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E lő h arcz.
Nyíregyháza város nyolczadik kép

viseleti tag választó kerületébeu az 
1896. év végén megejtett választás 
alaki okokból a felettes hatóság által 
megsemmisittetvéu, a pótló választás 
tegnapelőtt e jte te tt  meg általános 
érdeklődés mellett.

Itendes körülmények között ily 
részleges választás minden nevezete
sebb emóczió nélkül szokott lezajlani, 
s különösebb figyelemben már csak 
azért sem részesült, mert az a nehány 
tag, akiket egyetlen kerület beküld 
a képviselőtestületbe, eltűnő hatást 
tehet csupán az általános viszonyokra, 
amik maradnak továbbra kedvezőtle
nek, ha ilyeuek voltak, s illetőleg 
dekadeucziát nem okoz. ha azok a 
viszonyok kielégítők valának

A részleges választások ezen alá
rendelt jelentőségéből messze kiemel
kedik a tegnapelőtti, még pedig két 
okból.

Az egyik az, hogy a folyó év 
őszén alakul meg újból a képviselő
testület azzal, hogy választott tagjai 
felének mandátuma lejár, s uj válasz
tás lesz az egész városban. A város j 
beléletében küzdő s inkább politikai 
elvek szerint alakult pártok ősszel

bekövetkezendő harczáuak elócsatá- 
rozását tekinthetjük a teguapelótti 
választásban, amely nem csak a pár
tok számarányát, erejét és elszántsá
gát alkalmas jelezni, de azt az irányt 
is, amely a megválasztásra kijelölt 
személyek egyéni értékében nyilvánul.

Ebben a vonatkozásban az elő- 
csatározás megnyugtató lehet még 
azoknál is, akik fokozott gonddal 
veszik körül azokat az érdekeket, a 
melyek ellátása és megsegítése a kép
viselőtestületre vau bízva. Minősét 
párt a jelölésnél ugyanis — legalább 
úgy látszik — nem a fanatikus párt 
hűséget — de csak is ezt — kívánta 
honorálni, de a személyi qualifikáczió 
kényesebb elemeit is kellőleg érvé
nyesítette; reméljük a magát a város 
beléletébeu is függetlenséginek ne
vező pártban sem véletlenül.

Ez a másik ok, amely különös 
jelentőséggel ruházza fel a nyolczadik 
kerületi választást.

Ezzel — felfogásunk szerint meg 
volna téve az ét.ső lépés azon az utón, 
amelyen kitartással és inelléktekin- 
tetek figyelmen kívül hagyásával 
haladva, — nagy uehezeu eljuthatunk 
városi közéletünk konszolidacziójá- 
hoz.

Lapunk feuuállása óta csaknem 
elkeseredet harczot folytatunk amaz 
irány ellen, amely a képviselőtestü
letbe nem való elemek csoportos 
szállításával kívánta a maga önző. és 
a valódi közérdekkel nyílt harczban 
álló czéljait — személyieket és nem 
személyieket — diadalra segíteni. 
Sokszor éles megtámadásban részesí
tettük azt a törekvést is, amely a 
városi, megyei és testületi bizalmi 
állások betöltésében egyedüli qualifi- 
káczióként a függetlenségi párthoz 
való tartozást emelte dogmává. Még 
tűrhető lett volna, ha ennek a dog-

I mának uralma a megnevezett párt 
tudásra és önzetlenségre legkiválóbb
ja i t  találta volna, s szólította volna 
a közérdek szolgálatába. De mert 
épen ellenkező események tanúi vol
tunk. kellett bekövetkeznie a köz
viszonyok általános nagyfokú hanyat
lásának.

A tegnapelótti elócsatározás némi 
elhajlást mutat a sokszor kifogásolt 
iránytól. A beválasztottak valameny- 
nyien függetlenül gondolkozó emberek, 
akik biztosítékot nyújtanak arra 
nézve, hogy az eddig tulsulybau volt 
romboló elem általuk megsegítve nem 
lesz. Jól esik ezt konstatálnunk annál
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Kályha.
Irta 1.

— De amíná szentugyvan néném lel
kem, hogy ez az én Pista fiam mindég ki- 
fundál valamit a mi a faluszajára keríti a 
nevit.

— Abion mindig módizik, mindig dívától.
— Csak a múlt őszön is, nem nyug

hatott mig szeggel ki nem rakatta a palánk 
tetejit. Egész Csornán nincs még egy szeges 
palánk, de hát rájött, mán neki szeg kellett.

— N vettek is rajta szakadtik a mikor 
egy In'dre rá megdé/.snialta valami jófirma u 
krumpli vermit. Nesze neked szeges palánk.

— Pedig liigyje meg lelkem Kati néni. 
hogy nein is olyan nagyon telik neki mint 
a hogy beszélik, szökésén van ott, sokjába 
van neki ez a bolonderiázás, neki lábtörlő 
vas a pitarajtó elé. oszt maga is átlépi mi
kor a házba mén, neki szélkakas a kutgémre, 
hogy a zivatar hordaná le mán elzavarta a 
galambokat, neki felhuzós tirhang az ablak
jára, sokra megy a lelkem, hat geróf ű a 
mikor kőteni kell oszt egy ember is csuk 
alig mikor dologba áll. Az Isten verje meg 
azt a katonáskodást ott inételyezték meg.

— Hát mer nem szól neki galambom?
— Mér nem szóllok? Hisz egyebet se 

tettem eddig. Nem jó lesz ez igy Pista ! Ne 
divatolj te mindig Pista! Ne kőcscs te fúrt 
egvre Pista! De hát hiába.

— Hej pedig nem jól teszi hogy nein 
hajlik az okos szóra.

— Édes lelkem . . . .  menynyit beszél
tem mán neki híjába. Most már egy szót se 
szóllok . . . .  rósz ra gondolni is . . . ten- 
nap ram fogta a vasvillát . . . hogy leüt . . . 
aszongya nagy lenekedve — fogja be má 
azt a nagy száját ne darájjék mar itt, mer 
mingy rósz leszek. — Ide üss Pista! Üss 
hát ne sajnájj!

— Megütötte?
— Meg nem ütött, meg el is restelke

dett nagyon, hogy magáho tért. — Nem is 
szóllok én neki többet ha a feje tetejire a!I 
is, bánom én ha három szavú csengőt köt 
a sértés nyakúba kolomp helyett, kössön . . . 
tizet is köthet a mig en neki szólok.

Majd magúim jön ü is, nem soká 
tart e nála, hisz a Kovácsok Sándorja is 
ilyen havas vöt a mikor kalonáéktul meg
gyűlt. Emlékszik rá galambom hogy vászon 
darabot kötött az orra alá oszt úgy kente- 
íitéltoja a bajuszát, mámrneg mi.yen csendes 
fiju, még ü nevet máson nem hogy ü rajta 
nevetnének mint ezelőtt.

— De hogy is jön magaho, tennap is 
éppeg a vót a baj, hogy nem hagyhattam 
szó nélkül a hogy ászt emlegette hogy kály
hát hozat a kis házba — azért emelte rám 
a villát.

— Jeszszusom mit hallok? Kályhát akar 
venni, hisz meg a Vasas Borsinál is keinencze 
van a házba, pedig annak csak telnek. Kály
hát vesz . . . kineveti az egész világ erte, 
hisz pizesebb úrnak tartya ü magát az áren

dás zsidónál is. Ne engegygye húgom ga
lambom.

— Nincs hozza szóm fel nem vennem 
nem tóm mennyiért hogy meg egyszer úgy 
rám acsarkogygyék mint tennap . . . tegye, 
cs’nájja . . . bánom is en, de hogy én nem 
melegszek a kályhája mellett a szent igaz.

*  * *
*

Virág Pista hajnal tájt mar befogott a 
kis zöld szekérbe és neki indult a városnak. 
A falu végen szűr alá huzva a fejszét dücs- 
kőt vágni ballagot négy almos ember. A 
hogy nagy csörögve-zörög ve elhajt Pista mel
lettük, ra kiált a szomszédja a pipaszár mel
lől; mondom rá kiált Oláh:

— Hova inéczcz, ilyen jókor Pista?
— Kályha venni!
Pistát csakugyan a bevallott szándék 

vezette. Nyolcz óra volt mire a városba ért. 
Egyenesen oda állt a Zipenka vaskereske
dése elé. — Leugrott a szekérről, még egy 
kicsit meg is rogygyant a laba a sok öles
től, aztán megtapogatta a csizmaszárat benne 
van e bugyilláris, azzal egyenesen a boltaj
tónak indult.

— Jó reggelt agygyon az ur Isten. 
Köszönt hogy belépett megemelintvén tisz-

| tességtudással a báránybőr süveget, hogy 
I Istent említett.

— Jó reggelt atyafi ! Mi kéne ha véna.
— Kályha, vaskályha ha mán mint hu 

lenne. Szól Pista nagy humorosan közbe 
egyik lábáról át pihen a másikra.

— Kályhát akar venni barátom? Kérdi 
a kereskedő megszivesedett hanggal.
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is inkább, mert ennek a pótválasztás
nak eredményében a magunk elvi 
álláspontjának győzelmét látjuk.

Közügyek.
— Képviseleti gyűlés. Nyíregyháza város 

kepviselőtestülete héttőn délután 3 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott. A tárgysoro
zaton csupán egy pont a vasúti ut burko
lása szerepelt, A kérdés azonban roppant 
érdeklődést keltett, legalább erre mutat azon 
tény, hogy regen nem láttunk együtt annyi 
városatyát mint ez alkalommal.

A burkolásra kilencz pályázat erkezett, 
melyek közül három aszfaltot, hat gránitot 
es trachitot ajánl. A terjedelmes mérnöki 
jelentés felsorolja mind a kilencz pályázat
nak előnyeit és hátrányait, s végül oda 
konkludál, hogy a legajánlatosabb az aszfalt 
jarda, aszfalt makadam úttesttel s ezért a 
Hazai aszfalt részvénytársaság által beadott 
ajánlatot tartja leginkább íigyeleiure méltó
nak. Azon esetben pedig, ha a képviselet 
az aszfalt makadam burkolatot aggályosnak 
találna, ajánlja, hogy az úttest kissebesi grá
nit kővel burkoltassek. Ugyancsak felolvas
tatott, a kérdés tanulmányozására kiküldött 
bizottság jelentese, mely bizottság szintén 
első sorban az aszfalt makadámút, másod
sorban pedig a kissebesi gránitot ajánlja.

A jelentések felett hosszas izgatott és 
humoros jelenetekben egyaránt bővelkedő 
vita fejlődött ki, melynek végével a polgár- 
mester névszerinti szavazást rendelt el. .Sza
vazás eredménye az lett, hogy U2 szavazat
tal 42 ellenében elhatározták, hogy az út
testet kissebesi gránittal fugják burkolni. A 
jarda burkolására nézve egyhangúlag elfo
gadták az aszfaltul.

A közgyűlés későn 6 óra után végződött.
— Megyebizottsági tagok választása. Uj-

fehertón a múlt hó 27-én végbement megye- 
bizottsági tag választás alkalmával Szobotzlay 
Imre és Makiárt litván választattak meg. A 
tornyos-pálczai kerületben Laz r Kálmán 
kir. tőúgyészi helyettest, a mandokiba pedig 
Nagy Tamas választatott meg.

— Azt én, Vágja ki Pista lábszárát rá- 
zogatva.

— Milyen forma legyen, hány forintos?
— Akár huszonöt pengős. Mondja Pista 

egyet rantva a vállán, hogy szinte hullámzik 
bele az apró fürtös guba.

— Huszonöt forintost parancsol. Szól 
Zipenka az értelmes, kezeit dörzsölve. Tes
sek a raktárba le fáradni, ott választhat.

— Órizetlen ám ott kinn a jószág meg 
valami maller éri. (így művelten.)

— Majd ki küldöm a hetest. Sanyi menj 
csak ki a szekérhez!

A hetes kinyargal ők meg lemennek a 
íaktarba. Az egyik oldalon sorban állanak a 
kályhák nagyság szerint. Krétával föl van 
írva mindegyikre az ar fortelyos jelekkel és 
betűkkel a minek a jelentését csak az üzleti 
beavatottak tudják.

