané 1 frt, Csázik 
Péterné 2 frt, Péchy Pálné, Saáry Sándorné, 
Koczok Lászlóné, Menyhért Amália, Sexty 
Gyuláné, Bleuer Sarnuné, Glűck Dávidné, 
Ujfalussy Zoltánná, Szabó Lászlóné, Nádosy 
Emilné, Kun Mátyásné 1 — 1 frt, Özv. Hegedűs 
Edéné 2 frt, Guttmann Henrikné 1 frt, Mor- 
genstern Dezsőné 2 frt, Palicz Jánosné 1 frt, 
Xikelszky Sárnuelné 1 frt, S/.éll Mihályné
2 trt, Leveleki Majerné 2 frt, Hartstein 
Antalné, Dr. Hoffmanné, NVeinberger Arthurné, 
Zinner Jenőné, Hofl'mann Bélán-*, Bölcsházy 
Vilma 1—1 frt, Zucker Henrikné 4 frt, 
Üeutsch Gézáné 2 frt, Léderer Ignáczné 1 Irt 
50k r, Lázár Kálmánná, Kiár (íusztávné. Trajt- 
ler Sotnáné, Szikszay Pálné, Kubassy Art
hurné, Megyery Gézáné, Palicz Lajosné 1—1 
frt. Palicz Lajosné 50 kr , Szeszich Lajosné 
50 kr.. Br. Feilitzch Bertholdné 5 frt. Mikecz 
Jánosné 1 forint, Kovách Elekné 2 frt. Burger 
Mihályné 2 írt. Haas Mórné 1 frt, dr. Kosenberg 
Emilne 1 frt. Bodnár Istvánná 3 frt, Kállay And- 
rásne 3 frt, Stern Jenőne 1 frt. Maurer Károlyné
1 frt, Flegmann Jenőné. Geduly Henrikné,
Bartholomaeidesz János 2 2 frt, Kovách
Teréz, Leővey Elekné. Kovách Győzőné, Haas 
Ignáczné 1 — 1 frt, Kovách Bella 2 frt. Kovách 
Gerőné 1 frt, Fried Uanielné 3 frt. Bencs 
Lászlóné 2 frt, Popp Györgyné. Eötvös Pálné, 
Szohor Pálné, dr. Flegniann Sándorné, Fejér 
linréne, Maurer Lászlóné 1 — 1 frt, Kiár 
Mártonná 2 frt. Korányi Endréné, Harts ein 
Sándorné. Lichtmann Dezsőné, özv. Nádosy 
Lajosné. Leveleki Mórné. Irján Etelka, Gonda 
Józsefné, Mihajlovich Alaxandra 1 — 1 frt, 
Schiichter Gyuláné 2 frt. M ijerszky Barnáné, 
Kovács Károlyné Scholcz Adolfne 1 — 1 frt. 
Barzó Mihályné 2 frt, Kiár Davidné 1 frt, 
Grósz Mórné 1 frt. Majerszky Bélán-* 2 frt, 
Okolicsányi Gézáné 2 frt, Zoltán Imréné 1 
frt, Járossy Sándorné 1 frt. Grósz L. H.-né
2 frt, dr. Haas Emilne 1 frt, dr. Ferlicska
Kálmanne 2 frt. Kovács P. Pálné, Eltscher 
Simonná, Pauer Yilmosné 1 1 frt, Vojtovics
Bertalanná 2 frt, dr. Konthy Gyuláné 1 frt, 
Somogyi Gyuláné 2 frt, Fodor Zoltánná 1 frt. 
Összesen 157 frt 50 kr.

H í r e k .
„Krónika.*

Az uj évben egy újítást honosítunk meg 
lapunkban.

Egyik távolban lakó jóbarátunk, vagy 
mint ő nevezi magát: „kúlmunkatárs"-unk 
indítványára és buzdítására elhatároztuk, hogy 
ezután az egyes hónapok eseményeit a kővet
kező hónapban megjelenő első számunk 
„Tárcza* rovatában , Krónika' czimmel tréfás 
hangú versben énekeljük meg, azaz jobban 
mondva énekeltetjük meg azon munkatár
sainkkal, akik a verselésben járatosok.

Ebbéli szándékunkat a jövő hónapban 
megjelenő első számunkban kezdjük meg
valósítani.

Részletes tájékozással az ugyanakkor 
megjelenő „Programm* szolgál, — miért is 
itt csak annyit említünk fel, hogy mintául a 
fővárosi napilapok vasárnapi számaiban külön
böző czimek alatt divatba jött verses króni
kák szolgáltak, amivel tehát azt is elismerjük, 
hogy az eszme felvetése tekintetében eredeti
ségre sem mi, sem a mi szeretetreméltó és

lapunk sorsa iránt a meszszc távolból is meleg 
érdeklődést tanúsító külmunkatársunk, nem 
tartunk számot.

— Pium desiderium. Akinek olvasóink közül 
figyelme a lap homlokára is kiterjed, talán 
különösnek tűnhetett fel a múlt héten megjelent 
s ez évben első számunknak azon jelzése, 
hogy „ //. évfolyam. 1 szám.“ Mert hiszen 
lapunk csak az elmúlt év október havában 
indulván meg. az ,1. évfolyam* tulajdonké
pen csak az ez évi szeptemberi utolsó szá
mukkal érne véget. Szépen kérjük, méltóz- 
tassanak ezt a kis „pium desiderium*-ot 
megbocsátani, annál is inkább, mert mi is 
csak a lap megjelenése ulán vettük észre, 
aztán meg azért is, mert ez már így szokás 
a hírlapoknál. Még az „Országos Hirlap“-(ok)- 
nál is egész évnek számit a csonka első év.

— Katonai látogatás. Perczel József deb- 
reczcni honvéd dandárparancsnok az ft-ik 
honvéd-huszárezred itt állomásozó osztályá
nak megszemlélése czéljából tegnapelőtt Nyír
egyházára érkezett.

— A városi mérnöki állás betöltése. Az
üresedésben levő városi tisztimérnöki állásra 
meghirdetett pályázat határideje e hó 15-én 
jár le. A pályázat széles körben való meg
hirdetése és a megállapított kedvezőbb fize
tési feltételek következtében többen érdek
lődnek az állás iránt, mint az előző alka
lommal történt. A pályázni óhajtó mérnökök 
közül néhányan személyesen is eljöttek Nyír
egyházára, hogy az itteni viszonyokat közvet
lenül megismerjék, s inagnkat a város ügyeit 
vezető férfiaknak előzetesen személyesen is 
bemutassák. A választás napja még ninct 
megállapítva.

— Villamos világításunk híre. A múlt hé
ten pénteken Vácz városának három kikül
döttje, dr. Zechmeister János polgármester, 
dr. Freysinger Lajos királyi közjegyző és a 
váczi hengermalom igazgatója járt Nyíregy
házán az itteni villamos világítás tanulmá
nyozása czéljából. Vácz városa szintén be 
akarja rendeztetni a villamos világítást, mi
előtt azonban ezt tennék, előbb alapos ta
nulmányozás tárgyává tették a kérdést. — 
Nyíregyháza ugyan kissé távol esik Vácztól, 
úgy hogy közelebb is találhattak volna olyan 
várost, a hol már a villamos világítás be 
van rendezve, ámde as itteni világításnak 
a híre, úgy a jóság, mint különösen a köz
világítás olcsósága miatt úgy látszik messze 
földre eljutott. (Nemrégiben Mostar boszniai 
város polgármesteee is elkérte a villarnvilá- 
gitá‘i*a vonatkozó szerződés egy példányát) 
Az itt járt kiküldöttek alaposan tájékoztatták 
magukat a legapróbb részletekig. Megtekin
tették az áramfejlesztő telepet is, este pedig, 
bár a közvilágítási naptár szerint mostaná
ban csak „félvilágitás* van, az üzemvezető
ség felgyujttatta az összes utczai lámpákat, 
hogy a teljes közvilágítást is bemutassák. A 
kiküldöttek a látottak és hallottak felett is
metelten teljes elismerésüknek, sőt több te
kintetben elragadtatásuknak adtak kifejezést.

