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A udiatur e t a lté ra  pars .
Nyíregyháza város egyik jeles 

tisztviselője elmondja a véleményét 
lapunk múlt számának vezérczikke 
tartalmáról. Higgadt és okos tárgya
lási modora tanulságossá teszi azt, s 
épen azért szolgálatot vélönk tenni 
az általunk felvett ügynek, midőn 
azt egész terjedelmében e helyütt 
közre adjuk. — ükként hangzik:

.Nyíregyháza* folyó évi 3-dik 
számában közolt .Zavarok a város
nál* czimű vezérczikked megírásánál 
t in ta  helyett epébe találtad mártani 
tolladat, s bizonyára csak ez okoz
hatta, hogy minden ok uélkül meg
sértettél egy testületet , mely a/ ál
talad képzelt, de tényleg nem létező, 
zavaroknak sem elméleti, sem gya
korlati okozója nem volt

Eu azt hiszem, ha úgy a te pes- 
simisztikus, sötét felfogásodba képze
lem magain, nem a százados, korha
dó/, o tölgynek, de az abból készített 
hajónak kellett volna ozikked meg
írásánál eszedbe jutnia, melyet a vihar 
az örvénybe sodort, mely az elpusz
tulás és végveszélynek van kitéve, s 
melyet az élet örömeihez ragaszkodó 
patkányok sietve hagynak el, inig a

rajta levő kapitány, tisztek és matró
zok nem törődve a vészszel, megállják 
helyüket, hogy ha még lehetséges, 
megmentsék a veszélyeztetett hajót.

Ismétlem, ezt is kizárólag a te 
pessiuiisztikus felfogásodban képzeltem 
volna.

Én a magam részéről szintén fá
hoz hasonlítom városunkat, fához, 
mely kedvező talajba le t t  beültetve, 
fajának megfelelő nemes gyümölcs- 
csel lett beoltva, jó  és gondos kerté
szek által ina már sokak által iri
gyelt, nagy, terebélyes, gyümólc-termó 
fává novesztve, melyet ha néha kár
tékony hernyók és bogarak megszál- 
lanak is. s rajta idaig-óráig tar tó  ká
rosodást okoznak, maga a fa izmos, 
erőtől duzzadó s ba egyik évben a 
kártékony férgek miatt kevesebb, a 
másikban, ezektől megtisztulva, még 
több, nemesebb gyümölcsöt terem.

Ez a hasonlat hitem, meggyőző
désein szerint az igazi, ez az, mely 
városunk múltját, jelenét s hiszem 
jövőjét, is kellőleg in u ta t ja  be.

Ezen nasoulat igazságáról tanú
ságot tesz szeretett városunknak ta 
nulságos története, ezt igazolják a ta- 
gadhatlan tények.

Ugyan kérlek nézz szét szerte e 
hazában s keress még egy várost, 
mely rövid egy nehány évtized alatt 
akár a külső fejlődés szemmel lát
ható alakzatában, akár a nevelés és 
kulturviszonyok ápolásában, akár a 
társadalmi intézmények istápolásában 
ily haladást te t t  volna és megva
gyok győződve, hogy azt megtalálnod, 
arra rá mutatnod nem sikerül.

Nos hát ha városunknak a leg
közelebbi múltja, sót jelene is azt 
igazolják, hogy az semmi tekintetben 
sem tér el a haladás ösvényéről, s ha 
ezt neked, mint e város szülöttének, 
szintén tudnod kell s nem tudnod 
lehetetlen, akkor valóban nem tudom 
megérteni azon világgá bocsátott mél
tatlan támadást melylyel e város ügyei
nek vezetőit: egész tisztikarát illetted 
fennti czikkedbe, midőn — minden Kivétel nélkül — s csupán egy ok 
uélkül Kilépett és egy tálán sér
te t t  hiúságból kilépni akaró tiszt
viselőnek kedvéért kijelented, hogy 
.ezek nélkül ma valamire való városi 
közigazgatást elképzelni sem lehet* s 
hogy — értve alatta  a tisztikart — 
„szabadjára kellene engedni azokat, 
a kik épen Csak a megélhetés egye
düli feltételének tekintik a városi

— Dehogy halnál! Különben rea.l n.zve 
is és reá nezve is tálán még a halai is jobb 
megoldás lenne, mint ez a házasság.

— Te szerinted, a kinek nincs se szi
ved, se lelked, se gyöngeseged! Tudod is 
te, mi az a szerelem ? Egy ilyen ven czinikus !

— Szó.al, te javíthatatlan vagy! Erős 
elhatározásod, hogy Giziket elveszed! És 
mire veszed el, ha szabad kérdeznem?

— Mire? Arra, hogy szeretem. Azt 
hiszem, ez az első kellék a házassághoz.

— Kevés kellék! Egy kis bizlos jöve
delem többet érne!

— A jó isten még sosem hagyta el 
azokat a kik benne bíztak!

— Ez a bizalom nagyon szép, de ha a 
Giziké mamájának csak egy csepp esze is 
van, hát nem adja hozzád a leányát.

— Csakhogy Giziké, a ki különben a 
legjobb, legengedelmesebb leány a világon, 
ebben az egy dologban nem hallgat a ma
májára. Szeret engem és az enyém akar 
lenni. És az enyém is lesz, ha eg es föld 
ellenünk esküsznek is! Mert ismétlem, in
kább meghalunk, minisem lemondjunk egy
másról.

Györgyikének ezután a kúriai dönt vény - 
szerű lég hangzó kijelentése után batáro 
el a czinikussal együtt, hogy most már csak
ugyan komolyan hozzá kell fogni a kiábrán- 
dilási munkához.

Megvallom, eu hamarjában nem találtam 
semmifele alkalmas eszközt erre a czélra. de 
a .czinikus*. a kil különben Vass 1 illáméi
nak keresztellek, s csak mi neveztük ót el

A  „N YÍR EG YH Á ZA " TARCZÁJA,

Három  levél.
Irü*: Vérteay Gyula.

A kis Györgyike — Így hivluk magunk 
közt a szép, leányarczu. fiatal szőke poétát, 
Major György urat — nagyon szerelmes 
volt valakibe, a kiből minden áron ki akar
tuk volna ábrándítani. Nagy okunk volt rá. 
Mert Györgyike, ez a ragyogó szemű, lelkes 
arczu fiatal legényke a versíráson kívül sem
miféle dologhoz nem értett annyit sem, mint 
a ina született gyermek; szóval élhetetlen és 
koldus volt, mint a legtöbb isten kegyelmé
ből való poéla.

Megpróbáltuk betenni valami csendes, 
nyugodalmas hivatalocskába, de a második 
heten már kitelték onnan a szűrét, mert 
egy hét alatt csak egyszer ment be a hiva
talba, s akkor is a legnagyobb kellemellen- 
seget okozta a bankjának, egy csodálatos 
együgyüséggel megfogalmazott üzleti levélben 
szórakozottságból, szerinte .rongyos* pár 
ezer forintnyi számadási hibát követvén el.

— No bizony, — mondogatta teljes 
meggyőződéssel — mintha valami nagy do
log lenne ez. a rongy os pár ezer forint!

Soha életében nem látott ezer forintot 
egy rakáson, hanem ezért nem inponáltak 
neki az. ezresek, minden koldusmivolta mel
lett sem.

S abban a szent hitben került ki kis 
állásából, hogy igazlalanul bánlak vele. Es

elhatározta, hogy többé nem hajtja szabad 
fejét a hivatali járomba.

— Inkább koldus maradok, de szabad ! 
Mi sem természeteseDb, mint hogy ilyen el
vek hangoztatása és ama szomorú tény meg
állapítása után, hogy Györgyike a vers ivei 
és egyéb Írásaival még annyit sem keres, 
hogy tis/.tessegesen megélhessen — minden 
erőnkből azon voltunk, hogy őt kiábrándít
suk ebből a szerelemből, melynek .tárgyi 
tényálladéka*. m inta .czinikus* megjegyezte, 
egy hosszú derekú, sápadt arczu fehér sze
mély, a ki szegény, mint a templom egere.

Hogy ez a fehér személy nem egészen 
rút, azt a .czinikus* is elismerte, sőt egy 
ízben kijelentette Györgyike előtt, hogy a 
leánynak kárhozatba vivő szép szeme van 
ugyan, de azért okos embernek nem kell 
mindjárt belemenni a k.irhozalba; mire 
Györgyike azt válaszolta, hogy ő nem okos 
ember, hanem szerelmes, a ki igenis, bele 
akar menni a kárhozatba, mert ez a kár
hozat neki gyönyörűség, a világ legnagyobb 
gyönyörűsége, mely nélkül az egész elet egy 
lityinget sem ér

— Különben is, csak olyan rossz májú 
vén legény, mint te, nevezheti kárhozatnak 
azt. ha valaki elveszi feleségül a föld leg
gyönyörűbb teremtései, azt, a ki a legna
gyobb, legnemesebb és legodaadobb szere
lemmel szereti öt és a kit ő is az imádásáig 
a rajongásig, az őrülésig szeret.

— Hiszen szeresd fiacskáin, az nem baj, 
de ne vedd el, mert abból baj lesz.

— Ha nem vehetném el, belehalnék!



N Y n t  E ö Y H A Z A
közigazgatásban való fölösleges tevé- 
kenykedésöket*.

Szomorú bizonyítvány! Szomorú 
utilap! Csak egy vigasztaló, hogy a 
tényeket igazán mérlegelő biró előtt 
nem arra szomorú, a ki kapta!

Én ösmerem tisztviselő társaim 
működését, tudom, hogy a legtöbbje 
eszének, szellemének minden tudásá
val, erejének gyakran a kimerülésig 
menő felhasználásával munkálja ön
zetlenül a város ügyeit, s ha akad, a 
minthogy a kirostált búza között is 
akad egy-egy eszeveszett mag. vagy 
talán egy pár szem konkoly is, ennek 
az oka nem a tisztikar, bane.” azok, 
kik a rostálással megbízva voltak, s 
kik a rostán a nem oda való, vagy 
épen kártékony szemet is átbocsá- 
tották.

Én és tisztviselő társaim folytatni 
fogjuk a szerinted fölösleges, szerin
tünk azonbau a város és lakosai ja
vát munkálló tevékeuykedésünket.

Dixi et salvavi animam meam!
* **

Ehhez a levélhez, amelyről szíve
sen elismerjük, hogy rokonszenves 
tárgyilagossággal kezeli czélját. — na
gyon kevés hozzáadni valónk vau A 
beismerésekre, amik a vonatkozó ve- 
zérczikkel való egyszeri összehasonlí
tás után javunkra megtétetnek, egy
szerűen csak jóleső örömmel utalunk. 
Ellenben a leghatározottabban és némi 
csalódással tiltakozunk az ellen, hogy 
a részletekre vonatkozó jogos kriti
kánk általánosittassék. s a város el
ismerten jeles tisztviselői azokat ma

czinikusnak, sajátságos, nemtörődómszeiü, 
semmit fel nem vevő és minden gyöngéd, 
poétikus dolgot lenéző modoráért ő hama
rosan készen volt a tervével.

Es mikor elmondta ezt a tervét, akkor 
nem a czinikus beszélt belőle, hanem a gyön- 
gedszivü, nemeslelku, jó barát:

— Meg kel menteni ezt a kölyköt, 
mert különben ostobaságot követ el. Azt 
hiszem, használni fog neki, ha elmondom 
őszintén az én történetemet. Eléggé hasonló 
a helyzet. Ha van még egy kis józan esze, 
hat megérti, a mit meg kell értenie. Világo
san fogok vele beszelni. A megmentése ked
véért túlságosan is őszinte leszek. Mindent 
elmondok neki. Meg azt is, a mi nekem tá
lán fájni tog. Mert kell. hogy fájjon az em
lékezés életem legboldogabb és legnyomorul
tabb idejére. Meg azután a beheggedt sebe
ket kár feltépni. De megteszem a kölyök 
kedveéét. Mert szeretem es sajnálnám, ha 
úgy elzüllenék mint én.

— Te beszélsz elzüllésről? A legjobb 
nevű festők között emlegetnek, jutalmakat 
kapsz, a képeidet mind eladod! Mi kellene 
meg?

