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Z avaro k  a városnál.
Boldog az a nép — olvastam 

valahol, araelyuek az évkönyvei üre
sek. Amely mondásban, akármennyire 
bolondnak lássák, mégis benne van 
az okosságnak magva, (iondoljnk csak 
meg jól, hogy váljon valamely ese
mény. a tény, a melyről beszélhetünk, 
nem mindig, minden esetben valami 
megtörése, félbeszakitása a rend
szeres folytonosságnak ? Mégha örven
detes esemény volna is, változást 
foglal magában, vesztését a viszonyok 
és természetes haladás erőinek, s 
ennyiben minden változás, fordulat: 
az eseményekben szabálytalanság és 
betegség.

Hasonlat kell, amely megvilá
gítja okoskodásomat? A tölgy hall
gatagön nő az erdőségben évszázado
kon á t  olyan hatalmassá, hogy nincs 
vész és vihar, mely a lassú fejlődés
ben megérlelt és kifejlett erőit le
küzdeni tudná. És épen csak talán 
az ezredik évben hoz változást a 
tölgy hosszú életében a favágó ., 
fejszéjével, a magány csendjét meg
zavarván egy tompa zuhanással. A 
tölgy csak akkor jelenti be magát, 
midőn messze hangzó ropogással le
esik. Minő csendben történt a kicsiny

makk elültetése is: lehullva vala
mely kóborló szélnek öléből. Sót a 
midőn a természet erőinek kedvező 
behatása a latt  virágzott, vagy ki- 
bajtá leveleit, micsoda kiáltozás és 
bir-adás lehetett o tt?  Ezek az ese
mények nem véletlenül estek, hanem 
lassan történtek, nem egy óra alatt, 
hauem évek lefolyása alatt.  Ugyan 
mit lehetett volna róluk mondani ? 
Egyik óra és esztendő egészen olyan 
volt, minő a megelőző, s minő a leg
közelebbi lenni fog, s a tölgy mégis 
megsiótt nagygyá, hatalmassá.

Es épeu azért boldog az a nép, 
amelynek üresek az évkönyvei.

Nyíregyháza város legközelebbi 
múltjának történetét magában fog
laló lapjai évkönyvéből nem üresek, 
ellenben teles-ded tele vagyon Írva 
oly változásokkal, amiket a legben
sőbb viszonyok ismerete nélkül meg
magyaráznunk sem lehet.

Legyen ez alkalommal elég a 
múlt érthetetlen eseményeiből kisza
kítanunk egyet, azt övezetesen, hogy 
a városi közigazgatásból feltűnő egy
másutánban kivonulnak azok az erők, 
amelyeket eléggé megbecsülni ott  
nem lehetett, s a melyek nélkül ma 
valamire való városi közigazgatást 
elképzelni sem lehet.

Ugyan miért? A feleletek egész 
tömege kínálkozik annak igazolására, 
hogy épen azoknak az erőknek kel- 
leue o t t  bent. mindnyájunk jóvoltára 
maradm, s szabadjára engedni azokat, 
akik — bocsánat a kemény kifeje
zésért — épen csak a megélhetés 
egyedüli feltételének tekintik a vá
rosi közigazgatásban való fölösleges 
tevékeny kedésüket.

Ellentétes erők titkos összütközé- 
sét sejtem a város közigazgatásában, 
illetőleg annak szerveibeu. és ngy 
vélem, hogy a szemben álló erők 
kézül a gyengébb megadta magát. 
Tehát az a gyengébb, amely tudással, 
nemes lelkesedéssel, és törhetlen 
munkakedvvel szolgálta ennek a 
városnak minden oldalról gúnnyal 
il letett közigazgatását. De hiszen ha 
ez Így van, pedig kétségtelenül igy 
vau: akkor a város közigazgatásának 
valamelyik főbb szervében romboló 
kor elóbaladott pusztítása vau, amelyet 
elvégre észre kell venni, és gyó
gyítani !

Íme a tények. A város főszám- 
vevője alig előnyösebb állással cseréli 
fel hivatalát akkor, midőn a becsüle
tes viszonyok szerint csak haladnia 
kellett volna a városnál Az adóügyi 
tanácsos, akinek rövid két évi hivata-

A  „NYÍREGYHÁZA" TÁRCZÁJA,
B etörő -palán ták .

Sovány, sápadt arczu, kő/polgári asz- 
«zony áll a rendőrkapitány asztala elé:

— A fiamra volna panas/.om . . .
— Már megint?
— Mar megint — sóhajt az asszony. 

Maradt még két szép tajtekpipa az uram 
után, ezü>t kupakkal, hát azt ellopta az éjjel. 
Meg is szökött vele.

Hát jól van — mondja a panaszra 
a kapitány. A pipák még ma megkerülnek, 
inért azok mar bizonyosan valamelyik zálog
házban vannak. De a gyereket ne is várja 
addig, amig a pénzből tart. — Isten tudja 
csak, melyik csalitban kártyázik az most a 
határban a többivel. Majd ha elénk akad, 
megfogjuk és hazaküldöm.

— Jaj, tekintetes uram — riad föl az 
asszony — ha Istent ismer, csak haza ne 
küldje.

— Hat hova küldjem ? — kérdezi amaz.
— A javitó-intézetbe tessek küldetni. 

Akármeddig ott legyen.
A kapitány keserűen mosolyog. A javitó- 

intézetbe tessék küldeni — hányszor hallja 
ezt a mondást anélkül, hogy tehetne a ké
résben valamit. Az egész országban csak egy 
javitó-intézet van 3 maga ez a város tudna 
adni egy intézetre való kölyköt. — <> tudja 
nagyon jól, a legjobban, hogy mi gondot 
adnak ez istentől elruguszkodottak. O tudja, 
hogy hány kétségbeesett szülő kéri, hogy

vi nék a fiát valahová, hogy ne lophatna és 
ne rabolhatna, azonban vinni nem lehet, 
mert nincs hova.

— Majd megpróbáljuk — mondja az 
asszonynak. Majd ha meglógtuk a gyereket, 
a polgármester úrral beszéljen. — Hatba el 
lehet küldeni.

Az asszony, úgy kapaszkodna ebbe a 
háthá-ba, mint ahogy a mindenkitől elha
gyatott ember az imádságba fogodzik, nemi 
kis vigasszal megy haza. Hogy — hátha?

* **
Ha az államnaz nincsen annyi pénze, 

hogy mindenüvé iskolákat állítson, ahova 
kellene, az baj, mert igy több ember marad 
tudatlan, mint amennyi amúgy maradt volna. 
Ha az államnak nincs annyi pénzé, hogy 
mindenüvé javító-intézeteket állítson, ahova 
kellene, ez körülbelül meg nagyobb baj, mert 
igy sokkal több betörő- és gyilkos-palánta 
marad,amint amennyi „szükséges* volna. — 
Bizonyos szám, úgy látszik, szükséges ebből, 
legalább ha akarjuk, ha nem: van. Van be
lőle mindenütt a világon, s e tekintetben 
lutri az élet, hogy én leszek-e az, vagy te, 
hogy engem lopnak-e meg, vagy leged. — 
Hendszerint azt szokták meglopni, akitől van 
mit, ily módon a meglopás a vagyonos osz
tály betegsége, amit azonban már a gyilkos
ságra nem lehet elmondani, mert sokkal több 
emberhalál történik egy forintért, mintamennyi 
százezer forintért történi x.

Az efajta bűnösökről körülbelül el lehet 
mondani, hogy nincsen lelkűk. Mert nem ne

veltek beléjük, mert a legtöbbje ilyen csa
vargókból .származik, mint amilyent ez az 
asszony itt panaszolt. Ne tessék hinni, hogy 
csak egy eset ez, ezé az asszonyé, mert van 
ilyen több, illetve van ilyen sok. E gyerekek 
hazulról az u'czara jutnak és azon élnék, 
lopdo>nak, tenk padjain, ligetekben hálnak, 
télén gulibakat, vermeket keresnek föl, szó
val tökéletesen vadon élnek. Számuk egyre 
szaporodik, ilt van belőlük bizonyosan vagy 
ötven, ha nem több, mert a gyerekek egy 
részére csodálatoskep hat az ilyesmi, amint
hogy például „betyárt* * játszani is minden 
gyerek s/.eret. így elcsalják egymást: a csiz
madiainast, akinek nem izük a mesterség. 
me»t tálán rosszul is bánnak vele; a tanulót, 
akinek nem tetszetős az iskola, egyformán 
magukhoz édesgetik s aztán egy heti kódor- 
dás tökéletesen elég, hogy a gyerekből el- 
zúliött alak váljék, aki már nem csak lop, 
hanem alkalom adtán bicskázik is. — Éle
tük vagy az utcza, vagy a rendőrségi bör
tön, ahol még tanulnak az idősebb csavargók
tól. A törvényszékhez is eljutnak, ha a rend
őrség valami lopásárt elfogta őket, de ez a 
vizsgálati fogság csak egy vagy két napig 
tart, a végtárgyalás idejéig ismét az utczára 
kerülnek. Meg akkor is, ha a büntetést ki • 
ültek.

Közben növekednek és valami hosszasan 
kár volna fejtegelni, hogy mi lesz belőlük. 
Fanberek, akik a bűnből élnek, mert hiszen 
nem is tudnak máshoz. A néphumor a 
„tolvaj-palánta* nevet adta nekik már régen. 
F̂l nem igen pusztul közülük csak egy is,
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loskodásához évtizedekre terjedő  hatású 
alkotások és ügykörében soha nem is 
se jte tt  rend létesítése  fűződnek — 
még csak nem is kedvezőbb fe lté te lek 
kel tám o g a to tt é le tp ály a  felé tö rek 
szik. Arról egyelőre nem is beszélek, 
hogy kikkel tö ltik  és tö lten d ik  be a 
távozók helyét, s különösen, hogy 
kikkel leh e te tt volna és lehet a 
jö v ő b en !

És ugyan mi az indok, amely a 
városi m agistra tus sz ine-javát távo
zásra k ész te ti?  Ezer és egy. A leg
főbb az, hogy szabadulni kell a város
tó l m inden áron, m ert o t t  nem érde
m es szolgálni. I t t  is fel kell adnunk 
nehány m ié rte t?  Azért, m ert a t is z t
viselői kar egy része — pardon — 
nem áll h ivatása  m agaslatán . Ezek a 
soha le nem vezekelhető ódium okat a 
rész és egész viszonyánál fogva á t 
h á rítják  azokra is, ak ik  csak érdem e
ket szerezhetnének magukhoz m éltó 
környezetben. A zért továbbá, m ert 
N yíregyháza város képviselő testü leté
vel — tisz te le t az e lkeseredett a 
kisebbségnek — lelki gyötrelem , egy 
képviseleti tagnak n y ílt ülésben han
g o z ta to tt, s feltűnő helyesléssel foga
d o tt vélem énye sze rin t: undor szóba 
állani.

Ezek szerin t kétség telen  az. hogy 
a távozókat semmi egyébb. m in t a 
sa já t helyesen é r té k e lt reputácziójuk 
tudata , a  finomabb érzékük és a kép
v iselő testü le t fagy pont a la t t  álló 
erkölcsi é rtéke fö lö tti nemes elkesere
désük vezette elhatározásukban.

Ez a m ostani képviselő testü leti 
közgyűlés m egbocsátbatlan bűnben 
fo gan ta to tt. Szószegés, korteskedés, 
ham is elvek hozták össze Jelszó volt, 
hogy csak függetlenpárti választható 
be, tek in te t nélkül a rra , hogy tisztessé

ges társaságban  akczeptabilis-e ? Kü
lönben elvész a haza. A hazát meg 
nem m en te tték , ellenben a 30.000 
lakossal bíró s m agát a várm egye 
ellenőrző befolyása alól független íten i 
akaró  várost kom prom itálták  olyau 
nagyon, hogy esdekelni kell egy kö- 
nyüreletes m egváltó u táu , aki meg
szabadít bennünket a képviselő testü 
letünktő l.

És ezekkel az elem ekkel k e lle tt 
örökös harczban á llan i azoknak, akik 
m inden gondolatukkal a legigazabban 
szolgálják városunk érdekeit. Mi volt 
a  jutalom  ? Örökös kudarcz, leveretés 
szám beli tú lsú ly  á ltal.

A legtökéletesebb korrrupczió 
képe ez, a ro thadás egy neme, am ely 
végzetes h a tá sá t ma még csak sze
m élyváltozásokban. holuap b iz o n y ra  
legvitálisabb közűgyekben is é rez te tn i 
fogja.

M ert a  vég kis/.áraithatlan . A 
ro thadásnak meg vau az az á tk o zo tt 
tulajdonsága, hogy sokáig ta r t ,  s na
gyon hosszú ideig m egállja széthullás 
nélkül, feltéve, ha durván nem bántak  
vele. Egész nemzedéken folyvást fenn 
fog m aradni, k ísérte ties affek tálásá- 
val az életnek, m iután  m ár m inden 
é le t és igazság kiveszett belőle. Az 
em berek — sajnos — bár érezik a 
ro th ad ást —  nem szeretik elhagyni 
m egszokott ú ju k a t .  kényelm üket, s 
legyőzve a  közönyt és gyávaságot, 
ujjal próbálkozni meg.