— A ntfegylet thea-estélye. A nyíregyházi 
jótékony nőegylet első thea estélye a múlt 
szombaton este tartatott meg az ág. hitv. 
evang. központi elemi népiskola dísztermében 
és mellékhelyiségeiben. Az estélyt a thea- 
estélyeken szokásos fesztelen jókedv és kedély 
jellemezte. A mulatság, melyen megjelent 
báró Feilitzsch Berthold főispán is nejével, 
igazán kivilágos virradtig tartott, mert még 
reggel 6 óra felé is ugyancsak ambícióval 
járták az utolsó csárdást. Ezen a tánezos 
mulatságon is érezhető volt azonban, hogy 
Nyíregyháza mennyire szegény tánezotó fiatal 
emberekben. A thea-estélyen jelen volt fiatal 
emberek is szinte önfeláldozásig menő fárad- 
hatlanságot voltak kénytelenek kifejteni, hogy 
a szehbnél-szebb táncsosnők mindenikét meg- 
tánczoltassák. A mulatság sikerének nagy 
része a háziasszonyi tisztet teljesítő úrnők 
érdeme, akik lekötelező szívességgel gondos
kodtak arról, hogy a jelenvoltak ne csak a 
szellemiekben, de az anyagiakban se szen

vedjenek hiányosságot. Amint hogy a gazdag 
buffet mellett nem is szenvedtek. — A jelen 
volt hölgyek névsorát a következőkben sike
rült összeállítanunk : Asszonyok ; Bégányx 
Ferenczné, Bencs Lászlóné, D tószeg hy Zol- 
tánné( O-Fehértó), br. Feilitzsch Bertholdné. 
dr. Flegmann Sándorné, Fodor Zoltánné, 
Geduly Henrikné, Haa< Ignáczné, Ilorkovics 
Sándorné (Kis-Léta), Jóba Elekné, Keresetessy 
Istvánné, Kiár Gusztáváé, dr. Konthy Gyu
láné, dr. Korányi Endréné. dr. Kovách Elekné, 
dr. Leővey Elekné, Mann Józsefné, özv. Maurer 
Károlyné, dr. Manrcr Lászlóné, Mikecz Gyu
láné, özv. Molnár Pálnc, Nádossy Emilné, 
Iiónay Jenőné, Surányi Imrénc, Szeszich 
Lajosné, Török Lászlóné és dr. Trajtler 

I Sotnáné. —  Leányok: Básthy Berta, Bégányi 
j  Ilonka, Bencs Etelka, Ilorkovics Aranka, Jósa 

Andrea, Májerszky Neliike, Maurer Irénke, 
Mikecz Margit és Ilona, Molnár Olga es 
Matild, Nádosy Erzsiké, Szeszich Emma, 
Trajtler Anna, Turnusz Amália és Zoltán 
Margit.

— Halálozás. Dr. Mezössy Bélát, a nagy- 
kallói választókerület orsz. képviselőjét sú
lyos csapás érte. Kis fiacskája István, alig 
nyolez hetes korában elhunyt. A gyászeset 
őszinte részvétet kelt a közszeretetben álló 
képviselő nagyszámú jóismerősei körében.

— A polgári olvasó egylet bálja. A nyír
egyházi polgári olvasó egylet bálját, mely a 
farsangok legsikerültebb mulatságai között 
szokott helyett foglalni, mint értesülünk 
február 19-én tartják meg. A rendezőség 
most van alakulóban.

— A szombati „ktfzvacsora.“ A helybeli 
izr. jótékony nőegylet mulatságai tudvalevő
leg a farsang legsikerültebb mulatságai közé 
tartoznak. Egy erősen érezhető hiányosságuk 
azonban különösen az utóbbi években rend
szerint meg volt s ez a keresztény családok 
távolmaradásából állott. Pedig ha valahol, 
úgy Nyíregyházán lehet joggal elmondani, 
hogy a felekezeti kúlömbség nem krpez vá
lasztófalat a társadalmi életben. És a két 
helybeli nöegylet mulatságaiban még is en
nek ellenkezője volt észlelhető. — Az elő
jelek után ítélve most ledőlnek e válasz
falak a farsang mulatságaiban is. — A 
keresztény, vagy jobban mondva általános 
jótékony nőegylet mulatságaiban ép úgy. 
mint az izraelila nőegylétében, amelyet szom
baton tartanak meg a „Korona* termeiben 
mKözvacsorau czim alatt s amelyen inig egy
részt keresztény „pinezérnők* is szolgálnak 
fel, addig másrészt a keresztény fiatal em
berek is tömegesen szándékozik részt venni.

— Jelmez-estély. A nyíregyházi jótékouy 
nőegylet az idei farsangot egy „kolosszális* 
mulatsággal szándékozik berekeszteni. Far
sang utolsó estélyén Jelmez-estély* -1 rendez 
a Korona termeiben. Pár év előtt egy sző
kébb körű társaság a főgimnázium díszter
mében már rendezett hasonló mulatságot, 
melynek kedves emlékei még igen élénk em
lékezetében élnek mindazoknak, akik abban 
részt vettek. Az eszme most is általános 
tetszésre talált. Már is sokan tervezgetik, 
hogy ki milyen jelmezben vegyen részt benne. 
Nem frázis tehát, ha azt mondjuk, hogy a 
„mulatság sikere biztosítva* van.

— A református dalestély. Anyagilag sike
rültnek, erkölcsileg pedig fényesen sikerültnek 
mondható az a dalestély, mit a nyíregyházi 
«▼. ref. műkedvelő daltársatág f. hó 8-án az 
ipartestület scentmihályi-utczai székházának 
dísztermében rendezett. Második nyilvános 
fellépése volt ez az ifjú egyesületnek, mégis 
a ki jelenvolt ez estélyen, azon csalódásban 
ringatta magát, hogy egy régebbi idők óta 
fennálló énekkartól hallja azokat a szebbnél- 
szebb darabokat, mik ez estélyen elhangzot
tak. Az estély különben «/t9 órakor vette 
kezdetét, a mikorra a közönség teljesen be
töltötte az Ízlésesen berendezett nagy termet.
A „Balalom nóták- volt a műsor megnyitó 
darabja. Szabályos, kellemesen összhangzo

i *16adás, az idő s a zenei jelzések pontos
I betartása jellemzik e darab előadását. A