— Mi kellene? Az, hogy magam is tud
jam magamról, hogy erek valamit. De nem 
tudom am! Csak azt éreztem minden újabb 
dolgomnál, hogy rosszabb az előbbinél és 
hogy semmit sem tudok úgy megcsinálni, a 
hogy elképzelem. — Valami mindig hiányzik 
belőle. Nevezzük ezt a valamit zseniálitásnak, 
teremtő öserönek, vagy akárminek, de az 
mindenesetre olyan valami, a mely nélkül a 
művészeti vagy költői munka semmi. Érzem 
én, hogy gyönge, közepes legény vagyok, 
holott első leheltem volna az elsők között, 
ha meg nem bénit a nő. Ez tépte ki a szár

gukra vonatkoztatni akár csak meg 
is kíséreljék.

És ha netalán a kevésbbé tisztán 
látó közönség téves felfogása a k ri ti
kánk hatása alá vonta volna a felelős 
szerkesztőnkhöz intézett, de általános 
érdekű levél Íróját és érdemes társait,
— akik pedig szép számmal vannak
— úgy az akaratlanul okozott kelle
metlenségért lovagias készséggel meg- 
kővetjük ókét.

Reméljük, hogy önérzetük ezzel az 
elégtétel adással meg fog békélni.

Közügyek.
— A közigazgatási bizottság rendes havi 

ülését február hó 9-en tartja meg.
— A nyíregyházi közkórház építkezési bi

zottsága e hó 30-án a vármegyeháza kister
mében ülést tart.

— Mentesség a közköltség alól. A múlt 
évben elhatárolta Nyíregyháza varos képvi
selőtestülete, Rogy az ideiglenes adómentes
ségben részesülő házak es földbirtokok után 
az adómentesség tartama alatt községi adó 
ne vetessék ki. A vármegye ezen határoza
tot jóvá nem hagyta, azzal az indokolással, 
hogy az 1886. évi XXII. t.-cz. egyáltalában fel 
nem hatalmazza a képviselőtestületet, hogy e 
tárgyban határozatot hozzon. — Meg aztán 
azért is, mert a város lakossága által fizetni 
kényszerült magas közköltség ellene szól 
annak, hogy adóköteles tárgyak kivonassanak 
az adózás alól. A városi képviselőtestület e 
megyei határozatot megfelebbezte. aminek 
következtében a belügyminiszter döntése alá 
került az elvi jelentőségű ügy. A belügy
miniszter terjedelmes és beható indokolás kí
séretében a vármegye határozatát hagyta 
helyben. Eszerint ideiglenes adómentességet 
élvező házak és földbirtokok után községi 
adót fizetni kell.

nyaimat, melyekkel repülni tudtam volna. 
Most már csak a földön mászhatok. S ettől 
féltem (jyörgyikét is. Nagy ember lehetne 
belőle és tönkre fog inenni egy haszontalan 
szerelem miatt! Holnap hozd el hozzám. — 
Majd mutatok neki valamit. — Talán hasz
nálni fog!

Másnap beállítottunk a czinikus műter
mébe.

Megmutogatta a vázlatait, beszélt egy 
csomó közönyös és unalmas témáról, végre 
pedig egy kis ébenfaszekrénykéből kivéve né
hány levelet, leültetett mind a kettőnket a 
műterem sarkában levő török sátor alá, ő 
pedig elővéve kis angol fapipáját, rágyújtott 
és beszélni kezdett:

— Kedves öcséin, (íyörgyike! Itt van 
három level, ezekkel akarlak én téged ki- 
gyógyitani.

— Bocsáss meg, de . . .
— Ne szólj közbe. Előbb elmondom a 

magamét, azután megteheted rá a megjegy
zéseidet. De addig hallgass! . . .  Én is kö
rülbelül a te korodban lehettem, mikor halá
losan beleszerettem valakibe. Azt a valakit 
később feleségül is vettem. Te persze erről 
semmit sem tudsz. Régi történet ez. Meg 
azután a házasság nem is valami sokáig tar
tott. Talán öt esztendeig. Pedig milyen ra
jongó, lelkes szerelem volt ez mindkét rész
ről. Mi is azt hittük akkor, hogy meg kell 
halnunk, ha egymáséi nem lehetünk. Nézd 
csak ezt a levelet. Halállal kezdődik.

. . . Nem, nem. inkább meghalok, mint 
hogy szerencsétlenné tegyelek. Szeretlek úgy, 
a hogy férfit még nem szerettek, ügy néz
lek, mint az Istent, a Megváltót: mint ma
gát a földre leszállt széni, dicsőséges, felsé
ges Szerelmei ! Mindenem te vagy, nélküled

— Jóvágyott választás. A vármegye ál
landó bíráló választmánya e hó 19-én, báró 
Feilitssch Berthold főispán elnöklete alatt 
tartott ülé én, a nyíregyházi I., III., IV. vá
lasztó kerületben megtartott vármegyei bizott
sági tag választás ellen beadott tellebezések 
elutasítása mellett, a választásokat helyben 
hagyta.

Képviseleti közgyűlés.
Városunk képviselőtestülete 24-én dél

után tartotta inog rendes képviseleti köz
gyűlését.

Napirend előtt Mikecz Józset szólalt tel 
a megbántódás ködös hangján lapunk leg
utóbbi számának vezérczikke miatt. Megér
tette ugyanis, hogy czikkünk egyik másik 
paszszusa nem dicshimnusz a képviselőtestü- 
lel számára és ez fáj neki, igen nagyon fáj.

Keményen beszélt, megbecsülte a sértést 
súlyra, megmérte a kiterjedésre, aztán fej
csóválva konstatálta, hogy ezt nem teheti 
zsebre.

Mészáros János ur támogatta:
— Nem először történt, nem csak egy

szer történt, a történt egész esztendőbe.
Ez az élesen hangzó segítség csak tüzelte 

a beszélőt.
— Elégtételt, sajtópert kívánok.
Mészáros ur szeinöldei elégedetten rán

gatóztak.
— Régi nóta, ez a nóta. jo hogy már 

győtt kapóra! Kiáltá s ezzel körülbelül el
árulta, hogy mint érez.

Polgármester figyelmeztette Mikecz Jó
zsefet, hogy panaszai írásban terjeszsze by; 
a továbbiakról majd intézkedik a tanács.

Következett a napirend.
1. pont: Szabolcsvármegye főispánja le

irata, általa főkapitányul kinevezett Básthy 
Barnabásról, a hivatalos eskütételt s utóbbi 
részere a rendörkapitányi hivatal átadása 
tárgyában.

A kinevezési okirat felolvasása után a 
hivatalos eskü letétele következett mit állva 
hallgatott végig az egész közgyűlés. Az eskü

nem élet az életem és mégis lemondok ró
lad, mert érzem, hogy később okod lenne 
megbánni ezt a házasságot. Előtted a legfé
nyesebb jövő és én csak akadályodra lennek 
czéljaid megvalósításában. Te Ilire*, nagy mű
vész leszel, én egy szegény koldus leány va
gyok, a ki nem tud egyebet, csak leged 
szeretni! A te lábaidhoz a legszebb, legelő
kelőbb és leggazdagabb leányok leiakják a 
kincseiket, sziveikkel együtt, éli csak egy 
szegény, szerető szivet tudnék hozzád vinni! 
Ne legyek en árny a te fényes utadon! Menj, 
menj, emelkedj fel a fény, a dicsőség hazá
jába, én idclenn maradok és imádkozni fogok 
a boldogságodért!*

Természetesen ez után a levele után 
ineg jobban beleboloiidultam s masnap szó 
nélkül leutaztam Erdélybe, és megkértem a 
kezét. Ezt a második levelet már mint meny
asszonyom irta:

. . A feleséged leszek! Csodalatos 
gyönyör káprázatos boldogság előérzete fog 
el ! A te feleséged, a tiéd, te édes, te 
jó, te felséges! Hiszen ha rabszolgának hívtál 
volna, akkor is mentem volna utánad s mint 
a hü kutya kísértelek volna minden utadon. 
A feleséged leszek! Osztályosa a te dicső 
terveidnek, a te felséges eszméidnek. Egy 
szellöcske melletted, mely talán mégis 
elősegíti szárnyaid emelkedését. Szegények 
leszünk, de mienk lesz a jövő! S bárcsak 
éhezni, fázni, nyomorogni kellene erted, hogy 
megmutathatnám mennyire szeretlek !*

Éhezni, fázni nem kellett, inért ha sze
gényesen is, de valahogy csak eléldegéllönk 
és en igyekeztem neki minden kényelmet és 
szórakozást, a mi csak tőlem telt — meg
szerezni. Persze, nem sok telt. Jött egy pár 
betegség, egy pár gyerek, az asszony nem



elhangzása után melegen megéljenezte az uj 
főkapitányt az egész terem.

A megüresedett gazdasági tanácsosi állás 
betöltésére Mikecz János alispánhoz előter
jesztés menesztetik. Addig helyettes fogja vé
gezni a gazdasági tanácsosi teendőket.

2. Szabolcsvármegye közigazgatási bizott
ságának határozata a városi gyámpénztári 
tartalékalapból egyes árvák részére 4032 frt 
65 krnak kiutalása iránt.

Imre János az eddigi halogatást rosszaié 
felszólalása után Bogár Lajos ismerteti az 
ügyet s kimutatja, hogy az árvapénztár nem 
hibás és kilátásba helyezi, hogy a pénz ki
utalása simán megtörténik és erről nemsokára, 
mint bevégzett dologról referál majd.

Imre nem elégszik meg, előadja skrupu- 
lusait: Rosszalja, hogy akadályokat gördít 
(szerinte) a pénztári kezelés az árvapenzek 
kiutalása elé.

Kovách Győző kijelenti, hogy itt támasz
tott akadályokról szó se lehet és csupán nem 
a városi pénztárt terhelő formai nehézségek 
tüntetik olyan színben fel az ügyet, mintha 
itt mulasztás — vagy mi — volna.

A közgyűlés megnyugszik és helyesel.
3. A város házi-, gyám- és adó-pénz- 

tárak megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyvek 
bemutatása.

Tudomásul veszik.
4. Kovács Tér z féle föld megvétele 

ügyében a szakosztály javaslatát helyeslik 
minden hozzászólás nélkül.

5. Szakosztályi es tanácsi javaslatok a 
vasúti kocsiút és járda kiépítésére vonatko
zólag beérkezett ajánlatok tárgyában.

Aszfalt vagy kő lesz e az ut burkolata? 
Közgyűlés csak akkor határoz, ha majd a 
mérnök beterjeszti jelentését es megadja vé
leményét.

Mikecz az ajánlatok táblázatos kimuta
tásának sokszorosítását óhajtja, hogy teljesen 
informálva legyen előre.

Jtosenthal Ferenci ezt fölöslegesnek tartja, 
elég véleménye szerint a mérnöki jelentest 
sokszorosítani-

Mikecz kijelenti, hogy ő is igy gondolta 
es csodálkozik, hogy nem igy mondta, aki el 
el nem hiszi, rúgja meg a piszi.

értett se a háztartáshoz, se a gyerekekhez és 
évről-évre elkeseredettebb, keserűbb lett, en
gem pedig lassankint megőröltek a házi gon
dok. A nagy atnbicziókról letettem és mester
emberre lettem, hogy csak kenyerünk legyen 
mindnyájunknak

Nagy tervek? Nagy ambicziók? Hogy is 
lehetett volna azokról szó, a nyomorult, sze
gényes lakásban, a piszkos gyermekek es a 
szomorú, elkeseredett asszony mellett ?

A harmadik levelet akkor irta, mikor 
megmérgezte magát. A gyerekek már akkor 
regen kiköltöztek a temetőbe. Őis oda vágyott! 
Csak pár sort irt utolsó útja előtt:

.Nem én ölöm meg magam ! Te öltél 
meg, mikor elvettél. De hát minek ezt most 
emlegetni? Későn van már! A legnagyobb 
vétkét követted el velem! Neked nem lett 
volna szabad megnősülnöd a te bizonytalan 
helyzetedben. Az egész életem szenvedés volt 
melletted. Mert hidd el, hogy a szerelem el
száll, mihelyt látja a nő, hogy a térti kit 
imádott, élhetetlen. Vétkeztél ellenem, de én 
megbocsátok neked . . .“

Ő bocsátott meg nekem! Holott én. az 
én művészi tehetségem ment mellette tönkre!

