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M á rcz iu s  15.
Nyíregyháza város közönsége osz

tály- és felekezeti különbség nélkül 
nagy fénynyel és a hazafiul lelkesedés 
tiszteletre méltó fellobbanásával ülte 
meg 1848. márczius 15-ikének 50-ik 
fordulását.

Mintha a márcziusi nagy idők 
gazdag szelleme megtermékenyítette 
volna ennek a mi széthúzó, rend- 
szertelen társadalmunknak gondolat- 
világát, s tűnő időre bár, az egység, 
testvériség és közösség öutudatát 
oltotta volna be a polgárság egye
temének leikébe.

Az 1848. márczius 15-ik napjának 
örökre fénylő eseményei 50 év alatt 
soha sem szálloták meg annyira e 
váios polgárságának lelkét, mint jelen
ben. — E nap következményeiben 
mindinkább tisztább látásra kidombo
rodó jelentősége sohasem tükröződött 
vissza a polgárság lelkesedésében any- 
nyira. mint az 50 éves évforduló tar
talmas ünnepélyekben gazdag napján.

Es ezzel ennek a városnak polgár
sága nagy tiszteletet szerzett magának 
s tanúbizonyságot te tt arról, hogy a 
honszerelem nem elvont fogalom, mely 
holt gondolatban él. de eraölcsi való
ság, mely imára hiv, lelkesedésre
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buzdít, s egyik legerősebb ösztöne 
a szív érzelem-világának s a lélek 
gondolatkörének.

Fülünkbe cseng még a város 
képviselőtestületében elhangzott ün
nepi beszéd azon vádja, amely a tár
sadalmi egyenetlenséggel, széthúzással 
és tagoltsággal szembeállítván 1848. 
márczius ló-ének szellemét, sok mu
lasztást vet szemére a mai kor önző 
nemzedékének. Igaz a vád, megérde
melt a szemrehányás!

De a közélet minden vonalán 
sajnosán észlelt eldarabolása a magyar 
társadalomnak lehet káros, erőt gyön
gítő. — hanem megnyugtató az a 
tudat, hogy annak a veszélyes ki
növésekben szenvedő társadalomnak 
vannak olyan nyugvó pontjai, ahol 
megszűnik a tagoltság, eloszlik az 
érzület sokfélesége és beáll a legtöké
letesebb harmónia, s ez — a haza- 
szeretet. lelkesedés a múlt idők alkotó 
eseményei és azok megteremtői iránt, 
valamint a jövő nagyságában vetett 
bizalom.

A nemzet önmagában bírja őrök- 
létének biztosítékát. Az az öntudatos 
szellem, amely a nemzetet nagy útjá
ban kiséri felemelő módon nyilatko
zott meg Nyíregyháza város polgár
ságának hazafias emlékünnepélyében.

És mindaddig, mig ez igy lesz, mig 
a magyar nemzet dicső géniusza ennyi
re hatalmában tartandja a sziveket, 
addig ebben a nemzetben meg lesz a 
legtökéletesebb egység, amely a nem
zet erejében, és ezzel az erővel fenn
tarto tt államban csúcsosodik ki.

A hazafiui lelkesedéstől átmelegi- 
tett ünnepnap azért lesz nevezetes 
mindenkoron, mert annak a szellem
nek egységét és hatékony erejét bizo
nyította be. Mi pedig, akik a múló 
jelenségek nagy tanulságait hivatá
sunk lefejteni, hálával és örömmel 
konstatáljuk ezt.

Űrok igazság az. hogy az 1848-ik 
év vívmányai képezik alapját Magyar- 
ország mai állapotának ép úgy, mint 
jövő tejlödésének. Epén azért a kegye- 
letes megemlékezés arról a hérosi 
korszakról nemcsak tradiczió, amely 
mereng, hanem elismerés a jelen idők 
büszke eredménye, s törhetleu hit a 
jövő reménysége iránt.

Köszönet érte Nyíregyháza város 
polgárságának, hogy politikai érettsé
gével mélyére hatott az újjászületés 
periódusának, közérzülete a szenvedély 
erős hullámzását tanitja. midőn a 
nagy idők azon eseményeinél őrködik, 
amelyek a messze jövendőbe is vetik 
fényüket.

A  „NYÍREGYHÁZA" TAHCZAJA.
Bud apesti levél.

Coaepiel6iidA'ok. 184*4. Hadak útja. Aranylakodalom.

Budapest, márczius.
Tisztelt Szerkesztő Úr!

Ismét vagy jobban mondva, még mindig 
zajos napokat elünk. De milyen más ez a 
zaj es a farsang vidámsága. — Kinéz múló 
örömet okozott a jelen fölött és elrepült a 
perez nyomában, de magasztos ünnepeink 
sorát a múlt fölötti öröm okozta. Fülünk
ben cseng még a tánczmulatságok zenéje és 
pezseg a mulatni vágyó vér, mig szivünkben 
a lelkesedés, a múltért való rajongás és a 
bonszeretet ébrednek.

S ez a kétoldalú hatás úgy megragad, 
elhódít. Megújulni látjuk a félszázad előtti 
időt s a természet ébredésével együtt tett
vágy születik bennünk.

. . . Csakugyan tavasz van már.
*

E sorokat pedig a népszínház ünnepi 
darabjának, az 1848. Hadak utjá-nak friss 
hatása alatt Írom. Még is csak a legmara
dandóbbak az ünnepségekből a színházi 
előadások.

A főpróbát néztem végig, a mikor ren
desen kedélyesebb hangulat uralkodik a szín
házban. Érzi mindenki, hogy itt kritizálni 
kell. Azután olyan különös, mikor a színészek

az egész sötét nézőtérnek szavalnak. A páho
lyok porvédő vászonlepedőkkel vannak el
rejtve, lenn a földszinten pedig alig néhány 
sort tölt meg a meghívott közönség felöltő
ben, kalapban. Az egesz színjáték mintha 
álom volna.

Az első két jelenet alatt a színpadon 
voltam, de nem kívánkozom föl többé. — 
Olyan egészen inás a színpad és a színészek 
— hátulról nézve. Valóban nem jó a művé
szetnek a konyháját is látni, elveszi az ember 
étvágyát. Hanem az ,élet“ nagyon érdekes 
odafönn, szaladgálás, lárma, csengetyúszó, 
veszekedés, a díszletek össze-vissza hányva.

Csitt! A függönyt húzzák.
Cs a színpad éppen ötven esztendővel 

lesz liatalabb.
A Landerer nyomda előtt óriási tömeg 

áll, kikhez Vasváry Fái tart lelkesítő beszédet. 
A nép már izgatott hangulatban van s ha
talmas lelkesedéssel fogadja Petőfi Sándort, 
a ki elszavalja Talpra inagyar-jat . . .  és a 
nép, az egész színpad vele kiabálja: eskü
szünk . . . ! Erre a karnak legszebb tagja 
Petőfihez megy s a nép nevében meg akarja 
csókolni, Petőfi azonban odasugta neki: vár
jon még egy kissé, inig a tömeg lecsöndesül.

Azután a nyomdába törnek, hogy kinvo- 
inassák a verset. — Mivel azonban az ajtó 
nehezen nyílt, Vasváry ugyancsak elkezdett 
veszekedni persze csak a színpadon hallot
tuk. Az ördögbe is! Mert nem nyitják 
ki ért az ajtót?!

Mire a függöny még egyszer f« Igördült, 
a Duna partján állott a n«*p s váila B .1 thyányit 
és Kossuthot, a kik nem sokára meg is 
érkeznek. — Óriási éljen riad.diai fogadjak, 
Batthyányi megáll s körülnéz, minthogy 6 
(Ferenczy) a főrendező, azt nézte, hogy min
den rendben \an-e. - -  Néhány szava után 
Kossuth kezd beszelni nz ifju-aghoz oly lel
kesen, hogy magam is beugrottam az éljen
zők közé. De mikor tele maga-ztossagg.il 
megesküszik neki az ifjúság a szabadság meg
védésére, valaki odaszól neki:

— Szirmai, lépjen kissé beljebb, mert 
megüti a függöny !

Ez már boszantott, lementem a néző- 
: térre.

A darab meséje most kezdődik. Székely 
gazda házában vagyunk, hová éppen most 
jutott el a szabadság megszületésének Ilire. 
Fia, György hozta, de már a kitört forrada
lom hirével együtt. — György még az éjjel 
összegyűjti a falu ifjait az utszéli kereszt körül.

Sötét van. Fönn néhány csillag ragyog 
és nemsokára a hold is előbuvik a hegyek 
mögül. — Az ifjak mind készek a hazáért 
harczolni, csak egyedül János nem, mert 
ellensége Györgynek, a kinek nejévé lett az 
ö szerelmese. — Fenyegetőleg figyelmezteti 
Györgyöt, mi lesz majd — ha elmennek — 
az asszonyokkal?

Erre előjön észrevétlenül a György anyja, 
görnyedt hátú, ősz asszony és gyávának ne
vezi azt, a ki maradni merne s midőn a 
György sánta szolgája sirra k«*ri urát, hogy 
ugye öl is magával — az ifjak egy |ierc/_
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Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy

háza város képviselőtestülete márcsius hó 
18-án délután 3 órakor a városháza díszter
mében rendes közgyűlést tart. — A gyűlés 
tárgysorozata a következő: I. Polgármester 
bejelentése márczius 15-ikének mikénti meg
ünneplése és a nyíregyházi lelkes nők által 
a millénium emlékére, a város részére készí
tett zászlónak átadása tárgyában. 2. Jogügyi 
szakosztályi vélemény a Hatzel Márton-íele 
alapitó level megallapitása tárgyában. 3. Jog
ügyi és tanácsi előterjesztés a munkaadó és 
a mezőgazdasági munkásokra vonatkozó tör
vény eletbe lépte folytán egy jegyzői állás 
szervezése iránt. 4. Az 1897. évi gyámpénz- 
tári számadások megvizsgálására számvizsgáló 
bizottság kiküldése. 5. Tanácsi előterjesztés 
a Xikelszky-féle alapítvány kamatainak két 
szegény részére leendő megszavazása tárgyá
ban. b. Iskolaszéki vélemény a helybeli nő
egylet által lenntartott női ipariskola részére 
200 írt segély megszavazása tárgyában. 7. 
Tanácsi javaslat Marsalkó Gusztáv ellenőr 
részére helyettes penztárnokként működési 
idejére a tizetés külömbözet megszavazása 
tárgyában. 8. Tanácsi előterjesztések dr. 
Vadász Leó és Melhouse János községi pót- 
ado leírása tárgyában. 9. Tanácsi előterjesz- 
tes gróf Dessewffy Denes és társai községi 
közmunka leirasa tárgyában. 10. Tanácsi 
előterjesztés a volt Sóstó bérlő társulat és 
Huray László községi potadó hátrányaira 
vonatkozólag. II. Polgármester előterjesztése 
az ungvári bábakepző tanfolyamra vonatko
zólag. 12. Tanácsi előterjesztés az 1891—95. 
évi községi pótadó egyénenkénti leszámolása 
tárgyában. 13. Tanácsi javaslat az erdő 
parkírozása tárgyában. 14. Pénzügyi és gaz- 
daszati szakosztályi előterjesztés a nagy lak
tanya istállóiban a választó rudak felvasalása 
és az ezredes által sajátjából ledezett 340 
írt kiadás megtérítése tárgyában. — Esetleg 
mis tárgyak.

A sz e sz gy á r  és h izlaló telep.
Múltkori czikkünk, amelyben Schlichter 

Gyula honvedhuszár százados urnák egy Nyír
egyházán létesítendő szeszgyár és hizlalót elep 
részvénytársaság alakításával való felállítását

sem haboznak tovább. György érzékenyen 
elbúcsúzik s a toronyban fölhangzó ki- harang 
szava elbucsuztatja vele távozó társait . . .

A következő képben azt latjuk, hogy 
Gábor Áron elkészíti az első ágyút, s a 
székelyek kivívják az első diadalt, mikor is 
fogolyként hozzak elő az ellenséggé lett Jánost. 
György szabadon bocsátja öt.