közönség sűrű tapssal nyilvánította tetszését ! 
az előadott darabért. — Ezután következett I 
Bán Lajos ur szavalata, ki ez alkalommal 
Jókai Mór .Török világ Magyarországon* ez. 
regényének „Béldi Pál halála* cziinú részle* , 
tét adta elő. Az énekvezér urnák ez volt a 
második szavalata a nyíregyházi közönség I 
előtt. A szavalat a jelenvolt nagy közönség j 
egyhangú véleménye szerint elragadóan szép 
volt. Már maga a darab ügyesen volt meg
választva. E részlet telve van megmérhetlen 
sok fájdalommal. A börtönben sinlődő, de 1 
hazája nyugalmáért önnön családját áldozatul ; 
hozó Béldi; az annyi nélkülözést, sanyargatta- 
tást kiállott nő, a hitves, ki sem esdő, könyörgő 
szavával, sem hulló könveivel nem tudja 
férjét adott szavának megszegésére bírni ; 
— szinte megszemélyesítve elé állott a kö
zönség előtt e szavalatban. A közönség há- : 
rom Ízben hívta vissza a szavaiét az emel
vényre. Ezután következett egy remek kis 
népdal csoport. Meglátszott különben e da
rab előadásánál a dalosokon, hogy leküzdöt
ték az elfogultságot, ini a megnyitó darab
nál még kis mértékben érezhető volt. Pom
pásan sikerültek a többi darabok is. A kö
zönség mindenik számot megismételtette a 
dalosokkal. A műsornak egy száma. Murányi 
Géza úr szavalata elmaradt. Sajnálattal adta 
tudtul az ének-vezér, hogy a szavaló úr be
teg s még nagyobb sajnálattal vette tudo
másul a közönség. — Véget érvén a műsor 
3 «10 órakor, az asztalok és székek gyors 
kezek által pillanat alatt eltávolíttattak a 
teremből s teljesülve lett a hajosabbnál- 
bájosabb és szebb leányok óhaja: kezdetét 
vette a táncz. Repültek a párok. Elégúlten 
mosolyogtak a mamák, derült kedélylyel 
koezczangatták poharaikat a papák. Az első 
négyest nem kevesebb, mint 84 pár tánczolta. 
Vig kedélylyel mulatott mindenki csaknem 
kivilágos kivirradtig. Négy óra volt már, a 
mikor a közönség osztani kezdett. A mulat
ság 5 óra körül ért véget. A bevétel hallo
más szerint 1Ó6 frt, kiadás 120 frt s igy a 
tiszta jövedelem 36 frt.

— Köszönet nyilvánítás. A helybeli jóté
kony nőegylet által január 8-án rendezett 
thea-estélyen felülfizettek: báró Feilitzsch 
Berthold főispán 6 frt, Groák Ödön 3 frt, 
Haas Ignácz 1 frt, Bleuer Sámuel 5 frt,
f.sapkay Gyula, dr. Flegmann Sándor. Bencs 
Lászlóm*, Jóba Elek, Kiár Gusztáv, Korányi 
Endre, Tőrök László, Diószeghy Zoltán 1 — 1 
frt, HáufTel Lajos 2 frt, Szamuely Barna 2 
frt, Weinbergcr Art húr 3 frt. Összesen 30 
frtot. Ezen felül a pénztárnál a bevétel kitett 
163 frtot. Az összes bevétel tehát 193 frt. 
Fogadják a felúlfizető urak és úrnők, úgy
szintén Benczi Gyula zenekarvezető, mint a 
ki a kialkudott zenedijból a jótékonyczél 
iránt való tekintetből 10 forintot elengedett, 
a nőegylet elnökségének köszönetét.

— Adomány. Az elmúlt karácsonyi ün
nepek alkalmából Rothman Arthur ur a nő
egylet árvaháza részére 10 hektoliter lisztet 
volt szives adományozni, mely adományért 
ezúton is köszönetét nyilvánítja a nőegylet 
elnöksége.

— Nyíregyháza nagyszUlöttje. Ma már min
den valamire való városnak van legalább is 
• gy nagyszülöttje. Olyan akiről mindenki tudja, 
hogy született, még pedig ott, abban a város
ban, amelyet pusztán születése által olyan 
kiváló szerencsében részesített, hogy halála 
után, vagy még éleiében legalább is emlék
táblával jelölhesse meg az ö  szülőházát, meg
felelő ünnepségek közepette. Nyíregyháza eddi- 
gélé sajnoson nélkülözte * nagy szülött *-jét. 
Másfélszázad kevésnek is bizonyult volna ilyen 
nagyszúlött születésére, ha Kása Lajos a 
.vegetáriánus költő és liagyarhon apostoli 
szentje* időközben meg nem születik és nem 
Nyíregyházán születik. De 6  megszületett és  
itt született. Nyíregyháza most már boldog 
lehet. Meg van a ház, amelyet emléktáblával 
megjelölhet, csak meg keU keresni, hogy 
melyik az? Legalább erről tanúskodik a .vege
táriánus költő stb.* levele, amelyet Bencs 1

n y í r e  g  y  h  á  z  a .

László polgármesterhez intézett, s amely egész 
terjedelmében eként hangzik: .Nyíregyháza, 
898. jan. 3-án. Tekintetes polgármester úr! 
Alólirott Nyíregyházi születésű volt Szeged, 
Sopron, Pozsony és H.-S/.oboszló város mér
nöke, utóbbi helyen a jó Isten menykövet 
sujtatott lábaim elé, s ezen perezben elvette 
nőmet és 17 eres leányomat, s én meg 7 
hétig nyers fűven táplálkoztam barom gya
nánt, utóbb jó Istenemmel való találkozásom 
folytán ez meg lön változva most mindent 
ehetek főve csak marha húst nem, utamba 
Luczifer kiser 40 ördögével szent földre s 
onnan Amerikába óhajtok menni Isten rende
leté szerint, poezisből élnék hanem a sötét 
lelkű népek ezen a téren üldöznek, meg ke
nyerem sem tudom s e/;ek végett meg keresni. 
S ezen elősorolt utat pedig hogy Lucziferrel 
kissé erős legyek legalább 6-tod magammal 
kell tennem. Miután én Nyíregyháza városát 
születésem folytán 2-ik Jeruzsálemi szent földé 
fogom avatni, s úgy kötelessége engem ezen 
születési helyem Tekintetes Tanácsa által a 
városi kaszájából mint Magyar honi apostoli 
szentet segélyezni, de írtam a dicsőségesen 
uralkodó királyomhoz is, s ezen leiül a magyar 
kormányhoz és nevezetesebb egyénekhez, s 
ezért iniglcn adományaival engem itten meg
tisztelnek itt fogok e hó 15-kéig maradni, 
kérem kegyeskedjék engem s ezen költséges 
utamba támogatni. Egyébként van nekem itt 
1 ingó órám 1 iró politúros asztalom egy 
díszes kiállítású díványom két karos székkel 
s egy falon fügő jó nagy tükör és egy nehány 
saját kezű munkám a mit mérnöki koromban 
rajzoltam ha ezen darabokat óhajt a város 
bonilikálni külön egy száz forintul hajlandó 
lennék a városnak archívumba való elhelye
zése végett tulajdonába bocsátani, s egyben 
nem kell mondanom hogy ezen daraboknak 
halálom után mesés ára lesz. Tekintetes pol
gármester urnák és Tanácsának alázatos szol
gája Kosa Lajos, vegetáriánus költő Magyar 
hon apostoli szentje. Ezen levelemet szívesked
jék megőrizni mert halálom után ez ereklye 
gyanánt fog szolgálni és 100000 frtot fog érni.* 