Ezt a három levelet akartam neked meg
mutatni. Vigyázz, igy ne járj te is, Györgyike!

Györgyike pedig, mintha nem is neki 
beszéltek volna, egy arczképet húzott ki a 1 
zsebébél és szó nélkül ajkához emelte.

A „czinikus* nem is szólt hozzá többet. 
Elrakta a leveleket és hozzám forulva mondta: 

— Ostobaság is volt elmondanom! Most 
jut eszembe, hogy annak idején nekem is 
beszélt valaki ilyesfélét és válaszul én is ki
húztam a zsebemből egy arczképet és össze
vissza csókoltam.

N Y I R E G Y H A Z A.
Inkább elhiszik,
Kovács Gerő nem tartja szükségesnek a 

javaslat kinyoinatását sem. Minek tölösleges 
sallangokkal komplikálni az ügyet.

Döntés: Lesz sokszorozás.
6. Javaslat a városi színház vételárának 

miként leendő törlesztése tárgyában.
Az asztal végén egy nagy zaj. Mészáros 

és Nádasy robbantásokat óhajtanak eszkö
zöltetni a színház alatt, nem törleszteni 
akarják a vételárt hanem magát a színhá
zat eltörülni (Elnök többször csönget.)

A vételár törlesztésére a Császár*szállá
son eladott jogföldek árát fogja fordítani a 
város.

Felkiáltások. Hisz ez csak birtok csere!
7. Tanácsi előterjesztés a helybeli csiz

madia árucsarnok megvétele iránt beadott 
ajánlat tárgyában.

Mikecz megakarja vétetni. Fejtegeti a 
vétel előnyeit, szerinte a csizmadia ipart az 
arucsarnok megvétele csak elősegítené hala
dásában (?)

Beniczky ellene szól.
Szavazás: nem: 33. Igen: 19. Mikecz 

indítványát elvetik 14 szóval.
t*. A Hatzel-téri nádfedelü rozzant ház 

lebontása ügyében a pénzügyi és gazdászati 
szakosztály javaslata.

Felkiállások.
— Le kell bontani! Csúnya is, rossz is!
Marsalkó ellene szól a közhangulatnak. 

Ne foszsza meg magát a város jövedelmi 
forrásaitól (!).

Vadász. Kifejti, hogy az a ház csak fö
lösleges lom.

Felkiáltások I Le kell bontani! Nem kell 
bántani!

Végeredmény:
A szakosztály véleménye ellogadlatik, a 

ház lebontatik.
Sztárek Ferenci elhunyt főkapitány 

mortuális angáriájának kiutalása.
A pénzügyi és gazdászati szakosztály 

javaslatai elfogadják, á* ti metkezési járulekot 
megszavazzák.

10. Bencs Berta mintarajziskolai növen
dék ösztöndijazási ügye.

Elek Gusztáv teljes elismeréssel ir a 
szorgalmas, ügyes kezű leánykáról. Rajzai
ból nehány kezről-kezre jár a képviseleti 
tagok között. Általános tetszésre találtak 
a készültségre és tehetségre valló munkák.

A kért segélyt megadják s liavo: kénti 15 
írtban megállapítják az összeget.

11. A városi vámszedők kérvényé mely
ben a községi pótadó clengedeset kérik.

Nem lehet!
12. Tanácsi előterjesztés a városnál elő

forduló villamossági ügyeknek miként leendő 
ellátása tárgyában.

Az előterjesztés külön díjazást javasol 
(évi 200 frtot) az ügyek elintezőjének, a nem 
kis munkáért.

Nádasy. Nincs pénz.
Beniczky. Nem helyesli a külön díjazás 

gondolatát a dolog melyere nem hat, leg
erősebb argumentuma a javaslat ellen a köz
költség 70'7,,-os nagysága.

Mikecz. Nem es nem fogadja el. Az 
eddigi mérnök nem igen értett hozzá, nem 
volt villamos mérnök hat csak Jnézte, hogy 
Űzetni kellett külön valakit mellette, de a 
mostani mérnök ért hozzá tehát spóroljunk.

Sütő József Óvatosságra inti a képviselő- 
testületet kéri, hogy ezt a kérdést ne üssék 
agyon, mert megbosszulhatja magát ez a 
dolog. A mérnök ért is hozzá, kötelessége is, 
hogy lássa ezt a kérdést, de hogy maga 
referáljon is erre nem szorítható. Mint szak
ember referál a szakosztálynak, de a tanácsot 
nem informálhatja ő maga; ez czélszerütlen, 
sőt igazságtalan megterhelése volna a mér
nöknek, akinek nem az a hivatása, hogy 
referádákat stilizáljon.
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IIndák Károly kijelenti, hogy a szakértő 
aki a szakosztálynak referál és a referens, 
aki a tanácsnak terjeszt elő, szükséges, hogy 
más-más legyen, majd kijelentését kom
mentálja.

Májerszky főjegyző a Sütő véleményét 
támogatja tartalmas beszédében. Óhajtja, 
hegy mielőtt döntenének végleg ez ügyben 
beszéljék, vitassák meg a szakosztályok!

Beniczky igyekszik hangulatot csinálnia 
főjegyző javaslata ellen.

Marsalkó inti a tanácsot a takarékos
ságra, kívánja, hogy a szakértő maga refe
ráljon. (Helyeslés az asztal végén, taps.)

A polgármester, hogy dűlőre juttassa az 
ügyet, elrendeli a szavazást. A tanács elő
terjesztését (felállással szavazva) a többség 
nem helyesli.

A képviselet tehát visszautasította a ta
nács javaslatát, visszautasításával függőben, 
elintézetlenül hagyta azt a kérdést, hogy ki 
által és miként láttatnak el a városnál elő
forduló villamossági ügyek.

Hiában volt a Sütő József, Májerszky 
Béla, Hudák Károly felszólalása; a többség 
indokolás nélkül elodázta.

13. l)r. Zinner Samu helybeli lakos ügy- 
1 véd feh-bbezése lakositasi ügyében kelt kép

viseleti határozat ellen.
Zinner dr. a lakositásért kiszabott 25 

forint elengedését kéri. Beniczky Miksa java
solja, hogy 50 írtra emeltessék a dij — csak 
azért is — az asztal vég lelkesedik, helyesel.

Polgármester lecsengeti a lármazókat es 
értésükre adja. hogy a dij felemeléséhez jo
guk nincs, nemkülönben hozzászólásuk a fe- 
lebbezéshez, mely a vármegyéhez terjeszte
tik fel.

Még a volt Morgenstern féle faraktár 
bérbeadási ügye került szóba. Morgenstern 
ugyanis 240 forintot ajánlott bérösszegül az 
eddig nltalu 050 írtért birt helyén. A tanács 
inkább pusztán óhajtotta hagyni ezt a terü
letet, minthogy ilyen nevetséges árért en
gedje bérbe. Határozatát tudatta Morgen- 
sternekkel, a nem várt fordulatra a ezég 
felebbezest adott be, melyben uj árverés el
rendelését kéri és kikiáltási összegül 651 frtot 
ajánl meg.

A fele bezest meghallgatják, uj árverést 
rendelnek el.

Interpellácziók:
Kovách Gerő emelkedett fel az ülés

régén
A vasúti ut rendezésénél kisajátítások 

válnak szükségessé. Történt e a polgármes
ter részéről intézkedés a kisajátitások meg
könnyítésére.

Polgármester megnyugtatja az inter- 
pellálót.

— Igen történt.
Ezután Mikecz József igy kezdte be

szédét:
— Több hamis borok átszállítása jölt a 

közvélemény tudomására.
Az importált borok megvizsgálását kéri. 

Kérdezi megtette-e a borellenőrző bizottság 
kötelességét.

Elnök megnyugtatja feleletében a jó 
bort szerető n ugtalankodót.

— Rendőrségünknek kötelezettsége van 
a kérdéssel szemben.

Dr. Trajtler Soma, mint a főispán által 
kinevezett borfelügyelő bizottsági elnök ki
jelenti, hogy ha pozitív tudomása van a kér
dés szőnyegre hozójának, h gy gyanús hely
ről, gyanús bor érkezett kereskedőinkhez, 
vagy bor elárusítóinkhoz jelentse fel és a 
vizsgálatot haladéktalanul megfogja tartani,

! de magnéiküli lármára senki pinezéjébe 
nem megy.

Elnök az ülést bezárja.

A gödöllői k irályné szobor.
A gödöllői Erzsébet szobor bizottság 

szobrot akar a gyászos végű Erzsébet király
nénak emelni Gödöllőn, a boldogult királyné 
legkedvesebb tartózkodási helyén. Az ország
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közönségéhez felhívást bocsátott ki e szo
borra való adakozásra.

A magunk részéről melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe a kegyeletes czélt.

A felhívás a kővetkező:
F e l h í v á s !

A gyászba borul* magvar nemzet szobrot 
állít niegdicsöült Nagyasszonyának.

Kell, hogy ez a szobor monumentális 
emlékmű legyen s ott álljon az ország szi
vében — Budapesten. A nemzet szivébe úgy
is bevéste dicső emlékét a mi Pátronánknak, 
kitörülhetlenül a hála.

De ugyanekkor nem szabad, nem lehet 
emlék nélkül azt a helyet sem, ahol legtöb
bet időzött, mikor köz»ünk volt, ahol legjob
ban „itthon“ érezte magát! Nem szabad, nem 
lehet emlékkel meg nem jelölni azt a helyet, 
a hová a nagy szenvedésektől megpróbált, 
vértanúhalált halt Megdicsőültet, a bánat 
mellett az őröm verőfényes napjainak emléke 
is köté.

Gödöllő ez a hely, az a Gödöllő, mely
nek minden kis fájához egy „királyné-emlék* 
fűződik, melynek utain annyiszor bolyongott 
a Mater Dolorosa, hogy hű népéhez közel 
próbálja feledni a legirtózatosabb csapást, 
mely anyaszivet erhet.

Ne hiányozzék az ő márvány alakja 
innen halála után sem!

Gödöllő lakosságának ereje gyönge ennek 
a szép feladatnak a megoldására. Bizalommal 
forduluunk tehát az egész magyar közönség
hez, hogy adományaival tegye lehetőve 
kegyeletes foglalkozásunkat!

Virágot annak, aki a virágokat annyira 
szerette, állítsunk szobrot neki a gödöllői 
park virágai közé, melyek csak azért illatoz
tak, hogy az ő bánatát áltassák; álljon 
emléke a gödöllői fák alatt, amelyek csak 
azért susogtak, hogy az ő nagy szomorúságát 
enyhítsék.

Az adományokat kérjük a bizottság czi- 
mére küldeni, mely azokat a gödöllői taka
rékpénztárban helyezi el s a hírlapokban 
fogja nyugtázni.

Kelt Gödöllőn, 1898. november havában. 
A Gödöllői Erzsébet-Szóbor 

Bizottság.

Hírek.
Farsangi naptár.

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

Február 11-én a polgári olvasó-egylet 
bátyus tánczmulatsága.

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

— Letört bimbó. Megrendítő csapás érte 
vármegyénk közszeretetben álló főispánját. Két 
gyönyörű szőke leánygyermeke közül a fiata
labb : Fel látás több heti nehéz szenvedés 
után tegnap délelőtt 11 órakor meghalt. A 
gyermekek pusztító réme, a jelenleg óriási 
mérvben elterjedt kanyaró támadta meg há
rom héttel ez előtt az aranyos kedélyű, vidám 
gyermeket. A kanyaróból tödőlob lett amely 
hosszas kínzás után elvitte oda, ahol a játék 
örökre pihen. Szabolcsvármegye egész közön
sége szivének szeretetcből fakadó részvétével 
osztozik a mélyen sújtott szülők kimondha
tatlan fájdalmában. A bánatos szülők szere
tett gyermekük elhalálozása alkalmából a kö
vetkező gyász értesítést küldték ismerőseik
nek : Báró FVilitzsch Berthold és neje kitnond- 
hatlan fajdalmukban jelentik, hogy boldog
ságuk egéről egy ragyogó csillag hullott le, 
Felicitás (1895—1899.) nincs többé. A Sze
ri-tett ünnepének Angyala ma a karácsony
fával együtt vitte el oda, hol a játék örökre 
pihen. Nyíregyháza, 1899. januar hó 25-én.

