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Az angolok nagy költője, Milton 
egyik szép költeményében azt énekli 
meg, hogy felkeresve az éj homályát, 
szent énekre gyűlt, melyben meg
érezte a világot átjáró nagy isteni 
szeretetet, s ebben megtalálta hitének 
erős várát, mely után vágyott.

Úgy el szeretem képzelni, hogy 
az az éj annak a másiknak évfor
dulója lehetett, mely mögött a nagy 
történetek, e világban a legnagyob
bak s benuök a kijelentés Istene 
léptek be egykoron egy bölcső mellett 
a földre, az emberiség hazájába.

Hiszen a Karácsony a költészet
nek is annyi meg annyi titkos ha
talmát, erejét ragadja meg, mint 
éppen a szeretetnek apotheosisa. Ama 
bölcső mellett találjuk meg az édes 
anyai szeretetet, melynél önzetlenebb 
érzés nincs a világban; ott találjuk 
azt a végtelen isteni szeretetet, mely 
ebben az érzésben úgy megerősített, 
hogy kétezer év után is ebből táp
lálkozik az emberiség; ott találjuk 
azt a szent költészetet, mely meg
tanít arra. hogy ha öröm és bánat 
között folyik is életünk és hullámok
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ról-hullámokra ragadtatunk, de van 
szivünkben hatalom, mely felemel 
egészen az Istenig, mert az Istentől 
származott az időknek teljességében

Egyetlen ünnep sem emlékezteti 
a világot arra, hogy a szeretet meg
váltó hatalom, csak a karácson. 
Hogy a szeretetben kezd élni és 
újjászületni a világ. Nagy messze 
magasságban, fent a tiszta légbeu él
nek Tompánál a tündérek, de mintha 
azt az igazságot fejeznék ki, midőn 
a földre kívánkoznak, hol szeretetben 
élhetnek, mely az emberiség igazsága 
s a melyet éppen a karácson jel
képez

Szent titok borul a karácsonra, 
de e titok megfejtése az a hatalom, 
a mely jelen Eausztnál soha sem bir 
győzni Mephistopheles. habár segélyül 
hívja az alvilágnak minden árnyait. 
S ezen nincsen semmi csodálni való. 
Hiszen még a többi ünnepeknek egé
szen más jelentőségük van, addig a 
karácson egyedül a szeretetnek ün
nepe. Szelíd lágy melódiája, mely 
felhangzik mindenütt, és ha uéha 
el-elhal is, de megértik e nagy világ
ban, Édes gyermekkori eszmények, 
homályos álmok, félig elfeledett tün
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dér világ, melyből csak még az üveg
harangok bűbájos csodazenéjére em
lékezünk, a szeretet könnyeitől ápol- 
gatva hívogatnak valami ködbe bo
rult táj felé, hol tovább álmodhatjuk 
gyönyörű álmainkat és a karácsoni 
ünnepi harangszó milyen jól esik 
ilyenkor nekünk, ha a gyermekkor 
feltárja lelkűnkben azt a világot, 
mrlynek mélységei mélyebbek a ten
ger feneketlenségénél.

És keressük az Istent, kutatjuk 
a megfoghatatlant: mindig a kará- 
csoni csoda hatalom kísér át a lét 
utvessztöiben, a vészes mélységek 
felett. És vándorlásaink közben mily 
boldogoknak érezzük magunkat, ha 
vagy csak egyszer is megláthattuk a 
betlehemi csillagot. A legszentebb ér
zelmek glóriája is a karácson ün
nepén sugárzik vissza. Homér meg- 
népesitette Pelium és Ossát a legfé
nyesebb fántomokkal, ám e világ 
csak fényes sötétség volt, melynek 
napja soha sem tudott tiszta fényé
ben felderfllui. Egyedül a keresztyénség 
szeretete teremtette újjá az embérisé- 
get és ez adta vissza azt önmagának.

Mindent megtanulhat az emberi
ség, bámulatos találmányaival min-

A „NYÍREGYHÁZA" TAROZÁS,
Az asszonynak.

Nehéz az elet 
ÉJes mindenem 
Miattad felek.

I)c hogy szelíden 
Mélán rám veted 
Tiszta szép szemed :
Uutorabb leszek,
Míg puha hangod 
Szivemig rezeg.

Hatrabban várom 
Mit ád az elet.
Mert érzem véled 
( sak derűt látok.
Könyezzen bar a 
Hűn, vág) az á to k .

Mosolygós szemed 
Majd széjjel űzi 
A bút. fellcgct.

Szí —szí.

A „B essen ye i K ö r“ első  
estélye.

(181*8. deczemher 17-en.)
Igazi téli hideg odakúnn < un. A 

téli felöltök gallérjai védőül h;i:'V-.va egész 
a fülekre, — a keztyüs kezek mélyen a 
zsebekben, a büszke férfi keblek Összehúzva: 
olyan hideg van.

Fényesen kivilágított 
télyi toillet lekbe öltözött

leányok és asszonyok, az Isten tudja hon
nan keletkező édes illat, ragyogó szemek 
hevítik a kidülleszt tt férfi keblet. Boldog 
mosoly mindenfelé; a terem meg átalakított 
formájában is oly ismerős, — és még ba
rátságosabbá teszi az ügyesen összeállított 
színpad, és a reg nem látott, nem szíve
sen nélkülözött ismerős arezok mind-mind 
együtt.

Azt hiszem, órákig gyönyörködtető lett 
volna mindenkire a közönség szemleletese. 
Kát még, mikor az ember a szomszédjának 
megjegyzéseket is koczkáztathat. Olyan jót 
esik egy kicsit embert szólni, nevetgélni.

. . .  De csitt! dr. lbrok Gyula a tárad- 
liatlan rendező és titkár a színpadra lép és 
bejelenti a műsor változást; Maurer László 
a programmbán jelzett fellépésében családi 
gyász miatt akadályozva van, helyette az 
utolsó óraban (2 nap előtt) Szabó IaíszIó 
veszi át szerepét, a tőle várt szavalat tehát 
elmarad.

A közönség nem éljenez. Sajnálja a 
Maurer elmaradását, es sajnálja, hogy Szabó 
nem szaval.

Porultszky lanár ür olvassa a 9yrologu-ot, 
a sajat verses prologját. Tömör, sok szép 
gondolat, magas szárnyalás, remek kidolgo
zás jellemzik a müvet. Ka újra látjuk, olvas
suk. akkor méltányolhatjuk a megérdemelt 
mérvben. A terem acusticája .már előre 
vetette árnyékát.*

Azután fellép az estély egyik művésze 
Kemény Rezsó kezeben a straduariussal.

Évek óta nem hallottuk őt, és mivel 
varosunk szülöttje, bár .hazája széles c vi
lág* : hadd foglalkozzunk egy kissé többet 
is vele.

A mi legelsőbben is jól eső érzessél 
töltölt el a bosszú idő múltán történt vi
szontlátáskor: tiogy testben megerősödött. 
A zsenge szervezetű fiúból erős férfi lett. 
Fellépese öntudatos, férfias. Akkor remény
nyel lelve tapsoltunk fejlődő művészetének: 
most szívből üdvözöltük ót, ki reményeink
ben csalódni nem hagyott.

Az estélyen Bruch hegedűversenyét, 
Hubay seren adeját és Wieniau'izky Valse 
caprice-szát játszotta.

Az utolsó kettőben szeles, biztos, erő
teljes vonásait, gyönyörű nyirettyű kezelését 
csillogtatta. Kőnnyedtsége, lágysaga elbájolo. 
Megérdemelt módon hatott is, a miben nem 
kis része volt a Haas Igtuicz úr odaadó, 
figyelmes es minden hangnál érvényesülő 
kíséretének.

Hubay-nÁ\ G.-jenek erőteljes és tiszta
sága, a magas régiókban is kiválóan hatott. 
A .valse*-nál pedig csevegő kedvességével, 
elbájoló játsziságával gyönyörködtetett.

Kifejlett technikáját azonban a két 
darabban nem volt alkalma brilliroztatni. 
Erre szolgálhatott volna talán a Bruch he
gedűversenye. Azonban a zeneszámot nem 
tartjuk szerencsesén megválasztottnak. Talán 
a szép melódiákban megcsömörlött, azok 
áltál már nem izgatható idegek és füleknek 
inkább tesz szolgálatot a nehéz .iskolai* 
mű. A mi idegeinket még a Vieuxteinps és 
Wieniawszky, a Benőt, Brahms, Hubay a 
Mendelssohn, Beethoven, Mozart iskolája és 
repertoirja nem merítette ki.

El kell azonban ismernünk, hogy e 
hegedűverseny ,largho*-ja sok mély és meg
ható gondolatot rejt, és hogy a ,rondó*-jateremben az es- 

szebbnél-szebb
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Jent megtehet, de a karácsom szent 
érzelmeket nem pótolhatja soha. pe
dig éppen ezek bolygatják fel az ér
zelmeknek amaz ősforrását, mely meg
óvja a szivet a kiszáradástól és meg
tartja üde állapotában az emberi 
természetet. Mert Karácsonbau, ha 
ott érezzük is szivünkben az életet és 
a világot, de szilárd erő tart bilincsei, 
között, hogy vessük el annak veszélyes 
vágyait és ilyenkor ragad meg valami 
ismeretlen hatalom, mely űz és hajt 
arra, hogy kibékülni akarunk és hogy 
annyira kitágítjuk a szivünket, a 
mennyire az képes befogadni minden 
erényt, minden valódi nemességet, 
még magát az Istent is.

Vájjon van-é ember, kit át ne 
járna karácsonban e delejes folyam, 
mely odakapcsolja ót embertársaihoz ; 
mely ha máshoz idegenkedett volna 
is tőle, bele viszi abba a nagy ára
datba. mely, mint a közös érzések 
vehikuluma, bámulatos átalakító erő
vel rendelkezik 1

Minden karácson egy-egy adag
gal növeli meg az emberiség benső, 
tiszta értékét, mert ilyenkor tanul
hatjuk meg azokat a benső erőket 
kiművelni, melyekkel kialakíthatjuk 
magunkon az Isten-képet, hogy általa 
a tiszteletet kiérdemeljük, miképpen 
tisztelet tárgyai a hívők előtt a fa
ragott képek, melyek előtt bámulva 
és szent érzéseknél emelik meg ka
lapjukat. És karácsonban hisszük el, 
hogy a szeretet gyöngéd virág, mely 
csak ártatlanságból, a szív jóságából 
s a meg nem dermedett ember ér
zelmeiből fakadhat, de soha sem te
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nyészhetnek a bűn meleg ágyán, hogy 
tehát a Macbeth jellemek nem az 
emberi világból valók Mint arany- 
háló lebeg a világ felett valami szen- 
tebb atmosfera; néha-néha el-eltünik, 
vagy mi magunk vetjük el szemeink 
elől, de még nem volt karácsou és 
nem is lesz soha. mikor ennek csil
logása el ne bűvölne mindnyájunkat.

Jövel hát óh áldott karácson 
és ragadd meg e világ minden gyer
mekének szivét, hogy igazán ünne
peljünk s ünneplésünk mindnyájunk
ban kezdete legyen egy jobb, neme
sebb, ártatlanabb és felségesebb uj 
életnek !

Közügyek.
— Rendkívüli közgyűlés a vármegyén.

Mint előző számunkban is említettük, Sza- 
bolcsvármegye törvényhatósági bizottsága 
e hó 30-án rendkívüli közgyűlést tart. Az 
állandó választmány megelőzőleg deczeinber
29-én tartja ülését.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy
háza város képviselőtestülete deczember hó 
23-ik napján délután 3 órakor a városháza 
dísztermében rendkívüli közgyűlést tart. A 
gyűlés tárgysorozata a kővetkező: I . Vár
megyei közigazgatási bizottsági határozat a 
városi tisztikar és a főgymnasiumi tanárok 
községi pótadóvaii megrovása tárgyában be
adott felebbezés elbírálásáról. 2. Tanácsi elő
terjesztés a magas minisztérium által felol
dott 250,000 trtos regále kötvények eladása 
iránti intézkedés tárgyában. 3. I'olgarmester 
előterjesztése a helybeli és idegen helyről á t
tett kincstári illeték hátralékok behajtása vé
gett ideiglenesen egy esküdt alkalmazása tár
gyában. 4. Pénzügyi és gazdászati szakosz
tály javaslat a K óvá eh Teréz-féle Krkerti 
1827 2]öl területnek a város részére leendő 
megvétele tárgyában. 5. Tanácsi előterjesz '  
tés a vasúti ut vamdij ügyében a magas

minisztériumhoz felküldött műszaki munkák 
dijának kiutalása tárgyában. 6. A tisztvise
lők nyugdíjintézeténél az igazgató választ
mányba 4 rendes és 2 póttagnak megválasz
tása. 7. A központi választmánynak, választás 
utján újból alakítása. 8. Tanácsi előterjesz
tés Kovács Ferencz házi pénztáros 200 frt 
jogföld utáni dijának kiűzetése tárgyában.
9. Tanácsnoki előterjesztés a Kiár Zsigmond 
féle községi pótadó ügyre vonatkozólag. 10. 
Tanácsi előterjesztés Bencs Karoly rendőr- 
felügyelő részére 00 frt íizetés előleg enge
délyezés tárgyában. 11. Polgármesteri jelen
tés az 1899. évi országgyűlési választók név
jegyzékének 2 példányban elkészítéséért 
munka-díjnak kiutalása iránt. 12. Tanácsi 
előterjesztés Kiss János esküdt 48 frt föld- 
kiosztási dijának kiutalványozása iránt. 13. 
A Morgenstern fele faraktár terű et bérbe
adására vonatkozó árverési jegyzőkönyv be
mutatása.

A vidéki v á ro so k  akcziója.
Győr város Kongresszusra hívta össze 

a magyar városokat. A kongresszusnak két 
czélja van: megbeszélni és megállapítani a 
városok bajait, hiányait és fölterjesztést in 
tézni a kormányhoz azok orvoslása iránt. 
Ez a czél oly figyelemre méltó, hogy minden
képpen megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.

