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Deczember 2.
Holnap lesz öO éve an n ak , hogy 

I Ferenc/. Jó zse f ő se in ek  tró n já ra  lé
p e tt. V ihar ilu lt ak k o r M agyarorszá
gon, oly uagy és oly erős, hogy pusz
tí tá s a i  a  m agyar p o litik a i és tá r s a 
da lm i é le t  m inden fá já t, v irá g á t és 
gyüm ölcsét csaknem  húsz hosszú év 
ta r ta m á ra  m egsem m isíte tték .

A t ró n ra  lépő ifjú  k irá ly t a  rom 
boló részben nem fogad ta  öröm  ujon- 
gással az a  nem zet, am elynek  ezer 
éves tö r té n e lm e  a  k irá ly  hűség, a 
k irá ly ság  nagy p o litik a i gond o la tá 
hoz való  tá n to r í th a ta t la n  ragaszko
dás legragyogóbb  példáit, m u la tja  fel. 
Az ak k o r e lto jta n i k ényszerü lt d inasz
tik u s  érze lem , am ely m indenkoron 
a szem élyre való te k in te t  nélkül K 
csodás erejű  Szen t Is tv án  k o ro n á já 
nak b ir to k o sá t üdvözölte  m élységes 
h ó d o la tta l és hűséggel, — csak húsz 
esztendő m úlva tö r t  ki. És azó ta, 
hogy Szent Is tv á n  tito k z a to s  h a ta lm ú  
koronájának  tu la jd o n o sa  az ősi tö r 
vények szellem e, p a rancsa  és t a n í t á 
sai sze rin t, de érzelem ben, m unkában, 
ö röm ben  és fá jdalom ban  is egybe 
fo r ro tt  a h-gháládatosabb  n e m z e tte l; 
a zó ta  á ldás k iséri e nem zet m inden 
cse lekedeté t, azó ta  ez a  nem zet ö n 
ön nagy e rén y e ; a  k irálybúség  á lta l

A „NYÍREGYHÁZA" TÁRCZÁJA.
A H árom  Kázm érró l.

Jótékonya iéin műkedvelői elóadast ren- 
ilezett a nyíregyházi jótékony nőegylet izom- 
balon és vasarnap , sle a színházban.

.Hogyan, hogyan nem? Miért, — miért 
nem, a .Három Kazmér- -l választották.*

Ez az idézőjel közé foglalt mondat a 
múlt heti apróságok közül való.

Sokaknak feltűnt ez ott. Bővebb ma
gyarázattal azonban nem szolgáltak az Apró
ságok. Mert hát azok nem is arravalok. Meg 
aztán az előadás M tt  talán nem is lett volna 
egeszen ildomos a darab megválasztásáról 
beszélni, hanem ha kedvező értelemben.

Most már előadás után vagyunk. Föl* 
tehetjük az élesebb szemüveget.

Ezen keresztül pedig mindenek előtt azt 
látjuk, — és eit szinte jól esik látnunk, — 
hogy az a .Három Kázmér- , amit a mű
kedvelők előadtak, nem az a .Három Kát- 
inér“ vala, amelyet Beöthy László, a Magyar 
Színház ez idő szerinti direktora pár év előtti 
fiatalabb éveiben elkövetett.

Beöthy László nem úgy irta meg azt a 
darabot. Hanem úgy, ahogy azt a műked
velők elő nem adhatják. — Még pedig azon 
egyszerű oknál fogva, mert a műkedvelös- 
kód, '  ma még nem kenyérkereset, nem üzlet.

le t t  oly nagygyá. am ilyen valam ikor 
a hom ály fedte m ithoszi korszakban 
volt.

Sajátságos rak o u czátlan  term észe
tü n k  van. Ha valam elyes bajba ju 
to ttu n k  az. ezer év a la tt, am ely el- 
v ih a rz o tt nem zeti létünk fö lö tt, avagy 
bajba lenni képzeltük m agunkat, 
sohasem  té r tü n k  a baj valódi forrá
sainak  e ltü n te tésé re , de m indig ke
restü n k  va lam it, vagy va lak it, ak in  
k itö lth e ttü k  a  harag u n k a t szerencsé
sen néha, még nagyobb bajba ju tv a  
legtöbbször. A nem zet következetlen  
sége, s fegy el in eze ttlenség  a cseleke
de te iben  m iudenkorou bosszút á llo tt  
ra jtu n k .

Az őseinek őrökébe való lépés 
50-ik évfordulója a  m agyar nem zet 
érzelm i v ilág á t részekre o sz to tta . E 
részek egyike m egtagad m indeu kö
zösséget e nap jelen tőségével.

Nem szá llh a tu n k  v itá ra  azokkal, 
ak ik  a közjogi th eo riák  egész h a lm a
zával á llan ak  elő annak  b izonyítá
sára , hogy 1. F e ren c/ József 1848. 
deczeinber hó 2-dikán M agyarország 
k irá ly a  nem le tt. Azokkal sem. akik  
a  m agyar nem zet á llam i ü n n ep eit el 
nem tud ják  képzelni anélkül, hogy 
annak  in te g r itá sá t ne é rin tsék  az 
A usztriával való viszonyunkból eredő 
k e llem etlen  vonatkozásukkal. Hagyjuk

Ellenben a színészet azon az utón van, 
hogy előbb utóbb teljesen es kizárólag üz
letté lesz. Azok a bizonyos soka' és nagy 
hangon hangoztatott művészi és kulturális 
ezélok mindinkább háttérbe szorulnak. Mert 
az eszkimók jobban szaporodnak, mint a 
fókák. A fókákat tehát csalogatni kell, még 
pedig olyan csalogat,, szerekkel, amelyek 
vonzanak.

Ilyen csalogató szer a színész direktorok 
kezében minden olyan darab, amelybe a fia
tal leányokat nem szokás elvinni, de amelybe 
epen ezert vágynak nemcsak a fiatul leányok.

Ilyen csalogató szernek szánta Beöthy 
László is a .Három Kázmér*-t annak idején 
és nem rajta múlott, hogy erre a czélra is 
gyarlónak bizonyult.

Pedig a mellett, hogy a szinműirás tör
vényeinek legelemibb szabályait sem tartotta 
szem előtt és nem gondolt a cselekményen 
és a belső szerkezeten kívül a helyzetek és 
alakok valószínűségére sem: az eredeti .Há
rom Kázmér- -ba még jó egy nehány olyan 
otromba és ügyetlen úgynevezett pikantériát 
is szótt bele, aminők pár év előtt is még 
csak az Orfeumokban voltak megengedve.

Mikor a .Három Kázmér- először színre 
került, a fővárosi lapok kritikusai és színi 
tudósítói azzal mentegették a fiatal szerzői, 
Beöthy Zsoltnak, a finom ízlésű kiváló esz- 
thelikusnak a fiát, hogy úszott az árral, mikor 
ilyeneket engedett meg magának.

Lehet.

békén a  lelk iism eretükkel azokat a  
hazafiakat is, ak ik  a  sarkala tos ősi 
törvényeink  e re jé t és é rvényét az 
azok szellem ében való érzelm i meg
ny ila tkozástó l a p á rtá llá su k  egyol
dalúságának k o rlá to lt látóképessége 
m ia tt  aggódva féltik.

Senki e szép hazában nem k íván ja , 
hogy holnap az osztrák  császár g lori- 
tikaltassék. Azt sem, hogy a  holnap 
keserves praem issáiban az, am i á llam i 
lé tünk  időleges m egsem m isítésével 
kapcsolatos, buzgó ü n n ep elte tés tá rg y a  
legyen. E nnyire a  h ip erloyalitásnak  
nevezett gyenge elm éjüség sem m ehet. 
De nem lehe t akadálya  annak, hogy 
a m agyar m illiók  a jkáró l buzgó fo
hász em elkedjék a m indeneket kor
m ányzó is ten i Kegyelemhez, hogy a 
legszerete ttebb  á ld o tt  szivü k irá ly t 

i erejében ta r ts a  és óvja meg — Nem 
állam jogi dem onstrácziók kellenek hol
nap, íókép nem  olyanok, am elyek h á t
rányosan é r in th e tn é k  függetlenségün
ket, tö rvényeink  épségét és közjog- 
in tézm ényeinket. hanem  a nagy k irá i 
lyához benső ragaszkodástól e lte lt  m a
gyar s z í v  érzelm ei á lta l  fö lparaneso l- 
hév te ljes ima. am ely közjogot, u em t 
zeti é rd ek e t nem sért, de áld és t e r 
m ékenyít

Gondolkodjék bárki akárhogyan , 
dobja oda az érzelm i v ilág  eróssé-

Annyi azonban kétségtelen, hogy gyenge 
úszónak mutatta be magat. Nemcsak azért, 
mert szabadjára vitte az a bizonyos ár, ha
nem azért is, mert tempói is nélkülöznék 
minden öntudatossagot.

Olyan lelt a .Három Kázmér- , mint 
egy prózába fűlt operettszöveg, amelyre nem 
akadt, aki versekbe öntse át, valamint az 
sem, aki megzenésítse.

Nem lehetetlen, hogy maga Beöthy 
László is operettszövegnek szánta a .Három 
Kázmér*-t. Olyan gyönge mese. olyan lehe
leden alakok es helyzetek, olyan üres semmi
ség csak operettnek valók.

Valószínűvé teszi ezt a feltevést az is. 
hogy maga se tudta darabját minek nevezni. 
Meg bohózatnak se merte. Elnevezte tehát: 
.Énekes bohóságának.

Hát — tisztelettel legyen mondva — 
ezekért nem tudtuk mi azt megmagyarázni, 
hogy miért kellett a műkedvelők részére épen 
ezt a .Három Kázmér‘ -t választani. Ezt a 
léha ürességet, amelyet aztán előbb olyan 
alaposan meg kellett vörös plajbászozni, 
mielőtt a szerepeket kiirták volna belőle.

A színészektől is csak azért nézik el az 
ilyen kaliberű és irányú darabokat, mert 
élniök kell az istenadtáknak. De hát abból, 
hogy a vásári panorámás czintányérral, nagy 
dobbal, vastagon mázolt szörnyalakokkal 
kénytelen sátrába csőditeni a vásári publiku
mot, még nem következik az, hogy a zsu - 
rokra, vagy családi összejövetelekre szóló 
meghívások is ezt a példát kövessek.
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get a napi politika harczában föl
kavart hullámoknak, azt eléri, hogy 
a nemzet és királya közötti fogalmi 
és érzelmi egységet megbolygatja, de 
azt nem, hogy az ösmagyar szellem 
hálájára és elismerésére tegye magát 
érdemessé.

A magyar alkotmányt épen a 
legnemesebb szivü király örök érde
mei miatt nem kell többé félteni 
sem ennek a királynak életéért, bol
dogságáért feltörő imától, sem a 
rosszakarat és tudatlanság támadása
itól, amik többet akarnának látni az 
50 éves évforduló alkalmában, mint 
a nemzet mélységes tiszteletéllek, 
hódolatának és szeretetéuek egyik 
alkalomszerű megnyilatkozását

A magyar természet a jóbarát 
ünnepeiben rokonérzéssel osztozik. De 
ha a jóbarát a magyar király, olyan 
jó magyar király, akkor a história 
eseményeiből előtörő vonatkozások 
bevonása nélkül nem osztozni örömé
ben a ritka alkalomból, aligha nem 
— bűn.

Imádkozni alkotmáuy sértés nélkül 
is lehet.

Közügyek.
— A közigazgatási bizottság deczember 

havi rendes ülése a közbeeső ünnepnap 
miatt folyó évi deczember hó 22-ón fog 
megtartatni.

— Vármegyei szabályrendeletek jóváha
gyása. A vármegye közönsége által az isko
lai rend védelme tárgy éhen, a köztisztaság
nak a vármegye községeiben való biztosítása 
es a vámszedési jogok gyakorlata tárgyában 
alkotott szabályrendeletet a belügyminiszter 
jóváhagyási záradékkal ellátta.