A temetés ma délután fel 11 órakor lesz 
az ev. ref. vallás szertartása szerint.

K y  I H E G Y H A -y. A .

— A „Bessenyei Kör* részvéte. A Besse
nyei Kör igazgató választmánya annak a 
megdöbbentő hírnek hallatára, hogy szeretett 
elnökének : báró Feilitzsch Berthold főispán
nak 4 éves leánykája elhunyt, tegnap délután 
5 órakor a városháza tanácstermében ülést 
tartott, amelyen elhatároztatott, hogy a kör 
mélyen érzett részvétének tolmácsolására 
három tagú küldöttséget menesztett. A kör 
nevében a kicsiny halott ravatalára koszorút 
helyez, s hogy a február 4-ki házi estély 
megtartva nem lesz A kór ezenkívül a 
temetésen testületileg vesz részt, amiért is 
felhívja a tagok figyelmét az igazgató választ
mány arra, hogy a gyülekezés ma délután '1 
órakor a városháza nagytermében lesz.

— Nyíregyháziak szereplése Budapesten. 
A budapesti kath. kör f. évi január 18-án 
tartott GÜ-ik felolvasó estélyén Andor József 
(Cyprián) és legifj. Krúdy Gyula immár or
szágos nevű két fiatal novellistánk kiváló 
sikerrel vettek részt beszélyeikkel.

— Tanulmány-út. A városi tanács meg
bízásából Sztempák Jenő adóügyi tanácsos és 
Klein István városi főmérnök a kőutak ta
nulmányozása végett lanuhnánv útra indul
tak. Az útiránya: Budapest, Szentes, Makó, 
Szeged és Hód mező-Vásárhely.

— A Bessenyei szobor. Kallós Ede kiváló 
szoborművé, gondosan becsomagolva, csütör
tökön megérkezett. A szobrot egyelőre a 
vármegyeház előtti kertben fölállított szobor 
talapzat mellé helyeztek el, deszka fedél alá. 
A Bessenyei-szobor leleplezése, mint az köz
tudomású, a májusi közgyűlés alkalmából fog 
megtartartatni.

— Esküvő'. Dr. Andor Endre miniszteri 
fogalmazó, ipartanácsi titkár folyó évi feb
ruár hó 7-ik napján vezeti oltárhoz K. szent- 
iniklósi Nagy Ferencz földbirtokos és neje 
szül. György Albertiba kedves leányát Ilon
kát Szilágy-Nagyfaluban.

— Anyakönyvvez$tői kinevezések. A bel
ügyminiszter a nyir-adonyi anyakönyvi ke
rületbe Prényi Lajos jegyzői Írnokot, a piri- 
cseibe S z ív ó s  Árpád jegyzői írnokot, a kis - 
letaiba Nimbsgern Emil jegyzői Írnokot s 
végül a Napkoriba Ilőlek Andor jegyzői Ír
nokot, a születések és halálesetek anyaköny- 
vezésére szoritkozó hatáskörrel, anyakönyv
vezető helyettesekké nevezte ki.

— Gyászrovat. Özv. Fuhrinann Istvánná 
szül. sárosfalvi Bitó Sarolta mint neje, ózv. 
Wilt Fuhrinann Josefa mint egyetlen testvér, 
számos rokonság, valamint a jó barátok 
nevében is, szomorodott szívvel jelentik 
férje, illetve testvére Fuhrmann István dip
lomatikái gyógyszerész, volt távirász-főnöknek 
hosszas szenvedés s a halotti szentség ájta- 
tos felvétele után, életének 63-ik, házasságá
nak 30-ik évében, folyó 1899. január hó 
24-én reggel ',6  órakor történt gyászos el
hunytét. Temetése folyó évi január hó 25-én 
délután 5 órakor lesz a honvéd-utezai 41. 
szám alatti halottas házból, a róm. kath. 
egyház szertartása szerint. Az engesztelő 
szent -mise áldozat pedig folyó hó 26-dikán 
délelőtt 10 órakor fog az egek Urának be- 
mutattatni. Nyíregyháza. 1899. január 24. 
Áldás és béke hamvai felett!

Alulírottak úgy a magunk, mint nagyszámú 
rokonaink nevében megtört szívvel tudatjuk 
a gyöngéd hitves és forrón szerető anyának 
és nagyanyának Hosenberg Sámuelné szül. 
Hartstein Rozália asszonynak 1899. január 
hó 23-án, életének 61-ik, boldog házasságá
nak 41-ik évében, rövid szenvedés után tör
tént gyászos elhunytál. — A boldogult hült 
tetemeit f. hó 21-ikén d. u. 2 órakor fogják 
a helybeli izr. sirkertben óró: nyugalomra 
helyezni. Nyíregyházán, 1899. január hó 23. 
Áldás és béke poraira! Hosenberg Sámuel 
mint férj. J)r. Hosenberg Emil, dr. Hozgonyi 
Sándor, Rosenberg Etelka férj. Karczag Gyu- 
láné, mint gyermekei. Hartstein Mór, Hartstein 
Ignácz, ózv. Hartstein Fáni, ózv. Hartstein 
Katalin mint testvérei. Karczag Gyula mint 
veje. Dr. Hosenberg Emilné szül. Engel Paula,

dr. Rozgony Sándorné szül. Deutsch Ilona 
mint menyei. Hosenberg Tibor Karczag Bella, 
Karczag Mariska. Hozgonyi Pista, Hozgonyi 
Ágnes mint unokái.

— Köszönet nyilvánítás. Barzó Mihálync 
un ő szives volt a helybeli árv <házi szegény 
gyermekek élelmezésére egy zsák búzát, 
három zsák burgonyát és egy véka köleskását 
udományo ni. Nemes szivéből eredő jótelteert 
fogadja az adományozó, a szegény ár vak 
háláját és a nőegyleti elnökség őszinte kö
szönetét.

— Hymen. Fika Miklós földbirtokos a 
napokban jegyezte cl Zoltán Ilona kisasz- 
sonyt, Zoltán Imre vármegyei utbiztos kedves 
leányát.

— A nyíregyházi jótékony nóegylet elnök-
sége nem mulaszthatja el, miszerint ez utón 
is nyilvánosságra hozza köszönetét azok iránt, 
kik a folyó hó 11—15-én rendezett műked
velői előadás erkölcsi s anyagi sikere elő
mozdításán közremüködt k. Első sorban a 
fáradhatlan rendezőnek: Trajtler Som i dr. 
urnák, a szereplőknek: Maurer Irén, Trajtler 
Anna, Lukács Ilona, Jósa Andrea, Ballay Iza, 
Horváth Ilonka, Bencs Etelka, Kubassy Berta, 
Sarvay I onka, Oláh Piroska, Dietz Bö«ke, 
Dietz Anna urhölgyeknek, Porubszky Pál, 
Szabó László, t Jkolicsányi Dezső, Szlaboczky 
Ernő, Milotay Gábor, Vay Zoltán, dr. Maurer 
László, Juhász Sándor, Ballay Aladár, Olt
ványi Odón, Szabó József, Kubassy Béla, 
Gsiky József, Moskovits Jenő, Vágó Lajos, 
Sexty Kálmán uraknak, a súgónak: Vajda 
Dezső urnák. A nemes városnak a miért a 
színházat ingyen engedte át, s a vili. közv. 
társaságnak, amiért a világítási dijak egy 
részét, elengedte s végre Jakobovits Kanny 
k. a.-nak ki a jegy elárusitását volt szives 
elvállalni.

— Eljegyzés. Kisbaczoni Benedek Lajos 
nagy-kallói jarásbirósági iktató eljegyezte Mi ■ 
halul uh Ferenc* nagy-kállói építész s töldbir- 
tokos kedves leányát Mariska kisasszonyt.

— A nyíregyházi vadásztársulat sikerült 
körvadászatot tartott Császárszállási területen. 
Ötvenöt nyúl esett és egy parlagi sas. Vadá
szat után a tanyán kedélyes vadászvacsora 
következett, melynél a kulacsnak tekintélyes 
szerep jutott. — A borozgatás közben az 
elnök indítványára elhatározták, hogy a jövő 
hónapban vadaszbált rendeznek. Mint halljuk 
az eszme iránt a nyíllak is lelkesednek, kik 
propagálni fogjak azon hó óhajukat, hogy 
körvadászatok helyett az egyesület inkább 
vadászbálokat rendezzen

— Az izraelita nóegylet reuniója fényes 
erkölcsi sikere mellett igazári szép anyagi 
eredménynyel is zárult. A bevétel 1407 í'rtot 
tesz ki, melylyel szembún körülbelül 500 
frt kiadas all, úgy hogy a tiszta-jövedelem 
meghaladja a 900 Irtot. A nemes czél megsegí
téséhez hozzájárultak felúltizeteseikkel: Halasi 
Mór 17 frt, Bteuer Sámuel. Haas Ignácz 12— 12 
frt Fried Dániel, Zuker Henrik 10—10 frt,Groák 
Ödön 9 Irt, Deutsch Gézi 8 frt. Halasi János, 
Groák Lajos, Grosz L. II., Dr. Gara Leó, 
Glück Dávid, Haas Mór, Kiár Dávid. Klar 
Gusztáv, Ferlicska Kálmán 7—7 frt, Baruch 
Arnold, Mandl Gusztáv, Burger Pál 5—5 
frt, Geiger Jenő 4 frt, Májerszky Béla, Dr. 
Jósa András, Hollmann Mihály, Dr. Flcgmann 
Jenő. Keresztesi Gyula, Bisthy Barna, Csá- 
zik Péter, Jóba Elek, Huzsonyi Pál, Dr. 
Kováeh Elek, Somogyi Gyula, Dr. Prok Gyula 
i - 3  frt. Juhász Etele 2 frt 50 kr, Mandl 
Emil, Ungár Géza, Kiár Andor. Hajós Emil, 
Bleuer Bernát, Lefller Sámuel, lláiifel Lajos, 
Dr. Hosenberg Emil, Baumann Mór, Kiár 
Sámuel, Kiár Leó, Weisz Ferencz, Groák 
Sándor, Dr. Korányi Endre, Dr. Trajtler 
Soma. Dr. Zinner Jenő, Braun Sándor, Zol
tán József, özv. Fercnczi Bernátné, Klein 
Andor. Bleuer Bertalan, Ferenczi Miksa, 
fizukor Ignác/.. Erényi Sándor, Hajdú Gyula, 
Mandl Géza, Friedmann Sándor, Silberstein 
László, Bencs László, Gsapkay Jenő, Kiár 
Lajos, Bleuer Lajos, Weisz Lipót, Palit/ 
János, Klein István, Dr. Flegmunn Sándor,
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Flegmáim Bertalan, Mandl Jenő, Friedliber 
Ignácz. Porubszky Pál, Frthrer Ignácz, 
Faragó László, Dr. Hartstein Sándor, Dr. 
Zinner Samu, Dr. Hajós Géza 2—2 frt, Silber- 
stein Mihály, Dr. Patzauer Béla, 150—150 
kr, Rochlitz Ignácz gyógyszerész, Kiár Andor
S.-A.-Ujhely, Fischer Ármin, Leveleki Béla, 
Sztempák Jenő, Fisch József, Fráter Sándor, ■ 
Geigcr Béla, Kertész Bertalan, Csapkay Gyula, 
Grünberger Kde, Dr. Szabó Imre, Bleuer 
Jenő, Hajdú Imre, Leveleki Lajos, Kubassy 
Béla, Altmann Sándor, Ferenczi József, Dr. 
Springer Géza, Kende Jenő, Kun Ármin, 
Gara Alajos, Drágoi Liviin, Baruch Arthúr, 
Szamuely Barna l — I frt, Schvaitzer L., 
ifj. Matulka Ödön 50—50 kr. Jegyeiket meg
vallottak: Herczfelder Pál, Feldheim Emánuei, 
Stern Jenő 10—10 frt Dr. Komstein La- 
josné Nagy-Várad, Fried Ármin, Leveleki 
Ármin, Burger Ármin, Láng Lázár, Licht- 
mann Dezső, Kun Mátyás, Flegmann Lipót, 
Leveleki Májer, Korányi Imre, Kelner Lajos, 
Glück Ignáczné 5 5 frt, Epstein Linka,
Czincz Ignáczné, Rosenthál Ferencz, Hart
stein Antal, Fűhrer Mihály, Groszmann 
Jakab, Schlesinger Miksáné, Ozv. Ungár Li- 
potm* 3— I frt, Friedinann Miksa. Fried- 
maiin Károlyné, Jakabovits Mór. Dr. HofT- 
mann Emil, 2—2 frt, Scheiber .József, Mor- 
genstern Dezső 5—5 frt, Liptai Jenő 3 frt, 
Barzó Mihály Irt, Bergslein Adóit 3 frt, 
Weinbeiger Ari húr 10 frt, Dr. Flegmann 
Miksáne 2 Irt, Benczy Gyula 10 frt, a mit 
a jótékonyczél érdekében hálás köszönettel 
nyugtáz: az elnökség.