Elcsépelt, de nagyjában beigazolt panasz, 
hogy Budapest a vidéki varosok rovására 
fejlődött óriási mértekben. E panaszon most 
mar túl kell tenni magunkat, mert hisz a 
főváros az ő nagyságában és pompájában 
mégis csak hasznára és díszére válik hazánk
nak. Panasz helyeit hozzá kell fognunk a 
munkához. Miután annyi, szinte erőnket fe
lülmúló áldozát árán teremtettünk az ország
nak méltó, nagy központot, s miután ez a 
munka hova-tovább befejezést nyer, mert 
hisz Budapest megállhat most már a maga 
lábán is, minden erőnkből a vidéki közpon
tok létesitésáre, illetve fejlesztésére kell tö
rekednünk.

Mert ezek a központok jelenleg sajná
latra méltó állapotban lefedeznek. A vidéki

is imponáló, bár ez utóbbi gyorsabb tempót 
igényelt volna.

Hogy a tapasztaltak daczára Kemény
nyel szemben a fővárosi kritika részéről a 
közöny egy bizonyos nemével találkozunk: 
annak épen a .Bnicli** hegegü versenye adja 
magyarázatát.

Az előadás egy „professor* előadása 
volt. Egy pár sikerületlen flageolette-passaget 
leszámítva a korrektség mintaképe volt, 
különösen az első részben; de nem gyújtott, 
nem lelkesített.

Végeredményként pedig — bármily szi
gorúak akarunk lenni saját gyermekeink 
iránt — szívesen hódolunk elismerésünkkel 
vonókezelésének bevégzett könnyedsége, 
biztonsága es erőteljessege e lőtt; örömmel 
♦dvezzük a hangok feltétlen tisztaságát és 
talán specziálitásának nevezhetjük ezúttal 
csak párszor csillogtatott staccatóit.

Említsük meg itt, hogy tanulmányait a 
budapesti conservatórium után a berlini ki- 
művelési tanszakon folytatta, hol a II. éven 
a„ 1G00 márka tandíj felének, a III. évben e 
tandíj egészének elengedésében részesült szor
galma es tehetsége elismeréséül, hogy a vég
bizonyítványában Joachiin e szavakkal tünteti 
ki: „tanítványaim gyöngye" Ezután az alig 
20 eves fiatal ember a königsbergi zenede 
tanara lett, és innen Hubay és Manojlovits 
egyenes felhivására pályázott Budapestre, és 
itt állását 65 pályázó között nyerte el.

Budapesten teljes elismerésben részesül. 
A szalonok és estélyek kedvelt alakja, e hó 
19-én Hohenlohe herczeg a konzul (a kanczel- 
lár testvére) estélyén játszott, 20-án egy 
más előkelőségnél.

Ez adatok egyrészről .a  mi fiunk* sike
rei szempontjából érdekelnek, másrészről

annak bizonyítéka, hogy jóval felül áll a 
középszerűségen.

Azonban ne szaladjunk el Haas Ignácz 
ur mellett. Ö nem vágyott tapsainkra, nem 
is azért lépett fel. Nem is bántjuk meg 
szerénységét azzal, hogy ex alkalomból, midőn 
csak kiseretre vállalkozott, játékát emeljük 
ki. Hanem akkor, midőn egy az életpályáján 
kiváiókep szorgalmasnak ismert, szellemileg 
kiművelt egyén csupán azért, mert az neki 
gyönyörűségét okoz, es mert fáradtságával a 
mason élvezetét fokozhatja, a kis rés nehéz 
szerepere vállalkozik, midőn egy más térén 
szereplésre kepes es hivatott férfiú a maga 
egyéniségét alá tudja rendelni a mások sze
replése sikerének fokozására: attól az elis
merés, meg inkább a hálás köszönet ineg 
nem tagadható.

Iseopold Franceixka bámulatos, több 
mint három octávat felölelő hangterjedelem
mel bir; alsó és közép magasságú hangjai 
szépen és kellemesen csengenek, bár a leg
felsőbb régiókban e'.tulajdonságot nélkülözik. 
Iskolázottsága tök.-letes, azonban fioríturái, a 
hangközökkel előforduló staccatói nem min
dig voltak sikeresek.

Sikerét a közönség tapssal, utóbbit ő 
egy kedves magyar dallal jutalmazta.

Az énekszámok mellett a zongora kisé- 
tét Santroch Ala/o* ur látta el a tőle már 
megszokott lendülettel és hivatottsággal.

Hiába, hiába ! Önzés, vagy elfogultság
ból e, de az estély legkedvesebb, legjobban 
kiemelkedőbb pontjának a dr. Ferlicskáné -  
Szabó dialógját tartjuk.

A 70-es évekből ismert Szigeti-féle 
• Kolostoritól* czimü dialógot adták elő, és 
még hogyan ?

Dr. Ferlicskáné páratlan művészetével, 
otthonosságával behízelgő, csicsergő kedves

hangjával, elegáns mozdulataival mindenkit 
elragadott. Szabó ur pedig igazán remek 
orgánummal bir. Lelket emelő a lelkesült- 
sege, megható a naivitása, behi/elgő a 
szerelme es minden mozdulatában alkalmaz
kodni tudó. Annyira szép az előadása, hogy 
sajnalnok, és nekünk is, az érte lelkesülőknek 
bizonyára fájná a tudat, ha előadása öntuda
tos lett volna. Nekünk úgy tűnik fel, hogy 
lelkesedése szívből jő es talán azért gyújt, 
banata valódi es azért hat, hogy öröme 
igazi: azért örültünk vele.

A dialógban Juhász Sándor ur kreált 
egy elegáns inas szerepet.

Az estély véget ért, a közönség gyönyör- 
teljes megelégedéssel távozott, órák múlva 
ra akadt a ruhatarban felsőjére és — kezdő
dött az estély másik része.

A közönség levonult az étterembe 
vacsorázni. Vacsora alatt az ülöszekeket ki- 
hordták a teremből, s a tánezra vágyó fiatal
ság olyan kedélyes tánczmulatságot rögtön
zött, amelylyel csak a régebbi evek mulat
ságai hasonlithatók össze*

Egy szó, mint száz: a „Bessenyei Kór* 
első bemutatása minden izében sikerült.

Ennek a sikernek oroszlán része br. 
hcilitzsch Berthold főispánt, a kór lelkes és 
tevékeny megteremtőjét és elnökét illeti meg, 
aki az elnöki tisztet ezúttal is nemcsak sine 
cura megtiszteltetésnek tekintette, hanem a 
tánezban is maga járt elől a követésre méltó 
jó példával.

Különösen elismerés illeti meg az estély 
sikeréért a kör fáradhatlan főtitkárát is, aki 
azonban a .Nyíregyházával olyan szoros 
viszonyban áll, — lévén annak felelős szer
kesztője, -* hogy érdemeit e helyütt épen 
ezért nem illenék külön felmagasztalnunk.

hm.
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városokra a törvény és a társadalom, az 
állam és a belső szükséglet óriási terheket 
ró, amely terheket a városok túlnyomó ré
szében egv kiapadni nem akaró jövedelmi 
forrásból fedezik: a községi pótadóból. — 
Alig van város ebben az országban, mely
ben a pótadó túl ne lépné az ölvén száza
lékot. de elég van olyan is, ahol száz p»*r- 
czentnél is nagyobb. S ez az állapot, ha a 
helyzet rövidesen meg nem változik, a vidéki 
városok morális és anyagi csődjét vonja 
maga után.

Az állam az ő adóját a városok szer
vezetében és költségein hajtja oe. — Külön 
nagy hivatalok állanak az állami adók ren
delkezésére, melyeknek fenntartása évenként 
ezrekbe s ezrekbe kerül. S ennek fejében mit 
kapunk az államtól? Keveset vagy semmit. 
Egyik másik város aranytalanul bőven ré
szesül az állam kedvezményeiben, de a leg
többet térképen keresik a minisztériumokban, 
annyira nem ismerik őket, A városok köz- 
igazgatása, közoktatása, egészségügye, rendé
szete egyedül az ő vállaikra nehezkednek, 
mert amivel az állam segélyez bennünket, 
aránytalanul nagy közigazgatasi és kulturális 
kiadásainkban, az a meghaiásru sok ugyan, 
de az életre kevés.

Nagyok a hibái a községi törvénynek is. 
Hogy többet ne említsünk, itt van a tulten- 
gésben szenvedő képviseleti rendszer. Városi 
képviselő aránylag több van, mint választó. 
Egy 15000 lakossal biró városnak például 
170—180 képviselője van és igy nem csoda, 
ha a közgyűlésben oda nem tartózó elemek 
is fölös számban vannak képviselve. Ez az 
oka annak, hogy minden város képviselő- 
testületében annyi a széthúzó érdek, oly gya
kori a gyűlölködés es viszalykodás. Valósá
gos szatíra ez a sok kis harczlas parlament.

Baja e törvénynek az is, hogy a rende
zett tanácsú varosokat valósággal kiszolgál
tatja a megyei törvényhatóság önkényének. A 
polgármesterek és az alispán közötti viszony 
nagyjában ugyanaz, mint a szolgabiro es 
jegyző között. Ez az állapot amily méltatlan, 
olyan káros. A 15000-nél több lakossal biró 
rend. tan. városokra, és ezek képezik a na
gyobbik felet, csaknem ugyanazok a kötele
zettségek és kiadások nehezednek, melyek a 
szabad kir. városokra, s mégis oly bánásmód
ban részesülnek a felsőbbseg részéről, mint a 
községek. Ezek a városok már nem tudnak 
jól mozogni a szűk korlátok között s ez 
óriási hátrányukra válik.

Mindezekre hívja fel a kongreszus a kor
mány figyelmét és indítson meg széleskörű, 1 
hatalmasan hullámzó actiót, hogy a törvény- 
hozás mar egyszer komolyan hozzálásson a 
vidéki városok viszonyainik rendezéséhez.

Prológus.
Felolvadta a szerző a Szalutlouiegjei liedsenyei-kör 

megnyitó ünnepségen IHB8. derz. 17.

A m ai n ap  győzelem  n a p ja  rán k . 
g y ő ze lm i d a lt  zeng jen  teh á t mi s z á n k ;
A nem zeti k u ltú ra  ünnepét 
l 'a lo ta b a n , k u n y h ó b an  s z e r te s z é t ;
Ez ős v idéken , m elyet h ő s  vezér 
Szerzett e h o n n ak , o n tv a  hősi vért,
H ogy szen tn ek  tartsák  m ajd an  az  u tó d o k . 
Kik e hazáért m ost is m ég adósok .

Ah ! O ly  soká ig  sem m it sem  f iz e ttü n k !
S z in t' e lha lad t so k  em berkor fele ttünk .
H ogy ta rto zásu n k  m ind n ag y o b b ra  nő tt,
S p iru ln u n k  kellett ön m ag u n k  előtt.
Nem  h a llg a tu n k  a  szálló  kor szav á ra  ;
H ab á r in tő n k  volt, m aradt egym agára.
De c sak  m iná lunk . Az ifjú nem es,
A ki ö rö k  h á lá n k ra  é rdem es,
A N yír h o m o k ján  látott napvilágot,
M ajd nem zetének  g y ú jto tt fák lyulangot.
M itől felébred  ez  a  tetszhalo tt,
És szül idővel m illió b a jnoko t.
Am a  N yírségen  nem  zug  h a rso n a . 
M egdön the tien  Je rik ó  fala,
Ks m úlik , m úlik h o sszú , jó  idő ,

De é jszak á ra  h a jn a l m ég se jó ,
C sak  o tt belül egy érzés, m int a tűz , 
Ö rökkőn  élő, tisz ta  m int a  szűz.
Lángol a  szívben , o ltha tatlanu l.
Hogy fényétő l lá tásunk  e lv ak u l:
H onszerclem , te fényes, ősi láng,
M ely ezredévig  m eg tartád  hazánk ,
S zabo lcs népében voltál legnagyobb,
S zabo lcs népétől v árh a tsz  m ég nagyot.
De a k k o r, hogy az idegen szülött 
S a ját nyelvével m inket ö lni j ö t t :
Ne, ne c sodáld , h a  m inden uj iránt,
S a já t fiától kapna  b á r irány t,
G yanúval telve idegen  m arad ,
S a  k u ltú rá tó l oly távol szakad.

De m ajd  jö n  az tán  szép, dicső idő 
Ragyogó n ap , fényében felkelő.
M időn a  ró n a, erd ő , völgy, halom ,
Nevedet zúg ták , örök  hatalom ,
M illióknak vágya, m illiók büszkesége : 
N em zet-szabadság , m agyarok  rem énye . . , 
S zab o lcsn ak  népe ott volt a szent harezbun, 
M int ezer éve m indig, hogy h a  harcz van, 
L'j kü zd e lem re  gyű jtve  u j erőt,
S ezer halo ttal tö ltve a  m ezőt . . .

A füst, a  vér, k ard o k n ak  csattogása 
Kitűnt . . .  de im a  küzdelem nek m ása  
U j h a rez ra  hív, a  szellem  h a rcza  ez,
Am  d iad a lm as ebben m ajd  ki lesz ?
A m ag y ar sz ittya , ki csatán  erős,
A ku ltu rharezbun  váljon  lesz-e hős ?
A vérrel szerzett d rága  szép hazát. 
N yelvében élve m egtartja-e hát?
Ég-e m ég b en n ü n k  am a drága tűz.
M ely o n n an  m inden idegent elűz ?
Avagy talán  nem  ebben rejlik  a 
H aza tiságnak  k rité rium a :
Itt élned  ha lnod  k e l l ! . . . hahó  !
Így  szólni m ost talán  nem  is való ,
A tapsbó l k ö n n y en  p íszegés lehet,
S  ettől a  m úzsa retteg szerfelett.
De V örösm arty , a  költők  k irá lya,
S zó za tá t a  m agyarhoz igy k ia l t ja !
Eh. m ár m a ez fölösleges dolog,
M ost a nagy  kérdés m ás körü l fo rog  ;
S  ki nyelv rő l, fajról szólni csak  m erész 
V agy n o tabene  c rtök  tenni kész. 
B áto rságának  a  levét m egissza ;
Nem k an  c su k a , vagy  tö rvény  veri v issza. 
Hisz szabad  földön szabad  nép vag y u n k ,
I)e a  h iggad t, kom oly  h azatiság ,
S  bölcs m érséklet m enten n y a k á ra  hág . 
Izgatással vádolván  b a jn o k u n k .
Ki nem  tekin t a  testvér nem zetekre .
O láh ra , vendre, szászra , tó tra , szerbre.
S  nem  tu d ja  azt, hogy a  hazatiság ,
Nem nyelvbe, csupán érzületbe vág
É s nem  felejt tö rvény t, testvér-jogot . . .
Igv m ossák  m eg a  szegény b a jnoko t. 
Ráfogva azt is, hogy esze se  t is z ta ;
Egy szóval —  soviniszta.