Aztán a piski hídnál vívott csata jele
nete következik. Bem tábornoknak néhány 
szaván kívül alig halunk beszédet, de oly 
remek kis harezot és lelkes játékot látunk a 
színpadon, annyi ágyudörgést és pu»ka- 
ropogást, hogy felelem támad bennünk.

Nem félünk azonbad sokáig. — Amint 
meglátjuk Küryt olyan fess hadnagyi ruhá
ban, amilyet Tiller Mór és tarsi csak készí
tettek, mindjárt megnyugszunk. Nem, az 
ilyen katonát nem lehet lelőni!

A színváltozás Szent-Györgyre visz a 
székelyek közz<-, ahová Bem tábornok érkezik 
katonaival annyi dicsőén megvívott csata 
után. Hitkan láttam úgy búsulni a színpadon, 
mint ahogy ez a/, ősz tábornok, mikor BU- 
háne és Küry éneklik, hogy „Búsul a lengyel 
hona állapotjan.*

Eddig tehát verőfény, dicsőség övezte a 
magyarokat, a jelenet-k harezot mutattak 
be. mely lelkesített s büszkeséggel töltött 
mi‘g . . Be mikor újra fölgőrdül a függöny 
s erdő középén, nádak között egy pár híres 
vörőssipkást látunk bolyongani, úgy elszorul 
a szívünk.

. . .  A segesvári csata végződik, Petőfi 
áll a színen megsebesülve, néhány katonával,

czélozó tervével foglalkoztunk, élénk meg
beszélés tárgyát képezte az elmúlt napok alatt.

Mint előre is sejtettük, a legtöbben kétel
kedéssel fogadták a hirt. — Kételkedtek és 
kételkednek kivihetőségében. Kételkedtek és 
kételkednek abban, hogy egy ilyen vállalat
nak jövője volna Nyíregyházán s főként pe
dig abban, hogy a részvénytársaság meg
alakítható volna.

Hát nézzünk a szeme közé egy kissé 
ennek a két kérdésnek.

Az első kérdés az: van-e, illetve volna-e 
jövője Nyíregyházán egy nagyobb szabású 
szeszgyárnak, amely sertés és marhahizlalassal 
lenne összekapcsolva?

Konkrét példa nem állván előttünk, ter
mészetesen csak az adott viszonyokra alapít
hatjuk véleményünket.

Az adott viszonyok pedig azt mutatják, 
hogy Nyíregyháza egy csaknem kizárólag 
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglal
kozó vármegye székhelye s egyszersmind úgy 
természetes, mint közlekedési tekintetekből 
központja.

A nyers termények tehát, amelyek a 
szeszgyár üzemben tartásához szükségesek, 
igen könnyen szerezhetők be. — A talaj és 
éghajlati viszonyok azoknak gazdasági elő
állítására kiválóan alkalmasak. Ezt igazolják 
egyébiránt a vármegye területén elszórtan, 
de nagy számmal található és egyesek tulaj
donát képező gazdasági .-zeszgyárak is, a 
melyek ellenkező esetben fel nem állíttattak 
volna, avagy megélni nem lennének képesek.

Maga a nyíregyházi határ szintén nem 
kivétel a megye többi határrészei közöli.

Ezeknél a vármegye területén meglevő 
gazdasági szeszgyáraknál azonban a nyíregy
házinak mar annál is inkább könnyebb volna 
a helyzete, mert akár a közüli, akar külö
nösen a vasúti összeköttetéseket tekintjük, 
amazok ezzel szinte őssz-- sem hasonlíthatók. 
Mióta pedig már. a tisza-polgári vonal is 
kiépült, azóta meg ismét egy nagy része a 
varmegyének került közvetlenebb összekötte
tésbe a vármegye székhelyével és pedig épen 
az a ré-ze, amely eddigelé a gazdasági szesz
gyárakat is nélkülözi.

Ha mindezen kedvező körülményeket 
tekintetbe vészük, .ehetetlen nem arra a

akik lefogják, nehogy a biztos halálba rohan
jon. t> ujra-ujra buzdítja társait, hogy hal
janak meg a hazáért . . .  de erőt vesz rajta 
mii a láz. Víziói vannak s a  szabadságbarcz 
néhány kiemelkedő mozzanata jelenik meg 
előlié. Az országgyűl* - képe, midőn Kossuth 
leborul a nemzet nagysága elölt. A branyisz- 
koi jégben-hóbaii vívott ütközet. Damjanirh- 
nak Szolnok melletti liarc/.a. Komárom vara 
a hős Klapka tábornokkal. Egymásután lát
juk e kepéket ügyesen megfestve a szin 
hátsó falán.

Egyszerre kardesörtetés hangzik s orosz 
katonák rohantak elő. élükön Jánossal.

— Hah! Téged kereslek! — kiállja 
György felé, aki Petőfi kíséretében van. — 
Harczolnak, szaladgálnak összevissza, majd 
eltűnnek a nádasban, egyedül hagyva a hal
dokló küllőt . . .

— Bit essem el én a harez mezején! 
szavalja költeményét Petőfi, a inig a szíve 
dobog. S egy pillanat múlva megszűnik élni. 
Aztán egy angyal ereszkedik le s magával 
viszi a holttestei.

De a legszebb mégis a következő kép 
volt. — Karácsony van, fekete karácsony. 
Györgynek a neje Eszter várja férjét, aki 
fogságban van. — M- gtudjuk, hogy li tlálos 
ellensége, János kornisszárus lett es feni 
gyűlöletének töret György ellen . . . Mos! 
kopognak az ajtón és santa szolga lopóz- 
kodik be, utána pedig György. Iiogv meg
láthassa ítélet előtt nejét, aki sikoltozva 
borul u keblére.

De nem sokáig tart az öröm. János 
jelenik meg két katonával s követeli, hogy

következtetésre jutnunk okmányszerü, vagy 
statisztikai adatok nélkül is, hogy Nyíregy
házán egy szeszgyárnak igen is jövője van

De különösen jövője van akkor és úgy, 
ha sertés és marhahizlaló teleppel hozatik 
kapcsolatba.

Az állattenyésztés eddig is egyik főfog
lalkozása volt a vármegye lakosságának. — 
Nagy hátránya azonban épen az állattenyész
tésnek, hogy biztos piaczra csak a már kész, 
felhízott vágó és szúró jószágok számíthat
nak s eddigelé hizlalással, exportra szánt 
hizlalással csupán épen a gazdasági szesz
gyárak tulajdonosai foglalkoztak és foglal
koznak.

Magára az állattenyésztő lakosságra volna 
tehát üdvös hatású egy nagyobb szabású 
hizlaló telep, amelyben biztos vevőre számít
hatna, s amely épen azért, mert a hizlalásra 
szánt jószágot csak Nyíregyházára kellene 
szállítani és nem távolabbra, magasabb árt 
adhatna az eladó tenyésztőknek például a 
kőbányai kereskedőknél, vagy azoknál a 
közvetítőknél, akik a kőbányai hizlalók szá
mára eszközölt vásárlásoknál még a saját 
hasznukat is kénytelenek számításba venni.

Hogy a kész, iiizott sertés és marha 
értékesítése szintén nem ütköznék nagy aka
dályokba, a tekintetben elég a Budapesttel, 
s Budapest révén a küllőiddel való kedvező 
vasúti összeköttetésekre hivatkozni.

Ami pedig a részvénytársaság megalakí
tásának nehézségeit illeti, c részben elismer
jük, hogy heverő, befektetésre váró pénz
bőség ugyan nem uralkodik nálunk, de épen 
erre való tekintettel a részvénytársaság akként 
volna megalakítandó, hogy inkább nagyobb 
számú, de kisebb névértékű, például 50 lorin- 
tos részvények bocsáttassanak ki. Ilyen rész
vényeket jegyezhetnek nem csak a tőkepén
zesek, hanem meg a kisebb hivatalnokok is, 
akikre a részvénytársaság épen ez áltál meg
közelíthetővé válván, a vállalat, mint az álta
lános vagyonosodásnuk egyik tényezője is 
fontos szerepet játszanék Nyíregyháza fejlő
désében.

Egyébiránt, hogy a vállalat épenséggel 
nem utópia, annak legeklatansabb bizonyí
téka az, hogy mint értesülünk, a szeszgyár 
és hizlaló telep felállításának eszméje iránt 
már a fővarosban is érdeklődnek, s onnan

Györgyöt adják ki, ő látta e házba betérni, 
(akit azonban felesége kis mellékszobájába 
rejtett.) — János megsúgja Eszternek, hogy 
csak egy szavába kerül s megment heti férjét. 
Erre az asszony eltávolítja a többi jelenlévőt, 
s mintha engedne János kéréseinek, a mellék- 
szoba leié inti őt s mikor ez közelébe ér, 
bedobja az ajtón, oda, ahol György rejtő/ik. 
Egy ordítás . . . es a következő pillanatban 
György véres késsel rohan ki a szobából.

Érzi, hogy menekülni kell . . . gyilkolt.
A koiniszárius két katonája most vissza

tér és urukat megölve találják. Az egész 
ház népe odagyül a szobába.

— Ki telte ezt? — kiáltják a katonák. 
Ki ölte meg ?

És erre előáll a szegény sánta szolga, 
véres késsel a kezében, büszkén verve a 
mellét:

— Én teltem !
A lajbija alól kihúz egy gyűrött vörös 

sipkát s a fejébe csapja.
— Ügy bánjatok velem, hogy én is

piros sapkás voltam!
Gsatay Zsófi ült mellettem, akin d több

ször senki sem neveltette meg a Népszínház 
közönséget, most ugyancsak tóiülgette a 
szemeit, mondván :

Ejnye no! Hogy ni *grikatják az
embert.

Tulajdonk pen a darabnak ezzel vege 
van. - Egy képben azt látjuk még, miként 
mesél a fehér hajú György nagyapó unokái-
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is érkeztek tudakozódások az eszme felvető
jéhez, Sehlichter Gyula úrhoz.

Igaz, liogy Budapesten több ember akad, 
akinél nem csak a vállalkozási szellem van 
meg, hanem talán a könnyebben mozgósít
ható tőke is, de ebből még nem következik, 
hogy budapesti részvényesek állítsák fel a 
nyíregyházi szeszgyárat es hizlaló telepet.

Vagy legalább is nem kívánatos, hogy 
ez következzék.

M á rcz iu s  15.
Szabolcsvármegye közönsége és Nyíregy

háza városa az 1848-iki nagy eseményekhez 
méltó fénynyel es kegyelettel ülték meg az 
ötvenéves évfordulói emlékünnepet.

Szabolcsvármegye közönsége márczius 14-én 
tartott díszközgyűlést a vármegye székhazának 
dísztermében. Nyíregyháza város közönsége 
márczius 15-ikén tartotta meg közgyűlését, 
amelyet megelőzőleg és kövelőleg az iskolák, 
az egyházak, majd az egész társadalom egy 
szívvel és egy lélekkel áldozott a nagy idők 
nagy eseményei emlékének.

A lefolyt ünnepségekről részletes tudó
sításunk a következő :

A vármegye díszközgyűlése.
Márczius 14-ikén délelőtt 10 órára volt 

összehívj Szabolcsvármegye törvényhatósági 
bizottsága. A bizottsági tagok lassú gyüleke
zése miatt a közgyűlés azonban csak '/, 11  
órakor vette kezdetét. Feltűnt az is, hogy a 
megjelent bizottsági tagok túlnyomó szaru
ban a Nyíregyházán lakókból kerültek ki. A 
vidék aránylag gyéren volt képviselve, ami
nek oka minden valószínűség szerint az 
lehetett, hogy e napra, illetve márczius 
15-ikére a szoc/.iulista mozgalmak kitörésétől 
tartottak inegyeszerte s ez a védelem tar
totta otthon a vidéki bizottsági tagokat.

A gy ülésterem azonban igy is teljesen 
meglelt, a karzatot pedig ezúttal is hölgyek 
foglalták el.