— Jóváhagyott városi szabályrendelet. 
Nyíregyháza varosa állal a nyilvános előadá
sok, mutatványok, tánczvigalmak. zene és 
daietti yek tarthatasára nézve alkotott sza
bályrendeletet a belügyminiszter jóváhagyási 
záradékkal ellátta.
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Vármegyei számvevők orsz. 
órtekezlete.

A pén/.tár és számvevőségi személyzettől 
nyert megbízatás következtében Pestvármegye 
főszám vevőjének meghívása folytán folyó hó 
20-án megtartott országos értekezleten meg
jelenvén. annak lefolyásáról következőkben 
számolt be M ilcccc G y u la  vármegyénk főszám
vevője.

Somogy vármegye föszámvevője, mint 
korelnők elfoglalván az elnöki székét, felhívta 
a mintegy negyven tagból álló küldöttségi 
tagokat, hogy elnök, előadó és jegyzőt 
válasszanak.

Elnökül Hun vad vármegye föszámvevője, 
előadóul Torontálváruiegye föszámvevője, 
jegyzőül Pestvarmegyt* * alszámvevője válasz
tattak meg, kik is az elnöki emelvényen 
helyeiket foglalván, elnök az értekezletet 
megnyitottnak nyivánitá és felhívta az elő
adót. hogy az értekezlet tárgyát pontonként 
terjessze elő.

Ezt megelőzőleg kimondta az értekezlet, 
hogy llunyadvártnegye föszámvevője által a 
törvényhatósági számvevőségek ügykörének 
és számvitelének egyöntetű szabályozása s 
ezzel kapcsolatban a számvevői és pénztári 
tisztviselők javadalmazasának rendezése czéljá- 
ból megindított országos mozgalmat magáévá 
teszi.

Ezt követőleg elhatározta az értekezlet, 
hogy a számvevőségek hatáskörének, szolgá
lati viszonyainak egyöntetű tétele végett a fenn
álló szabályzatokat módositandóknak tartja, 
ebből kifolyólag az 1S83. évi XV. t.-cz. 17. 
§-a alapjan (7 Mii) sz. belügyminiszteri 
rendelettel kiadóit szabályzatot ennek alá
vetni kivanja.

Elhatározta továbbá az értekezlet, hogy 
a törvényhatósági joggal felruházott varosok 
pénz- és vagyon kezelésének, valamint szám
vitelének meghatározásu egységes szabályzatba 
foglalva nem lévén, rendeleti utón megállapí
tását kívánatosnak tartja.

Kimondja az értekezlet, hogy a kóz- 
igazgatás államosításának megvalósítását mi
előbb óhajtja és áthatva a vármegyei szám
vevőségek hivatásának kiváló fontosságától, 
azokat, mint független vármegyei >zámvevó- 
szekeket óhajtja az állami adminisztrálió 
keretébe beilleszteni, mert csak igy lesz 
képes hivatásának megfelelni.

Elkerülhetetlen szükségét látja az érte
kezlet annak, hogy a községeket illetőleg a 
pénzkezelésre nézve kötelezően megállapítandó 
egységes szabályzat hozassák he.

Elkerülhetlenül szükségesnek tartja, hogy 
a község jegyzői szigortat szabályza a módosi- 
tassék, illetve szigoritassék.

Már előre jelzi, hogy az államosítás 
esetén czélszerübbnek tartaná, hogy a közsé
gek pénzkezeiének felügyelete alól a községi 
jegyzők feloldatnának es ezen munkakörrel a 
községektől teljesen független a vármegyei 
számvevőszékeknek alárendelt és megfelelő 
minősítéssel biró számvevők vagy polgári 
tisztek bízatnának meg.

Kimondja az értekezlet, hogy a szám
vevőségi és pénztári tisztviselők fizetésének 
a kűzigazgatas államosítása előli i rendezése 
tekintetében Győrvármegye tisztikara által 
megindított országos mozgalomhoz csatla
kozik s a tervbevett rendezés mielőbbi meg
valósítására bizalommal tekint.

A fent lefektetett elveknek megfelelően 
memorandum alakjábani kidolgozásával és 
annak a belügyminiszter úr önagvmeltosagá- 
nak mint tisztelgő kü.döttseg átadásával egy 
lo tagú bizottság küldetett ki, kiknek utasításul 
adatott, hogy a közigazgatási javaslatoknak 
ankettszerü tárgyalásához egyes törvényható
sági föszámvevök meghívására önagymellósága 
figyelmét felhívjak.

Kiküldetésem eredményét a fentiekben 
kívántam közzétenni.

.Miket/. Gyula,
vármegyei főszám vevő.

A debreczeni sz ín észe t  
jubileuma.

Debrecen varos közüuscge méltó lelke
sedéssel ünntpelte a debreczeni színészet 
fennállásának d&zéves évfordulóját. A/, ünne
pélyen képviselve volt Debreczen varos egesz 
társadalma, a budapesti sziulia/.ak és az iro
dalmi társaságok küldöttei; akik pedig ueiu 
jöhettek el, levélben vagy táviratban fejezték 
k i , hogy leletben együ t ünn *p -Inek velünk. 
Maga az ország ijchigy minisztere Ve rezei 
Dezső szintén megemlékezelt Debreczen kul
turális ünnepéről es D é g e n fe ld  főispánnal 
képviselteit magát. Megemlékeztek meg 
Debreczen nagy ünnepéről J ó k a i  M ó r  a 
magyar írók fejedelme, a ki fényes palyaja-

Még különleges alkalmakkor sem. Leg
feljebb ha .juxból* !

•

Ideje azonban, hogy ezen kis zsörlőlő- 
des után tuiajdonkepeni tárgyunkra tér
jünk át.

A nőegylet által rendezett műkedvelői 
előadáson, mint a fentiek után tudvalevő a 
a .Három Kazmér* került színre, Beöthy 
László úgynevezett .énekes bohóság*-a. A 
darabon azonban a rendezőség alapos ér- 
vadasokat eszközölt, s a színházi nyelven 
úgynevezett .erős*-ebb részleieket alaposan 
kiirtotta.

E mellett ragy gonddal es szerencsével 
osztotta ki a szerepeket. Az epizód-szere
pek is, — amelyek magát a darabot leg
alább annyira, amennyire elfogadhatóvá 
teszik, — mind a legjobb kezekben voltak.

így következett be az, a darab ismerete 
után alig remélt eredmény, hogy az előadás 
közönsége nem csak jól mulatott, de a leg
jobban sikerült műkedvelői előadások egyiké
nek emlékével távozott a színház bői.

Özv. Fehér Jánosné szerepében lrján Etelka 
urhölgy mutatta meg ismét, hogy egyike a 
leghasznavehetőbb műkedvelő hölgyeknek, 
aki természetes női hiúságát ezúttal is kész 
volt feláldozni a jótékony czél érdekében. 
Minden mozdulata, minden szava nemcsak 
szerepéhez illő, de valósággal művészi volt.

A Margit szerepét öev. Bertalan Kálmánná 
úrnő látta el, ki ezúttal először lépett azokra

a világot jelentő d—zkákra, nagy szerepének 
nemcsak szöveget tanulván meg hiba nélkül, 
de meg is játszva azt minden elfogódás, lám
paláz nélkül

Ellen Black szerepében J ó s a  M á r t  h a  
urhöigy fűzőit babérokat eddigi műkedvelői 
sikereihez. Játszót kitűnőé . mint mindig; 
énekelt gyönyörűen, mint mindig; de ezúttal 
még b ic silc lizm  ,•$ megtanult a jótékony 
czél érdekében. A más dik felvonásban ke
rékpáron jött ki s örülkerekezett azon a 
kicsin , lejtős színpadon, amelyen még gya
korlott kerékpárosok is gondolkozóba esné
nek, ha meg mernék-e kiserleni. Dalait za
jos tapsokkal jutalmazta a közönség.

llónay Jenőn*  úrnő Aszalay Elvira ne
héz szerepében tüntette ki ismét inagat. 
Excentrikus toillettje csak növelte játékának 
hatását, amely becsületere vált volna akár- 
me.'yik neves komikának.

A Borcsa szobaleány szerepében Trajt- 
ler Anna urhőlgv debutirozott a legszebb 
reményekre jogosító sikerrel, Kubassy llerta 
urhölgy pedig a virágárus leány szerepében 
csudálkozott azon, hogy a Kalotay Pista — 
Kázmér által küldött csokor milyen viharra 
adott okot a két fiatal asszony között.

A férfiak közül dr. ifj. Bodnár István 
ur játszotta az öreg Kalotayt, annyi szelíd 
humort öntve ebbe a szerepbe, amennyit 
talán a szerző se képzelt benne. Egyes do
log volt a házasodni készülő fiának adott 
apai tanács is — Shakespeare után — szaba

don. Kalotay Pista Kazmér szerepet Okolicsányi 
Dezső ur játszotta meg sikeresen, a minden 
kezeügyebe eső tárgyon muzsikáló kimért 
tartasu amerikai zenebohócz nehéz szerepet 
pedig Szabó Lajos úr.

Celb Salamonnak, a .család barát*-ja- 
nak mulatságos szerepében dr. Konthy Gyula 
ur kaczagtatta folyton a publikumot, S z tá r* /. 
Dezső ur pedig a Bambrunovszky Hugó *zc- 
repében mutatott be igazan kabinet gi- 
gerli alakot. Vay Zoltán ur bárom szerep
ben is — mint hordár, mint vendéglői bér
szolga «*s mint Csutak huszár — érvénye
sítette hatalmas burlc3zk-koiuikuinát.

Igen jók voltak pár szavas szerepeikben 
a többiek is. Igy különösen Szabó Látzló 
ur (sneidi kapitány) Oltványi Ödön ur (ki
tűnő huszár őrmester), továbbá Juhász Sán
dor ur (pinczer), Vavlovits Sándor ur (szabó 
és gigerli), Szlaboczky Ernő ur (gigerli), 
Kuhassy Béla ur (főhadnagy), llónay Jenő 
ur (anyakönyvvezető), Kuljassy Emil ur 
(ezredes.) Dómján Gyula ur (napos.)

Szóval mindenki, amiben nem kis része 
van a fáradhatlan rendezőnek, dr. Trajtler 
Soma urnák.

A színház zsúfolásig megtelt, s vasárnap 
az előadást meg is imételték s még ekkor 
is olyan telt ház előtt, amelyre bizony irigy
kedve néztek volna a legutóbbi években itt 

| járt szinészdirektorok, ha látták volna.
—  o.
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nak kezdetétől apostola volt a magyar szin- 
ügynek, lil aha Lujza a nemzet csalogánya 
akinek ős tehetsége, mint ő maga is büszkén 
hangoztatja a debreczeni színpadon nyilat
kozott meg először.

Az ünnepély emelkedett hangulatban 
folyt le. A .Csokonai Kör* választmánya 
derekas munkát végzett úgy a rendezéssel, 
mint a szinészeti kiállítással. mely megérdemli 
az érdeklődést.

Sz. Prielle Kornélia és Iiulyovszky Lilla, 
a magyar színészét büszkeségei, megjelené
sükkel szinten emelték az ünnepély lényét. 
Sz. Prielle Kornélia ezenkívül művészi játé
kával emelte a jubileumi előadás jelentőse
gét is.

A szinészeti jubileum alkalmából játszot
tak még Újházi Kde Debreczen város nagy- 
hirü müvesztia és a volt debreczeni színészek 
közül: E. Kovács Gyula, a kolozsvári nem
zeti színház első művésze, Zilahy Gyula a 
nemzeti színház tagja, Mándoky Béla volt 
debreczeni színigazgató és jeles színész és 
Mándoky Béláne úrnő, a ki ünnepelt ének- 
inúvesznő volt és férjével most nyugalomban 
vannak.