— Baleset. Városunk köztiszteletben álló 
polgárát, Stern Jenő urat, a minap könnyen 
végzetessé válható baleset érte. Egy gyermek 
áltál hajtott taliga esti 7 óra körül a 
Marsaiké Ödőn-féle üzlet és a paróchia-épü- 
let közötti átjárón Stern Jenő urat elütötte, 
a taliga mellén és lábain ment keresztül, de 
szerencsére jelentéktelen súrlódásokon kívül 
semmi haja nem történt. A vigyázatlan és 
mesterségéhez nem értő taligást elfogták és a 
rendőrséghez vitték, hol a kellő fenyítésben 
fog részesülni.

— Szocziálisták mozgolódása. Balkányban 
a szocziálisták titokban ismét szervezkednek, 
s e czélból éjelenkint titkos gyűléseket tar
tottak. A csendőrség lázitó lapokat, iratokat 
es nyomtatványokat talált s konstatálta, hogy 
a most mar Hódmezővásárhelyen megjelenő 
„Fóldmivelő* czunü lapot erősen terjesztik a 
félrevezetett nép között. A varmegye alis
pánja azonnal táviratilag a legerélyesebb in
tézkedéseket rendelte el s megtette a szük
séges lépeseket a csendőr őrség incgszapori- 
tasara.

— A helybeli jótékony nóegylet javára e 
lm 14 és 15-én rendezett Falurossza cz.imü 
népszínmű előadásából bevétetett 466 frt 35 
kr.. kiadatott £31 frt 67 kr. Tisztajövedelem 
234 Irt 68 kr.

— A rakamazi vadásztársulat szombaton, 
28-an körvadászatot rendez melyre az egye
sület a meghívókat nyíregyházi tagjainak már 
szetküldte.

— Kérelem. A szombaton megtartott 
nóegyleti bálon egy H. E monogrammal el
látott szürke toll-legyező tévedésből kicserél
tetett. Kéretik az illető hölgy szíveskednék 
a kiadóhivatalhoz fordulni annak viszacseré- 
lese végett

— Köszönet nyilvánitás. A f. hó 21-én 
tartott ívumonk alkalmából: Bertalan Kál- 
mánné, Bleuer Bemátné, Burger Paine, 
Czukker Bertalanná, dr. Ferlicska Kálmánná, 
Fűhrer Ignáczné, Groák Sándorné, Hajós 
Einilné, HofTinann Mihályné, dr. Korányi 
Endrén**, Leffler Sámuelné, dr. Prok Gyuláné, 
Weisz Ferenczné és dr. Zinner Jenőné úrnők 
mint háziasszonyok : Baumann Gizella, Czukker 
Etelka, Csapkay Ilonka. Gara Irénke, Irjar. 
Etelka. Jósa Mártha, Kovács Edith, Kiár 
Emma, Kubassy Berta, Molnár < Mga, Májerszky 
Nellike, Rottmann Lujza és Trajtler Anna 
urhölgyek mint pinrzérnök szives kőzremükö- 
désökért, inelylyel mulatságunk úgy erkölcsi,

mint anyagi sikerét oly nagy mérvben elő
mozdították fogadják ez utón is leghálásabb 
köszönetünket. Az izr. nőegylet elnöksége.

— Mit jelent ez a szó: magyar? Marie- 
nescu Atnáz dr., a nagyváradi tábla kitűnő 
tagja, ezzel a kérdéssel régóta foglalkozik és 
nagy előszeretettel. Régóta törik rajta a fe
jüket tudósaink, hogy mit is jelent tulajdon
képpen a magyar szó, — de eddig határozott 
eredményre nem jutottak. Marienescu most 
egy kis füzeteben végigczá tolja az összes 
előtte feállitott hipotéziseket és felállít egy 
újat. A füzet Nagy-Váradon jelent meg. 
Szerinte a magyar név a mag és ar elemekből 
áll. Mag, illetve y-al lágyítva, magy, mezőt, 
az ar pedig embert jelent, a miért is a magyar
— mező-ember — mezőn-lakó. Annyi mint 
a német Feldmann. Ezt a véleményét hosszas 
nyelvészeti magyarázatokkal kísérli beigazolni,
— a minek felülbirálata szakemberek dolga 
Kuriózumból megemlítjük, hogy Vámbéri 
szerint magyar — uralkodó, hatalmas. Patru- 
bány Lukács szerint magyar — Mars vidéki 
ember. Hunfalvy Pál szerint pedig magyar
— földférfi, főldember. Ezek után ismételve 
kérdezzük: Mit jelent vájjon ez a szó : magyar?

— A nyíregyházi izr. nóegylet f. hó 2i-en 
tartotta meg a Korona dísztermében < z idei 
farsangi mulatságát saját pénztára javára. 
Hogy úgy anyagilag mint erkölcsileg fénye
sen sikerült, azt tan mondanunk is fölösle
ges, inért hisz akik az előző evekben a te
vékeny nőegylet által rendezett bármi név«»n 
nevezendő mulatságain jelen voltak, azok 
tudták, hogy az ez idei „reunió* szignatu- 
rája se lehet más, mint a báltermeinkből 
gyakran száműzött: fesztelen jókedv és pom
pás hangulat. De volt is ott mi szem, száj
nak kellemes. Azok az ellenallhatlan herczig 
kis zsarolók pedig kitünően értették mester
ségüket. A bálterem teljesen megtelt váro
sunk előkelőségével. — Ott láttuk városunk 
országgyűlési képviselőjét dr. Ferlicska Kál
mánt, Bencs László polgármestert, M ijerszky 
Béla főjegyzőt, dr. Jósa András vármegyei 
főorvost. Kovács István Ítélőtábla bírót, So
mogyi Gyula kir. közjegyzőt, stb. stb. Azt a 
felfogást pedig, hogy manapság nincsenek 
tánczolni tudó és akaró liatal emberek, ala
posan megczáfolta az izr. nőegylet eme mu
latsága. Ptalunk egyszerűen arra, hogy a 
négyeseket 80 pár tánczolta. Olyan impo
náló szám. melyet még e farsangi szezon
ban nem hallottunk. A táncz a késő hajnali 
órákban ért véget. Az előkelő muhtság eme 
kiváló sikere első sorban az egylet buzgó 
elnökségének érdeme, mely nem ép**n túlsá
gosan elénk farsangi életünkbe évről-evre 
kellemes pezsgést visz he. A jelenvolt höl
gyek közül a következőket sikerült feljegyez
nünk. Asszonyok: Baruch Arnoldné, Risthy 
Barna ne, Bauman Mónié, Bencs Lászlóm*, 
özv. Bertalan Kálmánné, Bleuer Bernátné, 
Bleuer Bertalanná, Bleuer Lajosne, Bleuer 
Samuné, Braun Sándorné (Heves), Burger 
Páln**, Csapkay Jenőn**, Csázik Petem**, Czuk
ker Bertalanná. Czukker Henrikné, Deutsch 
Gézáné, Erényi Sándom •, Ferenczi Miksané, 
Ferlicska Kálmánné, Flegmán Jenőné, Fried- 
man Sándorné, Fűhrer Ignáczné, Gara Leó né, 
Glück Dávidne. Groák Lajosne, Groák Sán
dorné, Grosz L. H.-né, Haas Ignáczné, Haas 
Mórné, Hajdú Gyulán*.* (Balkány), Hajós 
Emilné, Halasi Jánosné, Halasi Mórné (Kis- 
Várdu), Hartstein Sándorné, Hoffman Mi- 
halyné. Jóba Elekne, Keresztessy Istvánná, 
Kiár Dávidné, Kiár Gus/.távné, Klar Lajosne, 
Kiár Leóne, Kiár Samuné. Korányi Endréné, 
Kovách Elekné, Kovács Istvánná, özv. Ku
bassy Arthurm*. Leffler Sámuelné, Májerszky 
Belané, Mand**l Emilné, M indéi Gézáné, Maii
déi Gusztávné, özv. Maurer Károlyné, özv. 
Molnár Pálné, Prok Gyulám*, Rosenberg 
Emilné, özvegy Rótt inán Alajosné, Ruzsonyi 
Paine, özv. Sebőn Izidora**, Silberstein Lász
lón**, Somogyi Gyuláné, Trajtler Sománé, 
Ungár G**záné, Vietórisz Józsefn**, Weisz Fe- 
renezne, Zinner Jenőm*. Zinner Samuné, Zol
tán Józsefne (Kotaj). — Leányok. Baruch 
Anna, Básthy Berta, Bauman Giza, Bencs

Etelka, Bleuer Rózsika, Csapkay Ilona, Czuk
ker Etelka, Eigner Cornél (Budapest), Fried* 
mann Etelka, Gara Irénke, Hajdú Jenny (Bal
kány), Halasi Piroska (Kis-Várda), Jósa 
Mártha, Irján Etelka, Kiár Emma. Kovács 
Edith, Kubassy Berta, Májerszky Nellike, Man- 
del Berta, Maurer Irénke, Molnár Matild, Mol
nár Olga. Rótt mán Lujza, Rottinan Margit. 
Silberstein Róza, Trajtler Anna.

— Szerencsétlenül járt. Fisch bérkocsis 
kilencz gyermek atyja nem mindennapi ok 
miatt vált meg ez árnyékvilágtól. A szeren
csétlen ember mikor lovai számára szénát 
hozott le a padlásról egy szál száraz fü 
darabka a lélekző-csővébe jutott. Előbb kö
högni majd fuldokolni kezdett és daczára a 
megérkezett orvosi segélynek iszonyú kínok 
között meghalt.

— Mulatság. A „Nyírbátori Korcsolyázó- 
Egyesület- február hó 11-én tánczczal egybe
kötött zártkörű vigalmat rendez. Intimebb 
karakterű, kisebb, de azért fesztelen mulat
ságnak Ígérkezik ez, minélfogva az egyesület 
választmánya reméli, hogy családok és egye
sek. akik szeretik a kedves, fesztelen s a 
mellett mégis jó társaságo', számosán és 
örömmel fognak résztvenni a mulatságban. A 
tisztajövedelem az egyesület pénztáráé lesz és 
az egyesületi jégpályának annyi áldozatot 
igénylő berend *zésére fog fordittatni.

