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ElolDetésl á ra :
Egész é v r e ..............................5 fit — kr.
Fél é v r e ...................................2 frt 50 kr.
Negyed é v re ..............................1 Irt * 5 kr.

Az ex-lex.
B ám ula tra  m éltóan kalandos hírek 

te rjed tek  el arró l, mi az az ex-lex:
M intha csak a r ró l  lenne szó, hogy 

m egnyílik  a föld és elnyel min«lent, 
am i tö rvény  e hazában. Még okos 
em berek is m in th a  azt hinnék, hogy 
m indeu az á llam i költségvetési tö r 
vényen Hyugszik s azért, m ert azt 
nem a lk o tták  meg, h á t m ost semmi 
sincsen.

Pedig egyáltalán  nem igy van a 
dolog.

A budget csak végrehajtási tö r 
vény. s ha most a végrehajtásra  nincs 
is tö rvényes mód. azé rt az adókra 
vonatkozó péuzögyi tö rvények  h a tá 
lya egy csöppet se gyöngült meg, 
azé rt azokat a tö rv én y ek et meg kell 
ta r ta n i .

Egyik tö rvény  m eghatározza,hogy 
m ilyeu beadványra m ilyen bélyeget 
kell alkalm azni A bngdet pedig fel
hatalm azza a k o rm ány t a bélyegjö
vedelem behajtására . Aki te h á t  be
adványt intéz a bírósághoz, köteles 
a r ra  bélyeget tenn i, aki ezt e lm u
lasztja. az ellen —  néhány budapesti 
rek lám  vadászó ügyvéd híresztelése d a 
czára — jogosan veszik fel az úgy
nevezett lele te t, m ert hiszen az 
ezekről in tézkedő to rvény  hatá lya
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nem szűnt meg év végével. C.-ak 
a lelet összegének végrehajtással való 
behajtása  van lehe’etlenné téve addig, 
mig a  budget nincs. Amiből követ
kezik, hogy ha meg lesz majd a k ö lt
ségvetési törvény, akkor a  korm ány 
te lj“s joggal h a jtja  majd be az ex-lex 
időben fe lv e tt leletek összegét is. Még 
csak visszaható e rő t se kell ezért adni 
a  budgetnek.

Törvény határozza meg az t is. 
hogy m elyik szeszgyár m ennyi szeszt 
főzhet. Aki ennél többet produkál, 
ép úgy bűnös, m in tha lenne budget. 
Csakhogy egyelőre nem vehetni meg 
ra jta  közigazgatási utón a büntetést, 
a m ennyiben pénzről van szó.

A kár szándékosan te rjeszte tték , 
a k a r anélkül tám ad t, de bizonyos, 
hogy sokfelé az a nézet, m in tha  njév 
nap já tó l fogva a  törvények h a ta lm a 
csappan t volna meg Pedig h á t t e r 
m észetszerűen nem változo tt semmi 
az időhöz nem k ö tö tt törvények kö
rül. csak épen fcj>gy adó t nem sza- 
hau behajtani, ujonezot nem lehet 
szedni.

Az á llam i pénzkérdések tek in te 
tében is azonnal m egvan az eligazo
dás, ha m egkülöm bozteti az em ber 
az időhöz uem k ö tö tt pénzügyi tö r
vényeket az egy évre szóló budgettól 
s ha el nem felejti, hogy a budget

h iánya a pénzügyi tö rvényekre  nem 
gyakorol befolyást. Ha például a bud- 
get-tö rvény  áp rilisra  elkészül s ha 
a törvényhozás a lk o tn a  egy uj adó
nem et ju liu s elsejétől kezdődő h a tá ly - 
lyal. azt az adó t a korm ány bizony 
beszedhené, még pedig joggal, noha 
arró l meg sem emlékszik a költség- 
vetés. Ép igy nem é rin ti a budget 
teljes hiánya sem a pénzügyi tö rvé
nyeket és törvényes rendeleteket. csak 
épen a törvényeknek hata lom m al való 
végrehajtása  van m egakadályozva. — 
A zért h á t nagyon rossz tanácsadó, 
aki azt h irdeti, hogy például most 
m ár szabadon te rm esz th e t m indenki 
dohányt, m ert a dohány jövedékre vo
natkozó tö rvény  sérte tlen ü l fennáll 
m indezek daczára.

Baj csak o t t  van. ahol a kény
szerrel való b eh ajtásra  kerül a sor. 
Amiből következik, hogy késed dini 
k am ato t is ép úgy kell majd fizetni 
a budget m egalkotása u tán , in iu tha  
m ár m ost m eglenne az uj költség
vetés.

De nem ez a legfontosabb kon- 
zekvencziája annak az igazságnak, 
hogy a budget h iánya csak a behaj
tá s t  akadályozza.

Következik ez elvből m indeuek- 
e ló tt. hogy nem lehe t behajtan i semmi 
olyau közszolgáltatást, am elyet tör-

A  „NYIB EG YH AZA" TÁBCZÁJA.

A fe lo lvas**-
Üeczember 6-an kellemetlen napra vi- 

radlam. Ült künn fújt a szel, esett a/, eső, 
nem törődve a tudós Falb jóslataival, aki
száraz, envhi* időt jövendölt, nem törődve a 
Bucsánszki kalendáriummal, amelynek prog- 
raminján hó es jég állott es végül nem tö
rődve velem, aki ki nem állhitom az esőt. 
A nap lellát bo-szánkózásnál kezdődőit es 
azzal is folytatódott. A cseled kid ballahra 
való rzipöt adoti be és en csak egy lel órai 
erőlködés után jöltein iá a tévednie; a házi 
asszonyom a,, nap kivélele.-en barna kávéval 
akart táplálni, holott en még a kávéban is 
a szőkét szerelem; a levélbordo egy csomó 
levelet hozott, melyben különböző hitelezők 
szidjak hoz/átarloznimat, nem feledve ki meg 
Istenben boldogult öreg apumat sem. Lsak 
a szabom kért fel igen alázatosan, hogy 
fizessek. Kerestem valakit, a kin dühömet 
kitölthetem, nos itt az alkalom.

Suszter, divatáru-, borbély stb. mind 
szid. fenyegetve titulál, összehasonlít az egy 
és két csülkünk osztályához tartozókkal, csak 
te nyomorult kecske akarod magad alázatos 
szavaiddal kegyeimbe lopni es rábírni, hogy 
fizessek. Na várj, ezért úgy megbüntetek, 
hogy megemlegeted legalább őt évig.

Elhatározásomhoz híven, m g délelőtt 
berontoltam szabómhoz és — rendeltem egy

frakkot (ez az, arait megemleget őt évig). 
Ennek a frakknak köszönhetik jelen tarczá- 
inat, mert az nap, cp»-n hiába törtem feje
met azon, hogy Sylvcsterre mit Írjak, hoztak 
az uj frakkomat, miről azután eszembe juA 
tott az alábbi história.

1890. deczember elején az adóvégrehaj
tók kölcsönös kisegítő egyesületének elnökén, 
Hlupacsek uron, barátai oly tüneteket kezd
tek észlelni, melyek méltán gondolkozóba 
ejtették őket. A különb n oly vig es kedélyes 
úron a búskomorság tünetei kezdtek mutat
kozni. Napokig szavát sem lehetett venni, 
lehorgasztott fővel jáit fel es alá, érthetetlen 
szavakat mormolva, majd megállt, fejehez 
kapóit és ilyenkor . rc/.o mintha felderült 
volna, de csak egy pillanatra, hogy niana 
annal zordabb abrázattal folytassa sétáját. U, 
ki hazajut soha sem hagyta cl, most egy
szerre a kú földdel folytaioit élénk levelezést 
titokzatos módón. Majdnem mindennap irt 
Lipcsébe, Drezdába. Esténkint eljárt egy hit
vány lebujba, a hol nem gyszer látták öt 
egy fekete képű emberrel tárgyalni, kit sokan 
egy malaczbanda prímásának, mások pedig 
veszedelmes anarchistának mondtak. A dühös 
gesztu-ok kíséretében folytatott párbeszédből 
csak annyit lehetett meghallani, midőn a 
fekete ember búcsuzáskor egy nagyobb ban
kot, melyet Hlupacsek ur adott at neki, 
zsebre vágva igy szólt: Ott leszünk uram 
pontosan, embereimért felelek.

Az igazat megvallva, én is anarchista 
összeesküvéssel gyanúsítottam Hlupacsek urat

és kerültem társaságát, nehogy a felfedezés
kor engem a gyanúnak csak egy arnya is 
érhessen.

Milyen kellemetlen volt tehát a meg
lepetésem, midőn Hlupacsek ur egy s/ép 
napon hozzam beköszöntött.

— Urain, kezdé, nem merve a -zemem 
közé nézni, — egy igen fontos dologban jövök 
önhöz, a mely még titok, de ön előtt, hall- 
gutagsagabun bízva, b* szelni fogok.

— El g, —szakitoltam felbe, — én isme
rem az ön úzelmeites mondhatom, hogy semmi, 
de * pen semmi kedvem sincs zászlója a la 
szegődni. Érti uram !

— Kar, pedig számítottam önre, egvébb- 
ként honnan tudja, hogy én Sylvester estélyt 
akarók rendezni az .adóvégrehajtók kölcsönös 
kisegítő egyesületében.

— Sylvester estélyt? kiáltottam én, igen ? 
Na ez szavamra nem rossz. Ón engem tév
útra akar vezetni, mert nem szegődtem 
őniiöz. Holló uraeskám, ez nem sikerül. Miért 
irt ön Drezdába. Lipcsébe ?

— Kotillon katalógusokat kértem.
— Hát a fekete ember?
— Az czigányprímás, önt pedig arra akar

tam kérni, hogy tartson az estélyen egy 
humoros felolvasást, de miután nem hajlandó, 
megyek.

Hirtelen meggondoltam a dolgot. Ili ez 
a bácsi, evvel a ketsegbeeselt abrázattal egy 
vig Sylvester estélynek rendezője, miért ne 
lehetnének az én felolvasásaim humorosak.



vény — nem budget-tórvény — sze
r in t  az á llam i adókkal együttesen  
kell behajtani. — T ehát nem lehet 
kényszerrel behajtan i a tö rv én y h a tó 
ságuk és községek pútadóját sem. Úgy, 
hogy nemcsak az állam  fog koplalni, 
hanem  a megyek, a városok, a köz
ségek is. H iába van meg e tes tü le tek  
szabályszerű budgetje az ó adójuk az 
állam i egyenes adókhoz van kapcsolva, 
azt külön se fizetni uein lehet, se 
behajtan i nem leh e t; ha te h á t az 
egyik elesik, akkor a m ásik is e l
m arad.

Ebből a tényből aztán  meg lehet 
Ítéln i, m eddig te rjed h e t esetleg a köz
ségek ren itencz iá ja  az adóbehajtás 
körül, a ra it különben a korm ány egy
előre teljesen beszüntetett.

Az állam nak  igen nagy szubszi- 
diuraai vannak, amelyekből m egélhet, 
am ig  lesz budget De hogy addii: a 
községek, városok, megyék miből fog
nak élni. az m ár nagy kérdés. Hiszen 
már abból is elég baj lesz, hogy a 
városok nem kaphatják  meg m ár most 
a k á rp ó tlás t a fogyasztási adujuvé
delm ekért.

Az állam  könnyebben seg íthe t 
magán. O tt vannak azok a jövedelm i 
források, melyek a közönségnek köz
vetlenül n y ú jto tt szolgálatokból tá p 
lálkoznak, például a vasút, meg a 
trafik. Amig a gazdasági é le t meg 
nem akad, addig az állam nak lesz 
jövedelm e a vasutai után. O tt vaunak 
a bankoknál e lhelyezett pénztári kész
letek. am elyeket a  bankoktól el lehet 
venni, ha úgy kerül a dolgok sora. 
a m it aztán  a gazdasági é le t persze 
m egsinylene. de az állam  ezzel a 
pénzzel is k iju tna  m inden szorultsá
gából még akkor is, ha egy évig nem 
kapna a korm ány költségvetést, ha

n y i h e g y h A z a .
egy évig nem fizetne senki egyenes 
adót. vagy bárm ily más adót. mely 
az állam  kényszerítő hata lm ának  a 
tám o g a tásá ra  van u ta lva

A pénzügyi konzekvencziák meg
íté lésekor abban vau a nagy hiba, 
m in tha  ma is akkora  súlyúk lenne 
az egyeues adóknak, m in t egykor volt. 
De há t az egyenes adók ma arány
talanu l kisebb jelentőségűek. Az á l
lam jövedelm ének alig  egy ötödrészét 
képezik.