Van aki igy szól, de az  nem  m agyar,
H azát szeretni nem  tud , nem  akar.
Ne étjen, hölgyeim , b en n ü n k  e hit.
Hisz szellem harczra  gyű ltü n k  egybe i t t ; 
F o ly ta tn i, m it am a testő r e lkezde tt;
M agyar k u ltú rá t, m agyar é rzést, nyelvet. 
S zab o lcs  fö ld jén , hol oly so k  vér öm ölt. 
M atol a m űvészet virága költ ;
E gy  nagy  jöv ő ért d icső  czélru  tör.
A z életre kelt „B essenyei k ö r “ .
E rő kell és  ak a ra t, semm i m ás,
S  hosszú  élet lesz e feltám adás.
Zengvén a  h o n n ak  gyózcdelm i dalt,
S zabo lcs népének fényes d iad a lt.

Purabszky Pál.

Olvasóinkhoz.
Vegét járja az esztendő.
Közeledik az ó év utolsó napja, hogy 

menten nyomába lépjen első napja az újnak.
Ilyenkor, az esztendő végeztével, ki-ki 

összeállítja számadásait; meghányja-veti: mit 
végzett az elmúlt esztendőben? Mit ért el, 
miket valósított meg kitűzött czéljaiból? — j 
és előkészül a kővetkező újabb esztendőre.

Számot vetünk mi is — olvasóink szi
ves engedőmével — a lefolyt esztendőbeli 
pályafutásunkkal.

És mikor ezt teszszük, szerénytelenség 
nélkül merjük állítani, hogy számadásainkat 
rendben levőknek találjuk.

Időnket nem tékozoltuk el hasztalanul. 
Olvasóink mind jobban erősödő bizalmát 
nem pazaroltuk el. Munkálkodásunk nem 
volt meddő, mert nem romboltunk, csak. 
építettünk, nem hanyatlottunk, csak fej
lődtünk.

Építettünk, mikor tehetségünkhöz képest 
megsegítettünk és előbbre juttattunk minden 
igaz és jó ügyet, — és fejlődtünk, mert 
öntudatos és czéltudatos tevékenységünk 
csak növelte egyrészt olvasóink táborát, 
másrészt munkatársaink gárdáját.

De nemcsak lapunk általános irányára 
és intelligens színvonalára fektettünk különös 
gondot, hanem összes közleményeink meg
bízhatóságára, tárgyilagosságára és változa
tosságára is.

Rovataink lapunk megindítása óta szinte 
önkénytelenül szaporodtak s már ezek révén 
is sikerült a vidéki hasonló irányú lapok 
színvonalán jóval felülemelkednünk.

És mikor a mulóhan levő esztendőre 
visszapillantva a jövőre gondolunk, ismét 
csak az a czól lebeg szemeink előtt, hogy 
lapunkat ezután is csak fejleszszúk és ezután 
is mindig ménnél tökéletesebben igyekezzünk 
kielégíteni olvasóink igényéit.

Ezen ígéretünk és az eddig felmutatott 
eredmények alapján tiszteletteljes bizalommal 
kérjük olvasóinkat és munkatársainkat: tá
mogassanak bennünket ezutánra is vállalko
zásunkban s vigyék előbbre ifjú, de életerős 
lapunk ügyet, arnelylyel eddig is minden 
anyagi és önző czéloktól menten szolgáltuk 
mindnyájunk érdekét: a közérdeket.

A szerkesztőség.

Meghívó
A nyíregyházi szabadelvű párt folyó 

évi deczember hó 22-én. csütörtökön 
délután 5 órakor, a  , Korona* ven
déglő kis termében

I c ö z g y C í l é s t
tart, melyre a párt tagjait tisztelettel 
meghívja

a.z e ln ö k sé g .  
Tárgy.

A város országos képviselőjének 
jelentése az orsz. szabadelvű párt kör
ből való kilépését illetőleg.

Hírek.
—  Farsangi naptár. A mulatságok idő

szakának beálltával bizonyára helyesen cse
lekszünk, ha a készülőben levő mulatságok 
határidejéről e czim alatt nyilvántartást ve
zetünk. Ez időszerint öt ilyen kilátásban levő 
mulatságról van tudomásunk. Ezeknek határ
napjai a következők:

Deczember 27-én az eperjesi ág. hitv. ev. 
főiskola .Otthon*-a javára rendezendő hang
verseny.

Január 7-én a .Bessenyei köra házi 
estélye.

Január 14-én a jótékony nóegylet mű
kedvelői előadása. Színre kerül a Falurossza.

Január 21-én az izraelita jótékony nó
egylet tánczmulatsága.

Január 28-án a kereskedő ifjak egyle
tének tánczmulatsága.
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— Karácsony hetében. A hegyek oldalá
ról megindult a számtalan sugár és illatos, 
örökzöld fenyőfácska. Némelyiket lopva, má 
sik fácskát igaz tulajdonként vágták k' azok 
a magas báránybőr kucsmás oláhok, akik 
élnek mamaligán s úsztatják a vizen a Iá
kat. majd igy télen szállítói lesznek ezeknek 
a kedves fenyőfáknak, melyek a gyermekszo
báknak megannyi örömei. Karácsony hetében 
mi másra is lehetne inkább gondolni, mint 
a békés örömre, az egymás boldogitására. 
Gyertyácskákat gyújtván fel a zöld fényűn 
és énekelvén énekeket bethleherni pásztorok
ról, akik mentek hódolni a jászolhoz, mely
ben megszületett a bűnöknek megváltója, a 
legfehérebb arczu gyermek, akit is később 
nevezenek Jézus Krisztusnak . . . Karácsony 
hetében zeng a zsolozsma és a jó gyerme
kek, kis gyermekekek összetéve kezüket, imád
koznak s várják, várják jöttét a kis Jézus- 
kánax, akinek a keze aranyos csecsebecsék
kel van tele . . .

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Bar- 
kóczy Barna helybeli kir. pénzügyigazgato- 
sági fogalmazót a lévai kir. pénzügyigazgató
sághoz segedtitkárrá nevezte ki.

— Katonai látogatás. Auerspcrg gróf 
dandárparancsnok e hó 18-án Nyíregyházára 
érkezett s itt szemlét tartott a 10-dik számú 
közös huszárezred felett.

— A debreczeni kir. ítélőtábla tanácsai
nak összeállítása az 1899-ik évre. Bernáth 
Elemér, a kir. tábla elnöke a következő évre 
az ítélőtáblái tanácsokat a következőkép állí
totta össze: I. tanács. Közpolg. tkvi. úrbéri 
(1796. XXV. t.-cz.) ügyek. Elnök: Bernáth 
Elemer, a kir. Ítélőtábla elnöke. Biruk: Tér 
Gyula, Giczey Gyula, Mérey Ottó, Kölcsey 
Sándor. (Egyúttal a felülvizsgálati tanácsban 
is előadók.) Tanácsjegyzők: Kolbenhayer 
Kálmán albiró, egyszersmind a jegyzői iroda 
vezetője, Szarukán Zoltán albiró, egyszer
smind a jegyzői iroda vezetőjének állandó 
helyettese. II. tanács. Közpolgári, váltó, ke- i 
reskedelmi, csőd- és banya-ügyek, egyszer
smind fvg. tanacs. Elnök: Szeghő István j 
tanácselnök. Felülvizsgálati ügyekben elnök- • 
helyettes: Tar Gyula biró. Bírák: Sztáncsek ' 
János, Comanescu Sándor, dr. Gajzágó Béla, 
Viski Károly, Szűcs Miklós dr., Benkő József. 
Tanácsjegyzők: ifj. Jákó Sándor aljegyző, 
dr. Öreg Béla aljegyző. III . tanács. Bűn
ügyek. Elnök: Bessenyei Széli Farkas tanács
elnök. Bírák: Unger Gusztáv, Naszády Iván, 
dr. Kiss E., Újhelyi András, Horváth B., 
Jeney György, dr. Szacsvay Elemér, Pót órán 
István. Tanacsjegyzők: dr. Ujfalussy Dezső i 
albiró, dr. Lefkovics Adolf jegyző, dr. óreg 
Béla aljegyző.

— Az izr. nőegylet bálja. A nyíregyházi 
izraelita jótékony nőegylet január hónapban 
tánczmulatságot rendez. A rendezőség most 
van alakulóban. A mulatság napjául január 
21-ike van kitűzve.

— Házasság. Bogsch László a helybeli 
ág. hitv. evang. főgimnázium fiatal segéd- 
tanára a héten kedden kötött házasságot 
Szénfx Erzsiké kisasszony nyal, néhai Szénti 
Gyula ág. ev. tanító kedves leányával.

— Hangverseny. A nyíregyházi ág. ev. 
egyház az eperjesi ág. ev. theologusok 
Otthona javára deczember hó 27-én, kedden, 
a központi elemi iskola dísztermében hang
versenyt rendez, melynek műsora a követ
kező: 1. Prolog. Irta és előadja Csengey 
Gusztáv ur, eperjesi theologiai akad. dékán. 
2. A sodrony nélküli táviratozás. Kísérletileg 
bemutatja dr Diecz Lajos kassai főreáliskolai 
tanár ur. 3. a) Ave Mária. Schubert Wil- 
helrny. b) Magyar tánczok. Brahms-Joachim. 
Előadja Friedmann József hegedűművész ur, 
ifj. Pazár István mérnök ur zongorakiséreté- 
vel. 4. a) Le Reve . . . Goltermann. b) Ta
rantella . . . Poppe.\ Előadja Friedmann 
Samu gordonkaművész ur, ifj. Pazár István 
ur zongorakiséretével. ő. Magyar ábránd . . . 
id. Abrány? Kornéltól Zongorán előadja

Kubassy Berta k. a. 6. Pauli-Tosts: Ninon. 
Énekli Májerszky Nellike k. a. Zongorán kí
séri ifj. Pazar István mérnök ur. Belépti díj: 
.Személyenként 1 forint. Felülfizetés k köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat
nak. Jegyek előre válthatók az egyház gond
noki hivatalában és este 7 órakor a pénz
tárnál. Kezdete este 8 órakor. Hangverseny 
után társas vacsora a tornateremben, utána 
táncz a díszteremben.

— Egy miniszter, aki kikéri a gratulácziót. 
Magyarország pénzügyminisztere Lukács László 
körrendeletben kikéri az újévi gratulácziót. 
Vagyis jóelőre figyelmezteti a pénzügyigaz- 
gatoságokat, hogy neki ugyan ne gratulálja
nak. A Debreczenbo is megérkezett körren
deleté igy hangzik: Az újév közeledlevel ki
jelentem, hogy sem a pénzügyminisztérium
tól. sem az alárendelt liatósá ok- és hiva
taloktól, sem pedig egyes személyektől az 
újévi üdvözletnek semminemű nyilvánulását 
nem várom, sőt szívesebben veszem, ha az 
illetők a szokásos üdvözletek mellőzése foly
tan megtakaritott összegeket a jótékony egye
sületek áltál kibocsátott újévi köszöntést 
mentesítő jegyek utján ez.n egyesületeknek 
juttatják.

— Halálolások. Szunyogh Kálmán, Sza- 
bolcsvármegye alszámvevője e ho 18-án este 
hosszas szenvedis után elhunyt. Temetése, 
melyen a vármegyei tisztviselői kara testüle
tileg jelent meg. kedden délután ment vegbe , 
az ev. ref. templomból. Elhunytéról a család | 
a következő gyászjelentést adta ki: Alól- 
irottak a magok és az összes rokonság nevé
ben mély fájdalomtól megtört szívvel jelentik 
a legjobb gyermek, testvér és sógor szú
nyogéi Szunyogh Káinéin volt vármegyei 
alszámvevőnek, folyó 1898. évi deczember 
hó 18-án esteli 7 orakor, életének 30-ik 
évében, hosszas szenvedés után történt gyá
szos elhunytat. A megboldogultnak földi ma
radványai f. 1898. évi deczember hó 20-án 
délután 2 órakor fognak az ev. ref. vallás 
szertartásai után, a vasul melletti sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1898. 
deczember 19-én. Áldás és béke poraira, 
özv. Szunyogh Gusztávne mint, édesanya. 
Szunyogli Erzsébet férj. Szentiványi Ador
jánná, Szunyogh János, Szunyogh Ilona, 
Szunyogh András, Szunyogh Berta, Szunyogh 
Ferencz mini testvérek. Szentiványi Adorján, 
sógor. Auersperg Alexandrina, sógornő. — 
Leóiey Antal, Szabolcsmegye utolsó választott 
másod alispánja, Leövcy Sándor árvaszéki 
jegyző es Leövey Miklós szolgabiró édes 
atyja e hó 20-án 76 éves korában Vajdács
kán elhunyt.

— A villamos vasút ügyében tudvalevő
leg a bizottság a HMagyar vasúti forgalmi 
r>szvenytársaság* ajanlata mellett bemutatott 
szerződés-tervezet több pontjának, illetve 
feltételének módosítását kívánta. A bizottság

I felhívására tegnap, szerdán érkezett meg a 
részvénytársaság válasza, amelyben kijelenti,

| hogy a bizottság által kívánt módosításokat 
: elfogadja. A bizottság ma, csütörtökön dél

után ül össze, hogy most már a képviselő- 
j testületnek adandó véleményes javaslatát 
1 megtegye.

— A Bessenyei óda pályázat győztese:
Sajó Sándor jászberényi főgimnáziumi tanár 
a napokban levelet intézett a vármegye al
ispánjához, a melyben megköszönvén az al
ispánnak a pályázat eredményéről hozzá kül
dött értesítését, tudatja egyszersmint, hogy a 
szobor leleplezés ünnepélyén részt fog venni 
s ő maga fogja elszavalni pályanyertes 
ódáját.