— Hulló Levelek. E czim alatt Ujlaky 
Vilma, egy elhunyt evang. ref. lelkész költői 
lelkületű ifjú leánya bocsátja közre költemé
nyeit. Bevalljuk, hogy sem a szerzőt, sem 
a költeményei kö/.ül azokat sem, amelyek 
eddig elszórtan a miskolezi és más vidéki 
lapokban, valamint az .Ország Yrilág“-bun 
jelentek meg, nem ismerjük. — Azt hisszük 
azonban, hogy a Lévay József neve, aki a 
kisasszonyt költeményeinek nyilvánosság elé 
bocsátására buzdította, elég biztosíték arra, 
hogy az előfizetők várakozásukban csalódni 
nem fognak. Az előfizetési (elhívás ekként 
hangzik: .A mikor életem kora tavaszán, 
egy benső vágynak engedve, első verseimet 
megírtam, távolról sem gondoltam arra, hogy 
azok valaha napvilágot lássanak. És csak
ugyan az elsők tudtoinon kívül jutottak nyil
vánosságra, s nekem meghozták az első tiszta 
örömteljes meglepetést, a melyet soha sem 
mertem volna reményleni. Azon időtől az
tán, ha az életnek gyönge erőmet meghaladó 
küzdelmében kifáradtam, vigasztalásra volt 
szükségem, oda menekültem az én külön 
világomba, mely egyedül nyújthatóit enyhü- 
letet, s egy-egy szerény költeményben fejez
tem ki szivem, lelkem érzelmeit. Ezek közül 
több megjelent már helyi és más vidéki la
pokban, valamint egyik fővárosi lapban is, 
de nagyobb része meg kéziratban van. A t. 
olvasóközönségnek, megjelent szerény mü
veim iránt, — melyek között prózában irt 
elbeszélések is vannak — tanúsított jóaka
rata, azon gondolatra vezérelt, hogy költe
ményeimet egy kötetbe gyűjtve, a meg kéz
iratban levőkkel, sajtó alá adjam. Kötetem 
„ Hollő Levelek4* czim alatt, márczius végén 
fog megjelenni. — Kérem tehát mindazokat, 
kiket egy egyszerű női lélek kedély világa 
érdekelni tud, vagy a kiknek jóleső érzést 
okoz ha másoknak örömet szerezhetnek, hogy 
•2 korona (vidékre a posta szétküldéssel 2 ko
rona 20 fillér) előfizetési dijat, vagy esetleg 
a gyűjtött aláírókat hozzám (Miskolcz, Hu-
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nyad-uteza 41. sz.) legkésőbb márczius 1-ig 
beküldeni kegyeskedjenek.

Miskolcz. 1897. deczember hóban.
Ujlaky Vilma.

Az előfizetési pénzeket szerkesztőségünk is 
szívesen továbbítja s előfizethetni Dr. Bartók 
Jenő helybeli ev. ref. lelkész urnái is.

— A szénkéneg-szlikséglet fedezése. Darányi 
Ignácz főldmivelésügyi m. kir. miniszter a 
s/.énkéneg-szükséglet fedezhetése czéljából a 
következő körrendeletét intézte a szénkéneg - 
raktárak kezelőihez: A szénkéneg-szükséglet 
fedezése körül szerzett tapasztalataim arról 
győzlek meg, hogy a szőlőbirtokosok a szőlőik 
gyérítésére szükséges szénkéneget az illető 
raktárnál rendesen abban az időpontban ren
delik meg, a mikor a szénkéneget nyomban 
fel is akarják használni. Ennek következése- 
képen a széukéneg-raktárak is szénkéneg- 
szükségleteiket szintén csak közvetlenül az 
illető szénkénegezési időszak elején jelentik 
be. így aztán az a helyzet áll elő, hogy oly 
nagy szénkéneg-mennyiségről kell az utolsó 
pillanatban gondoskodni, a melyre előre szá
mítani vagy következtetni nem lehetett. Ez 
egyrészt tetemesen drágítja a beszerzést, más
részt a raktáraknak a kellő időben szénké- 
neggel való ellátását vagy nagyon késlelteti, 
vagy az illető szénkénegezési időszakra egé
szen lehetetlenné teszi. Hogy ennek jövőre 
eleje vétessék s abban a helyzetben legyek, 
hogy a szénkénegezési időszakra szükséges 
szénkéneg-mennyiségről kellő időben tájéko
zást szerezvén, a szénkéneg beszerzését az 
illető szénkénegezési időszakra biztosíthassam, 
ezennel kijelentem, hogy ezentúl csak az a 
szőlőbirtokos számíthat szénkéneg megrende
lésének teljesítésére, a ki: 1. tavaszi szük
ségletét ez alkalommal kivételesen 1898. évi 
január hó 1-ig, jövőre pedig legkésőbb a 
tavaszi gyéritési időszakot megelőző év decz. 
hó 1-ig; 2. őszi szükségletét legkésőbb ugyan
azon év május hó 1-ig annál a raktárnál, a 
melyből a szénkéneget átvenni kívánja, elö- 
jegyezteti.

Színház.
Mielőtt beszámolnánk a mull hét szín

házi eseményeivel, őszinte örömmel konsta
táljuk. hogy immár van színházi közönség, 
nemcsak szinészet-pártoláshól. avagy unalom
űzésből. hanem szórakozás-, élvezet-keresésből 
is elrándulnak a színházba. Deák Péter szín
társulatának itt működéséről végre tudomást 
szerzett a város.

Szerdán „Garasos alispán*. Akik ismerik 
a darabot, tudják, hogy egyszerűen elolvasva 
is élvezetet nyújt s kevés fáradsággal hatást 
lehet elérni vele. Nos hát ezt a kevés fárad
ságot kötelességtudó színészeink nem sajnál
ták és jól mulattatták az összegyűlt pic/.i 
kis közönséget. Hogy neveket is említsünk. 
Nagy Mari, Zoltán Ilonka és Arkosiné a 
hölgy-szerepekben; — Németh, Szálúky.
Krémet és Kömley, a szinlapon feltüntetett 
férfi-szerepekben mozogtak tőlük telhető 
ügyességgel.

Csütörtökön: Délután (ünnep-nap lévén) 
gyermek-előudásnl a jó öreg „Fala rosszá*-1 
adták Ezt a darabot már vagy színészektől, 
vagy műkedvelőktől, de mindnyájan láttuk, 
úgy hogy a darab kifogástalan, sima haladá
sának felemlitésén kívül másról említést tenni, 
szószaporitás volna.

Este: Rocamlfole-1, a párisi caavargrt 
láttuk, melyet ugyan népies színműnek dekla
rált a szinlap, de szörnyűbbnél szörnyűbb 
mozzanataival bármely rémdrámával szemben 
felveheti a versenyt. Ez az este határozottan 
a Krémet Sándor-é volt; — alakításában a 
cinikus, degoutant, szennyes lelkű gaz, haj
meresztő hűséggel volt megrajzolva. Bűntársa 
Németh János mint Sir William. sötét szere
pét fényesen interpretálta. A hölgy szereplők 
játéka csak elősegítette az előadás sikerét : 
Xrkosinc Zoltán Olga és M. Nagy Mari ig.i - 
zán kitettek magukért, kivált ez utóbbi a li i
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védő és a gazembert gyűlölő anya dilemmá
jában.

Pénteken, fél hely árak kai: a , Húrom 
Kázmér** adatott. Szép közönség mulatott 
Beöthynek ezen a színes, ötletes bohóságán. 
Tárnái/ Leoná-t valósággal dédelgette a néző
tér, minden jelenése után ropogott a taps. 
Kömley mint California csillaga, teljes igye
kezettel azon volt, hogy a maga számára is 
kaparitson a közönség osztatlan tetszéséből, 
mely Tarnaynak szólt. — Szalóky Dezső egy 
kissé erősen nyomott krétával rajzolta Gelb 
Salamont. Aszalay Elvira, Némethnc meg
nevettetett mindenkit kis kutyájával.