N yíregyháza város évkönyvének 
lapjai m ár nem üresek. Miuden soruk 
egy-eiry szánalm as esem ényről regél. 
A tölgy pedig, mely nő tt évról-évre. 
erői duzzadtak, lassan korhad : m ig jó  
egy uj idő. mely m egállítja  a lassú 
enyészetét

K őiügyek.
— Megfelebbezett határozat. A vármegye 

legutóbbi közgyűlésen hozott azon határo
zatot, melylyel a nyíregyháza—vásárosna- 
ményi vasút építési tőkéjéhez 100,000 forint 
hozzájárulást szavazott meg: Kovács István 
és társai felebbezéssel támadták meg.

— Képviseleti tag választás. Az 1890. 
évben megejtett képviseleti tag választás a 
város VlII-ik kerületeben felebbezéssel támad- 
tatott meg, amelynek következtében a köz
igazgatási bizottság nagyobb mérvű szabály
talanságok miatt a választást megsemmisi- 
sitette. Ezen határozat következményeként az 
alispán a varos VlII-ik kerületeben az 1899. 
év végéig terjedő érvénynyel uj választást 
rendelt el 6 rendes és .1 póttagra, s a válasz
tás határidejéül januar 31 -ik napját tűzte ki. 
A választási eljárás vezetésével dr. Kovách 
Elekkir. közjegyző képviseleti tagot bízta meg.

A vasúti u t épitóse.
Hétfőn, e ho I G-án járt le a pályázat, 

melyet a város képviselőtestülete a vasúti ut 
és a mellette elvonuló szeles gyalog járda 
burkolatara tűzetett ki. A kellő időben 9 
pályázat érkezett be, amelyek részint asztali, 
részint gránit es bazalt köveket kívánnak az 
impozánsnak és igazán szépnek Ígérkező ut 
burkolásánál alkalmazni.

Elsőnek érkezett a „The N’euchatel 
Asplialte Company Lucziled* Magyarországon 
Hókkal bíró angol részvénytársaság ajánlata. 
Ez a 1M95G Q  métert tevő kocsiutal, s a 
4411 Q  métert tevő gyalogjárót inarxadani 
aszfalttal burkolná be, még pedig a gyalog
járdán in cm. vastag portland czemeiittei 
készített beton alapon _ cm. vastag Val de 
Fravers természetes aszfalt rétégét tenne le 
négyzet méterenként » fit 7U krjával, inig u 
kocsi utón Iá cm. vastag portland czeuient- 
tel készített beton alapon 4 cm. vastagságú, 
kettős rétegű öntött Valdc Travers réteget 
helyezne el négyzet méterenként u fit árért. 
Mindkét nemű utert á évig ingyen jótállást 
vállal, további H> éven at csekety dijazisert.

A Hazai aszfalt ipar részvény társaság 
szintén aszfalt számba ve vese vei tesz ajánla
tot, még pedig a kocsi útra négyzet méteren
ként á frt, a gyalogjárdára negyzetmeteren- 
ként I Irt 50 kr árért. Jótállást díjmentesen

megedződnek az ő nyomorúságos •■létükben, 
pedig van. aki egy kabátban ing nélkül húzza 
ki a telet. Milyen szánalmas alakok! Itt egy 
vad, inorczos fej, olyan lapos homlokkal, 
hogy a bozontos bajtól alig látszik belőle 
valami, amott egy feherarezu. kékszemű úri 
liu, az egész gyerek tiszta inlelligenczia meg 
a rongyokban is. De azért egyforma bűnért, 
lopásért altnak a rendőrbiró előtt, a különb
ség kettőjükben csak az, hogy a tatárfejü 
gyerek konokul hallgat s legföljebb a maga 
lopását ismeri be nagy dúnnyögések után, 
emez pedig az első szóra bevallja a bűntár
sakat is, a Marezit. a Jancsit, az Imrét.

A rendőrségnek sok baja van velük, mert 
a lopásban rendkívül ügyesek. Es jói el is 
tudnak bújni. Ennivalófélét ha lopnak, azzal 
nem kerülnek kézre, más dolgoknál már gyak
rabban. mikor a lopott holmit értékesíteni 
próbálják. Elvisznek mindent, amit csak lehet. 
Postahivatalban, adóhivatalban ólalkodnak, 
hogy zsebelhessenek. Piaczokon a kocsikról 
emelik el, arait lehet, éjjel pedig külvárosi 
hazak alacsony kerítésein másznak be. Tör
tént mar, hogy közölök olyan bandat is fog
tak el, amely maga készítette barlangban la
kott, hol eleimi szerek, főzőedények, még 
könyvek is voltak : ezeket mind úgy lopkod
tak össze. Meglátnak mindent, ahol valamit 
szerezni leket. A napokban egv katonai irat
tar félemeleti irattár-ablakait nyitva hagyták 
ejjelre, hogy szellőzzön a sok dohos akta . . . 
Ezt azonnal észrevették, egymás hátára mász
ták s elloptak egy csomó aktát, hogy eladják 
a hentesnek, szalonnát csomagolni bele.

Furfangjaik nagyon számosak annál is 
inkább, inért akadt köztük nem egy, aki már 
öt-hat eve éli ezt a nyomorult életet. Végtele
nül elszomorító, mikor tizenhárom esztendős 
gyerekekről azt mondja a hivatalos : rég ismert 
szokásos tolvaj. M*g szomorúbb, hogy az 
egész magyar államnak ellenük semmi más 
fegyverre nincsen, mint a börtön s az egyetlen 
javító-intézet, amelyet egy nagyobb varos 
ilyen elzüllóttjeivel be lehetne népesíteni. Egy 
ilyen intézet egy ország részére: ez ugyan
csak kévés. É« ki tudna megmondani, hogy 
hány ilyen elzüllött gyerek van az országban? 
És mi lesz ezeknek a sorsuk, mive növeked
nek föl ? A felelet könnyű: minden les/, be
lőlük. csak becsületes ember nem. A jövendő 
betörői, rablói és gyilkosai ezek, kiket erre 
a czélra különben már nevelni sem lehetne, 
mint ahogy most nevelődnek. Már is dolgot 
adnak bíróságnak, börtönnek s minél jobban 
növekednek, annál többet adnak s még 
védelmül elő is hozhatják, hogy mit tehet
nének ők egyebet, mikor egyebet nem tanul
tak. A genti ügyvéd Luccheni védelmében 
enyhítő körülményül hozta föl az olasz al
sóbb néposztály tökéletes erkölcsi züllött- 
ségét.

Nálunk a praeventiv módszert, amely a 
bűnök megtorlásánál előbbre helyezi a bű
nök elkövetésének megelőzését, a sarkon 
álló rendőrposzt es az országutat járó csen- 
dörjárat képviseli. (Meg régente az a csong
rádi főbíró, aki minden juhászt, mielőtt 
szoba állt volna vele, tizenkettőig vágatott: 
mivelhogy bizonyosan mzgérdemli.) így e

gyerekeknek nincs más nevelő-intézete, mint 
a börtön, amely pedig hogy miként név I. 
arra eleg p-lda az a néhány buupör, mely
nek vádlottjai • (> ott tanulták meg a bankó- 
hamisítást. A nyugaton az államok mar ré
gebben foglalkoznak e dologgal: a prakti
kus angol külön hajókat tart erre a czélra, 
ahol az elzüllött gyermekekből hadilengere- 
szete szamara katonákat nevel. Eléggé szi
gorú ötlet, de mégis csak jobb, mintha 
Londonban hagyná őket betörőknek. De van 
más módszer is. a dologházak, amik meg 
költségbe sem kerülnek, mert hoznak any- 
nyit, amennyi rajuk a kiadás. Ugyan ha 
most itt dologliu7.akban faragtatnák azt a 
sok gyerekjátékot, amit most mind a esetiek
től veszünk, mi kár lenne abból ? Kar semmi, 
de alighanem haszon.

Dicsérik leginkább a belga ilyen dolog- 
házakat, de legközelebb is van, Bécsben. 
Ott nagyon alkalmas módját találták ki 
annak, hogy a csavargókat és elzüllött ala
kokat mikent tartsak egesz héten at távol a 
varostól. A dolog nagyon praktikus dolog. 
A?, oda bevitt ember megkeresi az élelmét, 
lakást kap és szombaton, mikor elbocsátják, 
keresménye fölösleget is megkapja. Igaz, hogy 
a legtöbb megissza azonnal, de ha az utczan 
ittasan találják, vasárnap délután mar megint 
viszik a dologliázha, s onnan szombatig elő 
nem jöhet, amikor aztán újból kezdődik a 
játék. A tizedik kerület, a Favoritén, a fö- 
fé-zkük, ott vasárnap délután s vasárnap 
éjjel az utczan bent ergo embereket külön 
kocsikkal szedi össze a ren d ő rség , amelynek
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5 évre, csekély díjért pedig további 15 évre 
hajlandó vállalni.

Kunéi is kedvezőbb a Magyar aszfalt 
részvénytársaság ajánlata. Ez ugyanis a kocsi 
utat négyzet méterenkint 5 frt 50 krért kész 
asztallal beburkolni, de ebbe az árba a sze
gély kövek is bennfoglaltatnak. A gyalog
járda ára négyzet méterenként 3 frt 45 kr. 
Jótállási határidő díjtalanul 5 év, további 15 
évig pedig negyzetméterenkint és évenként 
5 kr.

A kissebesi gránit kőbányák részvény- 
társaság kissebesi gránitot és Fülek-bolgáromi 
hazait télkoczkát vesz számításba úgy a 
kocsi útnál, mint a gyalogjárónál. Az összes , 
kövezesi munkálatot a 100.159 frt 20 kr elő
irányzati árból 5"/0 engedménynyel ajánlkozik 
elkészíteni. Külön tesz továbbá ajánlatot a 
kocsiutra, amelynél csak 2°/« engedményt 
tesz, és külön csak a gyalogjárdára, amely
nél 10" 0 engedményt kész tenni.

Böbéim Náthán budapesti vállalkozó 
korláti bazaltul alkalmazna, amely egyike a 
legtartósabb burkolati anyagoknak. Az elő
irányzatból 1 i6/l0"/„-ot hajlandó engedni, 
úgy, hogy az egész ut 91.295 Írtért készíttet
nek. Jótállási idő a kocsi útnál 5 évnél ingye
nes és további 15 év Q méterenként 12 kr. 
A gyalogjárdánál ingyenes <> év, s további 
I I ev négyzet méterenként 5 kr.

Aezel Izidor szentesi vállalkozó szentesi 
trachittál tett ajánlatot, de csak a gyalog
járdára. Négyzetméterenként 2 Irt 00 kr.

Führer Zsigmond fiai nyíregyházi ezég 
szentesi trachit **s ragyolezi bazaltot ajánl. 
A kocsiulnál 8*5%-ot enged az előirányzati 
összegből, inig a gyalogjárdánál egész 41%-ot. 
Első tekintetre körülbelül ez látszik legolcsóbb 
ajánlatnak lenni.

Reiehman Ármin debreczeni vállalkozó 
vagylagos ajánlatot tett. A kocsiutra szentesi 
trachitot vesz számítása, a gyalogjáróra pedig 
szentesi trachitot. vagy aszfaltot. Első eset
ben az előirányzott összegből enged ,-ot, 
arra az esetre pedig, ha a gyalogjárda asz
falttal burkoltatnek <»%-ot.

Utolsónak erkezett a Keiznian Hermán 
es társa kisvárdai ezég ajánlata. Az egész 
utat somos-ujfalusi bazalttal akarná bur
kolni. Engedménye az előirányzott összegből 
4® io“ ••

minden embere talpon van, úgy, hogy ren
dőri készenlétre sem telik a kaszárnyájukban. 
Vasarnap éjjel a rendői séget a katonaság 
segíti ki. kaszárnyájukban ilyenkor katona- 
őrség van, hogy a rendőr mind kimehessen 
az utczára „do'gozm". — Mikor ott szol
gáltam, ép a mi ezredúnk legénysége adta 
sor szerint ezt a kiegészítést. Ott valóban 
megdöbbentő jeleneteket leli* tett látni, mikor 
a Wachmannok (ezen állasukhoz aránylag in
telligens emberek) hozzák be az ulczan föl
szedett alakokat. Állították sorba a rendőrbiro 
elé, nem is kereeztek : ki kicsoda, micsoda: 
a Wachmann annyira ismerte az embereit, 
hogy ő maga diktálta be azok nevét, illetősé
get. foglalkozását. Itt egy mezitlábos, draba- 
lis, rendkívül elzúllött koros férfiről: X. Y., 
gewesener Artillerie-Major . . .

Különben e dolgokat bizonyosan jobban 
tudják azok, akikndk hivatásukhoz tartozik, 
hogy ilyen ügyekkel foglalkozzanak. Ezen pár 
sor Írásomat csak azért írom, mert erről írni 
kell, hogy valami érdeklődés keltessék az ügy 
iránt a hivatalosokban. Szomorú nézni, 
hogy oly sok apró lélek züllik el éven át 
és ijesztő elgondolni, hogy mi lesz ezekből, 
ha embernyi emberek lesznek. Hogy van
nak özvegy anyák és öreg szülők, kik retteg
nek gyermekeiktől és unokáiktól, kiknek lo
pásaitól őket ki sem védheti meg: mert hi
szen ezek, akiktől rettegni kell, még csak 
tizenkét-tizenhárom évesek (de van köztük 
nyolez esztendős is.)