A diszmagyarba öltözött br. Feilitzsrh 
Jtcrthold főispán megérkezése után a nyír
egyházi városi dalegylet énekelte el a Honfi- 
dalt nagy halassal, melynek elhangzása után 
elnöklő főispán megemiekezven a közgyűlés

nak 1848-ról. Végül a felhők között Kos
suthnak mutatja egy angyal a mai Budapestet

Verő bizonyara s/.ép sikert fog aratni, 
hiszen a nagy sikerű „Ezer év* * mintájára 
irta e művet egeszen azzal a beosztással, 
hasonló drámai menettel, lg :n finom érzékkel 
válogatta össze a jeleneteket s szépen oldotta 
meg azt a nehéz feladatot is. hogy érdekes 
cselekvényt szőjön a történelmi képek keretébe.

Valónati úgy tűnt föl. hogy hazatiatlan- 
ságot követ el a/, aki elmulasztja megnézni 
a 4«-as idők ezen kis fényképét.

*
A Magyar színház is megrendelt egy 

alkalmi darabot, természetesen a múlt évi 
Ezer év mintájára, óhajtván, hogy a „cassa* 
is a Népszínház adta minta szerint alakuljon.

De bizony az arany lakadalom messze 
áll az Ezer évtől (távolság: 950 év.)

Ugy-e szerkesztő ur, ön nem rival rám 
a pesli megrendelések módjára: .csak rokon
szenves kritikát*? (különösen mikor nem is 
kritikát írok.)

Hiszen úgyis az igazság eszméjének diada
lát publikáljuk . . .

Bizony ennek az arany lakadalomnak nem 
nagyon Őrölhet az irodalom.

Nyolcz képből áll a darab, de ez a 
nyolez kis felvonás nem is egyéb képnél. A 
darab pedig a 48-as időknek népszerű kiadása, 
már t. i. a mennyit ez a néhány kép beszélni 
tud róla. Mert a színészek beszélnek ugyan 
0gy.(>gy keveset, de csclekvény, tartalom
hiányzanak. . .

Micsoda képtelen igények ! Hogy is lehetne 
három órai előadás alatt a Hymnust, Szóza

összehivásának előzményeiről s az alkalom 
jelenlőségéről, a gyűlést megnyitotta.

Ekkor Bory Béla bizottsági tag emelke
dett fel szólásra s mondta el nagy és köz
vetlen hatással a következő egész terjedel
mében közölt lelkes ünnepi beszédet:

Méltóságos főispán úr!
Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottságának 

mélyen tisztelt tagjai!
A magyar népszabadság 50 éves ünnepe! 

Egy hős nemzet egész történetet tárja fel 
ezen pár szó és felidézi a magyar nemzet küz- 
delemleljes múltját, feleleveníti a szabad esz
mék harezosainak hazaszeretetről áthatott te
vékenyei igét, felidézi a szabadságharcz vérme
zején kivívott dicsőségteljes győzelmeit, életre 
kelti a nemzet legszentebb törekvéseinek vív
mányait és felébreszti, mert kell hogy fel
ébressze, továbbra is a nemzetnek kipróbált 
tetterejét.

A magyar történelem lapjain arany be
tűkkel kell hogy megírva legyenek az 1848-ik 
évnek korszakalkotásai, dicsőségteljes ese
ményei.

Egy nemzet, amely annyi küzdelem, annyi 
elnyomatás után, lethnrgikus tespedéséből fel
ébred, egy nemzet, amely legszentebb alkot
mányos jogait érvényesíteni kepes, egy nem
zet. amely alkotmányának, szabadságának ki
vívásáért tehetségét,tetterejét, vagyonát, vérét, 
életét, önzetlenül a haza oltárára helyezi, azon 
nemzet méltán érdemes arra, hogy 50 ev le
zajlása után, azon korszak nagyjainak dics
fénytől köritett feledhet len emlékére hintsük, 
a hazaszeretetnek hervadhatatlan virágait.

1848. márczius 15! Más szavakba öntve: 
Szabadság, egyenlőség, testvériség!

Egy nagy, egy dicső korszak látománya 
ez. Látni véljük a szabadság utáni vágy ébre
dését. halljuk Petőfi .Talpra magyar, hí a 
haza" költeményének lelkesítő szavait, latjuk 
a magyar főváros terein a lánglelkü ifjúság 
tömörülését, halljuk a nemzet kívánalmainak 
1 i  pontban összefoglalt evangéliumának kihir
detését, látjuk a mozgalom élén reszt venni a 
honfiúi érzelmektől áthatott hazánk nagy fiait, 
és hogy a szabadság ébredésének első napja 
méltó befejezést nyerjen, a l> Ikesült tömeg

tót, Kossuth nótát Marseilleset énekelni, a 
Talpra magyart szavain, állítólag ezer töl
tényt ellőni, körmagyart tánczolni, a függönyt 
kétszer lebocsátani es és még valami cselek- 
venyt kívánni ?!

Elég annyi, hogy Koltay altábornagy 
unokája kérésére elmeséli 50 esztendei há
zasságuk történetét. A mint a mesébe kezd, 
mely az 1848. évi márczius 15. ével kezdő
dik, fátvollüggönyók ereszkednek le s a 
követke/ő képben a régmúlt történet kezdő
dik a szemünk előtt. Ez a kép Táncsics ki
szabadításának eléggé sikerűit illusztrácziója. 
Koltay a császári hadnagy ellenszegül a 
tömegnek néhány szál legényből álló őrségé
vel, de mennyasszonyának Katalinnak haza
fiasságtól lelkes szavaira, engednie kell. Mikor 
újra fölhúzzák a függönyt, már ők férj és 
feleség.

Ekképen lép föl Kossuth. Természetesen 
óriási taps fogadja.

Bemegy az ülés terembe, a hol a ren
dek már várakoznak rá s a mely függöny
nyel van a színpadi szobától elválasztva s 
elmondja híres beszédét: .leborulok a nem
zet nagysága előtt*. Mi csak a beszéd elejét 
és végét halljuk.

Ezután egy táborozási jelenet következik, 
melyben Komáromy Mariska gyönyörű szé
pen énekel egy magyar dalt, a végén pedig 
két pár körmagyart tánczol.

A piski hídnál vívott csata bemutatása 
azért volt érdekes, mert gyönyörű tüntetésre 
szolgáltatott okot. A mint a függöny legör
dült a közönség a jelen lévő agg honvédek 
felé fordult s óriási tapssal és éljenzéssel 
ünnepelte őket. A honvédek könnyezve baj

átvonul Budára, Táncsics Mihály államloglyot 
kiszabadítja és diadal utat rendez neki. A 
magyar nemzet, történetében ezen feledhetet
len nap volt alapvetője a sajtó szabadság, 
polgári és vafiási egyenlőség, közteherviselés, 
Örőkváltság, honvédelmi rendszer, felelős mi
nisztérium és annyi nagy és dicső alkotá
soknak.

Feltámadni látjuk a nagyok között is a 
legnagyobbat: Kossuth Lajost, a lánglelkü 
szónokot, a magyar szabadság apostolát, a 
nemzet atyját, a nép felszabadítóját. Sora
koznak és vetélkednek a hazafiságban Deák 
Ferencz, Andrássy Gyula, Batthyányi Lajos és 
Kázmér, Beöthy Ödön. Csányi László, Nyáry 
Pál, Mészáros Lázár, Szentkirályi Mór, Vuko- 
vics Sebő, Wenckheim Béla, Beniczky Lajos, 
de ki tudná felsorolni nemzetünknek mind
megannyi hallhatatlan jeleseit.

És a midőn az 1848-iki törvények által 
uj alapra helyezett magyar állam megvédé
séről gondoskodni kell, a n mzet áldozatkész
sége határtalan. A honvédség, mintha a föld
ből nőne ki, úgy teremnek a harezosok pha- 
lanxjai, anya küldi a fiát, nő a férjét, hon
leány a jegyesét a haza védelmére, minden 
tiszt született hadvezér, minden közlegény 
bornyújában hordja tiszti bojtját. — Latjuk 
Klapka hadtestét Kápolnánál, Tápió-Bicskénél 
győzelemre jutni, Damjanics és Vécsey diadalát 
Szolnokon, látjuk Bemet, a szeretett Bem apót 
Erdélyben a piski, szebeni, brassói csatákban 
tündökölni, Guiont a branyiszkói szorosnál, 
látjuk Gáspár Andrást a hatvani es isaszegi 
győzelmeken, Arad, Buda, Déva bevételét, a 
komáromi, (nagysarlói diadalokat, látjuk a 
vörös sipkások rettenthetlen két zászlóalját 
mindenütt halálmegvetéssel küzdeni, kikről 
Klapka is irataiban akként emlékezik, hogy 
a vörös sipkások öt-hatod része vitézségét 
vérével pecsételte meg és látjuk a m vtelen 
hősöket mind, szemükben a lelkesült ség láng
jával, szivökben a hazaszeretet kiolt hatatlan 
tüzevel, feledve csendes tűzhelyet, feledve gon
dos anyát, feledve szerető nőt, feledve mindent, 
de mindent, csak azt nem, hogy a hazaért, 
a szabadságért küzdenek és jelszavuk : előre!

Nagynak, ó végtelen nagynak kellett lenni 
azon hazaszeretetnek, mely a nemzet minden 
egyes fiában, most ölvén éve megnyilatko-

longtak. A dicső múlttal való házasságuk 
csakugyan aranylakadalrnát ülte . . .

A következő képekb n Budavár ostro
mát, egy pár orosz tisztet s a inehádiai 
szoros védelmét láttuk. Mindenütt Koltay a 
hős és mindenütt oldala mellett a neje.

Az a sok taps, élj nzés, mely szombat 
este a Magyar színházban elhangzott a nép
szerű alakoknak s a magyar katona hősies
ségének, de nem u szerzőknek szólt. Nagy 
volt a lelkesedés és nagy vol* a hatás, de 
ezt a történelem csinálta. Hiszen most csak 
a Talpra magyart kell hallanunk s az emlé
kezés mar lángra gyújt minden érző szivet.

Mint a hogy nehez lett volna valóban 
jó alkalmi darabot írni, úgy másrészről nem 
buktatott meg az aranylakadalom tárgyá
nál fogva.

És ne jöjjön extázisba egy gyönge ideg
zetű pesti ember mikor egész előadás alatt 
csak úgy durrognak a fegyverek és bombák ?

A lőporfüst erősen ingerel az éljenzésre ! 
Már pedig az előadás fele alatt oly füst volt 
a színházban, hogy kávéházban képzelhettük 
magunkat, daczára annak, hogy kávéház és 
csatatér kissé messze álló fogalmak.

* *
*

Ugy-e nem kiváncsi az ifjúság, egyesü
letek, polgárok szárakra menő szónoklataira ? 
Hiszen ünnepelnek otthon is. Ha nem hall
ják is Jókait a Muzeum lépcsőiről beszélni 
és nem látják, miként hordozza vállain Ma
darászt az egyetemi ifjúság, — de ép oly 
lelkesedést éreznek e napok alatt, mint mi. 
Es ez a fő! Z.
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zott. Nem volt elüttök semmi gát, semmi 
akadály midőn a szabadságért küzdöttek, nyíl
tan hirdessék magasztos eszméiket, bátran 
szállottak a legdulóbb csaták zajába, mártír
ként vérzettek el Arad Golgotháján és még 
a halálban is megüvegesedett szemekkel, sze
derjes ajkakkal csak azt lehelték: , éljen 
a haza!*

Áldott legyen emlékők, kik példát mutat
tak nekünk, miként kell apáink vérével ázta
tott hazánkat szeretnünk, áldott legyen emlé
kük, kik példát mutattak nekünk, miként kell 
alkotmányunk-, szabadságunk-, s szentesített 
intézményeinken csüggeni, áldott legyen dicső 
emlékők, kik példát mutattak nekünk, hogy 
közös akarattal, közős erővel, egyetértéssel 
elérhetjük azt, amit mindegyikünk szivébe- 
zártan imáiba foglal, amit 1848. márczius 15. 
megtestesített a szt. háromság eme szavaival: 
Szabadság, egyenlőség, testvériség!