Bizonyos teh á t, hogy az állam 
pénzügyileg nem igen fog zavarba 
ju tn i az ex-lex m ia tt.

Közügyek.
Rendkívüli közgyűlés a vármegyén.

A vármegye közönsége 1898. évi deczein- 
ber hó 30-dikán rendkívüli közgyűlésre gyűlt 
össze, az októberi rendes közgyűlés óta föl
halmozódott s még ez evb *n elintézést igénylő 
sürgősebb természetű ügyek elintézése ezeljá- 
ból, — még pedig igen szép számul ti. ami 
minden valószínűség szerint annak köszön
hető, hogy ezen a gyűlésen kellett öt kilépő 
közigazgatási bizottsági tag helyet betölteni, 
es lilán a nyíregyházi ötödik gyógyszertár 
engdélyezésének a kerde.se is belejátszot a 
szokatlanul élénk érdeklődés nvil vállalásába.

A közgyűlést báró Feilitzsch licrthold 
főispán nr őméltósaga délelőtt 10 arakor 
nyitotta meg.

Az első tárgy a belügyminiszter leirata 
volt, az Erzsébet szoborra tett törvényható
sági megajánlás tárgyában, amelynek kapcsán 
a közgyűlés felirat intézését határozta el a 
belügyminiszterhez, fölkérendő azl, miszerint 
hagyja jóvá a vármegye közönségének azt a 
határozatát, arnelylyel az Erzsébet szoborra 
megajánlott 1000 írt. fedezetéül a közműve- 
lődesi alapot jelölte meg, nem lévén módjában 
a varmegye közönségének, hogy a kegyelete* 
czél megvalósításához való óhajtott hozzá
járulását máskent biztosítsa.

Ezután a különböző bizottságok meg
alakítása került sorra, még pedig első sorban 
történt a választás a közigazgatási bizottságból

az év végével tőrvényszerint kilépő öt hozott- 
sági tag (Somogyi Gyula, Hrabovszky Guidó, 
dr. Meskó Lászl •, Bory Béla és Kállay Leopold) 
helyének betöltésére s a központi választmány 
újra alakítása czéljából. A választás mindkét 

i irányban, a főispán Öméltósága javaslata alap
jai!, egy időben ejtetett meg, természetesen 
két szavazatszedő küldöttség előtt, a törvény 
által rendelt titkos szavazás utján. Az egyik 
szavazatszedd küldöttség elnöke Gaál Elek, 
a másiké Kovách látván volt.

A választás eredménye a következő;
A közigazgatási bizottságban betöltendő 

öt bizottsági tagságra be.idatott összesen 139 
szavazat; ebből kapott Bory Béla 139, dr. 
Mesko László 137, Somogyi Gyula 105, 
dr. Mezőssy Béla 101, Kállay Leopold 91, 
Hrabovszky Guidó GS, dr. Vadász Lipót 29, 
Kallay András 19, gróf Bongrácz Jenő 1, 
Darvas István 1 szavazatot.

Megválasztattak tehát: Bory Béla, dr. 
Meskó László, Somogyi Gyula, dr. Mezőssy 
Béla és Kallay Leopold.

A központi választmány tagjaira is a 
választás előre elkészített két liszta alapján 
történt, tehát itt is volt egy kis korteskedés. 
Meg választattak :

Gróf pongrácz Jenő, Szalánczy Bertalan, 
Kállay András, Mikecz Dezső, Sípos Béla es 
Szikszav Bal 135 — 135. Kallav Rudolf, Bory 
Béla, Gencsy Sámuel, Gaál Elek 131—131, 
Szalánczi Eerenez 132, Gencsy Béla liíü, 
Kornis Géza 125, Borús Lajos 122, Yidovich 
László 119, dr. Jósa András 75, Béchi Gyula, 
Okliesányi Géza, Böszörményi Kornél, Zoltán 
Ödön. Okliesányi Lajos, Borbély Gáspár Me
zőssy Gusztáv, Kállay Leopold 73—73, Hra
bovszky Guidó, Hirsányi Menyhért 71—71 
Szentmiklóssy Sándor 70 szavazattal.

Az állandó választmány tagjai lettek: 
a hivatalból helyt foglaló tagokon kívül, Zoltán 
Ödön, Batta Ignác/.. Kállay András, Loffler 
Sámuel, Szesztay Karoly, dr. Mesko László, 
Korányi Imre, Bopp György, Geduly Henrik, 
Verzál- István, Somogyi Gyula, Klar Dávid, 
dr. Farkas Balazs, Ilarsányi Menyhért, Gaál 
Elek, Okolicsányi Lajos, Bory Béla, gróf Vay 
Tibor Borbély Gáspár, Görömbei Béter. 
l'jfalussy Béla, dr. Mezőssy} Béla, Oláh József, 
Nyíri János, Gencsy Sámuel, Szunyoghy Imre. 
gróf Pongrácz Jenő, Hrabovszky Guidó, 
Kornis Ferenc/., Kállay Leopold, Gencsy Béla.

S sokkal nyájasabb hangon folytatott tár
gyalások arra vezettek, hogy én belecsaptam 
a felem nyújtott jobba és megígértem, hogy 
deczember 31-én az adóvégrehajtók kölcsö
nös kisegítő egyesületében humorosan ol
vasni fogok.

Hogy milyen könnyelmű Ígéret volt ez, 
arra csak akkor jöttem ra, midőn Hlupacsek 
úr ki jelentette, hogy okvetlenül frakkban 
jöjjek, különben a szolgák instrukeziójükhöz 
híven, nem fognak beereszteni a terembe ég 
en kénytelen leszek felolvasásomat a garde- 
roban megkezdeni.

Nem mint ha nem lett volna frakkom, 
illetőleg frakkunk; dehogy minden más alka
lomkor az említett ruhadarabnak egy pom
pásán kivasalt díszpéldánya állott rendelke
zésemre, csak épen erre a felolvasásra nem.

De hogy megértsék, majd az elején 
kezdem.

Volt nekem abban az időben egy jó 
barátom, ki egyúttal lak- és frakktársam is 
volt. Előbbi azért, mert együtt laktunk utóbbi 
pedig azért, mert frakkját nem használás
eseten én vettem albérletbe.

Nos hát akkor, mondaná erre minden 
józan gondolkozásu ember, kérje el erre az
estére is a frakkot.

Igen ám, felelném én akkor a józan 
gondolkozónak, megkérném, mégis kapnám, 
ha nem léteznék Erzsiké kisasszony, Hlupacsek 
leánya, akiért a többi között laktársaimmal 
együtt mi is bomlottunk, udvarolva neki

egyenlő hévvel is részesülve egyenlő jutalom- 
in n t. i. egyformán fumigalt mindkettőnket, 
meri hiaba a kicsikénél az adóvégrehajtónál 
kezdődik az ember.

Na már mostan igen kevés kell ahoz, 
hogy az ember kisüsse, miszerint ha Erzsiké 
kisasszony elmegy az estélyre, ami különben 
bizonyos, oda az en lak és frakk társam is 
elmegy persze frakkban és meg bizonyosabb 
az. hogy én akkor magam maradok a lak 
és frakktalan lakásban, az meg épen todt- 
sicher.

Kiegyezkedési kiserietek ez irányban 
eredményre nem vezethetnek, azt annyira 
tudtam, hogy meg sem próbáltam, hanem 
csendes megadással vártam azt a napot, 
melynek estéjén szép számú publikum még 
csendesebb megadással fogja várni az én 
felolvasásomat, de én nem fogok jönni, mert 
azon szerencsétlenek közé tartozom, kiknek 
nem tettek frakkot a bölcsőjükbe.

De mint a halálra itéltnek, úgy meg 
volt nekem is az utolsó reménységem, 
hátha még is megkapom. Az ember sohasem 
tudhatja mi rejtőzik a másikban és az én 
barátom például lehet olyan nagylelkű, hogy 
lemond a mulatságból. Es ezen utolsó remény 
késztetett engem arra, hogy Sylvester dél
utánján lak ''S Irakktársam távollétében fel
húzzam azt a nélkülözhetetlen, sajnos nagyon 
is hiányzó ruhadarabot és felolvasásomat 
kezembe véve próbálkoztam meg a fellépéssel. 
Hogy, hogy nem, a müvet a frakk zsebébe 
tettem és benne is felejtettem, midőn

közeledő léptek által megzavarva a frakkot 
hirtelen ledobtam magamról. Barátom jött 
haza, hogy az estelyre toilettet csináljon, 
ennek láttára elfogott a pulyka méreg. Hat 
még sem adja ide, hát nincs szive ennek az 
embernek ? Nincs.

Derült arczczal kötötte fel fehér nyak
kendőjét, a frakk ott feküdt a széken, kar
jait hivogatólag nyújtva ki felém, en be ne in 
pedig úgy dolgozott a düh, hogy nem voltam 
képes odahaza megmaradni, hanem rohantam 
ki a nagy ködös világba. Hogy merre és 
meddig bolyongtam, azt nem tudom, de 
öreg estére ocsúdtam fel. Sötét volt minden
felé, csak az ablakokból özönlött a fény, 
vig mutatás ütötte fel tanyáját mindenfelé 
beköszöntött Sylveszter.

Bensőm hullámai csodálatos módon el
csendesültek, jól esett az a gondolat, hogy 
én most itt vagyok a Józsefvárosban, mesz- 
sze kint, ahol senkisem keres, ahoi senkisem 
ismer, inig az adóvégrehajtók kölcsönös 
kisegítő egyesületében rendezők, persze trak- 
kos rendezők, fejüket vesztve lótnak-futnak, 
keresve engem és felolvasásomat.

Ezer ördög ezt benne felejtettem abban 
az atkozott ruhadarabba és ha társain meg
találja. arra is képes, hogy felolvassa, az est 
hősévé válik, s akkor örökre adieu Erzsiké.

Ez a gondolat üldözött és én rohantam 
az egyletbe, hogy a dicsőséget, ha még lehet 
a magam számára megmentsem. Odaérek, 
mindenfelé csend. Az előszoba üres, a szolga
fajnak csak egy akkora példánya acsorog
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dr. BIeuer Miklós, Fropper Sámuel, Bogáthy 
József, Somogyi Rezső, Darvas István.

Egészségügyi bizottság: Bazár István, 
Lelfler Sámuel, Ferenczy Bertalan, Borboly 
Gáspár, Ujfalussy Béla, Jármy Ödön, Gaál 
Klek, Somogyi Rezső, Göröiubey Peter, Zoltán 
Odón, Zucsok János, Betrovicb Gyula, gróf 
Pongrác/ Jenő, Szalánczy Ferenc/, Bogáthy 
József, Darvas István, Péchy Béla, Sípos Béla 
s a bizottságnak hivatalból tagjai.

Népnevelési bizottság: Bodnár István, 
Jármy Ödön, dr. Jósa András, Leftler Sámuel, 
Pazar István, Szesztay Károly, Szabó Kndre, 
Orsovszky Gyula, Varga Antal, Nyíri János, 
(íencsy Albert, Péchy B *la, dr. BIeuer Miklós, 
BIeuer Lajos, gróf DessewITy Aurél, Kullay 
Leopold, gróf Pongrác/ Jenő, Jármy Miklós, 
Gaál Klek, Harsányi Menyhért, Mandcl Dezső, 
Borús Lajos, Andrássy Kálmán, Verzár István, 
Czike Ferencz, Nagymáté Albert, Liptay Béla.

Igazoló választmány. A törvényhatóság 
részéről megválasztattak dr. Mezőssy Béla, 
Szesztay Kai oly, Korányi Imre, dr, Meskó 
László, Gaal Klek. Főispán Öméltósága elnököl 
kinevezte Bodnár Istvánt, tagokul Martinyi 
József, Sütő József, és Leftler Sámuelt.