Nézegetik a kályhákat. Zipenka nem 
sajnalta a szót, dicséri a melyikre épen rá 
néz Pista. Egyszer aztan megszólal emez is.

— Igen jó a formája ennek itt ni, meg 
módosán ki is van cifritva, ezt megvenném 
ha bírnám.

Zipenka oda küldi a segédet. Az oda 
kapaszkodik a vasszerszámon keresztül a 
kályhához és figyelmesen megnézi a jeleket.

— Has kostet das f  Kérdi az orrán ke
resztül Zipenka.

— Achtzehn gulden! Feleli nagy hadarva
a segéd.

Pista hegyezi a fület a szóra katonáék- 
nál hallotta eleget, a mit a segéd mondott

N Y 1 R E O Y H Á  Z A.
— A közigazgatási bizottság fegyelmi vá- | 

lasztmánya folyó hó 9-én a főispán hiva
talos helyiségében ülést tart.

— Megfelebbezett villamos vasút. A ma
gyar vasúti és forgalmi részvénytársaság a 
képviselőtestület azon határozatát, mellyel a 
„Részvénytársaság villamos és közlekedési 
vállalatok számára* czég ajánlatát elfogadta, 
felebbezéssel támadta meg.

K ö zö n s é g  k ö ré b ő l.*)
Rés N yirbátorienses.

Nyírbátor, jan. 30.
Két nyilatkozat tarkította a múlt 

hét eseményeit. Az egyik a népsegélyző- 
egylet igazgatóságáé, amely a f. hó 9-iki 
közgyűlésen történt szabálytalanságokat es a 
tlagrans törvénysértést igyekszik tussolni. 
Csakhogy a tussoló rendszer ebben az eset
ben nem vált be. Sót még jobban föltárta, 
— amit takarni akart a nyilatkozat — hogy 
az egyletnél baj van, nagy baj: a közgyűlési 
összes határozatok megsemmisítését és rend
kívüli közgyűlést várhatunk, mert törvényes 
elbírálás mellett a nyíregyházi kir. törvény
székhez 370/99. sz. alatt beadott kérelemnek 
ezt kel* eredményezni. Azt mutatja ez, amire 
már korábban példálództam, hogy bizonyos 
reformokra az egyletnél mennyire égető szük
ség volna, hogy kizárni és lehetetlenné le
hessen tenni a jövőre azt az állapotot, amely 
a „Bőni" mindenhatóságánál 36—39 ezer 
frt. kölcsön van kint nála ez idő szerint — 
sok jogosabb hiteligény érzékeny kárára 
annyira kedvez. A jelenlegi igazgatóságtól 
pedig e tekintetben éppen semmit sem lehet 
várni.

A másik nyilatkozat a Balog Fcrencz 
ur tisztességét és makulátlan becsületet teszi 
kirakatba. Ósszeszedelőzlek 22-en, illetve va
lamennyire számottevően 13-an, el is nevez
ték őket „13 nyírbátori vértanúnak* — és 
kinyomattak nevüket ad terroréin populi: ez 
majd tekintélyt fog adni a nyilatkozatnak a 
publikum előtt.

A 13 dicső fegyvertárs ebben a nyilat
kozatban ragaszkodásának, bizalmának és

*) At f rovat alatt kőslOttckért a felelőivé^ a 
beküldőt illeti. Saerk.

az olyan formán hangzik mint a rekcum — 
de nem érti meg. Nem jót sejdit.

— Ne beszijjenek nimetül mer más 
botba megyek.

— Ne . . . ne . . . nem a világért se, 
a segéd nem tud jól magyarul, hát csak 
azért szóltam németül.

— Jó no. Hat mennyire tartya jazta 
kályhát?

— Huszonhat forint az ara kedves ba
rátom, de csak magának. Csövet is adok 
hozzá.

— Na már mér csak nekem?
— Hát mert uj vevő, meg jó vevő 

készpénzzel fizet.
— Hunnan sejti? hát ha hitelbe kék?
— Hahaha! Nevet vidáman Zipenka, 

látom én azt a maga arczán, hogy maga 
gavallérosin vásárol, maga nem szokott 
adós maradni senki fiának.

— Emma igaz, de hogy huszonhat fo
rintokat adok a kályháér ammá nem igaz. 
Es Pista csizmája sarkát úgy oda vágja a 
padozathoz, hogy ugyan nagyot koppan és 
lábafejét lassan himbálja az odatámasztott 
csizmasarok körül.

— Pedig barátom már is kevesebbet 
mondtam mint a mennyit másnak mondtam 
volna, másnak harminezra tartanám.

— En pedig nem adok érte többet 
huszonötnél.

Meg egy kicsit huzakodnak, inig Pista 
végre győz és fizet huszonöt forintot. A 
kályhát felrakják a szekérre és a boldog fiú

szolidaritásának ad kifejezést Balog iránt: 
köszönetét szavaznak neki önzetlen működé
séért — vártam, hogy csillag alatt hivatkoz
nak önzetlenségének legutóbb tapasztalt egyik 
kiáltó tanujelére, arra, hogy a vörös kereszt 
egyleti kedvezmény mellé az elnöksége alatt 
álló birtokossági tanácscsal 100 Irt gyógy- 
kezeltetési segélyt szavaztatott meg a birto
kossági pénztárból magának ; — meg vannak 
vele elégedve és biztatják, hogy csak foly
tassa ernyedetlen buzgalommal társadalmi 
feladatának stéberkedő megoldását. Az ember 
alig hinne lehetségesnek, de mégis úgy van, 
hogy B. ur — nyilván valami Loreley-szerű 
tulajdonsága van neki — a 13 urat elbolon- 
ditotta. Mint ahogyan a mondabeli bűvész 
babonázta meg egy város lakóit, azonképpen 
bűbájolta el Balog-Fuchs Efrain azt a 13 
urat, akik most tódulnak utánna. tánczolva, 
tapsolva, mámoros önfeledéssel . . . vájjon 
meddig ? abba a szakadékba is vájjon, amely 
B. ur előtt tátong ?

Csak azt csodálom és sajnálom, hogy 
dr. Hóth Izsó úr sem tudta magat a nagy 
bíibáj ellen biztosítani és becsületes, okos 
ember létere ilyen piszkos galibába keverte 
magát, egy személyes harcznak egyik zászló
tartójává szegődvén. Mert támadó karaktere 
is volt a nyilatkozatnak. A B. megvédése es 
egyben a rajta ejtett sérelem megtorlása 
szándékoztatott vele. Védelmükbe vették B*ot 
és a sorok között repleszaliákkal fenyegettek 
meg engemet.

Erre nézve a következő megjegyzéseim 
lesznek. A mikor támadtam B-ot, sértés dol
gában semmi újat nem mondtam : amit a 
róla annyiszor ismételtekből megírtam, annak 
a durva hangnak kikerülésével hoztam nyil
vánosságra, amely hang a nyilatkozatban ül 
orgiát. Ez az egyik. A másik, hogy az én 
közleményeim adatok alapján Íródtak. Ilyen 
adatszerű közleményeket még a legmagasabb 
klikk megnyilatkozásával és a legtántoritha- 
tatlanabb bizalommal sem lehet alaptalan 
rágalmaknak minősíteni. Ezt B. ur erezte 
legjobban, amikor megsejtve bizony nyal tö
rekvésem czélját, piskótával akarta betömni 
a számat a népsegelyző-egyletnél állással kí
nálván meg.

Az a 13 ur azonban rettenetes dühében 
egy sertő nyilatkozattal rontott nekem, a 
mire az „emberbaráti kötelességen" kívül

nagyot pattant az ostorával, hogy a rendő
rök mind oda néznek es azzal vígan zörget 
hazafelé. Mikor beér a faluba, meg kérdik 
tőle a templom mellett.

— Hun vótál Pista.
— Kályhavenni.
— Hogy vót?
— Tanájják.
Nézik a vas darabokat aztán egymásra 

néznek, de egy se szól, nem tudnak hozza
— Nem gondolják ? Huszonöt forint vöt 

e, annyit fizettem érte, meg hat krajezar 
a vám! *

A kályhát felállítják a kis házban. Ahol 
össze illeszkedtek a darabok bekennik szilva- 
lekvárral, mert az nem pattog le, ha meg
száradt, mint a sár, meg nem bűzlik, ha 
meg ég, ezt igy szokták a pálinkafőző üs
töknél is.

Vendég van minden napon. Nem mond
ják, hogy a kályhát jöttek nézni, csak úgy 
véletlenül néztek be, de a beszéd mindég a 
kályhára irányul, azonképen a pillantások is. 
Sokáig nem állják ki a szobában, mert a 
kályha, hogy megbarátkozott a környezettel, 
átszáritotta a falakat, teljes erővel köteles
sége teljesítéséhez fog és hevít, mint egy 
pokolbeli kemencze. Kegyetlenül, perzselve 
melegít.

A kontót volt a legközelebb a tüzes 
1 jószághoz, az már megsokalta az izzó kiimát 

és lassan lepaltog oldaláról a funér. A fes
tett ágy tovább bírja, de már olyan a vége, 

1 mint a hólyagos himlővel megvert ember- 
állat bőre. A négy méter hosszú két méter
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egyik-másiknak észrevehetőig azért is oka 
lévén, inért czirkulusaikat féltik tőlem. Szóval 
nem annyira tárgyi, mint inkább személyes 
indító okok voltak irányadók lönkretenni azt 
a rebellis fiatal embert, aki a magas klikknek 
nem alázatos szolgája és aki a közérdeket 
már szinte alkalmatlan módon kezdi előre 
tologatni. Hát uraim, ha harczot akarnak azt 
elfogadom, de a mit megengedtek maguknak 
velem szemben, azt nem. Vagy talán csak 
azért léptették a nyílt-tél be azt a 0 egy
szerű földműves embert, hogy velük az ott 
használt brutális hangot takargassák?

Maga a nyilatkozat különben igen szép 
filantrópiái stúdium volt a derék urak részé
ről. Egyik aláírója állítólag igy nyilatkozott 
róla: .Gyönyörű fogalmazvány ez uraim! 
— Nem való ugyan okos emberek elé, de 
olyanoknak, mint mi vagyunk, főlséges*. 
Merész és megragadó ez a nyilatkozat: a 
lélektani felületesség, egy pár papi melódai, 
a megsértett mindenhatóság panaszos érzése 
és a támadó büszkeség fogcsikorgatása pá
rosul benne. A halasa oly iszonyú volt, 
hogy a kaszinóban az emberek elragadtatá
sukban egymás nyakába borultak es össze- 
ólelkezve énekelni kezdték a Rákóczy-akkord- 
jaira. A tüntetés később kihatott az utczára 
i?. mig nem vöröszsinóros rendőreink kivont 
botokkal szélkergették a tüntetőket. Meg 
ma is sok kommentálásra ad alkalmat a 
nyilatkozat, de a mily feltűnést keltett, épp 
úgy meglepte B. urat is, a ki ekkora hálára 
es egyéniségéről ilyen vak véleményre nem 
is számított.

(Jjra meg újra olvassátok ezt a nyilat
kozatot ! Mi is van benne? Az .a fiatal 
ember még semmi • Azóta — higyjék el — 
annyira senkinek erzem magamat, mint szü- 
ietésem előtt egy esztendővel. Bedig mikor 
a 22 orvét a nyilatkozat alatt először meg
pillantottam, u/.t hittem, hogy az urak tálán 
az igazság G ipitoliumának tartanak engemet 
és azért gágognak. Haragszom is B. urra, a 
ki nem regen azt akarta a fejembe verni, 
hogy nekem több oknál fogva jogom van 
es kötelességem közügyeink menetébe cselek
vőkig, sőt irányadókig is belelő yni. Azóta 
azonban nagyot fordult a világ!

.Dühének szennyes tajtékát szórja* — 
no ez a frázis egymaga többet fejez ki egy

magas szobácskába sehogy se illik a kályha, 
érzi azt nagyon Virág Bista, majd meg sül, 
de tűr, nem szól. Ha nem rakja fával foly
tonosan, akkor meg ki alszik a tűz, fűteni 
pedig kell, mert mar kémény az idő. Az a 
kis boglya fa, a mi ott díszelgett az udvar 
közepén, már eltűnt, fáj az nagyon Virág 
Bistának, de hát csak túr.