Az ünnepély mozzanatairól a következő 
tudósítás számol be :

A Csokonai kör disz ült'se.
Az ünnepségek d. e. 10 órakor kezdőd

tek a vármegyház nagytermében tartott disz- 
üléssel. Hajdú varmegye székháza híres neve
zetes öreg épület. Öles vastagságú falai, 
alacsony boltívei mutatják, hogy még a múlt 
században épült. Ez volt hajdan a még 
regiob Bika fogado mellett Debreczennek 
legnagyobb vendégfogadója. Mikor József 
császár 1770 körül Debreczeni is megláto
gatta, — ide szállásolta el a magisztrátus. 
Ennek a fogadónak tagas udvarán építette 
fel a tanács báró Wesselényi Miklós kérésére 
azt a szellős bódét, — a legelső Theatrumot, 
amely majdnem két évtizedig adott hajlékot, 
telen-nyaron az évente több-kevesebb időre 
megjelenő színtársulatoknak.

A megyeház közgyűlési terme zsúfolásig 
megtelt előkelő közönséggel.  ̂A vendégek a 
varos legszebb asszonyait és leányait látták 
együtt a .Csokonai Kör* ez ünnépelyes dis/.- 
ülesen. De ott voltak a város előkelőségei is 
szép számmal. Az agg Kiss Áron püspök, gr. 
Ilyenjeid JóMSef főispán és főgundnok, 
úgyis mint I'erezel Dezső belügyminiszter 
képviselője, Simon/fy Imre polgármester, Kősó 
Gyula alispán. Lengyel Imre, Váczy János, 
Mark Endre, a Csokonai kör választmányának 
tagjai csaknem teljes számmal, a hatóságok és 
kulturális intézetek képviselői; a színtársulat 
is testületileg, És ott voltak a fővárosi és 
vidéki vendegek.

Az országos magyar szinészegyesület kép
viseletében, annak elnöke Páztmindy Dénes 
es Mészáros Kálmán. A Nemzeti színháztól: 
Somló Sándor. A Népszínháztól: Geczy István. 
A kolozsvári nemzeti színháztól: Follinusz 
Aurél, E Kovács Gyula. A Kisfaludy társa
ságtól : dr. Hegedűs István. A I'etőti társa
ságtól: Prém József, Szana Tamás. Az Ott
hon, budapesti hiriapiróK körétől: Rákosi 
Viktor, Hevesi József, Lipcsey Ádátn, Szoma- 
hazy István. Az Erdélyi irodalmi társaságtól: 
Gyalui Farkas. A Nagyváradi Szigligeti tár
saságtól: Hádl Ódón, dr. Bodor Károly, dr. 
Adorján Ármin, Nagy Márton. Az aradi Köl
csey körtől: Edvi Illés László. A nyíregyházi 
Bessenyei körtől: Somogyi Gyula, Leffler 
Sámuel és dr. ITok Gyula. A kassai Kazin- 
czy körtől: Kresz János. A kecskeméti Ka
tona József körtől: ifj. Tóth István és Már
ton Sánor. A szegedi Dugonics társaságtól: 
Újlaki Antal.

A szinivilág jelesei közül megjelentek: 
Bulyovszky Gyuláné S z i l á g y i  Lilla és Szerda
helyi Kálmánná, Prielle Kornélia, Ujházy Ede, 
Somló Sándor és Zilahy Gyula a budapesti, 
es Ecsedi Kovács Gyula a kolozsvári nemzeti 
szinház tagjai.

N V I H E  G Y H Á Z A .

A népszerű városi dalegylet által elő
adott Huber .Honfi dala* után Komlóssy 
Artliur alelnök nyitotta meg az ünnepélyes 
diszülést nagy hatású beszéddel.

A beszéd elhangzása után Géresi Kál
mán a tudós történetim vár a .debreczeni 
színészet 100 éves története* czimü meg
írandó nagyobb munkájából olvasott fel ré.-z- 
leteket, különösen a színészet történetének 
viszontagságos két első évtizedét rajzolva 
élénk színekkel. A fősu'yt annak kidombori- 
Iásóra fektette, hogy a debreczeni színészet, 
mily szoros viszonyban állott és mily nagy 
befolyást gyakorolt az országos nemzeti szí
nészet fejlődésére. Nehány vidám epizóddal 
is tarkította a figyelmet mindvégig lebilin
cselő magvas értekezését. Taps és éljenzés 
jutalmazta a Csokonai kör tudós alelnöké- 
nek fáradozásait, amelyekkel élvezetes elő
adásához az adatokat összegyűjtötte.

Majd E. Kovács Gyula, a kolozsvári 
nemzeti szinház költő-művésze lépett a fel
olvasó asztalhoz. (3 is csak részleteket sza
valhatott el .Emlékezzünk regiekről* czimü 
hosszabb költeményéből. Az a soha ki nem 
alvó rajongó szeretet sugalta ezt a gyönyörű 
költeményt, amelylyel E. Kovács Gyula Deb
reczen városához kora ifjúságától fogva von
zódik. Nemcsak a magyar nyelv apostolai
nak, szóval, tettel hirdetőinek, költőknek, 
íróknak, színésze, nek és Muccenásoknak apó- 
theozisa ez a hévvel elszavalt szép költe
mény, — hanem magasztaló óda Debreczen 
város közönségének hazafias erényeiről is.

Az emléktábla leleplezése.
A diszülésről a közönség ezután levo

nult a vármegyeháza ele, ahol tűzoltók kor
dont vonva tartottak fenn helyet a számára. 
Kívül a kordonon már ezernyi tömeg vára
kozott az emléktábla leleplezésére.

Ahogy az összes debreczeni dalárdák 
— ritkán hallható hatalmat énekkar — Má- 
csay Sándor vezetése mellett elénekelték a 
Szózatot, dr. Bakonyi Samu ügyvéd, a Cso- 
konai-kör főtitkára, lendületes szép alkalmi 
beszédet mondott, — az úttörők önzetlen 
küzdelmeinek sikereiről és a hely jelentősé
géről, ahol most P>0 év után tartja a deb
reczeni közönség a kegyelet ünnepet.

E beszédkózben lehullt a lepel a színé
szet jelvényeivel díszített fekete márványtáb
láról, amely Tóth András szobrásznak sike
rült alkotása s aranyos betűkkel bevésett 
következő emléksorok tűntek rajta fel:

E ház udvarán
a városi tanács áltál épített színpadon tartotta 
Debreczen sz. kir. városában az első előadást 

Báró Wesselényi Miklós 
Nemzeti Játékszín Társasába 

179c*. augusztus 11-dik napjan.

A századik évforduló emlékére 
kegyelettel a múlt iránt, buzdításul a jövőre 

a
Csokonai kör 

H?08. november 27.
Majd Komlossy Arthur az emléktáblát a 

ház tulajdonosát, Hajduvarmegye közönsé
get képviselő Rasó Gyula kir. tanácsos alis
pán gondjaira bízta, aki rövid lelkes beszéd
del vette at azt megőrzés végett.

Az összes debreczeni dalegyletek énekel
ték még Kölcsey Himnuszát s ezzel az ün
nepélynek ez a része is véget ért.

A diszsbéd.
Igen sikerült diszebéd folyt le a jubi

leumi ünnepély keretében, — a .Bika* szál
loda dísztermében. Az ebéden, az ünnepélyre 
meghívott vendégek, a városi kitűnőségek és 
a színtársulat tagjai nagy számban jelentek 
meg s a jelenvoltak száma mintegy 280-ra 
tehető. A banketten mindvégig emelkedett 
hangulat uralkodott s az elhangzott toasztok 
méltó ecseteiéi voltak a jubileumi ünnepély 
jelentőségének. Résztvettek a diszebéden az

ünnepélyre meghívott meghívott vendégeken 
kívül a debreczeni társadalom vezéregyéniségei: 
gr. Dégenfeld főispán, Kiss Áron ev. ref. püs
pök, Wolaffka Nándor v. püspök, Simonfj'y 
polgármester, Komlóssy Arthur, Géresi Kál
mán, Márk Endre, dr. Benedek János ügy
véd és még többen.

Szépen volt képviselve a színtársulat is, 
melynek tagjai közül ott voltak Komjáthvné 
Z. Terez, F. Kállay Lujza, Locsarekné, Kiss 
Irén, Fay Flóra, T. Halmy Margit, Szabó 
Irma, a férfiak közül Komjáthy, Bartha, 
Szentes, Szathmáry, Székely, Tanay stb.

Az első toasztot, melyet állva hallgattak 
végig, gr. Dégenfeld főispán mondta Ó Fel
ségére a királyra. Simonffy polgármester gr. 
Dégenfeld főispánt, mint az eljőve, elben aka
dályozott belügyminiszter képviselőjét élteti. 
Különösen nagy hatást ért el Hegedűs István 
beszéde, melyben szinművészetünk jelenlevő 
két nagy alakját Prielle Kornéliát és Bu
lyovszky nét élteti és Pázmándy Dénes, ki 
közkívánatra mondott tousztjában az állandó 
debreczeni színészetre ürítette poharát. Ha
tásos toasztokat mondtak: Komlóssy Arthur 
az ünnep neves vendégeire, Szína Tamás a 
vendéglátó Debreczenre, Rádl Odón a Cso
konai körre és ennek tagjaira, Lipcsey Ádám 
a magyarságra, Komjáthy János Komlóssy 
Arthurra, Kun Béla — az ifjúság képvisele
tében — a debreczeni színészet nő és férfi 
tagjaira. Nagy hatást ért el Rákod Viktor 
(Sipulusz) toasztja, melylyel l ’jházy Edét a 
magyar színészet mesterét, L. Nagy Bálin
tot, mint a színészet egyik maecenását élteti. 
A sikerült bankett 4 óra utánig tartott, m i
kor is a vendegek nagy része a szinészeti 
kiállítás megnyitására távozott, de egy lelkes 
minoritás, Rácz Károly muzsikája mellett 
meg 7 órakor is dalolta a legszomorubb es 
legvigabb magyar nótákat

A szinészeti kiállítás.
D. u. 4 órakor nyitotta meg Komlóssy 

Arthur a kereskedelmi akadémia termeiben 
az ünnepély egyik legsikerültebb részét, a 
szinészeti kiállítást. A közönség egyszerre 
ellepte a termeket és gyönyörködve szemlélte 
a kiváló ízléssel elrendezett ereklyéket, amelyek 
száz ev viszontagságban és dicsőségben 
gazdag történeterői beszélnek szép regeket. A 
kiállításon legalább is 4000 drb különféle 
tárgy látható. Ugyanott van a Csokonai 
ereklye muzeuin. A kiállítás egész heten 
nyitva lesz, reggel 0 órától esti 6 óráig. 
Belepti dij 20 kr.

Üdvözletek.
A rendező bizottsághoz számtalan üd

vözlő levél és távirat érkezett az ország 
minden részéből. Ezek közül a Jókai Móré 
ekként szól:

Melyen tisztelt Elnök u r !
Kedves barátom !

Mely hálával töltött el nagybecsű meg
hívó leveled a debreczeni nemzeti színház 
száz éves fennállásának évfordulói ünnepé
lyére. Sajnos, hogy fogyatékos egészségi 
állapotom a személyes megjelenést rám nézve 
lehetetlenné teszi. Ki vénültem már az élő 
világból, — csak az imádság tartja bennem 
a lelket. De lelkem ott lesz köztelek s együtt 
fog veletek ünnepelni a nemzeti mivelődesnek 
e dicsőséges évfordulóján, adjon Isten 
Hazánknak sok oly hazafias müpártoló közön
ségét, mint a debreczeni! Életünk legneveze
tesebb napjai e dicsőséges nagy városhoz 
vannak kötve. Szálljon rá az Isten-kéz min
den áldása!

Még egyszer forrón köszönve szives meg- 
emlékezesedet, legőszintébb baráti üdvözlettel 
maradok igaz híved.