Állandó bíráló választmány : Balta Ignácz, 
Genesy Sámuel, Zoltán Ódon, Jármy Márton, 
Szalánczy Ferencz.

Arvaszéki szavazó bizottság • dr. Meskó 
László, Sesztay Károly, Korányi Imre, ífj. 
dr. Bodnár István. Borhely Gáspár, Fropper 
Sámuel, Jármy Ödön.

Lótenyésztési bizottság elnök Lipt ív Béla, 
tagok gróf D ssewffy Alajos, br. Vay Arnold, 
Bekény Peder, Varadi István, Jármy Mar
ton, gróf Vay Tibor, BIeuer Lajos, Jármy 
Miklós, Genesy Albert, Bogáthy József, Genesy 
Sámuel, BIeuer Béla, Harsányt Menyhért, 
X imhorszky János, Básthy Barna. Kiár Gusz
táv, Benes László, Orosz Miklós, Zoltán 
Sándor, Jármy Andi ás.

Sorozó biozttságok polgári elnökeiül meg- 
választatttak a dadai alsó járást).in Mikr.cz 
Dezső főjegyző, a dadai lel-ó járásban grót 
Pongrácz Jenó, a kisvárdai jaiásban Szalánczy 
Bertalan, a tiszai járásban Erőss György, a 
nagykálloi járásban Gaal Klek, a nyírbátori 
járásban Orosz Miklós.

A lóavató bizottságok elnökei lettek: 
Szalánczy Ferencz, Nyíri János, Genesy Sá-

benne, amely elegendő arra, hogy az utamat 
eláll ja. Belülről egy felolvasónak hangja 
hallatszik, amint olvas, olvas, elütve engem 
a jutalomtól.

És mialatt én odakúnn a szolgával 
némán és elkeseredetten vivőm a tusát, oda
benn zaj taruad. Eltolt székek lármája, 
emberi hangokkal vegyest, mint edes zene 
üti meg fülemet, mert hiszen a tetszés 
nyilvánitás, ha nem is vagyok semmi, engem 
illet, azt senki tőlem el nem vitathatja.

Uj erőt ereztem karjaimban és oly 
dühvei mentem neki a szolga léleknek, hogy 
az kénytelen volt álláspontját megváltoztatva, 
nekem szabad utat engedni.

Itt vagyok tehát az ajtónál, nekem a 
menykapuja, midőn ez ó Sezarn tárulj, kinyílik 
és en . . .  egy repülő alakot fogok fel 
karjaimban egy testet, melynek mozgató 
erejet a teremben kellene kellene keresnem 
bóratom, inért ő volt a kidobott, csak eny- 
nyit mondott: Bocsáss meg kérlek, hogy 
visszaélve neveddel azt felolvastam, de 
vigasztaljon meg az a tudat, hogy helyetted 
engem kértem meg arra, hogy távozzam.

Szólt és szavait oly kéz láb mozdulatok
kal illusztrálta, hogy én jónak láttam feltűnés 
nélkül elszelelni a tett színhelyéről.

A piccolónál, mely nálam abban az idő
ben a vacsorát pótolta, megfogadtam, hogy 
mihelyt módomban lesz, szerzek egv frakkot, 
mert lak és frakk társakban nem lehet bízni.

llffVnhelmer Dezső.

muel, Darvas István, Nozdroviczky György, 
Genesy Albert.

Jegyzői szigorló bizottság: a hivatalból 
helyt foglaló tagok és Görömbey Péter, dr. 
Meskó László.

Jegyzői nyugdíj választmány: Szesztay 
Károly, d. Meskó László, Bencs László. Má- 
jerszky Béla, Genesy Albert, dr. BL uer Miklós, 
Bogáthy József, Kállay Leopold, Virányi János, 
Makay Miklós, Géczy Adum, Kéky László, 
Moravek Gusztáv. Andó Sámuel, Horváth 
Gyula, dr. Mezőssy Béla és a bizottság 
hivatalból való tagjai.

A tervezett Nyíregyháza— v.-natnényi h. 
érdekű vasút törvényhatósági támogatásának 
kérdése hosszabb vitát provokált. Az állandó 
választmány 100,000 l'rt segely megadását 
javasolta. Ezzel szemben Dr. Vadász Lipót 
a segélyezés ellen s a kérdésnek egyelőre a 
napirendről való levétele mellett szólalt föl: 
hosszabb beszédben okolva meg ez állás
pontját.

Somogyi Gyula, Bory Béla, Propper 
Samu az ellenkező álláspont, t. i. a segély 
megadása mellett szólaltak föl, úgyszintén 
Mikecz János alispán is, aki a vasút létesü- 
lesehez fűződő törvényhatósági érdekeket 
emelte ki.

A közgyűlés az állandó választmány 
javaslatát nagy többséggel elfogadta.

Az igazoló választmány jelenít se alapján 
az ujfehértoi. mandoki és t.-pálexai val. kerüle
tekben a ríHgyebizottsági tag választások 
januar hó 27-dikére tűzettek ki.

A Nyíregyházán Nagy Kálmán és Nv iry 
Bertalan által engedélyezni kért ötödik gyógy
szertár kérdésében a közgyűlés az. engedély 
megadása mellett határozott, kiemelvén hatá
rozatában azt is, hogy az engedélyt Nagy 
Kálmán részere óhajtja megadni.

A közgyűlés másnap délelőtt is tartott.

A term ésnek e lő re  való 
eladasa.

Érdekes s a mai viszonyok között a 
gyakorlati életben mindennap előforduló gaz
dasági jogügyletet kepez a várható termés
nek előre való eladás, — nem a tőzsdei 
u. n. különbözeti ügyleteket értve ez alatt, 
hanem azt, midőn u gazda saját — meg 
ugyan valósággal meg nem levő, de vár
ható — jövendő termesét adja előre el.

Maga az ügylet háromféle lehet:
i. Midőn a gazda a vásárt úgy csinálja 

meg, hogy eladja előre meghatározott lix 
átalány árért, a várható összes pld. búzater
mését, annyit a mennyi lesz s olyant ami
lyen lesz:

II. Midőn a gazda eladja ugyan egész 
várható búzatermesét, de nem átalányban 
meghatározott árért, annyit amennyi teremni 
fog; végre

III. Mikor a gazda elad várható búza
termeséből, mondjuk 20'* métermázsát, tehát 
egy meghatározott mennyiséget előre meg
állapított vételárért a mikor is a mennyiség 
es az ár határozott, s csak a minőség bi
zonytalan.

Lássuk már most milyen jogi szabályo
zást nyernek ezen esetek:

A nálunk érvényes osztr. polg. törvény- 
könyv 1270. §-a az első esetet a szerencse 
szerződések köze sorozza s azt mondja, hogy 
a vevő „szenvedi az egészen meghiúsult vá
rakozás veszélyét; de minden rendes nyert 
használatok is őt illetik,** a mi annyit tesz, 
hogy a vevő a meghatározott átalányárat 
minden körülmények között teljesen meg
fizetni tartozik, akar terem valami, akár nem 
és akár jó lesz az, akar nem. Az eladó 
gazda a maga részéről a szerződésnek eleget 
tett, ha földjét jól megnövelte s mindent el
követett, a mit egy rendi s gazda a sajut 
érdekében meglenni szokott. A vevő tehát 
valóban a szerencsére számit, mikor igy vá
sárol s ezért természetesen olcsóbb áron is

:í

vesz, de az eladó is veszthet az ügylet 
mellett, legalább is annyit, hogy a jó esz
tendő feles hasznai, nem az ő, hanem a vevő 
javára esnek. Ez az ügylet nálunk leginkább 
a gyümölcstermelésnél van elterjedve.

A második eset már reálisabb, mert itt 
az ár végösszegében, a mennyiség szerint 
igazodik s a vevő annyit kap, a mennyi 
lesz s olyant, a milyen lesz, de annyi méter- 
mázsának az előre meghatározott árát is 
fizeti meg, u mennyi megtermett. A gazda-

jogélet terén ez és a harmadik eset 
tulajdouképen egyformán biráltatik el.

A különbség a kettő között csak annyi, 
hogy a második esetben az eladó gazda az 
összes megtermett mennyiséget — kivéve a 
sajat gazdászati czéljaira szükséges mennyi
séget — utadni s a vevő átvenni tartozik, 
inig a harmadik esetben c>ak az előre meg
határozott eladott mennyiséget.

Az bptkv. 1275. $$-a az ilyen ügyleteket 
rendes adásvevési szerződésnek tekinti es ne
vezi : s tényleg azok is.

A dolog ezen ügyleteknél úgy áll, hogy 
a gazda olyan időben adja el termését, mi
dőn annak rnenynyisége és minősége még 
nagyon is bizonytalan es sok esélytől függ, 
de az eladott áru annyiban még is egyedileg 
meg van határozva, hogy az eladó saját ter
meset képezi. Kz fontos pedig zert, mert 
ha az eladónak a második esetben termése 
nincsen, vagy a harmadik esetben nem annyi, 
mint a inennyit eladott, úgy csak a meglevő 
mennyiseget adja at s ezért vevő az at nem 
adott mennyiség után árkúlóinbözetet, mint 
kártérítést nem követelhet, csak annyit, hogy 
ha a vételárat esetleg mar előre kifizette, a 
nem szállított mennyiség után fizetett vételár 
neki vissza téri ti essék.

Ellenben,,ha az eladott áru egyedileg 
ékként meghatározva nem lenne, a vevő kö
vetelhetne, hogy eladó más hasonló minőségű 
árut szállítson, vagy a vételár s a szállítási 
időben létező piaczi ár közötti különbözetit 
űzesse uieg; ami, ha a gabona ara felment, 
bizony az eladó gazdára nagyon terhes 
lenne.

A magyar kir. Guria legújabban éppen 
két ilyen esetet döntött el iteletileg s mind
két esetben azt a jogi elvet állapította meg, 
hogy : .Ha a vételi ügylet nem általában p. 
o. buzara, hanem az eladónak saját termésére 
tehat egy edi ál ura nézve jött létre, úgy az 
áru atadasának koczkázata a vevőt is az ügy
let megkötésének idejétől kezdve terheli és 
igy, ha az áru az előadó hibáján kívül at 
nem adható, a vevő az egyedi áru helyett, 
más hasonló arunak atadásat nem követelheti, 
hanem csak az előbbi állapotba való vissza
helyezést, illetve az adott ellenérték vissza
szolgáltatását akkor, ha az egyedi áru átadá
sának lehetetlensege egyaránt a vevő és eladó 
hibáján kívül következett be.

Ez a jogszabály egyenesen kizárja azt, 
hogy az eladó az áru atadasauak hibajin kí
vüli lehetetlensege esetében, amikor ót szer
ződés elleni mulasztás nem terheli, az árú 
helyett, annak megfelelő egyeuértékének fize
tésére kötelezi essék."

Mindezeket pedig, az igazságszolgáltatás 
ezen újabb határozatai alkalmából azért tar
tottuk szükségesnek elmondani, hogy gazda
társaink terményeikre k — az általunk ugyan 
elvi okokbol nem helyeselt — előre való 
eladása eseteben különösen kikötve meghatá
rozott időből várható saját termésüknek meg
állapított mennyiségét adjak el, hogy ez áltál 
kisebb termelés esetén — a vevővel szemben 
— minden kártérítési vagy árkülönbózeti kö
veteléstől mentve legyenek.. 1/  u j rvnvgyotl ulkulm ű- 
bő/ íi'lk v rjü k  kt/mnk jn n ito if, hogy 
nz c/éj/izetrsekct if le je  korám ///<*,if- 
ujitu n i sz ivesk ed jen ek .
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Hírek.
Farsangi naptár.

Január 7-én a Bessenyei kör házi estélye.
Január 14-én és 15-én a jótékony nő

egylet műkedvelői előadása. Szinre kerül a 
.Falu rossza.“

Január 21 én az izraelita jótékony nő- 
egylet tánezrnulalsága.

Január 28-án a kereskedő-ifjak egyleté
nek tánczmulatsága.

Február 4-én a „Bessenyei kör“ máso- 
d k házi estélye.

Február 13-án farsang utolsó napján a 
jótékony nőegylet vig estélye.