Pedig csak addig lehet a vesszőből ko
sarat fonni, amíg hajlik.

Tömörkény István.

Az előadottakból látszik, hogy a legkü
lönbözőbb ajánlatok várnak elbírálásra, kü
lönösen a burkolati anyag tekinteteben. In
nen az árak közötti tekintélyes különbség is. 
Meggyőződésünk szerint a választást az az 
irányelv kell hogy befolyásolja, hogy melyik 
burkolati anyag a relatíve legolcsóbb, vagyis 
a beadott ajánlatok közölt melyik az, amely 
a legalkalmasabb, legtartósabb és legtetsze
tősebb anyaggal a legolcsóbban vállalkozna 
a fontos rendeltetésű, vasútra vezető utun
kat elkészíteni

Az ajánlatok műszaki feldolgozása még 
folyamatban van, s igy arról beszélni még 
korai, hogy az ajánlatokban megjelölt anya
gok közül melyik felel meg leginkább a ren
deltetésének, s e szerint relatíve melyik aján
lat a legkedvezőbb a városra.

Minden esetre nagy feladat előtt áll a 
képviselet, midőn a legszebb utunk sorsa 
felett határoz. Kívánatos, hogy az olcsóság 
tekintetei ne emelkedjenek döntő indokul a 
hozandó határozatnál

Rés N yirbátorienses.
Nyírbátor, jan. 2.

(—f.) Madarán apó, a képviselőházi 
.korelnök polgártárs1* mint purista is isme
retes és nyelvünkből az idegen szavaknak 
kiküszöbölésére sok irtó háborút vívott már. 
Elnöki működésének első napjáról tői van 
jegyezve, hogy a bejelentések rendjen egy 
sóhajjal igy szólt:

- Következnek az „interpellácziók*. A 
sóhaj — nem kerülhette el — az idegen 
szóért fakadt kebléből, melynek helyes ma
gyar kifejezései nem ismeri parlamenti szó
tárunk.

Példáját követve, Balog-Fuchs Ferencz 
városatyánkon sem esett volna meg az a 
bolond história, hogy a neki hangzatosabb 
idegen szólammal akarván élni, .vadat* ta
lált mondani. Képviselőtestületi gyűlés volt a 
multkoraban hirdetve, de a tagok — nálunk 
ez igy szokás — nem jelentek meg a hatá
rozat képességhez megkívánta tó számban. 
Balog ur, a ki mindig pergeti a nyelvét és 
mindenbe belekontárkodik, sietett ezt kons
tatálni, a mit. megfeledkezve klasszikái ne
velésének nemi hiányairól, ekként cseleke
dett meg:

— A gyűlés nem pernanens, tehát meg 
sem tartható!

Öregeink idejében a kisiskolás nebulónak 
ilyenért szamárfület aggattak hátara, a tár
sak pedig karban zúgták utánna utcza- 
hosszat, hogy:

.Habét Mgnun asinae.
Ouare n**n s«it latiné !*

, Balog ur azonban önelégültségtől ragyogó 
arczczal tekintett e lejreesetl mondásra maga 
kórul, miközben nem egy hallgatója néma 
ámulattal azt gondolhatta magában: mily' 
nagyokos ember!

Hat, ez fátum, amely mostanában 
fenyegetően, sötéten és kíméletlenül állan
dóan ott lebeg Balog fölött, sőt egy valódi 
vad képében karácsony táján újból utol
érte őt.

Mióta itt él közöttünk, az ö prepotens 
és a nagyságot szenvelgő külseje alatt senki 
sem kereste a Nimródtit. Mint hideg, szá
mító és mindennapi munka napszámából 
háruló hasznot telhetetlenül kereső üzlet
ember, a váltótárczák, főkönyvek és az üz
leti tervek es spekulácziók közé temetkezve, 
egyre a zsebét termékenyítő gyakorlati esz
mékkel küzd és őrzi kétes sikereinek sokszor 
alig kimagyarazható titkait; a telet a fütött 
bankszoba nagy üvegtáblája mögül nézve, 
nem is látszott tudni, hogy mi az igazi elve
zet leien. De a hírhedt jegyzőválasztási ügyben 
kizárólag szabadalmazott ügyesze és egye
bekben utazója is a városnak ő, és mint 
ilyennek kötelességei vannak, amikhez ünnep
tájt azt a súlyos terhet is vélte csatolva, 
hogy budapesti u. n. .kegyelmes barátainak*

legalább egy őzecskét juttasson ünnepi asz
talára.

A bökkenő ám, hogy ő nem vadász. 
Semmit sem örökölt Nimród szenvedélyéből 
és már korábban úgy találta, hogy katonás, 
lovagias embernek — nem neki — való 
afféle nomádikus sport a vadászat; az ő 
lelkét az az e és/séges csatangolas föl nem 
üditi és csak arról a gyönyörről van neki 
fogalma, amit a pénz nyújt. Meg aztán fegy- 
vergyakorlata sincs. Ennek te örülj legjobban 
nyájas földirn, szives olvasó, és mint jó lelek 
buzgalommal dicsérd az Urat. Mert képzeld 
csak, mi lenne velünk; mekkora rémületet és 
mennyivel több kárt okozna nekünk ha fegy
verre kapna Balog?

Sok töprengés után végre merész terv 
fogamzolt meg gondolatvilágában, a mit 
csakhamar nyomon követett a kivitel. Két 
embert fogadott meg, fegyvert is adott a 
kezükbe, hogy őzet lőjjenek számára. Mint 
Caesar hires galliai légióit, a melyeknek 
dicső fegyvertényei babérral övezték hom
lokát : oly büszke öntudattal bocsátotta 
útnak a két orvvadászt, akik az ejtendő 
zsákmánynyal budapesti .kegyelmes bará
tainak* méltánylását szerzik meg neki. — 
És miként a monda tartja, hogy Shakespeare 
nagyszerű szónoklatot tartott, midőn mint 
atyja húsvágó üzletének segédje először vá
gott le egy borjút, — azonkeppeti Balog is 
.a helyi érdekek bizonyos kívánalmairól* 
remek disszertációt irt budapesti .kegyel
mes hurutjának* kisérő levelekért a dámvad 
mellé.

De, óh falum! .az orvvadászok rajta 
kapatván, hatóság elé állíttattak es fejenként 
30—3o forint birsaggal bűntetteitek. A 
fegyver a közigazgatási hatóságnál van. A 
tárgyalás folyik* mint a mai hivatalos kom
müniké mondja. Persze, ez elhallgatja azt a 
ravasz kalkulust, a mit mi a fóutebbiekheii 
elárultunk.

A büntető-kódcxxel történt ez az ósz- 
szeútközése arról a nem képzelt dologról 
győzte meg Balog-Jupitert, hogy hatalmá
nak tetőpontján, meg ma is kerül akadálvko 
az ó törekvéseinek utjaba. És az elnökségé 
alatt allo birtokossagi tanácsnak nyomban 
kipréselt bizalmi nyilatkozatával zsebében, 
öklét mutogatja már és fenyegetódzik, hogy 
félre fogja lökni azt a követ es nem tűri. 
hogy az ő birodalmában. Nyírbátorban ő 
fölötte is dumoklesi kardkent függhessen a 
hatósági, meg holmi vadasztarsulat által gya
korolt ellenőrzés.

Még tovább is van Balog úrról uz ének. 
Közéletünknek ez a sok követeléssel es szer
fölött ketes eredményekkel működő ferfia 
újabban ügynöki sikerekkel is akarja övezni 
nevet. Házasság-közvetítőnek csapott lel. és 
mivel czege egeszen uj, azt hisszük, jó szol
gálatot teszünk neki ez ingyenes reklámmal, 
ha kiírjuk róla, hogy províziót az emberek
hez mérten és megallapodas szerint szed, 
előleget azonban a töltetlen bizalom jeléül 
minden esetben követel.

Ügynöki bizottságának kiváló tanujelet 
adta legutóbb egy házasságkötesi ügylet fo
lyamatba tételénél. N. N. államhivatalnok 
jó baratja volt Balognak és az özvegység 
sajtalan kenyerét ette. A másik ügyfél pedig 
egy környékúnkbeii derék úri nő, a ki mint 
Rómeó nélküli Júlia a boldogságnak édes. 
hatalmas vágyával szivében élte magányos 
óráit.

De, mint annyian, N. N. ur sem tudta, 
hogy mily alantjáró lélek Balog és szive 
mily rideg, es hogy nem ismeri azt a ma
gasztos viszonyt, a melynek neve: barátság; 
hogy nincsenek is barátai, csak érdektársai 
és legföllehb poharas czimborái vannak neki. 
Önzetlen barátságot remélt Balognál, a ki 
vállalkozott, hogy özvegyünkkel megismer
teti. N. N. erre rcáállott és beleegyezett, 
hogy Balog a házasságot közvetítse. Ekkor 
rukkolt ki Balog a színekkel, 500 mond: 
ötszáz o. é. Irlot követelven kebelharatjától 
közvetítési díjban. Tisztán csak azért, hogy
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kövesse ennél is jelmondatát: Működésedben 
keresd mindig a hasznot!

Íme uraim, Balog ur már ismeri az 
emberi együttélésnek azt az alakzatát, mely 
a társadalom alkatrészei között a barátot 
és az emberi lélek minden nemes indulatát 
pótolja és nélkülözheti.

Nemde tüneraényszerü férfiú ő, és bol
dog lehet Nyírbátor, hogy ilyen ember — 
az oszlopa!

*

Csak ma adom közre e lapok idei szá
mába szánt e czikket azért, mert a Balog 
ur személyét is érintő egy korábbi csikkem 
hatása alatt Balog ur „baráti jobbot* aján
lott nekem. Nyilván békében akart maradni, 
már csak a népsegélyző-egylet választó köz
gyűlésére való tekintetből is; és hogy meg
akadályozza a mozgalmat, melynek reá nézve 
félelmes jelelenségét önéletrajzának szellőz
tetése által e lap múlt évi utolsó számában 
látta fölmerülni, levélben és szóval is 
kérlelt ingemet és a népsegélyző köz
gyűlésére készülődő ellenzék szóvivőjét. — 
Es én nem akartam annak a kellemetlenség
nek a felelősséget magamra venni, hogy azt 
a hasonlithatlan remek hűhót a Balog ur iránti 
bizalomnyilvanitásnak pompás látványosságát 
holmi leleplezésekkel megzavarjam. Békét 
hagytam neki, kíváncsian arra, vájjon sikerül-e 
neki még egyszer maga iránt hangolni a 
közvéleményt, amikor még elkinlódhatik vala
meddig ; vagy pedig ott a közgyűlésen bukik, 
meg pedig nagyot bukik, mert nem tudott 
szerényen visszavonulni.

Csakhamar kisült azonban, hogy az ő 
bekeajánlata pusztán taktikai fogás volt, 
önzőn és czéltudatosan azzal az eltökélt 
szándékkal kieszelve, hogy az igazságot«meg
félemlítse Őszinte jóakarómnak állitván 
magát, azzal vádolt nehány köztiszteletben 
álló férfiút, hogy az őt érintő korábbi czik- 
kem következtében olyan tá 'adásra kész
tették ellenem, tetszése szerint felhasználható 
nyilatkozatot ajánlván fel neki, hogy hozza 
rólam nyilvánosságra, miként én egy valami 
sértést megtorlatlanul hagytam, és igy nem 
lévén erkölcsi integritásom a kritikusi szerepre, 
szóba sem érdemes velem állani.

Erkölcsi öntudatomat sértették ezek a 
közölt dolgok, és kész lett egy kellemetlen 
ügy. Sajnálnám, ha reám neheztelnének azok 
a tisztes urak. akik a Balog ur jóvoltából 
belekeveredtek a játékba; de hat elvégre 
emberi jogom volt ahhoz, amit tettem, 
amikor társadalmi letemben, személyemben 
es becsületernüen ereztem magamat meg
támadva. A lovagia* eljárás során csakhamar 
oda jutottunk, hogy voltaképp sernminő 
nyilatkozat sem történt, illetve a felkérdezett 
urak megbízóttaiin előtt kijelentették, hogy 
Balog urnák inkriminált előadása hamis, 
valótlan.

Sőt voltak, akik a Balog ur levelét 
olvasva, mindjárt megérezték, honnan tű a 
szél. Akik ót közelebbről ismerik, szokva 
vannak ahhoz, hogy az ő cselekedeteit meny
nyire nem az erkölcsi mérték szerint Ítéljek 
meg; hogy Balog urnái a szó szentsége nem 
ér semmit, szavahihetőségében bízni nem 
lehet, mert neki nem erénye az igazmondás.