És mégis honfiúi hálánk és kegyeletünk 
kifejezését — Bajza legméltóbban ekként 
örökíti meg:

Szabadság, te szép égi lóuy.
Érted vérzettének !
Vérzettek r» elhulltak dk.
De győzedelmesen ;
Tet'ök  *ugára át ragyog
Időn. envészeten

Mélyen tisztelt tőrv.-hat. bizottság!
így volt ez 50 év előtt! — Azt mondják 

az idők változnak és abban az emberek. — 
De nem így van, nem szabad, hogy így 
legyen egy nemzet elet ében, amely nemzet 
egy ezredév alatt hazafiságának, életképessé- 
genek, hazaszeretetének annyiszor jelét mu
tatta. — Ma is küzdünk alkotmányunk, sza
badságunk védbástyáit fentartani, — ma is 
védjük nemzetünknek szentesített jogait, — 
de békés, törvényes, alkotmányos eszközökkel 
vívjuk a csatát; és hogy ezen csatában a 
nyertes a nemzet legyen, biztosíték egyfelől 
a legalkotmányosabb király, de biztosíték 
másfelől a magyar nemzet fiaiban fektetett 
hitünk, reményünk is.

A fel zugó éljen-vihar lecsilapultával dr. 
Mezőny Béla, a nagykállói kerület országgy. 
képviselője állott fel s lelkes hangon emlé
kezvén meg a negyvennyolezadiki nemzeti 
vívmányokkal kapcsolatban a nemzet és 
koronás királya, első Ecrencz József ő felsége 
közötti egyetértésről, egy ő telségéhez inté
zendő felirati javaslatot terjesztett elő és 
ajánlott elfogadásra.

Ezután a Somogyi Gyufa indítványára 
az ünnepi szónoknak jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott a közgyűlés és elhatározta, 
hogy a beszéd az ülés jegyzőkönyvébe egész 
terjedelmében felveendő.

A gyűlés ezzel véget ért, s a közönség 
a dalegylet által előadott .Bilincs* hangjának 
hatása alatt emelkedett hangulatban osz
lott szét.

Márczius 15-én.
A többi ünnepségek márczius 15-én 

folytak le. Ünnepnapra ébredt c nap regge
len a város. A házak lobogódiszt öltöttek, a 
kereskedők üzleteik kirakatait díszítették fel 
és ünnepi ruhát öltött a város apraja-nagyja.

Reggel 8 órakor a zőldségtérről mozsár- 
lövések jeleztek az ünnepségek kezdetét. — 
Időrend szerint az iskolák voltak az elsők

A főgimnáziumban.
Főgimnáziumunk is kivette részét a 

márczius 15-iki ünnepségből, a mely kétsze
resen érdekes az ifjúságra nézve az által, 
hogy e napon adjak ki a .Kossuth Lajos- 
alopitvány* kamatait annak a VIII. osztályú 
tanulónak, a ki u magyar történelemben való 
kivaló jártasságáról a/, i y alkalomra kitűzött 
pulyatetel kidolgozásává! tesz tanúbizonyságot.

Az idén a pályázóknak ama tanulságokat 
kellett pályamunkájukban kifejteni, melyek 
hazánk utolsó ötven éri történetéből menthetők.
A kitűzött határidőn belül k< t pályamunka 
érkezett be, melyeket a bíráló tanártestület 
egyenlő értéküeknek minősítvén; az alapitó 
oklevél idevágó pontja értelmében az 50

!
! frtos pályadijat Vietórite István VIII. osztályú 

tanulónak ítélte oda a főgimnázium kormányzó 
tanácsa; a nnsik pályamunka szerzőjének, 
Deák István VIII. osztályú tanulónak pedig 
dicséretes szorgalomról tanúskodó dolgoza
táért 25 korona jutalmat szavazott meg.

A tanártestület által szónoki beszédre ki
tűzött pályázatban öten vettek részt; az első 
dijat (10 frtos arany) itt is Vietórisz István 
nyerte meg, a másodikat (5 frtos arany) 
Baruch Ernő VII. osztályú tanuló vitte el.

A „Bessenyei-kör* ódapályázalára egy 
munka érkezett be, mely az egy aranyból 
álló pályadijra érdemesnek Ítéltetvén, kiada
tott a jutalom a sokoldalú szerzőnek, a 
háromszoros diadal nyertesének: Vietórisz 
Istvánnak.

A pályázatok eredményével akként be
számolva, magáról az ünnepély lefolyásáról 
a következő tudósítást közöljük :

A főgimnáziumi énekkar megnyitó éneké
nek elhangzása után Vietórisz István mon
dotta el pályanyertes beszédét, valamint Oláh 
Lajos .Talpra magyar* szavalata, mely tet
szésben részesült. Azután dr. Vietórisz József 
főgimnáziumi tanár olvasta fel a .Kossuth 
Lajos alapítvány* kamataiért pályázó munkák
ról szóló jelentést, melynek kapcsán Benes 
László polgármester, a kormányzó tanács 
képviseletében buzdító szavakat intézve a 
pályamunkák szerzőihez és adta ki a részükre 
Ítélt jutalomdijakat. Martinyi József igazgató 
pedig a szónoki beszédre és ódára kitűzött 
pályázat nyerteseit örvendeztette meg a pálya
dijakkal.

Ennek megtörténtével még Vietórisz 
István pályanyertes ódáját szavalta el, méltó 
tapsokat aratva, mire az énekkar a . Talpra 
magyar eléneklésével fejezte be a szép ünne
pélyt.

A többi iskoliikban.
A községi polgári leányiskolában az iskolai 

növendékekből alakult dalkör hazafias éneke 
nyitotta meg az ünnepélyt. Ezután hazafias 
költemények szavalása következett. A Kovács 
Teréz és Kertész Ilona szavalatai után Imre 
Emma mondta el a nap jelentőségét tárgyaló 
ügyes em lék beszédét. Majd a Czinczár Blanka 
szavalata után Jármy Etelka olvasta fel 
Petőfiről írott dolgozatit, s a Lefkovics Júlia 
szavallatu útin a dalkör liazaíhis énekével 
• rt végett a nép ünnepély, a moly njabb 
dicsőségén? válik az iskolának.

A központi ág. ev. népiskolában a IIvm- 
nusz eleneklesével vette kezdetét az ünne|>elv. 
mrlynek elhangzása után Geduly Henrik 
lelkész tartott megnyitó beszédet. Utána 
Pazar István igazgató tanító olvasta fel a 
márczius 15-iki eseményekről Írott tanulmá
nyát. amely után az apró honfiak és hon
leányok meglepően bátor hazafias szavallatai 
következtek. \Y*gül Bogár Latos iskolaszéki 
elnök intézett hazufiságra buzdító beszedet a 
tanulókhoz, amely után azok a Szózatot 
énekelték el.

A róni. kath. iskolában Ver zár István 
esperes-plebáno.s nyitotta meg az ünnepélyt, 
amelyen a növendékek hazafias szavallatain 
kívül Görget István tanító emlék beszéde 
tette emlékezetessé az ünnepélyt a növendé
kek előtt. A kis lelkes -zavalók között nagy 
feltűnést keltett Ferlieska Gyula és Milotay 
lioriska értelmes és bátor fellépése.

Az ev. ref. iskolában a hazafias énekek 
és szavalatokon, valamint a Horváth István 
igazgató tanító emlékbeszédén kívül a Bán 
Lajos kántor tanító fáradozásának az érdeme 
az ünnepély kiváló sikere.

A {forog kath. iskolában szinten In/afias 
énekek és szavalatok töltötték he az ünne
pély programját, amelyet a liáicz Viktor 
segédlelke«z. továbbá a Korpos Mihály és 
Korpos Gizella beszedői egészítették ki.

Az izraelita elemi iskolában is hazafias 
énekek cs szavalatok közbon folvt le nz ünne- 
p'-ly. amelynek alkalmából Éried Ármin és 
Bónis Menyhért tartottak buzdító beszédeket 
a növendékekhez.

A templomokban.
Délelőtt 10 órakor újabb mozsárlővések 

közepette megszólaltak az összes tornyok 
harangjai, az Istentiszteletek kezdetét jelezve. 
Épen ezért, mert az összes templomokban 
egyszerre vették kezdetüket az Isten-tiszteletek, 
a hatóságok mindenikben kölön-külön kép
viseltették magukat.

Az ág. evang. templomban Bartholo- 
maeidesz János tb. főesperes tartott hazafias 
szónoklatot; a róm. kath. templomban Verzár 
István esperes-plébános, a gör. kath. temp
lom bán Fekete István főosperes végezték az 
egyházi szertartásokat. Az ev. ref. templom
ban a ref. dalkör hazafias énekszámai között 
dr. Bartók Jenő lelkész mondott imát. — 
Az izr. statuspuo templomban főként az 
énekkar gyönyörű éneke volt mély hatással 
a nagyszámú közönségre. Itt Friedmann 
Károly főrabbi mondóit hebor-nyelven imát 
a hazáért és a királyéit. Ünnepi Istentisztele
tet tartott az izr. orthodo.r hitközség is.

A képviselőtestület ben.
Nyíregyháza város képviselőtestüiete dél

előtt tartotta meg ünnepi díszközgyűlését a 
városháza nagytermében, amely zsúfolásig 
megtelt a képviselőtestület tagjaival és érdek
lődőkkel.

Bevezetésül a városi dalegylet a „Hym- 
nus*-t énekelte el, melynek elhangzása után 
Benes Ia íszIó polgármester lendületes szavak
kal emlékezvén meg gyűlés kiváló jelentősé
géről, az ülést megnyitotta.

Ekkor dr. Eerlicska Kálmán, a varos 
orsz. képviselője emelkedett fel szólásra és 
mondta el — feszült figyelemmel hallgatott, 
gondolatokban gazdag alkalmi beszédét.

A gyakori tetszészajjal meg-megszakitott 
beszéd < Ihangzása után. Benes László polgár
mester bejelentette, hogy Geduly Henrik 
képviselőtestületi tag indítványt adott he a 
képviselőtestülethez, amelyet Májerszky Béla 
főjegyző fel is olvasott, az indítványozó pedig 
hosszúbb szép beszéd kíséretében elfogadásra 
ajánlotta; s a kepviselőtestűlet egyhangúlag 
elfogadván, elhatározta, hogy Őfelségének és 
Kossuth Lajos-n&k arczképeit a gyülésterem 
számúra megfestetik.

Miután meg a Bartholomaeidasz János 
indítványára az ünnepi szónoknak jegyző
könyvi köszönetét szavazlak, a dalegylet által 
elénekelt .Bdincs* ezimü karének elhangzása 
illán a gyűlés szétoszlott.

A délutáni Ünnep.
A tulajdonképeni társadalmi ünnep dél

után folyt le a városháza előtti tágas tér
ségén. Még az időjárás is kedvezett ezúttal 
a márcz. 15-ike megünneplésének. Egész nap 
derült napfényes idő volt. amelyet csak este 
felé zavart meg egy kissé hűvös tavaszi szel 
és némi borulat.

Fel is használta a kedvező alkalmat 
Nyíregyháza város hazafias és lelkesedni tudó 
lakossága. — Igazan ezrével özönlött a 
városház-térre, köztük különböző testületek 
saját lobogóik alatt, úgy hogy a jelenvolt 
közönség száma bízvást tehető öt—hatezerre.

A városháza kapu-bejárata előtt emel
vény volt felállítva a főgimnázium dalkörével 
megerősített városi dalegylet számára.

Ezen az emelvényen történt meg a 
nyíregyházi nők áltál a varos részére készí
tett diszlobogó atadása is.

Három órakor vette kezdetét az ünne
pély. Az addig a Benczy Gyula zenekarának 
hazafias nótái mellett gyülekező és nyüzsgő 
sokaságban egyszerre templomi csend lett, 
mikor az egyéniéit dalegyletck Kölcsey 
,Hy|iinus*-at énekelni kezdték.