—  Nyírbátor jurátusai Terpsychorénak.
Nyírbátor idei farsangján — úgy halljuk — 
a jurátusok akarják magukhoz ragadni a 
vezetést. A kaszinó szerfölött heterogén ele
mekből áll, enervált is, és kihatása a társa
dalomra nincsen ; a mit tapasztalva a jurá
tusok, összeállónak, hogy .megmutassák 
Nyírbátornak, miként kell jó mulatságot ren
dezni.- Számszerint 9-en vannak ők — a

1 0 -diket, a járási főszolgabírót el mellőzték 
és kihagytak a mozgalomból — elszántak 
arra hogy tevékenységüket átteszik egy 
napra a .Nagy vendéglő* mindig rosszul 
vikszolt, síkos-ragadós parketjére es a va
ros úri közönségét megidézik 0  Felsége -  
Karnevál herczeg nevében fényes mulatozásra. 
Belépő-jegyek nélkül tartandó elite-bál terve 
fölött tanácskoztak folyó hó 18-án, de ezt 
a családos jurátusok kedvéért lináncziális 
okok miatt előreláthatólag el fogjak ejteni. 
Sőt ezzel szemben már másnemű házias 
összejövetel, thea-estély rendezését propo
náltak is. Megállapodás ez ideig nincsen. 
Kíváncsian várjuk a későbbi tárgyalások 
eredményét, már csak azért is, mert a ju 
rátusok, nagyobbrészt idegen helyről szár
mazván át Nyírbátorba, jelenleg is követke
zetesen távol tartják magukat a városi tár
saságoktól, és igy kemény feladat lesz, há
zias, fesztelen összejövetelt a város egész 
úri kontingensének bevonása mellett siker 
reményével éppen nekik rendezni. Szerencse 
föl! --  derék jurátusok.

— Jótékony asztaltársaság. Van Nyíregy
házán egy jótékony asztaltársaság. Tagjai 
leginkább iparosok. Az asztal társaság a 
debreczeni utczai Mácsánszky-féle kis vendég
lőben tartja összejöveteleit, ahol meghányják- 
vetik az ország-viliág sorsát, egymás bujat- 
baját, es csöndes borozgatás bufelejtő pipa
szó közben megemlékeznek a szegényekről, 
a szegényebbekről is, akiktől a legszükségeseb
bet is megvonta sorsuk. A közeledő kará
csony ünnep alkalmából megemlékeztek a 
szegény iskolás gyermekekről, akik toldot- 
f oldott gúnyában, rongyos csizmácskában 
járnak fel az iskolába. És a inegemlekezés 
nyomán egy gondolatuk támadt, a gondolatot 
pedig tett követte. Összerakott filléreikből 
tizenkét gyermek részére vásároltak csizmát, 
czipőt, — azért csak tizenkettőnek és azért 
csak csizmát, meg czipőt, mert többre nem 
telt. A múlt vasarnap délután osztották ki 
ezeket a karácsonyi ajándékokat, amely 
cselekedetükkel bizony kedvesebb dolgot mű
veltek az ég előtt, hogy sem a legragyogóbb 
ékszer, a legfenyesebó, legrakotlabb kará
csonyfa is versenyezhetne véle.

—  Hírlap árverelés. A nyíregyházi kaszinó 
számára megrendelt hírlapok I. évi deczem
ber hó 29-ik napján d. u. 2 órakor elfog
nak árvereltetni az egyesület helyiségeben.

—  A vasúti út építésére vonatkozó ár- 
lejtesi feltételeket a tegnap, szerdán délután 
tartott ülésen állapította meg a város taná
csa. Az arlejtési hirdetmény szerint — amely 
lapunk hirdetései között is megtalálható — 
a zárt ajánlatok 1899. januar 10-ig adandók 
be a polgármesteri hivatalhoz. Az árlejlesi 
feltételek szerint kóvezési és jardakeszitési 
munkálatoknak augusztus hó 1-re kell készen 
lenniók. Augusztus 1-re tehát teljesen készen 
lesz a kiszélesített vasúti út, amelynek párja 
alig fog akadni az ország vidéki városaiban.

— Az izr. nőegylet folyó 1898. évi de
czember ho 18-án tartott rendkívüli közgyű
lésén Halasi Jánosné úrnőt választotta meg 
17 szótöbbséggel péuztárnoknénak, ugyan 
csak e gyűlésen lett elhatározva, hogy 1899. 
január 21-én Reuniót rendez az egylet.

— A pazonyi református fiatalság a ref. 
iskolában deczember hó 26-án jótékonyczélra 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij 
személyenként 1 korona. Kezdete este 6 óra
kor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak.

— A kereskedő ifjak egylete a közelgő 
farsangban január 30 án tartja meg kedé
lyességéről és látogatottságáról ismeretes 
tánczmulatságát.

— Köszönet. A nyíregyházi kölcsönös 
segélyező egylet folyó évi deczember 1-én 
20 frtot volt kegyes kezeimhez juttatni a 
városi szegények között leendő szétosztás 
végett. Fogadja az egyesület nemes tettért 
ez utón is kifejezett köszönetemet. Kelt 
Nyíregyházán, 1898. deczember 16-án. Bencs 
László polgármester.
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Adományok. A jótékonyságról ismert 
Fleymann Lipótná úrnő és elnöWnü kegyes 
volt az árvák karácsonyfájára 5 írtől udo- 
mányozni. Úgyszintén Halta Ignáczné úrnő 
a karácsony ünnepekre az árváknak 10 klgr. 
lisztet és egy kosár diót adományo/olt. Fo
gadják a tisztelt úrnők e kegyes adomá
nyokért az árvák hálás köszönetét.

—  Az iparos ifjúság műkedvelői előadása.
A nyíregyházi iparos-ifjúság önképző egylete 
saját pénztára javára f. évi deczember ho
26-án este, egyleti helyiségében jótékonyczélu 
műkedvelői előadást rendez. Ez alkalommal A 
Veres Sapka, Vidor Tál népszivinüve kerül 
szilire. Az előadásban reszt vesznek: Bácskái 
Endre, Junousch Mariska, Szabó Mihály, 
I’áskó Mariska, Suták Kozsika, Schönbrun 
G.-né, Dokupil Gyula, Friedmann Simon, 
Helmeczi Miklós, Geppel Tivadar, Kaszás 
György, Csornák Annuska, Hildák Etelka, 
Szabó Jóska, Schönbrun Annuska, Csornák 
Mariska, Schuiid András, Kovács Ferencz, 
Zsivinszki Józsel, Tárczi József, Pásztor La
jos. Helyárak : I. rendű 60 kr. 11. rendű 40 
kr. Jegyek válthatók az előadás napján az 
eggylet helyiségében d. e. 10 órától 12 óráig, 
d. u. 2 órától 6 óráig és este a péztártárnál. 
Tekintve a nemes czélt, minél melegebb pár
tolásért esedezik a rendezőség. K zdetc 8 
órakor.

—  Nyírbátorból vesszük azt a hirt, 
hogy olt folyó hó 18-án d. ti. egy úri 
leányka majdnem áldozata lett meggondo
latlanságának. Bár enyhe idő volt es alig 
pár czinliméleres jég borította a vizeket, 
neliány úri leány mégis korcsolyázni indult. 
A legifjabb, de legmerészebb köztük M. T. 
vcl», ő ment legelsőnek a jégre. De még 
kész sem volt a korcsolya (elkötéssel, mikor 
egyszerre — egy roppanás és székestől 
együtt térdig a vízbe merült. A pírt közel
ségének köszönheti, hogy oda nem veszett. 
Bizony, a szülők fékezhetnék türelmetlen 
gyermekeiknél a mohó korcsolyázhatnék- 
ságot.

— öngyilkos pinezér. Ilidey Sándor, a 
helybeli Széchényi szálloda lizető pmezére e 
ho 17-dikén reggel főbe lőtte magat. Előz
ménye végzetes lettének az volt, ho,»y Rózsa- 
kerti József a szálloda bérlője nyomara jött, 
hogy a fópinczcr a legutóbbi villáin világítás 
fogyasztási számlát a maga javára meghamisí
totta, kikorrigálván a 11 frt 58 kr. számla 
összeget 17 frtra. A megtelt feljelentés folytán 
Hideg Sándort b*idéztek a rendőrséghez, a 
hol be is ösmerte a hamisítást, de azzal véde
kezett, hogy azért igazította ki a számlát, 
inért ö rendelt a vendéglő reszere 6 Irt ara 
izzó lámpát, s azt a sajátjából fizette ki. A 
rendőrségről elbocsáttatván, egyenesen a 
vendéglőben lévő szobájába ment s ott revol
verével főbe lőtte magát.

—  Hamis huszfilléresek. Egy idő óta egy 
egész garmada hamis pénz került forgalomba. 
A hamisítványok a huszfilléreseknek az imi- 
tácziói csalódásig hűen vannak gyártva. M g 
a valódi huszfilléresek csengését is sikerült a 
pénzhamisító bandának utánozni, úgy, hogy 
csak erős megfigyelés után különböztéllietök 
meg a hamisítványok az eredetitől. Csak a 
hamis huszfilléresek színe árulja el a/, imi
tált pénzt. Ez ugyanis nélkülözi a nikkel fé
nyességét, inért jó részt ólomból valók. A 
karácsonyra vásárló közönség jó lesz, hu 
figyelemmel kiséri ezt a pénznemet, nehogy 
nagyobb összeg hamisított husztilléreshez 
jusson.

—  Megtért szocziálista biró. A nyíri szo- 
czialista fészkelődéi hullámai annak idején 
Parasznya (Szatmár vm.) község józan és 
becsületes fóldmives, jobbára gőr. katli val- 
lásu népét is magival ragadták. A 30 —40 
tagból álló szocziálista szövetkezet élén, mint 
coculista biró, Bujaki András kissé heves
vérű atlétái termetű földmives, görög katli. 
ember állott. Meg is adta az árát, mert tüzes 
vérét a börtön hús levegője állal igyekezett 
a rendőri hatóság lecsillapítani. Mikor 2 hó
napi hüsölés után e nyáron zörgő csontok

kal hazaérkezett, az „elvtársak* nem igen 
fogadták diadallal, sőt még kikaczagták, hogy 
igy felült a coculista eszméknek. <) maga 
pedig méltatlankodva beszélte, hogy bizony 
az „elvtársak* nem igen voltak hajlandók 
fogságát egy kis e nivalóval enyhíteni s hogy 
helyette senki sem vállalkozott parlagon he
verő l'öldecskéjét művelni az elvtársak közül, 
hogy családja ne maradjon kenyér nélkül. 
Később egy súlyos betegség az ágyba dön
tötte, mely betegségből szerencsésen kiépülve, 
most teljes megbánásban a szt. „Rózsafüzér 
imatársulat* tagjai közé lépett s a legbuz
góbb Rózsafüzéres lett belőle.

— Felhívás a magyar nőkhöz. A Buda
pesti Újságírók Egyesülete hazafias felhívást 
intézett a magyar nőkhöz az újságírói sors
játék ügyének támogatása czéljából. A ma
gyar nők bizonyára fel is karolják ezt a 
humanitárius és egyúttal nemzeti ügyet. A 
sorsjegyek kiválóképen alkalmasak karácsonyi 
és újévi ajándékokra, mert a mellett, hogy 
olcsók, rendkívül nagy nyereményekre nyúj
tanak kilátásokat, amennyiben egy sorsjegy- 
gyei oly hat főnyereményt is lehet csinálni, 
melyeknek érteke 2UO.OOO koronára rúg, s a 
kezelőség a nyeremény tárgyakat kívánatra 
20 7« levonással készpénzben visszavásárolja. 
Az első tiuzás már január hó 4-én okvetet- 
lenül megtartatik a vigadó nagytermében, 
hol a nagyközönség is jelen leli *t. Mind a 
hat húzásra érvényes sorsjegy ára csak 
60 krajezár.

—  Járványok. Nyíregyházán a kanyaró 
és vörheny járvány miatt az összes ovodák 
zárva vannak. Ez ok miatt elmaradtak ez 
évben a szokásos karácsonyfa ünnep lyek is. 
Ugyancsak a gyermekek között fellépett ka
nyarójárvány miatt legújabban a Jakus-bo- 
korbeli tanyai iskolát is bezárlak.

— Kassai Újság. Ezen a cziuien újévkor 
uj lap indul meg a felvidék fővárosában. 
Felelős szerkesztője: Fényes Samu dr. ügy
véd, főmunkatársa: ILislingcr József, kiadó- 
tulajdonosa pedig a szerkesztőség lesz. Munka
társ ti a vidék legnagyobb nevű tollforgatói.

Holdfogyatkozás. A 27-éről 28-ára 
viradó ejj *1 érd -kés jelenségre van kilátásunk. 
A hold egész Európában látható teljes elsö- 
tétülést fog szenvedni és másfél órán át meg
fosztva kölcsönzött ezüst fényétől, természetes 
sötétségben jelen meg. Különös alakja van 
ilyenkor a holdnak. Gyakran előfordult inár, 
hogy a teljes elsőié.ülés alatt teljesen látliat- 
lan lett. Szabály szerint azonban s íjátos hal
vány vörös szinti-n csillog-viliog a felülete, 
nélu m.*g rózsaszínűnek látszik. A csillagok 
érdeklődése kivált a hold színe felé irányul, 
amelyet azonban nem szabad a hold saját 
színének tartanunk. Napsugarak visszaverő
dése az, amelyek jelentékeny m igassagbun a 
föld légkörében is előfordulnak es törést, meg 
szétszóródási szenvednek. Sok vörös sugár a 
föld árnyékára esik és igy optikailag bevon
ják a hold felszín *t. Az eliötctülés oka a 
földnek a légürbe vetett árnyéka. Ez az 
árnyék gömbalaku és abban a magasságban, 
ahol a hold van kört vetít, amelynek k reszt- 
inetszeto körülbelől háromszor akkora, mint 
a hold korongja. Hl a hold ezen a kórár- 
nyékon talál átmenni, akkor teljesen elsö
tétül. Az átmenet azonban ezúttal nem czent- 
rális, vagyis a hold nem megy át annak a 
pontján, hanem annak északi felét szeli át. 
Az ámyékhalépés este 10 óra 53 perczkor 
all he. A holdnak ez órában éppen jelenté
keny magassága van a horizont fölött, mert
27-én már délután I óra 40 perczkor kel. 
Éjjeli 12 óra 2 perczkor kezdődik a teljes 
elsótétülés. 15 perez alatt a hold meglette a 
fele útját a föld körárnyékába, vagy mint a 
csillagászok mondják, az elsötétülés kőrár- 
nyéknak a középtelőponÍját érte el. 1 óra 
32 perczkor kezdődik a hold kilépése az ár
nyékból, az elsőtétülésnek vége 2 óra 41 
perczkor elhagyja a hold délnyugati széle 
az árnyékot és 3 óra 56 perczkor kiszab idul 
a hold a lóid félárnyából is és ismét beözónli 
fénye a hajnali álomban szuuynyadó vidé
keket.