— Pénzintézeti közgyűlések. .1 nyíregyházi 
gazdasági és kereskedelmi hitel intézet részvény
társaság február 8-án d. u. 2 órakor tartja 
VI. rendes közgyűlését a következő tárgy- 
sorozattal: 1. Igazgatóság és felügyelőbizott
ság által az 1898. üzletévről beterjesztett 
jelentés, ezzel kapcsolatban indítvány a múlt 
évi mérleg helybenhagyása, a nyereség fel
osztása és az igazgatóság, valamint a fel
ügyelő-bizottság részére a felmentvény meg
adására nézve. II. Martinyi József és Szopkó 
Alfréd igazgatók mandátuma lejárván, 2 
igazgatósági tagi állás betöltése. III. Egy fel
ügyelő-bizottsági tagság megüresedvén, annak 
egy évre való betöltése. — A büd^szent- 
mihályi segélyzö népbank és takarékpénztár 
részvénytársaság február hó 7-én d. e. 10 
órakor tartja rendes közgyűlését a következő 
tárgysorozattal: I. Alapszabályszerűen kilépett 
elnök és alelnök választása. 2. Igazgatósági 
évi jelentés tárgyalása. 3. Felügyelő-bizottság 
évi jelentésének tárgyalása. 4. Az 1898. évi 
zárszámadás felolvasása, nyereség megállapí
tása. s kapcsolatosan a felmentvények meg
adása 1*98. évre. 5. Az alapszabályok értel
mében kilepett vezér-igazgató, 9 igazgatósagi 
tag, és 2 póttag í évre leendő választása. 0. 
A 30,012 frt 9 krra szaporodott tartaléktöke 
targvábani intéskedés. 7. írásbeli indítvány a 
vezérigazgatói és pénztárosi fizetések felemelése 
tárgyában. 8. Elnöki jegyzőkönyv hiteldsitésére 
3 részvényes kijelölése.

— Erős sovinista ugyan, de derék ma
gyar ember Sz.al.iy Farkas honfitársunk, ki 
felbuzdulva a Klondykében hirtelen meggaz
dagodott arany ásók sikerein, maga is elin
dult az aranytermő, hó és jegboritotta. tá
vol Észak* V meri kába. Ilogv azonban hazájá
tól távol i- ki *•;.*/••-» adjon magvar őrzői
méinek, m**g itthon ellátta magát megfelelő 
ruházattal, fegyverrel, szerszámokkal, sőt — 
tekintettel a Klondykében uralkodó rengeteg 
drágaságra — még élelmiszerekkel is, melyek 
között -  élelmi **s gyógyszer gyanánt, né
hány luezat négy csillagos Esterházy cognae 
foglalt el tekintélyes helyett. Igaz ugyan, 
hogy — mint Szalay Írja. nagy beviteli va
mot sz-dtek be rajta partraszálláskor, de 
majd megtizetik neki a — klondykeiek min
den cseppet aranynyal: már pedig, ha ez 
tény, akkor Szallay uram akar egy csákánv- 
vágast se tegyen, mert magából a vele vitt 
Esterházy cognacból is meggazdagodhat. A 
mit tiszta szívből kívánunk is n**ki.

— Az Isten adománya. Mi^kolczon történt: 
Egy jámbor birbti levelet küldött az Isten
nek. hogy segiten • meg. mert minden vagyo
nát elverte tavaly a j-*g. A dernöi posta
hivatalon nagyot néztek a különös czimzesen
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és már éppen rá akarták Írni a borítékra a 
szokásos nem található sort, a mikor egy 
jótékonyságáról ismert ur, a ki véletlenül olt 
volt a postán, ötven forintot adott át a 
postatisztnek, hogy küldje el a földmivesnek, 
Ez meg is történt s a jámbor ember most 
szentül hiszi, hogy az Isten küldte neki a 
pénzt. Barbán pedig azóta nagyon sok 
embernek tintás a ujja.

— Tűz támadt f. hó 17-én Nyir-Bátor- 
nak egy sűrűn beépített végén. A környék
belieknek sikerült a tüzet lokalizálni, amely 
egy istállót mégis elhamvasztott. Nyugalomba 
helyezett tűzoltóságunknak irmagul meg
hagyott egyetlen tagja épen maródi lévén, 
a vész által erősen fenyegetett és az ő 
kezdetleges kézieszKözeivel védekező lakossá
got nem volt, aki a tűzoltószerekkel támo
gassa. Ugyan meddig fog tartani e téren köz- 
igazgatásunknak a lakosság érdekeivel szem
ben ez a megdöbbentő közönye? (r. /.)

— Megégett gyermek. Nagy szerencsét
lenség történt e ho 18-án a Tőrök Féterné 
féle tanyán. Palitz Jánosné beresasszony ger
jesztőt szedni kiment pár perezre a házból 
s ez időre magara maradt a pitvarban János 
nevű két éves kis iia, aki valahogy hozzáju
tott a gyufához s egy szálat meggyujtott. A 
gyufa lángjától tűzet fogott a kis tiu ruhája 
s mikor az édes anyja a gerjesztővel bejött a 
házba, a kis fiún égett az egész ruha. — Az 
edes anyja magához kapta s eloltotta a tűzet 
de ekkorra a kis fiú inar súlyos égési sebe
ket szenvedett úgy, hogy alig van remény 
elet ben maradásához.

Apróságok a hétrő l.
Taligáslovakról fog szólni az ének.
Vasárnap délután 4 óra tájban pompás 

jelenetnek volt tanúja a piaczon vasárna- 
piaskodó sok száz főre menő néptömeg, me
lyet az enyhe, derült csaknem tavaszi nap 
kaczérkodva csalt a keiuencze mellől ki a 
szabadba. Hirtelen mozgás támadt a tömött 
sorokban. A tokaji utcza felől különös jármű 
száguldott a koc-i utón. Először boszorkány
ságnak tetszett a dolog. Két sötétpej teljes 
Hsvung*gai igyek>zik előre, maga után húzván 
egy rudjávui merészen az égnék meredő 
taligát, melynek bensejében i  halálsápadt 
alak ül valami elkepzelhetetlen pózban. A 
kas folyton a földet súrolta, s a fellibbent 
taliga veszedelmesen hasonlított egy ambuláns 
gemes kúthoz. A lovak jobb ügyhöz méltó ' 
szenvedelylyel törtek előre. A halálra rémült • 
taligalakok passzív magatartást követtek, még 
csak kezüket se mozdították hogy magukat 
kissé kényelmeden helyzetükből kiszabadítsak,
A szegény párák (t. i. a lovak) csúnyán 
megbánták streberkedésüket Alig hogy a kath. 
templom elé érték, óriási hahota szállott fel 
a neptömeg ajkáról. A kedélyes röhögést a 
„féderes“ taligások kezdtek meg, mely aztán 
atragadt az egész piaczra. Szinte rengett a 
föld a hornéri kaczagástól. a mulatságos lát
vány csakhamar megszűnt. A nép zajos rival- 
gasa észre térítette hevesverú négylábú hő
seinket. A tomboló zaj hallatára füleiket 
kezdték hegyezni s nyomban megállották. 
I'egozusoknak képzelték magukat a szeren
csétlenek, s most restelve kellett belatniok 
hogy biz ők csak egész közönséges talyigás 
lovak.

Kezignáltan állottak ott szégyenkezve, 
pirulva a megaláztatástól. Persze az egésznek 
az u. n. „hasló* volt az oka, mely ketté
szakadt s alkalmat adott a befogott paripának 
es ••ezetékló társának a szökésre. Hisz a 
„szökés párosán oh mi édes, oh mi szép !*

1 ültanuk állítják, hogy a vezetekló a 
kővetkezőket súgta Leopardi stílusban szövet
ségesének fülebe: „Oh Ádam, nagyon nevet- 
Ségesm k érzem magam.*

B zony ha hozzáfog a nép, az istenadta 
ii i» a röhögéshez (sic!) akkor jaj a kiröhögöt- 
teknek! Ebben a röhejben benne van a sújtó 
igazság, a hamisítatlan mélységes humor és 
a kegyetlenségig kíméletlen gúny.

Vegye ezt fontolóra a t. képviselő testü
let nehány alakja, kik Pegazusnak képzelik 
magukat, pedig tényleg egész közönséges 
tali . . .  no de nem folytatom.

*
A minap egy zsuron a nők emlékező

tehetsége kerüli szőnyegre.
Egy fiatal ember a meggyőződés hangján 

kijelentette, hogy a nők nagyon könnyen 
felednek, — evvel jelentőségteljes pillantást 
vetett egy karcsú kékszemü amorettre. A 
nőknek figyelmébe ajánlanám — folytatta 
tovább a fiatal ember — a muemotechnika 
kézikönyvét, mely filozofikus alapon fejtegeti té
máját praktikus példákkal igazolja rendszerének 
helyességét, és útmutatásokkal fejleszti az emlé
kezőtehetséget. A könyvet egy híres német tudós 
irta s mióta szorgos tanulmányozás tárgyává 
tettem e kitűnő szakmunkát, azóta memóriám 
bámulatosan erősbődött.

Egy jelenvolt mama élénken fordul a 
fiatal emberhez:

— Ugyan kérem, hogyan hívják ezt a 
tudóst, magam is megszeretném szerezni kér
déses munkáját.

A fiatal ember összeránczolja homlokát, 
majd megrémülve nyúl hajához, majd füle 
tövéhez s a következőket hebegi :

— A manóba is! Pedig tudtam . . . 
g-vel kezdődik . . . ejnye, ezt biz elfelej
tettem !

A kis társaság persze kaczagoll, a leg- 
malicziózusabban a karcsú, kék szemű amorett. 

*
Beiics Berla állami rajziskolai növendé

ket, ki a varos képviseletétől segélyt kért 
tanulmányai folytatásához, meghalhatja az 
az érdeklődés, melyet a város legutóbbi kép
viseleti gyűlésén nehány tanyasi parasztgazda 
említett növendék szénrajzai iránt tanúsított.

A derék városatyák nagy buzgósággal 
láttak a betekert rajzlapok kisimításához. L)e 
a pajkos papirtekerc- csak nem akart kisi
mulni, a becsületes munkában eldurvult kér
ges kezek közül egyre kisiklott a szeszélyes, 
akaratos papír.

Erre az egyik inűpártolo erélyes moz
dulattal kiveszi az ügyetlenkedők kézéből a 
rejtélyes tárgyat, a félméter hosszúságú pa
pírhenger egyik végét szeméhez illeszti s a 
kerek nyilasba néz merően, hosszan. — így 
nézhetett Nordenskjöld messzilátójavai a hó* 
boritotta, jéghegyektől körülvett sarki vidékre.

Végre belefáradt a csillagvizsgálói pózba, 
helyeslőleg bólintott fejével és igy szólt:

— E már oszt valami!
A papírhengert mellette álló társa ke

zébe nyomta s fölényes széles mosoly jelent 
meg rnecenási arczán.

A kíváncsiság égette a körúlálló csopor
tot is s a papírhenger csövébe lassankent 
mindegyik beleszurhatott egy-egy lázas pil
lantást.

Hogy a szénrajzból mennyit láttak a 
derék városatyák, arról hallgat a krónika. 
Tény az, hogy tetszésnyilvánításuknak han
gosan adtak kifejezést és Bencs Berta meg 
lehet elégedve.

A inűbirálás eme uj módszerét a leg
melegebben ajánlhatjuk a p. t. publikum
figyelmébe.

Törvényszék.
A ..Nyirvidék* sajtópere.

Lőrinczy István, Viss, /.alkod és Kenézlő 
községek állasától fegyelmi Ítélettel elmozditott 
körjegyzője, sajtópert indított — a „N’yir- 
vidék — felelős szerkesztője, Inczédy Lajos 
— és a fokozatos felelőség alapján — a 
kiadó-tulajdonos Jóba Elek ellen, a debre- 
czeni kir. törvényszék, mint sajtóbiróság ez 
ügyben a végtárgyalást e hó 21-ere tűzte ki.

A vád alapjául a Nyirvidék 1897. feb
ruár 21-én megjelent számának egy ujdon- 
sága szolgált, amelyben is a Nyirvidék közöl
vén a vármegye közigazgatási bizottságának

azt a határozatát, amely szerint Lőrinczy 
István ellen bünfeljelentés tétetett azért, mert 
Mikecz János alispán és a vármegye több fő
tisztviselője ellen — egy, a vármegye főispán
jához intézett beadványban, a határozatban 
is rágalmaknak minősített támadást intézett 
— ezt a közzétételt Lőrinczy István úr el
járására vonatkozó nem épen hízelgő meg
jegyzésekkel kisérte.

Ez ügyben az esküdtszéki tárgyalás e 
hó 21-ikén tartatott meg a debreczeni kir. 
törvényszék, mint sajtóbiróság előtt.