Annak elhangzása után Básthy Barnámé 
iirnő lepett az emelvényre a gazdag arany- 
hímzéssel ékes. nehéz fehér selyem lobogó
hoz, s a következő lendülettel előadott be
széddel adta azt át a varos képviseletében 
Benes iAszló polgármesternek;



N Y Í R E  G Y H  A  Z A

Tekintetes Polgármester ur!
Az ezer év emlékére. — A nyíregyházi 

nők! E felirat van hímezve ragyogó arany 
betűkkel e város zászlóján, m ert— 1896-ban 1 
a nyíregyházi nők elhatározták hogy ez év 
emlékére egy disz zászlót adnak Nyíregyháza 
városának.

E lobogó elkészült s ma e nagy napon 
nekem jutott a szerencse, hogy ezen emlékét 
a nemes városnak átadhassam azon kéréssel: : 
őrizzék azt meg híven s fogadják tőlünk 
szívesen, kérve a mindenható Istent: áldja j 
meg városunkat.

A midőn ezen zászlót a tekintetes Pöl- i 
gármester urnák megőrzés végett átadom 
teszem azt zászlónk jelmondatával:

Légy hű múltadhoz!
Küzdj a jövőért !
Bencs László polgármester messze 

hangzó hangon köszönte meg a nyíregyházi 
hazafias nők értékes ajándékát, amelyet aztán 
felvittek a városháza erkélyére, mialatt a 
dalegylet a Talpra magyart énekelte.

Ezután tartotta meg dr. Bartók Jenő , 
ev. ref. lelkész ugyancsak a városháza erké
lyéről hatalmas, messze halló hangon igazán 
lendületes és eszmedus beszédét, melynek 
minden szavát áhítattal hallgala a rengeteg 
közönség, ismételten harsány éljenzéssel és 
tapsviharral jutalmazva a korra ifjú, de kép
zettségben öreg kedvelt szónokol.

Még el sem csöndesedéit a beszéd utolsó ! 
szavain fellelkesült hallgatóság tetszés zaja, dr. , 
Victorisz Jószel az ág. ev. főgimnasium köl
tői lelkületű tanárja lépett ki az emelvényre 
s szavalta el messze csengő hangon ez alka
lomra írott következő alkalmi ódáját.
Hadd zengjen a dal kivívott diadalt,

Undd zengjen az hálaimát,
Harsogja örömmámorban a dalt

Mind' n magyar a hon bérez- s t ölgyein á t! 
Egy gondolat égjen az ifjú kebelben,

Egy vágy, mely az agg ajkun epedet; 
Ünnepre siessünk távolba-közelben .

Ó mert a szabadság ünnepe ez!

Mi vagy te csodás halalom, te deríts ég,
Mi vagy te szabatsng, mi vagy minekünk, 

Hogy véled a fájdalom is gyönyörűség.
Hogy nélküled boldogok nem lehetünk! ’f  

Megdobban alattad a föld, a nyitott sir, 
Megmozdul a kar, fellángol az agy, 

Megúdbban a szív s örömébe zokog, sir . . . 
Lelkűnknek imádatos istene vagy!

■ • Egy volt u magyar, diadalmas, erős, 
Ajkán a mikor szent esküje szolt, 

yvgy volt a magyar, mindegyike hős,
Mikor ágyudvrej kísérte a szót.

Küzdött, le-letoskadt ti (Jólgot a utján,
Vérrózsa fakatlt nagy tetteinél,

S  a végtelen útnak felere se jutván
Meghalt — — de a r eszme a sírban is éli !

Nézd, nézd, hogyan int lantjával a dalnok: 
Lelket az eszme, a gondolat ád !

Kezd, nézd, hogyan Mit kardjával a bojnok: 
Gyáva az, a ki megadjn magút!

Mily büszke, dicső faj, mily drága, nemes vér, 
Mily szent a kibontott zászló az ige:

Egy legyen a hon s minden fia testvér, .
S meg a pokol sem döntheti le !

Nem döntheti semmi le mar a magasból,
Ott áll a szobor fenn a hegy tetején,

Nem veszt soha többet a fénysugarakból: 
Oltárain áldoz az ifjú, a vén.

Tóikéit a nap és im elosztik az éjjel, 
Megszűnt az eget rázó zivatar,

Bekében a nemzet, vagy eszembe veszélylycl 
Munkálni, haladni, győzni akar'.

Hőre hát! s ki az üdvöt ígérted,
.>llj meg, ragyogó fény, lelkem előtt:

Áldd meg, kik a liarczban eleste ne k érted,
S  adj ezután iz a harcira erőt!

Tolszázad alatt ha letűnt ama rabság : 
bent s:áll/on a lélek, feszüljön a kar, 

Műveljen örökre csodát a szabadság,
Hadd tudj' a világ, mi a Talpra magyar!!

Az ünnepélyt végül a dalegyletek rekesz
tették be a Szózat eléneklésével Santroch 
Alajos karmester vezetése alatt, kinek a két 
napi ünnepségek sikerében kiváló rész jutott.

A közönség csak lassan oszladozott széj
jel, gyönyörködve a városháza kivilágításának 
még folyamatban volt munkálataiban.

A kivilágítás.
Alig kezdett sötétedni, a város lakossága 

az utczákra tódult, hogy a kivilágítás hatá
sos látványában gyönyörködjék. Egyesek már 
korábban meggyujtotlak ablakaikban és kira
kataikban gyertyáikat és mécseseiket, a tulaj- 
donképeni kivilágítás azonban csak 7 órakor 
vette kezdetét amit ismét mozsárlövések je
leztek.

Ekkor kezdték felgyújtani e vármegye- 
háza ablakaiban elkészített gyertyákat s a 
városházán el elyezett mécseseket is.

Ez a két legnagyobb középületünk volt 
legpazarabbul kivilágítva.

A hatalmas vármegyeháza temérdek ab
lakában két, sőt a nagyterem ablakában há
rom sorjával égtek a gyertyák, mig az erké- 
yek párkányzata mérsesekkel volt berakva.

A városháza kivilágításával a mérnöki 
hivatal valósággal remekelt. A hivatalos szo
bák ablakaiban gyertyák égtek. A nagyterem 
ablakainak, valamint a kapubejárói boltoza
tainak körvonalai mécsesekkel volt körül rak
va. Egész sor mécses égett az emeletet a 
töldszintlől elválasztó, valamint a felső pár- 
kányzaton is. Ezeken kívül a nagyterem abla
kai körül egyben a város, egyben pedig az 
ország czimere volt kivilágítva s az erkély 
közepén egy óriási transparens, amely az 
aradi szaoadság-szobor egyik alakját az ébre
dő szabadságot ábrázolta készítőjének: Fass 
József segédmérnöknek nem kevés dicsősé
gére. Igazán kár, hogy a felkerekedett erős 
szél a meggyujtott mécsesek közül számosat 
idő előtt eloltotta.

Szépen ki voltak világítva n polgári 
leányiskola, és a központi népiskola ablakai 
is, a magánosok pedig, kiki tehetsége szerint 
igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy kivegye 
részét a közörőmben.

Este • , 8 óra tájban az iparos ifjúság 
fáklyás menettel járta be a város főutezáit.

A közvacsora.
Este 8 órakor 200 terítékű közvacsora 

fejezte be az ünnep napot a Korona száloda 
táneztermében.

Az első felkőszöntőt Bencs László mon
dotta a királyra, utána Somogyi Gyula kir. 
közjegyző a nap jelentősegét ecsetelte, 
Majerszky Béla főjegyző, megemlékezvén a 
nap folyamán végbement zászló átadásról, a 
nyíregyházi nőket éltette, dr Jósa András 
vármegyei főorvos Kossuth Lajos emlekére 
ürítette poharát, Dömötör György róni. kath. 
segéd lelkész az életben lévő agghonvédekre, 
Halasi János pedig a délutáni ünnepély két 
főszereplőjére,: dr. Bartók Jenőre és dr. 
Vietórisz Józsefre mondott poharköszöntőt, 
melynek elhangzása illan a közönség nem 
nyugodott addig inig Vietóris: Józseffel ismét 
el nem szavalta!ta ódáját.

A közönség a vacse?& végeztével a 
teremben csak hamar túrhetlenné váló füst 
miatt 10 óra után oszladozni kezdett.

H írek .
— Bartholomaeidesz János ünneplése. A

nyíregyházi ág. evang. egyház agg lelkipász
torát : a közszeretet hon es nigy tiszteletben 
álló Bárt' olomaeidesz János t. lőespercst .i 
király legkegyehnebcbb elint.iro/.ás.i a Ferenc/. 
József rend lovag keresztjével tüntette ki. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter a 62 even 
keresztül lankadatlan buzgalommal folytatott 
papi és közéleti inunk dko lásival kiérdemelt 
kitüntetési jelvény átadásával Br. beilitzsch 
Jtért hold főispánt. bizta meg, ki e megbíza
tásának tegnap délelőtt 10 órakor tett ele

get. Az ág. evang. központi népiskola tágas 
díszterme szinültig megtelt a kitüntetett sze
retett lelkész tisztelőivel. Br. Feilitzsch Ber- 
thold főispán elismerő beszéd kíséretében 
nyújtotta át a Ferencz József rend lovag
keresztjét a meghatott főesperesnek, aki 
hosszú, érdekes reminisczencziákkal fűszerezett 
beszédben fejezte ki hűséges alattvalói hálá
ját és mélységes köszönetét a kegyes király 
legmagasabb elhatározásáért. Az összegyűlt 
közönség szívből fakadó üdvriadalma köze
pette tűzte fel a főispán az érdem rendet a 
meghatott lelkész keblére. Üdvözlő beszé
deikkel emelték az ünnepély fényét Majerszky 
Béla egyház-felügyelő. Ver zár István kath. főes
peres, Bartók Jenő reform, lelkész, Dömötör 
Györyy róm. kath. hittanír. Haas Mór Geduly 
Henrik, Bogár Lajos, M iterny Lajos főesperes 
stb. Az ünnepély végével felhangzó lelkes éljen
zés tett tauubizonvságot hogy Felség bölcs el
határozása Nyíregyháza város közvéleményével 
mennyire harmónikus. hogy ez a közvélemény 
mennyire elismeri a kitüntetett lelkész hervad- 
hatlan érdemeit. Délután 1 V* órakor bankett 
volt. armlyre a kitüntetett agg lelkipásztor köz
életünk szine javát egyesítette. Ott láttuk: 
br. Feilitzsch Berthold főispánt, Megyery Géza 
kúriai biró, törvénvsz *ki elnököt. Lázár Kál
mán kir. főügyészi helyettest, Popp György 
kir. tanácsos, pénzügy igazgat ót, Bencs L iszló 
polgármestert. Majerszky Béla egyházfelügye
lőt, Mann József dohányfelügyelőt, Martinyi 
József főgimnáziumi igazgatót, Verzár István 
róm kath. főesperest, Bartók Jenő ev. ref. 
lelkészt, dr. Ferlieska Kálmán országgyűlési 
képviselőt, Geduly Henrik ág. evang. lelkészt. 
Somogyi Gyula kir. kö'jegyzőt. Miterny Lajos 
debreczeni lelkész főesperest. Bartholomaeidesz 
László és Bartholomaeidesz Gyula ág. ev. lelké
szeket, Borbély Sándor ev. reform, főgond
nokot, s ezeken kívül közéletünk számos 
kitűnőségét. A rendkívül kedélyes bankett 
az ág. ev. központi népiskola dísztermiben 
folyt le. A háziasszonyok Bistlig Barnáné. 
Pazar Istránné és Geduly Henrikné úrnők 
voltak, kedves segítségül pedig őzv Bertalan 
Kálmánné. Básthy Berta, Benes Etelka, Kovács 
Irén, Majerszky Nelli, Maurer Irénkc kis
asszonyok szolgáltak. A fényes lakoma har
madik fogásánál felállott a dekorált lelki
pásztor. s szép szavak kíséretében éltette a 
iegbölcsebb es legulkotinányo?abb királyt 
felséges nejével egyült. Folytatólag éltette a 
tevékeny és közszeretetben álló főispánt, s 
aztán a vendégeit. — Bogár Lajos iskolaszéki 
felügyelő Bartholomaeidesz Jánosra ürítette 
poharat érdekes toa-ztban. Br. Feilitzsch 
Bérthold. dr. Bartók Jenő, Martinyi József, 
dr. Jósa András, Bencs László hatalmas 
éljenek kőzott szintén a kitüntetett lelki- 
pásztor egészségéért ittak. Szebbnél szebb 
felköszöntőikkel gyönyörködtettek a bankett 
résztvevőit: Dömötör György (a jelenlevő 
hölgyekre). Martinyi József, Somogyi Gyula, 
dr. Ferlieska Kálmán, Majerszky Béla, dr. 
Jósa András. Materiig I^ajos, Bartholomaei- 
desz László, Popp György, Pazar István, 
dr. Prok Gyula. stb. stb. A kedélyes ebéd 
a késő délutáni órákban ért véget.