Szombaton: Furcsa háború. Az el (áldás 
szorosan a darab cziméhez ragaszkodott — 
lurcsa Furcsa háború volt. Zell és Genée 
urak aligha Írták 3 felvonásos víg operette- 
jíiket vidéki színtársulatok számára. Hiszen 
ez az előadás egész kincses bányáját igényli 
a díszleteknek, a kosztümöknek, és egész 
légióját a háttérben staflfázsként mozgó nép
ség katonaságnak. Tanúm Leó na minden 
ügvessége és kedves-égé, Szalóky Dezső karak
terisztikus játék-modora, mely különben min
dig hatást ér el nem voltak képesek a dara
bot megmenteni. Egész este háromszor szólt 
a taps. Egyszer Tarnay Leonét jutalmazták 
Violettájáért, egyszer Kömley Gzula kupléját 
ismételtet te meg a jó akarat, és végül Zoltán 
Ilonka tiszta üde hangjai provokálták a tetszés
e i t .

Vasárnap: Gyermek-előadásul Robinson 
Crnsoe. A nézőtér csak úgy mosolygott a 
sok gyermekarcztol -- Ha ez u zsenge gene
ráció felnő, megizmosodik, olyan hatalmas 
szinpártoló közönsége lesz Nyíregyházának, 
hogy a direktorok egyenesen törni fogják 
magokat az előttük eddig olyan rossz hang
zású városunk színpadáért.

Este: a „Leszámolás*-t, (iéczi István
— ezen kritikától nem nagyon dédelgetett — 
nép-/miliővel adtak. Az előadás határo'ottan 
jo volt A szer -plőkkel egészséges falusi levegő 
ömlött a '  lupádra és napsugaras nyári dél
után verő fénye ragyogott a díszletek között. 
A nézők állandóan jó hangulatban voltak és 
elismerésben épen ség gél nem volt hiány.
A szereposztás erre az estére igazán sikerült 
volt. A két gyűlölködő öreg: Igaz György
— Krémer —, Emb<r Mihály — Németh — 
élethü játéka szerencsés harmóniát képezett 
a kasznar uram — Deák — mókáival és az 
elbusult Marczi — Komiéi — cselekedeteivel. 
Radó Sándor, mint Igaz Andris, nálunk 
először mutatta be erős drámai érzésre valló 
flegmatikus játékát. Tarnay Leona, Zoltán 
Ilonka és Nagy Mari ügyes játékukért meg
érdemlik, hogy külön felemlittessenek.

Hétfőn színen: A fene leányok. Szép kö
zönséget gyűjtött össze Lukácsy Sándornak 
ez a színes, ügyes semmisége. Sokszor meg
tapsolták az öt feneleány fesztelen viselkedé
sét és kedves nólázását. Tarnay Leona, Fe
hér hiúra, Zoltán Ilona. Sípos Gizella és 
Farkas Adél egymást igyekeztek felülmúlni 
s hogy a közönség, különben sem savanyu 
hangulatát jobban megédesítsék: a harma
dik felvonás alatt színes papírba burkolt czu- 
korkákkal bombázták meg a nézőtért. Köm
ley Gyula Mokány Bérezi kosztümében az 
ismert dombszögi vad-magyar kacskaringós 
mondásaival állandó derültségben tartotta a 
közönséget; Deák Péter pedig, mint Csurgós 
Erazmus nevettetett meg mindenkit. Krémer, 
Németh és Radó jól viselték magokat, nem
különben Barna Lajos úr, az ötödfél esz
tendős művész, a ki meglepő otthonossággal 
mozgott a deszkákon és jó ízlésétől magát 
eltántorittatni nem hagyva, — szorosan sze
repéhez tartván magát, a szépség verseny
diját Dátran nyújtotta át a kijelölt ,fene- 
lány*-nak.

Kedden: „A kék szakállu herczeg* elő
adására nagy közönség gyűlt össze. — Ez a 
4 felvonásos operetté hol fantasztikus, hol 
cirkuszba illő részleteivel tisztes kora daczára 
teljesen kielégítette a közönséget, ez első 
sorban a Szabó József érdeme, ki a czim-

N V I R E G V H A Z A .

szerep előnyeit ügyesen tüntette fel. Kömley 
Gyula igazi operettbeli király volt. A Zoltán- 
növérek, Tarnay Leona és Nagy Mari ügye
sek voltak.

Beszámolónk végén megsúgjuk kedves 
olvasóinknak, hogy Deák Péter legjobb szí
nésze Krémer Sándor jutalomjátékául hétfőn 
a nagyhatású történelmi drámát „Bukov“-ot 
adatja társulatával.

C S A R N O K .

Két élet.
— Elbeszélőn. —
Irta: C yprián .
(Foly tiitán.»

Félig családtag, félig szobai* ány, gya
kori helyzet a nagylelkűnek látszó, de 
praktikus és önző nagynéniknél. Ismerkedé
sük egészen közönséges körülmények közt 
történt. A tiszti kaszinó estélyeire — elhalt 
kapitány-férje révén — az öreg asszony is 
kapott meghívót s az egyikre, — engedve 
ismerősei biztatásának — a szép Elza ked
véért maga is elment A leány nyakig be
gombolt, egyszerű rózsaszínű ruhában volt, 
de feltűnő szépsége, tartózkodó, félénk modora 
hamarosan központtá lelte a f« nyes, egyen
ruhás léha népség közt. Csáthy egy darabig 
távolról gyönyörködött rózsás arczában, égő. 
fekete szemébe.i, azután butább megszánva 
vergődését és mert észrevette, hogy nincs 
benne eleg gyakorló »is-zav* rni a tolakodó, 
vakmerő bokok.it, közel ment hozza és 
melléje ült. Tiszttársai tudták, mit jelent. 
Sikeres es legenda-szerűen nagy tömegű 
hódításai révén kiváló renoméje volt a könnyü- 
verű fiuk között, s egy pár koczkáztatott 
küzdelemből eleget tapasztaltak arra nézve, 
hogy újabb kudarcznak n • tegyek Ki magukat, 
így történt, hogy nem sok idő múlva 
magukra maradiak. A többi úgy jött és 
most is úgy gondol rá, mintha álom lett 
volna. A leány szeméből lassankint eltűnt a 
bánatos melankólia, mely úgy is bántó ellen
tétben volt viruló, egészséges lényével és 
beszélgetésük közben a boldog sejtések rajongó 
pírja ült ki arczára. Erezte, hogv megtalálta 
a sokat kéréséit, — a könnyelmű kalandok 
hosszú sorában soha fel nem talált — igaz, 
mély, állhatatos szerelmet, mely hozzátapad, 
belenő a szivébe, hogy csak vele együtt lehes
sen onnan kilépni. Alig ériette mi okozza a 
változást. A sokszor használt köznapi bökök 
helyett valami más jött ajkára, valami más, 
mely lágyan, meginditóan hangzik és édes 
rezgésbe hozza idegzetéi. Olykor meg elhall
gatott, ügyetlenül és hosszasan, de a leány 
is hallgatott és hallgatásukban kimondhatat
lan gyönyört talált. Reggel felé már tisztá
ban volt magával is, a leánynyal is. Józan 
volt egészen és tudta, mit jelent uz, amit 
mond.

— Elza, én meg fogom látogatni magu
kat. Ha sejti miért, akkor boldogan fogok 
menni. Ha nem sejti, akkor el fogom mon
dani. De csak maguknál. Akarja?

— Szeretném. De mielőtt maga mondana 
valamit, amit sejtek, én fogok mondani olyat, 
amiről nem tud semmit. Es ha azután is 
kimondja azt, amit akar, akkor . . .