—  A hatodik esztendő'. A hatodik évfo
lyamát már megkezdette a Nemzeti Iskola, 
a magyar tanárnak, tanítónak a legkedvel
tebb újsága. Még jól emlékszünk, amikor e 
lapnak első száma megjelent s u magyar 
népoklatásügy emberei előtt ez volt az 
egyetlen reménység u jobb jövendő iránt, 
mert akkor igazán nem volt e szép hazában 
senki pártfogójuk. Arra is emlékezünk, hogy 
az első években nem volt egyetlen száma, 
melyben egyik-másik tanító keserves pa
nasza fel ne hangzott volna a rendetlen, 
hanyag fizetésért, iskolaszéki és papi basás- 
kodásért, tanfelügyelők nemtörődömségéért. 
Hát arra ki nem emlékszik, hogy egy minisz
ter tárczáját kötötte a 300 frtos nyomoru’t 
fizetéshez? és ime rövid őt esztendő múlva 
ma már a 400 frtos állami tanítók száma is 
megcsappant. Ez a lap tehát megtette köte
lességét, beváltotta ígéreteit. Nyíltan, becsü
letesen harczolt a tanítók anyagi és erkölcsi 
érdekeiért és ma már e lap hasábjairól is 
elveszelt a panasz, a tanítói nyomor festése.
A tanítók fizetését bár még elég szerény 
módon, de rendezgeti a kormány és a Nem
zeti Iskola éles tollától megborzad mindenki, 
aki a tanítót méltatlanul bántja. Ez volt az 
első lap, amely felfelé éppen olyan kedvelt, 
mint lefelé; ez, amelynek hasábjain a létért 
vívott küzdelemben találkozik a tanúgy min
den munkása az egyetemtől az óvóig és ez 
az, amely a szabadszólás jogát a politikai 
kauczióval is megváltotta (ez tudvalevőleg 
hetilapoknak 5000 frt készpénzben. — Szerk.) 
Szerkesztőit a tanítóság jobban ismeri, sem
hogy külön ajánlásunkra szorulnának. Bene
dek Elek mint képviselő is a tanítókért élt 
és küzdőit, nemkülönben Földes Géza neve 
is rég összeforrott a tanítókéval. Tanító ő 
is, még pedig életének java részét, mint 
falusi tanító töltötte cl. Senki sem ismeri 
jobban a magyar tanítót, senki sem tudja 
oly igaz érzéssel ecsetelni a tanító baját, 
mint Földes, hisz vérükből valá vér. Elis
merték ezt a tanítók is s különösen akkor 
tüntették ki szeretetükkel a legjobban, mikor 
az V. egyetemes tanitógyülésen egyhangúlag 
fogadták el javaslatait. — Ilyen emberek, 
ha tehetségükét most is a tanítók szolgála
tára ajánlják fel. méltók arra, hogy a taní
tóság kőréjük csoportosuljon. Fizessen elő 
tehát e lapra minden tanító, hisz az ezért 
adott évi V frt a hgdusubbin kamatozó 
tőke. (Szerkesztő ég és kiadóhivatal Buda
pest, VII., Roltenbiller-utcza 5. a.)

— Komoly irány, könnyed szellem, hatá
rozott nemzeti törekvés jellemzi a „Magyar- 
ország* politikai napilapot. — Nem hajlong 
ide-oda, nem üzérkedik politikai meggyőző
déssel, egyenes es nyílt, mint a magyar etil
bei lelke, azért fért annyira közel a magyar 
nemzet szivéhez. A „Magyarország- fél év
tizede visszanyúló múltjában páratlan elő- 
haladást tett. A művelt magyar társadalom 
befogadta, megkedvelte és nagyra nevelte, 
úgy hogy ma már a „M igyarország* a leg
elterjedtebb és legolvasottabb lapja a ma
gyar közönségnek. A „Magyarország* való
saggal irányt szab és egyesíti maga köré a 
művelt magyar társadalmat. Bariba Miklós 
az ő páratlanul ragyogó tollával megragadja 
az elméket, úgy hogy politikai és társadalmi 
különbség nélkül mindenki meghajlik az ó 
tollának szépsége és varázsereje előtt. — A 
„Magyarország* minden sorában komoly és 
emel védett, nem hódol a modern léhaságok
nak, de eleven, gyors és szórakoztató. Azért 
kedvelt lapja a magyar családoknak. A „Ma
gyarország* felelős szerkesztője Holló Lajos 
országgy. képviselő, kívüle közéletünk és író
ink kitűnőségeinek egész sorozata tartozik a 
„Mag>arországu-hoz, igy Inczédy László, Páz- 
mándy Dénes, Móra István, Vértessy Arnold, 
Bartók Lajos, Szabóné Nogáll Janka és a 
régi és uj írói nemzedék sok más jeles tagja. 
A „Magyarország* előállítási módja a modern 
technikai h eladásnak igazi példaképé. Bécscsel, 
Berlinnel és az ország nagyobb városaival 
direkt telefon-ós>iekötteléseket tart fenn, 
híreit és tudósításait a leggyorsabban és lég-
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alaposabb tartásokból meríti. Ez leszi lehetővé, 
h°gy a * Magyarország- a többi lapokat egy 
félnappal megelőz*. A „Magyarorszug* reggel 
már az ország legtávolibb részeiben is ott 
van. Hozza a kimerítő országgyőlést, a bél
és külföldi tőzsdei tudósításokat, kitűnő 
regényeket, tárczákat. stb. slb. A „Magyar- 
ország* előfizetési ára egy évre 14 fit, 
negyedévre 3 Irt 50 kr., egy hóra I írt 20 
kr. Az előfizetési pénzek posta utalványon 
a „Magyarország* kiadóhivatalába Budapest, 
küldendők.

Budapestrő l.
Kedd, deczember 20.

Tisztelt Szerkesztő ú r !
Ha tudnám, hogy nem átkozna el érte, 

úgy kezdenék szólni önhöz: a karácsonyt 
mindenki úgy tölti el, ahogy az neki a leg
jobban esik. Iine egy nap, melyen mindnyá
jan mentesíteni tudjuk magunkat annak a 
nagy szörnyetegnek á bilincseitől, melyet úgy 
hívnak, hogy a „társadalom.* De valóban 
nem kellene erről megemlékeznem. A kará
csonyt évről-évre az ő irodalma fokozza 
lejehb, a poéták agyon énekelik, s a szeretetőt, 
családi örömöket (XB. nem a Vígszínház 
legújabb darabját) annyiszor emlegetik, inig 
valakinek eszébe jut megkérdezni, hogy 
miről is van szó, kerem ?

Nos, az én karácsony estém az lesz, 
kedves szerkesztő úr, hogy szépen meghúzó
dom a kályhám mellé, melyet ezen kivételes 
alkalomra belül kivilágítok es tagok örülni 
annak, hogy ime van egy estém, melyen a 
magamé vagyok. Mégis csak van valami nagy 
ereje ennek az estének. Ifjak, kik egy eszten
deig azon igyekeztek, hogy lehetőleg minden 
perczúket elfecséreljék színházban, jourou 
konczerteu. most visszatérnek a csendhez, a 
behunyt szemekhez. Így vonult vissza min
dönki a saját szúkebb körébe . . .

És szünetel ezen az esten minden. Bedig 
ép most derűit fel az az időtaj, midőn a 
különböző „szezon*-ok a legádázább kon- 
kurrencziába bocsátkoznak. A szezonok tudni
illik a fővárosi szórakozásokat jelentik.

Legelőször születik a színház szezon, 
mikor a hirdetési oszlopon megjelennek „Van 
Hantén Cacao** es az „Adria kerékpár* között 
a s'zinlapok. Ettől kezdve az ilyen karácsony
kor visszavonuló úri emberek naponként 
tiszteletüket teszik a hirdetési oszlopnál.

Itt rendesen találkozni szoktak egy-két 
búsan álldogáló fiatal emberrel, kiknek nagy 
karimáju puha kalapjuk rendetlen úllapoltnak 
örvendő főt takar, s a kik igen jól tudhatnak 
zongorázni, mert nagy hajuk van. Busán 
csak novemberig álldogálnak. Ekkor óriási 
sárga plakátok kezdenek ru bámulni, jelezvén 
a Iconczcrtck szezonjának megszületését.

Meg egy hónap s ekkor egyszerre kel 
konkurrens szezon lep sorompóba: az est 
lyek és a korcsolyázás szezonja.

Ah, a korcsolyázás! Milyen nagy ellen
ségei szegénynek a jourok és tárlatok, melyek 
mind-mind most nyílnak meg. (Az aztan 
askésis ilyenkor visszavonulni.)

Az utczasarkokra kifüggesztették a jég
táblácskákat. Kiváncsi voltam, mit szól ehhez 
az intézkedéshez a városligeti tó? És kimen
tem megnézni. Uram fia, hullámzóit, mint 
nyáron, soha ilyen kötelességmulasztást. Az 
•mberek beiratkoznak a korcsolyázó egyletbe, 
s a ló mindezt nyári pongyolában neveti és 
azt mondja: majd ha fagy! Hiszen ha én tó 
volnék, jéggé dermedtem volna az ijedtségtől 
akkor, mikor meghallottam, hogy a beirat
kozás diját ismét emelték. Egy ilyen hitvány 
pocsolya, melyben úszkálni tán még a 
hattyúknak is derogál, annyi ember forró 
óhaja daczára sem akar megfagyni. Nem 
enged, illetőleg enged és nem kemenyszik.

Valójában tehát a korcsolyázás csak a 
jövő év zenéje (bárcsak sokan csak ilyen 
zenét művelnének.)
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A kalendáriumot teliát úgy állítsuk össze: 
október — színház, november - koncert, 
deczember — tárlatok és jourok, január — 
tánczmulatságok és korcsolyázás szezonja.

No az bizonyos, hogy egy kissé germán 
íze van ennek a pontos osztályozásnak. 
Szürke, akárcsak egy deczember-vigi reggel.

Itt van ime, a politika, mindjárt rám 
czáfol.

Ugyan izgalmas időket élünk, hogy már 
nem érdekli az embereket semmi, ami nem a 
magas politika körebe tartozik, vagy avval 
legalább össze nem függ. Hanem az. már 
tagadhatatlan is, hogy a politikában sokkal 
érdekesebb dolgok történnek manapság, mint 
például bármelyik áruházban és hozzá meg a 
a közönség sokkul olcsóbban is jut az előbbi
hez, pedig itt is, ott is csak bukásokat lát.

Ha az egész kormány nem mondott 
is le, vigasztalásul szolgálhat az országnak, 
hogy lemondott két miniszter. Az egyik a 
horvát miniszter, ki helyett jöü egy Cseh, a 
másik NVIussics kultuszminiszter, ki lemon
dott Wainpetics városlige i vi ndéglŐs javára, 
nem ugyan a piros bársonyszéket illetőleg, 
hanem Medgyánszkynak kel tájképéről, melyet 
Wampelics vendéglős a teli tárlat megnyitása 
előtt megvett. A megnyitáskor pedig a 
miniszter akarta megvenni a képeket. A 
demokratizmus nigyobb dicsős gére Wainpe- 
ticsé lett a két kép. Csak az az érthetetlen, 
hogy minek kellett a megegyezést napokig 
tarló veszekedésn k megelőznie, holott, ha 
egyik sem akarla a jus-at engedni, hál meg - 
osztozkodhattak volna sz p n a két képen. 
Reklámnak elég jó voit.

A nemzeti színház ujabban gyors egy
másutánban hoz színre olyan darabokat, 
melyeknek az utolsó előadására ép oly rövid 
ideig kell c-ak várni, mint kelleti az elsőre. 
De változtassunk hangot, ha a John Gábriel 
Bork ina intól akarunk írni. Nosza elő a komoly 
hanggal!

A világszerte ünnepeli svéd irókirály 
- kil a szinmilirodalorii terén egy uj iskola 

mester«*n**k tartanak — ismét „szerep I* a 
magyar színpadon. Igen, ő szerepel, s nem 
darabjának személyei, mert ezekben ar. ö sajá
tos, érdekes élelfellogási besz I és cselekszik 
Ez az oka egyszersmind annak is, hogy gyak
ran nem értik, es még gyakrabban félreértik. 
Hi-ztn az érzelem világ, — melynek magyaru- 
zásában cselek vénye nek ínyslicisinusa rejlik 
— amúgy i>incoguita terra, mellben lehat 
minden megfigyelő mást és mást iallial. És a 
fölött, hogy ki. mit, hogyan lát, vitatkozni 
nem érdemes, mert senkit sem lehet rávenni, 
hogy az, — aiui szerinte piros — kéknek 
látta. Az *rt tűit Ibsen gondolkodása — In 
visszhangra nem is talál, — mindég érdekes. 
Egy nagy megfigyelő diugnosisai az érzelem 
világ es a társadalom koros tünetei fölött. 
Julin Gábriel Borkmannt Ibsen egy Napóleon
nak akarja feltüntetni, kinek mindjárt első 
merész vállalkozása: Waterloo, s kil ezé.t a 
társadalom rögtön ki is közösít. Olt él mar 
nyolez év óta a maga Szent-Ilona szigetén 
tehetetlenül, de meg egyre remélve, hogy 
fel virrad a napja. A társadalom is, felesége is 
elitéli s ő - bár tudja, hogy nem szolgáit 
rá erre — mégis lehetetlen. Ime ez a darab 
myslicismus i. Ifjúkori szereim**, melyet nagyr.i- 
vágyásanak feláldozott, visszatér a zárdába 
vonulthoz R indiaim Eli t alakjában. És ez a 
darab poezise, el giája. A fia pedig, kitől azt 
várja, hogy agyúi fit társadalmon az atyáért 
elégtételt vészén, elhagyja szülei házát kőny- 
nyelmű szerelméért. Ez az atya tragédiája.