— Esperességi közgyűlés. Az újonnan 
alakult tiszavideki ág. ev. egyházmegye első 
érdemleges közgyűlését e hó .'10-án tartja 
meg Nyíregyházán, a központi népiskola 
dísztermében, dr. Meskó László egyházmegyei 
felügyelő és Materny Lajos debreczeni lelkész 
főesperes elnöklete alatt. Egyik nevezetes 
tárgya lesz az esperességi közgyűlésnek az 
április 14- és 15-ik napjain Miskolczon tar
tandó egyházkerületi rendkívüli közgyűlésre 
a küldöttek megválasztása. Elő fog körű'ni 
az esperességi gyűlésen a kongnia ügy i-, 
amelynek a kormány által kontempláit ren
dezési módja ellen tudvalevőleg jiz ág . ev. 
egyház erős ellentállá*t fejt ki. A in h k o irz i 
egyházkerületi gyűlésen fogják Mn .tnt.m i 
n di. Péchy Tamás egyli i/k<Túi< ti felügyelő 
cmlékünepét cs elre i u lv<- szavazást a 
halálával megüresedett cgyhá/.kerüleli fel
ügyelői állás betöltésére.
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— Jótékonyság. Baruch Arnold, ki már 
annyiszor adta fényes tanujelét emberbaráti 
gondolkodásának és áldozatkészségének, a 
márczius 15-iki évforduló alkalmából 2 zsák 
lisztet, 3 zsák burgonyát és 1 zsák paszulyt 
küldött a polgármesterhez, a szükölködők 
közt való kiosztás czéljából. Nemes tette ön
magában hordozza dicséretét.

— Szabolcsvármegye községi és körjegyző 
egylete márczius hó 19-én délelőtt 10 órakor, 
Nyíregyházán, a vármegyeháza kistermében,
— az alábbi tárgysorozattal — rendes köz
gyűlést tart, a következő tárgysorozattal: 
Egyleti pénztárnok 1897. évi számadásának 
felülbírálása s a felmentvény megudá-a. — 
Felfolyamodás a községi elöljárók érdekében : 
a kenyszerbehajtások alóli felmentés tárgyá
ban. A jegyzők álláspontjának megvitatása,
— a vármegye területén fellépett communista 
mozgalommal szemben. Egyéb, netalán — 
törvényes időn belül — beadott indítványok 
tárgyalása.

— A büd-szent-mihályi gyilkosság. A
Dombrádi Zsuzsanna titokzatos halála íog- 
lalkoztatta ismét a nyíregyházi kir. törvény
széket három napon keresztül. Az eset rész
leteiben bizonyára ismeretes olvasóink előtt. 
A Tisza vizéből megcsonkítva, erőszakos 
halállal kimultan fogták ki kicsiny gyerme
kevei együtt a szerencsétlen asszonyt. — A 
gyilkosság gyanúja Schvarcz Adolf büd-s/t.- 
mihályi szabómesterre irányult, aki szeretője 
volt Dombrádi Zsuzsinak 2 even keresztül, 
s aki Büd-Szent-Mihalyról való eltávozásának 
utolsó perczeiben is együtt volt vele. Meg
erősítette a gyanút az, hogy az eltűnés és 
a gyilkosság bekövetkezése után három level 
érkezett Ó-Budaról és Becsből, amelyek 
Dombrádi Zsuzsanna nevében Írattak, s ame
lyek az összetett bizonyítékokkal Schvarcz 
Adolf kezeirásának tulajdonítanak. A szén- 
zácziós bűnesetben a múlt évi deczember 
hónapban megtartott végtargyalas eredmény
nyel befejezhető nem vob, mert úgy a vád, 
mint a vedelem pótvizsgalat megtartását 
inditványozta. A lefolytatott pótló vizsgalat 
után az ügy visszakerülvén a törvényszékhez, 
a folytatólagos végtargyalas e hó 14-dikére 
tűzetett ki. Az első napot egészben a múlt 
tárgyalás hosszú jegyzőkönyvének felolvasása 
foglalta el. Masnap, vagyis kedd' n vette kezde
tét a folytatólagos tanuhallgatás, s a vádlott ki
hallgatása. A nagy előkészülettel **s körültekin
téssel vezetett végtargyalas azonban nem ho
zott több világosságot a titokzatos ügyben s 
azt a benső meggyőződést keltette, hogy a 
bizonyítékok elégtelenek a vád m^gerősilésé
hez, bár egyenesen kizártnak látszik, hogy a 

# gyilkosságot más. mint a vádlott Schwarcz 
elkövethette. — A vádat kedden 4 órakor 
Ilrabovszky Aurél kir. alügyész terjesztette 
elő. Összetett bizonyítékok ügyes és szak
avatott csoportosításával tette plausibilissá, 
nogy a gyilkosságot Schwarcz Adolf követte 
e\. Ennek folyományaként kerte őt két rend
beli gyilkosság és egy rendbeli sikkasztás 
bűntettében bűnösnek kimondani. Dr. Kardos 
Samu védő csak tegnap reggel terjeszthette 
elő védő beszédét. Hosszan és részletesen 
bizonyította védenezének büntetlenséget. — 
Hivatkozik arra, hogy az igazi bűntettes fel
fedezhető nem volt ugyan, de az kétségtelen, 
hogy Schwarcz a gyilkosság elkövetésének 
idején másutt volt, mint ahol a végzetes 
drámának a következmények szerint lefolynia 
kellett. Beszéde 3 órát vett igénybe. —
A kir. törvényszék Ítéletét délután 5 órakor 
hirdette ki, s Schwarcz Adolf vádlottat az 
ellene emelt vád és következményeinek terhe 
alól a bizonyítékok hiányában felmentette.
A vádlott az Ítéletben megnyugodott, míg a 
vád képviselője az ellen felebbezést jelen
te t  be.

— Gyászrovat. Kővetkező gyászjelentést
vettük : Csajkos Amália ózv. Rácz Ferenczné, 
Cs jkos Borbála, ózv. Szik«zay Györgyné, I 
M.,os Er/.sébet férj. Tar Lajosné es Majos ! 
Fi rencz a maguk és a számos rokonság neve
lj n igaz fájó szívvel tudatják, szeretett test-
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vérüknek nagy-váradi Csajkos Miklósnak, thassi 
ev. ref. egyház 25 évig volt főgondnokának, 
szabolcsvármegyei bizottsági tagnak, folyó évi 
márczius hó 12-én 60 éves korában hosszú 
szenvedés után történt gyászos halálát. A 
megboldogultnak földi maradványai lolyó évi 
márczius 14-én délután 4 órakor fognak a 
thassi ev. ref. sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Áldás rs beke lengjen porai felett.

— Tűz. Nagy-Kállóban a Szamctz-féle 
gőzmalom tegnapelőtt, márczius hó ln-ikén 
eddig ismeretlen okból tüzet fogott s leégett. 
A tüzet sokan a szoc/.iálisták bosszuművenek 
gondolták, ami azonban távolról sem nyert 
beigazolást.

— A szocziálizmus. A fenyegető rém 
kezd vissza húzódni, s mindinkább tért hódit 
az a megyőződés, hogy a mozgalom szalma 
tűz volt, amely egyenesen a könnyű győze
lemre számított botorul. Márczius 15-ik 
napjára nagy forrongásokat hirdetett a fáma, 
ami azonban nem bizonyult valónak. Legve
szedelmesebb hely gyanánt hireszteltetett el 
Nagy-Kálló, ahol a szoczialisták a járásbiró-

! ság megtámadására s telekkönyvek elpu-zti- 
I tására készültek. A/, óvatos előrelátás Nagy- 
j  Kállóba egy század huszár különítmény ren- 
j delt ki. — A nevezetes nap u legcsekelyebb 
| rendelleneseg nélkül mull el. A -zoczialisták 

még csak életjelt sem adtak magukról. Úgy 
történt Bttd-Szent-Mihályon i~. Valósággal 
forradalmat hitlek kitörni a nyugalmában es 
józanságában teljesen feldúlt községben. Ott 

j sem történt semmi. Szóval a szoczializtuus 
I — hála Istennek — falra festette az ördögöt.

— Márczius 15-iki ablakbetörések. A ki- 
| világításnak kellemetlen eseményei is voltak.
| Nehány ki nem világított ház ablakai bünte- 
! lésül bezúzták. A többek közt bezúzták egy 
| tekintélyes katonaorvos lakásának ablakát.

A katona-orvos kirohant s egy gimnazistát, 
| akit ep ablaka alatt talált, arczulútött, holott 

az ablakot az utcza másik oldalán haladok 
közül valamely suszterinas üthette be. — 
Mint halljuk, a gimnázium igazgató.-aga az 

! illetékes helyen panaszt emelt a jogtalan 
| bántalmazás eheti.

— Szegény poéták. Az, amit Petőfi a költőről 
i és a sors ha ragról zengett, úgy látszik, nem

csak Magyarországon all, hanem angliaban 
is, ahol a regény- es drámaírók könnyen

j meggazdagodnak. A .British Weckly* föl- 
j  erníiti, hogy ha a jelenkori angol költőnek 

kötete 4<’On példányban kél el. az már a 
netovábbja a kelendős gnek. Az ilyen kedvező 
eset azutnn 1920 forintot jövedelmez a 
költőnek. Akikre azonban kevésbbe mosolyog 
a szerencse. szive»-örömest beérik 500—60o 
fonntal is. Elmondja továbbá a British 
Weckly, hogy olyan poéták, akiknek dalait 
szerte az oiszágban énekli mindenki, az élicn- 
halassal keketvesen küzkódnek s bizony sűrűn 
megesik rajtuk, hogy nőin tudják, hogyan 
szerezzenek ebédre egy-egy falat kenyeret. 
A regényírók sorsa persze sokkal különb. 
2 0 0 — 300  fontot a közepes regényíró is 
könyedéu megkeres, legjobban azonban a 
színpadi müveket űzetik. Volt az angol szín
darabok közt már olyan kasszadarab is, 
mely 60,000  fontot jövedelmezett.

— Európa katonasága. Európa hadereje 
körülbelül négy millió emberre tehető. — 
Négyes rendben fölállítva 40,000 kilométeres 
sort képeznének. Elvonulásuk egy évig tar
tana. — Eltartásuk minden nap 14 millió 
frankba kerülne; ezt Írja egy franczia sta
tisztikus.

A p ró ságo k  a hétről.
Hátrál az agarakkal!

Belfy András úrral csak nem tudunk 
dűlőre jutni. A múltkori helyreigazításunkkal, 
amelyben pedig szőszerint teljesítettük kíván
ságát, talán épen ezért, megint nincs meg- 

j elégedve. Most tehát ő irta meg mondani- 
I valóit a fenti czimmel amelyet már csak

azért is, hogy előzékenységünket kimutassuk, 
az alábbiakban közlünk, még pedig a Belfy 
ur kívánságához képest ingyen!