— Akkor?
A leány tisztán, őszintén nézett fel a 

hadnagy várakozó arczába és zokogva fe
jezte b e :

— Akkor nagyon boldog leszek.
Csáthy titokban megcsókolta kezét és

harmadnap türelmetlenül hallgatta végig a 
félénk, fájdalmas, itt-ott halk zokogással meg
szakított történetet. Mindent elmondott, gye
rekkorának történetét, anyja s apja viszonyait, 
nehéz küzdéseit és azt, hogy mint pusztult 
el belőle minden érzés azok iránt, kik elhi
bázott életükért az 6 gyötrésében kerestek 
kárpótlást.

— Ez a történetem, — fejezte be szo
morú hangon — félig kitaszítva, félig be
fogadva élek. A kik ismernek, kitaszítanak a

körükből, a kik nem ismerik múltomat, be
fogadnak. S én elek köztük abban a tudatban, 
hogy egy kósza hir újra kidob a hideg vi
lágba. — Lássa, józan vagyok. Elmondtam 
önnek mindent, talán nem is illő dolgokat 
egy fiatal leány szájából, de azt akarom, — 
azt akarom.

Zavarba jött, elpirult és nem tudta be
végezni. Csáthy tudta, mit akar. Bámulta ezt 
az erős le'ket és élvezte. A történet úgy hatott 
rá, mint az emberektől felfújt, kicsinyes os
tobaság. Miről lehet a leány? Semmiről. Nem 
volt ideje és nem is akart sokáig töprengeni. 
/Megfogta kezét es közel hajolva hozzá ajkával 
érintette a puha, fekete hajat.

— Tudom, mit akar. Azt akarja, hogy 
aki szereti, hat az úgy szeresse, a mint van. 
Hogy úgy szeresse, mintha egyedül volna a 
világoa, mintha nem lenne a múltban sohol 
egy árnyék, sehol egy lo.t. Az az árnyék úgy 
sem igazi, hanem csak az ember* k vetették 
oda. Az én szerelmemnek meg mind* gy. Ár
nyékkal vagy anélkül, — mindegy.

A leány felsikoltott és azutan hosszasan, 
csendesen zokogott mellén. Csáthy meg büsz
kén és megindultan nézett körül es érezte, 
hogy e pillanat legyőzhetetlen erőt önt lei
kébe. Az erőre szüksége is volt. Az apja va
lami i-zöke hajú d-enlri szép-eget szánt neki 
s kedvelt számításáról nagyon nehezen akart 
lemondani. Anyja, a német báróné, ellenben 
bizonyos elégtétellel fogadta a Friedsberg ne • 
vet, melynek odaát, leány korában elég jó 
hangzása volt. A két öreg harczában végre 
is övék lett a győzelem és győzelmük bol
dogsága közmondásos irigység tárgya lett a 
tiszti kaszinóban es egyebütt. Az ájlatos nagy
néni nagyon kevés felügyeletet gyakorolt rájuk, 
sokszor maradtak magukban és a magány 
varázsa veszedelmes erővel olvadt össze szen
vedélyes vérük lobbanasával. Egymásnak éltek 
és a hogyan rohant f« lettük az idő, nem 
gondoltak semmi gátra, mely hirtelen magasra 
torlódva végkép elszakíthatná lelkűket egy
mástól.

Már a leány lakásáig ért, mikor ez a gát, 
mint valami kísértő, sötét rém, felötlött agyá
ban. A küszöbön megállt egy pillanatia s 
gondolkozott a módon, mely szelidebbe, eny
hébbé teszi az igazság hatását. Az előbbi 
levélváltásból Elza nem lúd semmit. A re
mény, hogy minden jóra fordulhat, vissza
tartotta lelkében a küzködő gondokat. Vissza
borzadt attól, hogy a tiszta, szerelmes hom
lokon agga-ztó árnyékot lásson és félt a sötét 
szemtől, melybe hiábavaló könnyeket fakaszt
hat a bizonytalan jövő. Most erővel szembe 
kell szállnia. Valami utón módon szembe kell 
szállnia, eltörpíteni, amitől borzad, elhalvá
nyítani, amitől már alig lát. Ugyan, — sej
telme nincs, ha olyanformán képzelte, hogy 
a leány lelkében sugarat fog találni. Benyitott 
a kis szobába és szinte elfeledte, mit hozott 
magával. Elza az ablaknál hímzett. Napsugár 
özönlötte körül fekete haját és kreolarczán édes 
pír tört keresztül a barna bőrön. A ajtónyi
tásra felugrott és Csáthy \állán érezte fejét. 
Megindultan simogatta kezét, és lassan men
tek az ablak felé. A leány halk, vidám hangon 
csevegett.

— Máma boldog vagyok. A néni gyö
nyörű függönyöket vett nekem. — Nem, — 
nekünk és azt is mondta, hogy még meg
lepetést tartogat számunkra. — Ugyan mi 
lehet? Mondd, mi lehet?

Csáthy komoran rázta fejét.
— Nem tudom.
— Nem tudod? Nem baj. — Aztán a 

néni most olyan jó. — Megengedte, hogy 
együtt sétáljunk. Milyen jó lesz, — A Duna- 
parton ugy-e? Az emberek közt. — Valami 
bajod van?

Csáthy összeszoritotta ajkát és szerette 
volna, ha összeomlik felettük a mindenség. 
Ez a csicsergő, gondtalan gyermek, akit sze
relme tesz csicsergővé és gondtalanná, aki 
csak most tudja, hogy van az életben rózsa, 
illat és napsugár és ezernyi ádáz, leselkedő 
ellenség, a kik irigykedve és vigyorogva ássák
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ki I'búk alól a talajt. Elza már elhallgatott 
ás aggódva figyelte vonásait, ttsáthy megfogta 
kezét s egy darabig hallgatagon szorongatta 
ujjai közt. Azután halk, bátorító hangon 
kezdett a beszédhez.

— Erősnek kell lenned Elzám. Rossz 
hirt kell mondanom. Olyan jött közbe, a mi 
próbára teszi erőnket. Mindent megtudtam.

— Mindent ?
— Nem, — csak azt, amit szüléidről 

meséltél. Rám nézve semmi, hisz tudod, de 
anyám és apám előtt mély, áthidalhatatlan 
örvény, mely kettőnk közt tátong.

Elza nyitott szemekkel bámult maga elé. 
Majd eltakarta arczát és fájdalmas zokogás 
tört ki kebléből. A zokogásból szakgatott, alig 
érthető szavak hallatszottak:

— Nem tudod mit beszélsz, — Dezső, 
az lehetetlen, — Dezső. —

fFolytatása következik.)

K irá n d u lá s  a szom szédba.
Irta : C songor József.

■ Folytatás.)

— E zajos helyen senkinek sein jut 
eszébe, hogy a nagy zeneszerző fülében most 
édes melódiák zsongunak. így az ember a 
homlokán szinte a redőket keresi s mintha 
ajakéról e szemrehányó szavakat hallaná : 
„Képtelen vagyok e kábító zajban dolgozni!-

Azután a Schöubrunn-strasse következik, 
mely az előbbi utczánál már minden tekin
tetben külvárosi.isabb jellegű, csendesebb is, 
csúnyább is. A lóvonat eközben a végállo
máshoz ért, nagyot zökent és megállt. Bécs 
város környéke terül el a né/.ő szemei előtt, 
a látóhatárt hegyek szegélyezik, ezen belül 
számos nyaraló, sz ó v jI egy világváros leg
sablonosabb környéke.