Arról is alkalmam volt meggyőződést 
szerezni, hogy ennek az ügynek Balog urra 
nézve rósz‘kimenetelét, a megkérdezett urak
nak annyira kompromittáló nyilatkozatát 
sokan előre sejtették. Mert nem tételezték 
fel, hogy azok a korrekt urak a Balog ur 
erkölcsi megmentésére nyilatkozatot produkál
janak, és az ő egyéniségét ily oldalról igazolni 
és erkölcsi megvédése végett síkra szállani 
siessenek akkor, amikor már kétségtelen volt. 
hogy a viszonyainkban megindult tisztitó 
proczessus feltart hatatlanul felszínre hozza 
az ő életének összes eseményeit: igazi élet
történetet Balog urnák, aki bámulatos ügyes* 
seggel és a sors különös szeszélye révén 
vagyoni jólétre és állásra tett szert nálunk.

Meg vagyon Írva: sunt certi denique 
fines . . . amit — úgy látszik — Balog ur 
Gráczban és Münchenben finesz-nck tanult. 
És a furfangos fineszből valóban jókora adag
gal rendelkezik: egyedül ez a tényezője 
annak a csodálatos ténynek, hogy obskúrus 
múlttal nálunk mégis a közélet előterére 
és befolyásos álláshoz juthatott. Itt azonban 
nem remekelt abban, hogyan kelljen kieveznie 
egy oly örvényből, melynek egyik oldalán 
a scylla, a másikán a charibdis szirtje rnere- 
dez feléje. Ennek a vakmerő taktikának 
nem lehetett más czélja, mint megzavarni 
megijeszteni, visszarettenteni engemet, az 
eredménye azonban csak az Ő katasztrófája 
lesz: botorul kereste a bajt, pedig úgyis már 
lábai alatt a föld ingott.

Igen, az ő kiléte és igazi jelleme nem 
sokára ki fog tűnni, amikor minden álarczot 
róla letépünk és föl fogjuk deríteni életének 
összes hazugságát és összes szédelgését, 
amire bizonyítékaink vannak. Hadd tudják 
meg, hogy még a név, melynek birtokában 
van, sem illeti meg öt. És ettől nem fog 
visszatartani semmi kecsegtetői, legkevésbbu 
fenvegtés !

Hírek.
Farsangi naptár

Január 21 én az izraelita jótékony nő
egylet tánczmulaisága.

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

Február 4-én a .Bessenyei kör* máso
dik házi estélye.

Február 14-én farsang utolsó napján a 
jótékony nőegylet vig estélye.

— Az uj rendőrkapitány.Br. Feiltzsch Bert- 
hold főispán a Sztárek Ferencz elhalálozá - 
savai üresedésbe jött nyíregyházi rendőr
kapitányi állásra Bdtthy Barna eddigi gaz
dasági tanácsost nevezte ki. — A főispán 
választása általános megnyugvást keltett s
Básthy rendőrkapitányt kinevezése alkal

mából nagyon sokan siettek üdvözölni.
— Kinevezés. Báró Feilitzsch Bért hold 

főispán a varmegyei alszámvevői állásra, a 
mely a korán elhunyt Szunyogh Kálmán 
elhalálozásával jött üresedésbe, Borgy János 
vármegyei számtisztet nevezte ki. a kinek 
helyére Milotay Gábort, majd fokozatosan 
Újhelyi Sándort helyettesitette.

— A vármegye közigazgatási bizottsága e 
havi rendes ülését c hó 12-én tartotta meg 
báró Feilitesch Bertkold főispán elnöklete 
alatt, melyek — a szakelőadók havi jelen
tése után, a következő nevezetesebb ügyeket 
intézte el a bizottság: A kálló-semjéni köz
ségi iskola számadása es költségvetése, a 
tanítók fegyelmi ügyeiben kiadott miniszteri 
rendelet, iskola építkezési ügyekben kiadott 
miniszteri rendelet, a gégényi ev. ref. tanítói 
fizetésre 4**0 forint államsegélyt engedélyező 
miniszteri rendelet, az őrladányi evang. ref. 
iskolának államsegélyt engedélyező miniszteri 
rendelet, a geszteredi r. k. iskolának állam
segélyt engedélyező rendelet, a nyirbaktai r. 
katholikus iskolának államsegélyt engedélyező 
miniszteri rendelet, a timári gör. k. iskola 
államsegély kérvénye, a döghei r. k. iskola 
korpótlék iránti államsegély kérvénye, a tar- 
dosi r. k. iskolaszék államsegély iránti kér
vényé, a tisza-szeut-mártoni ev. ref. iskola
szék államsegély átutalás iránti kérvénye, az 
uj-fehértói gk. tanítói állomás javadalmazása 
tárgyában felvett jegyzőkönyv, a gyúrei ev. 
ref. iskolának korpotlékot engedélyező minisz
teri rendelet, a (nagyi rk., a gyulaházi rk., 
a mándoki ev. ref. iskola részére hasontárgyu 
rendelet, a kis-varsányi ev. ref. iskola ré
szére korpótlékul államsegélyt endedélyező 
miniszteri rendelet, a gelsei ev. ref, a gyulaji 
ev ref, a gemzsei ev. ref. iskola részére ha
sontárgyu rendelet, a gemzsei rk. iskola ál
lamsegély kérvénye, a szent-györgy-ábrányi 
rk. iskola korpótlék iránti álamsegely kér

vényé, a kótaji és ibrányi rk. tanítók kor
pótlék kérvényének kiegészitése, a nyírbátori 
izr. iskola korpótlék iránti államsegély kér
vénye, a nyirraadai izr. iskola államsegély kér
vénye. A munkács egyházmegyei tanfelügyelő
ség megkeresése a bökönyi gk. tanító java- 
dalmi jegyzőkönyve tárgyában. Apigy r. k. 
iskolaszékének kérvénye a tanítói újabb ja- 
vadalmi jegyzőkönyv felvétetése iránt, a 
kótaji szőllőskerti községi iskola államsegély 
kérvénye, a nyír-bélteki gk. iskolaszék kér
vénye államsegély átutaltatása iránt, a pócs- 
petrii rk. iskolaszék panaszos jelentése a 
községi elöljáróság ellen, Bózenberg Jakab 
szent-mihályt izr. tanító kérvénye, lakpénze 
tárgyában, a kótaj-szőllőskerti iskola 1&97-98. 
évi számadása, a demecseri rk. iskolaszék 
felebbezése az 1564—98. Kb. határozat ellen, 
vallás és közokt. miniszter rendelete a tanítói 
fóldjövedelmek emelkedési #/0-ának megálla
pítása tárgyában.

— Minta paraszt-gazdaság Nyíregyházán.
A földiái* elésügyi miniszter elhatározta, hogy 
Nyíregyházán. Schubert Pál mintegy h> k. 
holdnyi birtokán, minta paraszt-gazdaságot 
létesít, s annak felügyeletével Kiár Sándor 
gazd. tudósítót bízta meg. A földmivelésügyi 
miniszter, a minta-gazdaság berendezéséről 
már gondoskodott is, valamint megállapí
totta a minta-gazdaság üzem-tervét is.

— A szidorfalvai biró és a farkasok N in 
csekély ijedelmet állott ki a mull hét egyik 
napján Grandi szidorfalvai biró. kinek saját 
elbeszélése szerint, midőn a szomszéd Puz- 
nyákfalváról az esti szürkületben hazafelé 
indult, a falutól alig egy puskalövesnyire i 
ordas útját állotta. A megijedt ember végső 
kétségbeesésében lánczolni, fütyölni, lisztula 
hangon énekelni, hejehujázni kezdett. A meg
lepett farkasok tényleg körülüllek, de nem 
mertek hozzányúlni. A faluból elősietö vas
villás emberek szabaditól*ak ki a bírót épen 
nem irigy lett helyz téből. Nyakan meg ma 
is ki vannak dagadva az erek az ijedtségtől.

— Márk Endre bankettje. Előkelő társa
ságot hivott össze kedden este Márk Fűdre, 
a debreczeni ügyvédi kamara elnök- a Bika 
szálló dísztermébe. A házigazda, ki mindenütt 
ott van. ahol a haza, az egyház, közműve
lődés, jótékonyság. Debreczen »z. kir. varos 
es annak társadalma áldást és érzőszivet 
kívánnak, barátságos lakomára hívta mind
azokat, kik részben jóbarátai, részben kitartó 
munkásságának társai.

Ott láttuk közéletünk legkiválóbb al tkjai 
mellett a kózügyek harezosait, a .szellemi 
munkás osztályt, inelv külömbözó utakon egy 
czelra tör, a haza, varos és társadalom jó
lété leié. Fesztelen jó kedv uralta a tar-asá- 
got, mely a késő éji órákig a legvidámabb 
hangulatban éltette a házigazdát, kit leg
utóbb azon megtiszteltetés ért, hogy a tekin
télyben erős debreczeni ügyvédi kamara elnö
kéve választotta.

Jelen voltak: Kis Áron ev. ref. püspök, 
gr. Degenfeld József. Simonfly Imre, Kiss 
Áron. Matorny Lajos, Brnatli Elemér, Igyartó 
Sándor, dr Hrechus Viktor, SiinonlTy Béla. 
Szunyogh Sándor, Varga Ferenc/., Aczel Géza, 
Körner Adolf. Király Gyula, Vécsey Imre, 
Hajdú Gyula, Bészler Károly, Roncsik Lajos, 
Oláh Károly, Szabó József, Boczkó Sámuel, 
Sárváry Lőrincz, Dobieczky Sándor, Szabó 
Kálmán keresk. Zádor Lajos keresk. dr. Med- 
gyaszay Dezső, Medgyaszay Miklós, Koncz 
Ákos, Hatházy Ferencz, Váradi Géza, Boezán 
Elemér, ifj. Lengyel Imre, dr Tikos Gyula, 
Paksy Károly, Fejér Imre, Csiky Lajos, Ko
vács Lajos, dr. Baczoni Lajos, Elek Lajos, 
Balogh Ferencz, dr. Bartha Béla, Géresi Kál
mán, Komjáthy János. Szentkirályi Tivadar, 
Koncz Elek, Varga Lajos, Kozma László, 
Zdgmond Sándor, Csath Zsigiuond, dr. Pop
per Alajo-, dí. Balkányi Miklós, dr. Losonczy 
Álmos. I izekas Sándor, Kernhofer József, 
Horváth i dván, M i er Emil, Muraközi László. 
Téth István, Horva h János. Serly Ede, Lá- 
ber Mihály, Zoltay Lajos, dr. Király Péter, 
Horváth lalván,
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Ábrahám f-ászló, dr. Bakonyi Samu, dr. 

Békés Sándor, Bedő Lajos, dr. Berger Andor, 
dr. Balázs Bertalan, Buday Gyula, dr. Czeglédi 
Mihály, Des Combes Henrik, dr. Freund Jenő, 
dr. Glück Géza, dr. Gutfreind Sámuel, dr. 
Hegedűs Jenő, dr. Kardos Samu, dr. Kemény 
Mór, Kiss Imre, Kovács József, dr. Kovács 
József, dr. Kőrössy Kálmán, dr. Kun Mihály, 
Lengyel Endre, dr. Magoss György, Márk 
Endre, dr. Megyery Pál, Molcsányi János, dr. 
Moskovics Jenő, V. Nagy Gusztáv, dr. Nagy | 
Kálmán, dr. Nagy Lajos Nagy Sándor, Ost- 
varth Ferencz, dr. Ozory István, dr Popper 
Mór, dr. Reichard Manó, dr. Sáray Bertalan, 
Szabó Antal. Szilágyi Bálint, Szilágyi Imre, 
dr. Szűcs Géza, Tordai Gábor, dr. Tűdós 
János, dr. Tüdős László, Ujváry István, Vadon 
Sándor, dr. Vásárhelyi Zoltán, dr. Weisz Ber- 
nát, dr. Weisz József, dr. Tervey Tamás. dr. 
Újlaki Hugó, dr. Dóczy Emil, dr. Nyíri Ernő. 
Újlaki Géza, Ábrahám Dezső stb.

Ahol annyi szónoknak született, ember 
gyűl össze, mint ezen fesztelen barátságos 
vacsorán, buján terem a dikczió. Volt is po- 
harkószöntő temérdek, a legtöbb a népszerű, 
szives házigazdát eltette.

A pecsenyénél Márk Endre szólalt fel. 
Az n kedvig vendégeit és ezek családtagjait 
köszöntötte fel.