— Megszólal ám az anya:
— Bisla fiam mán nem állom, mán nein 

tudom szó nélkül nezni ezt a nagy herdálást. 
Bocsekku teszed a draga funéros komótomat. 
megsütöd a fáin festett agyamat, porrá szá
rítod a ház főgygyit, engem megsütsz, be
teggé leszel, a lat boglyaszámra nyeleted 
evvel a feneketlen bendövel, kiűzöl a házam
ból. meg tán a világból is. Lökd ki ezt a 
komisz jószágot innen, vagy gondojj ki vala
mit, mert én nem maradok veled egy fedél 
alatt.

Bista hallgatott.
— Ki nem lökhetjük mánmeg, mer az 

egész falu rajtunk nevetne, rajtunk mulatna. 
Menjünk ál a nagy házba, ha már innen 
a kemenezét kilöketted, lakjunk az utcza fe
löl, inkább ilyen fonák módon legyünk, mint 
ilyen tüzes keinenczébcn. így fával se győz
nénk. úgy meg majd csak el tüzelgetek csut
kával, szalmával.

Bista nem szólt. Mikor kinrcnl, a pitvar 
ajtón és rálépett a lábtörlő vasra úgy el
rúgja az ajtó elől a jámbor jószágot, hogy 
az az udvar kö/.epeig kalimpáiott.

Azóta nem módizik se nem divatol.

egész filippikánál. Végül az is benne van, 
hogy nekem kiadták az obsitot: a nemes 
urak többé már nem szeretnek, haragusz- 
nak reám. Higyjék el, uraim, hogy nagyon 
megrémültem erre a mondásra és ijedtem
ben azt sem tudtam, hogy — melyiket üs
sem a 13 közül. Nekem ugyanis az a ter
mészetem, hogy a mikor megijedek, akkor 
ütök. Nehogy pedig Önök, vidéki olvasók, a 
kiknek bizonyára épületes gyönyörködtetésül 

| szolgál a mi boldog csendéletünk, azt higy
jék, hogy Nyírbátorban nincsenek gentlema
nek, lovagias eljárásra bíztam az ügyet.

Legelőször annak a mi szellemi éle
tünkben valóságos epochát képező nyilat
kozatnak szerzőjétől, Szabó Lajos ref. lelkész 
úrtól kérettem elégtételt. U volt az, a ki 
körülhordozta a véreskardot, . . . akarom 
mondani a nyilatkozatot, és a miért en az 
ár ellen merek úszni, a gyűlölet mérgét cse
pegtette irántam a szivekbe önkényes kiszi- 
nezéssel és szándékosan félrevezető czelzat- 
tal gyakorolván kritikát hírlapi működéséin 
fölött ; egyeseknek az önző érzületére, má
sokra pedig mint hiperlojális klikkbeliként 
feltűnni akarókra helyesen spekulálván, alá
írásokat gyűjtött és fáradott abban, hogy 
kiverje a közönség fejéből a B. ur malőrjét. 
Ö volt a cr.ikknek a beküldője is. azt hit
tem tehát, hogy tudni fogja, mit kíván a 
korrekt lovagiasság. De Szabó urra nézve 
nem létezik a magwtr lovagiasságnak az a 
kardinális tétele, hogy u ki mást tudva sért, 
föltétlenül felelős neki. Mert a kihívásra — 
felfogásának roppant selejtességét árulván el 
ezzel — palástját mutatta elő, es kegyes 
képmutatassal az ég felé forga'ván szemeit, 
megtagadta az elégtételadást. Ennélfogva jo
gom van a palást mögül űzött sértegetéseire 
kinyilvánítani, hogy Szabó Lajos ur eljárását 
férfiutlannak tartom. — Az ügy most az 
első aláíróval szemben van lovagias utón.

B. ur pedig ezalatt nyugodtan tanulja 
itthon a latin nyelvet, már lorditgat is: tin- 
tér dues litigantes . . . es igen nagy gyö
nyörűségé telik ez állapotokban.

És még egyet! Tiltakozom az ellen, 
mintha itt B. urnák, vagy a 13 urnák sze
mélyes ügyeiről és nem a közérdek megóvá
sáról és előmozdításáról volna szó; és éppen 
azért nein tartom helyénvalónak, hogy az a 
néhány ur a folyton fokozott izgalomban 
annyira erösködik és ha törik — szakad, 
ellene akar szegülni közéletünk purifikálása 
nak. Bedig ha B. ur a népsegélyző-egyletct 
kivéve — ónként le nem mond személyének 
egyéb téren érvényesüléséről, előállók a nyo
mós adatokkal, a mik majd annyira kifogtak 
az urakon, hogy maguk lesznek kénytelenek 
megvonni a morális jogot B. úrtól a hival
kodó nyilvános szereplésre, — ez azonban 
őket is bizonyos pellengére állítja.

Hallom, hogy nagy demonstrácziós fák
lyásmenetre készülődnék a B. ur tisztele
tére, ezenkívül megfestik az arczképét és 
niegiratják az életrajzát. Ez utóbbira ezennel 
felajánlom szerény toliamat, ha szívesek 
lesznek velem közölni, hogyan lett Balog ur 
Efraitnból, illetve Fúlöpből Ferencz, és hogy 
hol és mikor keresztelkedett meg?

Dixi, mert bízom az igazságomban!
Mát he József.

Hírek.
Farsangi naptár.

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

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

— A főispán gyasza. A főispán ur és 
hitvese nagy gyászában, amely őket 4 éves 
kis leányuk elhalálozásával érle; egész tár
sadalmunk mély és igaz részvéttel osztozik. 
A kitett ivén számosán kondoleáltak, s vár
megyénk alispánja a tisztikar nevében a kö
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vetkező szép részvétiratot intézte Öméltósá
gához :

Méltóságos Ur!
Az isteni gondviselésnek emberi véges 

elménk által kifürkészhetetlen rendelkezése 
mély, gyógyíthatatlannak látszó sebet ejtett 
Méltóságod atyai szivén, elszóllitván az élők 
sorából kissebbik leánykáját, kit még nem 
régen is az egészségtől sugározva láttunk 
örömet és derűt árasztani, a boldogság ta
nyájaként előtűnő szülői házba.

Fájdalmas megilletődés és részvét fogja 
el a mi keblünket is ezen sújtó csapás hal
lattára, mert hiszen ki ne látná elszorult 
szívvel a zord tél fagya által letarolt gyönge 
virágszálként elhervadni az ártatlan gyerme
ket, ki még az élet viharairól mit sem sejtve, 
gondtalan örömmel él a jelennek, s kinek 
szivét nem rezegtetné meg a fájdalmas beteg
ségtől gyötört ártatlan gyermek lázas ajkai
ról előtörő kínos sóhaj.

Ezen mély fájdalmunkat és részvétünket 
e pár szóban lolmácsolvi, kérjük a Minden
hatót, hogy Méltóságodat és minden női és 
anyai erényekkel ékeskedő hitvesének szivet 
a csapások ezen legsujtóbbikauak megadással 
és az isteni gon viselésbe vetett hittel való 
elviselésére erősítse meg és pótolja a pótol
hatatlant, a párja vesztett kis testvérnek 
testi és lelki szépségekben örömet nyílj!ó 
fejlődése által okozott örömben.

A vármegyei tisztikar nevében:
Mlkecz János, alispán.

A temetés csütörtökön délután 2 és fél 
órakor ment végbe a gyászházból, a messze 
távolból összesereglett családtagok és nagy 
résztvevő közönség jelenlétében.

A kis koporsó el volt borítva szebbnél- 
szeúb élővirág koszorúkkal. Koszorút küldtek:

Szeretett Fellanknak: Alice, Berilii es 
Cecile.

Báró Vay Arnold és neje.
Kedves kis Kellácskának. Lili néni és 

Laczi bácsi.
Gróf DessewfTv testvérek.
Fellácskanak — Ida néni.
Kicsi Feliának — Anna. Teri.
Kedves kis angyalnak — ded mama, Anikó.
Bessenyei kór — részvéte jeléül.
K< dves kis Feliának — Ernő bácsi, Ce

cil néni.
Kis kedvenezünknek — Arthur és Giza.
Kedves kis barátnénknak — Erzsi, Magda.
Kedves kis Ftllának — Gyurka bácsi.
Elköltözött kis társnőjüknek — Kállay 

gyermekek.
A gyászszertartást dr. liartók Jenő ev. 

ref. lelkész vegezte, ki Bartkolomaeide*: Já
nos es (ieduly H'^nnk ág. ev. lelkészek kísé
retében jelent meg. Bemek ima után, vár
megyei tisztviselők vitték le az emeletről a 
kis koporsot s négy szürke ló által vont 
gyászkocsi szalilolta ki a vasút melletti te
metőbe, hol Bartók Jenő rövid imája után 
a korán letört kis bimbó tetemeit átadtak 
az anyaföldnek.

— Előléptetés. A m. kir. pénzügyminisz
ter Járeb József pénzügyi száraellenőrt a X. 
fizetési osztálynak 1000 forinttal javadalma
zott első fokozatába léptette elő.

-- Alesperes választás. A tiszavidéki ág* 
ev. egyházmegye alesperesi állására beérke
zett szavazatokat m. hó 27-én bontották fel 
Denreczenben. Minthogy azonban a húrom 
jelölt (Bevesz János nagv-bányai, Bortnyik 
György kölesei és Kozlai János pazdicsi lel
készek,) közül a szavazatok általános több
ségét egy sem nyerte meg, uj választás fog 
elrendeltetni.

MegszUnt fővárosi napilap. Az Országos 
Hírlap, amely Mikszáth Kálmán szerkesztésé
ben 1807. október havában indult meg a 
Tisza-fele aspirácziók támogatásúra, meg
szűnt. Beleolvadt a Besti Hírlapba, amelylyel 
a rövid búcsúztató szerint a lap volt elő
fizetőit is kártalanítani fogjak.
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— Képviseleti tag választás. A város 
nyolczadik kerületében az i 896. évi képvi
seleti tag választás alaki okokból megsem- 
misittetett, amiből folyólag az uj választás 
január hó 31-én tartatott meg. A választást 
dr. Kováeh Elek kir. közjegyző vezette. Úgy 
a szabadelvű part, mint u függetlenségi párt 
külön jelölteket állított fel, s mondanunk 
sem kell, hogy a függetlenségi part a maga 
jelöltjei mellett igen nagy agitácziót fejtett 
ki. így is vegyes liszta ment keresztül. Be
adatott összesen 129 szavazat. Megválasztva 
lettek: Sipos Béla 97 szavazattal, Leffter Sá
muel 68 szavazattal, Tomasovszky Lajos 66, 
Nagy Lajos 66, dr. Bartók Jenő 65 és Ku- 
bassy Béla 65 szavazattal.

— Sikerűit vadászat. Kállay András 
halászi birtokán szombaton és vasárnap tar* 
tóttá meg az évenként ismétlődő körvadászat ot. 
Esett 419 nyúl, hatalmas szám. Csázik Péter 
dohánybeváltási tiszttartó egymaga 38-at 
ejtett el, óriási rekord. A Nyíregyházáról 
meghívott vadászok örömmel térték vissza a 
nagyszabású vadászatról a szives vendéglátás 
emlékével, mely minden izében olyan volt, 
mint a nobilis gazda.