Tekintetes Szerkesztő úr!
A nyíregyháza 10 —sz: lapjában az 

apróságok hétről czikben személyem ellen 
szatiral, de nem úgy igaz. amint beszél, én 
nem kerestemfel a szerkesztőséget, hanem 
tkts. Sztempák adőügyitanácsos hivatalos 
szobájába az első negyed állami adó végre
hajtása iránt s az intés, végrehajtás befolyó 
múlt évi I800 tort hovatorditása iránt, 1200 
fornt amit az 5 tisztviselő a fogyasztásból 
— Sz: L: 2000 lóit forditatik a tisztviselők 
nyugdíj alapra és ne a város jövedelméből 
s közkölcsegből. éppen azon perezben lépet 
be Dr. Drok felelős szerkesztő úr a hivatalos 
szóbaba, tehát nem úgy igaz, hogy én keres
tem volna fel és annyit modtam, hogy ne 
tegyen ki engemet lapjába, hogy mindenhez 
értek, mert D< ak Ferenc/, az országbőlcse, 
Ko>uth Lajos kelten nem tudtak eleget tenni 
mindenkinek kedvére rnertha Ko»ulh Lajos 
1849-diki szabadsagharezban Görgeit fő be
löveti, akkor a Világosi fegyver letétel nem 
ottan! hanem törőkfőldön, keresztülvágva az 
ellenséges hadoszlopokon történt volna, én 
mint ujomz Erdélybe Bem táborába Déva 
alatt maros lolyo vize mellett többekkel 
együt rozsdás kardomat odadobtam rakásra 
s azután éhen-szomjan Lúgos városig balag- 
tunk az olahok kucsa inudjar fogcsikorva, 
vasdia fej»zekel utunkat áltnk. Lúgoson a 
könyörült asszonyok egy tányér pergelt levest 
adtak ingyen! s azután tovább mentünk 
temesvárig, onnét D» szabolcsiak elszöktünk 
muszka táborokon tudtam kisé velük beszelni 
elmenekültünk tehát meg is tudtam valamit! 
de 1850-ben besorozva lettem az 5. Hadeczki
L. ezredbe, ahol csaknem 17 esztuki Itáliába 
először, onnét alsó, felsó Aus/trii, Cseh, 
Lengyel országba tanyáztam egész az I80i.-ik 
Szkalicz üássm, Saár, l'odol, egész kunig 
rfű zig a tüzpiobat kikellet ülni, végre 1867- ben 
búcsúlevéllel szerencsétlen szülővárosomba 
jöttem, bar soha ne tettem volna azt, marad
tam volna kint. T* hát csak tapasztaltam 
valamivel többet s tanultam, merítettem az 
életből többet mint a czik író úr, azt fog 
erre mondani, hogy dicsekszem: eigener lob 
und zo weiler, tudom, hogy az ur is mint 
lángeszű Petőfy S. bakancsos volt. de jól 
hogy bakancsait korán lerúgta tan idővel le 
is degredaltak volna tán sat. jobnak latta 
czik iro ur is a pitykés mondurt levetni es 
fiskálisnak, helyetes virilis képviseleti tagnak, 
szerkesztőnek a tüielmes papíron kritizálni 
másokat kisebbíteni, de ne feledje! hogy 
mi is emberek s kiszenvedet emberek vagyunk, 
akik a város s a haza javát akarjuk!!! és 
ne egyeseknek jó a többinek rósz dolga 
legyen, csekélységemet 1864-ben mint kezelő 
őrmestert Albrecht főlierc/.eg megveregete a 
tálamat, megkérdezte, hová való vagyok, sat. 
él meg a volt századosom, jelenleg tábor
szernagy Galgóczy, aki ott volt ugyszinte 
18^7-ben Gyömórey tábornok is kezet fogot 
velem, Bencs László akkori tanácsos és Kul
csát Károly, Kerekreti Miklós többek jelen
létében. — a tábornok levele megvan nálam, 
nem kérkedek vele, de még kellet tudnom 
valamit, pedig csak hat télen átt jártam 
1836-tól kezdve az iskolát mint az amerikai 
szabóból Gorzonból lett köztársasági elnök sat. 
a katonaságnál is sok tanult Diákot az avan- 
ceben megelőztem, tehát tudnom kellett 
valamit, ha nem is mindent (ismét kérkedés) 
no mint Háry János, aki a nagy Napóleont 
egy erdő szélén vitézül nyakon csipte, any- 
nyira nem mentem, de meg szerkesztő úr se! 
sok sok volna elmondani való, de végre is 
csak annyit: jobb hátrább hagyni a fiatal 
agarakat, hátra van inég u fekete leves és ne 
szatirálni, mert a magas polczról aláesés köz
ben nagyob ütés esik meg az emberen, 
ajánlom becses figyelmében ezen sok irka- 
firka, ákom-búkom mert annak fogja mon
dani. szedjeki önérzetes szivére telt közzel
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a valót röviden és úgy tegye ki a becses 
lapjába ingyen.

Kiváló tisztelettel: Belfy András.
íme kiszedtük, vagy is hát kiszedetlük 

az egész nyilatkozatot önérzetes szivünkre 
tett kézzel s úgy tettük ki becses lapunkba 
ingyen.

C S A R N O K .

D eák-legendák.
Ir ta : M ik s z á th  K á lm á n .

A U ivdi te s tv é re k  k iad á s ib an  m eg je len t 
, N egyvennyolc* , a  m ag y ar szabadságliarcz ,84K— 
4 9-ben“ czim ii díszen m űben, M ikszáth  K álm án 
ké t leg e n d á t i r t  Deák Ferenczrő! — úgy, ahogy a 
tö rté n e ti  lén y e k e t a  nép fan tá z iá ja  átveszi Az 
egy ik  po m p át leg en d á t az elé je  i r t  b ev e ze té se i a 
M ikxzáth K á lm án  főszerke«ztőnége a la t t  m egjelenő 
.(hrssátjos H ír la p " nyom án i t t  közöljük :

Nem volna egész a Deák nagy alakja, 
, melyhez, hogy hasonlót találjunk — mint 
egykor egyik szívós politikus ellenfele, Paczolay 
János mondta — egész Hunyadi Jánosig 
kellene visszamenni a történelemben*, nem 
volna teljes az ő nymbusa, példátlan tekin
télyének és egyéniségének varázsa, hatása ki 
nein domborodnék, ha kimaradnának, vagy 
feledésbe mennének azok a legendák, melye
ket a nép gyúrt meg róla a valódi tényék
ből ugyan, de a maga hangján és a dátu
mokat néhol önkényesen rakva össze. Az 
anyag mind szent valóság, csak a köntöst 
adta rá a nép, de az is a történeti ada'ok 
szürke kenderéből van szőve, csak ki van 
egy kicsit színezve. Mar azért is érdekesek 
ezek a legendák, mert az gyakori eset, hogy 
a történelem megdézsmálja a regék mézét, 
ellenben ritkaság, hogy a rege a komoly 
valósághoz forduljon anyagért.

Szinte érzi az ember, miként születtek 
a legendák. A magyar nép hallván tetteit, 
mondásait, bölcsességét és mindazokat amik 
vele történlek, megnyilatkozott mesemondó 
hajlama s megirigyelte a tündöklő anyagot 
a történelemtől.

— De kár, hogy mind ez megtörtént; 
kigondolt mesének is eleg jo volna.

így gondolta és elvette a történelemtől 
kölcsön.

A Mcidlinyi fogadó vendnjek.
Megverték a királyt, hadait szétszórta a 

burkus ellenség.*) Egyetlen tábornokok a 
dolgai elrontották. But-ult is a király egész 
háznépével, hogy mitévő legyen. Mig végtére 
eszébe jutott, hogy van az ő egyik országá-

*l Königgra'znél.

bán, amelyikkel nem él békés lábon, egy 
nagyon okos ember: Deák Ferencz. Azzal 
kellene beszélnie, hogy tanácsot adjon és 
hogy kibékítse a haragos országgal.

Legott hivatja a király a kanczellárját — 
vagy hogy nem is volt az még akkor király, 
csak császár.

— Hamar kerestesse meg nekem 
kanczellár az öreg Deákot, bármerre lenne is. 
Köszöntetem szépen, fáradjon fel hozzám 
Becsbe egy jó szóra, vagy kettőre.

Nosza a kanczellár a titkárját menesztéí
— Eredj, édes szógám, Szegedy György 

ezzel a levéllel Puszta -Szent-Lászlóra.*) 
Köszönti a Felség az öreg Deákot, jöjjön fel 
hozzája.

Elindul Szegedy György a sebes gőz 
szárnyain, se étele, se itala addig, mig a haza 
bölcsére rá nem talál.

Otthon ül a vén Deák mogorva homlok
kal, gondoktól sötéten, mint hajdan ősz Toldi, 
az ország sorsán tűnődve, midőn kopogtat
nak az ajtón odakünn. Épen este van már, 
gyertyagyújtás előtt. Belép az idegen:

— Jó estét öreg bátya!
— Jó estét, kis Öcsém; mi járatban 

volnál?
— A királytól jövök; izenetet hoztam.
— No, hát kerülj beljebb; mit üzen az 

uralkodó ?
Átadja a levelet a Szegedy György, a 

kanczellár kezeirása; olvassa az öreg az 
ákom-hákomot s hatalmas homlokán mintha 
oszladoznának a felhők.

— Azt kívánják — mondja környeze
tének — hogy Bécsbe menjek. I lát elmegyek 
Elindulok reggel.

Másnap megindultak a titkárral, de az 
öreg rá parancsolt útközben, hogy csak men
jen ő más utón, majd ő is a maga utján 
megy.

— Te csak eredj, öcsém, vissza a gaz
dádhoz. a kanczeilarhoz, ne törődj, hogy én 
hol vagyok, ne láss, ne hallj, ne beszélj. 
Csak azt az egyet mondd meg * knirczetlár- 
nak, hogy engem mindjárt reggel fogadjon 
ö Felsége, mert én sietek Klára napra.**) 
Arról én soh'sc szoktam elmaradni.

— llát bátyám, merre megy, hová 
száll ? kérdezé ama bizonyos Szegedy György.

— Azt nem kell neked tudnod, se senki
nek. Majd csak betérek valahova s doktor 
Ferenczy név alatt sürgönyzók a kellő órá
ban, hogy hová küldjétek az értesítést.

*) D e á k .  s ó g o r á n á l .  O u t e r l i u l t e r  . í  z * e f n é l  t a r -  
t zkodott.

O á z t e r l m b e r n é  volt Klér.i Deák K'ára.

Szegedy György egy szót se kérdett 
többet. Magyarország bölcse jobban tudja, 
mit miért tesz, hogy sem ahhoz szó, vagy 
tanács férne. Sietett hát haza Szegedy György 
s lihegve nyitott be a kanczallérhoz:

— Jön? — kérdé mohón a hatalmas 
kanczellár.

— Azóta itt is van.
— Hol?
— Hiszen ha én azt tudnám. Csak azt 

tudom, hogy korán reggel akar a Felséggel 
beszélni, mert siet haza.

A kanczellár rohant a királyhoz.
— Jön? — kérdé élénken a király.
— Azóta itt is van.
— Hol?
— Hiszen ha én azt tndnám. Csak azt 

tudom hogy korán reggel akar Felségeddel
: beszélni, mert siet haza.

Osztrák miniszterek sápadtan hallgatják, 
hogy milyen alattvaló lehet az, aki a csá
szárral korán reggel akar beszélni.

A császár azonban jó kedvvel feleli:
— Hát jól van, keljünk fel ez egyszer 

korábban. Jöjjön mindjárt reggel.
Megviszi a kanczellár Szegedynek a hirt 

Szegedy Deáknak. Otthon már a sürgöny, 
hogy merre keresse: Meidling külvárosban, 
a Hasé vendéglőben.

Odaér este Segedi a Hasé fogadóba s 
tudakolja a vendéglőstől:

— Nem szált ide délután egy öreg ur?
— De bizony itt van; egy kis pakk

táskával jött. De már lefeküdt.
— Beszélni akarok vele.
— Ugyan hagyja a becsületes képű öreget 

— monda a vendéglős jószivüen — fáradt volt, 
hadd pihenjen. Nagy gond nyomja a szegény 
embert, nem szeretnék a bonbon lenni. Nagy 
dolog az, amiben ő jár . . .