A tárgyalás d. e. 9 órakor vette kezdetét,
Elnök: Igyártó Sándor törvszeki elnök, 

bírák: Szeöke István és Jency Sándor.
Vádlottak személyesen, védőjük dr. Prok 

Gyula kíséretében jelentek meg.
Az Esküdtszék a következőleg alaklut 

meg:
Róth János, György Kálmán. Tamásy 

Béla, Fejér Sándor, Engesser József, dr. Nagy 
Lajos, Szathmáry István, Polgáry István. Biró 
Józset, Palfy Gábor, Róth Lipót, Butykay 
Menyhért Póttagok : Vecsey Zoltán, dr. 
Horváth Károly.

A vádlevél, és több okirat felolvasása, 
valamint a vádbeszéd és a védőbeszedek el
mondása után Igyártó Sándor elnök reasum- 
inálla a tárgyalás lefolyását s fölhívta az 
esküdtteket, hogy a verdiktet a következő 
nyolez pontra hozzák meg.

Az esküdtek verdiktjei rövid tanácskozás 
után elnökük, dr. Nagy Lajos a kővetkezők
ben hirdette ki;

1. Foglultatik-e az inkriminált közlemény
ben Lőrinczy István ellen rágalmazás: 12 nem.

ű. Foglaltatik-e abban becsületsértés: 
3 igen, 9 nem.

3. Szerzője-e az inkriminált hírlapi 
közleménynek Inczédy Lijos: 12 igen.

4. Szerzője-e az inkriminált közlemény
nek Jóba Elek is : 12 nem.

5. Vétkes-e Inczedy Lajos a rágalmazás 
vétségében: 12 nem.

fi. Vétkts-e Inczedy Lajos a becsület- 
sértés vetsegében: 3 igen. nem.

7. Vétkes-e Jóba Elek u rágalmazás 
vétségeben: 12 nem.

8. Vétkes-e Jóba Elek a becsületsértés 
[ vétségében: 12 nem.

E verdikt alapján Igyártó Sándor elnök 
kihirdette a törvényszék ittlétét, mely szerint 
vádlottak az ellenük emelt vad alól fölmen
téinek, s 100 frtban megállapít tat van dr. 
Prok Gyula védői dija, Lőrinczy Istvánt a 
fölmerült 18fi frt 90 kr. kóllseg megfizetésé
ben eluiara»ztaltatik.

Ezzel a sajtóügy) végtárgyalás d. u. .V, 
órakor veget ért.

C S A R N O K .

Zsidó honvédek.
(Folyt, kö?.)

Az itthon valók közül egy egesz sereg
nek viselt dolgait gyűjtöttem össze.

Freudenburg Márk, most kereskedelmi 
tanácsos Szabadkán, a hatodik gimnáziumi 
osztályba járt, midóri a szabadságharcz kürtje 
riadót fújt. Daczáru gyenge testalkatának, 
beáll a honvédek közé, és midőn mint alkal
matlant visszautasítják, nem nyugszik addig, 
míg Mészáros hadügyminiszter külön engedé
lyét ki nem eszközli, hogy ő is honved lehes
sen. Belép a földvári zaszlóaljba, melyet a 
híres tiszaföldván csábiban, hol az elesettek 
között a hivatalos kimutatás szerint Mayer 
Mózes és Kósenfeld Lipót önkéntes is volt, 
továbbá a szenttamási ütközetben vesz reszt. 
Majd a 17-ik honvédzászlóaljba lép át mint 
tizedes és a keresztúri csatánál, hol egy hadi 
kaland folytán az ellenség hála mögé került 
csapatjával, volt alkalma magát kitüntetni, 
aminek folytán Klapka hadnagygyá nevezte ki.

Majd részvett Budavár ostrománál is. 
Azután a dicsőségre következett a szomorú
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•veszteségek sora ; egészen Világosig jutott, de 
már mint osztrák fogoly.

Fóliák Mór, szegedi lakos, 16 éves korá
ban, bár szintén alkalmatlannak találtatott, 

belépett 1849. február elején a 41. zászló
aljba, majd a 93. zászlóaljhoz kerül és július
ban a kormány sürgönyét viszi a Szepességbe 
onnan Szegedre választ hozva, őrmesterré lett 
előléptetve, majd Aradon szolgált, mint .had
nagy a 136. zászlóaljban.

Ilyen Horn (Einhorn) Antal E., ki a már- 
czius 15-iki pesti eseményeken lelkesül, mint 
ti zennégyéves gimnázista, 1849. júliusban, 
miután Haynau bevonult Pestre, beáll ő is 
honvédnek és részt vesz a szöregyhi es temes
vári csatákban, hogy azután a rövidesen be
következett vég után besoroztassek a császári 
seregbe.

A sok példa között is kiválik Springer 
Izsák székely-udvarhelyi zsidó, kinek hét lia 
harczolt a szabadságért, a hét Springer test
ver: Dani, Dávid, József, Juda, Mór, Salamon 
es Samu. Springer Mór, most fogarasi lakos, 
nyugdijas honvédhadnagy, huszár-szab id- 
csapatnál szolgált Bem táborában, részt vett 
az erdélyi dicső harczokban és a fehér- 
templomi csatában kitüntetve magát, ezüst 
erdemkoszorut kapott.

Úgyszintén e kitüntetess! szerezte meg 
maganak Dani fivére, ki báró Kémény Farkas 
vezérőrnagy megbizottja volt és mint hadi 
kein tesz kitűnő szolgálatokat.

Ott is voltak a zsidók a magyar táborok
ban kezdettől fogva mindvégig es nem is 
mindig az utolsók között.

„Mindjárt a hadjárat kezdetén — Írja 
Klapka György — vitézül es kitüntetesse! 
harczoltak es később is, egészen a háború 
szerencsetlen kimeneteléig és a világon 
katasztrófáig.

Sokan közülük elestek a különböző 
csatatereken* nagyrészük tisztekké lepett elő, 
kik közül sokan még ma is élnek. Töbnen 
a zsidó tisztek közül a csatatéren bebizonyí
tott vitézségükért a katbnai érdemrenddel 
lettek kitüntetve.-

Es hozzácsatlakozik (iörgey Arthur fő
vezér tanubizonysaga, midőn zsidó katonairól 
azt állítja: .Nem emlékszem, hogy védelmi 
harczunk egész tartama alatt — valaha — 
akar hivatalos jelentest, akár privát tudósí
tást vettem volna olyat, mely szerint bármely 
fegy vernemü csapathoz tartozott zsidó honvéd
közlegények, al- vagy főtisztek kisebb mér
tekben feleltek volna meg honvédő köteles
ségüknek, mint akármely más valiásu baj- 
tarsak."

Íme még néhány példa ezeknek a véle
ményeknek igazolására:

Bogsabanyán, azok között, kik elsőknek 
rohantak fel a torlaszokra, Weisz Ignácz zsidó 
kóznemzetör is ott volt.

Budavár visszavételénél a megsebesültek 
között voltak, a .Közlöny" melleklapja sze
rint : Lebovics Dániel, Lóvy József, Schwarcz 
Izsák és SpitziT József, persze azonkívül, 
kik könnyebb sebeket kaptak.

A szabagsagharcz ezen egyik legdicsöbb 
fegyvertényénél, hol bő alkalom nyílt a ki
tüntetésre, Kisfalvy-Klein Jakab is kivált a 
sok közül.

A siker napjának délelőttjének léptette 
elő Aulich tábornok, vitézsége jutalmául, 
hadnagygya. Ugyancsak .Budavár elfoglalásá
nál Ballagi (Bloch) Karoly hadnagy karját a 
bastyara lelhágás közben keresztüllőttek* 
(Jókai.)

A branyiszkói-szoros hős támadói kizül, 
mert Guyon tábornok 5000 embere mind 
valódi hőssé vált ott, él Budapesten szegé
nyen Ledermann Márk.

Ilirsch Lipot közvitez mentette meg 
Palunkanál a honved-zászlot, amiért gróf 
DezsexvITy századosa katonai elétl háromszor 
megölelte.

Ugyancsak ő Isaszegnel megsebesülve, 
elesett es az ellenseg huszársága kereszlül-
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vágtatva rajta, betörte oldalát. Váczott ope
rálták a katonai kórházban és még ma is 
szenvedi akkori sebeinek következményeit.

Hoffmann Adolf, nyíregyházi lakos, nyug
dijas hadnagy, egy keresztény társával együtt 
mentette meg Bátori Schultz Bódog honvéd- 
tábornokot az 1849. április 4-iki bicskei 
csata után, hogy a megáradt Tápió mocsa
rába nem veszett lovastól. Bőszt vett többek 
között a tápióbicskei, isaszeghi, váczi és 
április 19-iki nagysallói döntő ütközetben, 
mely a magyarok győzelmével végződött. Ez 
utóbbiban két sebet is kapott és úgy kitün
tette magát, hogy Bírta Endre kapitány által 
ajánlva, hadnagyi rangra emeltetett. Schauer 
Adolf hadnagy és Fóliák Izidor tüzér, az 
aradi zsidó honvédek közül, viselt dolgaik 
jutalmául aranyéremmel lettek kitüntetve. 
Weisz Ágoston százados, egy időben Péter- 
várad parancsnoka, a vitézségi éremmel volt 
kitüntetve; mint magánzó halt meg 1890. 
november 25-én Komáromban. Arányi-Gold- 
ner Károly, huszárőrnagy volt 1848, augusztus 
28-án Écskánál, a Bánságban parancsnokló 
Kiss Ernő előőrseivel, még mint főhadnagy 
verte vissza a szerb lázadókat; október 
13-án, mint százados, ugyancsak a zichyfalvi 
őrség élén a közel táborozó szerb csapatot 
kergeti szét. A szerencsétlen végű vízaknai 
csatában, melyet Bem vivott Fuchner túl
nyomó ereje ellenében, ö is el lett lógva és 
Nagy-Szebenbe internálva, ahonnanegy hónap 
múlva szabadult ki, midőn Bem márczius 
1 l-én ritka dicsőséggel bevette Nagv-Szebent. 
Május a-én már mint őrnagy Oraviczánál 
megtámadja 800 emberével az 1300 főnyi 
osztrák őrségét és kemény harcz után be
veszi a várost. Az utolso ütközet, melyben 
részt vett, a szászsebesi volt 1849. augusztus 
l-én, azután pedig nemsokára — külföldre 
menekült.

Arányi-Goldner -Mór százados. C ibak
házánál, 1849. februárban gróf Leininger 
tábornokot mentette ki egy merész tárnadás 
által a fogságbői.

DaUos-Singer Elek őrnagy volt. A 48-as 
mozgalmak a Bánságban találták, ahol már 
júniusban a szerbek ellen harczolt. 184*. 
októberben főhadnagy, deczernberuen száza
dos lett a haczi b-ttok mezején.

(Vége kor.*

Különfélék.
Történet négy levelezőlapon. Becsben most 

sokat nevetnek négy levelőzőlapon, melyek 
tartalma kommentár nélkül is könnyen ért
hető. Az első levezőlap igy szól:

T. II. János magánzó urnák. Helyben.
Miután három felszólításomra nem vála

szolt, e levezőlap utján ismét fölkérem 183 
Irt 50 kmyi tartozásának legrövidebb idő 
alatt való kiegyenlítésére. Tisztelettel

P. Károly, borkereskedő.
II. Levelezőlap.

T. P. Károly borkereskedő helyben.
Követelése meglehetősen szemtelen. Un 

is velünk mulatott, a midőn a kis Miczivel 
és a nagy Bellával a K. szálloda szepárejában 
pezsgőztünk. Hogy ön kevesebbet ivott is, 
mint mi, azért ön csak annyival tartozik 
hozzájárulni, mert ón csak azért nem ivott 
többet, mert ismeri a saját italát. Hárman 
voltunk, tehát egyre-egyre 61 frt 16 és tél 
kr. esik. Ennyit tartozom fizetni és nem 
többet.

Tisztelettel II. János.
III. Levelezőlap.