— A kereskedő' ifjak egylete január hó 
28-án tartotta meg a Korona dísztermében 
tombolával egybekötött tánczinuiatságát saját * 
pénztára javára. Kedélyes fesztelen mulatság 
volt ép úgy mint az előző években. Növelte 
az érdeklődést a számtalan apróbb-nagyobb, 
csinosabbnál csinosabb tárgy, melyeknek ki
sorsolását mindenki feszült iigyelemmel kí
sérte. Persze a mulatságnak ez a része a 
legkedélyesebb jelenetekre adott alkalmat. A 
négyeseket 34 pár tanczolta. Mint halljuk a 
mulatságnak erkölcsi sikerén kívül fényes | 
anyagi sikere is volt: a tisztajövedelem meg
haladja a 300 forintot. A jelen volt hölgyek 
közül a következőket sikerült feljegyeznünk: 
Asszonyok: Baruch Arnoldné, Baumann Mér
ne. Bleuer Bertalanné (Ibrány), Bleuer Sa- 
mune, Burger Pálné, Blau Mórné, Czucker 
Bertalanné, Engcl Ödönné, Erényi Sandomé, 
Faragó Lászlóné, Führer Ignáczné, Gara 
Leoné, Groák Lajosné, Groák Sándorne, Grosz 
L. H.-né, Groszmann Sámuelné, Hajós Emil- 
ne. Hajdú Gyuláné (Balkánv), HofTmann Bé- 
láne, HofTmann Mihályné, Hunyady Lászlóné, 
Janousch Ferenczné, Kemény Pálné, Kiár 
Gusztávné, Kiár Samuné, Maridéi Emilné. 
Mindéi Gézáné, Silberstein Lászlóné, Ungár 
Gézáné, dr. Zinner Jenőné, dr. Zinner Sa
muné. Weisz Ferenczné (Pazony). Leányok: 
Baruch Anna, Baumann Gizella, Czucker 
Etelka. Gara Irenke, Hajdú Jenny (Balkány), 
Janousch Mariska. Lichtrnann Emma, Sil
berstein Szeréna, Silberstein Róza.

— Víg estély. Rendkívül érdeklődés mu
tatkozik városszerte a nyíregyházi jótékony < 
nőegylet víg estélye iránt. A műsor közlését ! 
első sorban ismert diszkrécziónk nem engedi I 
meg, főleg pedig az, hogy egyetlenegy szá
mát sem ismerjük. A szétküldött meghívók 
szövege igy hangzik : Meghívó. A Nyíregy
házi jótékony nőegylet folyó 1899. évi feb
ruár hó 14-dikén saját pénztára javára, a 
.Korona* szálló dísztermében külön e czelra 
szerződtetett első rendű műerők felléptével 
es nagyérdekü humoros műsorral vig-esté'yt 
rendez, melyre t. czimet és családját tiszte
lettel meghívja a rendezőség. Részletes mű
sor az előadás előtt a pénztárnál kapható. 
A vacsora előadás közben fog felszolgáltatni 
vendéglői étlap szerint. Előadás után táncz. 
Belépti dij; Személyenként 1 frt 50 kr. 
Nagy páholy 10 frt. Kis páholy 8 frt. Pá
holy-jegyek kaphatók Ruzsonyi Pál úr üz
leteben. Kezdete este 8 órakor. Asztalok le
foglalhatok a szálloda főpinczérénél, az elő
adás napján délután 2 órától.

— Vadásztársulatunk 29-én vasárnap 
tartotta a szezon legutolsó nyulvadászatát. 
Eredmény: 21 nyúl, I róka, II fácán. A 
puskaropogást vig pohárcsengés követte a 
sóstói vendéglőben.

— Jótékonyczélu műkedvelői előadás. A
nyíregyházi ev. ref. egyház egy felállítandó 
orgona költségeinek fedezésére márczius hó

4-én műkedvelői előadást rendez, a mikor is 
a „Peleskei nótárius* kerül színre. A szerep- 
osztást legközelebb részletesen ismertetjük.

— A helybeli jótékony nőegylet — mint 
alapos forrásból értesülünk — márczius hó
napban műkedvelői előadást rendez, amikor 
is Strauss világhírű operetteje: ,A Czigány 
Báró* kerül színre. A nagyobb női szerepek 
Jósa Mártha és Lukács Ilona urhölgyek ke
zeiben lesznek. A férfiszereplők névsorát 
egyelőre titokzatos homály fedi.

— A nagy-kállói korcsolyázó társaság saját 
pénztára javara, a kaszinó helyiségében, feb
ruár hó 4-dikén hungversenynyel egybekötött 
táncz-estélyt rendez. Belépti dij: személyjegy 
1 frt, családjegy 2 frt. Felüllizetések köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat- 
nak. Kezdete este 8 órakor. Műsor: Felolva
sás. Tartja: Kelen Lipót úr. Népdalok. Zon
gorán előadja : Dudinszky Gizella k. a., Sza
valat. Előadja : Alyay Ödön úr, Bimbilla ma
gándala. Énekli: Lukács Ilona k. a., zongo
rán kiséri: Fekete Imre úr, Gramophon. Be
mutatja : Vaskovics Ödön úr, Zongora játék. 
Tartja : Láng Seidihe k. a., Népdalok. Énekli: 
Mayer Ferencz úr a nyíregyházi városi dal
egylet baritonistája. Zongorán ki-éri: Fekete 
Imre úr.

— Iskolák bezárása. A városi járvány 
bizottság a még mindig nagy mértekben 
uralkodó kanyaró járványra tekintettel, el
határozta kedden tartott ülésében, hogy az 
összes város és tanyai népiskolák és kisded
óvóknak feb;ruár hó 11. napjáig leendő zárva 
tartása iránt Szabolcsvármegye alispánjához 
felír. E szerint másfél hétig ismét zárva lesz
nek az iskolák.

— Keresztvíz a Jordán folyóból. Radványi 
István kir. tan. és miskolczi kereskedelmi 
kamarai elnök hasonnevű fiánál, a ki dr. 
Markó Sándor rozsnyói közjegyző leányát 
bírja nőül, szép családi ünnepély folyt le a 
múlt héten Budapesten. Akkor keresztelték 
meg ugyanis a fiatal házaspár újszülött fiú
gyermekét, még pedig a Jordán folyóból me
rített viszel, amelyben tudvalevőleg Krisztus 
urunk is megkereszteltetett és amelynek vizét 
most Zelenka Pál püspök hozta magával a 
német császárral tett jeruzsálemi utjából.

— Álarczos bál. A helybeli iparos ifjúsági 
önképző egylet a múlt évben oly szép siker
rel végződött álarczos bált ez évben is meg 
fogja tartani f. hó 14-én; a rendezőség min
dent elkövet, hogy e mulatsága a múlt évit 
felülmúlja, mit a készülődésekü l következ
tetve bizton liiszúk, hogy sikerülni is fog.

— A kereskedő ifjak egyletének mulat
sága. Felülfizettek: Kiár Andor 14 frt, Grosz 
L. H.. Kiár Havid 7—7 frt, HofTmann Mihály, 
Burger Pál 5—5 frt, Friedmann Sándor, 
Mandel Jenő, Groák Ödön. Halasi János, 
Haas Ignácz 4 — 4 frt, Silberstein László 
3 frt, HeufTel Lajos, Baruch Arnold, Kún 
Ármin. Weisz Ferencz, Bleur Sámuel, Czucker 
Bertalan, Führer Ignácz, Groszmann Samu, 
Mandel Géza, Groák Sándor, Juhász Etele, 
Kiár Gusztáv, Hr. Zinner Samu, Dr. Gara 
Leó, Hajdú Gyula (Balkány), Groák Lijos, 
Hajós Emil, Friedlieber Ignácz, Erényi Sán
dor (Biri), Bleuer Bertalan (Ibrány), Fleg- 
inann Bertalan (Búj), Kiár Samu (Kotaj), 
Kiár Lajos, Hr. HofTmann Emil, Baumann 
Mór, Baruch Arthur 2 —2 frt, Friedmann 
Mór, Silberstein Miklós, Csapkay Gyula 
150—150 frt, Pavlovits Sándor, Goldstein 
Gyula, Leveleki Lajos, Altmann Sándor, 
Ferenczi József, Geiger Béla, Jakabovits Mór, 
Schwarcz Adolf, Blau Mór, Gara Alajos, 
Kubassy Béla, Grünberger Lajos, HofTmann 
Béla, Hunyady László, Mandl Emil, Dr. 
Prok Gyula, Bleuer Jenő (Ibrány), Grünber
ger Endre, Kovács András, Sztempák Jenő, 
Papp Sándor, Hr. Springer Géza, Hr. Fleg- 
mann Jenő, Dr. Flegmami Sándor, Faragó 
László, Hajdú Imre (Balkány) 1 — 1 frt, 
Dr. Zinner Jenő, Feuerstein S. 50 -5 0  kr. 
Jegyeiket megváltották: Herczfelder Pál Kó- 
taj, Weisz Lipót Szakoly, Fried Dániel, Stem 

' Jenő, Morgenstern Dezső, Weinb rger Arthur

5—5 Irt, Gansl Lipót 4 frt, dr. Hartstein 
Sándor, Hegedűs Ignácz, Llchtblau Jakab, 
Führer Mihály, Führer Zsigmondné, Ungár 
Lipótné, Ungár Lajos, Guttmann Henrik, 
Kellner Lajos Simapuszta, Rosenthál Ferencz 
3 - 3  frt, Groszmann Jakab, Schiller Gyula, 
Schwarcz József, Kubassv Gu-ztáv, N. N. á —2 
Hirschler Mór, Menczel Dávid Friedmann 
Miksa 1 frt 50 kr. -1  Irt 50 kr. Kemény 
Mór 1 frt. Mindazoknak, kik szívesek voltak 
az egylet anyagi sikerét előmozdítani, hálás 
köszönetét mond a kereskedő ifjak egyletének 
elnöksége.

— A Polgári olvasó egylet bálja. Egyik 
legsikerültebb mulatságnak készül a polgári 
olvasó egylet bálja, amelyre az előkészületek 
javaban folyamatban van. A kővetkező meg
hívó bocsáttatott ki: Meghívó. A nyíregyházi 
polgári olvasó-egylet által 1899. február ho 
1 l-én az ág. ev. központi iskola dísztermében, 
könyvtára gyarapítása czéljából tartandó 
zártkörű bátyus tánczvigalomra. Békefy László, 
dr. Prok Gyula, társelnökök. Bacsó Béla, 
pénztáros. Rúzsa Endre, titkár, ifj. Gaál Ede, 
ellenőr, Rendező-bizottság: Adamovics And
rás, Andrejkovics Béla, Andre Gyula, Arvay 
Géza, Baruch Arthur. Blistyán Kálmán, 
Bülesbach Peter, Csapkay Gyula, Csengery 
Gyula, Dániel Sándor. Dokupil Gyula, Elek 
József, dr. Ernyei János, Fogarasi Lajos, 
Gáal Él«*k, Galli Lajos, Gavallér István, Görgey 
István, ifj. HáulTel Lajos, dr. Hotfmann Emil, 
Jósa Ferancz, Juhász György, Kalnay Zoltán, 
Kertész Endre, Király Endre, Király Sándor, 
Kossik Kálmán, Kovács András, Kovács 
Géza, Kövér Gyula, Kubasi Béla, ifj. Liptak 
Dániel, Markó Mihály. Matulka Ödön, Májer
csik Ferencz, Murányi László, Nagy Sándor, 
Noszkó István, Oberlfmder Zsiga, Oláh 
György, Oltványi Ödön, dr. Paczauer Béla, 
Pavlovits Sándor, Péter József, Sebőn Dániel, 
Silberstein Miksa, ifj. Simko József, Somlai 
Gábor, dr. Springer Géza, Sulyok Kálmán, 
Sztreska Miklós, Szabó Gusztáv, Szabó Kálmán, 
Szabó Lajos. dr. Szesztay Zoltán, Szlaboczky 
Ernő, Szőllőssy Miklós, Tarc/y Kálmán, 
Zimmennann Gyűlj, Zimmermann Kálmán. 
Személy-jegy 3 korona, családjegy 6 korona. 
Felüllizetések köszönettel fogadtatnak és hir
lapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. — 
Tekintettel a rendezőbizoltság nagy számára, 
bizton hisszük, hogy a nyíregyházi bálok regi 
baja, a tánezos hiány előfordulni nem fog.