— Ön talán ludja? — szól Szegedy 
ijedten.

— Hat igen. Kiöntötte előttem a szivét. 
A katonaílát jött megk resni s esetleg ki
szabadítani. Azt se tudja róla, meghalt-e 
vagy él-e még.

.Vége kövei kézik.i

P iacz i á rak .
— Marciim 1Ű. —

Búza . 12.20.
Rozs . . . . 8.10 8.20.
Árpa . . . 6.80 7.—.
Zab . . . 7.— 7.10.
Tengeri . . . 5.30 5.35.
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A  MAUTHNER-féle
hírneves

zárt és liatósaíuiIntr védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett

g i r  m ed v e -v é d je g y g y e l "VB
valamennyi nagyobb fűszer- és vaskereskedéeeü-

ben kaphatók.

j- 'í-  a Budapesten Audrássy-út 23 szám alatt létező Mauth- 
ner Ödön ezég csakis olyan csomagoknál vállal 
teljes jótállást egészen friss és valódi magvakért, amely cso
magok ragasztva, a medve-ábrával és I V I a u t h -

ner névvel vannak jelölve, úgy amint a mellékelt rajz is mutat.
(r>8—8- 7)
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Különfélék.
Esküvő védhimlöoltással. A délamerikai 

államokban a négerek jobban télnek az orvos 
ártatlan lanczettájától, mint magától a himlő
től és Atlantában, melynek lakossága leg
nagyobbrészt négerekből áil, már évek óta 
folyik a himlőoltás elleni háború, ami a 
feketék részéről már többizben igen mulat
ságos kihágásokra és tüntetésekre adott 
alkalmat. Pár hét előtt meghallották a 
himlőoltással megbízott hivatalnokok, hogy 
nagy néger esküvő készül, amelyen igen sok 
fekete honpolgár fog össze csődülni. Az 
oltásra vágyó orvosok összeesküvést szőttek, 
egy csomó legyveres rendőrt vetlek magukhoz, 
bevárták, inig a násznép összegyűlik, a 
lakadalmas házban és amikor javában folyt 
a vigssság, épen abban a pillanataiban leptek 
meg a mitsem sejtő beollatlan fekete vendég
sereget. amikor az asztalhoz telepednek. 
Mialat künn rendőrök állák el az ajtókat 
es ablakokat, hogy senki meg ne szökhessen, 
két orvos lefülelte a kétségbeesetten kapa- 
lódzó tiatal férjet, egy másik orvos pedig 
az ájuldozó niennyasszonyt fogta föl kar
jaiba és miután ez a két első áldozat 
megkapta a limfát, a rendőrök segítségé
vel az egész lakodalmi társasagot beoltottak. 
A feketék előbb kapálództak és ordítoztak, 
de amikor látták, hogy ez semmitse használ, 
megadták magukat. Amikor ptdig az orvosok 
és a rendőrök elvonultak, sóhajtva, nyöszö
rögve, de a viszonyokhoz képest elég jó 
hangulatban elfogyasztották az esküvői lako
mát és tovább mulattak.

A franczia kamara apró kiailisai. El
tekintve a képviselői napidijaktol, melyek a 
nagy kiadásokhoz tartoznak, a világítás, fűtés, 
szolgák fizetésétől, stb., vannak a francia 
kamarának bizonyos .apró kiadásai*, melyek 
az év folyamán, mint a legutóbbi háztartási 
vita során kiderült, elég szép összegeket 
nyelnek el. Italok czimén ezekben a kiadás-ok
ban 32,000 frank szerepel, de el kell ismerni, 
hogy a franczia honatyák, ha sokat isznak 
is, még többet Írnak, mert levélpapírra, 
borítékra, tolira és tintára 52,000 frank kellett. 
Minthogy a franczia képviselők még illat
szereket is kapnak, kölni vízre és szappanra 
is elég összeg, 15,000 frank kelleti, de ez 
vegre is nem igen sok. ha meggondoljuk, 
hogy Bourbon-palotában micsoda piszkos 
ügyeket tárgyalnak.

Tancztanitas.
Van szerencsém a n. é. közönséget tisz

telettel értesíteni, hogy táneztanitasi óráimat 
. /  f g ev. központi s omi nepi.ko'a díszter
meken folyó évi márczius 12-en, szombaton 
megkezdtem

Tanmódszercm annyira ismeretes, hogy 
szükségtelen azzal bővebben foglalkozni; a 
korral törekszem mindig haladni, nem létezik 
újdonság e téren, melyet azonnal meg ne 
szerezzek. Ez évadban is három uj tánezot 
(Pás de Patlneurs, Areadlen és (írazlent) 
fogok leendő lanitványaimnak betanítani, 
melyek rythinusos zenéjök és kellemes lépé
sük folytán, épen ügy, mint már általánosan 
ismert Pás de Quatre, gyorsan el fognak 
terjedni az egész országban.

Óráimat ismét úgy rendezem be, hogy 
egyik nap a kezdőknek, másik nap a hala
dóknak fogok előadást tartani, hogy tanítvá
nyaimnak elég idejök legyen iskolai teendői
ket is elvégezni, sőt azoknak, kiknek idejök 
egyébkent nem engedi, szerda, szombat és 
vasárnap délután adok órákat.

Beiratások eszkőzölhetők délelőtt 8 órá
tól 10-ig, délután 2 órától 4-ig lakásomon 
Tái oahiz-ntcza 4-Ik szám, folyó hó 12-étól 
'pniig a tánczórákon is.

Magamat és iskolámat a nagyérdemű k ö -  
zön‘"g becses pártfogásába ajánlva, vagyok

Nyíregyháza, 1898. márczius hó.
mély tisztelettel

iLPÜLDY KAROLY,
2 , oki. táneztanitó.
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E g y  m illió

A 2-ik m agy. kir. szabad.

O s i t á l y so r s j á t é k
0 0 , 0 0 0  t i . v o r e m «'*u y é u o l í  

jejyzéUe.

N Y Í R E  «_Y 11 A / .  A.

A 2-ik magy. kir. szab.

o s z t á l y s o r s j á t é k b a n
a sorsolási programul szeriül egy  m illió  
k o ro n á t, k hál hatalmas összegű készpénzt 
nyer u legnagyobb nyeremény a játékterv 
ít‘ g. szerint : ennélfogva ezen osztálysorsjáték 
nagyon elbnvös tiyereségi esélyeket nyújt: 
és pedig :

A  j  l é k t e r v  9 .  § .  ti  r n  t  a  : e * ; i » g > o i - b  
i y .  r e i u -  n y

1 . 0 0 0 , 0 0 0  k o r o n a .
E g y  m i l l i ó

A  i . y • r e m e i . y e k  k ö v -  K é z i l e g  v -m i i u K 
I f o s z t v a  :

N y e r *  »né i i y* -k  K< r> n  >

100,000
eredeti sorsjegy.

50,000
penznyeremenyt.

elke

1 á 
1 . 
1 ,

800,000
400.000
200.000 
100,000
90.000
80.000
70.000
60.000
40.000
30.000
25.000
20.000 
15,000 
ío.ooo
5.000
3.000
2.000
l.ooo

500 
:(00

200 , 170, 130 
100, SO, 40 korona.

50000 nyeremény es jutalom 13,160,000
melyek hat osztályban kisorsol- 

tatnak.
116-2 -i*

eredeti

Ü Irt — kr. 
:t frt — kr. 
1 frt "iO kr. 
-  frt 7.*» kr.

1
7
3

31
67

3
432
763

123*
00

47350

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
ósszes riU.000 nyeremény a mellette álló jegy
zékben lel van sorolva es a kormány ellen
őrzése mellett hat egymásután kővetkező rö
vid idókózben kisorsoltunk, midőn is a nyert 
összeg a szerenesés nyerőnek készpénzben 
kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket Lő 
áron adunk e l :
E gé sz  eredeti sorsjegy
Fél
N egyed  
N yo lczad

Az összegnek |Hjstautalvány«>u való vé' 
tele után azoiuial megküldjük a rendes ere' 
deti sorsjegyet az első huzásbani érvényűvel- 
Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket- 

Minden sors jegy küldeményhez az eredeti 
huza.-i programuiot i. megküldjük es minden 
húzás után vevőink azonnal megkapjak az 
eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket koezkáztatnak merész 
vállalatokba, a midőn a kilátásba helyezett 
nyeremény nagyon kerde-e*. — Ennélfogva 
kixzkaztassunk egy sorsjegy vételével arány
lag oly rsekely összeget, a mely által hirtelen 
nagy tokét nyerhetünk.

SorsjegykesjJetünk nagyon csekély és 
gyorsm elfogyhat, tehat ajánljuk, hogy a ren- 
delménynyel ne késsünk és kérjük azokat, 
lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre

legkésőbb f. évi m árczius 30-ig
hozzánk beküldeni.

Fehér Lajos és tá rsa
a m. kir. stáb. ositíljsorsjáték (őelárusüói. 

B ú d  r e s t ,  Gizelli te 5. sz.
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legbutbatósahb háziszer az eme»i- 
té t aiabaljogtaéra éa Kellő vérkeringés el. 
été-ére, elromlott é t bibáa vérrészeku 
eltávolitmi fás egészség f-ntart*sánsk á r 
feltételei , valamint a  gjomorh*j gyors éa 
birtos elháritáaira, p'd étvagytslansáv, sa
vanyú f !i tlffóg-s, felfúvódna, háoying r , 
teát- éa tyom orf jdalmak. gyomorrörc«, a 
gyomor m**gt-rb-lé** ételekkel. elnyilka* 
aod4«, vértolulás, béli et-*ga»gek, Hám r- 
heidnk és Ildi beteglégeknél 40 év ÓU liKe* 
reaeo batznalutik  :

Br. Dósa életbalzsama

M ndeu gyulád «s, aebek éa kvléaek 
lyógyitáa .r« biztos ere<lm«nyuy. | hátinál 
tslik  Teimevgyq;em éaoel, női m e|| meg-
keméoyedeaeoel, mely * gyermekek elvá- 
lau táaa alkaim áv.l aaokott HÓAllaai, daga
natoknál, vérkeléaek, gennyedések, I öröm 
kelés, köröm mereg a kéz vagy a lábuj 
jakon, kemény déa, dag dia, mirigydagaoat 
éa gvirdsganat iái 50 ét* aikereaeo baazntl- 
náltatnak a  :

Prágai házi kenőcs
t[B .F r> |aar iyögy««art*rAból Prága, 30 3 . ÍÍÍ7||

A neveseit üaltaa n f ■leleten az rmeii- 
téa minden munkálkodás »t, egéizaéget ét 
tszta vért eredményez és egy biztoa, elter- 
ijedt kaazoos népházi aser.
1 üveg 50 k r .,  dup la  iv e g  1 f r t ,  postán 

küldve 20 k r r a l  tCbb.

A gyógyulás fajdalom nélküli s  kenóc* 
bflaitó hatása alatt*
1 dohot 25 k r .,  po stán  küldve •  k r r a l  

t ib b .

Óvás |  M. Jenki caak a valódi készítménye
ket kérje B. Fi agner gyógyazertá- 
rából éa figyelembe veendó, hogy a 

csomagolás minden része Dr. Boán balzsama 
as oldalt levó gömbölyű védjegygyei van
ellátva, ellenben * prágai házi kenőcs csom a

golása, az oldalt levó BV * hámmszegU védjegygyei van ellátva. Mindenki, aki nekem 
egy hamisítványt feljelent, jutalomban részesül. — Szerekre mono el'sm erö nyl- t á  
latkozatok állanak rendelkezésre. 5 6 6 -2 6 —7) n

Raktár: Török J, Egger A., Thalmayer és Seitz és Kocfimei* tér utóda 
Budapest, továbbá Korányi {lmre, Szopkó Alfréd gyógyszerészek Ny.regyhaze. t i
A készítő fóraktára: B. FRAGNER gyógyszertára .a fekete sas* hoz ^  

í í  Prágában. Sporner utcza végén 203. sz. f f
J Posta i m egbízások haladékta lanu l eszközöltetnek. J
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