— A király köszöneté. Az Országos nem
zeti szövetség nyíregyházi fiókjának megala
kulásakor az alakuló közgyűlés dr. Krivácsy 
Géza titkár iditványára a közgyűlés ő felsé
géhez a miniszterelnökség utján hódoló táv
iratot intézett, ő  felsége a megemlékezésért 
a vármegy • főispánjához ugyancsak a minisz
terelnökségtől erkezett értesítés szerint leg
felsőbb köszönetét nyilvánította.

— Katonai kinevezések. Mezössy László 
vármegyei aljegyzőt, a király tart. honvéd
huszár hadnagygyá Oltványi Ödön városi 
másod aljegyzőt pedig tartalékos tűzérhad- 
nagvgyá nevezte ki.

— Ügyforgalom a vármegyénél. A vár
megye központi közigazgatas ügyforgalma 
évről-évre rohamosan emelkedik. Az 1898. 
évről a következő számadatokat közöljük. 
Az alispáni hivatalhoz érkezett: közig. 27313, 
kórházi 8ŐJ9, közig, bizottsági 2503, ki- 
hagasi 1340, központi választmányi 160, 
erdészeti bizottsági 230, erdészeti kihágási 
6, közigazg. bírósági 43. Összesen 40120. 
Ezekből közgyűlési volt 858 darab. Össze- 
hasonli.va ez ügyforgalmat a 10 évvel eze
lőttivel, a szaporodás nem kevesebb mint 
22.000. A vármegyei árvaszék ügyforgalma 
22860 volt. A szaporodás a múlt évihez ké
pest itt csaknem 4000.

— Közgyűlés a városnál. Nyíregyháza 
varos képviselőtestülete ma csütörtökön január 
hó 5-én délután 3 órakor a varosháza dísz
termében rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
egyetlen targya az rskiultbiróság szervezéséről 
szoló 1807. .*vi XXXIII. t.-cz. értelmében az 
alaplajstrom összeállításához két képviselő
testületi kiküldöttnek megválasztása.

— A ..Bessenyei kör** házi-estélye. Ki
tartással és lelkesedéssel halad a .Bes
senyei kör* azon az úton, amely végered
ményében a különböző társadalmi tagoza
toknak egymáshoz közelebb való hozatalához 
kell, hogy vezessen. A csak pár héttel ez 
előtt tartott nyilvános estelyenek sikere el- 
hallgattatla a kisliitüeket s lefegyverezte 
azokat, a kik bármilyen, de mindenesetre 
méltánytalan és igazságtalan okokból a 
skepszis egy nemével tekintettek a czeltudato- 
san, nemes buzgalommal vezetett kör teve- 
kenysege és czeljai felé. Erőben meggyara
podva, erős akarattal kívánja folytatni a kör 
a megkezdett munkát. Legközelebbi házi 
estelye január hó 7-én szombaton délután G 
orakor tartatik, a Korona szálloda nagytermé
ben, amelyet az alapszabályok rendelkezésé
hez képest a kör tagjai és az ezek által be
vezetett vendégek látogathatnak. A házi 
estély programmja a következő: 1. Békéi 
Józsa hegedüművésznő, aki legutóbb az eper
jesi .Széchenyi kör* estélyén lépett fel s 
aratott feltűnő sikert s aki tavaly Joachim 
legtöbbre tartott kedvencz tanítványa volt ; 
Jósa Mártha kisas.-zony zongorakisérete mel
lett hehedül. 2. .Furcsa adok“. Irta Popp 
György kir. tanácsos pénzügvigazgató, felol
vassa Leffler Sámuel főgymn. tanar. 3. Ének 
Jósa Mártiul kisasszonytól. 4. Költemény. 
Irta és szavalja dr. Vietórisz József főgimna- 
ziunii tanár. 5. Hegedű trió, a vendég- 
művésznő részvételével. Az élvezetesnek Ígér
kező, de mindenesetre változatos programúi 
bizonyára kellő vonzerőt fog gyakorolni a

kör tagjaira s nem lehet kétség az iránt, hogy 
az első házi estély a kór tagjait s pzeknek 
vendégeit teljes számban egyesíteni fogja. 
Az estély után amelyen az alapszabályok 
értelmében belépti dij nincs, közös vacsora lesz. 
Az igazgató választmány ismételten figyelmezteti 
azokat, akik a kör tagjaiul felvétetni kíván
ják magukat, hogy a belépési szándékukat 
valamelyik igazgató választmányi tagnál, 
illetve dr. Prok Gyula főtitkárnál bejelenteni 
szíveskedjenek. Házi estélyekre meghívó egy
általában netu bocsáttatik ki s ez alkalom
mal is a hírlapi közzététel szolgál a kör tag
jai részére tájékoztatásul.

— Gyászrovat. Vettük a következő gyász- 
jelentést: Alól Írottak a legmélyebb fájda
lommal tudatják a legszeretőbb testvér, leg
jobb rokon, a jó hazafi és legbuzgóbb pap
nak erdőtelki és szentmar iái Szent már iay Dénes 
rakamazi esperes-plébános és vármegyei bi
zottsági tagnak, keresztényi önmegadással 
viselt hosszas szenvedés s a halotti szentsé
gek ájtalos felvétele után 1893. január 3-án 
éjféli 12 órakor, életének 64-ik evében tör
tént csendes elhunytál. A megboldogult hült 
teteme folyó évi januar ho 5-én délután 2 
órakor fog Bilkányban a róni. kath egyház 
szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. 
A/, engesztelő szent mise-áldozat pedig folyó 
évi január hó 7-én ugyancsak B.dkány- 
ban fog a rórn. kath. templomban az egek 
Urának bemutattatni. Balkány, 1899. január 
hó 4. Az örök világosság fenyeskedjék neki! 
Szentmáriay Gyula, Márton és István mint 
testvérek.

— Kinevezés. Bálint Ignácz ok!, mérnö
köt a kereskedelemügyi miniszter a helybeli 
k r. államépitészeti hivatal létszámához kir. 
segédmernökke nevezte ki. Az uj mérnök 
szoinoaton tette le a hivatali esküt báró 
Feilitzsch Bért hold főispán előtt.

— Bezárták az elemi iskolákat. Nyír
egyházán a gyermekek között fellépett és 
ijjesztő mérvben pusztító kanyaró járvány 
miatt a vármegye alispánja az összes helybeli 
elemi iskolákat január 19-éig bezáralta.

— A villamos vasút Ügyében a város 
képviselőtestülete a jövő héten kedden dél
után tartandó közgyűlésen fog határozni, — 
feltéve hogy a képviselőtestület tagjai kellő 
számmal fognak megjelenni. A Magyar vasúti 
forgalmi részvénytársaság ajánlatához mellé
kelt szerződéstervezetet, valamint a bizottság 
által szükségeseknek talált módosításokra 
vonatkozó nyilatkozatot és a bizottság véle
ményét nyomdai utón sokszorosítva, tegnap 
küldték szét a képviselőtestület tagjainak.

A nó'egylet farsangi programja. A 
helybeli jótékony nőegylet megállapította 
végleg farsangi porograminjat. Január 14-én 
és 15-én műkedvelői előadást tartanak, mely 
alkalominala a Falu rossza kerül szinre: 
Farsang utolso napján pedig egy nagyon 
érdekesnek ígérkező vigestélylyel lepik meg 
Nyíregyháza közönséget.

— Népmozgalmi statisztika. A nyíregyházi
állami anyakönyvi hivatal kimutatása szerint- 
Nyíregyházán az 1898. évben született 1419 
gyermek, 1897-ben 153G; meghalt 107,
1897-ben 933 ; házasság köttetett 263,
1897-ben 265. Föltűnő ez adatokban, hogy
1897- ben 117-tel több gyermek született, 
mint 1898-ban, s ami még inkább súlyosbítja 
az 1898. év egészségügyi adatait, hogy a 
halálozás 74-el magasabb volt 1898-ban, az 
1897. év ez adatával összehasonlítva. Úgy 
hogy míg 1897-ben a szaporodás 603 volt,
1898- ban csak 412.

— Nyilvános köszönet. Főtisztelendő Ver- 
zár István, helybeli róm. kath. főesperes úr, 
mikent előző években is, a legközelebbi újév 
alkalmából 20 forintot volt szives a város 
által lentartott szegények háza czéljaira ado
mányozni. Emez adományért ezúton is hálás 
köszóneteinet fejezem ki. Nyíregyházán, 1899. 
január 4 Bencs L/szló, polgármester.

— Békéi Józsáról. a Bessenyei kór szom
bati háziestélyének vendégraűvésznőjéről bizo
nyára szívesen veszik olvasóink a következő

rövid kis ismertetést: Békéi Józsa k. a., a 
fiatal hegedüművésznő alig másfélévé tűnt 
fel a hegedűművészek világában, 18'*7. no
vemberben Győrben, Troppauban, Hatibor- 
ban, — 1898. márcziusban Drezdában, — 
augusztusban Brassóban, Lúgoson tartott 
sikerdús hangversenyeket. A kritika minde
nütt nagy elismeréssel emlékezett meg róla. 
Drezdában a szász királyi család hallgatta 
meg; — az ottani lapok így Írtak játékáról: 
„Szép, dallamos hang vezetés, temperamentum 
és nem közönséges virtuozitással való hangszer 
kezelés jellemzik a fiatal művésznőt.** — „ Biz
tosan és szerényen lép fel, okos, csinos és nyu
godt arexvonásain nem tükröződik vissza semmi 
abból a szenvedélyből, melylyel a húrokat ke
zeli; a mély hangok melegséget árasztanak, a 
magas hangok tiszták, a flageolcttck kiválóan 
tiszták, az arpeggiok tündöklők“ stb. A l*es- 
ter Lloyd még 18'»4-ből azt irta róla, hogy 
„nagy technikai biztonságot és feltűnő művészi 
felfogást árul el.* — A szombati hangver
senyen valószínűleg Gliopin (Sarasaié) Noc- 
turne-ját é » a hírneves „TanultéiIá“-t fogja 
előadni. Továbbá Friedman Samu és Deulsch 
Gáza urakkal „Jadassolm* zongora triója jő 
műsorra.

— Jegyzőválasztás. Kótajban a múlt hó 
30-án ejtették meg a jegyzővalas/.tast. K< t 
pályázó volt: Fülep Károly buji s.-jegyző 
és Négyesy Károly. A képviselőtestület jegy
zővé nagy többseggel Fülep Károlyt válasz
totta meg.

— Állásától (elfüggesztett jegyzó'. A u r -
megye főispánja Flegter János szeut-györgy- 
ábrányi községi jegyző ellen a fegyelmi vizs
galatot elrendelte s e határozatával egyidejűleg 
Fleglert állásától felfüggesztette.

— A nyíregyháza -mátészalkai vasút. A
nyíregyháza—mátészalkai vonalon óránként 
30 kilométerben van megállapítva a legnagyobb 
menetsebesség. Eme legnagyobb menetsebes
ség mellett az alkalmazott rendes menet
idők egyszersmind a legrövidebbek is. Ezért 
kívánatosnak mutatkozott, hogy nagyobb 
sebesség megállapításával lehetségessé tetes
sek, hogy a kezelésből felmerülő késések is 
behozhatok legyenek s ezáltal a vonatok 
közlekedésének rendessége biztosit üssék. Mint
hogy pedig a menetsebesség felemelése sem 
pályafenntartási, sem pedig vontatási szem
pontból nem ütközik nehézségbe: a keres
kedelemügyi miniszter az óránként való leg
nagyobb menelscbt sseget .;5 kilométerre 
emelte fel.

— Iroda áthelyezés. Szcsztay Zoltán dr. 
helybeli liat.il ügyvéd irodáját loiyó no 10-től 
orosi utcza 7. sz. alá helyezte át.

— Lakás változtatás. Dr. Iloffinan Font 
orvos lakásai az orosi utcza 7 szám alól 
Iskola utcza 13 szám ala tette at.