— Irodalmi pór. Érdekes úgy foglalkoz
tatja a budapesti polgári törvényszékét. A 
múlt esztendőben ugyanis a Magyar Színház 
előadatta Gaal Józsefnek a .Peleskei nótárius* 
czimü népszerű darabját. A második előadás 
estéjén azonban egy ügy ved jelent meg a 
színházban, aki tiltakozott a darab előadása 
ellen, mert a színház nein szerezte meg a 
darab előadási jogát. A színház vezetősége 
meglepetve kérdezte, hogy kinek a felhatal
mazásából jelent meg az ügyvéd. Erre ez elő
adta, hogy Gaál József örököseinek a man
dátumával jött. Ugyanis az 1866-ban elhalt 
szerző két darabot hagyott hátra : a .Peles
kei nótárius*-t és a .Szerelem és sainpányi* 
czimüt. Mind a két darab előadási jogát 
Gaál Gyula budapesti állami tisztviselő és 
rokonai a hagyatéki bírósággal magukra Hibáz
tatták. Ilyenformán a színház valóban tarto
zott volna a darab előadási jogát a Gaal 
örökösöktől megváltani. A darab azonban 
már ki volt tűzve előadásra, a jegyek elkeltek 
és igy a színház képtelen volt eleget tenni 
az ügyvéd kívánságának. Természetesen 
másnap a darab lekerült a műsorról. De a 
Gaál-örökösök c/zel nem elégedtek meg, hanem 
a szerzői jog bitorlása czirnén pórbe fogták 
a Magyar Színházat és tízezer forint kártérí
tést követeltek. \z erre megindult polgári 
pör folyamán a Magyar Színház azzal véde
kezett, hogy a .Peleskei nótárius*-a után 
már Gaál Józsefet sem illeti meg a szerzői 
jog, inért ez a darab csupán színpadra alkal
mazása Gvadanyi József ezredes .Zajtay 
István utazása Pestre* czimü elbeszélő költe
ményének. Ily módon a polgári pör irodalom
történeti kérdéssé vált, mert a bíróságnak
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afölött kell döntenie, vájjon a ,1’eleskei 
nótárius- eredeti népszinmü-e vagy átdolgo
zás. Ez utóbbi esetben ugyanis valóban nem 
illetheti meg Gaál József örököseit a szerzői 
jog. A törvényszék Pécs Imre biró előadása 
után úgy határozott, hogy döntés előtt meg
hallgatja a szerzői jogi szakértői bizottság 
véleményét arra nézve, vájjon Gvadányi, vagy 
Gaál a szerzője a „Peleskei nótáriusának.

-  K ályha. T. olvasóink figyelmét 
felhívjuk lapunk jelen számában megjelenő 
.Kályha- cziinű tárczára. Ilyen czimű apróbb- 
nagyobb dolgozattal többszőr is fog talál
kozni a szives olvasó, s hogy elejét vegyük 
azon esetleges gyanúsításnak, hogy tán 
kéményseprői szaklappá akarjuk a .Nyíregy
házát* fejleszteni, izitíen elmeséljük a dolog 
genezisét. Egy helybeli társaságban szóba 
került ugyanis a .Magyar Szalon* havi folyó
irat által időnkénti kiirt verseny, mely egy a 
nevezett lap által meghatározott témáról 
foly. Eddig két témáról, illetve két szó alatt 
írtak nevesebb íróink és költőink a .Magyar 
Szalonba* u. m. .Margitról* és .mogyoróról.* 
Persze saját tetszésére volt bízva minden
kinek, hogy mit írjon, milyen alakban írjon 
stb. Így aztán megismerkedtünk szőke, barna 
hü és hűtlen (ezek jóval többen voltak) 
Margitokkal és számtalan hámozott és hámo- 
/atlan mogyoróval. Szóval tág tér nyílott az 
írói egyéniség, fantázia es felfogás érvényesí
tésére. Az eszme szerkesztőségünk tudomására 
jutott, mely azt magáévá tette, s máris sike
rült megnyernünk nehányat lapunk tollforgató 
barátjai közül, kik készséggel vállalkoztak 
erre a kis irodalmi .heccre.* — Ne ijedj 
meg kedves olvasó, nem fogsz itt népszerű, 
neves és divatos írókkal találkozni, kiket 
.smart* manapság olvasni — hanem szülő
városunk kis írógárdája sorakozik a .Kályha* 
körül, melynek melegenel olykor-oly
kor jól fogod magad erezni, majd talán 
asitsz is nehányat, (amit ugyan nem remélünk) 
de nem vesszük rósz néven, csak rajta sar.s 
géné, mert úgy vélekedünk, hogy jobb itthon 
a barna kenyér, mint másutt a fehér. Szíve
sen veszünk a közönség köréből is irodalmi 
becsú dolgoztokat, amelyeket egy három tagu 
illetékes bizottság fog elbírálni, s szerkesztő
ségünk a legjobbnak véleményezett kályha 
tulajdonosát értékes meglepetésben fogja részesí
teni. Még csak azt jegyezzük meg, hogy a 
vaskereskedő urak ki vannak zárva a ver
senyből.

— A közönség figyelmébe. A kereskedői 
kórok üzleti eidekeinek megvedese czéljából 
elrendeltem, hogy a házhoz kézbesítéssel 
megbízott posta- és távírda hivataloknál a 
kézbesítők a kézbesítő iveket ketretbe össze
hajtva akként mutassák be aláírásra czim- 
zetteknek, hogy azok az ivek azon részét, 
melyen a penzkúldemenyek feladási helye és 
a czimzettek neve van feljegyezve ne láthas
sak. Minthogy ezen eljárás czélszerünek bi
zonyult, annak altalános alkalmazását a ház
hoz kézbesítéssel nem foglalkozó tehat kéz
besítő könyv mellett kétbesitö kincstári posta 
es távírda hivatalokra is kiterjesztem, intéz
kedjék tehat, hogy a kézbesítők a pénzes 
levelek es csomagok kézbesítése alkalmával 
miután czimzettnek a kézbesítő könyv meg
lelek) bejegyzését megmutatták, a kézbesítő 
könyvet sarokban visszafelé két részbe hajtva 
akként fektessék czimzettek elé aláírásra, 
hogy azok a könyv baloldali lapját melyen a 
küldemények feladási helyei és czimzettek 
nevei vannak feljegyezve, ne láthassák. Az 
ajánlott levelek és a posta utalványok kéz
besítésénél ellenben minthogy az e czélra 
kasznált könyvek berendezése mellett a kül
demények összes adatai egy lapon jegyeztet
lek fel s ekként a kétrétbe hajtással a czélt 
nem lehet elérni, a kézbesítő a többi külde
mények adatait itatós papírral fedje el az 
illetéktelen szemek elől. Általában a kézbe
sítők a feleknek ne engedjék meg, hogy a 
kézbesítő könyv lapjait forgassák és a be
jegyzéseket olvasgassák s kiváltkép tiltsa el 
őket azon szokástól, hogy a kézbesítő köny
veket kezéből kiadják s aláírására a czimzett

valamely alkalmazottja (cselédsége) által 
czimzett lakosztályába bekúldjék. A kézbesí
tés legyen mindenkor közvetlen, a czimzett a 
kézbesítő könyvben az átvételt mindig a le
vélhordó jélenlétében ismerje el. Nagyvárad. 
1898. deczember 28. Schöpflin.

— A debreczeni lóversenyeket az idén 
április hó 15. és 16-án tartják meg, a kö
vetkező programmal: Első nap. Szombat, 
április 15-én. I. Nyeretlenek eladó versenye, 
1000 korona a győztesnek, 200 korona a 
második lónak. Egyleti dij. Távolság 1000 
méter. 3-é. és id. lovak számára. II. Debre- 
csen sz. kir. város dija. 100 drb. cs. és kir. 
arany, melyből 90 arany a győztesé és 10 
arany a második lóé. Ezenkívül 100 korona 
(egyleti dij) a második lónak. Távolság 1400 
méter. 3-e. és id. belföldi fél vér mének és 
kanczák számára, melyek még 1800 korona 
értékű síkversenyt nem nyertek. III. Horto
bágyi dij. 1200 korona a győztesnek, 200 
korona a második lónak. Adja a földmive- 
lésügyi in. kir. Miniszter. Távolság 1600 mé
ter. 3-é. és id. beföldi lovak számára, melyek 
1898— 99-ben '800 korona értékű versenyt 
nem n,érték. IV. Eladóverseny. 1500 korona 
a győztesnek, 200 korona a második ló
nak. Egyleti dij. Távolság 2000 méter. 3-é 
és id. lovak szamára, melyek 189*—99-ben 
1800 korona értékű versenyt nem nyertek. 
V. Nyulasi gátverseny. 1200 korona a győz
tesnek, 200 korona a második lónak. Egyleti 
dij. Távolság 2400 meter. 4-é. és id. lovak 
számára, melyek 1898—99-ben 1*00 korona 
értékű versenyt nem nyertek. VI. Szent- 
Györgyi akadályverseny. 1200 korona a győz
tesnek, 200 korona a második lónak. Adja 
a föídmivelésúgyi in. kir. Miniszter. Távolság 
4000 méter. 4-é és id. beföldi lovak számára, 
melyek 1898—99-ben 1800 korona értékű 
versenyt nem nyertek. Második nap. Vasár
nap, április 16-án. I. Nyeretlenek versenye. 
1000 korona a győztesnek, 200 korona a 
második lónak. Adja a földmivelcsúgyi in. 
kir. miniszter. Távolság 1200 meter. 3-e. és 
id. belföldi lovak számára. II. Totalisateur- 
verseny. 1500 korona a győztesnek, 200 
korona a második lónak. Egyleti dij. Távol
ság 2400 méter. 3-e. és id. lovak számára, 
melyek 1898—99-ben 1*00 korona értékű 
versenyt nem nyertek. III. Eladóverseny. 1000 
korona a győztesnek, 200 korona a második 
lónak. Egyleti dij. Távolság 1600 méter.
3- é. és id. lovak számára, melyek 1898— 
99-ben 1*00 korona értékű versenyt nem 
nyertek. \ \ . Eladók gátversenye. 1000 korona 
a győztesnek, 200 korona a második lónak. 
Egyleti dij. Távolság 24<>0 méter. 4-é. és id. 
lovak számára, melyek 1898—99-ben 1900 
korona értékű versenyt nem nyertek. V. El
adók akadályversenye. 1000 korona a győz
tesnek, 200 korona a második lónak. Egy
leti dij. Távolság 3200 méter. 4-é. és id. 
lovak számára, melyek 1*98—99-ben 1800 
korona értékű v< rsenyt nem nyertek. VI. 
Nagy akadályverseny. 1700 korona a győz
tesnek, 300 korona a második lónak. Adja 
a Magyar Lovaregylet. Távolság 4800 méter.
4- e. és id. lovak számara, melyek 1898--99- 
ben 1800 korona érlékü versenyt nem nyer
tek. VII. Mezei gazdák (foldészek) versenye. 
220 korona. Egyleti dij. Futhatnak hajdú
megyebeli és Debreczen sz. kir. városi mezei 
gazdáknak saját oly lovai, melyeket a bíró
ság elfogad. Távolság apályán egyszer körül, 
nyereg nélkül lovagolva. Nyeremény az első
nek 100 korona, a másodiknak 60 korona, 
a harmadiknak 40 korona, a negyediknek 20 
korona. Bejelentés félórával a futás előtt. 
Legalább négy különböző tulajdonos lovának 
kell indulni, hogy a dij kiadassék.

— Pályázati hirdetés. A Szabolcsvárme- 
gyei Általános Tanítóegyesület pályakérdésül 
a következő tételt tűzi ki: „A család és 
iskola összhangzó működésé az erkölcsi ne
veles szempontjából.* Csak egyesületi tagok 
pályazhatnak. — A nyertes mű jutalma 40 
korona. Az idegen kézzel írott, jeligés levél
kével ellátott dolgozatok május 1-éig Or

só vszky Gyula egyesületi elnökhöz Nyíre/ v- 
házára küldendők. Werner Gyula, fő jegy/. V

— Baleset. Zahorai János ismert festő
művészt, komoly baleset érte múlt hó 25 mi 
Bashalmán, gróf Pongrácz Jenő birtok n 
hol ugyanis a grófi pár arczképének m -- 
festésével van megbízva. Amint délután 5 
óra tájban a Nagyteremből kilépett a folyo
sóra, ott megcsúszott és oly szerencsétlenül 
zuhant a folyósó kőtábláira, hogy jobb kar 
ját kitörte. Alig van remény, hogy egy tél 
éven belül művészeti tevékenységét foly
tathassa.