Utánna Szilágyi Imre, az ügyvédi ka
mara helyettes elnöke kért szót s a kamara 
minden téren fáradhattam buzgó erderndus 
elnökére és nejére ürítette poharát. Ztig- 
mond Sándor egyházkerületi főjegyző különö
sen mint példás egyháztagot, liernáth Elemér 
kir. táblai elnök a bírói kar nevében köszön
töttek fel Márk Endrét. Dr. Tüdős János 
Kiss Áron püspököt. Materny Lajos ág. ev. 
h. főesperes gróf Degenfeld József fögond- 
nokra inondt ik felkószöntőt. Simon ffy Imre 
mint 50 éves diplomás ügyved Márk Endrét 
es kartársait, kiket a társadalom minden té
rén ott szeretni látni az ügyvédi kar, Vécse.y 
Imre ti), főjegyző a tanács nevében, a tanács 
jóakaró támogatóját ugyancsak Márk Endrét, 
Ifalogh Ferencz bittanár a kollégium nevé
ben, Dóczi Emil az ügyvédjelöltek részérói, 
Fejér Imre a nyíregyházi kartársak képvise
leteben szintén a házigazdát éltette. Csáky 
Iái jós hittanár Bernáth Elemért, Márk Endre 
gróf Degenfeld Lajost, lladháty Ferenci do
hánygyári igazgató Mark Endrené úrnőt, 
Márk Étidre SiraoníTy Imrét éltette. Kel kö
szöntőt mondottak még: Elek Lajos, Géresi 
Kálmán. Torday Gábor, Ahrahám I)caő, Lo
sonca Almot, dr. liarzom Lajos, Szilágyi 
Daliét, Tóth Kálmán, Fakty Károly,

— EskUdtszéki tagok összeírása. Tudva
levőleg az uj bűnvádi perrendtartás s vele 
az esködUzéki intézmény a jövő évi január 
ho 1-só napján fog életbelépni. Az előké
születek az egész országban folyamatban 
s különösen azon polgároknak összeírása, a 
kik esküdtkepesek, vagyis 26-ik életévüket, 
betöltötték, magyarul Írni es olvasni tudnak 
s legalább 20 korona allarni adót fizetnek — 
most van folyamatban a városháza nagy
termében. Az összeírás meg nehány napig 
fog tartani.

Előléptetés. Darras Gábor fényi ura
dalmi intézőt — ki regebben Kotajban a gr. 
Lonyay birtokban mint gazdatiszt volt alkal
mazva — Haas és Deutsch urak, torontáli 
birtokukba főtisztté nevezték ki.

— Az eperjesi theologusok Otthona javára, 
varosunkban rendezett hagverseny tiszta 
jövedelme 153 frt 68 kr, a mely összeg inár 
el is küldetett rendeltetési helyére, Eperjesre.

— Gyászrovat. Alólirottak mély fájdalom
tól megtölt szívvel jelentik a felejthetlen jó 
anya. nagyanya, testver, sógornő és rokonnak 
ozv. greifenfelsi lovag Pelhrimovstky Vilmotné 
szül. Dezséri Tuláts Annának folyó 1899. 
évi junuár hó 8-án délelőtt 10 órakor, 
eleiének 55-ik évében történt gyászos el
hunytat. A megboldogultnak hűit tetemei 
folyo 1890. évi január hó 10-én délelőtt 10 
órakor ingnak a róni. kalh. vallás szertartá
sai szerint, a honvéd-uteza 8-ik számú halot

tas házból, a vasút melletti sirkertben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő gyászisteni 
tisztelet pedig, folyó hó 11-én reggeli 8 
órakor fog az egek Urának bemutattatni. 
Nyíregyháza, 1899. január 8-án. Legyen 
őrök nyugvása oly csendes, mint a milyen 
mély fájdalom kiséri sírjába! Pelhrimovszky 
Margit férj. Fintor Gyuláné, Pelhrimovszky 
Irén, Pelhrimovszky Aladár, Pelhrimovszky 
Sarolta gyermekei. Fintor Gyula, vő. Dezséri 
Tuláts Sándor és neje Dessewffy Pauline, 
Dezséri Tuláts Ede és neje Zagróczky Irén 
testvérei. Greifenfelsi Pelhrimovszky Érnest 
Wihan Ferencz sógora, őzv. Kaba Róza 
sógornő. Fintor Zoltánka és Jenőke unokái. — 
özv. Korocz Károlyné szül. Gonda Ilona s 
gverinekei: Ilona s férje: Héthy Gusztáv és 
gyermekeik : Margit és Zoltán; Géza, Béla. 
Balázs úgy a maguk, mint számos rokon 
nevében is, fajdalomtol megtört szívvel 
tudatják, hogy a szerető férj, vő, apa, nagy
apa, após, testvér és sógor Korocz Károly 
a felső-szabolcsi tiszai árinentesitő társulat
nál felügyelő folyó év január hó 14-én d. u.
5 órakor, élelenek 58-ik, boldog házasságának 
26-ik évében hosszas szenvedés után meghalt. 
A drága hamvak januar 16-án délután 1 
órakor fognak a bcrczeli temetőbe, az ev. 
ref. egyház szertartása szerint elteinettetni. 
Bérezel, 1899. január hó 14. Szeretteinek 
áldó emlékezete virraszszon siri álma felett!

— A kereskedő ifjak tánczmulatsága. A 
nyíregyházi kereskedő ifjak egylete saját 
pénztára javára 1899. január hó 28-án, a 
Korona-szálló dísztermében tombolával egybe
kötött zártkörű láncz-estelyt rendez. Bdépti 
dij : Családjegy 6 korona, személyjegy 2 
korona, nagy páholy 16 korona, kis páholy 
10 korona. Felülfizetések köszönetéi fogad
ta la k  es hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek 
előre válthatók Blumberg József, HolTmann 
Adolf és Ruzsonyi P il urak üzleteiben. A 
kereskedő ifjak eddigi szokásukhoz híven az 
idén is hozzájárulván a nyíregyházi farsang 
élénkítésiben^ vállalkozásuk — tekintettel a 
körültekintő rendezésre méltóin Jfog sorakozni 
a múlt sikereihez.

Jóváhagyott alapszabály. A bűd-szent- 
inihályi orthodox izraelita hitközség alapsza
bályait a vallás és közoktatásügyi miniszter 
jóváhagyási záradékkal ellátta.

Olvasóköri bál. A tisza-löki olvasókör, 
könyvtára gyarapítására, február hó t-én a 
központi nagyvendéglő helyiségeiben, zártkörű 
tánczmulitságot rendez. Belépti dij: 2 korona, 
családjegy 5 korona. A meghívókat a hét 
folyamán küldik -zét.

— Köszönet nyilvánítás. A helybeli jót. 
nőegylet áltál rendezett műkedvelői előadás 
alkalmából, Propper Samu ur a jótékony cr.él 
érdekében 4 Irtot fizetett felül. Fogadja érte 
hálás köszönetemet: Pazar Istvanné pénz
táros.

— Tűz a nagykállói országos tébolydában.
Folyó hó 10-én reggel a nagy-kállói orszá
gos tébolydában tűz ütött ki. A tűz oka az 
volt, hogy egy kémény az úgynevezett .Ma
jor pank“ mellett vezetett el s az valahogy 
tüzet kapott, s rövid idő alatt mar a női osz- 
tál. czclláinak plafonjai égt**k. A tüzet hamar 
észrevették s a tűzoltók gyors megjelenése 
hamar elfojtotta azt. A kár körülbelül 200— 
300 frt.

— Adakozás. Fried Dániel ur, szegény 
hitsorsosaink között való kiosztás czeljából 
30 koronát küldött hozzám. Fogadja a jóté
kony adakozó, — aki már többször adta 
neinesszivúségenek tanujelet, — ez utón is 
hálás köszönetemet. — Nyíregyháza, 1899. 
január 14. Iiaruch Arnold, hitközségi elnök.

A nagy-kállói görög szertartási! kath. 
egyház folyó 1899. évi jaiuár hó 22-én 
sajat iskola termében tanszerek beszerzésére 
zártkörű táncxrigalmat rendez. Belépti-dij: 
Személyenkint i korona. Családjegy 2 korona. 
Kezdete este 8 órakor.

— A „Nyirmadai takarékpénztár" részvény- 
társaság első évi rendes közgyűlését e hó 
29-én d. e. 10 órakor tartja meg Nyirinadán,

saját helyiségében, a következő tárgysorozat
tal: Két jegyzőkönyv hitelesítő választása. Az 

: igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése 
! az 1898. első üzleti év eredményéről, ennek 

kapcsán a zárszámadások megvizsgálása, a 
mérleg megállapítása és a tiszta nyereség 
felosztása iránti határozathozatal. Az igazgató- 

! ság és felügyelő-bizottság részére a felment- 
I vény megadása. Öt rendes és két potfelügyelő- 
! bizottsági tag, három évre való megválasztása. 

Folyó évi január hó 15-ig az igazgatósághoz 
netaláni Írásban beadott indítványok tárgya
lása. Vezérigazgató fizetésének megállapítása.

— Köszönet nyilvánítás. Juhász Terézia 
őzv. Barzó Jánosné asszony, a nyíregyházi 
ág. h. ev. főgyranasiumnál kétszáz forintos 
ösztöndíj-alapítványt létesített. Fogadja nem-'s- 
szivü alapitványozó nő adományáért, addig 
is, inig ez irányban a főgymnasium tanácsa 
intézkednék, a főgymnasium nevében hálás 
köszönetünket. Nyíregyháza, 1899. január 14. 
Dr. Meskó László, főgymn. felügyelő, Marti- 
nyi József, főgymn. igazgató.

— Mulatság. A nagykállói keresztény nő
egylet folyó 1899. évi január hó 21-én a 
Casinó helyiségeiben a nőegyleti pénztár ja
vára felolvasással egybekötött táncz-estélyt 
rendez. — Belépti dij: Személyjegy egy frt. 

Családjegy 2 forint. Feiülfizetések köszönettel 
fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Kez
dete este 8 órakor.

— Zárva lesznek az iskolák. Az alispán 
tudvalevőleg a kanyaró járvány miatt az 
összes nyíregyházi népiskolákban és óvodák
ban a mai napig szüneteltette a tanítást. 
Ezen idő alatt a kanyaró járvány nem csak 
nem szűnt meg, de folytonosan terjed, miért 
is a polgármester kérelmet intézett újólag az 
alispánhoz, hogy rendelkezésének hatályát a 
népiskolák és óvódák bezárására vonatko
zóan február l-ig terjessze ki.

— Műkedvelői előadás. A nyíregyházi 
iparos ifjúság önképző egylete saját pénztára 
javára folyó évi január hó 22-én este, egy
leti helyiségében jótékonyczélu műkedvelői 
előadást rendez, mely alkalommal elóadtik: 
Az Uzsai Gyöngy, Gerő Károly népszínműve. 
Helyárak: I. rendű 60 kr. II. rendű 10 kr. 
Kezdete 8 órakor.

— Görög katholikus parokhia Debreczenben.
Több mint bizonyos, hogy Debreczenben a 
görög katholikusoknak legközelebb parókhiat 
fognak állítani. Erre enged következtetni leg
alább is az a mozgalom, mely Firczák Gyula 
munkácsi gör. kath. püspök utján egyenesen 
a vallás és közoktatásügyi miniszterhez for
dul egy helyi önálló segédlelkészi állom is 
mielőbbi szervezése iránt. Varga László 
h.-böszörményi g. kath. alesperes ugyannis 
lehető körülményesen indokolt és bizonylatok
kal ellátott kérvényt szerkesztett a miniszter
hez, melyben a felállítandó lelkészi állom i- 
javadalmazasának módjáról is szólván, azt a 
vallásalap terhére kívánja engedélyeztetni. A 
kérvény s az általános mozgalom alapját fő
képen az képezi, hogy Debreczenben a gör. 
katholikusok helyzete helyben lakó pap nél
kül csak nem tarthatatlan, a mennyiben az 
itt levő 1600 gór. katholikust 20 kilométer 
távolból Böszörményből, hol anélkül is 
sokan. 2500*an vannak, administrálni teljesen 
lehetetlen.

— Névváltoztatások. Friedmann Bern it 
nyíregyházi vasúti tisztviselő vezetéknevet 
Faragóra, Klein Bernét pthrügvi lakos pedig 
Kcrirc változtatták meg belügyminszteri f i -  
gedélylyel.