— A nagykállói önkéntes tűzoltó-egylet
január hó 8-an a nagyvendegio nagytermé
ben sajal pénztára javára zártkörű tauez- 
vigalmat rendez. A rendezőség élen állanak : 
Dr. Kállay Rudolf, elnök. Dr. tíleuer Miklós, 
alelnök. Pechy Gábor, tőparancsnok. Gáspár 
Gyula, alparancsnok. Horváth István, segéd
tiszt. Mandel Sándor, titkár. Dr. Kelen Lipót, 
orvos. Lévay Sándor, ügyész. Pethő András, 
pénztáros. Benedek Lajos, szakaszparancsnok. 
Nagy Dezső, szertarnok. Kalmár Ödön sza
kaszparancsnok s a kővetkező tagokból álló 
rendezőség: Abkorovits Tamás, Balogh Sán
dor, Benyovszky József, Bemáth István, Gsáji 
István, Cseprega Károly, Cseprega János, 
Gsoma Imre, Daku István, Danko János, 
Dankó Mihály, Dávid József, Divizi Lajos, 
Fecik Vilmos, Fucbs József, llaranghy Ferencz, 
Klanicza János, Katona Gusztáv, Katona 
Mihály, Kolozsvary Dezső, Kovács Béla, 
Kovács István kömives, Kovács István ko
vács, ifj. Molnár l«ajos, Mosolygo István, 
Nagy Géza, l’ócsi János, Bacz Gyula, Sarosi 
*likló», Szabó Lajos, Tündik András, Vékony 
Ignácz, Vékony Mihály, Kocsis József kür
tös. Belépt i-díj; személyjegy 1 korona, család- 
jegy 3 korona. Felülíizetések köszönettel
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fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kez
dete este 8 órakor.

— Bérbeadott könyöradomány gyűjtés. A
bérez éli izraelita hitközség engedélyt kért és 
nyert a belügyminisztertől arra, hogy temp
lom építés czéljaira országszerte könyórado- 
munyokat gyűjthessen. A könyöradomány 
gyűjtéssel a hitközség megbízta Baum Sala
mon és Blau Ignácz budapesti illetőségű hi
vatásos könyöradomány gyűjtőket oly fel
tétel mellett, hogy a beszedett pénz 30° 0-át 
a gyűjtők kapják, s e mellett az adomá
nyokból jogosítva lesznek a ké«z kiadásai kát 
is fedezni. A gyűjtést Budapesten kezdték 
meg, s rövid idő alatt mintegy t'»00 frtot 
eredményezett. Ekkor a fővárosi rendőrség
hez névtelen feljelentés érkezett, amelyben 
el van mondva, hogy Baum és Blau urak 
nem tartoznak a legmegbízhatóbb könyör- 
adomány gyűjtők köze, sőt nem régiben 
részint jogosulatlan könyöradomány gyűjtés 
miatt, részint egyéb hasonló kihágás miatt 
büntetve is voltak. Az államrendőrség e fel
jelentés folytán vizsgálatot indított, amely
nek az l- tt az eredménye, hogy Baum és 
Blau urak, akik a berc/.eli izraelita hitköz
ség gyűjtési engedélyét elég kedvező feltéte
lek alatt kihaszonbérelték, rovott múltú gent
lemanoknak találtatlak, amihez képest fe|- 
keretett Szabolcsvármegye alispánja, mikép 
hívja fel a bérbeadó hitközséget, hogy a 
további gyűjtés eszközlésével a fennálló mi
niszteri rendelet értelmében két erkölcsileg 
es vagyonikig teljesen megbízható egyént 
hatalmazzon fel.

— Nap- és holdfogyatkozások. Ebben az 
esztendőben — a kalandárium szerint — 
három napfogyatkozás és kel holdfogyatkázás 
lesz, ezek közül azonban mi csak a második 
holdfogyat iozast láthatjuk. 1. Részleges nap- 
fogyatkozás január 11-én ; nálunk nem látható. 
Kezdete este kilencz óra ötvenhárom perczkor, 
vége 12-én reggel egy óra huszonkét perczkor, 
hatható a Nagy Oczeán északi felén, Japánban. 
Ázsia északi partján és Észak Amerika észak
nyugati részében. II. Részleges napfogyatkozás 
junius 8-án: nálunk nem látható. Kezdete 
reggel 5 óra negyvenegy perczkor, vege dél
előtt kilencz óra huszonhat perczkor. Látható 
Európa északnyugati, Ázsia északi és Amerika 
legészakibb részében, Grönlanddal együtt. 
Ili Teljes holdfogyatkozás junius 23-án: 
nálunk nem látható. Kezdete délután egy 
óra harminczkét perczkor, vége délután őt 
óra három p-rézkor. Látható a Nagy Ueze- 
unon, Ázsiában, az északi es nyugati határ
vonalak kivételével, Ausztráliában az Indiai 
Oczeánon és Afrika keleti tengerpartjain. IV. 
Gyürüalaku napfogyatkozás deczember 2. és
3. közt: nálunk nem látható. Kezdete dec/em- 
ber 2-an ejjel tizenegy óra negyven perczkor, 
vége deczember 3-án reggel négy óra tizenöt 
perczkor. Látható Ausztrália deli csúcsán, 
Vandiemesland és a déli Uj-Seeland területein, 
Dél-Amerika déli csúcsán, főképen pedig a 
deli sarkvidéken. V. Részleges holdfogyatkozás 
deczember 17-en; nálunk is látható. Kezdete 
éjfél után egy óra negyvennégy perczkor. vége 
reggel négy óra hét perczkor. Látható Ázsiá
ban a keleti tengerpart kivételével, az Indiai 
Oczeánon, Európában. Afrikában, az Állami 
Oczeánon és Amerikában.

— KéménytQz. Tegnap szerdán délután 
kigyuladt az orosi utczai 4 számú ház egyik 
kéménye, melynek hírére a tűzoltóság -- az 
erős szélviharban nagyobb veszedelemtől 
tartva — teljes erővel kivonult. Szerencsére 
sikerült a tüzet eloltani, mielőtt a kéményből 
kitóduló szikrák a közeli házakban kart okoz
tak volna.

— Szives kérelem. A .Budapesti Újságírók 
Egyesülete* szives kérelemmel járul mindazok
hoz, kik ez újságírói segítő alap javára 
rendezett sorsjáték sorsjegyeiből bizonyos 
mennyiséget kaptak, de sem a sorsjegyeket 
vissza n<-m küldöttek, sem azok árát nem 
fizettek le, az egyesület fölkéri őket, hogy 
miután e sorsjegyek a húzásoknál amúgy 
sem érvényesek, szíveskedjenek azokat a

sorsjáték kezelőségének (Budapest, Kossuth 
Lajos-utcza 1.) mielőbb visszaküldeni, akár 
bérnientetlenül is. Az egyesület figyelmükbe 
ajánlja azt, hogy mivel a közönség nagy 
mértékben keresi a sorsjegyeket, a visszukül- 
dés’elmulasztásával egyenesen a jótékonyczélu 
újságírói segítő alapot károsítják meg. Föl- 
teszszűk mindenkiről, hogy ezt nem akarja.

— Eltűnt gyermek A kemecsei járási 
főszolgabíró jelentése szerint Sípos Péter 
kocsi gyártó tanoncz Rarnocsaházáról Nyír
egyházára menvén, útközben nyomtalanul el
tűnt. Körözik.

— A khaldeei törzsek vallásáról és mű
veltségéről szól a Nagy Képes Világtörténet
5. és i). füzete. Csodálatos egy vallás ez, 
isten-dynastyák sorozata az égtől a földig, 
mint egy visszájára kezdett Bábel-torony. I 
Egy hatalmas és erős Isten, a fő közöttük,
„a ki csak a jót rendeli a/, emberek szá
mára*. A neve Merudug ő a közbenjáró 
Isten es az emberek között. A kháld Meg
váltó. Az ő tiszteletére faragta a nép cso
dálatos szobrait, melyek a kivétel nélkül 
éles profilban állanak, a két mereven egy
más ele lep, hátukon ij és tegez — olykor 
szárny, — nagy, kiterjesztett, hatalmas tol
iakból való szárny a vállukon. Ezek a géni- I 
úszók, a poganykor jótékony angyalai. Tes- | 
tűkön anatómiai tanulmányt tett a művész. ' 
Csupa izom mind. mintha m-gnyúztak volna j 
mindent. E furcsa Istenek dicsőségét zengik , 
az első ékiratos vesetek. az ő fenségüket j 
dicsérik a kháld zsoltárok, s szobraik a val
lásos népképzelet legelső megvilianását őr
zik, emléket egy érdekes kultúrának, mely 
ebben az állapotában 2230-ig tartott — a 
mi időszámításunk előtt. E csodálatos kor
szakról ír e 2 füzet, s az Írást pompás ké
pek magyarázzák, az uj-kori tudós állításait 
ős-kori művészek műveivel igazolja: ezek 
az özönvíz előtti művészek, ez ős-bohémek 
a maguk merev e$ kezdetleges alakjaikkkal 
nem is allnak valami igen távol az uj irá
nyokat kereső modern művészettel: ott az 
alakuló, emitt az ujraalakuló művészet áll 
előttünk. — A Nagy Kepes Világtörténet 
egy füzete 30 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben.

— Szerencsés választást ejtett a gróf 
Esterházy Geza-féle cognacgyar részvénytár
saság, ezelőtt hat hónappal vezérigazgatójává 
választván a szakkörökben általán tekintély 
gyanánt elismert Sárkány Arnold pestmegyei 
virilis földbirtokost. Az uj vezérigazgató min
den izében szakember, állásának elfoglalása 
után pár héttel külföldre utazott tanulmányo
zandó a cognacipar terén előfordult haladáso
kat. A Francziaországban látott újítások es 
az Angliában a szakgépek körül tapasztalt 
javítások és uj alkotások arra bírtak Sár
kány urat, hogy a vezetése alatti gyárat uj 
angol gépekkel lássa el, é* a gyártást teljesen 
uj modern alapokra fektesse. A megfelelő 
munkaiatok immár befejeztetvén, az Esterházy 
gyár a legmagasabb színvonalra emelkedett s 
a máris mutatkozó eredmény már most is 
igazolja, hogy a gyár vezetése tényleg szak
avatott es hozzáértő kezekbe került.

— Rendelet a patkánymérgekról. A belügy
miniszter körrendeletét intézett az összes 
törvényhatóságokhoz, melyben elrendeli, hogy 
ezentúl a kártékony mezei állatok elpusztítá
sára alkalmas méreg (arzénikum, stricknin, 
foszfor stb.) csakis az elsőfokú rendőri hatóság 
engedélyével biro egyéneknek szolgáltatható 
ki, ami . kizárja azt is, hogy ilyen czélra 
mérgek a gyógyszerészek által orvosi vagy 
állatorvosi rendelvényekre külön hatósági 
engedély csatolása nélkül kiadassanak.* Az u 
gyógyszerész, vagy kereskedő* ki e mérgeket 
rendőrhatósági engedély nélkül is eladja, ki
hágás czimen 15 napi elzárás és IIH) fiiig 
terjedhető pénzbüntetésben részesül. Valóban 
ideje volt mar ezen intézkedésnek, a számos 
baleset es szerencséilenseg után, melyeknek 
eddig folyton ki voltunk téve.

— Harangszentelés. Toronlál-Erzsébetink 
rórn. kath. hitközsége felejthetetlen Erzsébet 
királynénk emlékenez megörökítésére temploma

számára harangot készíttetett. A harang, 
mely Szent-Erzsébetnek és megboldogult 
királynénknak művészi kivitelű dombormű 
képével van díszítve, valamint .Magyarországi 
Szent-Erzsébet tiszteletére, Erzsébet királynénk 
emlékének 1898. szeptember 10* szövegű 
felirattal ellátva, a .Budapesti szivattyú- és 
gépgyár részvénytársaság, ezelőtt Walser 
Ferencz harangöntődéjéből* került ki. Torőntál- 
Erzsébetlak hitközség kérelmére főinagasságu 
Vas/.ary Kolos bíboros herczegprimás ur f. 
hó (deczember) 28-án szentelte fel ünnepélye
sen a harangot budavári palotájában.