Dr. Jókai Mór.
Részint levélben, részint táviratban üdvö

zölték még az ünneplő Debrec/.ent ezek:
Perczel Dezső belügyminiszter, br. Wes

selényi Miklós, Huszár Kálmán, Váradi Antal, 
Feleky Miklós és neje Munkácsy Flóra, Kre- 
csányi lgnácz, Leszkay András, Tiszay Dezső



4

és nője (Pécs), Dobó Sándor (Győr), Makó 
Lijos (Temesvár), Foktér Ferencz (Pécs), 
Bogyó Alajos (Pécs), Dalnoki Béni, Latabár 
Kálmán, Hegyesi Mari, Benyei István, Libera 
Gizella, Molnár Ágostonná, Medgyaszay Ilka 
dr. Stand Kálmánná. Törőkné Szakáll Róza, 
Szabó Pepi, K. Ajtay Albertné, Margó Zelma, 
Vidor Pál, Horváth Vincze, Rónaszéki Gusz
táv Tapolczay I) ’zső, Láng Ödön.

A díszelőadás.
A jubileumi ünnepély színházi része a 

vasárnapi díszelőadás volt. — A debreczeni 
szív, amely mindenkor felbuzdul, valahány
szor kulturális eseményt kell ünnepelni, a 
száz százalékos jegyek daczára szorongásig 
megtöltötte a színházat. A túlságos hosszú 
műsor egyes részeit lelkes hangulatban hall
gatta végig a közönség. De ilyen hosszú szín
házi estére még nem emlékeznek Debrec/.en- 
ben. Kezdődött az előadás hét órakor és 
végződött 12 óra 10  perczkor. Sokan mál
ló órakor kezdtek szállingózni, inig mások 
fél 12 óra felé is vissza visszanéztek a ven
déglőkből.

A díszelőadást Kőrössy Kálmán dr. pro
lógja nyitotta meg. A múlt küzdelmei es a 
jelen diadala van egymással szembeállítva. 
A közönség mély figyelemmel csüggöt a poé- 
tikus, szép prológ előadásán s mikor legör
dült a függöny, lelkesen hívták lámpák elé 
a szerzőt. A prolog szereplői Kiss Irén. Kom- 
játhyné és Fáy Flóra nagy hatással érvénye
sítették a szerepüket és megérdemelték a 
hosszas, meleg tapsot.

Az est ünnepelt hősnője Prielle Korné
lia volt, akinek föllépése kétszeresen jelen
tőssé tette ezt a napot. A magyar szinmű
vészetnek ezt a büszkeségét országszerte az 
a nagy elismerés és ritka megtiszteltetés kí
séri, amelylyel a magyar közönség hálája 
tudja övezni az arra igazán érdemest. — De 
tálán kedvesebben, közvetlenebbül sehol sem 
tudják úgy kifejezni a nagy művésznő iránti 
vonzalmat, mint Debreczenben.

Az Aranylakodalomban adott egy ősz 
matrónát azzal a természetes művészettel, 
amely egyedül az ő sajatja. Mikor a szín
padra lépett, vagy távozásakor perczekig zú
gott a taps. Az orchesterből pedig hatalmas 
koszorút nyújtottak fői neki. Újházi Ede, a 
tábornok kis szerepében annyira megillette a 
közönségét, hogy mikor a roskatag, szivében 
is összezúzott tábornok erőszakkal kiegyene
sedve távozott, szinte elfelejtett mindjárt 
tapsolni. Szathmáry Árpád a jubilanus fér
jet olyan művészettel személyesítette, a mely 
méltó volt ahoz a nagyszerű kerethez.

Bank-bán esküvési jelenéséből E. Kovács 
Gyula hatalmas Petur bánja lebilincselt.. 
Mándoky Béla meltósagos alak volt Bánk- 
bánban. Mindkét színészt zajos ováczióban 
részesítettek. A Czigányban pedig /ilahy 
Gyula jelenlétének örültek. Hunyadi László 
opera esküjelenésében Mándokyné Erzsébe
tet enekelte. A művésznő dédelgetett ked- 
vencze volt a debreczeni színpadnak. A kö
zönség lelkesen tapsolta. A Fösv nyben i 't-  
nyéry és Kiss Irén kitűnő játékukkal keltet
tek zajos derültséget.

Hírek.
—  A Bessenyei kör első’ estélye. Ma|i«s

színvonalon álló, változatos műsora lesz. Mű
kedvelőink legjavát fogja szerepeltetni, s 
e mellett érdekességét emelendő magas, mű
vészi becsű programinszámokról is gondos
kodik. Megemlitjük, hogy ezen az estélyen 
részt fog venni Kemény Rezső hegedűművész 
is, akit csak nehány hónappal ezelőtt hivott 
meg a budapesti orsz. zeneakadémia rendes 
tanárául a königsbergi konservatórium tanári 
állásból A műsor végleges megállapítását a 
vendég művészek programmjának egyöntetű 
beállítása késlelteti.

—  A vasút ut kiépítésére vonatkozó ter
vek a vármegyétől jóváhagyva visszaérkeztek 
a városhoz. A város tanácsa ennek folytán

elrendelte, hogy mos: már úgy a kőut épi-  ̂
tésére, mint a járdák készítésére hirdettes- 
sék meg a pályázat még a tél folyamán, 
hogy igy a versenyben a nagyobb vállalko
zók is részt vehessenek, a kik rendszeiint a 
téli idényben gondoskodnak az egész esztendő 
folyamára vállalatokról. A pályázatot nem
csak koczkakő, hanem aszfal'-makadámra is 
meghirdetik, a gyalogjárdákra pedig szintén 
nemcsak aszfalt, hanem egyéb burkolási anya
gokra is kitűzik, hogy mennél nagyobb ver
seny és igy mennél kedvezőbb eredmény 
legyen elérhető. Egyidejűleg megbízta a tanács 
a város tisztiügyészét, hogy most már a jóvá
hagyott tervek alapj in a kisajátítási dí jazás 
előkészítéséről is gondoskodjék. Kapcsolatban 
megemlítjük, hogy i/. útépítés költségeinek 
fedezésére kiszemelt 2'»0,0<>0 forint névértékű 
regálekártalanitási kötvények, a kötményezés 
alóli feloldását a belügyminiszter a pénzügy- 
miniszterrel egyetértő!eg megengedte.

— A debreczeni színészet 100 éves fenn
állásának emlekére a debreczeyi „Csokonuy* 
kör által vasárnap, e hó 27-én rendezet 
fényes ünnepségeken a .Bessenyei Kört* 
Somogyi Gyula és L e ff le r  Sámuel igazgutó- 
valasztmányi tagok es dr. Prak Gyula tő
titkár képviselték. A küldötts g kitüntető, 
szívélyes fogadtatásban részesült a rendező- 
bizottság részéről, s ugy a tapasztalt előzé
kenység. valamint az igazán ni igas színvo
nalon álló ünnepély gazdag elvezető mara
dandó emlék hatásával töltötte el a küldött
séget.

— A helybeli két nó'egylet a varosunk
ban eszközölt gyűjtés összeget, melyet az 
Erzsébet királyné szobrára gyűjtött, a na
pokban küldötte fel az Erzsébet királyné alap 
ügyvezető bizottságához, a honnét a kővet
kező szép elismerő átiratot kapták :

Budapest, nov. 1.
A  „Nyíregyházi jó téko n y  nőegylet*  és a  . N y í r 
egyházi izr. jó té k o n y  u ő egy let“ tel;, e ln ö kségének  

Nyíregyházán.
A fent tisztelt két Nőegyesület m. hó

2 9 -én kelt végtenül megtisztelő közős átira
tában értesített bennünket, hogy H» darab 
gyűjtői ven összesen 7 ltí Irt 20 krnyi kegyes 
adományt volt szives gyűjteni, mely Összeget 
az „Erzsébet királyné alap‘ -hoz való csato
lás czéljából a 1*. II E Tpénztárba immár 
be is küldött.

Nem mulasztjuk el, sőt kedves köteles
ségünknek tartjuk úgy a „Nyíregyházi jóté
kony*, mint a „Nyíregyházi izr. nőegylet* 
nagyrabecsült elnökségének nemkülönben a 
kegyes adakozóknak külőn-külön és együtte
sen hálás és kegyeletteljes kószönetünket 
nyilvánítani, mely alkalommal további igen 
becses támogatásukat kérve: maradunk 

kiváló nagyrabecsüléssel:
Az „ Erzsébet Királyné alap“ 

ügyi esető bizottsága : 
özv. gróf Teleky Sándor né.

— Halálozások. K»rnis István Ugocsa* 
vármegye arvasz- ki elnöke november 25-én 
hatvanhét eves korában Nagy-Szőllösőn meg
halt. A megboldogult alig tizenhét éves korá
ban beállott a V8-as önkéntesek közé s 
végigküzdötte a szabadságharezot. Ugocsa- 
vármegye árvaügyét huszonöt even át szol
gálta; 1872-től lS96-ig mint ülnök, azóta 
pedig mint elnök. Puritán jelleméért és 
előzékenységéért mindenki tisztelte és szerette 
a jó Pista bácsit. Temetése hétfőn volt 
nemcsak Nagy-Szőllős város, de egész Ugocsa- 
vármegye részvétele inellett. Holttestét Sár
várra szállították, ahol a Kornis-család sír
boltjában fogja kipihenni áldásos munkássá
gát, s a hova a család részéről testvére, 
Kornis Ferencz országgyűlési képviselő, nyu
galmazott királyi törvényszéki elnök, fia, Komit 
Géza, Szabolcsvai megye tb. főjegyzője és szá
mos rokonság kisérte. — Alólirottak mély fáj
dalommal tudatjuk a szeretett apa, nagyapa, 
dédapa, testvér es rokon id. Sexty József mér
nöknek folyó 1898. évi november hó 28-án,

! élete 8l-ik évében végelgyengülésben történt
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gyászos elhunytat. Az elköltözött drága halott 
földi maradványai 1898. évi november hó
30-án délután 2 órakor fognak a kállai- 
utczai 24. számú halottas házból, az ág. ev 
szentegybáz szertartása szerint, a puzonyi- 
utczai sirkertben örök nyugalomra tétetni. 
Nyíregyháza, 1898. november hó 28. Legyen 
áldott emléke, nyugalma csendes! Szexty 
Gyula, Sexty Erzsébet. Sexty Emma férj. 
Jungmann Gézáné, Sexty Ilona férj. Materny 
Lajosné, Sexty Margit férj. Zvarinyi Janosné 
gyermekei. Sexty Judit férj. L szkay Károlyné, 
Jungmann Ilona, Materny Gizella. Materny 
Aranka, Materny Irén, Zvarinyi János, Zvari
nyi Szilárd, Zvarinyi Szen na, Zvarinyi Lajos 
unokái. Liszkay László, Liszkav Dezső déd
unokái. Sexty Rozália, S *xty Vilmos, Sexty 
György testvérei. Ö/.v. Sexty S in törne, Sexty 
Sámuelné sógornői. Sexty Gyulám; s/.ül. 
Szilvássy Irma menye. Jungnunn Géza, 
Materny Lajos, Zvarinyi János vejei. Liszkay 
Károly unokavő. — Ozv. W all lsein k N eh
ezülné szül. Givf Amália neje, özv. Wimlisch 
Máitonné szül. NVallaschek Amália testvére, 
Surányi Imre és neje szül NVallasehck Holm- 
belg Aloj.ia gyermekeikkel, ö/.v. Biró Júzsetné 
szül. Windis.-h Amália, Wimlisch Márton 
nejével szül. Burgfeld Várföldi Teréziával, 
agy számos rokonok nevében mély fájdalom
mal tudatjuk, a forrón szeretett jó térj, lég • 
jobb testvér, nevelő apa és nagybátyának 
Wallaschek Venczd volt I8 ts  V9-iki honvéd 

tűzmester, nyug. m. kir. postatőnökm k 
f. hó 28-án este fél 8 órakor rövid szenve
dés után életének <>7-ik s boldog házasságá
nak 38-ik évében történt gyászos elhunytat.
A megboldogult hült tetemei f. évi november 
30-án d. u. 3 órakor lógnak a róni. kath. 
egyház szertartása szerint Kőfaragó- uteza 
*27. sz. háztól a várad-olas/.ii nagyteiiietőben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise áldozat pedig f. • vi deczembern l é d. e. 
10 órakor fog a várad olaszii rom. kaih. 
plébánia templomban az elhunyt lelki udvéert 
az egek Urának bemutattatni. Mely végtisztes- 
segtételre az elhunyt rokonai, kartársai, 
barátai tisztelettel ineghivatnak. N.-Varad, 
1898. november 29. Áidas es béke lengj-n 
porai felett! — I le urnán Samu, néhai dr. 
Heuman Ignácznak. a nehány evvel ezelőtt 
elhunyt, boldogemlékozetü ügyvédnek fivéré, 
a múlt hó 27-en Budapesten hosszas szen
vedés után elhunyt. — Guttmann Sámuel 
helybeli beton-munka vállalkozó, városunk 
egyik érdemes polgára tegnap éjjel hosszas 
betegség után elhalt.