— A böszörményi ágyuszó. Hajdu-Böször- 
mény városa f. hó 22-én izgalmas reggelre 
virradt. Ágyulövések döreje rázkódtata meg a 
levegőt, az emberek ijedten rohantak az 
utczara. Némelyek azt gondolták, hogy az 
országgyűlési pártok közt kitört a béke, 
mások árvíztől tartottak, bár a közelben tíz 
inértfóldnyire nincs folyóvíz. Időbe került, 
inig a nagypiaczon mozsarakat puffogtato 
legények bevallották, hogy őket Aranyossy, az 
uj színház direktora fogadta fel, ki a múlt 
hónapban Nagy-Kállóban inségeskedett társu
latával s annak a puskaporát fogyasztják. 
Aranyossy kijelentette, hogy ő szinlapokat 
küldözget szél, de a böszörményiek arra még 
nem mentek színházba. Most tehát ágyuztat ; 
ettől többet vár. S e számítás beütött — 
este zsúfolásig tele volt a színház. Vájjon 
szabad-e ilyen eszközökhöz folyamodni **gv 
vidéki direktornak ? A 60-as évek elején Mol
nár György, a budai dunaparti színkör igaz
gatója mindennap ágyuztatott, sőt Temesváry 
Ltjos még 1876-ban is agyuszóval hozta ösz- 
sze a Horvát-kerti színkör megnyitó-előadá
sára a közönséget. Este Budavár 49-iki be
vételét adták, s nagyobb hatás kedvéért az 
utolsó felvonás végén a színpad hátulja hir
telen megnyílt, a Gellérthegy a czitadellával 
együtt belátszott a nézőtérre, görőgtűzek 
gyultak ki, szörnyű ropogás hallatszott s a 
közönség a színészekkel együtt énekelte a 
Hazádnak rendületlenült. Ha 22 év előtt 
ilyenek eshettek egy fővárosi színházban. 
Hajdú-Böszörmény is kibírja az Aranyossy 
direktorságát.

— A kaszinó közgyűlése. A helybeli ka
szinó f. évi február 5-én, vasárnap d. u. 2 
órakor tartja évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnök jelentése az 
1898-ik évről. 2. Pénztári kimutatás az 1898. 
évről. 3. Költségelőirányzat az 1899-ik évre. 
4. Tisztikar és választmány választása. 5. 
Választmányi javaslat a kaszinó házvet ele 
ügyében.

— A debreczeni m. kir. bábaképezdében
az 1899-iki nyári tanfolyam folyó évi mar- 
czius 1-én kezdődik. A tanfolyam 5 hónapig 
tart és 20 frt vizsgadijon kívül, mely előre 
fizetendő — díjmentes. Felvehetők 20 evet 
betöltött, de 40 évnél meg nem idősebb, 
irni-olvasni tudó nők. Felvételért az intézet 
igazgatóságához kell folyamodni s a kérvény
hez keresztlevél, erkölcsi, orvosi és esetleg 
szegénységi bizonyítvány melléklendő. Sze
gény tanulok ingyen lakast kaphatnak az in
tézetben, nemkülönben, ha szorgalmasak es 
jó előmenetelt tanúsítanak: pénzsegélyt is. 
A kedvezmények elnyerésénél előnyben ré
szesülnek, kik olyan községek elöljáróságától 
ajánltatnak, a melyekben még okleveles h iba 
nincs. — így a községek értelmes és tanult 
bábához jutnak s a tanfolyam hallgatásira 
könnyebben kaphatnak tanulót olyan kis 
helységek is, a melyekben tisztán a bábaság 
után megélni nehéz s e miatt e foglalkozás 
megtanulására áldozni senki sem akar. A 
felvétel iránt a kérvények folyó évi február 
hó 15-ig adandók be. Debreczen, 1899. évi 
január hó 10-én. Dr. Kenézy Gyula, igaz
gató tanár.

— Egy családapa levele. A helybeli ren
dőrkapitányság levelet kapott a napokban 
egy családapától, aki az utczai prostituczio 
nagy tultengésére figyelmeztette, a saját maga 
15 eves fiánál szerzett keserves tapasztalatai 
révén a rendőrséget. Bővebben — kényes
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természeténél fogva e kérdésnek — nem 
Írhatunk ez ügyről — de az uj rendőr 
kapitánytól — a levél Írójával együtt reméli 
a közönség, hogy erelyes kézzel fog bele
nyúlni e tekintetben való közállapotaink 
rendezésébe.

— A Dreyfuss Ügyben oly szomorú sze
repet játszó Walsin Esterházy volt franczia 
őrnagy nevet sok lap előszeretettel egysze
rűen csak Esterházynak mondja, a mi sok 
olvasóban azt a téves hitet támaszthatná, 
hogy ez a kétes erkölcsű ur a magyar Es- 
terházyakkal, valamely rokoni összeköttetés
ben áll, pedig sem a herczeg, sem a gróf 
Esterházy család, nem vallja őt magáénak. 
A család herczegi ága, melynek majorescoja 
csak a múlt hóban nősült, Magyarország 
legnagyobb földbirtokosa, a gróti család, ré
szint dunántúli megyékben nagykiterjedésü 
birtokok tulajdonosa, részint erdélyi mágná
sok, ezek egyike Gróf Esterházy Géza a ne
vétől országszerte ismert cognac gyárat ala
pította meg évekkel ezelőtt de valamennyi 
tagja e nagyhírű magvar mágnás család
nak erkölcsi tekintetben, minden kétségen 
telül álló feltétlenül gentleman, a kikkel egy 
lélegzetre Wálsyn Kalander ur nevét még 
kiejteni sem lehet a nélkül, hogy meg ne 
bántaná az ember, az Esterházy nevet jogo
san viselő es arra büszke családot, mely Ma- 
gyarorszagnak több nagy tértit szó Igalta 
tolt mar.

— Vidéki pénzintézeteink reformjáról. Az
utóbbi időben eppen a vidéki pénzintézetek 
körében észlelt válságos viszonyok s egyes 
intézeteknél bekövetkezett rázkódások aktu
álissá telték ezt a kérdést, a inelylyel a leg
újabban illetékes bank- és kormánykörök 
sokat foglalkoztak. Az aradi polgári takarék
pénztár bukása alkalmával Lukács László 
pénzügyminiszter komolyan fontolóra vette a 
vidéki pénzintézetek törvényhozási reformá
lását, de az ez irányban bizalmasan meg
kérdezett főváros' pénzintézeti igazgatók «*ppen 
a mostani gazdasagilag válságos időt nem 
tartották alkalmasnak az ilyen akc/.iora. A 
kérdés azonban semmiesetre sem tűnt le, s 
miután a vidéki pénzintézetek között ma is 
nem egyről tudja* beavatod körökben, hogy 
viszonyaik egyáltalán nem rendezettek, nem
csak aktuális, hanem sürgős e kérdés meg
oldása, hogy némely vidéki kereskedelmi 
goczpontot fenyegető rázkodtatásoknak ide
jében eleje vétessek. Azért volt érdekes és 
jelentős Székely Ferencznek, a belvárosi Ta
karékpénztár igazgatójának a Pénzintézeti 
Tisztviselők Köré-ben tartott fölolvasása, a 
melyben az előadó a reformnak társadalmi 
utón való létesítésére tett konkrét javaslato
kat. A fölolvasó az állami beavatkozással 
szemben az intc-zetek társadalmi akczióját 
pártolja. Végig megy az utóbbi evek vidéki 
bukásain, a kolozsvári három pénzintézet, a 
maramarosi takarékpénztár, az aradi polgári 
takarékpénztár bukásán s az ersekujvari ta
karékpénztár súlyos rázkódtatá'án s ezek 
alapjan bizonyítja, hogy a vidéki intézetek, 
a melyeknek aktívuma mobilis, tartozásai 
immobiiisek s igy a közbizalom legkisebb 
megrendülésének is áldozatául eshetnek, na
gyon rászolgáltak az alapos reformra. Az 
intézetek bukásának az a tanulsága is van, 
hogy ha idejében jött volna a segítség, még 
rendesen segíthettek volna rajta. Azért egy 
olyan fórum alkotását ajánlja, a melyhez 
bizalommal fordulhat s a incly állandóan 
• llenőrzi is az intézet működését s ezzel bi
zalmat is kelt iránta. Konkrét javaslatai a 
kővetkezők: A honi pénzintézetek részére 
egy szabadon választott központi hatóságot, 
egy pénzintézeti kamarát kell szervezni, mely 
egységes elveket állapit meg a könyvelésre 
♦•s mérlegelésre nézve es a mely tagjain ál
landó felügyeletet gyakorol kiküldött szakértő 
közegek utján, felügyeletet, mely kiterjed a 
szakszerű vezetésre, az intézet vagyonának 
elhelyezésére es a nyeremény fölosztására is.
A penzintézéti kamaraval egyidejűleg es ke
zelése alatt létesítendő volna az országos

pénzintézeti alap az érdekeltek összes beté
teinek öt százalékából, a mely a pénzintéze
tek országos tartalékául szolgálna, hogy vál
ságos időben legyen mire támaszkodnak. Az 
állam hozzájárulását csakis a következőkre 
nézve tartja szükségesnek: 1. Hogy a két 
intézmény szabályzatai a törvényhozás által 
törvény erejével ruháztassanak föl. 2. Hogy 
a pénzintézeti alap jövedelmei adómentessé
get élvezzenek, annál is inkább, miután az 
illető betétek már meg vannak adóztatva és 
miután közhasznú és nem nyereségre irá
nyuló vállalatról van szó.

— Háború és béke. III. Ramszesz ural
kodott Egyptomban, 1820. esztendővel az 
Ur eljövetele előtt. A papok fényes diadal
meneteket tartottak, a főurak drága köntösök
ben n utogalták magukat a népnek. Művészek 
Írták tele képpel, faragtak tele szoborral a 
templomok oszlopait <s falait. Fejlett a 
tudomány, haladt az ipar, hódított a keres
kedelem. S Egyptom a bukás szelén állott. 
Züllésnek indult. A nép megelégelte a dicső
séges hódításokat. Felébredt a rnáterialisinus 
szelleme. Mindenki jólétre vágyott. Unott 
lett a kötelesség. Egy Írástudó lefesti tanít
ványa előtt a gyalogtiszt sorsát. „Kenyerét 
és vizét vállán viszi, mint szamár a terhét, 
nyaka és nyakszirlje hasonló lesz. a szamáré
hoz ; hatgerincze ósszeroncsolódik . . .  A 
mikor eléri ;*z ellenségei, olyan, mint a 
reszkető lúd, mert nincs már ereje egyik 
tagjaban sem. Mikor nagy sokára vissza
kerül Egyptoinba, olyan, mint a szúette 
bot.* Még hangzottak a győzelmi ének 
mámoros hangjai, a nép még üdvkisérte a 
fáraó kocsiját, mikor e sorokat Írták. 
De alapjában rengett a társadalom. A 
nép ellenségét látta az államban. Felébredt 
az. ókori anarchismus. IV. Ramszesz alatt 
már nincs Egyptomnak történet**. — Nem 
voltak nagy hadjáratai, a leigazott Syria 
íizett** adóit, de lassanként fölébe nőtt az 
öreg Egyptomnak. E vé • földnek 8000 eves 
történet nyomta a vállát, Syria ifjú erőben 
kelt ellene. S az ős birodalom, fény és pompa 
közepet'e a hatalom magas fokán — 
elhalt. íme az e civilizált, az elöregedett | 
nemzet sorsa, ugyanaz a sors, mely Európára 
var a fiatal Amerikával szemben. Az ifjú 
nép az o-tól tanulja el művészetét, életének 
alapjait, mindent, de az eltanult formákat a 
maga tiataf ercjevel tölti ki. Az egyiké a 
múlt, — a másiknak sem múltja, sem jelene,
— csak jövendője. íme igy gurui — szinte 
matliematikai pontossággal — a világuralom 
egyik nemzetről a másikra, földrajzi és 
időbeli következetességgel. E jelenségben 
törvényszerűség van, mert a fejlődés e módjá
ban psychologia és logika rejlik s ezért 
csakis ezért lehet a történet az. élet mestere, 
rnagistra vitae. E»ért az élet mestere a Nagy 
Kepes Világtörténet is, melynek most meg
jelent ő-ik füzete mondja el bőven mindazon 
eseményeket, melyek e nagy tanulságokat 
rnagokoan rejtik. A Nagy Kepes Világtörténet 
egy luzet 80 kr. Egy kötet ára diszkötésben 
8 frt. Megjelen minden héten egy füzet, min
den 4 hóban egy kötet. Kapható minden 
hazai könyvkereskedésben.