A légkör borús, ködös, nyomasztó. Az 
ellentétek bántóan élesek. Az ember egyre 
vár valami kieuge-ztelődést a sorssal, — 
mint ahogy ezt a színpadon megszokta — de 
hiába! Talán olvasni érdekesebb és kelleme
sebb e darabot, mint előadva látni. Bar a 
mi az előadást illeti: ez előtt meghajtunk. 
Jászai Mari asszony nagy diadalait újabbal 
fokozta, sőt most mint fordító is megérde
melt habért aratott.

A múlt napokban szavalni hallottam Já
szait. Igazán csodálatos emlékező tehetség, 
hogy bár a Wallesi bárdokat már 20 esz
tendeje tudja, még mindig csak annyit fe
lejtett el belőle, hogy két helyen ismételt 
egy előző szakas .t. Ellenben a Három darut, 
bár most szavalta Uü-edszer, még mindég 
hiba nélkül tudja.

A népszínház is mcgsokalta a sikereket. 
Egy spanyol operettet hozott színre, pedig 
na unk mar monopóliumot nyert a franczia 
sikamlós operetté. Csakhogy azt gondolta a 
Népszínház igazgatója, ha van kitűnő spa
nyol nád, nagyszerű spanyol viaszk, mért ne 
lehelne jo spanyol operette is? Annyit Irtuk 
róla előre a lapok, hogy végre mindenki el
hitte, hogy a spanyol zarzuellák izletesebbek, 
mint a franczia operettek. így azlán megis
métlődött ama régi keleti mese, melyben el 
vagyon mondva, hogy hét bölcs hét könyv
ben magyarazgatta az emberiségnek, hogy a 
döglött hal miért nehezebb, mint az élő, míg 
végre kisüli, hogy egyáltalában nem is ne- 
h zebb. Az unatkozó király czitnü spanyol 
zarzuela — dóglölt hal.

A két kimondhatatlan nevű librettó író 
nem tartozik a legleleményesebb emberek 
közé, mert i darab tartalma felette unal
mas. — Egyetlen kétértelműség sincs benne, 
tehát úgy nevezeti „fehér este- van, mikor 
ez a darab megy. — Ez azt jelentené, hogy 
fiatal lányok is megnézhetik, de tényleg azt 
jelenti, hogy senki se nézi meg. A zenéje 
ugyan igen fülbemászó, de erre meg azt 
fogják ra, hogy az tulajdonképen nem is 
spanyol, hanem magyar szerző munkája.

Hegyi Aranka és Bárdy Gabi aranyos 
művészetére van szüks g, hogy mikor a 
daral) végén egy kupiéban ők kelten a kö
zönség elnézését és bocsánatai kérik, azt 
mindenki meg is adja.

Hegyi Aranka akkor is bájos, mikor 
unatkozik. Arról ö már nem tehet, hogy az 
unalom ragadós és egy „unatkozó király* 
százai csinál. Már tudniillik unatkozó embe- 
r. k i es nem királyokat.

Miulan azonban a darab néni nélkü
lözi uz aktuális politikára kuplck alakjaban 
való vonatkozásokat, minden unalmassága 
daczára a múlt bélen nagy publikumot von
zott mert hiszen a parlament zárva volt.

Látja, kedves Szerkesztő úr, hogy örö
kösen rájar a toliam a szórakozásokra, ne
kem, a ki oly melyen lebocsatolt fővel aka
rok visszavonulni karácsony-estekor.

Bizony jó volna hazavonulni és lebo- 
rulni az anyaföldre . . .  Itt Pesten legföl
jebb az anyaaszfaltra borulhatnék le, ekköz- 
ben is pártfogásuk alá vennének a mentők 
vagy az udvarias rendőrök.

Meg aztán minek csókolnám, mikor már 
úgyis „anya*.

A p ró sá g o k  a  hétről.
A Bessenyei köré a hét dicsősége.
A Bessenyei kör múlt szombat esti első 

nyilvános estelyc foglalkoztatta a legutóbbi 
napok alatt a közvéleményt. Erről beszéltek 
napokkal előtte napokkal utána, és fognak 
még ezután is beszélni sokáig.

Csakhogy inig ez istély után mindenki 
csuk jót mondott, addig előtte mondtak bi
zony kellemetlen dolgokat is.

Ha a kór főbikára nein állana olyan 
közel e lapokhoz, talán meg se emlékeznénk 
ezekről u kellemetlenségekről, igy azonban 
bátrabban tehetjük, védve léven a félreér
tések ellenében.

Hát bizony sokan kerestek kifogásolni 
valói a rendezésben az eslely előtt.

Mar hiába, ez igy szokás. Vannak bi
zonyos emberi gyarlóságok — Quintus a 
megmondhatója — amelyeket levetkőzni igen 
nelu z. Es ezek a gyarló tagok epidemia-sze- 
rüleg lépnek fel, valahányszor alkalom nyí
lik ra.



Es ezeknek a gyarlóságoknak nem áll
hatja útját a legkörültekintőbb tapintatos
ság sem.

Az ambiczió, a hiúság, az önérzet, meg 
a többi érzékeny lelki tulajdonságok nagyon 
könnyen és igen hamar sértve érzik ma
gukat.

A Bessenyei kör első nyilvános estélyé
nél sem történt különben.

És épen ez az, ami olyan tövisessé 
teszi a kör főtitkári állásához hasonló fog
lalkozásokat.

Száz agynak ezer a gondolata, és min
den gondolatnak akad még vagy tiz vál
tozata.

Tessék őket kitalálni, eltalálni és kielé
gíteni ! *

Hanem az estély után megbékültek 
mindenek.

Elhallgattak a szemrehányások, a kifo
gások, az igen sok esetben hangosan nem 
is nyilvánított eszmék és gondolatok.

Kiderült, hogy minden jó volt, minden 
jóra fordult.

Mert hát a siker mindent jóvá tesz, 
mindent igazol.

A Bessenyei kör első estélyének pedig 
teljes volt a sikere.

*
Annyira teljes, hogy még is akadt egy 

kifogásolni való.
Az nevezetesen, hogy olcsók voltak a 

helyárak.
Igen sokan hangoztatják, hogy olyan 

tartalmas és magas színvonalon álló estély 
belépő diját bátran lehetett volna kétannyira 
tenni.

Ez a kifogás a legnagyobb dicséret.
*

Az estély alkalmából többeknek felme
rült agyában az a gondolat is, hogy milyen 
jó volna, ha a színház helyett a Korona 
szomszédságában levő telket a Korona tel
kéhez megszerezték volna és ott, illetve a 
vendéglővel kapcsolatban építették volna fel 
a színházat is.

Ez az eszme nem uj. Gondoltak arra 
akkor is, mikor a Koronát építették.

Hanem hát a telek megvásárlásával járó 
költségtöbbleten múlott az egész.

Bedig ha akkor a jövőbe láttak volna, 
és előre tudták volna, hogy pár év múltán 
úgy is a város lesz kénytelen megvenni a 
sokkalta rosszabb helyen levő színházépü
letet, talán-talán más véleményre jutottak 
volna az intéző körök.

De csak talán. Mert hiszen akkor egy
szerre kellett volna kiadni azt az összeget a 
város kasszájából, amit igy részletekben 
adnak ki.

*
Diszbe öltöztek a kirakatok, itt van a 

karácsony, minden üzlet kinálgatja a kedves 
meglepetésekre alkalmas tárgyakat.

Azokra a meglepetésekre tudniillik, a 
melyekre jóelőre számítanak a meglependők, 
hanem azért adni fogják a meglepettet.

Mert bizony alig akad ma már olyan 
naiv lélek, még a gyermekek között is, aki 
hinne a krisztkindlik valódiságában.

A Teszter-féle ezukrászda kirakata előtt 
is megáll kedden délelőtt két gyermek. Való
színűleg testvérek. Az egyik úgy 6—7 éves, 
a másik 4 —5.

Azt mondja az idősebbik a kisebbiknek 
komolykodó fölénynycl:

— Látod, ilyerezet is hoz nekünk a 
Jezuska, ha jók leszünk!

— Hogy is n e ! — tromfolja le a 
kisebbik — mintha tavaly is nem láttam 
volna, mikor apa vette a karácsonyfára a 
c/ukrokat!

*
A Korona alatti egyik bolt kirakatában 

■neg egy apró villamos lámpákkal felékesitett 
karácsonyfa kelt estenkint feltűnést.
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No lám ! A villamos áram még ilyen 
czélra is felhasználható.

De vájjon a nyíregyházi villamos vasutat 
lesz-e képes hajtani?

*
Hanem azért haladunk. Már megint tör

ténni akar valami, ami erre vall.
Egy budapesti ezég ajánlatot adott be a 

városhoz, amelyben késznek nyilatkozik, hogy 
illő árért Nyíregyházán — engedelemmel 
legyen mondva — „nyilvános illemhelyeket 
állít fel“.

Az ügyet — természetesen — tanul
mányozás czéljából kiadták egy bizottságnak.

Hát hiszen szép, nagyon szép lesz az is, 
ha lesz.

De akadt már tépelődő szellem, aki azt 
a kérdést vetette fel e hír hallatára, hogy 
„vájjon ki meri majd először használni?-

C S A R N O K .

Bodóhegyi csárda . . .
Bodóhegyi csárda de czifra,
Nagy betűkkel van rá felírva:
„Itt pálinka, sör, bor.kupható* 
Olcsón meri Iczig — a zsidó.

De mi haszna a ezégémek ?
Hitkán jönnek a vendégek.
Nehány utas, meg fuvaros.
Szűkén van a pengő-hatos. 
Alkonyatra el is mennek,
Zsidóék is elpihennek . . .

Máskép volt itt réges-régen. 
Szépapáink idejében . . .
Nem volt a csárdán felírás,
De bent járta ám a rovás.
Kívül rongyos, belül kopott,
De a vendég válogatott . . .
Szegény legényt, futó betyárt,
A csaplárné szívesen várt.
Ha nie az út nagyon sáros,
Itt ragadt a komiszáros . . .
S alkonyatra, virradóra,
Bodóhegyi kis csárdába 
Vigas-vígan szólt a nó ta! . . .

Szabó László.

K r isz tu s  U runknak  á ld o tt  
szü letésén  . . .

— í r t a : P á frá n y . —

A szél dühöng, csapkodja a havat. Bele
markol a fehér porba és felvágja őrült in
dulattal a magasságba. A hideg por vissza
szállingózik és végig simogatja, végig feste- 
geti a fák megkínzott gályáit, beteregeti a 
rideg, keményre fagyott földet.

Meg megjajdul, a szél hangjában benne 
sir a szükséggel, nyomorúsággal megvert sze
génység panasza. Sírása fokozódik a rette
netességig, a hogy a város végi apró házsorok 
fölött átrohan. A szegényes házikók vékony 
födelei belévisonganak tépett zsindelyeikkel 
az óriási szimfóniába.

Fel-fel kaczag a szél, kaczagásában benne 
van az ábrándjait lihegve űző mii vészkoldu
sok minden keserűsége, a saját tüzükben 
semmivé égő agyak minden tébolya.

Milyen kaczagás! Hangjára végig resz
ket a fagyos avaron a rémület, a zsombékon 
megakadt ördögszekér ijedten ugrik bele a 
száguldó viharba.

A szél mulat . . .  hu . . .  hu . . .  a 
saél mulat. Mulat mint a halálra váló, remé
nyei, becsülete romjain, mikor rekedten or
dít a pezsgő után, mikor pénztárezáját oda
vágja a támolygó czigányok közé, közben 
oda-oda kapkod a belső zsebéhez — meg 
van-e a revolvere.

Mulat a szél. visongó kétségbeeséssel.
*

A szobában sápadt lámpafény rezeg.
Szanaszét a bútorokon nagy rendetlen

ség van. Kibontott csomagok.

Egy széken nagy halom arany füstős dió, 
a másikon czifra papiros figurák. Az asztal 
közepén nagy virágcserépben zöldelő fenyő- 
galy, félig díszített karácsonyfa. — A viasz 
gyertyák kisápadoznak a sötét zöld lomb 
közül, a piros almák mosolyognak, mint a 
jóindulat.

De senki sincs az asztal körül. Pedig 
száll az alkonyat, mindjárt jön a Jézuska, 
Pepi már egy hete alig-alig várja.

Anyácska-apácska díszítsétek a fát. Sza
porán, izibe, mert még elkéstek vele.

Nem lenne igazság, hiszen Pepi jó volt, 
mindig nagyon jó volt, ne várakoztassátok.

Csendes marad a szoba, az aranyrezgőt 
nincs a ki felrakja, a gyertyácskákat nincs a 
ki meggyujtsa.

Apácska, anyácska ijedten, szorongva 
állnak az ágy körül, a beteg kis Pepi apró 
ágya körül.

— Mi bajod lelkecském? A homlokod 
forró, az orczácskád piros, az ajakad száraz.

Pepi felnéz, nem szól, csak az ajka kö
rül rándul meg bágyadtan egy fáradt mo
solygás.

— Szólj hát apró szentem. Ugy-e mele
ged van. — Itt a czitromos viz. Igyál, majd 
elmúlik. Mid táj lelkem, hol fáj ?

Pepi nem szól, csak néz, nem is az 
anyjára, csak a levegőbe, fényes csillagszeme 
lázasan villan fel. Selymes szőke haja szét- 
ómlik a párnán. Fehér kis homlokán kiüt a 
veríték, kapkodni kezd a levegő után, fula- 
dozik.

— Ember fuss orvosért! — Sikolt fel 
az asszony.

Az apa felugrik az ágyacska mellől s 
úgy fedetlen fővel kirohan az útra. Szalad 
az orvosért a nagy hóviharban.