—  A villamos vasútról. A régóta és ne
hezen óhajtott villamos vasút dolga felöl 
legutóbb hosszabb ideig mit sem lehetett 
hallani. Azóta, mióta a városi bizottság a 
„Részvénytársáság villamos és közlekedési 
vállalatok számára* budapesti czeg kepvise- 
viselői között október 12-én megtartott kö
zös szóbeli tárgyalás és létrejött megállapo
dáshoz képest a szerződések megszövegeztél - 
tek és leiratás, illetve aláíratás czéljából 
Budapestre felküldettek. Ennek a hosszasabb 
hallgatásnak az volt az oka, hogy a Rész
vénytársaság igazgatósága csak e hó közé
pén tartott ülést, amelyen a megbízottak 
által elfogadott feltételeket aztan változatla
nul elfogadta s aláírva a városhoz a múlt 
hét elején leküldte. A bizottság a múlt he
ten csütörtökön ült össze ismét, amely ülé
sen az aláirt szerződések leérkezését tudo
másul vette s egyuttal elfogadta a Szteinpák 
Jenő városi tanácsos, bizottsági előadó által 
megszövegezett bizottsági jelentés tervezetét 
is. A bizottságnak a képviselőtestület elé 
terjesztendő jelentését és a szerződéseket a 
múlt héten szombaton délután tartott együt
tes ülésen vette tárgyalás alá a jogügyi, a 
pénzügyi és gazdászati szakosztály és a ta
nács. Ezen ülésen felolvastatott dr. Járossy 
Sándor azon beadványa is, amelyben az ó 
ajánlata felett is szóbeli tárgyalást kér. A 
szakosztályok és a tanács azonban a bizott
ság jelentését és javaslatát tette magáévá, a 
mely szerint a bizottság s most már vele 
együtt a szakosztályok és a tanács is a dr.
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Jarossy Sándor ajánlatának figyelmen kivűl 
hagyásával a Részvénytársasággal kötendő 
szerződés elfogadását ajánlja a képviselőtes
tületnek. A város képviselőtestülete a leg
közelebb tartandó közgyűlésen veszi tárgyalás 
alá a villamos vasút ügyét, amikorra a bi
zottság jelentése és a szerződések egész ter
jedelmükben kinyomatnak és a képviselőtes
tület tagjai között szétoszlatnak.

— Dohánybeváltási határidők. A folyo 
évi dohánytermés beváltására kiküldendő 
beváltási bizottságok és azok működése tar
tamúra nézve a in. kir. dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság által összeállított kimuta
tás szerint a beváltás Szabolcsvármegye te
rületen a következő sorrendben fog meg
tartatni. Hakamazon: január 2-től február
28-ig. Nyíregyházán: deczember 12-től feb 
mar 14-ig. Kisvár dán : január 2-től február 
7-ig. Nyírbátorban: január 2-től február 
27-ig.

— Eredményes vadászat. Dombiádon a 
Molnár Gusztáv és Kállai/ Emil vadászterü
letén nagy pusztítást vitt véghez mintegy 
hurmincz vadász szombaton és vasárnap a 
vadak között. A vadászat eredménye 384 
nyúl, 4 róka és 10 fáczán volt.

Vasúti előmunkálatok. A Nyíregyházá
tól, illetve a Sóstó fürdőtől Nagy-Halász és 
Dombrád felé tervezett úgynevezett ártéri 
vasút traceirozási munkálatai megkezdődlek.
A munkálatokat üzcsztay László mérnök, 
műegyetemi magántanár végzi. — l gyancsak 
megkezdődtek a Nyíregyháza—vásárosnanunyi 
vasút traceirozási munkálatai is  amelynek 
vrg/.esével az előmunkálati engedélyes Vidorieh 
Menyhért Franki Lajos budapesti magán
mérnököt hízta meg.

— A jövő év közvilágítása. A villamos 
világításra vonatkozó szerződés értelmében 
az utczii közvilágításra vonatkozó naptárt a 
varos tanácsa az előző év végével állapítja 
meg. Ez a közvilágítási naptar az 1899. évre 
mar elkészült s a következő érdekes adatokat 
tartalmazza. A 460 utczai izzó lámpa közül a 
ltío első osztályú, vagyis egesz éjjel égő 
1 un púk egyenként 3762 óra 25 perczen át 
fognak égni s igy összesen *6 4,362 óra 30 
perczig. A ón másodosztályú, vagyis minden 
este I I óráig égő izzólámpák egyenként 
látód óra 55 perczig égnek, összesen 125,113 
óra 25 perczig. A 280 drb harmadik osztá
lyú, vagyis csak holdvilág nélküli esteken es 
akkor is csak 11 óráig égő lámpák egyén
ként 704 óra 60 perczig, összesen tehát 
175,ü li  óra 40 perczig égnék. A 400 darab 
izzólámpa tehát összesen 865,587 óra 30 
perczen at fog égni. Az iviámpák a naptár 
m  i Int cgyvalM ot l 99 óra 55 perczig, össze
sen a 8 ívtampa 9599 óra 20 perczig fog 
égni. Ezek az óra szamok egyébiránt lény lég 
jóval többet tesznek ki. mert a lámpagyujtók, 
hogy idejére felgyújtsanak minden lámpát, 
csaknem egy egesz órával előbb kénytelenek 
megkezdeni a felgyujtast és viszont az olto- 
gata$ is az égési időtartam vegétől kezdve 
majd egy egész órát igénybe vesz. A város 
azonban csak a naptarban megállapított 
világításért tizet s ez a fizetség 1899-ben 
7517 Irt 09 kr-t fog kitenni.

— Ö cs. és kir. felsége uralkodásának 
50 éti jubileuma alkalmából alapított eu:- 
lek-érmek f. évi deczember 2-án a városi 
katonai ügyosztály hivatalában fognak kiosz
tatni. Eelhivatnak'ennélfogva a helybeli ille
tőségű és itten lakó népfelkelők, honvédek es 
katonák, hogy az érmek átvétele végett f. 
évi deczember 2-án, az igazolványi könyveth- 
kel a hivatalban jelentkezzenek.

— A nőipar-iskola igazgatása terén igen 
szerencsés újításnak tekinthető a jótékony 
nőegylet választmányának azon legújabb in
tézkedése, miszerint a nóipariskolai lelügy. 
bizottság elnökévé egyhangú lelkesedéssel 
Kovách Uerőné úrnőt választotta meg. Az 
egységes vezetésnek ily erelyes es mégis ta
pintatos kezekre való bizása bizonyára rend
kívüli hasznára fog válni az ipariskolának.

— Fogyasztási adók bérbeadása. A hely
beli kir. pénzügy igazgatóságnál Apagy, Nap

kor, Pazony, Sényő, Balsa, Bérezel, Búj. 
Gáva, Kenézlő, Szabolcs, Tímár, Büd-Szent- 
Mihály, Tisza Bűd, Báj, Csobaj, Pthrügy, 
Takta-Kenéz, Tardos, Tisza-Dada, Tisza-La- 
dány, Tisza-Lök, Tisza-Eszlár, Tisza-Dob, 
Tisza-Polgár, Nagy-Falu, Hugyaj, Geszteréd, 
Beszterecz, Demecser, Keék, Dögbe, Órladány, 
Keres, Biri, Encsencs. Gelse. Mihálydi, Nyir- 
Adony. Béliek. Ny.-Bogát, Ófehértó, l’iricse, 
Szent-György-Ábrány községekre nézve a 
borital és husfogyasztási adók az 1899. évre, 
esetleg az 1900. és 1901. évekre nyilvános 
árverés utján haszonbérbe fognak adatni 
folyó évi november hó 2 8-dikálól deczember 
hó elsejéig kitűzőit terminusokban. Az árve
rések időpontjára és részletesebb feltételeire 
nézve az érdekelt községeket a nyíregyházi 
kir. pénzügyigazgatóság készségesen adandó 
fe 1 vi I á gos i tására u i a I j u k.

Nyilvános köszönet. A nyíregyházi 
jótékony nőegylet elnöksége ez utón is nyil
vánosságra juttatja köszönetét azoknak, kik 
a folyó hó 26. és 27-én rendezett műked
velői előállások sikeréhez hozzájárultak n. m.: 
a szereplőknek ifj. Bodnár István úrnak, 
Okolicsánvi Rezső úrnak, Irján Etelka úr
hölgynek, özv. Bertalan Kálmanné úrnőnek, 
Jósa Márta úrhőlgynek, Szabó Lajos úrnak, 
I)r. Kontliy Gyula úrnak, Rónay .lenöné 
úrnőnek, Trajtler Anna úrhölgynek, Juhász 
Sándor úrnak, Sztárek Dezső úrnak, Szla- 
boczky Ei nő úrnak. Pavlovit* Sándor úrnak, 
Kuhassy Berla úrhölgynek, Szabó László 
úrnak, Kuhassy Béla úrnak. Oltványi Ödön 
úrnak, Vay Zoltán úrnak, Rónay Jenő íj 
nak. Kuhassy Emil urnák és Doniján Gyula 
urnák. Nyíregyháza városának a fűtéshez szük
séges fáért, a vili. részv. társaságnak, a miért 
a világítási dij felét elengedte s a színház 
r. társaságnak, a miért az előadásokhoz a 
színházat ingyen engedte át.

— A helybeli műkedvelő társulat által 
,A három Káziuér* c/.imü f. évi november 
20—27-én tartolt vígjáték anyagilag is ki
tünően sikerűit, összes bevétel 43 4 fit 40 
kr. Összes kiadás 204 frt 23 kr. Tiszte jő- 1 
vedelem 230 forint 17 kr. Pazar Istrínné. 
pénztárnok.

— Műkedvelői előadás. A nyíregyházi 
iparos-ifjusag önk^pző-egylete, sajal pénztára 
javára, folyó évi deczember hó 4-en este, 
“gylcli bel yisétfében műkedvelői előadást ren
dez. Klőailalik: ..- t utolsó kend.’ Eredeti 
népszínmű dalokkal. Helyarak: i. rendű (10 
kr. II. rendű 40 kr. Jegyek válthatók az elő
adás napján az egylet helyiségében délelőtt 
10 órától 12 őriig, délután 2 órától 0 óráig 
és este a pénztárnál.