— Palaczkok és poharak hitelesítése. A 
kereskedelemügyi miniszter a vendéglőkben, 
korcsmákban és egyéb nyilv inos helyeken ki
mérésre és mérték gyanint használt palacz
kok és poharak koronabélyeggel hitelesítetten 
való használatára vonatkozólag 31,482 97. 
számú rendelet életbeléptetése idejének el
halasztása tárgyában a következő rendeletet 
adta ki: .Az 1897. évi augusztus hó 21-én 
31,482. szám alatt kiadott rendeletem a ven
déglők, korcsmák és egyéb nyilvános helyeken 
kimérésre és mérték gyanánt használt palacz
kok és poharak korona-belyeggel hitelesítetten 
való kötelező használatát 1899. évi január 
hó 1-től kezdődőleg állapítja meg. Miután 
azonban a jelenleg közhasználatban levő 
palaczkok és poharak hitelesítése körül olyan 
nehézségek merültek fő’, a melyek idézett ren- 
deletemnek ez eredetileg megállapított halár- 
időben való életbeléptetését, illetőleg annak 
egész terjedelmében való általános végre
hajtását gátolhatnák, ennélfogva a többször 
idézett rendelet életbeléptetési idejét ezennel 
1899. évi julius hó 1-éig halasztóin el.*

Budapestről.
Kedd, 1899. jan. 3.

Ha ez a heti krónikás beszámoló ki
zárólag Budapest székes főváros színházi 
eseményeiből táplálkoznék, akkor e héten 
nem sok joga volna a megjelenéshez, de 
még akkor sem sokkal több, ha a múlt he
tet is hozzávesszük.

A karácsonyt megelőző és követő hét 
mindig egy darab .saison morte* a saison- 
ban, mikor a szabadjegyes színházi publi
kum éli őrúmnapjait. Isten tudja miért van 
ez igy, de annyi bizonyos, hogy igy van 
már ősidőktől fogva. Talán azért, mert ka
rácsony előtt boldog-boldogtalan bevásárol 
es készülődik ami lefoglalja idejét, kará
csony után meg nincs pénzé senkinek. Ez 
utóbbi sokkal alaposabb ok.

Mindazáltal nem lehet mondani, hogy a 
színházi hét mindezen esemény nélkül múlt 
volna el. Sőt két premier is volt. Csakhogy 
a valódi .eseményeket* .nem a szinés/.ek, 
hanem a honatyáink produkálták, kik olyan 
.mozgalmassá* tették a hetet, hogy egy 
garmada jegyzőkönyv tanúskodik róla, me
lyet felvetttek, és még ma is egy csomó 
ember füle töve bánja meg, melyet legvag- 
tak. Más szóval karddal, pisztolylyal «•> 
jegyzőkönyvekkel intézték mull héten a 
haza sorsát, de elintézve még ma sincs, 
sem a haza sorsa, sem a lovagias ügyek 
végtelen lánczolata.

Sőt minden egyes lovagias ügyből há
rom másik nőtt ki. Úgy hogy egy mindig 
kéznél levő alkalmi statisztikus kiszámította, 
hogy ha ez igy folytatódik, akkor egy hó
nap leforgása alatt Budapesten nem les/, 
egy épkézláb ember sem, aki épkézláb ma
radna, mert mind megskalpirozzák egymást, 
inig végre a korházi betegeket kell párbaj
segédekül felkérni, becsületblrósági tagok.it 
meg kénytelen lesz a vidék importálni.

Persze ilyen irányú elfogultságoknál 
fogva nem volt a hon dühös atyáinak reá 
érő idejük arra. hogy komolyabb dolgokkal 
is foglalkozzanak. Így esett azután a dolog, 
hogy most van ugyan kormány, de nincs 
hatalma, mert nem szedhet átlói, ami vi
szont igen jó dolog, mert most már meg 
van czáfolva Szemere Miklósnak s/..ill<> igévé
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vált ama mondása, hogy „nem boldog a 
magyar", mert ha adót nem kell fizetni, 
hát bizony boldog a magyar. Éljen léhát az 
ellenzék.

Miután a kepviselőháztól nincs messze 
a Népszínház, hat erre is ruragadt a hábo- 
ruskodási kedv, mely az unalomhoz hason- 
loan ez is igen ragadós.

' Kis más háborúskodhatnék egy szín
házban, mint két primadonna és mi lehetne 
más a háborúskodás főoka, mint a félté
kenység.

Félreértés kikerülése végeit meg kell 
jegyezni, hogy a két primadonna egymás 
sikereire való féltékenységérői, és nem holmi 
szerelmi féltékenységről van szó. A félté
kenység tárgya a jelen esetben egy kupié, 
melyet a Népszínház „ Diákkisasszonyok" 
czimű uj operettjében Bardy Gabiuak kel
lett volna enekelni. Csakhogy ott volt a tőfő 
primadonna, Küry Kiara ki >zintén énekelni 
akarta a kupiét, mely — mellesleg megje
gyezve és színházi nyelven szólva — hatá
sos voltánál fogva zúgó tapsvihart es több
szöri kihívást jelentett. Xinc> az a kényes 
természetű diplomácziai kérdés, melyet a 
tapasztalt diplomata jobban meg tudna ol
dani, mint a hogyan Porzsolt Kálmán a nép
színház direktora megoldotta a szintén igen 
kényes kérdést akkor, mikor a kei prima
donna között mar-mar kenyériörésre kei ült 
a dolog. A vitás kupiét Küiy Klaranak Ítélte 
oda, Bardy Gabinak pedi/ iratot! egy másik 
kupiét. A premier közönségé pedig — mely 
tudott a dologrol — úgy s/.olgaItatott elég
tételt Bardy Gabinak, hogy ve-e megisme- 
teltette ötször a kupiét, Küryvel meg 
csak négyszer.

Hogy a darabról se leledkezzünk meg, 
hat a legfőbb mit mondani lehet róla az, 
hogy zenéjét Varney irta. Evvel u,:yis min
den meg van mondva. A szöveget írhatta 
volna akár a híres rémregenyirónő Kor
mányos Hóza, (mint ahogyan hasonlít 
is hasonló származású irodalmi termé
kekhez a librettó) az sem változtatna a 
darab sikerén semmit, mert Varney zenéje 
magát a sikert jelenti. Lendíteni azonban 
még Varnei operetlejéuek sikeren is lendíthet 
azon körúimeiiy, hogy a színpadon állandóan 
egy csomó rövid szoknyás diakkisasszonyt 
lathatunk, kik közül keltő — horribile dietu 
— még nadrágba is öltözik. E két diakkis- 
asszony: Küry Kiara és Biaha Sárika. Mind
kettő igen jól „domborított".

Egyebekbe.) a Diákkisasszonyokkal ismét 
olyan darab került színre, melyet a nők csak 
férjhezmenetel árán nézhetnek meg.

Legjobb dolguk karácsony heteben a 
Vígszínház művészeinek és művésznőinek volt, 
mert minden taps és kihívásnál többet ér az 
aranyszabadság. Ebben pedig bő részük volt, 
mert Tháliának magyar hajlékában e héten 
olasz trup játszott.

A nagy olasz színművész Zacconyi ven- 
degszerepet megfelelő magas helyarak mellett. 
Csudálatos szinházlatogato közönségé van 
Budapestnek. Minden este zsúfolásig megtöl
tötte a színházat, daczára hogy kilencztized- 
része egy szót sem ért olaszul.

Azt mondjak a rossz nyelvek, hogy 
Zacconin is érvényesül azon közmondás, hogy 
senki sem lehet saját hazájában próféta, és 
hogy öt otthon nem tartjuk olyan nagy mű
vesznek, mint nálunk. Egy pár kitűnő ala- 
kitasa növelte meg hírét. Külső előnyei sem 
igen vannak, melyekkel rögtön hatni tudna. 
Nálunk aratott nagy sikereinek oka valószí
nűleg abban rejlik, hogy a vendégművésznek 
kijáró convencionális tapsok a félsikert tel
jessé teszik.

A Magyar színház nevéhez és prog
ramijához híven magyar szerzőket szólalta
tott meg „A bolond" ez. énekes legendájával. 
Rákosi Jenő és Szabados Béla Írlak a dara
bot, mely nagy sikeren kívül meg abban is 
eltér a sablontól, hogy sem operette, sem 
népszínmű, hanem enekes legenda.

Bírálatára egy színházlátogató nem épen 
elmés véleményét registrálom, ki a követke
zőket mondta: „Olyan jó darab ez a „̂Bo
lond", hogy bolond aki meg nem nézi."

Apróságok a hétrő l.
„Le roi est mórt! Vive le ro i!“
Meghalt az ó esztendő, — éljen az u j!
Hanem amilyen verőfényes derült nap

pal végződött az elinni!, olyan csúnya sárral, 
locs-pocscsal köszöntött be az uj.

Ó év utolsó napjának délutánján még 
kerékpározni is lehetett könnyű őszi öltö
zetben. Uj év első napján se sok szükség 
volt a téli gúnyákra, de a kerékpár elcsú
szott volna a sáros kövezeten.

S ez a váratlan változás egy derült 
holdvilágos éjszaka után viradattajban követ
kezett be.

Meg azok se számítottak rá, akik meg
várták az uj évet. Bedig sokan voltak.

*
Nem kevesebben voltak azonban, akik 

fel virradva az uj esztendőre, legelsőben is 
arra voltak kiváncsiak, hogy milyen is hát 
az az ex-lex állapot?

Mert a vasárnapra virradó éjjel éjféli 
tizenkét órájának pillanatától kezdve ex-lex 

j  állapotban volnánk, ha a politikai hírlapok 
í híreinek hinni lehet.

Egyébb ugyan nem igen emlékeztet reá.
Bekövetk zett az obstrukezió >zülte ex- 

!cx - es nem esett ki a világ feneke!
*

Leglelj-bb a pontatlan adótizetők látják 
időleges hasznát

A liriánczminisz cr megelőzte a törvény- 
hatóságokat, mint M- 'jveri a macskát.

E' a bizonyos Megyeri tudniillik, mikor 
| látta hogy valami nagyobb loku illetlenség 

miatt megfenyített macskája ijjedtében az 
az ablaknak akar ugrani, a botjával kidőlte 
előtt** az üvegtáblát, hogy a macska ki 
ne törje.

Szakasztott igy tett a íinánczrniniszler.
Megsejtvén, vagy talán csuk sejditvén, 

hogy a battonyai példa vonzani fog: hogy az 
adószedőét a törvényhatóságok meg ne ta
gadhassák, maga rendelte el, hogy az adó
behajtások további rendelkezésig szüntettesse- 
nek be! *

Ha azonban valaki a dolgok mélyére 
tekintve, gondolkozni kezd a felett, hogy 
voltaképen mi hasznuk lesz ebből a pontat
lan adófizetőknek, a pontosak amúgy is 
önként fognak fizetni, — bizony nem juthat 
más eredményre, mint arra, hogy kevesebb 
a semminél.

Mert azt az adót előbb-utóbb úgy is 
csak meg kell fizetni. Es bizonyára keserve
sebb lesz egyszerre drukkolni ki az össze
gyűlt nagyobb summát, r. eg a szaporodó 
kamatokat!

Bedig ha majd végett ér az ex-lex, a 
vakacziózó végrehajtók ujult erővel foghat
nak munkájukhoz, meg aztán a „felsőbb 
hely "-eken is kevesebb lesz a pardon!

Az évfordulót megünnepelte a villamos 
világítási vállalat is.

Pontban éjfélkor felbúgott az áramfej
lesztő telep hatalmas torkú gőzkürtje, aztán 
egyszerre csak mindenütt, ahol villamos 
lámpafény mellett várták az uj esztendőt, 
sötétedni kezdtek a lámpák, végre teljesen 
kialudtak.

Hogy ez a kis tréfa számtalan derült 
perezre adhatott és bizonyara adott is alkal
mat, azt mondani is felesleges.

Bár pillanatnyi sötétség után azonban 
ismét vörósödni kezdtek a villamos körték s 
csakhamar újból teljes fény nyel hirdették, 
hogy megszületett az uj esztendő !

Vive le roi!

Az uj esztendő tiszteletére a taligások, 
fiakkeresek és még sok mások is megtar
tották vasárnap este a szokásos újévi bál
jaikat.

A taligások meg a fiakkeresek délután 
lóháton felpántlikázott lovakon, lobogókkal, 
zeneszóval jártak hívogatni.