T. II. János magánzó urnák. Ilelybne.
Férjemhez czinuett nvilt levelezőlapja az 

én kezembe jutott és nagyon fölháboritott. 
Hogyan mereszti ön férjemet, ki példás férj 
es üzletember, avval rágalmazni, hogy ő holmi 
kis Miczikkel és hosszú Ellákkal dorbézol ? 
Ezeket az ostobaságokat bizonyara az ón

kedves neje kötötte az ön orrára, ki az ilyen 
fecsegéseket báró Z. huszárhadnagytól a vele 
költött pásztoróák alatt hallhatta. Tisztelettel.

P. Károlyné.
IV. Levelezőlap.

T. P. Károlyné urhölgynek.
Olvastam férjemhez czimrett rágalma

zásait, melyekre megvetésem kifejezésével 
csak azt válaszolom, hogy férjének az említett 
két hölgygyei való viszonya ország-világ előtt 
ismeretes. A mit pedig Z. huszárhadnagygyal 
töltött állítólagos pásztorórámról regél, az 
szemenszedett ostoba rágalmazás. A hadnagy 
régi barátja férjemnek, kit mindketten szívesen 
látunk házunknál.

II. Jánosné.
Evvel vége szakadt a levelezőlap-váltás

nak, hogy a szóbeliségnek adjon helyet, mely 
azonban — kölcsönös rágalmazás miatt — a 
kerületi bíróság előtt fog lefolyni.

P iaczi á ra k .
— Január V5. —

Búza . . . . 9.10 9.20.
Rozs . . . . 7.40 7.50.
Árpa . . . . 5.70 5.80.
Zab . . . . 5.40 5.50.
Tengeri . . . 4.35 4.40*
l ’aszulv . • • —.— -.
Szesz literenként 69.

S z e rk e sz tő i ü ze n e tek .
Berengvár. Budapest. Nem közölhető. Ne rontsa 

az idegeit az ilyen sötét romantikával. Önnek van 
stílusa, van fantáziája, de a meaeszörése lehetetlen. 
Hősének, ax erdővéduek alakja teljesen el van raj
zolva, a vőlegény, a ki elégeti mitkaja holttestét, 
csakhogy a gyilkost megmentse, telesen ismeretlen 
alak a rémregényekben. Axért. hogy munkáját nem 
közöljük, ne kedvetlenedjék el. dolgoztak tovább, 
de ne a fantázi íjára, hanem a tudására támaszkodjékNyílt tér.*)

N yila tko za t.
Alant írottak, mint a Nyírbátori Kölcsö

nös Népsegélyző Egylet folyó évi január hó 
10-én megtartott közgyűlésen szabályszerűen 
megválasztott igazgatóság tagjai, de mint 
olyanok is, kik a felszámolás alá került 1893. 
évi évtirsulat igazgatóságában benne voltunk, 
a .Nyíregyháza" f. évi 3-ik számában foglalt 
közlemény azon részére, mely Bilog Ferencz 

j  úrral, mint a népscgélyző-egylet ügyvezető- 
, igazgatójával foglalkozik, az igazgatóság ér- 
’ dekében kijelentjük, hogy a népsegélyző egy

let részvényeseinek bizalma ügyvezető-igazgató 
j iránt soha meg nem rendült, sőt látva, hogy 

a népsegélyző egylet ügyeinek vezetésére, 
tekintve Balog Ferencz urnák szakértelmét, 
ügy szeret ét, éjt napot együvé tevő lelkiisme
retes szorgalmát, tekintve az általa vezetett 
naplók, könyvek s a közgyűlés elé terjesztett 
merleg és a felszámolás pontossággát, alkal
masabb kezekbnn Nyír-Bátorban alig lehet, 
őt újabb 12 évre egyhangú bizalmával meg
ajándékozta s daczára annak, hogy ő hivata
láról a közgyűlésén lemondott, őt egyhangú 
lelkesedéssel a nagyszámú közgyűlés ügyve
zető-igazgatóvá újra megválasztotta.

Igaz, hogy a közgyűlésén egy tag által 
külön vélemény terjesztetett elő. mely a/.t 
indítványozta, hogy a merleg és felszámolás 
ne fogadtassák el hanem egy bizottság vá
lasztassák, mely újabb mérleget és felosztási 
tervezetet készítsen és terjesszen egy újabban 
összehívandó rendkívüli közgyűlés eltbe, de 
indítványozó a maga indítványával egyedül 
maradt s az előterjesztett indítványt senki sem 
pártolta.

Ezeket tekintetbe véve, úgy hisszük, a 
józanon és tisztességcsen gondolkozó embe
rek előtt világos lesz, hogy Balog Ferencz, 
urat, ezen czikkben foglalt leleplezésekkel

•) A* ** rovat alatt küxlöt*ekért a felelőséé' a 
beküldőt illat*. Si.rk.
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dehonestálni, tőle e tisztán saját ügyessége, 
szorgalma és becsületessége által maga ré
szére megnyert bizalmat elvenni, s őt szerzett 
érdemeitől megfosztani nem lehet s az czikk 
iró urnák ez úttal nem sikerült; igy czikkét 
csak Balog Ferencz úr iránti személyes gyű
lölete kifolyásának tekinthetjük.

Kelt Nyír-Bátorban, 1899. január 13.
Mandel Dezső, Szálkái Fmil,
Divinyi János, Szabó Lajos,
Kende Sándor, Britek Vilmos,
Goldmann Ármin, Dr. Boldizsár Imre, 
Iliiknél Ferencz, Dr. Róth Izsó,

Fisch Hermán.

N yila tko zat.
Alant írottak kijelentjük, hogy mi Balog 

Ferencz urat. mióta ő Nyir-Bátorban lakik, 
tisztességes, becsületes embernek ösmerjük,

ki magát és családját tisztességes és szorgal
mas munkával tartja fenn s a kiről semmi 
oly tettet, mely becsületének tisztaságára 
szennyfoltot vetne, nem tudunk, sőt köz
hasznú munkássága, minden szép és nemes 
ezél iránti érdeklődése, a társadalmi mozgal
makban való tevékeny részvétele által becsü
lésünket megnyerte és bírja, úgy, hogy cso
dálkozásunknak kell kifejezést adnunk, hogy 
egy fiatal ember, ki a mi kisvárosi életünk
ben is még semmi, sőt eddigi szereplése és 
piszkolódása, mely alól úgy látszik senki sem 
lehet kivéve, még azok előtt is gyűlölet tár
gyává teszi, a kik eddig iránta jó indulattal 
viseltettek, hogyan mer ily vádakkal lépni lel 
egész társadalmunkkal szemben s dühének 
szennyes tajtékját szórni egy emberre akkor, 
midőn tudja, hogy az az ember beteg, gyógy
kezeltetése végett Budapesten van s igy ma
gát nem védheti s a reászórt rágalmakat meg 
nem czáfolbatja.

Kmberbaráti kötelességünknek ösmerjük 
felhívni a in.’ t. olvasóközönséget arra, hogy 
ítéletet, Balog Ferenczről alkotott véleményét, 
addig felfüggeszteni szíveskedjék, mig meg
támadott egészségét visszanyerve, a rendes és 
törvényes utón és eszközökkel védelmezheti
magát s módjában a Mar 
alól magát tisztázni. 

Nyir-Bátorban, 18
Német Sándor,
Éles Károly,
Oláh János,
Makrai Albert, 
Baracsi István, 
Ilatházi János, 
Kovács Sándor, 
Britek Vilmos. 
Goldmann Izsó.
Dr. Boldizsár Imre, 
Dr. Róth Izsó.

a reaszort ragalmak

. január 20.
Mikolay Lajos, 
Hahnel Ferencz, 
Szálkái Fmil, 
Mandel Dezső, 
Melhause Ottó, 
Kende Sándor, 
Zsindely János, 
Szabó Lajos,
Vay Béla,
Vasvári István,
Baka István.

m oszkvai te a  k iv iteli t á r s u l a t

v a l ó d i  o r o s z  t e á i
egész Európában 
megnyertek a fo
gyasztó közönség 
elismerését.

Kivá ó finom 
minősége télül- 
mulhatlan.

Ezen teák csak
is eredeti csoma
gokban es zárt 
dobozokban árú- 
sittatnak. Minden 
egyes csomag és 
doboz hivatalos 
orosz vállszalag
gal és mellékelt 
vedjegygyel van 
ellátva.

A teák az igazgatóság által megállapított árjegyzék szerint beszerezhetők: 
magyaroszági telepnél Budapesten, Arany János-utcza 30. és a n y ír

egyházi bizományos HOFFMANX ADOLF úr Üzletében.
Tessék árjegyzéket kérni. (8—3 — 1)

Ingyen szederfa csemete.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 

országos selyem-tenyésztési felügyelősége bár
kinek ingyen ad 2--3 éves maga gyi szeder fa 
csemetéi. Városok, községek, néutanitók szál
lítást nem tizeinek; ellenben magánfelek a 
szállítási költséget viselik.

Megrendelésnél: vármegye, utolsó posta, 
vasút, esetleg tiajó állomás pontosan beje
lentendő.

Ha a csemetéket magas törzsű Iákká 
neveljük, úgy egy katastralis holdnyi faisko
lába 7200 csemete helyezhető el oly for
mán, hogy a sorok egymástól egy méter, a 
sorokban a csemeték »0 ezen ti meter távol
ságra álljanak.

Sövény alakításnál egy folyó mél erre $ 
darab, egy lolyo ölre t» darab csemetét szá
mítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt sürgősen 
jelentsek be.

A földmivelésügyi in. kir. minisztérium 
országos selyem-tenyésztési felügyelősége Szeg- 
zárdon. Tolna megye. (43—3 I)

R Ü Z S O N Y I  P Á L
rövidáru úri es férfi dívát, műipararú. vadászati és játékszerek raktára Ny regyhazan

„A zöld papayalyhoz'*, iskola-utcza 3.

A beállott farsang saisonja alkalmából, van szerencséin a mélyen tisztelt közönség figyelmébe 
ajánlani mindennemű farsangi csikkekkel dúsan felszerelt üzletemet.

Nálam kapható egy tökéletes báli toilettenek minden alkatrésze; mindennemű selymek, l ’ougis, 
Surali, Satin, Ducliesse. Faille, Oltoman. Merveilleux. Mindennemű Gase, Creppe, Liperty és llnsiori 
díszek; szalagok, (iase hímzések, selyem és Valeeiennes csipkék, Kűscheök a lehető legnagyobb válasz
tékban, kiválóan (innm kivitelben. Báli keztyűk minden szín és minden hosszúságban. Lsek, bőr és 
atlasz báli czipők. Gazé selyem, toll legyezők. Remek művirágok és fejdiszek. Selyem zsebkendők. A 
legkitűnőbb angol és franczia gyártmányú illatszerek; Vera Violetta, Violetlc de Abbázia, Chyre, Mare- 
rhale, Rtseda. Gyöngyvirág. Ibolya, Széna. Millefleurs Ess Ho quet. Opopona, Imperial de Russ’, llang-

Jk és 
. Her-

. . . . . . . .  - - ------- , ---------------- sebük
suru es bonlo fésűk, logkefek es köröm kefek. finom fekete harisnyák. Női franczia linóm derék-fűzők.

Urak részére a legelegánsabb és legdivatosabb puha, sima és ajour pique elejti, továbbá se
lyem, hímzett és szegélyezett elejü ingek, nyakkendők, kesztyűk, gallér és kézelők : úgyszintén lack 
fűzős, lack gombos, lack c/.ugos, lack regatta ctipők, harisnyák és zsebkendők. Clark és Cylinderek 
és minden egyéb különlegességek. *" ...........

maié, n.seua, gyöngyvirág, molya, Széna. Milletleurs Ess lici quet. Opopona. Imperial de Russ, Ilar 
Hang. Ixora, Jokay Club, Coritopsis, stb. illatok. Ode cologne, fenyő és gyöngyvirág szoba-illatok 
különféle szájvizek, fog- és toilctle szappanok. Párisi púderek: Velontine Charles Fay, Leichne, C. H 
bért, Diosma. Valódi schildhout hajtűk. hajfésűk, kör és oldalfésük. Mindennemű bivalyszaru és kautscli

Kiváló tiszteletiéi
R u x s o n y i  P á l .