-  Véres vásár Ujfehértón Ujfehértón a 
múlt csütörtökön volt az őszi országos vásár. 
Délután 4 óra tájban a vásártér szélén levő 
pecsenye sütő és borozó teb rnák egyikében 
mulatóink boros fűvel ősszeczivódlak s csak
hamar botokkal mentek egymás ellen A 
vásári rend fentartására kirendelt csendőr 
őrjárat a verekedés színhelyére érkezvén, a 
dulakodókat szét akarta egymástól választani 
s őket bekísérni. Ekkor azonban ezek a 
csendőrök ellen fordultak, sőt közülök egy 
Jlcne Tóth Jó;sef nevezetű az egyik csendőr 
fegyverét is meglógta s ki akarta csavarni 
a kezéből. A megtámadott csendőrnek sike
rült fegyverét támadója kezéből kiszabadítani 
s újabb támadásra felé szúrt, olyan szeren
csétlenül, hogy a szurony a Tóth mellébe 
hatolt, aki pár pillanat alatt kiszenvedett. A 
verekedésre összecsődült tömeg sz eset hatása 
alatt az első pillanatra meghökkent, de aztán 
a kiömlő vértől bosszúra fakadva a csend
őrök ellen támadt, eleinte csak szavakkal 
biztatván, hogy fogják meg és üssék agyon a 
csendőröket. A zavargás hírére hamarosan 
megérkezett az ujfehértói csendőrs másik két 
tagja, valamint Sípot F.ndre tb, lőszolgabiró 
is. A tömeg ezt látva s a főszulgabiró köz
belépésére a csendőrök elleni támadással fel
hagyott. Mikor azonban Tóth József holttestét 
a faluházához szállították a tömeg is folyton 
nőtt s mind fenyegetőbb hangok hangzottak

a csendőrök ellen. Mint rendesen itt is fő- 
ként az asszonyok biztatták a férfiakat tett— 
legességre. A főszolgabíró ismét Ai felhívása 
sem használt S csakhamar kődarabok repül
tek a csendőrök felé, akik a mindinkább 
fenyegető veszélyben végre fegyvereiket vol
tak kénytelenek használni. Mikor a tömeg 
ismételt felszólításra sem tágított a csen
dőrök fegyvere eldördült és sebesültek jaj
veszékelése töllötte be a levegőt. Kádár 
Klek, Xs Ur József né és Bene Tóth József a 
súlyosan megsebesült áldozatai a csendőrök 
kötelességteljesitésének. A tömeg a lövésekre 
rémülten futott szét, de bosszúvágyával sem 
hagyott fel. Mihamar hírré járt, hogy még 
számosabban s most már kapával, kaszával, 
vasvillával és lőfegyverekkel felfegyverkezve 
szándékoznak még nagyobb erővel a csend
őrökre törni. Időközben a főszolgabíró Nyír
egyházára táviratozott katonai karhatalomért 
s a KJ. huszárezred egy százada menten lóra 
ülve sebes galoppban sietett Ujfehértóra, a 
hova 11 óra tájban érkezett meg. A zavar
gók a katonaság közeledtének lőrére szét
rebbentek az ostromolt faluháza környékéről. 
A zavargásról táviratilag értesítették az al- 
ispáni hivatalt, a kir. ügyészséget és a kassai 
hadbíróságot, amely helyeken a vizsgálat 
elrendelése tárgyában már intézkedett is. 
Nyíregyházáról, Rakamazról. Xagy-Kálló- 
ból és liadházról 10 csendőrrel szaporí
tották a csendőrséget. A vizsgálatot dr. 
Sarvay János törvényszéki vizsgálóbíró vezdi, 
aki eddig a zavargásban részt vettek közül 
21 embert tartóztatott le és kisértetett !>• a 
kir. ügyészség fogházába.

— Összeégett kis gyermek. Nagy-Halász- 
bán Kormány János ottani lakos két és fél 
éves kis leányának a szabad konyhán égő 
tűzhől kipattant szikrától tü/.»t fogott a ru
hája. A kis gyermek kétségbeesett sikoltozá
sára berohanó édes anyja az égő ruhát letépte 
ugyan a szerencsétlen kis leányról, de mar 
akorra olyan súlyos égési sebeket szenve
dett, hogy pár perez alatt kiszenvedott.

Budapestrő l.
Kedd, november 2*3.

Megint felágaskodott bennünk az ősi erő 
és ha valaki ennek a hétnek történetét híven 
akarná megírni, vérbe kellene mártania a 
tollát. Mert ver, vér mindenütt a hova az 
ember csak néz. Beszélhet Suttner bárónő az 
örök békéről, tervezheti Miklós czár az álta
lános lefogyverezést. Mit ér mindez? Miklós 
és Suttner bárónő tervez, a budapesti ren
dőrség végez. El vehetik a hadseregtől a bor
zalmas Maulicher fegyvereket, melyek csak 
bosszúságára szolgáin »k az örökösén pucz- 
ezoló bakáknak, elvehetik a bajonetteket. el 
az ágyukat és csinálhatnak belőle érmeket a 
világ beke megállapításának emlékére, mind 
ez mit sem hasznai, ha megmaradnak a St. 
Hermandad pallosai. E/.ek félelmetes fegyve
rek. inért a rendőr kihúzza kardját, ha az ó 
házmesteri felügyelete alatt álló házban a 
mosónők vagy cselédek garázdáikoduak, ki
húzza, ha a sárga főidig benyakalt, különben 
békés polgár nem hajt az intő szóra es nem 
szünteti be a tenorista szakba vágó műkö
dését és kihúzza végül, ha az egyetemi ifjú
ság nem fér a bőrében.

Ölik az ifjúságot az egyetemen; csata a 
technika udvarán! E szavak voltak mindenki 
szájában, pedig a csata nem is volt oly 
rémes.

Az ifjúság megmutatta (mint ez késői)!* 
az apró sebekből kifakadó vérből is kitűnt), 
hogy ereiben kuniczvér folyik, a melyből 
szívesen áldoz egy csekélységet a politika 
érdekében, a rendőrség megmutatta, hogy 
üres óráiban nem idegenkedik kisebb heczczek 
rendezésétől, az újságok tele írtak egy pár 
hasábot és ezzel vége volt. A sebek azóta 
tán be is hegedtek és igy már csak a ren
dőrség évkönyveiből fog értesülni az utókor, 
mint nyomott el nagy tapintattal (karddal 
tapintottak) egykor a rendőrség egy vesze
delmes zendülést.
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Az egyetem ablakából kitekint a rektor 
— ki most egyedüli látogatója az egyetem
nek — és ilyképen sóhajtoz: Bár az előadá
sok alkalmával volna akkora tolongás! Mert 
csodálatos az, mióta az egyetem kapui zárva 
vannak, csak úgy tolong az ifjúság a Szerb
uszában és majdnem sirva fakad, hogy 
nem juthat be az Alma-mater hajlékába.

De fordítsuk el szemeinket és tekintsünk 
más felé. De uram fia, itt is vér. A miniszter 
párbajozik. És még ő az elhangzott vezény
szó után szalutál, addig ellenfele, kinek nyil
ván sietős az útja, egy 6 cm. sebet vág 
homlokán. De a miniszter sem hagyja magát 
és hogy a másik szárazon el ne vigye egy 
hirtelen kirohanással felhasit ja ellenfele — 
16 forintos nadrágját.

Vér, ver mindenfelé, még a templomok
ban is. Ez alatt természetesen a Nemzeti 
színházat, a múzsák templomát kell érteni, 
ahol, mig odakünn piros és másféle színű 
verek, a fekete vérfolyik.

Koszorús költőnk és Írónk lép egy uj 
drámával a közönség elé és öt felvonáson 
keresztül bizonyítja, hogy legjobb elbeszélőnk. 
Egy korábbi regénye alapján készült drámája, 
hála Jókai nevének, a jó előadásnak és a 
magyar nép udvariasságának, szép sikert 
aratott.

A többi színház visszamaradt a hala
dásban, mert pl. a népszínház nem tartott 
a tüntetőkkel és kitűzte bemutatóra Bokor 
uj népszínművet az „Édes*-!, a sikerült da
rabnak különös érdekességet kölcsönzött az, 
hogy a két főszerep, a két Blahának volt 
írva, Sárika a kit különben a darab!-an is 
Sárikának hívnak bebizonyította, hogy az 
alma nem esik messze a fájától, a mamáról 
pedig felesleges Írni, az úgy játszik és éne
kel mint a mi Blahánénk.

A magyar színházban, még mindig miss 
Mary Halton hódítja a sziveket bajos meg
jelenésével es játékával. Ezer szerencséje, 
hogy angol és nem játszik németül mert 
különben mint bécsi színésznő elkészülhetne 
egy kisebb méretű botrányra a mint az meg
történt a múltban, midőn a császárváros 
egy truppja drámákat adott a vígszínházban.

Apropos vígszínház! Kedden premier 
lesz es a „Tekenös békát" adják. Az e heti 
reportair szelíd es vad állatai (a Nemzetiben 
„Az eger“, a magyar színházban „a bárány
nak. .a  krokodilus") üdvözölték az uj jöve
vényt és a jövő heti jelentes számot fog 
adni arról, hogy miként fogadta a publikum 
az óriási hüllőt. A neve ellen azonban eleve 
óvást lehetne emelni, mert bizonyosan 
másként is nevezhették volna a darabot és 
ha még sok ily czimet adnak, összeszedünk 
egy repertoirt, melyet egy csapásra meg le
het nézni — az állatseregletben.

A p ró ságo k  ■  hétről.
A szombati és vasárnapi műkedvelői 

előadás dominálta a hetet.
A próbákról olyan jó h;r.k szivárogtak 

ki. hogy talán még soha se mutatkozott ha
sonló élénk érdeklődés és kíváncsiság mű
kedvelői előadás iránt.

Magában a Három Kázmérban is a: 
úgynevezett epizódszerepek lévén a legsike
rültebbek és hálásak, ezekről beszelt legtöb
bet a fáma.

Ezek közt is különösen a család barát
járól, Csutak huszárról, az állatvédő egye
sület főtitkárnőjéről, meg Bambrunovszky 
gigerliről.

Egyes jellemző mondásaik szinte köz
keletűekké lettek már az előadás előtt.

Különösen a Csutak huszár „Lövök őr
mester ur!*-ja lett általánossá.

Ez a mondás különben a legeredetibb 
és legsikerültebb az egész darabban.

*
Szenzácziós feltűnést keltettek az elő

adásokon az epizód alakok toilettejei, illetve 
kosztümjei is.

Az elvirult Aszalay Elvira személyesitője 
olyan toillettet állított össze, amelynek gon
dolata és kivitele egyiiánt zseniálitásra vall.

Pompás és az utolsó inggombig jelleg
zetes volt a Bambrunovszky gigerli öltö
zéke is.

Gelb Salamon kosztümje meg — mert 
helyben kölcsön semmi képen nem volt kap
ható — a miskolezi színház ruhatárából ke
rült ki a Tiszay Dezső színigazgató szíves
ségéből.

John Shock is ügyesen állította össze 
öltözékét, amely egyúttal látni engedte azok
nak az aczél lábizmoknak a körvonalait is, 
amelyek a Szent Istvánnapi kerékpár táv
verseny második diját megszerezték.

Közreműködött az előadáson két négy
lábú szereplő is. A becsületben megőszült 
Bracsi, meg egy iczi-piczi kis kutyakölyök.

A lirácsi szombaton olyan komolyan és 
híven teljesítette fontos feladatát, mintha 
egyedül tőle függött volna az előadás sikere.

Vasárnap azonban nem volt kellőképen 
diszponálva. Az első felvonásban nemsokára 
a színen megjelentse után kiszabadította ma
gát a járszalagból és behúzódott a díván 
alá. Ki se jött a felvonás végéig. Talán ke- 
veselte a publikumot.

Mert hát hiúba, a művészek rendszerint 
igen hm és érzékeny teremtések, járjanak 
bár két, avagy négy lábon.

A műkedvelők egyike-inásika hamarosan 
olyan otthonosságra tett szert a színpadon, 
hogy még nehány helyiérdekű rögtönzést is 
megengedtek maguknak.

Ezek egyike volt, mikor valamire azt 
mondta valamelyik, hogy „inegállott, mint a 
nyíregyházi villamos vasút ügye!"

A rögtönzések nem tévesztették el a 
hatásukat, — hanem a villamos vasútra 
alkalmazott rögtönzés nem volt találó, mert 
hiszen épen azon a héten, amikor a próbák 
javában foiytak, folytak a bizottsági tárgya
lások is a villamos vasút dolga felett.