Beléptem a császár nyaraló kapuján, s 
mentem előre, hogy kigyönyörködjem maga
mat a világ egyik legszebb kertjében, mely
hez szépségre nézve Európában csak a ver- 
saillesi park fogható.

E si félóra alatt meggyőződtem, hogy 
sok pénzzel és türelemmel a kertészetet is 
lehet művészetté kultiválni. Az ezer színben 
pompázó s szimmetrikusan heosztott gruppok, 
a mértani szabályossággal laposra vagdosott 
fasorok, a gömbölyűre nyírt tuják, a kúp
alakra nyírt tainariszkok, mind-mind mesés 
szépséget kölcsönöznek ennek a kertnek.

Olyan furcsán vette ki magát e tündér- 
kertben egy közbaka egyszerű kéklő uni
formisa. Mintegy természetesnek tartottam 
volna, ha fehér parókás, fekete tiarisnyás, 
csattos czipős, kevély fejhordozásu alakok 
járkáltak volna körülöttem. A bakától meg
kérdeztem, melyik út vezet az állatkert felé.

Ungarisch! — mondta mogorván, — 
erősen magyaros kiejtéssel. Megmutatta az 
irányt s elmondta, hogy Békés-Csabára való, 
kel teljes éve eszi már a német kenyerét, 
hanem a szava édes keveset fog rajta, de 
meg osztán ő benne sincs valami nagy haj
landóság. Mindezt azonban csak hosszas fag
gat ódzás után voltam képes belőle kivenni, 
minden kérdésemre komolyan és meg
fontolva felelt. Volt benne jó adag magyar 
ember típusából.

— Aztán vágyódik-e már haza ?
Hosszan nézett a földre sxotalan komoly

sággal! mintha gyöngcségnek tartotta volna 
kibökni a legtermészetesebb feleletet. Vagy 
talán a katonaélet már egészen elfásitotta a 
a szivét, ki tudja? Végre nagysokára ki- 
nyögte, hogy .igen- . — Aztán elváltain e 
közöshadseregbeli sphynxtől, nem akartam 
benne még jobban fölkelteni az alvó-oroszlánt.

A park tekintélyes részét az állatkert 
foglalja el; ha a császári család nem időzik 
a kastélyban a nagy érdemű közönségnek ide 
is meg van engedve a bemenetel. A publi
kum nagy részét faczér kereskedösegedek, 
gyermekeket sétáltató bonnek, kiborotvált ar-

ezu öreg urak, tartalékos zsebmetszők, ki
nyalt demimondok és fénytelen szemű, sápadt 
tüdőbajosok képezik. A ketreczek fölé termé
szetesen ki van Írva, hogy az állatokat inge
relni és etetni szigorúan tilos de még termé
szetesebben a közönség soraiból mindig ki
válik egy csomó profeszszionárus etető, s 
mihamar derűs alaphangú jelenetek fejlőd
nek ki.

Az amatőr etető tehetségéhez képest 
különféle mutatványokat végeztet a szegény 
állatokkal. Van aki csak az orruk kidugásá
ra képes, más egy fokkal ügyesebb volt és 
három szelet szalámiért két lábra állítatta a 
pumát, egy harmadik néhány füge fejében 
a barna medvét valósággal megtánczoltatta. 
A közönség egész jól mulat, mig végre e 
valóságos czirkuszi jelenetnek valamelyik őr 
vet véget, dühös káromkodással. A tömeg 
elszéled, hogy a legközelebbi rácsozatnál 
gyűljön össze és a szcéna folytatódik tovább 
mintha az imént mi sem történt volna.

A hivatalos etetésnek is akad elég né
zője; mikor az oroszlánt etették, a ketrecz 
előtt a helyért valóságos dulakodás folyt, 
más látványosság helyén a bécsi ilyenen is 
kap, s a legjoviálisabb heczczet csinálja belőle 
magának.

Az oroszlánok levegőt reszkettető hatal
mas bődüléssel kaptak az eléjük dobott véres 
husduruhokon, s mormogással láttak az evés
hez, miközben féltékeny pillantásokat vetettek 
egymásra és a ketrecz előtt lármázó tömegre.

Különben a koszt ellen aligha lehet ki
fogásuk, némely darabból egy munkás család 
néhány napig pompásan megélhetne. A csá
szári koszt — még ha vadállatok kapják is — 
bőséges.

Legnagyobb élénkség természetesen a 
papagályok és a majmok kastélya körül 
uralkodik, az idehozott gyermeksereg azonban 
még sokkal érdekesebb képet nyújt; a fiatal 
nemzedék valóságos extázisbán van, látva a 
majmok kókusz-póknszait és élénk ugrándo- 
zásait. Egy kis fia kigyúlt arczczul és örömtől 
ragyogó szemekkel kérte a papáját engedje 
be a majmok közé. ő úgy szeretne velük 
játszani. S mily elkeseredetten bőgött a kis 
bohó, amikor megmagyarázták neki, hogy 
milyen borzasztó akadályokba ütközik ennek 
a tervnek a keresztül itele. Végre nagynehe- 
zen kalácscsal czukorral lecsilapitották. mikor 
aztán elment úgy bosszulta meg magát a 
majmokon, hogy szám irfüleket mutatott 
nekik.

Az állat és gyermekvilágot cserbenhagyva 
a „(iloriette- felé igyekeztem. E mestersége
sen összehordott és virágágyakkal pazarul 
díszített dombról egész Bécset látni, e madár- 
távlati kép valami elragadó látvány. Csakis 
ily módon alkothat magának az ember fo
galmat e világváros óriási kiterjedettségéről. 
A beláthatatlan messzire elnyúló épület és 
toronytömeget a Duna szeszélyes girbe-gurba 
kanyargásai osztják több részre. Amott a tá
volban bizonyára egy gyorsvonat halad, in
nen nézve játékszernek látszik, s oly lassan 
czammog mint a hernyó.

Közeledvén a naplemente, a forróság 
már engedett valamit, de azért jól esett, 
hogy a szellő nehány áramlata e helyet is 
meglátogatta, kellemes hűsítő gyanánt szol
gálva az izzadó arezok és homlokoknak.

A Glorietto aljában imitált római dolgok 
vannak, egy nagy diadalkapu, s több ilves 
természetesen az eltört hamvveder sem hi
ányzik. . .  . ,

Megpihenni a kúthoz, a tulajdonkepem 
.  Schőn - Brunn- -hoz mentem, kristálytiszta 
vizéből két nügy pohárral hajtottam föl, de 
nem hiszem, hogy ital valamikor ilyen pom
pásan Ízlett volna.

Hanem a nap már igen élénk piros 
színben bocsátotta a fák lombozatán keresz
tül sugarait, amit én hazamenésre intő jel
nek tekintettem. Megnéztem még Ferencznek 
Mária Terézia férjének lovasszobrát, s ezzel 
búcsút mondtam a császári paradicsomnak.

Másnap reggel folytattam csatangoláso- 
mat Bécs városának aszfaltján . Három do
logban nem fárad ki az ember karja: 
az evésben, a pénzszámlálásban és az ölelés
ben, a láb pedig akkor nem, amikor érdekes 
látnivalókról van szó. Összevissza jártam a 
belvárost, melynek minden legkisseb porczi- 
kája Bécs, a többi városrész valamennyiének 
van bizonyos külvárosias jellege, a Lipótvá
rost például csak a keskeny Duna választja 
el mindössze a centrumtól, a „Stadt“-tól, s 
a „Grosse Schiffgasse“-ja egész a Dunába 
torkol ugyan, azért ebben az utczában a la
kók olyan bizalmas zajongó csoportokat ké
peznek, mint valami falu b* nszülöttei. Az 
idegennek, aki ezt először látja, a magas 
házsorokkal és a mug;is házsorokkal és a 
gázvilágitással ellentétben e kedélyes, való
sággal családias jellegű összejövetel szerfölött 
szokatlan.