Megállották a meghívandó ablaka előtt 
s a szónok messze hangzó hangon reczitálta 
el mondókáját.

Mind a két lovas csapat szónokának 
azzal kezdődött a mondókája:

„Indíttatva érzem magamat . . .!“
Hogy aztán a mondat többi része nem 

egészen illett ehhez a bevezetéshez, azon nincs 
mit csudálkozni.

Fődolog a formuláré. És ebből is untig 
elég ennyi.

C S A R N O K .

A leányhoz.
Szerelem az 
En vattásom.
Te vagy az én 
Istenem,
Imám a csók,
Hiszen ezért
Imádkozom
Szüntelen.

Szőke leány.
Szőke Isten.
Lelked mért is 
Pillangó !
Légy hű hozzám 
Hogy ne legyek 
Hitvány Isten- 
Tagadó.

Oly közel az 
Uj esztendő . . .
Mint ajkamhoz 
Ajakad !
Hadd mondhassam :
Volt Istenem,
Ki egy hétig 
Hű maradt.

Szerelem az 
Én vallásom,
Enyém vagy még 
Istenem !
Imám a csók,
Hiszen ezért
Imádkozom
Szüntelen.

(.Sndiir Sándor.

A gyerekcsősz.I r t a : V é r te s y  G y u la .
Hajdanában, mikor még a szőlőhegyeken, 

ott a Matra dűlőiben illatoztak a viaszsárga 
gohérok és muskalályok ; a lilaszin izabellak, 
meg a leket, kadarkak, akkor még az óreg 
Kóros bátya is igazi csősz volt.

Jó konvencziót kapott, mert az Isten 
áldott hegyek csak úgy öntöttek a felséges 
nedűt; hozzá úgy suttyomban lesi puskás is 
volt és jó sok nyulat, meg foglyot eüótt a 
vadász urak elől és ebből is pénzéit valamics 
két, szüretkor pedig mindenünnen kijárt neki 
egy kis ajándék, azonfelül, hogy úgy élhetett, 
mint valami kis király, nap-nap után dusla- 
kodván a legfinomabb baranytokányokban, 
tésztáskásákban és turóscsuszákban, nem
különben a legjobb borokban, jó szokás 
lévén, hogy mikor újat szednek, regit 
kell inni.

Szóval, a vén kiszolgált káplárnak olyan 
jó dolga volt, aminő sajat beismerése szerint 
még akkor se volt, mikor a királyt szolgálta. 
Hanem egyszerre csak vége szakadt az ó jó 
módjának is. Akkor, mikor jóformán koldus
botra juttatta ami egész vidékünkét az a 
nyomorult féreg mely elől nem volt menek
vés. Hiúba harczoltunk ellene, 6 volt a győz
tes ; alig egy-két év alatt dudva verte fel a régi
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szőlők helyét. A tilloxera lett az ur véges
végig az Érmelléken.

Nemcsak a hegyeket ölte meg tekintetes 
uram ez a féreg, de az embereket is. Az öreg 
tekintetes urat is ez vitte a sírba. Nem is 
csoda! Urak voltunk, oszt egyszerre csak 
koldusok lettünk. Hej. nem is érdemes már 
ilyen világban élni, amelyikben szőlő se 
terem !

Nagyon el volt akkoriban keseredve a 
vén paraszt! Emlékezem, hogy egyszer el
kísért a volt szőlőhegyekre, ahol azóta 
kukoricza termett, meg árpa, ha termett de 
jobbára gaz és dudva s tele jött a szeme 
könynyel a pusztulás láttára és mig az ing
ujjával törülgette a szemét azt mormogta 
magában :

— Hossz vagy te én Istenem, rósz vagy ! 
Hogy tehetted ezt ! Minek legyen az ember 
jó, minek legyen becsületes, ha te ilyen rossz 
vagy azohhoz, akik sohase bántottak !

Akkoriban nem sok ügyet vetettem az 
óreg beszédére, csak most jutott az eszembe, 
most, hogy a napokban három esztendei 
távoliét után újra hazakerültem, a pátriámba 
es láttam újra az öreg Kóróst, akiből azóta 
másfelé csősz lett, mint aminő volt annak 
előtte. Csak most jutott az eszembe ez a 
mondása, mely akkor csúszott ki a száján, 
mikor perbe szállt a teremtővel:

— Minek legyen az ember jó, ha még 
az égiek se jók?

Csodálatos változáson ment át az öreg ! 
Úgy neki volt ruházkodva, hogy alig ismer
tem rá. Vászoning helyett késő inándli volt 
rajta, nagy pitykkekel és a régi bocskor 
helyett csizma: mintha csaknem is alléié 
zsellérsorban levő ember lenne, hanem leg
alább is ferlálytelkes gazda.

Nem is igen kellett kérdezősködni a 
felől, hogy változott ilyen jóra a sorsa, 
hamarosan előállt vele!

— A szőlőket mikor kirágta a féreg, 
akkor azt hittem, hogy en eleiem gyökér t 
is elrúgta. Koldusabbnak éreztem magam a 
koldusnál. Ebben az állapotomban ért utói a 
szerencse. Mintha csak a megváltóm lett 
volna az a kis kölyök, akit a leányom hozott 
haza a városból. Hej pedig, haragomban kis 
híja, hogy meg nem fojtottam mind a ket
tőt ! Kar lett volna! A gyerek szerencsét 
hozott nekem, .wert a porontytyal együtt 
dajkaságba kaptunk egy másikat is. Valami 
gazdag asszonyságé lehetett. Tetszik tudni 
olyan gyerek, akiről nem volt szabad sokat 
beszelni. Mert a nagyúri kisasszonyok meg 
asszonyok is sokat botlanuk ám. Talán meg 
többet, mint a mifélénk! A kis gyerekért 
sokat tizeitek. Mindnyájan megéltünk belőle. 
Mikor azután két esztendős lett, elvitték. L)e 
a leányom kapott ám más gyerekeket is. Nem 
mind volt ilyen draga gyerek. Cselédleányok 
es varrókisasszonyok is kerültek bajba és a 
leányom. Isten tudja, hogy hogynem, de 
mindjárt kiszimatolta a bajokat. Annyi 
gyerekünk lett egyszerre, mint a ra j! Volt 
olyan is, akit az anyja két hetes korában 
mar elválasztott, és hozzánk adott. Úgy táp
lálta a lanyom czuczlival! Mégis felpendere* 
dett az istenadta!

— Es nem halnak a gyerekek?
— Hát, akiről az Isten elvégezte, az 

bizony elpatkol, de annak nem oka senki sem.
Beszélgetés közben a házhoz értünk. 

Behívott:
— Instálom tessék beljebb kerülni, hadd 

mutatom elő a gyermekeimet.
Mint eső után a békák, ugv nyüzsögtek 

mindenfelé a kis jószágok. Voltak vagy 
tizen ! Valamennyi egyformán piszkos és egy
formán sapadt. Mintha csak apró halottakat 
láttám volna.

Végtelen szomorú kép volt! Egy csomó 
halálra való élet! Egy halom bimbó, amely 
soh.se tog nyílni!

— Betegek ezek a gyerekek, Kórós!
— Tejbe eláztatva! A puszta tejen már 

túl vannak. Mind elmúlt az egy esztendős!

— El ám — vágott közbe az öreg 
leánya, aki ezalatt bejött a szobába. A nagy, 
tagbaszakadt leány sovány, korán elhervadt 
arczárói csupa gonosz indulat ritt le. Apró, 
villogó szemei, mintha vércsekarmok lettek 
lettek volna, úgy tapadtak rá a földön fet- 
rengő kis gyerekek arczaira.

Csöndesség lett egyszene. Mert az imént 
még nyöszöröglek és pityeregtek a kis 
szerencsétlenek, de amint ez az asszony be
jött és rájuk nézett, rögtön elhallgattak. 
Bizonyára sok veresben volt részük.

— Elmúltak mind egy esztendősök, — 
folytatta azután beszédét — ezek már vasat 
is ehetnek. A doktor ur is mondta, hogy 
már egy kis húst is kaphatnak, hogy erőre 
jöjjenek.

— Úgy, hát a doktor ur mégis felügyel!
— Felügyel? Mire kell itt felügyelni? 

— mondta kihívó, kellemetlen nevetéssel az 
asszony. Elegek vagyunk mi is. Vigyázunk 
rájuk mi is. Nem is érdemes igy vigyázni! 
Ha akarnák és ha nem lennének becsületes 
emberek, bizony többet is kereshetnének, 
mint amenyit keresünk. Mert úgy tessék el
gondolni, hogy nem nagyon örülnek ám az 
efféle porontyoknak se az anyák, se az apák. 
Mindenki szeretne szabadulni tőlük. De nálunk 
ez nem létezik! mi becsületesen tápláljuk és 
gondozzuk őket. Itt bizony nem h dohén 
egy aem.

— Kapnak ezek uram, mindent! A le
ányom úgy tömi őket, mintha kis libák 
lennének vagy kis malaczok. A király is 
megnyalná a száját, olyan ételeket kapnak. 
Én nem is tudom, mi a bajuk, hogy meg is 
ilyen nyavalyások! Hossz a fajtájuk, az van 
benne! A legjobb kukoriczagancza se hizlalja 
meg őket; se a gölődény, se a máié. Még 
a tejes kenyeret is eszik jobban. És csak 
nőnének legalább. De olyanok, mint a va
kondokok.

Járnak őket látogatni;
— Némelyiknek él az anyja ? De biz’ 

azok szegény népek nem érnek rá, hogy ide 
kiutazgassanak. Csak úgy írásban kérdezgetik, 
hogy van a gyerekük, mikor a pénz küldik.

— Hát férfiak nem jönnek ki néhn ?
- Az apák? Nem nagyon! Hej ura \  

ott Pe-ten m>'g komiszabbak lehetnek az 
emberek, mint itt nálunk.

— Miről gondolja ?
— Mert ha kivetődik egy-egy ur ide 

hozzám, a gyerekek ügyében, hát már előre 
felek. Valamennyi csak szid engem, hogy 
miért nem teszem el már láb alól a gyereket. 
Istenem, a saját gyerekét!

— Persze, maga nem hallgat egyre sem?
— Hogy hallgatnék! Megesne a szivem, 

ha elpusztitnám valamelyiket.
— Még azután be is csuknák.
— Be is csuknának! Úgy van, uram! 

Pedig hát, higyje el a tekintetes ur, hogy 
nem helyes ez a törvény. — Minek kínozni 
ezeket a szegény férgeket, mikor úgy se lesz 
belőlük semmi. A ki a világra hozta őket, 
miért is nem pusztíthatja el? Csak nyomo
rúságukra hagyja őket életben. Úgy is elvesz
nek ! Csakhogy lassan ! És mondom ezt, hogy 
nem helyes a törvény! Pedig hát épenséggel 
abból élek, hogy a törvény nem engedi eze
ket a szegényeket mindjárt elpusztítani. Azért 
dobják ide nekünk, hogy csináljunk velük, a 
mit akarunk. De mi felakarjuk őket nevelni.

— Ganczával, máiéval meg fekete ke
nyérrel ?

— Nem is tarthatjuk fáczánnal — nyel
velt a menyecske.

Azzal tartjuk, a mivel tudjuk. Ha az 
isten akarná, úgy is felnőhetnének, de nem 
akarja. Mert az isten okosabb, mint az em
berek, a kik a törvényt hozzák. Tudja, hogy 
ezekre itt semmi szükség sincs, elég nyomo
rult, szegény van már úgy is, hát magához 
veszi őket: rendre mind. Az isiin jó!

A két kezét imára kapcsolta és bátran, 
szabadon nézett fel az ég felé, mintha a 
számadása rendben lenne azzal, a ki olt fent 
lukózik . . .