Sőt — mint más helyen meg vagyon 
írva — épen a szombati előadás előtt fo
gadta el két szakosztály meg a tanács a 
bizottság javaslatát és a bemutatott szerző
déseket, amelyeknek csak a felolvasásában 
ketten rekedtek el.

*

A debreczeni szinészeli jubileumon részt 
vett Prielle Kornélia is, az a csodás erejű 
asszony, aki 75 életéve daczára ma is oly 
bájos, oly kimondhatlanul vonzó a szín
padon.

Debreczenben kezdte pályafutását ő is, 
sőt a saját állítása szerint egyenesen a debre
czeni közönség szeretetenek köszönheti, hogy 
abból erőt és ambiliót merítve — Magyar- 
ország utólérlietlcn társalgási színésznő
jévé lett.

Délután meglátogatta a szinészeti ki
állítást, amely gazdag reliquiáit csoportosí
totta össze színészetünk nagyjainak. Termé
szetesen sok tárgya a kiállításnak vonatkozik, 
Prielle Kornéliára.

A legszebb és legbájosabb „nagy mama* 
a meghatottság könnyeivel nézte a kiállítás 
érdekes tárgyait, amelyek az ő páratlan mű
vészi pályafutásában egy-egy emlékeztető 
határkövet kepeznek.

Egy perezre megállóit az előtt a szép, 
bársony kötésbe foglalt emlékalbum előtt is, 
amelyet valamikor régen, még 1874-ben 
Nyíregyháza város szinpártoló közönsége nyúj
tott át neki.

Hogy mit gondolt a nagy művésznő 
láttára annak az albumnak, nem tudjuk. Bi* 
zonyára azt, hogy ilyen album nem terem 
többé Nyíregyházán, a régi, kedves nyíregy
házi közönség kipusztult lassanként, s helyebe 
egy arrogáns es közönyös közönség jött. — 
Akkor még érdemes volt Nyíregyházán ját
szani.

Habár az is igaz, hogy ma nincsenek 
Prielle Kornéliák.

*
Pereg a dob.
„Egyszer! Kétszer! Senki többet? Még 

egyszer, kétszer! Senki többe* 9 Háromszor!“
És megperdül ismét a do b.
Megperdül pedig a kir. törvényszék mint 

telekkönyi hatóságnak árverelő helyiséggé 
avanzsiroztatott folyosóján a nyíregyházi 
színház felett, ma, deczeinber 1-én délelőtt 
10 órakor.

Nem pontban 10 órakor ugyan, de nem 
is sokkal utánna.

Mert az árverés alig ha vesz sok időt 
igénybe.

Komolyan venni szándékozó árverelő a 
városon kívül alig ha fog akadni.

Pergő dobszó mellett jut a színház a 
város tulajdonába, amelynek felépülése és 
felavatásakor bizony kevesen gondoltak ilyen 
„utolsó jelenet*-re.

CSARNOK.

K ifak ad ás.
I r t*  : 8 z i  bzí 

Szőke b a rn a  lán y o k  
Sok k eserűsége t 
O koztok  ti nékem . 
V igyázzatok  lán y o k  
Meg ne s irassá to k  
Sok keserűségem  ! 
E gyszer jó k ed v em b en  
S zörnyű  b o sszú t á llo k  :

L eány k ö n y n y e l fogom  
t 'ta m  h osszá t szélit 
Felönteni végig,
Es a b b a ’ a  s á rb a ’
Lány s z ív  lesz a  já r J a ,  
l ’gy sétálok végig!

V igyázzatok lányok  
M ert m egsira tja tok  
Sok keserűségem .
Egyszer jókedvem ben  
Ilyen b osszú t állok!

U tazás  a v ilág  körül.
A  K ^ p m  V  I t ö r t é n  é t r ő l .

Lapozgatom a Nagy Képes Világ-törté
net próbakő etet, melyet a Itevai Testvérek 
Irodalmi Intézet részvénytársaság és a Frank
lin társulat nyomatott mutatóba a tizenkét 
kötetre tervezett hatalmas munkából. $ a 
hogy sorra gördülnek el szemem előtt a 
csudálatos régi történetek s a még csudála
tosad) régi emlékek képei, egyszerre csak 
eszembe jut — Kassai Vidor.

Kassai Vidor? A komikus? Az a törpe 
kis emberke, akinél csak azt nein lehet 
tudni, hogy színésznek nagyobb-e vagy kü- 
lóncznek ?

O. T íz esztendővel ezelőtt mindig egy 
kompánia vollunk. A színházi előadás után 
ott volt a rendes találkozónk az Orient- 
kávéhazban, ax öreg Szigeti József asztalá
nál. Egy kis bohém-tanya volt ez, talán 
ebből nőtt ki újabban a Pósa-asztal. De 
akkor Pósa még valahol Szegeden csinálta 
a nótákat. Asztalt pedig még nem csinált.

Mondom odajárt esténkint a kis Kassai 
ür. No nem az volt a legnagyobb híressége, 
hogy két pohár vízzel — hogyan csinált 
magának három pohár tejet vacsorára. Sok
kal inkább megmosolyogtuk az ő kedves 
mókáiért, a hogy nagy színészeket és nagy 
bolondokat felségesen utánozott. Kedvtelve 
nézte ilyenkor az öreg Szigeti bácsi, pedig 
őt is kifigurázta néha alaposan.

Egy este azonban nem találtuk a ren
des helyén. Mind ott voltunk, csak a kis 
Kassai hiányzott.
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— Talán beteg? — kérdezte Szigeti 
bácsi.

— Dehogy. Délelőtt próbán volt és 
egészséges, mint a makk bizonygatta a 
színház titkára, aki szintén velünk tarto tt 
mindig.

És még sem jö tt el. Hogy nélküle ma
radtunk, legalább róla beszéltünk. Mert jó 
ő barátnak, színésznek, de jó ő thémának 
is. Három napig lehel róla beszélni s nem 
fogy ki az ember a mulatságos jellemzések
ből. Beszélgettünk róla, mikor csak valami 
alak közeledik az asztalhoz. A fején asztra- 
kán sapka, a nyakában vastag kendő, ő 
maga nehéz bundában. (Pedig kegyetlenül 
meleg nyári este volt) S az az alak úgy tett, 
mintha reszketne.

Amolyan didergő hangon m ondta:
— Jó e s té t!
A hangjáról ismertük meg, hogy Kassai. 

(Lám, hát mégis beteg s a hideg rázza, de 
mégis eljött az Orientbe.)

Mi bajod ? — Kérdezte tőle Szigeti
bácsi.

— Kulyabajom — didergett tovább 
Kassai.

— De hiszen dideregsz?
Bátyám is dideregne, ha onnan 

jönne, ahonnét én.
— Hát honnan jösz a pokolból?
— No onnan nem. Mert ott nyilván 

nem dideregnek az emberek.
— Hát honnan?
— Szibériából.

Megvesztél? Hiszen délelőtt még 
próbán voltai!

— Voltam én azután meg másutt is,
kicsintatt hamisan Kassai. Hanem azért 
most, mégis egyenest Szibériából jövök. 
(Nem vagyok őrült, szólt ki oldalvast nekem, 
aki elakartam húzódni mellőle.) A panorá
mában most Szibéria van soron s azt néz
tem meg. A múlt héten is voltam Kons
tantinápolyban s akkor fezt csaptam a 
Ú j'iiibe. Rómába majd széles kari-
maju kalapban megyek, ha Róma lesz soron, 
(gy utazom én körül a világot s meg van a 
kellő illúzióm is ezenfelül p- dig igaz in olcsón 
teszem meg az utat. Higyjetek el, hogy aki 
vonatra ül, tenger sok pénzt költ s csupa 
veszedelem közt járja be a világot, az nem 
lat annyit a világból és nem ismeri ki magát 
benne úgy, mint cn. Mindent megmutat a 
jó panoráma. Hsuk oda kell ülni. Láttam 
mar az egész világot, az újat és a régit s 
nem én utazom a világ körül, hanem a világ 
utazik én körülöttem. É» kényelmesebb és 
olcsóbb, azonkívül pedig sokkal teljesebb 
gyönyörűség.

Ez a jelenet, s ez a beszéd jut eszembe. 
Akkor mosolyogtam a különezön es nevettem 
a bolond ideán. Egy ember, aki maga küröl 
utaztatja a világot es azt hiszi, hogy igy 
megismeri a vilagol. Ma pedig megadom 
magainat, mert én voltam a bolond és Kassai 
a legnagyobb bölcs. Most •*!» ülők itt a ké- 
nvehnes karszéken s ahogy a Nagy K- pes 
Világtörténet probukötetét lapozgatom, úgy 
erzem, mintha a maga valóságában sorjázna 
el szemem előtt az egész világ, a régi es az 
uj, minden eseményével, minden csudálatos 
emlékével. Melegein van és fázom, lelkese
dem és csüggedek, egyptomi és indus, perzsa 
és görög vagyok, ahogy a képek előttem el- 
rajzanak, egy pont vagyok az egyetemes világ 
életében és perczek alatt ezer formában el a 
lelkem, külömbözö századok és évtizedek 
eleiébe merülök el, hadvezér és nép vagyok, 
győző és Icigázott — szinte kábulok.

Nincsen ennél csodálatosabb érzés. — 
Aki a világ körül utazik, csak részleteket lát 
és részleteket élvez. Még a British Muzcnno 
kincsesházában is csak egyes korok szellője 
kapja meg. De az utazó el a kor halott. De 
aki kényelmesen a kar-székébe ül s hagyja 
maga körül utazni az egész világ történetét, 
hagyja maga körül elsorjázni a világ minden 
múzeumából tökéletesen leprodukált históriai

emlékeket, az úgy érzi, mintha lassankint 
levegővé finomulva s egy perez alatt vissza 
tudna röpülni évezredekbe s egy perez alatt 
eltudna hatolni az egyik sarkról a másikra. 
Idő és tér nem vett neki korlátokat, testi 
győngeseg nem férkőzik hozzá, lelke nem 
ismer lehetetlenséget és röpül az időben, 
röpül a térben. Évezredek történetét át éli 
rövid perczek alatt, évezrede c műkincsét át
nézi egyszerre. Mintha ott ülne a teremtés 
műhelyében és tanúja volna annak a nagy 
főpróbának, a mikor az Alkotó egy szem- 
pillantás alatt lejátszatja maga előtt az egész 
világ nagy tragédiáját, a mikor a múlt és a 
jelen egyetlen nagy ablakká tisztul, a melyen 
keresztül lehet látni a jövendőbe.

A világ minden múzeuma ide kölcsö
nözte a maga kincseit, a tudomány paran
csára az egész világ újból átéli a maga nagy 
életét! Ebből alakul ki a Nagy Képes Világ- 
történet. A leghatalmasabb munka. Egy 
olyan vár, u melyben biztonságban érzi magát 
minden ember. Mert akármilyen veszedelem 
jelentkezik, eb >ői a várból millió titkos alag
út vezet a mnitakbi és millió ablak mutat a 
jövendőkbe. S minden fáradság nélkül. A 
hogy mondtam Kassairól: a legnagyobb ké
nyelemben csak a gyönyör izgalmának tel
jességével járja be az ember az egész világot. 
Lát mindent, tud mindent, élvez mindent, a 
tapasztalás közzé iktat mindent — s az alatt 
kényelmesen álmodozik a karszékében. Mert 
mindent készen hoz clebe a tudomány s 
minden látni valót híven állít elébe a mű
vészét.