Nem soká van oda. Jönnek már, hal
latszik.

Hiába siettek.
Angyal jött az égből, szép sugaras szár

nyú. Pepit karba vette, indult is már véle, 
de el nem vihette, az anyai lélek szembe 
szállott véle.

— A gyermekem ne bántsd! Gyerme
kem nem adom!

A szép angyal egyet legyintett enyhen 
az anya arczára sugaras s/.arnyával, és a 
védő szüle csendes ájulásban terült el az 
ágyon, átölelve Pepit, szorosan ölelve a pi- 
cziny halottat.

*

A szobában sápadt lámpafény rezeg.
A játékszerek közt kínzó fájdalomban 

könytől ázott arczát kezébe temeti az apa — 
a férfi. t

— Koszorút, virágot hozok a lelkemnek,!
— Hiszen, hogy szerette a virágot mindig!
— Virágot adjatok . . . igen sok virá

got, hogy beboríthassam véle kis halottam 
már vány feher testet, márvány hideg testét.

— Virágot, virágot, hadd takargassam 
be ezt a fájó szivem, hogy a virág alól ne 
hallassék elő csukló zokogásom.

— Adjatok virágot! Mert ez a zokogás 
ineg tudná mérgezni, ez a keserűség az egesz 
világot!

— Édes kis halottam!
— Szőkehaju Pepkórn !
— Hisz beteg se voltál!
— A szived hasadt meg?
— Mert olyan jó voltál, mindenkit sze

rettél.
— Az a nagy szeretet nem fért kis szi

vedbe, hát meghasadt belé!
— Engem hogy szeretett!
— Ah . . . ez a gondolat!
— Talán ez öllé meg? . . .  Az volt 

tán halála, hogy az édes apját oly nagyon 
szerette.

— Ez volt a csepp, mely a kehelyből 
kicsapott.

— Az a nagy kék szeme! Az a piozi 
szája!

— Mikor megszületett, a földre borul
tam. Ily nagy boldogságra nem voltam ér
demes, reszketve éreztem.
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— És itt hagyott . . . meghalt!
— De hát a fájdalmat, a kínok kínjá

nak ezt az áradatát megérdemeltein tán?
— Isten! . . . Bosszúálló, nagyharagu 

Isten, ha büntetni vágytál, nagy a bünteté
sed. Lenn vagyok a sárban, a kétségbeesés 
rothasztó sarában . . .

— Mi az?! . . .  Ki az ottan?! . . .
— Csak a szél sikoltoz, az rázza abla

kom. Az a kaczagása, az a kárörvendő ve
szett vihogása.

— ( isend legyen !
— Csend legyen! Hallgass el, hall

gass . . . hallgas ripők!
— A másik szobában fekszik a kis lá

nyom , . .
— Az én kicsi lányom . . .

*
Csendesült a szél is, fenn a magas égen 

feher csillag reszket.
Az ablakok alatt megcsendül a dallam. 

Kántálo gyerekek vékony hangocskáján:
Dicsőség magasságban az Istennek,
Békesség légyen földön embereknek !
És jó  akarat mindenféle népnek 

És nemzetségnek.

A nemes Betlehemnek városába'
Gyermek született szűztől e világra.
«>römöt hoza Adám árváira 

Maradékira.

A inegujuió szélben szétszakad az ének, 
csupán töredéke maradnak meg épnek, hogy 
csitul a zugás, kimagasul újra :

o h  örök Isten dicső Szentháromság!
Szálljon mi reánk mennyei vigság.
Távozzék tőlünk minden szomorúság.

Légyen vidámság.

A szobában sápadt lámpafény rezeg.
Könytől ázott arczát kezébe temeti 

az apa.
A dallam beszűrődik az ablakon:

Dicsőség magasságban az Istennek.
A vad kétsegbeesés helyébe enyhébb fáj

dalom lép.
— Isten . . . Isten . . . Mormogja 

a férfi.
Künn zeng az ének:

Távozzék tőlünk minden szomorúság.
Fenn a magas égen fehér csillag reszket.
Egy sugarát felkapja szárnyára a fiuk 

eneke és beviszi a gyászos szobába és las
san belopja az apa szivébe, abba a szen
vedő sötétséges szívbe.

Premier előtt.
(Maganjelenet./

(Szintér: egyszerűen bútorozott szoba, 
telefon-hírmondóval. Kálmán izgatottan jár 
fel és alá.)

K'ilmán: (órájára néz) Teringettét, hat 
óra es én még át sem öltözködtem. Igaz 
ugyan, hogy egy óra alatt az ember egy 
esküvőhöz is elkészülhet, feltéve, hogy az 
ember férfi (mert nőknél tovább tart), tehát 
en, ki nem megyek esküvőre, hanem szín
házba, annál inkább elkészülök, ha csak fél
hatkor huzom fel a frakkomat. Ejnye, mond
hatná valaki: de nagyra van az ur. Kap egy 
potyajegyet a földszintre és mindjárt úgy 
akar megjelenni, mint egy gróf, vagy fel- 
akarja kelteni látszatát annak, hogy színház 
után valamelyik mulatságra megy. Közönsé
ges stréberkedés, épen olyan, mintha valaki 
egy premier előtt vállra vetett látcsővel sétál 
az opera környéken félhéttől hétig, azután 
pedig haza megy és a telefon-hírmondón 
keresztül hallgatja az előadást.

iNo hát én annak, aki igy beszélne egy
szerűen a szemébe nevetnék. Kedves uram, 
mondanám neki, nézze meg a szinlapokat 
aztán beszéljen. Nem vagyok sem pályaláto
gató, sem stréber: hanem a mai darab szer
zője. Aliá, Ón elbámul, kételkedik . . . pedig 
úgy van. én Írtam azt, amit ma adnak . . .

Gratulál . . . oh köszönöm és elfogadom 
előre, mert biztos a sikerem.

Még csak nem is drukkolok. Egy kicsit 
melegem van az igaz, de én azt hiszem, ennek 
a fülledt levegő az oka. Gyakran hallottam 
és olvastam, milyen nehezen készül el egy 
darab, mennyit küzd egy iró, inig darabját 

i benyujhatja, inig elfogadják és végre mig 
előadják. És mi a fáradságos munkajutalma? 
A publikum kifütyüli, a kritika lerántja a 
sárga földig, a színház leveszi a repertoirról 
s mig a szerző felocsúdik ijedtségéből, rég a 
feledés homálya borul az egészre.

Nálam másként történt a dolog. Sze
rettem, szeretek és szeretni fogok egy ó-budai 
hentesleányt, a ki megvetve prózai környe
zetét, rajong minden idealizmusért, szereli a 
művészétét és az irodalmat és kijelentette, 
hogy csak akkor lesz a feleségem, ha ezen a 
téren valami nagyot művelek.

Mire nem képes egy szerelmes ember, 
ha tele kasszát lát, akarom mondani, ha az 
ideálja kívánja. Leültem és megírtam vígjá
tékomat, melyben egv fel óra múlva fogják 
elmondani az első szót. Ha beüt, arai több 
mint bizonyos, nevet és feleséget szereztem 
magamnak és apósom kassszájának hála, 
békességben fogom eltölteni hátra levő év- 
tizedeimet . . . .

A publikum már gyülekezik. Mariska, ez 
a jövendőbelim neve, egy jobboldali páholy
ból fogja végig nézni az előadást és fog 
osztozni sikeremben. Ha majd kihívnak, a 
mi különben természetes, fel fogok nézni 
hozzá.

Hogy is van ez tulajdonkeppen, hogy el 
ne tévesszem, mert még képes lennek vala
mely más páholyba kacsingatni. (Mutatja.) 
Tehát kijövök innen, mindenki észreveszi és 
suttogják: milyen szerencsés leány akit ilyen 
férfi szeret!

Apropos! megjelenés, hisz ezt is próbálni 
kellene, mert ez nem egyszerű dolog. Meg
jelenek, kézen fogva a szereplőket es meg
hajtom magamat így . . . .  nem ez nagyon 
mély. magammal rántanám a színészeket.

Tálán igy . . .  nem, ez nagyon merev és 
még szerénytelennek látszanék . . . igy . . . 
azt hiszem ez lesz a legjobb. Ez természete
sen csak az első három kihívás. A publikum 
tovább tombol, csak engem kíván látni. Új
ból es újból kijövök, hogy megköszönjem a 
kitüntetést. A színfalak megett kezet fogok a 
szereplőkkel es talán homlokon csókolhatnám 
az isteni Blankát, aki oly művészül alakított. 
De nern, ez meg nem illik, hiszen vőlegény 
vagyok. A tulajdonképeni sláger csak most jön, 
mert a második felvonás a legjobb. A tömeg 
állva fog éljenezni es én meghatva veszem 
birtokomba a babérkoszorút, melyet felnyuj- 
tanak.

Ezt a csekélységet persze én rendeztetem 
a saját költségemen, de hát én édes Istenem, 
senkitől sem kívánhatom, hogy babérkoszo
rúval jelenjék meg a színházban és azt ne
kem felnyujtsa.

Az előadás után bankett lesz a siker 
őrömére, ahol természetesen megint én fize
tek. Tagadhatlan, hogy drága dicsőség, de 
busásan leszek érte karpótolva.

Másnap a kritika égre földre dicsér . . . 
Ha nem fecsegek, hát megsúgom, hogy ezt 
sem szívességből teszik . . . .  és én híres 
ember vagyok. Tehetek, vagy irhatok bár
milyen ostoba dolgot, megmaradva egy ki
tűnő vígjáték még kitünőbb szerzőjének. Oly 
jól esik a tudat . . . szerző . . .  én vagyok 
a szerző.

Ha nem volnék olyan biztos a ma esti 
sikeremben volna okom félni. Megvallom 
ugyanis, hogy vígjátékom az Akadé i ia pályá
zatát nyeri és ez az. ami engem aggaszt; én 
nem tudom, de az Akadémia által kitüntetett 
darabok rosszak, megbuknak, a publikum 
előítélettel viseltetik irántuk, egyszóval a 
kitüntetés által meg vannak bélyegezve. Eh, 
félre ne aggódjunk.

(Órájára néz.) Hat óra (ijedten). Hat óra 
hisz annyi volt már ezelőtt régen (izgatot

tan megnézi és füléhez emeli). Uram fia, 
hiszen ez hét és ki tudja mióta, mert az 
órám áll.

(Kapkodva fut ide-oda.) Hamar . . . 
stgitség . . .  a frakkomat . . .  a dicsőségem 
elmúlt . . . minden elmúlt . . . hét óra is 
elmúlt, talán már ej fél is . . . vége (össze
vissza szaladgál a szobában, mig végre meg
pillantja a telefon-hírmondót).

(Örömmel) Hopp meg van, itt meg
hallok mindent (hallgatódzik). Csend van, 
alig hallok valamit beszélni, a szavakat nem 
értem, de mindegy az előadás lolyik es en 
meg jókor érkeztem. Hah, most nevetnek, 
zajos derültség. Milyen hálás ez a publikum, 
de meg is érdemli a darab (büszkén) az en 
darabom.. Csak legalább tájékozódni tudnék 
(figyel). Mozgás, óriási taps. a szereplőket 
hívták; ez az első felvonás vége. Gyorsan el 
a színházba.

(Öltözködni kezd, mialatt nyakkendője 
alatt levelet talál.) Ejnye ezt a levelet őszre 
sem vettem; bizonyosan gratulál valaki (télre 
löki, mialatt tovább ölíöztözködik, majd ismét 
kezebe veszi). Nem szép tőlem, hogy igy 
félre lököm egy udvarias ember levelét, aki 
siet nekem szerencse kivánatait kifejezni, 
majd a kocsiban elolvasom (Zsebre akarja 
dugni), Különös ebben van valami, meg kell 
néznem (felbontja). Igen tisztelt uram! Saj
nálattal kell értesítenem, hogy darabjának 
előadását a közbejött akadályok miatt egyen
lőre elhalasztottuk. Mellékelve van szerencsém 
a darabja helyett előadandó ,1’ry PáP-hoz egy 
jegyet át nyújtani. Teljes tisztelettel: N. N. 
igazgató.

(Megsemmisülten rogyik székébe.)
Pry Pált adják . . . .  az én darabom 

helyett. Oh a kígyók, a kik irigyelték tőlem 
a sikert, a kik megfosztotta, munkám gyü
mölcsétől, porba fogom őket sújtani toliam
mal, hogy megsemmisülve fognak bocsá
natért esdekelni. Es meg jegyet mertek kül
deni, hogy én menjek el a más darabjához, 
nem és ezerszer nem, idehaza fogok maradni 
(a jegyet eltépi). De halba csak tréfa az 
egész levél (a telefonhoz megy és hallgatód
zik). A második felvonást is megkezdették, 
de nem értek semmit (dühösen kopogtatja a 
telefont). Aha, most. .Ha nem tolakodás a 
kérdésein" (bosszúsan lecsapja). Igen, ez Pry 
Pál. És a haládatlan közönség örül, nevet 
tapsol, nem sajnalja a cserét, hanem jól érzi 
magát (figyel). Mar megint kaczagnak, de 
nem tudom tovább hallgatni.

(A telefont lecsapja és bosszúsan jár fel 
és ala a szobában )

rifenheimer Dezső.

Különfélék.
Német tenyereitek medvéje. Henrik porosz 

herczeg évekkel ezelőtt, amikor a .Kunig 
Wilhelm* hajon utazott, egy fiatal medvét 
ajándékozott a hajó legénységének, amely 
nemsokára a matrózok kedvencze lett. 
Amikor a hajó rozoga volt már és szolgala
ton kívül helyeztek, a legénységet pedig két 
más hajóra oszlottak be, sorsot húztak es a 
medve azoké lelt, akiket az .Oldenburg* 
pánezélos hajóra oszlottak be. A mackó, 
melyet a német hadihajókon pompás ellátás
ban részesült, megnőtt, meghízott es most 
másfel méter magas. A hajó legénységevei 
igen jó barátságban él és bár a matrózok 
sok tréfát űznek vele, flegmája még egy
szer sem hagyta el. Nyugodtan tűr mindent, 
ha ennek fejeben valami jó falat kecsegteti. 
A hajó összes helyiségei ny'tva állanak előtte 
és igy hol itt, hol ott lehet találni a medvét, 
a parancsnoknál, a szakácsnál, az ütegeknél, 
a fedélzeten és éjjel az alvóhelyiségben. 
Lassú méltósággal cammog a mackó a lép
csőn föl, a lépcsőn le és esetlen mozdulatai
val a legénységet folyton mulattatja.