Apróságok ■ h é trő l.
Csend.
Januári éjszaka.
A Bessenyei kert olyan édesen aludt, 

mintha Sághy nagyságos ur tanítványa volna, 
a szobor talapzata boldogan mosolygott 
bizonyosan Kalóssal álmodott. A kert előtt 
nagy fényűzést követtek el az ideges, folyton 
zsörtölődő, zugó villanyos vénasszonyok az 
ivlámpák. Egyedül haladtam tova a pompás, 
csendes éjszakában.

Hirtelen rekedtes, kellemetlen hangok 
ütötték meg lüleimeit. Ingerülten néztem 
arra felé, ahonnan a borizü társalgás zaja 
eredt, szinte boszantott, hogy ezek a durva 
s mindinkább crösbödő hangok prolanizálják 
az éjszakámat.

Három alak ballagott egymás mellett 
eléggé határozatlan lépésekkel. Amennyire 
kivehettem a fiatal lurkók iparos lovagok 
voltak, kik iparkodtak, hogy tudás utáni 
szomjúságukat egy közeli korcsmában oltsák 
— igy vettem ki legalább a színes társalgásból.

— „Te Andris, aczi csak egy forintot* 
szólott egyik hősünk társához.

— „Ugyan ne izélj má, mi az ördögnek 
neked egy forint !* dörmögött az vissza.

„Minek? hát hogy nekem is legyen egy 
pár krajezárom,* válaszolt a visszautasított 
kölcsönkérő méltatlankodó hangon.

És még azt mondják, hogy pusztul a 
magyarból a humor, meg a lináncz zseni.

*
Úgy látszik hogy kiment a tél a divat

ból. Se hó, se jég! A téli tájképek kivesznek 
tárlatainkról, a megrögzött téli tájkép festők 
elmennek szebb hazát keresni, hol nincsen 
kék ég s hol nem zöld a mező. Oda valahova 
Labradorba, vagy Grönlandba, hol kévés a 
mübiráló és sok a fóka.

A korcsolyazás nemes sportja is szünetel. 
Nem lobog többe Fánika boltja fölött a 
vidám piros zászló, csend van a Morgón, 
Isten veletek kedves nyolezasok, a tél elment 
és sohase tér vissza! (Szabadon az orleansi 
szűz után.)

A szezonjegyek tulajdonosai dühöngnek, 
komor arczczal járnak-kelnek, sehol se talál
ják helyüket; ezek a korcsolyalá/. áldozatai.

A báli tánczrendekről lekerült a „pás de 
patineur*.

A hósepregetők dolog hiányában meg
róttak.

Szóval egy évszakunkkal kevesebb van.
Elképzelem azt a jelenetet, midőn ne

hány évtized múltán mcsélgetúnk unokánknak 
a regi szép időkről, mikor még az égből 
csillogó, fehér chrisantok hulltak ala a fekete 
főidre, hol szorosan egymáshoz simuló párok 
sétálgattak össze-vissza a fehérré vált utcza- 
kon miközben lassan, kéjesen hullott a hó 
. . . s a kipirult arczocskákról lekaczagott a 
boldogság . . . '  odafordultak kísérőikhez:

— Ugyan édes, mi az az ex-lex?

S a pimasz pubi igy fog válaszolni a 
hóról tartott hangulatos előadásunkra:

— Ugyan nagyapó, hogy lehetsz ilyen 
naiv, egy kukkot se hiszek én el mindebből. 

Tempóra rnutantur . . .

C S A R N O K .

Zsidó honvédek.
(Végei

De vájjon ki tudna tárgyunk ez oldalút 
illető erdekes és emlekezesre méltó részleteit 
összehordani, ma ötven ev után, midőn az 
idő annyit elnyelt a dicső idők történetéből 
oly teljesen, hogy az többé föl nem ásható. 
Amidőn még lehetett volna az adatokban 
dúskálni, évtizedekkel ezelőtt, nem kereste 
senki, hosszú ideig tanácsosabb volt eltitkolni ; 
elfelejteni azokat és mi most csak egyes ki
vételesen megőrzött, vagy véletlenül felszínre 
kerülő adatokra utalhetunk, mintegy állítása
ink illusztrálásara. Étihez járul hozzá erdekes 
adataival Mikár Zsiginond honvédegyleti titkár 
levele, melyet Bleuer Ignácz honvedszázudos- 
hoz intézett és melyből álljanak itt a követ
kezők :

„Megkerestél engemet az iránt, hogy 
közölném veled: mit tudok én magyar zsidó
inknak az 1848 — 49-iki szabadságharcznak 
nevezett önvédelmi hadjáratunkban tanúsított 
részvételükről?

A megkeresés felette megtisztelő tetőled, 
és jogosult is két irányban; először, mert 
csakugyan számosán vettek részt, s ha tekin
tetbe vesszük azt, hogy a zsidók, — mint 
olyanok — a társadalmunkban szamot nem 
tettek, annyival inkább ügyeimet érdemel a 
kérdés; másodszor jogosan fordulhattál cse-



kélységemhoz, mert fel kellett tenned, hogy 
mint azon egyén, ki közel negyven éve sza
kadatlanul foglalkozom az említett évekbeli 
harczosok, ina már „öreg honvédeknek* ne
vezett egyéni dolgaikkal, a legbővebb alkal
mam is lehetet ,a zsidókról kizárólag is* a 
legtöbb megjegyezni valót — legalább is — 
emlékezetemben megtarthatnom.

.Tény az, tagadhatatlan tény, hogy a 
honvédségünkben volt zsidók között — a sa
ját számarányukhoz képest — több volt a 
kiváló egyén, mint aránylag a más nép
fajokból.

.Kezdem a saját ezredeinnel — a 9-ik 
huszárezrednél — amelyben összesen 3 egyént 
ismertem. Goldberger Samu főhadnagy, Fried- 
mann Mór őrmester (zsinórverő) és Schőn- 
feld Samu, szintén őrmester. Friedmann 
strázsamesterről elmondhatom, hogy például 
a nagy lovassági összecsapásnál vetélkedve 
egy másik őrmesterünkkel (német ember és 
vivómester volt, mielőtt ezredúnkbe lépett, 
ahol azonnal őrmesteri rangban fogadtatott) 
pár perczig egy helyen álltak s a köröttük 
forgó német lovasoknak kinek jobbról, kinek 
balról tapogatták meg a füle tövét, inig az
tán maguk is a már jó távol Mo h -bán futó 
huszartársaik után indulva, a német strázsa- 
mester irigy dühből a zsidónak háborút üzent. 
A másik strázsamester (Schönfeld Samu) 
végigharczolta a hadjáratunkat s besoro/.tat
van aztán közk Ionénak az I. számú huszár
ezredbe, ott megint összejöttünk és a Schön
feld Samu csakhamar megint vissza nyerte 
rangját. A Goldberger Samu pedig nemcsak 
mint katona, de későbben, mint hazafi is 
kiváló volt. Midőn 1849. februárban Görgei 
Artúr hadserege a Rozsnyó fele eifutauiodott 
gróf Schlick hadtestét megközelítette, Gold
berger főhadnagy lett kik üld ve félszazaddal 
Schlick távolságáról biztos tudomást hozni; 
feladatat úgy oldotta meg, hogy huszárjaival 
az egész éjjelen át addig száguldott, inig 
bizonyítékul az ellenfél utóvédjéből egy gróf 
Civalard ezredbeli dzsidás fogott és reggel 
magával hozta.

,Ez a vitéz lett volna az egyedüli, ki 
az említett 9-ik huszárezredből — a főtiszti 
kar ajánlatára — érdemjellel leendett vala 
kitüntetve, de az sem teljesedett be; pedig 
az az ezred nem volt az utolsók közül való!

.Ismertem — szól tovább a nagyérdekú 
levél — másutt is hadjáratunk alatt zsidó 
honvédtársakat, de nem sokat. így az I. hon
védzászlóaljból, mely Pesten alakult az egész 
hadjáraton át láttám klopfstoik Mórt, gyö
nyörű szép 18—19 éves fiatal volt; egy al
kalommal egy ágyú gázolván rajta keresztül, 
nyomorekan került haza, itt nyomorog a fő
varosban.

.Többet ismertein a 14-ik honvédzászló
aljban, mely szintén Pesten alakult, iR-vsze- 
rin t: tíecsági (Ehrenzweig) Miksát, ki száza* 
dosi rangig felvitte; a két Perlgrund fivért, 
mindkettő őrmester, s ugyanabban a zászló
aljban volt Hazai-Hauser Lipót, ki mint 
nyugalmazott főhadnagy ma is még Buda
pesten él, úgyszintén a két Weiss fivért, 
mindkettő csonkakaru.

.Többekkel ismerkedtem meg, minden
esetre a hadjárat után, a honvedigazolások 
folyamata harmincz éven át bővebb alkalmat 
nyújtott rá.

,A bihar vármegyei honvédegyletből 
szármázott fel a fővárosba Grosz-Gsatáry 
Lajos, ki az 1848—49-es honvédségben szá
zadosi rangig felvitte, most a magyar állam
vasutak igazgató orvosa gyanánt a minisz
teri tanácsosi rang tiszteletét élvezi. .Bemet, 
erdélyi hadjárata alatt, mint hadsegéde, egy 
orozva történt támadás alkalmával, szemé
lyes vitézségével megtette. Herculesi erejű !* 
(Jókai.)

.A fővárosban élt Grosz Henrik, volt 
honvédségi élelmezési őrnagy, ennek öcscse 
Grosz Mór, úgy Egyessy Vincze és Teitel- 
bauin Albert élelmezési századosok mind
hármán amily szegényen mentek 1848-ban a
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honvédségbe, ép oly szegényen jöttek 1849. 
végével abból vissza.

.Kiváltak annak idején az orvosi pályán 
Kunewalder Zsigmond, ki törzsorvosi rangig 
felvitte ; Adler Károly, Bleucher Lipót, 
Deutsch Bernát és Goldner Miksa, mint szá
zados- és főhadnagyrangbeli főorvosok.

.Vannak ezeken kívül, kik fegyverrel a 
kézben szolgáltak és ott emelkedtek törzs- és 
főtiszti rangra. így Goldner* Aranyi Károly, 
huszárőrnagy, Singer-Dallos Elek, őrnagy, ki 
a jelenlegi honvédségből mint alezredes ment 
nyugdíjba ; és Kövy Zsigmond tűzérszázados, 
kinek a csatatéren vitte el az ellenség golyója 
egyik lábát.

,Dr. Halasi Vilmos, ki mint egykori 
hadnagy Veszprémben a honvédegyletnek 
tisztes elnöke.

.Komárom vara hadseregéből megemlí
tendő Holleander Leó, ki élelmezési főbiztos 
gyanánt, őrnagyi rangban teljesítette haza
fias szolgálatúit és Bleuer Ignácz százados, 
ki az utolsó levélbeni tudósítást vitte Komá
rom várából Görgei Artúr tábornokhoz és 
onnan Görgei válaszút vissza is hozta “

Tehát megállapíthatjuk azt az érdekes 
tényt, hogy a magyar-zsidók, kik hazánkban 
évszázadokon keresztül ki voltak teljesen 
zárva a katonai pályáról, hisz törvény értel
mében pénzzel kellett megváltaniuk a tény
leges szolgalatot, kik tehát nem voltak a 
katona hivatására nevelve és szoktatva, 
mégis egyéni kiválóságuk és rátermettségük 
által méltó helyet biztosítottak maguknak a 
dicső 48-as honvédség körében.