Valóban magyar tudósok még ritkán 
szövetkeztek nagyobbra, mint mostan az a 
lelkes tábor, melyet Marczali Henrik a kitűnő 
hisztórikus vezet. És a magyar kiadók még 
titkán adtak fölségesebb külsőt a tudomány 
alkotásának, mint most az a két nagy inté- 
eet, mely a Nagy Képes Világtörténet ki
á ltá sá ra  egye-ült. A magyar tudósok gazdája 
megeleveníti a világ egyetemes életét, a 
Révai Testvérek Irodalmi Intézete nvgórőkili, 
a Franklin Társulat p dig a színeket adja 
hozzá A magyar közönségre csak az elvezet 
vár. Nekem az az érzésem, hogy a hosszú 
teli esteken a müveit magyar családok úgy 
hagyják magok körül elrajzmi a világ tör
téneiét s úgy hagyják m igok körül leperegni 
a világ összes múzeumaiban fölgyülemlett 
műkincseket, mint most én. Fáradság nélkül 
csak az élvezés gyönyörét érezve Mintha 
egy álomban élnék at a világ életét, egy 
álomban látnák meg a világ minden látni
valóját. S csak az nem volna álom, a mi 
belőle megmaradna. A világtörténet megis
meréséből fakadó tapasztalás: a legbiztosabb 
útmutató a jövőbe.

Monostori Péter.

Különfélék.
Költők a vUi'ujki'illitdson. Az l><»7-iki 

párisi világkiállításkor annak rendezői külö
nös, úgyszólván barokk gondolatra jöttek. 
Ugyanis felszólítottak koruk híresebb íróit, 
hogy írjanak egy-egy c/.ikket olyan tárgyról, 
a mely tehetségüknek a legjobban megfelel 
A czikkeket aztán összegyűjtötték és két 
idointalan vaskos kötetbe szorították. — így 
jutottak a franezia irok és költők ama ritka 
szerencséhez, hogy szatócsokkal, gyárosokkal, 
iparosokkal stb együtt mutathatták be ter
mékeiket. Láthatjuk ebből, hogy a magas 
kormány az irodalmat nem hanyagolta el. 
Úgy latszik, hogy az 1 VHX)-iki kiállításra 
ugyanezt az eszmét akarjak felkarolni. Leyg- 
nes franezia közoktatásügyi miniszter meg
hízta Catulle Mendést, készítsen számára 
részletes jelentest a franezia költészet könyv
es színdarab termékeiről. Az irodalomnak 
ilyetén való figyelembevételét a Journal dós 
Débats nem tartja egészen alkalmasnak. Az 
ilyen jelentés meg az irodalmi ipar tényleges 
haladását sem illusztrálhatná kellőképp. Akad
nának talán más eszközök is, anélkül, hogy 
állam bugdetjét szüks-gtelenül megterhelnék.

A nevezett lap többek közt azt ajánlja, hogy 
építsenek egy nagy koczkát, melynek súlya 
pontosan megfelelne az 1867. óta nyomta
tott költemények köteteinek. Akkor legalább 
az egész világ megtudhatja, hogy a francziák 
39 év óta 100—200, sőt talán 300 köbméter 
költészetet produkáltak.

A zsidó királyok sírja. A német császári 
pár jeruzsálemi utazása alkalmával megláto
gatta azokat a sírokat is, melyekben Salamon 
és Dávid nyugosznak 14 más zsidó királylyal 
együtt. A sírboltot a hagyomány szerint 
Dávid alapította és minden utóda egy uj 
kamarával gyarapította, a maga koporsója 
részére. Ezekben a kamarákban az elhunyt 
király kincseit, gyakran jogarát és koronáját 
is elrejtették. Amikor Nabukodonozor Jeru
zsálemet először pusztította el, a királyi sír
boltot megkímélte. Ilyrkan zsidó király azon
ban később egyszer, amikor pénzzavarba 
jött, fölnyittatta a sírokat és azok kincseit el
rabolta. Amikor a rómaiak pusztították el 
Jeruzsálemet, a sírokat újra kifosztották. 
Titusz akkor egy csomó kincset hozott 
Rómába, köztük egy őt mázsa súlyú arany 
gyümölcsös tálat, mely Salamoné volt. Amikor 
Geiserich gótli király később Rómát fosztotla 
ki, ezeket a zsidó kincseket is elrabolta es 
egy egész hajót töltött meg velük, melyet 
útnak is indított Karthágóba. A hajó azon • 
bán zátonyra jutott és elmerült. A keresztes 
vitézek Jeruzsálem elfoglalása után keresztet 
állítottak föl a király-sirok elölt, melyet 
Szaladin, mikor a várost visszahódította, 
ismét elpuszztitott, Most csak Dávid sírjához 
lehet még bemenni, melyet olajul eséséi 
világítanak meg, inig a földhalornmal letakart 
szarkofág a szultán által ajándékozott zöld 
selyem takaróval van letakarva.

A legöregebb szabadalmas. Ama számtalan 
egyén között, kik mostanság különféle talal- 
mányaira szabadalmat szerez, a legöregebb 

I bizonyára Lord Amist rong, a tynei Elswick 
! müvek tulajdonosa, ki 1810-ben született, 

hydraulíkus gépeket és ágvukat készített s a 
! jelen század legnevesebb feltalálói közzé soro- 
I zandó. Az ügyvédi pályára lepett, de ezt 
I csakhamar abba hagyta s mechanikai tanul- 
' mánvokat folytatván, az elecktromosságot s 
I mérnöki tudományt választotta működése 
i teréül. Ainslrong es Társa nagyon kicsiben I  kezdte, de most egyike a leghíresebb és leg

gazdagabb mérnököknek, hajóépítőknek s 
ágyuóntöknek Angliában s hazáján kívül i.«. 
A ezég a hadihajók minden nemében szállít.* - 
képes, beleszámítva az ágyukat is, s ez év 

i július havában három nap egymásután bo- 
I csatolt három hajót a tengerre. — Lord 

Masliam (Sámuel CunclifTe-Lister), ki 181."*- 
I ben született s egész életét találmányok meg- 
j fejtésében töltötte, állítólag egymaga annyi 

szabadalmat szerzett Angliában mint a többi 
angol feltaláló együttvéve. A gyapotfonó 
gédek tökéletesitesen fáradozott de az indiai 
nyers selyem feldolgozására szolgáié) talál
mánya által gyönyörű selyem, bársony *s 
plüs szöveteket készített.

A tizedes mérték a konzervatív Angol
országban is hódit. A parlament már meg
engedte fakultatív használatát, de ez meg 
nem elég. A konzuli és dfplomácziai jelenít 
sek szerint nagyon árt az angol külkeres
kedelemnek, hogy a legtöbb angol ezég nn g 
mindig az angol mértékekhez ragaszkodik, 
holott a müveit külföldön inár általános a 
tizedes mérték használata.

P lacz i á rak .
— N ovem ber 30. —

Búza . . . . 9.45 9.50.
Rozs . . . . 7.65 7.70.
Árpa . . . . 5.90 6.—.
Zab . . . . 5.40 5.50.
Tengeri . . . 4.30 4.40.
Paszuly . . . .— .
Szesz literenként 531
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RITZSGNYI PÁL
S&~ rövidárú-, női- és fé r fi divat-, és műipar-árú raktára

ilkalmából 
és a kor 

belül föl-

Nyíregyházán, Iskola-utcza 3. sz., „A zöld j» ip uá lyho /.
Fölhívja a mélyen tisztelt közönség szives ügyeimét a beállott őszi es teli idény 

dúsan fölszerelt üzletére, melyben mindaz föltalálható a mit a mindinkább fejlődő jó izle? 
praktikus szelleme Nyíregyháza város és Szabolcsinegye nagyrabecsült közönségének ízlésen 
halmozhatott.

A legelegánsabb szőrme á ruk : Sapkák, gallér és karmantyúk; Női* férfi- es gyermek utazó 
és vadász sapkák és kalapok; A legkitűnőbb gyártmányú női- térti és gyermek bőr- nem /.- es 
gu uniti czipők ; Vadász kalina-csiziiiák, hó czipók és botosok; Jáger-I'éle alsó ruhák, úgyszintén 
kötött harisnyák nők, férfiak és gyermekek részére; Kötött gyapjú lovagló also-nadrágok; magas- 
szárú vadász harisnyák : Téli keztyük a legnagyobb választékban, éppen úgy a legkitűnőbb s híresebb 
Zachariás-féle Gla$é és Svéd keztyük.

Hazai gyártmányú gazdasági ló- es szoba-pokróczok; Angol gyapjú és peluche koe>i takarok ; 
Erdélyi hosszú szőrű pokróczok minden színben, futó szőnyegek és lábtörlők ; Bádog es fa1 ártó kosarak 
és virágállványok.

Lovagló kellékek, vadászati fölszerelések, fegyverek és fegyver-casettak, töltény-övék «s táskák, 
vadászsz kék és minden caliberü üres töltények, Flóbert pinkák es revolverek töltésekkel eg 'ü tt.

Férfi ingek sima- szegélyezett, hímzett, selyem és Papié plastronnal. úgyszintén liu ingek : t éhei
é i  színes kézelők é t  gallérok; A legszebb s legújabb divata úri nyakkendők, úgyszintén hölgyek rész re 
is különlegeségek (Írepe de Chine- Pongis- Mousselin de Sói - és gouíTiirozott Lib -rtybő!- csonor- nyak- 
rész- és Jabot alakban.

Mindennemű selymek, ruha-disz es kézi munkákhoz u. in .: Surah, Pongis; M'-rwilleui, S.din- 
Duchesse. Moirée, Ottomán és Atlasz minden színben úgyszintén Crépe de Cilin * es Mousseline de 
Soie, Csipkék es csipke*szövetek; Paszomány ruha-diszek, vitéz*kötések, kötött, gyöngyház és Jet-disz- 
gombok.

Mindennemű kézimunkához való kellékek mint: Kalotaszegi vászon, Congr-s, Kanuva .*s Svéd 
szövetek. Éjszaki, Sm yrni, Moos, Perzsa, Sephir, Orient; valamint franczia I). M. C. mosó. fehér és 
nyitott pamutok minden színben; Hímző aranyszál, arany-zsinórok, Fiitter és gyöngy : Fehér «•- színes 
Cordonnet-czernák.

Nagy készlet Angol és Franczia gyártmányú pipere szappan, — illatszer es Pou-lerekhől úgy
szintén Eau de Cologne, Fenyőillat, Glycerin-Créme, Brillautine, H íjoltj «*s mindennemű szájvizekből; 
Fogkefék, fésűk, ruha, haj es köröm-kefékből.

Nem mulaszthatom el továbbá, hogy mar most fel ne hívjam a in. t. közönség figyelmét azon 
számtalan társas játékra, mely a közelgő Karácsony ünnep dk din iből üzletemben már most megte
kinthető s a melyről később részletes tudósítást fogok közölni.

Kiváló tisztelettel:
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A cs. és kir. 
10-ik számú huszár
ezred h \íséi/\ \s( 'trj
é tk e z d e  h izo ttsn -  
g;) tani), é v i  J u 
liit ú r  hó l - t i i l  U
s z ü k s é g e s  é tk e z é 
s i  r r .ik k e k e t  e g y  
é v r e  s z e r t  iírfé s í 
ié"  ó h a jt ja  b iz to 
s i  ta n i.

A szállítandó 
czikkek minősége 
és mennyisége irán
ti felvilágosítások 
naponta i lé le h itt  
10 t'J ó rá ig a  fe n t i  
b íz o t t  sú g  ii  o d ú ja  - 
b u li nyerhetők.

Ajánlatok 200  Irt 
b ú n iit / jé liz  kísére
tében folyó évi de- 
e z .e m b er  20 -ig  a 
10. huszárezred le
génységi é tk e z d e  
b izo tts ú g ú /io z  kül
dendők. (11)

Jó ló,
közős hadsereg

beli, átvehető
Mezey Pálnál 

NyiregyhAzáia, 
Tokaji-uton, a szellő- 

telepen.

Birtok bérbeadás.
Czégény-Dányád Szath- 

márrnegyei község hatá
rában fekvő, Jármy Gyn- I 
láné ónagysága tulajdo
nát képező 180 hold térd- , 
letü birtok, az 1899. évi 
augusztus hó 1-só nap
jától kezdődő 6 évre 
kihaszonbérelhető.

Bővebb felvilágosí
tást ad (87—s-3) |

Dr. Prok Gyula
ügyvéd, Nyíregyházán.

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