— Gazdasági lap Nyiregvházán. Siinitski 
Endre, a Felső-Szabolcsi Gazdasági Egyesü
let titkára „Gazdasági Értesitu* czim alatt 
gazdasági lapot óhajt szerkeszteni. Lápján 
előjegyzési felhívást bocsátott ki, amelyben 
a lap czélját körvonalazz •. A felhívásból 
közöljük a következőket: A Szabolcsvármegve 
területen létező h dyi politikai és társadalmi 
lapok nem foglalkozhatnak kizárólag mező
gazdasági kérdésekkel. Hoznak ugyan eg»- 
szer-másszor a mezőgazdálkodás körébe vágó 
szakközleményeket, de a mezőgazdasági köz
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életet, annak egész működésében felölelni és 
tájékoztatást nyújtani a ma egyre gyakrab
ban felmerülő mező- és közgazdasági kérdé
sek és irányzatokról nem lehet s nem is 
hivatásuk. A már 4 éve megindult mező • 
gazdasági közérzület örvendetes fellendülése 
ma sokkal inkább, mint bármikor reánk 
parancsolja, hogy eszméinknek, törekvései
nek, és nagyon fáradságos munkáknak mi
nél több követőt és munkatársat szerezzünk. 
Ki lett már mondva, hogy a mezőgazdasági 
válság sikeres megoldása s a nemzet fenn
tartó elem sorsának megérdemelt javulása 
csak úgy várható, ha a magyar gazdaközón- 
ség lemondva eddigi tétlenségéről, egy testté 
egyesül s apraja nagyja vállveteti munkával 
igyekszik a mezőgazdasági érdekeknek, úgy 
a társadalom, mint a helyi és országos tör
vényhozásnál támogatást és nyomatékot 
szerezni. Ezen egyesülésnek itt Szabolcsme- 
gyében eddig a többek között egyik igen 
nagy akadálya az volt, hogy a gazda közön
ség azon része, mely tulajdonképen a több
séget képezi, a legújabb időkig jóformán 
tájékozást sem szerezhetett arról, hogy a 
mezőgazdasági közvélemény minő kérdések 
megoldásával foglalkozik. Ezen állapot meg
szüntetése végett Szabolcsvarmegye gazda
sági egyesülete az országos mezőgazdasági 
mozgalom megindulásakor l89.'>. évben ki
adta ugyan a .Gazdasági Értesítőt*, de szo
rult anyagi viszonyai miatt azt fenntartani 
uein tudván, beszüntette, s igy vállalkozása 
majdnem halva született. Annyit azonban 
mégis sikerült elérnie, hogy a vármegye 
gazdái egyrészének ügyeimet felhívta egy 
helyi mezőgazdasagi szaklapra, melynek meg
szűntekor egyre tömegesebben nyilvánultak 
a panaszok a Ijp megszüntetése felett. S e 
panasz indokolt is volt, mert gazdaközönsé- 
günk azon része, mely a fővarosban meg
jelenő mezőgazdasági szaki ipokat meg nem 
rendeli, a lap megszűnte állal elvesztette 
egyetlen olvasmányát, melyből saját szűkebb 
otthona niezöga/.dasagi helyzetéről tudomást 
szerezhetett. Hogy ezen jogos panasz meg
szűnjön elhatároztuk, hogv .Gazdasági Érte- 
si ő* czimen egy mezőgazdasági helyi szak
lapot inditunk mén s megkísértjük gazda- 
közönségünk azon részenek, mely az orszá
gos es helyi mezőgazdasági mozgalmakról s 
a mezőgazdasági közszellem fejlődéséről 
eddig elégséges tudomást nem szerezhetett, 
egy oly lapot adni kezébe, mely havonkint 
kel szer megjelenve amellett, hogy a létéi ti 
küzdelemben állandó tanácsadója lesz, nyom- 
roi-nyomra értesíteni fogja arról, hogy a 
mezőgazdalkokas terén úgy itthon, mint az 
egesz országban s különösen ennek szivében 
mi történik. Meg fogjuk jelölni idónkint azon 
iranyeszméket, melyeknek felkarolása és kö
vetése egyeni boldogulásunk érdekeben szük
séges és elkerúlhetlen. Közölni fogjuk azon 
kormány intézkedéseket, melyek a mezőgaz • 
daság érdekében időnkint tétetnek. Állandóan 
napirenden kívánjuk tartani a mezőgazdasági 
szövelkezési eszmet, s példákkal fogjuk meg
világítani azon előnyöket, amelyeket ez min
den egyes gazdatársunknak kűlön-külön is 
nyújt. A gazdasági egyesületi elet tevékeny
séget állandóan napirenden tartjuk, nemkü
lönben azon eredményeket is, melyeket a 
Szabolcsmegyei gazdasági egyesületnek, minta
telepén, a tulajdonképem mezőgazdálkodás 
növénytermelés és állattenyésztés terén el
érnie sikerül. A gazdák köréből beérkező 
kerdezöskődesek és feleletek részére állandó 
rovatot fogunk nyitni s elő kívánjuk mozdí
tani a mezőgazdasági termények és termé
kek értékesítését is, azáltal, hogy hirdetési 
rovatot nyitunk, melyben mérsékelt díjért a 
mezőgazdaság keretébe vágó összes beszer
zendő és eladó termények és termékek hir
detését elvállaljuk. A .Gazdasági Értesítő* 
előfizetési ára egy évre 3 frt, fel évre 1 frt 
•>o kr. A lap csak akkor fog megindittatni, 
ha legalább száz állandó előfizetője lesz. 
Az előjegyzések folyó hó végéig Piringer 
János könyvnyomdájához Nyíregyházán, inté- 1 
zendók.

— öngyilkostág. Puchy Endre nyíregy
házi születésű üveges, még a múlt évben Kés
márkon, Schvarcz Kornél oltani építésztől 30 
frt előleget vett föl s aztán decz. 18-án meg-

i szökött. A késmárki rendőrség megkeresésére 
a nyíregyházi rendőrkapitányság e hó 14-ére 
megidézte Puchyt, ez azonban a helyett, 
hogy a rendelkezésnek eleget tett volna, ki 

I ment a sóstói erdőbe nem messze a vámház
tól s ott egy fára fölakasztotta magát. A 
vámos vette észre a dolgot, de Puchy akkor 

I már halott volt. Érdekes, hogy a szeren
csétlen ember már három évvel ez előtt is 

j öngyilkos akart lenni, a fölött való bánatá
ban, hogy mint üveg-kereskedő megbukott. 
Akkor azonban figyelmessé lett rendőrség 
megakadályozta szándéka kivitelében. Rövid 
időre ezután éhséggel akarta magát elpusz
títani. Elrejtőzött bátyja házának padlásán, 
ahol néhány nap múlva az éhségtől félholtra 
válva találták meg. Ekkor kivándorolt Ame
rikába, ahonnan a múlt évben jött vissza s 
Késmárkon telepedett meg, ahonnan — az 
említett körülmények között — eltűnt s Nyír
egyházára jött, ahol végre is önkezűleg 
vetett véget életének.

— Tragikus játék. Tisza-Eszláron — mi
ként levelezőnk Írja — végzetes szerencsét
lenség történt. Szélát József 14 éves gyermek 
egy tajték pipán kétcsövű régi szerkezetű 
rövid fegyvert vásárolt Dojcsák György volt 
kerülőtől, s ezzel társai mulattatására lövöl
dözött. Lazik Miklós fi.inak ezt mondva: vi
gyázz, inért meglőlek. Ezzel lőtt, de oly sze
rencsétlenül, hogy a serét egyik szén ébe 
futott, mely rögtön kifolyt, mig egy másik 
serét szájat sértette meg. A serét behatolt 
az agy velőbe. A gyilkos liu elbujdosott, s 
még e/.ideig a csendőröknek nem sikerült őt 
megtalálni.

— A petróleum ádozata. T.-Polgáron a 
múlt szombaton inegegett egy négy éves fiú. 
Újházi Józsefné eltávozott lakásáról, egyedül 
hagyva odahaza négyeves kis fiát. A gyer
mek, mikor sötétedni kezdett, meg akarta 
gyújtani a petróleumlámpát s gyújtás közben 
a lámpa felborult s a petróleum végig ön
tötte ruháját. A gyermek e közben az égő 
gyufát is kiejtette kézéből. A petroleuinos 
ruha meggyulladt s mire anyja hazaérkezett, 
a kis fiú már halva volt. — Teljesen meg
égett.

— Érdekes látogatója volt múlt hó 30 án 
a gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyárnak, 
mely most már keletre is sikeresen exportál, 
Abdullah Ben Sayd Tarik tifliszi kereskedő 
személyében ki európai üzleti útjában Buda
pestre is betért, hogy többek között, nevezett 
gyár főképviselőségét is megszerezze magá
nak. Sárkány Arnold vezérigazgató ama kér
désére, hogy miképen fogja öszeegyeztetni a 
nagy mennyiségben vásárolt cognac eladását 
a Korán tilalmával mosolyogva válaszolt a 
barna kereskedő: „Italnak tilos, de hát segítünk 
magunkon s recipén iratunk cognacot a 
doktorral, orvosságot szedni pedig a Korán 
nem tiltja !*

— Gyilkos unokatfcscs. Hajdú-Böször
ményben néhány nap előtt a lakásán halva 
találták H. Molnár Mihályné, Demeter Anna 
70 éves özvegy asszonyt, a ki egyedül lakott 
házikójában. A holttest fején véres ütéseket 
fedeztek tel. Kétségtelenül megállapították azt 
is, hogy az öreg asszony rablogyilkosság 
áldozata, mert 00—bOO frt megtakarított 
pénze, váltók és kötelezvényei hiányoztak 
ládájából. A gyilkosság gyanúja csakhamar 
Demeter Istvánra, a meggyilkolt asszony 
unokaöcscsére irányult, a kinél a házkutatás 
alkalmával vérfoltokkal beszennyezett nadrá
got találtak. Demeter István örökölte volna 
testvérével együtt gyermektelen nagynénjé- 
nek a vagyonát. A gyanút, bár a gyilkos ko
nokul tagad, megerősíti az is, hogy Demeter 
István nagynénje! nyolez temetkezési intézetbe 
íratta be s mindenütt ő fizette érte a juta
lékot. A gyilkost erős fedezet alatt a deb- 
reczeni ügyészség börtönébe szállították.

A műkedvelői e lőadderól.
Mikszáth Kálmán szerint a lutheránu

sokat — a többek között — arról is meg 
lehet ismerni, hogy mikor valamelyes dolog
ban a saját véleményüket nyilvánítani akar
ják, mindig azzal kezdik: „őszintén meg
vallom . . .“

Ezzel a Mikszáth szerint lutheránus frá
zissal kezdjük ezúttal referádánkat.

őszintén megváltjuk, hogy mikor hírét 
hallottuk annak, hogy a nőegylet második 
műkedvelői előadásul a Falu rosszát válasz
tották, a választást épenséggel nem találtuk 
szerencsésnek.

Megvalljuk őszintén azt is, hogy miért? 
(Mikszáth szerint is igy tesznek a lutherá
nusok.)

Azért, mert a Falu rosszát annyira is
mert, mindenki által annyiszr látott, egyszóval 
elcsépelt darabnak hittük, amely vagy nem 
fog közönséget vonzani, vagy ha fog, olyan 
összehasonlításokra ad alkalmat, amelyek a sze
replőknek, s egyáltalában az egesz előadásnak 
nem válik előnyére.

A Falurosszára is illik az a Podma- 
niczky Frigyes bárónak tulajdonított mondás, 
hogy ezt a darabot is „vagy jól, vagy se
hogy, — de adni kell!*

És épen azért adni kell, mert elismert 
gyöngye a néps/.inmüirodalomnak és mert 
valahol valakik csak még előadták, mindig 
azt hitték, hogy jól is adják: alig van széles 
e hazának tizenöt esztendőt betöltött olyan 
honleánya és honfia, aki ne ismerné.

Ezért látszott veszedelmes kísérletnek a 
műkedvelők vállalkozása, azaz hogy a darab 
megvalasztása.

Hanem, mint rendesen, ha valaki sokat 
vár, keveset kap, s viszont ha keveset remei, 
kellemesen csalódik : ez utóbbi következet be 
a Falu roszával is.

Kellemesen csalódtak mindazok, akik a 
szombati, meg a vasárnapi műkedvelői elő
adás sikerében kételkedtek.

Olyan előadást láttak, amelyet egész 
bátorsággal hasonlíthattak össze akármelyik 
már látott Falurossza-elő-adassal.

A szerepek egytől egyig a legjobb kezek
ben voltak s egyenesen lehetetlen valamenyi 
közreműködőt érdeme szerint méltatni, játé
kukra megfelelő jelzőket találni és ezeket a 
jelzőket variálni is.

A nőszereplők közül Finum Rózsi sze- 
mélyesitőjét Lukács Ilona kisaszonyt kell 
első helyen kiemelnünk. Nem csak szerepének 
első rendű voltáért, hanem játékáért és éneké
ért is egyaránt.

Tűzről pattant helyre menyecske volt 
minden izében. Úgy megpörölt a három kot
nyeles asszonynyal, akiket Jósa Andrea, 
Ballag Iza és Horváth Ilonka személyesí
tettek sikeresen — úgy odamondogatta a 
magáét a kemény Feledinek, úgy elkaczerko- 
dott Göndör Sándorral, úgy ráolvasta az 
igazságot a vén Gonoszra, hogy még !

Játékához méltó volt eneke. Tisztán 
csengő, hajlékony, iskolázott hangja a bús 
nótákban szinte elandalitotta a közönséget, 
hogy aztán a frissivei ismét felpezsdítette. 
A „Biro uram* kezdetű újabb keletű inüdal 
sokáig fog még csengeni azok fülében, akik 
tőle hallották! Pedig sokan voltak.

Az ártatlanul sokat szenvedő Feledi 
Boriska szerepében Maurer Irénke k. a. adta 
tanujelét meglepő színpadi képessegeinek. 
Behízelgő kellemes orgánuma, üde megjele
nése mintha egyenesen erre a szerepkörre 
volna teremtve. Párbeszéde Gonoszszal a 
krumpli háuiozasnál, találkozása a titokban 
imádott Göndörrel, a vizparti magánjelenete, 
majd Göndörrel való jelenese; minden sza
vában, minden mozdulatában egyenesen mű
vészi volt s nem egy könnyet csillogtatott 
elő a nézők szemeibe.

Bátki Tercsi szerepében Trajtler Anna 
k. a. játszotta meg igen kedvesen, főként 
a Feledi Lajossal való duzzogási jelenetek-
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ben igazolva a Lajos gyors kibékülési hajla
múnak jogosultságát.

Külön elismerés illeti még tíencs Etelka 
kiasszonyt, aki a vén Gonoszné szerepében 
nemcsak nagy önfeláldozást tanúsított festett 
ranczaival és lisztes hajával, de zajos derült
séget is keltve hangos sopánkodásaival.