Állomásjelző készülék működik a Blois 
és Motte-Beuvron között közlekedő vasúton. 
A kocsikban egy mutató jelzi az állomáso
kat, ahová a vonat érkezik.
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P iacz i á rak .
— Deczeraber 21. —

Búza . . . . 9.40 9.50.
Rozs . . . . 7.50 7.60.
Árpa . . . . 5.90 fi.— .
Zab . . . . 5.50.
Tengeri . . . 4.40 4.50.
Paszuly . . . — .
Szesz literenként 58'/»

S z e rk e sz tő i üzenetek.
— (íyakornok. Nem csak u gyönge ríniuk 

én a kiáltó gertnanizuiuBok teszik t dlhetlenné, 
hanem egyáltalán olyan gyönge ig' .ény. am i
nőt még az előfizetéssel való t iz U ta  e le tt sem
m erünk olvasóink elé tá lalni. Pedig . biztatást
— ugy-e — mindenható protekcziúuak 'é lte .

Kassai Ú jság. Kassa. A es>‘r< . ..ínyt meg
indíto ttuk . Adj Isten!

K. 11171/1898. Nyíregyháza vár» tanácsa.

Árlejtést hirdetmény.
Nyíregyháza város tanácsának K. 11171/9S. 

számú határozata alapján, aluliról* részéről, 
u vasúti útnak és a városház-uteza útburko
lási munkáinak zárt ajánlati versenytárgyalás 
utján való biztosítása ezennel közhírre tétetik.

Az előirányzott köHséij
I- sö csoport aszfalt járdára 28280 Irt >■> kr.
II- ik , út kő burkolatra söKTs Irt 35 kr.

összesen 109159 Irt 20 kr.

Ajánlat tehető az I-ső csoportnak esetleg 
faragott trachit kővel leendő elkészítésére és 
viszont a lí-ik csoportnak esetleg aszfalttal 
leendő elkészítésére is. Ajánlatot lehet beadni 
az összes munkákra, együtt és csoportonként 
külőn-külön. A beadandó ajánlatokhoz a vál
lalati összeg 5w/u-a óvadék gyanánt melléke
lendő készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban.

Az ajánlatok zárt borítékban, sajátkezű- 
lég aláírva nyújtandók be és a kitüntetett 
költség összegből teendő engedmény az egy
ség-árak %,-lék engedményében tüntetendők 
ki, betűvel és számmal kiírva. Továbbá hatá
rozottan kifejezés adandó annak, hogy aján
lattevő a terveket és árlejtési feltételeket 
ismeri és azoknak magát alá veti. Az aján
lathoz mintadarabok melléklendők.

A tervek, költségvetés és árlejtési fel
tételek, hivatalos órák alatt, a városi mérnöki 
hivatalban betekinthetők, vagy 10 frt ellené
ben megszerezhetők.

Az ajánlatok 1899. évi január 16. dél
előtt 10 óráig a polgármesteri hivatalhoz 
nyújtandók he, a mikor a tanács által kikül
dött bizottság által, azok a tanács-teremben 
lesznek felbontandók. Elkésve érkező, valamint 
nem szabályosan kiállított ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.

A városnak fenntartott joga, hogy a be
érkező ajánlatok közül szabadon választhat 
es hogy a beérkező ajánlatok alapján dönt
sön, vájjon aszfalt vagy trachit burkolást 
foganatositson-é ?

Nyíregyháza, 1898. d«*cz 21.
95-1-1 Belien László, polgármester.

D ire k t  L o n d o n b ó l
küldi

James W aters & Comp.
elsőrendű angol kiv ite li  ház az egész 
világon (ismert

va.lód.iJamaikai rumját,
melynek J a n i a i k  u s z i g e t é r ő l  Való 
származását a londoni Lordmayor á lta l  
k iado t t  .e redetiség i  b izonyítvány‘ is 
igazolja

Ezen rum nem hason l í tha tó  össze 
a forgalomban lévő, leginkább spir i
tuszból készült  és Jam aik a in ak  neve
ze t t  rumokkal. Pompás zam atja  és 
kiváló finom ize egyszeri használat  
u tá n  is feltűnő. Teához a szokott 
mennyiségnek egyharmadrésze is ele
gendő

K a p h a tó :
Budapesten Szenes Ede csemege üzletében. 
Debreczenben Kontsek Géza „ „
Nyíregyházán Hoffmann Adolf „

*1*“ A rumnak eredeti voltát igazoló 
és a londoni Lordmayor által kiadott bizo
nyítvány H o f f m a n n  A d o l f  ur ü létének 
kirakatában megtekinthető. 94-3-1

Hirdetmény.
\  an szerencsém a kará

csonyi ünnepekre a t. helybeli 
és vidéki közönségnek ajánlani 
tisztán ezukor és tojás habból 
gyümölcsf estek kel készült hab- 
süteinényeiinet 1 kiló .‘I forint.

Frissen készült karácsonyfa- 
díszre alkalmas felköthető fisom 
teasüteményeket kilója 2 forint. 
Kugler chocoládé és bonbono
kat. Diós és mákos patkókat 
darabonként 30, 50 kr.. I Irt. 
Különféle torták 1 írttól feljebb. 
Friss piskóta kilója 2 frt.

Teljes tisztelettel

Tester Lajos
( l_i) ezukrász.

E g y  j ó  házbó l való Hu tanulóul 

felvétetik.
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R U Z S G N Y I  F Á I *
rövidáru-, női- és fé rfi divat-, és m űipar-árú  r a k tá r a

Nyíregyházán, Iskola-uiczu 3
A „Karácsony*1 közeledtével mindenki már előre 

töri a fejét, milyen ajándékkal lepje meg övéit s 
mégis gyakran megtörténik, hogy nem érzi azt a 
benső örömet, mely az ajándékozással czélozva 
volt. Ennek oka az, hogy a vevő gyakran a leg
jobb akarat mellett sem képes olyan tárgyat találni, 
mely úgy Ízlésének, mint követelményeinek teljesen 
megfeleljen.* Ez okból — mint mar előre jeleztem 
is — részletes tudósítást teszek közzé mindazon 
szép és hasznos dolgokról, melyekkel üzletemet ez 
alkalommal is — mint más években — dúsan föl
szereltem annyival is inkább, hogy mélyen tisztelt 
vidéki vevőim is idejében tájékozhassák magukat 
s esetleg levélben is megtehessék megrendeléseiket. 
Biztoőtom a in. t. közönséget, hogy nálam minden 
föltalálható, amit csak apró és nagy gyermek a 
modern „Századvég* áltál elkényeztetett szeme és 
szive csak megkívánhat!

Elsők azonban a gyermekek ! Övék a karácsony 
ünnepe igazan, s igy első sorban az ő örömeiket 
kezdem felsorolni! Bábukat a babáknak !

Gyönyörű franczia bubák I Írttól 10 forintig, 
alvó szemmel vagy a nélkül, díszes ingecskékben, 
vagy a legdivatosabb elegáns toilletekben, azután 
elpusztithatlun bőrtestú babák es sivitó gummi 
bábák a legkisebb babák részére. Babakocsik és 
ágyacskak. Bubaszobak és elegáns bubabutorok pe- 
lucheből, fából és bambuszból. Mindennemű mosdó 
és toilette készletek. Gyönyörű porczellán evő és 
kávés szemezek, mosdóasztalok fölszerelve bam
buszból. Baba kisasszonyeknak, úgyszintén fésű 
garnitúrák, czipők, harisnyák és tükrök. Álló függő 
lámpák és gyertyatartók a babaszobáha. G’ ^nyórú 
faragott kredenczek es ruha szekrények i..uu fából.
Kis varrógépek, melyeken igazán lehet varrni. Függő 
es fölállítható babahinták bambuszból. Azután min
den egyéb ami a Baba úrhölgy háztartásához szük
séges: Teljesen berendezett gyönyörű kis konyhák 
takaréktűzhelylyel, külön takaréktűzhelyek, konyha- 
edenyek fából, Zinkből és bádogból, kávédarálók, 
vasalok, mérlegek és kávémasinák, mosótoknők és 
kefeseprük, svájezi majorságok, istállók tehenekkel, 
lovakkal és szolgálókkal. Papír babák dobozban 
számtalan toilettel. Uj rendkívül kedves játék!

Falovak és szekerek, hintalovak minden nagy
ságban 2 frt 50 krtól 10 írtig. Kisebb s nagyobb 
erős társzekerek és sörös kocsik. Ólomkatonák 
minden fegyvernemből: az osztrák-magyar ármá
dia teljesen képviselve. Nagyszerű várak, ostrom- 
ágyúk, katona- és tűzoltó-sapkák, puskák, kardok, 
dobok, trombiták és ostorok. Állatseregletek és 
vadászatok. Föszerüzletek s ezukrászdák fölszere
léssel. Mozgó körhinták. Mechanikus játékok, amik 
a kor haladását e téren is a legélénkebben illusz
trálják, mint: remek kis vasútak önműködő loco- 
mobillal, biczyklizó. zenelő, ugráló, lepkét kergető, 
lovat hajtó, futó és erőművész, Clovnok mind ön
működő. A csökönyös sziinár, kitűnő uj mulattató 
játék. Gummi állatok. Sivitó es tapsoló bohóczok 
réztányérral és mindennemű csörgők. Búgó csigák. 
Mindennemű zenélő dobozok, mint: Symphonion, 
Ariston, sípláda, harmonika, zongorák, hegedűk, 
mandolinok és czimbahnok.

Kichter világhírű és praktikus „Horgony4 kő- 
építő szekrényei. Azután mindennemű társasjáték

sz.,  „A  z ö ld  p a p « g á l y h o z . “
kicsinyek és nagyok részére: Komoly es tréfás víg 
tivoli-játék bohóczokkal, tivoli függő gólyával, 
siklojáték, szerencsekerék játék, Xansen ejszaksarki 
utazása, Amerika fölfedezése, delejes halászat, ló
verseny és távlovaglás, a vadonság veszedelmei, 
bősz sárkány vár, macska és egér, arezjátek és arcz- 
játek-lutri, utazas a malomvólgybe, tekepálya, 
rim-játek, ostrom-játék, róka és a tacskó, sárkány 
és a törpék, kép lottó, róka vadászat, mulatságos 
egyszer-egy. Azután foglalkoztató játékok: Gipsz
szobrászai, uj! Fröbel munkák, kanavász kivarró 
képek. Mozaik játék, lotto-, dominó-es sakk-játék, 
számoló gépek s ABG cubusok, elszakíthatatlan 
képes könyvek. Sport eszközök gyermekeknek: 
Angol sport kocsik, kerékpárok, kis kocsik befogott 
szamárral vagy lóval, ajtó közzé erősíthető szoba- 
kinták és kitűnő kis szánok.

Mindennemű karácsonyfa-díszek : Angyalhaj
hajszálak. Gelatin-lánczok s csillagok arany, ezüst 
es bronz, fénylő gyümölcsök, hó az ágakra, sodrony 
a tárgyak megerősítésére, színes gyertyatartok és 
viasz gyertyák.

Mindennemű dísztárgyak! Különösen gyö
nyörű, egészen uj divatu tigris mintás bambusz 
Varró-, Thea és szervírozó asztalkák, étagérek és 
lábon álló munkakosarak remek majolika lappal. 
Bambusz és Majolika székek. Bemek faragásu és 
berakott matt diófa dísz-asztalkák, szivar-!isseitek 
és Nippes-Étagérek különböző nagyságban. Öntött 
vas asztalkák, étagérek, arczképtartok és Írókész
letek. Bronz dohányzó es íróasztal-garnitúrák, kály
haellenzők éé gyertyatartók. Jupáni fekete lakk 
toilette és dísztárgyak, szivarkészletek, hamutartók, 
keztyűdobozok, gvönyőrü álló szekrénykék es sei- 
virozó tálezák. Fitálczák majolika-lappal. Terra- 
cotta la Mi szék es virágvázák. Bőr-, pduche és 
festett kristály hármas-tükrök. Japan paravent. 
Munka, virág es hangjegytartók aranyozott nádból. 
Liqueur. thea és kávé servicék. Ujsagtartok, név
jegytartók. Virág, gyümölcs és kulcstartó kosarak. 
Bőr és peluche albumok. Kristály és majolika par- 
fumtartók, baconok. Mindennem gyönyörű nippes 
és virágvázák bronz, majolika, terracotta s por- 
czellánból. Csipkeruhás te mii se/, ő bábák, gyönyörű 
rococo figurák és angyalok alabástrorn porczellan- 
ból. Bronz állatok. Mindennemű bonbonnierek se
lyemből, üveg, majolika s bronzbol. Sacheth. Prak
tikus ajándékok, mint gyönyörű s ajándékozásra 
kiválóan alkalmas rococo stilü legyezők. Prém gar
nitúrák. Mindennemű divatos glacé és meleg kez- 
tyük. Bemek férfi s női nyakkendők. Mindenféle 
angol s franczia gyártmányú pirfuin és szappan. 
Fog, haj, ruha s kóróm kefék. Utazó fésű garni
túrák teknősbékahéjből. Mindennemű kézimunká
hoz való kellékek s kezdett kézimunkák. Teafőző
gép k Brittanla-érczből. Bádog fatartók.

Sportkedvelőknek: Vadászfegyverek, pisztolyok 
és táskák. Vadászszékek, rnuffok és botosok. Lo
vagló eszközök. Lópokróczok. Gyönyörű peluche 
kocsitakarók s egyéb szőnyegek.

Ezeken kívül pedig még sok más, föl nem 
sorolható s minden a rövid-áru körébe tartozó 
czikk: selymek, bársonyok, szallagok a legnagyobb 
választékban kapható üzletemben.

Kiváló tisztelettel:

R Ü Z S O N Y I  P Á L .

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Klek könyvnyomdájában.