Különfélék.
Európai hölgyek achinai udvarnál. Henrik 

porosz herczeg, amikor a múlt év május 
havában a chinai özvegy császárnét pekingi 
nyári palotájában meglátogatta, megjegyezte, 
hogy a pekingi európai hölgyek boldogoknak 
éreznek magukat, ha a császárné némi vona
kodás után azt felelte, hogy ezt a kívánságot 
a legközelebbi nagy állami fogadásnál teljesí
teni fogja. Persze azt hitték akkor, hogy 
ezzel a válaszszal a fogadást ad graecas 
calendas elhalasztják, az özvegy császárn-* 
azonban most, hogy maga foglalta el a trónt, 
megemlékezett Ígéretéről es a pekingi európai 
követek nejeit palotájában ünnepélyesen 
fogadta. Nagy újítás ez Ctiinában, hol az 
idegeneket nem szaretik és a hagyományok
hoz es etiketthez görcsösen ragaszkodnak. Az 
érdekes fogadásról egy londoni távirat a 
kővetkezőket jelenti: A hölgyeket hordszéke- 
ken vitték a palotába, hol őket a főkapunál 
egy csomó diszruhás mandarin várta. Ott a 
hölgyeket a palota hordszékeibe ültettek at 
és úgy vitték a palota villamos vasutjához, 
■amely a hölgyeket a nagy csarnokhoz szállí
totta. Udvarhölgyek kiséreb-ben jutottak el 
a fogadóterembe, hol az özvegy császárné 
trónszéken egy kis lölvirágozott asztalka 
előtt ült. Balján űit a császár, akit a fáma 
már annyiszor kivégeztetett. Az európai höl
gyek helyet foglaltak a trónszék előli us 1.»• l> 
Macdonaid, az angol követ neje, tolmácsával 
előrelépve, fölolvasott angol nyelven egy ;*•!- 
iratot, mely szerencsét kíván .1/. ü 
császárnénak, ki erre köszönetét fejezte kí. 
Lady Macdonaid ezután a többi hölgyektől 
követve fölment a trón lépcsőin es sorba 
egymásután meghajtották magukat a császár 
és a régensnő előtt. A császárné mindenik 
hölgy ujjara egy gyöngyökkel kirakó! arany
gyűrűt húzott. A gyöngy Chinában a leg
becsesebb ékszer és a köveknél sokkal többre 
becsülik. Azután a hölgyeket a szomszédos 
csarnokba vitték, hol fényes reggelit szolgál
ták föl. amelynél Csing herczegnő elnökölt. 
A lakoma végeztével a hölgyeket pihenőül 
egy mellékszobába vezették, amikor pedig 
visszatértek a bankett-terembe, az telve volt 
chinai herczegnőkkel és palotahivatalnokokkal 
Kevéssel rá belépett az özvegy császárné ♦*- 
a császár ifjú neje, aki nagyon csinos, de 
arczaban bizonyos szomorú kifejezés van. Az 
özvegy császárné, akinek arcza sok erelyt 
lejez ki es a mandzsu szokás ellenére nem 
festi maga', nagyon élénken társalgót! a> 
európai hölgyekei, amikor fölszolgaltak .< 
teát, ivott mtndegyiknek a csészéjéből ••■. 
valamennyit megölelte. Ezután az egész tár
saság a palota színhazába, egy óriási csar
nokba ment, melynek közepén van a színpad, 
körülvéve diszes páholyokkal, melyeket na*) 
tükörüveg ablakok zárnak el. A szinp «d. 
amikor beléptek, tele volt mandarinokkal, 
akik az özvegy császárné és a császár belep- 
tekor meghajtották magukat. Ezután egy 
hosszú darabot adtak elő. melynek kizárólag 
női szerepeit, minthogy Chinában színésznők 
nincsenek, a palota eunuchjai adtak elő. Még 
egy pár akrobata mutatvány következett 
végül, mire az egész társaság ismét az ét
terembe ment, hol chinai édességeket, theat 
és bort szolgáltak föl. Később ismét meg
jelent az özvegy császárné, szívélyesen el
búcsúzott a követek nejeitől és ama reményé
nek adott kifejezést, hogy viszontlátja őket. A 
hölgyeket még gazdagon megajandekozlák es 
az előbb leirt szertartással visszakisérték a loka- 
puhoz, ahol ismét saját hordszékeikre ültek.

— Ez is magyarázat. „Nagyszerűen emel
kedett ez az üzlet. Hát mit csináltak Szel- 
hámosék hogy ennyire vittek." „Hja, hal 
bevásárlási áron alul adtak el mindent. “

S zerke sztő i üzenetek.
U. 0. IluilupeHt Mul'kori számunkból témiike 

miatt rnnradt ki. Mostani jövőre maradt.
M. I. Njrir-Bátor. Bocsánat. Kiig.»zit;i-ró gon

d o lk o d tu n k .
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Plaozl Á rak.
— Január 4. —

. . . 9.40 9.50.
Rozs . . . . 7.50 7.60.
Árpa . . . . 5.90 6.—.
Zab . 5.50.
Tengeri . . . 4.35 4.40.
Paszuly . . . — — .
Szesz literenként 53Nyílt tér.

Dr. Hoffmann Emil
o r v o n ,  1—1 i

lak ásá t orosi-utcza 7-ik szám alól,iskola-utcza 13 szám ala helyezte at
K. 1117M898. Nyíregyháza varos tanácsa.Árlejtés! hirdetmény.

Nyíregyháza város tanácsának K. 11171/98. 
számú határozata alapjan, alulírott részéről, 
a vasúti útnak es a városház-utc/.a útburko
lási munkainak zárt ajánlati v* r.-enytargyalás 
utján való biztosítása ezennel közhírre tetetik.

Az előirányzott költség :
I- sŐ csoport aszfalt járdára 28:280 frt 85 kr.
II- ik . útkőburkolatra 80878 frt 35 kr.

< eteo 109159 Irt 20 kr.

Ajánlat tehető az l-ső csoportnak esetleg 
faragott trachit kövei leendő elkészítésére és 
viszont a Il-ik csoportnak esetleg aszfalttal 
leendő elkészítésére is. Ajánlatot lehet beadni 
az összes munkákra, együtt és csoportonként 
külőn-külőn. A beadandó ajánlatokhoz a vál
lalati összeg 5V„-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 le 1- 
tételek, hivatalos órák alatt, a városi mérnöki 
hivatalban betekinthetők, vagy 10 frt ellené
ben megszerezhetők.

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

A varosnak fenntariott joga, hogy a be
érkező ajánlatok közül szabadon választhat 
es hogy a beérkező ajánlatos alapjan dönt
sön, vájjon aszfalt vagy trachit burkolást 
foganutositson-é ?

Nyíregyháza, 1898. decz 21.
9G-3-3 Iteiics László, polgármester.

D i r e k t  L o n d o n b ó l
küldi

James Waters & Comp.
elsőrendű angol k iv ite li ház az egész 
világon ösm ertv a l ó d i
J a ma i k a i  rumját ,
melynek J i t l l in ik u  s z i j jo t /r ö l  való 
szárm azását a londoni Lordm ayor á lta l 
k iado tt „eredetiségi b izonyítvány" is 
igazolja

Ezen rm n nem h aso n líth a tó  össze 
a forgalom ban lévő. leginkább sp ir i
tuszból készült és Jam aik ain ak  neve
zett rum okkal. Pom pás zam atja  és 
kiváló tinóm ize egyszeri használa t 
u tán  is feltűnő. Teához a  szokott 
m ennyiségnek egy harm adrésze is ele-g e in ló

K a p h a tó :Budapesten Szenes Ede csemege üzletében. Debreczenben Kontsek Géza „  „Nyíregyházán Hoffmann Adolf „  „
A rumnak eredeti voltát igazoló 

és a londoni Lordmayor által kiadott bizo
nyítvány H o f fm a n n  A d o lf  ír ü I.-lének 
kirakatában megtekinthető. 94-3-.;

Mesielemk tizenkét kötetben
famentes, tehát soha meg I 

nem sárguló papíron.
Egy egy k ö te t  ára
rendkívül üh rés félbőr
kötésben. ixtrháttal és 

vászontáMával8  f r t .
Minden négy hóban *gy ’-gy 

kö te t jelenik meg

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

2 4 0  füzetben.
T«bb füzet semmik.-p som lesz.
H ' t ' n k in t egy füzet fog 

közreboesá ttu  tn i

Egy-egy fű ze t ára30 kp.
A füzetes kiadáshoz díszes!" 
kötési táblák szállitatnak

Al

Í V
m

jt Jíagy Képes Világtörténet megszerezhztö:
i Füzetes kiadásban hotom kintí $0  kro&főzetekben  

minden rendes h a za i könyvárusnál. 

ö,JKot9tes kiadásoan VJ kötetben. S í r t já v a l 
a kotelenkinti utánvéttel bérmenlve, 
b havi 1 frt 50 kro* részletfizetésre.

*á rtHtieul a lalyl kNfrkarnkatféslMZ n§r alíiirt kiaiékáaz IdOiilik.
■5*

T á j é k o z t a t ó  k é p e s  p r o s p e k t u s t

>n a  t a t  r á n  y f ü z e t e t  
i n g y e n  é s  b é n m e n t v e

k ü ld  .i n n i k in  d ob ivá  t / i laB u d ' / n s : ,  V i a . ,  Ü i lo i - u t  12. s - ó i r .
E l ő f i z e t ő

K é p e s  (lis7.m il  u m i t ic / t  k ö z ö n s é g  s z á m ú r a .

ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZEY SAMU, FOGARASSY ALBERT GEREB JÓZSEF, 
GOLDZIHER IGNACZ. GYOMLAY GYULA. MIKA SÁNDOR

kózreii/fik<MÍé»ével szerkeszti

M AR CZA LI HENRIK
Mintogy 2500 szövvgkt pprl, 500 münwllé k i  vitel, 60 színes m űlappal 

50 történeti térképpel, 8000 szövegoldaliul.

fi jíagy  Képes Világtörténet cziija.
■l'-.’en m u n ká va l a? e!ső nagy v ilág tö rténe ti in d  je le n ik  meg magyar nyelven 
li-rvi-ben. t  Ij;»!•;»n. eszki'?«-il>cn. alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és j>~

•(.< rv. a i á l  isit koz.it s.
I m ;>L\ar tudom ány n y n jtja  n m agyar közönségnek az élet könyvét, a v ilág tö rtén  tét.

Nemzeti nniVflötlf-üiikre né/.vo ró tt '1* mozzanat ez.
I 2V r-gi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy régi kötelesség teljesítésé.

fi Jíagy Képes Világtörténet uinsztrácziói.
A Nayy Kénss Vi’ágt-Jrtonet össie* illusztráeziói k zarólag egykorú vagy korhű ábrázó'j 

tok .'ősznek. K ;'"- mellékletei, történeti térképei, a szöveg köze n\iunott rajzokkal ■ 
irá>ma»«»I;it.'l.kal a Világtörténet < j , olyan kicsinyített históriai múzeumot nyújtanak az elóli/et - 
nel . i iinrdt a maga \al<>|áhan leheteti) n beszerezni. Ezek-a nagy európai muzi'iinioklió'. 
i -;iI.dIí í . nyilván..s könyvtárakból es levéltárákból, építészeti műremekekről egvbegyüjtött - .
lagr.ariyobb műszaki tökolet33seggel reprodukált illuaztrá< ziók rendkívül emelik a ‘mii be 
a/. s/.uek nnivés/i elteket adnak -«-

\ i  a tizenkét kötet a / •gfényesehh m agyar könyvek közé tartozik.
I /. a tizenkét hatalmas könyv arra való. hogy nemzetünk m in  I n m űve ltjének tan ító ja  

bará tja , tanácsadója, m ind  n n r i háznak ékessége Ügyen. j
.1 m ii k iadására  egyesült két könyvkiadó in tézet h im lő , r m l  a já n lja ,  tehát nagy, \ i 

ma o var vá lla  a tá t a tsetv m agvar közönségnek.

íF r a n k l i n  T á r s a ' a t
magyar in d , io n  h á z é t  k ö n y v iy m d n y ffo )g y ű j t ő n  s z í v e s k e d j e n e k  c i  h i a d é h i v a t a l h o z  f o x f u l : .

■MBiwsEBEj^jaatoE. ' - iz ljlz .: ■ ■ va s:z-^sr~ .v  zsmuj:Nynmeotl Nvireívh)z)n .írtba KVk kíinvvnvomilrtjlhan.

H é r u  i T e s t r é r r k
irodalmi m ez. i rm,zveuytar»asag