A férfiak közül Göndör Sándor szerepé
ben Okolicsányi Dezső ur adta újabb bizony
ságát erős előadó képességének. Különösen a 
második felvonásbeli korcsmázó jelenete, 
valamint búcsúja falujától, állott magasan a 
műkedvelői színvonal felett. Gyönyörűséget 
okozott hallgatóságának érzéssel énekelt 
dalaival is, jóllehet erős rekedtseggel kellett 
küzdenie.

Feledi Gáspárt Porubszky Pál ur játszotta 
meg. egyaránt kitünően személyesítvén a 
büszke bírót és még büszkébb apát, de a 
megtört szivü apát is.

Feledi Lajosnak — meglehetős limonádé 
izú — szerepében Szabó László ur mutatta 
meg ismét hasznavehetőségét.

Egyik hírneves színikritikus szavaival 
élve : egyenesen „kolosszális" alakítás volt a 
dr. Maurer László úr a Gonosz Pistája. A 
szalon-szerepek elismert hivatott szemel>esi- 
tője olyan pompás agyafúrt bakter volt, hogy 
csak úgy rengett a színház a derültségtől 
minden jellemző mondására és mozdulatára.

Jól jártak a kezére Oltványi Ödön úr 
(Jóskái es Milotay Gábor úr (Cserebogár 
Jóska) is

Zajos derültségnek voltak okozói több 
ízben, sőt már megjelenésükkel is a két czi- 
gány személyesitői: Juhász Sándor és Vay 
Zoltán urak, kik közül az utóbbi az első fel
vonásban az ittas kántor szerepében is ka
binet alakot produkált.

Szóval végig a szereplők névsorán, csak 
jót es dicsérőt lehet elmondani, anélkül, hogy 
erre a műkedvelőkkel szemben köteles tekin
tetekre kellene figyelemmel lennünk.

A szebbnél szebb fiatal leányokból és 
csinos fiukból alakított kar nagyban élénkí
tette az előadást és emelte annak külső si
kerét. *

A színház szombaton este zsúfolásig 
megtelt s vasárnap este is tisztességesen meg
telt ház előtt ismételték meg az előadást, 
amely — a hosszú felvouásközök miatt — 
mindkét este 11 óra után ért véget.

A vasárnapi előadás után a Korona ét
termiben gyűlt össze a műkedvelők serege 
hozzátartozóikkal es ismerőseikkel, ahol va
csora végeztével olyan tánczmulatságot rög
tönöztek, hogy csak hajnali 4 óra után tér
tek nyugovóra a próbák és előadások alatt 
kifáradt műkedvelők, akiknek búzgalm.i és 
áldozatkészsége ezúttal ismét pár száz fo
rinttal gyarapította a nöegylet pénztárának 
bevételét. ö.

C S A R N O K .
Zsidó honvédek.

Mikor a magyar független minisztérium 
a maga egészében kezdett kiábrándulni a 
bécsi reakezió sötét üzelmeire nézve és látta, 
hogy mily veszély fenyegeti a hazát déli ha
tárán első sorban, a horvátok nyílt pártütése, 
a szerbek és oláhok ellenséges mozgolódásai 
által, rendes katonaság pedig alig áll rendel
kezésre. mert hiába sürgeti a magyar ezre
diknek a hazába való visszarendelését, akkor 
elhataiozza, hogy a magyar néphez fordul 
nemzeti hadsereg előállítása végett.

Már 1848. május 16-án tehát egy kiált
ványt bocsát ki gróf Batthyány miniszterel
nök és Baldacci ezredes, a nemzetőrség fő- 
parancsnokának aláírásával a .Hazafiakhoz", 
mondván: .Szeretett magyar hazánk láthatá
rán veszélyes felhők tornyosulnak. A törvény- 
parancsolta nemzeti őrseregen felül szüksé
ges haladéktalanul egy tízezer főből álló ren
des nemzetőrség felállítása. A haza nevében 
szólliltatnak tehát fel mindazon honlakosok,

kik e rendes nemzetőrségbe, az ország zász
laja alá, a királyi trón, haza és alkotmány 
védelmére belépni kívánnak, hogy magukat 
a következő hadfogadó (Werbung) helyeken 
bejelentsék."

Egy önkéntes sereg toborzását rendeli 
tehát el a magyar kormány, melyet egyelőre 
rendes nemzetőrségnek nevez, és ezért az 
összes honlakosokhoz fordul, akikhez, bár 
nem polgárok, a zsidók is tartoznak.

Ezek tényleg kapva-kapnak az alkalmon 
és beállanak az önkéntes nemzetőrségbe, mi
dőn még az állandó nemzetőrség sehol az 
országban be nem veszi őket soraiba.

A pesti zászlóaljnak, mely nemsokára a 
Dráva mellé ment, majdnem egy harmada 
zsidó. Ezekhez az önkésekhez junius huszon
kettedikén a Károlykaszarnya udvarán Schwalb 
Lőv, pesti rabbi lelkesítő avató beszédet in
téz, azt mondván többek között nekik:

.Testvéreim ! a haza hiv benneteket iga
zának, becsületének, osztatlan egységének vé
delmére! Rajta hát, kövessétek hivó szavát 
örvendező szívvel, lángoló buzgalommal, bajt 
és halált megvető bátorsággal! Bizonyulja
tok Magyarhon igaz fiainak, ép úgy, mint a 
hős Makkabeusok méltó utódainak."

Pesten kívül még Pozsony, Kassa, Mis- 
kolez, Xagy-Károlv, Nagy-Kálló, Debreczen, 
Gyula. Szeged, Eger, Zala-Egerszeg, Szom
bathely. Fejérvár. Kaposvár, Szegzárd, Pécs, 
(íyőr, Komárom, Veszprém, Jászberény, Kun- 
Szent-Miklós voltak kijelölve.

Hogy pedig a zsidók mindenütt egy
aránt siettek az önkéntes csapatokba be- 
állani már az első Ízben, azt bizonyítja az 
egyes fen maradt adatokból való következte
tésünkön kívül egy kiváló szemtanunk sza
vahihető állítása. Klapka György tábornok, 
Komárom hős védője, azon tényt bizonyítja, 
hogy a zsidók közül mindjárt az első 10 
zászlóalj alakításánál sokan jelentkeztek.

.Én — úgymond — a 6. (veszprémi) 
zászlóalj alakításával voltam megbízva és 
emlékszem, hogy azon 800 ember között, 
akikből zászlóaljunk állott, majd egy 12-ed- 
rész zsidó volt. Ép oly számosán voltak a 
3. (szegedi) zászlóaljban találhatók, akik közé 
főleg a Bácska zsidósága állott.

Sok zsidó volt a 4. (győri) és a 9. (Kassai), úgy mint a többi zászlóaljak legnagyobb részében.
Bonyhádnak például alig 300 családból 

álló zsidó községé 36 embert adott a maga 
részéről, sőt itt német parasztok zsidó ifja
kat fogadnak maguk helyeit az önkéntes se
reg részére. Hasonlókép csatlakoznak e csa
pathoz — ottani jelentés szerint - -  zsidók 
Dunaföldvár, Bölcske, Tolna, Szegzárd, Si- 
montornya, Görbő, Dombóvár, Fadd, Hö- 
gyész és Gyönk helységeiből. Szombathelyen 
a csekély számú zsidók közül 5 ifjú áll be 
önkéntesnek, köztük egy, ki akkor .8-ik 
diák", Grünwald Bernét, most nyugalmazott 
miniszteri tanácsos.

A többi között még számos zsidó volt 
a Zrínyi Miklós-szabadcsapatban, mely Pes
ten alakult és már az ozorai ütközetben 
(1848. október 7.) kiváló sikerrel állotta ki 
a tűzprobát.

A szabolcsi önkéntes csapatba is aug. 
végén egy szombati istentisztelet után 15 
zsidó ifjú áll he, kik felesketésük után csa
patukkal szintén nemsokára tűzbe mentek a 
iiorvátok ellen Ozoránál.

Csak természetes e szerint, hogy midőn 
novemberben a pesti egyetemen katonai kur
zus nyílik meg, a zsidó egyetemi Ifjak tódul
nak oda, úgy, hogy a résztvevők egy ötödét 
t »szi ki, amint azt Török István képviselő 
deczember 10*én az országgyűlésen jelenti, 
a midőn azért tör lándzsát, hogy a .magyar 
hadi tanodába* a zsidó ifjak is felvétessenek.

Mészáros hadügyminiszter erre kijelenti, 
hogy csak a tehetség és nem u vallás lesz 
mértékadó a felvételnél, de nincs kifogása 
az ellen sem, ha világosan kiteszik, hogy az 
izraeliták is felveendők. Minthogy azonban a

szavazás után kitűnik, hogy a Ház határo
zat-képtelen volt, el lett az ügy halasztva és 
többé nem kerülhetett napirendre.

A zsidók általában mindenütt a magyar 
ügy pártjára állottak, csak épen nem gon
doltak azzal, hogy részvétük részleteit túl
jegyezzék az utókor számára.

Távol állottak attól, hogy jogos kíván
ságaik addigi megtagadásáért árulással fe
nyegettek volna, vagy hogy ilyennel legke- 
vésbbé is czimboráljanak.

Tudták ezt a lázadó nemzetiségek es 
első sorban a köztük lakó zsidókat üldözték, 
így például Újvidékről is menekülniük kell, 
mert nem a szerbekkel tartottak, hanem ma
gyar érzelmüek voltak. Zentán a szerbek a 
zsidó község jórészét, valamint rabbiját, Ull- 
mann Iszert, felkonczolták. Ugyancsak ilyen 
sorsra juttatták a látogatóban ott időző adai 
rabbit, Heilprin Jakabot; a híres ó-budai 
rabbi Münz Mózes fiát, Münz Jakabot **s 
mindazon zsidókat, kik nem menekültek ide
jekorán a vérszomjas rablók elől.

A ravasz illyr propaganda pedig, mely 
a közős magyar haza ellen törve, egy nagy 
dél-s/lav birodalom alkotásáról álmodozott, 
fellázítván a honátokat és a magyarországi 
szlávokat, a zsidókra is kivette hálóját.

Midőn látta, hogy ezek a nemzetiségi 
vidékeken is mindenütt a magyar seregbe 
állanak, fölszólitást intéz a bác«-, torontál-. 
csongrad- es aradmegyei zsidókhoz, a maga 
részére akarván azokat hódítani. .Mi mindig 
azt láttuk, úgymond felszólításuk, hogy a 
zsidó minden eljárásában okosnak mutatko
zott, annál inkább csodálkozunk a ti mos
tani viselkedésiek fölött, midőn ellenünk, az 
illyrek ellen akartok fegyvert fogni.

Mi csatol benneteket a magyarokhoz ? 
Mi indít benneteket oly nagy buzgalomra, 
hogy az önkéntes csapatokba álljatok '( Talán 
a pozsonyi husvét? vagy az a nemes bánás
mód, melylyel Pesten találkoztatok ? . . . 
Előbb elnyomtak, kizártak benneteket a 
nemzetőrség soraiból és most fölszolitanak. 
hogy fegyvert ragadjatok ellenünk. Vigyáz
zátok ! Legközelebb, ha már nem kelletek 
többé, újra reátok kerül a sor! Ámde a 
zsidókat nem tántoríthatta meg semmi a 
magyar házhoz való hűségben, az illyr pro
paganda csábitgatása, daczara ügyes fegyve
reinek, eredménytelen volt, a zsidók kitar
tottak a magyar úgy mellett mindvégig es 
bizonyára nem a nemzetiségekkel való 
együtt működés miatt sarczolta meg Skhlick 
tábornok 1*41*. augusztusban az aradi zsidó
kat 10.000 frt es 1700 kartács erejéig.

Az illyr propaganda tehát a magyaror
szági zsidókra nem száinith itott, de áruul 
inkább a különböző nemzetiségekre.

Később az országgyűlés, mint tudjuk. 
I julius 11-én Kossuthnak szivetjáro beszedi* 
' folytán közfelkiáltással adta meg a haza meg- 
I mentésére kért 200.000 ujonezot és ez a tör- 
1 vényezikk már előrelátóbb volt, mint annak 
| idején a nemzetőrségről szóló es nein csak 

.minden honlakosrol" szólt általában, hanem 
11. §-a világosan kimondja: „A most meg
ajánlott ujonczallitás ala esik Magyarország
nak s a kapcsolt részeknek minden állandó 
lakosa, ki életének 10-ik évét betöltötte, sors 
és vallás különbség nélkül."

Minthogy pedig ezenfelül IS. g-ában azt 
is megszabja, hogy a megváltás vagy helyet
tesilés semmi szin alatt sem engedtetik meg, 
világos, hogy a zsidókat ép úgy besoroztuk, 
mint a többieket.

Sőt azok között, kiket a hazának vész
kiáltása a messze idegenben is meghatott, 
úgy, hogy életük koczkaztatásával, a katonai 
fegyelem semmibevételével, ezer meg ezer ve- 
szélylyel daczolva siettek a haza segítségére, 
azok között is volt nem tgy zsidó.