Es ép szabadságharezunkban, midőn 
úgyszólván varázsütésre termeltek elő, mint 
a mélység titkos rejtekéből, a harezrakész 
magyar csapatok és seregek, amidőn tehát 
nem a katonai kiképzés és gyakorlat, hanem 
a veleszületett képesség, a természetadta ész 
és tehetség volt az egyéni bátorságon és 
lelkesedésen kívül a mértékadó, valóban nem 
kicsinylendő fontossággal bírt a zsidóknak e 
tekintetben bebizonyított faji tulajdonsága, 
mely egyedül képesítette a magyar-zsidókat 
is arra, hogy a háborúban döntő befolyás
sal bíró tisztikar számára oly kiváló mérték
ben szolgáltattak hasznos anyagot.

Dr. Bornstein Béla.

Különfélék.
„Kopaszok klubja* A nagyvárosban és 

csak télen lehet igazan meglátni, hogy milyen 
óriási különbség van ember és ember sorsi 
között. Parisban például most naponkint több 
embert nyel el a Sztjna és nagy kelele van 
méregnek, borotvának (a borotvának különö
sen patrióták körében), revolvernek, kötélnek 
és a negyedik emeletnek egyaránt. A morgue 
állandóan tele van jobb hazába tért szeren
csétlenekkel. Mert a nyomor elviselhetetlenül 
nagy. S inig a kétségbeesettek százai el
menekülnek erről a földről, egy sereg ember 
— klubot alakit: .A kopaszok klubját.* 
Vidámnak mondanánk ezt a társaskört, ha 
az alapszabályai paralizist nem sejtenének. Az 
alapszabályok egyik főpontja ugyanis ez: .A 
klub tagjai csakis olyanok lehetnek, akik 
gondnokság alatt vannak, vagy voltak, vagy 
pedig huszonegy czentiméternyi kopasz helyet 
tudnak a lejükön fölmutatni.* Talán kisebb 
baj volna, ha ezek az urak volnának olyan 
szegények, mint azok a munkások, diákok 
kishivatalnokok, akik a inorgueba jutnak.

A fekete vonal. A .Sitnlicissirnus* leg
újabb száma érdekes anekdotát mond el 
Serenissimus életéből. Serenissimus legkegyel- 
rueseben megnézi épen országának egy tér
képét :

— Mondja csak, kedves Kinderinann, 
mi ez a szürke szili itt ?

— Ez vizet jelent, felség.
— Úgy, — és ez a zöld ?
— Erdőt és mezőt, fenséges ur !

— Úgy, — de hát mondja kedves Kin- 
dermann, mi ez a fekete fonal, amely szék
városomat átszeli ?

— Ez fenség, az ötvenkettedik széles
ségi fok.

— Valóban csodálatos. Eddig nem is 
vettem észre. Ha legközelebb arra megyünk, 
figyelmeztessen, kedves Kindermann.

Plaozi á ra k .
—|-Február 1. —

Búza . . . 9.30 9.40.
Rozs . . . . 7.50 7.60.
Árpa . . . . 5.70 5.80.
Zab . . . 5.40 5.60.
Tengeri . . . 4.40 4.45.
Paszuly . . . —.— — .
Szesz literenként 17‘jt 69.

S zerke sztő i üzenetek.
S. M. Helylien. Beküldött hírét olvadhatja az I j- 

; •lonsaj'ok rovatában. — Szívességéért fogadja köszft* 
1 Hetünket.

Jogász. Helyi*!!.
Ileteg majd hal — hagutell 
Azért víg marad Etel.

Hát ha Etel víg is maradt, mi nagyon szomorúak 
I lettünk, amikor versét elolvastuk «-s meg szomorúbbak 

vagyunk most. amikor legszoinorubba teszszük önt 
kyelentésüukkel. amely igy hangzik: Nein közölhető, 
papír-kosárba vele.

Cs. I. Bazilika sorsjegye nem nyert. Lemaradt ba
rom sors jegyhosszal közvetlen a <-zel elolt.Nyílt tér.*)

Köszönet nyilvánítás.
Néhai boldogult anyum elhalálozása al

kalmából az ismerősök es jóbarátok oly nagy 
száma igyekezett megmérhetetlen fájdalmun
kat a részvét tolmácsolásával enyhíteni, hogy 
lehetetlen kúlön-külün hálás köszönetünkek 
kifejezést adnunk. Epén azért a gyászoló 
család nevében e helyütt mondok köszönetét 
azoknak, akik a mélyen lesújtó sorscsapás 
elviselésében részvétükkel támogatni szívesek 
voltak.

Nyíregyháza, 1808. február 1-én.
Dr. Rosenberg Emil.*i Az • rovat a latt közlöt tekért nem vállal 

felehméget a Szerk.

10499/1898. tk.

Hirdetmény kivonat.
A nyíregyházi kir. törvényszék mint te

lekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy Gyeskó 
Mihály végrehajtatónak Iliász Mihály végre
hajtást szenvedett ellen 13 fr» 20 kr. kárté
rítési össseg 14 frt 20 kr. eddigi és 9 frt 
37 krban ezennel megállapított jelenlegi s a 
még lelmerülendő költségek behajtása iránt 
folyó végrehajtási ügyben az ezen kir. tör
vényszék területén fekvő nyíregyházi 2908. 
sz. tjkvben 1441. hrsz. a. foglalt s a Hlasz 
Mihály, Halkó Mihály és neje Benyicsák 
Anna, Pilyan András és neje Boszka Judit 
tulajdonául bejegyzett ház és udvarból álló 
ingatlanság a becsérték csekélységénél fogva 
az 1881. évi LX. t.-cz. 156. g. c. pontja 
rendelkezéséhez képest, egészen fiOO frt becs
értékben az 1899. évi február hó 0-án d. e.
10 orakor ezen kir. törvényszék árvelelő he
lyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
becsáron alul is elfog adatni.

Az árverési feltételek következőleg álla
píttatnak meg.

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánompénz a becsár IO®*-a
Kelt Nyíregyházán, a kir. törvsz. tkvi 

osztályánál 1898. évi november 10.
11 — 1 — 1 Borbély, kir. törvsz. biró.



8 N Y Í R E G Y H Á Z A
Ingyen szederfa csemete.
A l'őldmivelésügyi rn. kir. minisztérium 

országos selyem-tenyésztési felügyelősége bár
kinek ingyen ad 2--3 éves magágyi szederfa 
csemetét. Városok, községek, néptanítók szál
lítást nem fizetnek; ellenben magánfelek a 
szállítási költséget viselik.

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

Ha a csemetéket magas törzsű fákká 
neveljük, úgy egy katastrális holdnyi faisko
lába 7:200 csemete helyezhető el oly for
mán, hogy a sorok egymástól egy méter, a 
sorokban a csemeték 80 czentiméter távol
ságra álljanak.'

Sövény alakításnál egy folyó méterre 3 
darab, egy lolyó ölre ti darab csemetét szá
mítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt sürgősen 
jelentsek be.

A fóldmivelésügyi m. kir. minisztérium 
országos selyem-tenyésztési felügyelősége Szeg- 
zárdon, Tolna megye. (-43—3—2)

A NYÍREGYHÁZI TAKARÉKPÉNZTÁR-EGYESÜLET
folyó évi február hó 12-ón délelőtt 10 óm kor fiúját helyi
ségében (!t—1 — 1)

évi rendkívüli közgyűlést
tú r t , m elyre u t. ez. részvényesek ezennel ine^hivutunk.

AZ IGAZGATÓSÁG.
Tárgysorozat:

I Igazgatósági jelentés az 1898-ik üzletévról
2. Az 1898-ik évi mérleg előterjesztése, annak megállapítása

s kapcsolatosan a felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása.
3. A tisztajővedelem feletti intézkedés.
4. Igazgatósági javaslat az alapszabályok 4.. 8 ,  16. 27., 28,

36., 37., 38. 41., 61. 62., 64., 65., 67.. 105. §§-ai és a 
nyugdíj szabályzat 2. § módosítása iránt

5. Három igazgatósági tag és egy igazgatósági pót-tag választása
6. A felügyelő-bizottságba két rendes tag és egy pót-tag választása.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg- és jövedelem-kimuta
tás az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésével agyütt 8 nappal a 
közgyűlés előtt az intézeti helyiségben kitéve leend.

■ st- <TT .-Jj> 1 --V <£'.V3S :'V ■ „ly

m m m m p á l
rövidárú. úri es férfidivat, műipararú. vadászati és játékszerek raktára Ny.'regyhazan
_____________________..A zöld papagályhoz44, iskola-utcza 3.

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

Nálam kapható egv tökéletes báli toilettenek mind-ti alkatrésze; mindennemű selymek, Pongis. 
Surah. Sulin. Duchesse, Faille, Oltonian. M rveilleux. Mindennemű Gase, Creppe, Liberty és illusion 
díszek; szalagok, Gase hímzések, selyem e> Vuh-nciennes csipkék, Húscheök a lehető legnagyobb válasz
tékban. kiválóan finom kivitelben. Hali keztvilk minden szin és minden hosszúságban. Lack, bőr és 
atlasz báli c/ipők. Gazé selyem, toll legyezők. Remek művirágok és fejőinek. Selyem zsebkendők. A 
legkitűnőbb angol es franczia gyartm.tuyu illatszerek: Vera Violetta,Violette de Abbázia, Ghypre, Marc- 

| Gyöngyvirág, (bolya, Széna, Millefleur* Ess Bo qoct, Opopona Imperial da Ruta,Kaiig* 
llang. Ixora, Jokey í. uh, Corilopsis, stb. illatok. Kamié cologne, fenyő gyöngyvirág szoba-illatok és 
különféle szájvizek, lóg- es toil«-tt«> szappanok. Párisi púderek: Veloutine Charles Fjv , Leichner, C. Her- 

Giosma.  ̂ Valódi Childkrot hajlűk, hajfésűk, kör és oldalfésűk. Mindennemű bivalyszaru és kautschuk 
suru es bontó lésük, logkelek és köröm kefék. Finom fekete harisnyák. Női franczia linóm derék-fűzők.

Frak részére a legelegánsabb és legdivatosabb puha, sima és ajour piqueé elejti, továbbá se- 
lyem, hitn/.elt és szegélyezett elejü ing**k. nyakkendők, kesztyűk, gallér és kezelők : úgyszintén lack 
fűzős, lack gombos, lack ezugos, lack regatta c'.ipők. harisnyák és zsebkendők. Clack es Cylinderek 
es minden egyéb különlegességek. Kiváló tisztelettel
(41—? —2j R u z s o n y i  P á l .

i

I

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
•rirm  jiiim itiT m  rwriui • i im u n n

egész Ku ró pában 
megnyerték a fo
gyasztó közönség 
elismerését.

Kiváló linóm 
minősege felül - 
mulbatlan.

Kzen teák csak
is eredeti csoma
gokban és zárt 
dobozokban árú- 
sittatnak. Minden 
egyes csomag és 
doboz hivatalos 
oro«z vá in szalag
gal és mellékeit 
vedjegygyel van 
ellátva.

teák az igazgatósig áltál megállapított árjegyzék szerint beszerezhetők: 
uagyaroszági telepnél liudapesten, Arany János-uteza 30. és a ny ír- 

egyházi blzenáayos HOFFMANN ADOLF úr üzletében.
Tessék árjegyzéket kérni. (8—1 — 1)

Meghívás.
.1 nyíregyházi kaszinó  lolyó év i 

február ö-én, vasárnap, délután  
2 ó m ko r tartja a kaszinó  hely i
ségében

évi rendes közgyűlését,
am elyre a kaszinó tag ja i tis z te 
le tte l ineghi va tnn k.

Dr. Meskó László.
elnök.

Tórgy’Horozat :
1. Elnök jelentése az 1898-ik évről.
2. Pénztári kimutatás az 1898-ik évről.
3. Költségelőirányzat az 1899-ik évre.
4. Tisztikar és választmány választása.
5. Választmányi javaslat a kaszinó ház- 

vétele ügyeben.
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