(Folyt, köv.)

P laoz i á rak .
— Január IX. —

Búza . . . . 11.50 11.85.
Rozs . . . 7.70 7.95.
Árpa . . .. . 5.70 6.—.
Zab . . . . 6.20 6.30.
Tengeri , . 4.85 4.90.

Közönség köréből. *)
Majdnem föld alá bújtam szégyenleiem - 

beu, midőn ma délután Dr. Gara collegámtól 
megtudtam azt, hogy Schlichter Gyula hon- 
védszázidos barátom a „Nyíregyháza- cziinü 
lapban súlyos betegségiből történt javulásai 
Dr. Zinnernek, Dr. Garának, és nekem tu
lajdonúja.

Ha tudomással bírtam volna Scblichtei 
Gyula barátomnak szándékáról, biztosan 
útját állottam volna annak, mert az eféle 
— kétségtelenül hálás szívből fakadó — el- 
ösmerések, a kezelő orvosokat a recluin bű
nével szennyezik be. Ha tudtam volna ezt, 
nem kellene most tiltakoznom. ■

Az orvosi állás tisztessége nem tűrhet 
az ilyen megköszönéseket; ha pedig elfogad" 
ják a tömjént, fogadjuk el az assa foetidá* 
is, t i. hogy hozassék köztudomásra az is, 
hogy hányán haltak el legjobb törekvésünk
nek daczára.

Ne henczegjünk; hanem ősmerjük el, 
hogy bár az orvosi ösmerelek jelen állásában 
sok betegséggel csaknem teljes biztonsággal 
állunk szemben; a legtöbb esetben nem az 
orvos, de a szervezet ellen-állási képessége 
a győztes.

Mandel Mórral, Garayval, és más szél
hámos doktorokkal én a magam részéről egy 
hajóban evezni nem akarok.

Az ilyen nyilvános köszönetek legalkal
masabbak a tisztességes orvosok tekintélyé
nek lerombolására.

Nyíregyháza, 1898. január 8-án.
Dr. Jósa András.

*) At e rovat a la tt  költö ttekért a felelőssé a 
beküldőt illeti. Sierk.
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Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy műmalmunkkal kapcsolatban, egy görfa-felapritó 
O  telepet is állitottunk lel, el fogunk követni mindent, hogy a közönséget jó és olcsó tűzifával lássuk el.

Az általunk elárusított fa zsákokba van rakva, minden zsakba 50 klgr. van mérve és egyenlő darabokra vágva, mi
által a tüzelésnél nagy megtakarítás érhető el, minden szekérhez kézi mázsáié van adva, és mindenki meggyőződhetik a ren
delt fa mennyiségéről, de különben is szavatolunk a helyes mértékért. Felhívjuk a n. é. közönséget, hogy favágó-telepünket 
megtekinteni szíveskedjék.
4 méter 1. rendű bükkfa felvágva 13 frt 80 kr. 100 klgr. I. rendű bükkfa f e lv á g v a .......................... 80 kr.
4 , 1 . .  „ „ házhoz szállítva 14 frt 50 kr. 100 w I. , , házhoz szállítva . 85 kr.

Megrendeléseket levelezőlapon J ú lia  n K a c n r l n c f f a r  l ó n n c  u r n á i ,  m e g y e h á z - t é r i  g é p r a k -
i. avaev w U C I IIU lll II ü l  J d l I U o  t á r á b a n  ö y u r c s ó n - f ’é l e  h á z .

Tisztelettel Jú lia  gőzm alom .
gőzm alom  czim alatt lehet eszközölni, avagy 
(8- 1)
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A leghathatósabb ház iszer az emész
tés acabályoiáaára és kelló vérkeringés él
éi é éré, az elromlott és hibás Térrészeket 

I e ltávo lítan i (az egészség f-nUrtásának alap
fe lté te le i) , valamint a  gyomorbaj gyors és 
birtos elhárít isára, p'd étvágytalanság, sa- 

i vauyu felluffóg 'S , felfúvódás, hanying- r, 
i tes t*  és gyomor f ijdalmak. gyomorgörcs, a 
| gyomor u»cgt* rb-lése ételekkel, elnyálká- 
! sodás, vértolulás, béli et^gsegek, Hámor- 
| hoidok és női betegségeknél 40 év óta sike

resen baeználtatik :

Dr. Kosa életbalzsama

Minden gyuladás, sebek és kelések 
gyógyítására bistos eredménynyel használ 
tátik TejmeggyQlemlésnél, női mell meg- 
keményedésénél, mely a gyermekek elvá
lasztása alkalm ává szokott előálltai, daga
natoknál, vérkelisek, gennyedések, köröm 
kelés, köröm méreg a kéz vagy a lábuj 
jakon, kemény* dés, dagndás, mirigydaganat 
és zsirdaganatnál 50 éta sikeresen haszuál- 
náltatnak a :

Prágai házi kenőcs
||B.Fragwer gyó gy sze rtá ráb ó l P rá g a ,  303. Ill.||

A nevezett bánátin  f-lelestti az emész
tés minden munkálkodását, egészséges és 
tszta vért e rtd  nényez és egy biztos, elter
je d t hzszLos néphízi sz> r.
1 Aveg 50 kr., dnpla iv e g  1 frt, postán 

küldve 20 krrnl több.

A g jó .y u 'ás  fajdalom nélküli a kenőcs 
hűsitó halasa alatt.
1 doboz 25 kr., postán küldve A krrnl 

több.

aC ■ s Midenki csak a valódi készítménye* UVaS ! Jjérje B. F in g n e r  gyógyszertá
rából es figyelembe v**ei dó, hogy a 

csomagolás minden r-sze Dr. Bosn balzsama 
az oldalt leső gömbölyű **UU védjegygyei van 
ellátva, ellenben a prágai házi kenőcs csoma

golása, az o 'dalt levő htrnmszeizü védjegjrgy-1 ellátva. Mindenki, aki nekem
egy ham i-itráoyt feljelent, jutalomban részesül. — Szerekre menő elismerő nyi
latkozatok állanak rendelkezésre. (566 26—3)

Raktár: Tőrök J , Egger A, Thalmayer é l Seitz és Kochmeister utóda 
Budapest, tovibba Korányi Jmre gyógyszerész Nyíregyháza.

A készíti fóraktára: B. FRAGNER gyógyszertára .a  fekete sas* hoz 
Prágában. Sporner utcza végén 203. sz.

Poétá i m egbízások ha ladékta lanu l eszközöltetnek.
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F ig y e lm e z te té s  I
Az osz tálysorsjá ték  4-ik húzása 

1898. január hó 26. és 27-én lesz, 
ennek fo ly tán  kérem  a 3-ik osz tá ly 
sorsjegy t. tu la jd o n o sa it, szíveskedjenek 
so rsjegyeike t m inél előbb, de legké
sőbben folyó hó 20-ig úgy nálam , 
m in t az a lá rusoknál a  4-ik o sz tá ly ra  
k icseréln i.

K iváló t is z te le tte l

Srern Emánuel fia,
osztálysorsjegy föárus.

Egyszersm ind a ján lom  a  közön
ség becses figyelm ébe dúsan  felsze

re lt  posztó, gyapjúszövet, szőnyeg 
és pokróez ra k tá ro m a t igen ju tá n y o s  
szab o tt á ron . _3_,,
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