Egy ilyen vitézről megemlékezik egy ak
kori napló október 11-ről, elbeszélvén a k i
vetkezőket: .Néhány napra ezután Csillag 
(Stern), egy zsidó születésű fiatal huszártizedes
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85 emberrel kísérletté meg a szökést (Rako- 
niczból). De a vakmerő vállalat balul ütött ki, 
mert a csapatot, 14 ember kivételével, el
fogták és lefegyverezték.

Bizonyos, hogy nem ő volt az egyedüli 
zsidó, aki ily merész dologra vállalkozott 
ha nem is ismerjük a többit mind. Ilyen 
volt a többi közölt Steiner Ferencz abo- 
nyi zsidó ifjú is, ki szintén nem féltve, ele
tet, áts ökótt a császáriaktól a magyarokhoz. 
Weiner Jakab, bellatinczi (Vasmegye) lakos, 
nyugdíjas honvéd az 5-ik R.idetzky-huszár- 
ezredben szolgált Milanóban, midőn az ottani 
lázadás folytán 1848. márcziusban onnan 
menekülve 40 társával egyetemben, Sumits 
őrmester vezetese alatt dezertált és Salz
burgon, Felső-Ausztrián keresztül hazaérke
zett, hogy ő is a hon védői közé állhasson. 
Meg is állotta helyet azok között egész a 
háború végéig és többször kitüntetve magát, 
cziinzetea órmesterségig vitte.

(Vége kov.'

Közgazdaság.
G a z d a s á g i  t a n f o ly a m .

Egy, a gazdaközönségre és a földműves 
munkasokra kivaló fontosságú tanfolyam szer- 
vczlelett varosunkban.

A földmivcléöügyi miniszter intézkedésé
ből ugyanis téli gazdasági tanfolyam rendez- 
tetett, melynek czélja népünket a helyes 
gazdálkodásra kiképezni, velük különösen a 
talujmivelés, a növénytermelés, az állatte- 
tenyesztés es a viszonyokhoz mérten a ker
teszet, szőlészet, baromfi tenyésztés és méhé
szet okszerű kezelését es művelését meg
ismertetni.

Kívánatosnak tartjuk, hogy a főldinive- 
h-aügyi m. kir. miniszter nemes intencziójának 
minél nagyobb gyakorlati eredménye legyen, 
a/.az, hogy a tanfolyamnak legyen állandó 
hallgatósága, akik megértve az előadottakat, 
elvigyek az okszerű gazdálkodás tudásának 
csiráit a vármegye minden részébe.

Kívánatosnak tartjuk ezt an ál inkább, 
mert sajnosán tudott dolog, hogy népünk 
ma meg nagyon is messze áll az okszerű 
gazdálkodás úzésétől, annak tudásától.

Hogy csak egy, újabban nagy föllendü
lésnek indult művelési ágat einhl>únk: fel
hozzuk a szőlőművelést.

Ezreket keresnek vármegyénk egyes te
rületein föld mi vés munkásaink a szőlő-mun
ka ból, s ha lámpával keresnénk, sem tudunk 
t«»álni oly munkáskézre, mely a szőlő mun- 
kalasánál önállóan, helyesen működni képes 
volna.

Es igy vagyunk a gazdálkodás majdnem 
minden agában.

Úgy, ahogy elvégzi mindeki teendőjét; 
az apának ósdi s ma már jövedelmezőség 
szempontjából alig valamit erő tanácsait s 
szokásait követi a íiu. az unoka, s ennek 
teljesítésénél, mint aki jól végezte dolgát, 
hagyja forogni tovább a világ kerekét.

S ha valaki újításokat tanácsol, ha valaki 
felakarja világosítani őt arról, hogy ma már 
nem elegendő az okszerű gazdálkodáshoz a 
fó'd meg a két kéz, annak szavát bizalmat
lanul fogadja a nép s még jó, ha csak annyit 
mond neki:

— Ha az apámnak jo volt igy, nekem 
»em kell máskép.

És ez az, ami miatt mi félünk, hogy 
a gazdasági tanfolyamnak nem lesz meg a 
kellő sikere.

A maradiság s a bizalmatlanság sokkal 
erősebb gyökeret vert népünkben, semhogy 
azt az első kísérlettel meg lehetne törni.

A sikertelenség lehető meggátlása er
kölcsi kötelessége vármegyénk minden lakosá
nak. aki a népAigaz barátja, amiért is mi 
szükségesnek tartjuk, hogy a gazdasági tan
folyam létesítésének tényét ne vegyük egy
szerűen csak tudomásul.

A lelkészek, a tanítók, a jegyzők leg- 
hivatottabbak arra, hogy megértessék a nép

pel a tanfolyam hasznát, s mi hisszük is, 
hogy ők most is megteszik kötelességüket

E mellett azonban szükségesnek tarta
nánk még azt is, ha a tanfolyam állandó s 
arra ráutalt hallgatói némi anyagi segélyben 
is részesülnének.

Mert igaz ugyan, hogy a földmivelésügyi 
miniszter anyagi áldozatot hoz a tanfolyam 
rendezésével, s azzal, hogy azt ingyenessé 
teszi, de igaz az is, hogy annak a szegény 
népnek, akinek a tanfolyam hallgatása leg
inkább kívánatos, ma van ép legkevesebb 
anyagi ereje ahhoz, hogy hónapokat töltsön 
távol falujától.

Azt hisszük, hogy a tanfolyam vezető
jének ily irányú megindokolt felterjesztését 
a földmiveiésügyi miniszter nem helyezné 
egyszerűen irattárba, hanem igazat adna 
azoknak, akik azt állítják, hogy népűnk ala
csony értelmisége folytán csakis bizonyos 
anyagi előnyökért hajlandó tanulni, még 
akkor is, ha a tanulásra saját jól felfogott 
érdekében lesz felhíva.

Hogy a gazdasági tanfolyammal kap
csolatosan a kosárfonás is taníttatni fog, —• 
azt szerencsés gondolatnak tartjuk; mert 
tény, hogy köznépünk, különösen a férfi 
rész, a téli időn át legnagyobb, részt henyél 
s a korcsmáros zsebét, vagy ha kész pénze 
nincs, fekete tábláját tölti meg, a jobb jövő 
reményében.

Különfélék.
Egy herczegné rasraverve. Tudvalevő dolog, 

írják Londonból, hogy a walesi herczegné 
nagyon érdeklődik a kórházak iránt, melyek 
Angliában mind magánpénzekből tartatnak 
fenn, de mar azt kevesen tudják, hogy a 
börtönügvet is tanulmányozza. Pár év előtt 
a herczegné fivérével, a görög királyival, 
meglátogat!.! a Wornnvord Scrubb foghazat, 
hol több mint két óra hosszáig, megnézte a 
mosókonyhát es a konyhát ás a rabok 
kosztját i< megkóstolta. Végre egy pár vas
bilincset mutattak a herczegnének és ő 
nevetve kérte, hogv verjék bilincsekbe. C-ak 
huzamosabb keresg. les után találtak egy pár 
kézbilincset, mely elég kicsiny volt arra, 
hogy a herczegné finom csuklóit szorosan 
körülfogja. A herczegné, amikor megerősítet
ték rajta a bilincset, nevetve felkiáltott :

— Azt hiszem, én vagyok az első 
herczegné, akit vasravertek.

Aztán kérte, hogy most már vegyék le 
a bilincseket, de a börtönigazgató, aki nem 
tudott a bilincscsel bánni, nem volt képes 
kinyitni a zárt és Anglia leendő királynéja, 
most már akarata ellenére, ott állt tovább 
is súlyos bilincseit zörgetve. Hamar elökeri- 
tettek egy porkolábot, aki nagy zavarban 
volt és nem merte a herczegné finom kezét 
durva ujjaival megérinteni. A herczegné, 
akit mulattatott az e9et, nevetve mondta:

— Ne féljen, én is olyan vagyok, mint a 
többi hölgy. Csak gyorsan végezze !

Pár másodpercz alatt a herczegné ismét 
szabad volt és aligha lesz kedve többé hozzá, 
hogy a vasravetést meg egyszer megpróbálja.

Egy angol peleskei nótárius. Néhai (iva- 
dányi József generális se hitte volna, hogy az 
a homeri jelenet, melynek a peleskei nótárius 
a hőse, valaha tényleg megtörténik. Pedig 
nemrég csakugyan megtörtént Armagh íror
szági városkában, a hasonló nevű grófság 
székhelyén. A színházban valami rémdrámát 
adtak elő, amelynek angyali jóságu .hősnőjét 
egy feketelelkü .szörnyeteg* a vérig üldözi. 
Mikor a második felvonás végén a gazság 
már-már diadalt ül és a gonosz intrikusnak 
sikerül ártatlan áldozatát a vérpadra hurezolni, 
hirtelen felugrott a néző közönség sorában 
egy herkulesi termetű marhakereskedő, és 
fölemelt székkel a színpadra rohant, hogy .a 
gaz bandát a pokolba kergesse* s az ártat
lan hősnőt megszabadítsa a haláltól. A 
közönség meglepetten nézte a szokatlan 
jelenetet és minthogy még nagyobb botrány
tól lehetett tartani, a függönyt le kel

lett bocsátani. Az angol peleskei nótáriust a 
rendőrség vette pártfogásába, s az előadás 
megzavarása miatt szigorúan megbüntette.

Katona-kisasszony. La Porte-ban, Texas
ban, a napokban meghalt egy öreg asszony, 
aki az amerikai polgárháborút mint önkéntes 
végigharczolta. Leánya volt egy jómódú far
mernak és apja birtokán már gyermekkorában 
rászokott a lovaglásra. ISGO-ban elhatározta, 
hogy férfi ruhát ólt A férfi ruhával férfinevet 
is vett fel. Frank Thompsonnak nevezte 
magát és az amerikai polgárháború kitörésekor 
egyike volt az elsőknek, akik katonai szolgá
latra jelentkeztek. Ott volt Kill Run védelmé
nél, de szerencsésen kiszabadult a vérfürdőből. 
Néhány társával a yorktowni hadtesthez 
csatlakozott. A hadtest egy rendkívüli4ügyes 
kémje akkoriban került az ellenség kezébe, 
ahol rövidesen elbántak vele. Frank Thomp
son kisasszony rögtön jelentkezett a meg
üresedett hely betöltésére. Bitor föllépése 
megtetszett a parancsnoknak, aki rögtön egy 
fontos feladatot bízott rá. Vándor-kereskedő
nek Öltözve igyekezett az ellenség táborába 
eljutni. Oda küldte a parancsnoka. Alig lépte 
át a határt, a/, ellenséges tábor egy fiatal 
hadnagya elfogatta es sanezmunkákra kény- 
szeritette. A bátor leány már az első éjszakán 
megszökött a munkások táborából es bejárta 
az erődítményeket, megszerezve a szükséges 
informácziókat. Elkészülve munkájával, vissza
szökött övéihez. A háború befejeztével újra 
női ruhákat öltött és férjhez is ment volt ő r
mesteréhez, aki csak évek múltán tudta meg, 
hogy a felesége valamikor alattvalója volt a 
hadseregben.

Piaczi á ra k .
— Január Ih. —

Búza . . . . 9.30 9.40.
Rozs . . . . 7.40 7.50.
Árpa . . . . 5.90.
Zab . . . . 5.40 5.50.
Tengeri . . . 4.35 4.45.
Faszul y . . . —.— —.-  .
Szesz literenként G9.

Ajánlati verseny hirdetmény.
Szabó János volt nagy-leállói kereskedő 

csődtömeget térő, vegyes bolti czikkekből 
álló. Mii; frt 35 kr. leltári hecsértékii 
Ingók, egy rómegben, megfelelő árért a 
legtöbbet ígérőnek eladatnak, venni szándé
kozók felkéretnek, hogy ajánlataikat Nagy- 
Kállóban Iklódy Márton ügyvéd tömeg - 
gondnoknál megtenni szíveskedjenek. Ugyan
ott az eladandó Ingókat elölegesen meg
tekinthetik.

Nagy-Kálló, 1899. január 15.
I k ló d y  M á r to n  ügyvéd. 

(3—1—1) tömeggondnok.

K. 358./1899.

Arlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza város részére szükséges

900,000 klgr. tracliit kavics beszerzésére átlag 
1710 frt, továbbá 900,000 klgr. trachit ka
vicsnak a nyíregyházi állomásról a városi 
kőutakon való befuvarozására átlag 450 írt, 
s végül a Makadám és kőutak letisztítására 
átlag 600 Irt értékben árlejtés hirdettelik.

Arlejtczők tartoznak a jelzett kikiáltási 
ár 10*j, bánompénzül letenni.

Az arlejtési részletes feltételeknek meg
felelő zárt ajánlatok legkésőbb a folyó év 
Január hó 35-én délelőtt 13 óráig a vá
rosi polgármesterhez adandók be.

Részletes árlejtési feltételek a városi 
mérnöki hivatalban, a hivatalos órák alatt, 
megtekinthetők.

Kelt Nyíregyházán, az 1899-ik évi január 
hó 16-án.

Bencs László,
—* —')  polgármester.

Nyomatott Nyíregyházán Jóba Klek könyvnyomdájában.


