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A cselédek.
Varrnak olyan tudósok még ma 

is, akik az emberiséget két nagy osz
tályba sorozzák. Az egyik osztályba 
tartoznak azok, akik magukénak sze
rencsések nevezhetni önmagukat, s 
ezen kívül egy vagy több, néha mil
liókra menő embertársaik fölötti kor
látlan, vagy korlátolt rendelkezést is 
gyakorolnak. A másik osztályba ta r 
toznak azok, akiket a mostoha sors, 
vagy az élet vak, de sokszor, sót min
dig igazságos ösztöne levezet a sza
badság és öuállóság ösvényéről. Urak 
és szolgák! A két fogalom két ellen
tétes pólus, s mégis annyira közel 
vannak egymáshoz, miként fényéhez 
az árny.

Az alig szervezettnek ta lált  leg
régibb emberi társadalom már együvé 
helyezte ezt a két ellentétes fogal
mat. És azóta úgy van a mai uapig. 
Az embereknek ez a viszonya a leg
régibb idő óta ugyanaz, csupán az 
egyoldalú jogok változtak á t  kétől- . 
dalu kötelezettségek tömegévé. Egyéb
ként a lényeg sértetlen.

Ez a magában véve jelentékte
lennek látszó változás az egyoldalú
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Kályha.
Irt* a.

I.
Kroinpachra való első utazásomnak tu- 

lajdonkepen egy kis inalheur volt az oko
zója, t. i. maláriám volt, melyet a nyíri viz- 
ivasnak köszönhettem velem egyivasu két 
egyetemi hallgatóval egyetemben, kik azon
ban nem akartak velem Krompachra jönni, 
állítólag nemzetiségi okokból, mivel mint 
mondták, az ő apjuk „márcziusi ifjak* vol
tak s ók nem mennek holmi rongyos nemet 
faluba: szóval kitört közöttük u sovinista 
mocsár-lázadás. Kn tehát megváltam a már
cziusi ifjak utódaitól es április el.ején bá
gyadt mosolylyal ajkamon elutaztam.

Kroinpach, mint minden jónevelésü sze- 
pességi gyárváros, völgy katlanban fekszik. 
Legalább igy mondják ezt a derék szepessé- 
giek (magyarul: czipszerek.) ín  ugyan nem 
láttám se völgyet, se katlant és bosszantott, 
hogy mindig ezen lovagolnak. Egy Ízben ki 
is jelentettem egy Kroinpachi kitűnőségnek, 
hogy tévedés van a dologban, ne völgy - 
katlanozzanak annyit, mikor Kroinpach tény
leg olyan messzi all ettől a földrajzi elneve
zéstől nunl Makó Jeruzsálemtől.

C) gyárvárosi szeintelenseggel nézeti ram 
ts  röviden ezt mondta:

Ilazaaruló! — evvel hátat fordított. Én, 
ki hozzá vagyok szokva, Sakespearet, Byront 
Mark Twaint és Puskint fordítani, mély meg
vetéssel néztem utána.

jogoktól h két oldalú kötelezettségek 
tömegévé sem több, sem kevesebb, 
mint az emberiség két ezredéves küz
delme önmaga ellen a tökéletesedés 
felé. Némi szkepszisszel jelentsük ki, 
mikép minden csep vér, minden szel
lemi és anyagi munka, minden gon
dolat és ideál az ufcoUó két ezer év 
a la t t  azért hozatott, áldoztatott és 
született, hogy a szolgák óriási tö
megének jogok szereztessenek, 9 az 
urak elenyésző esek-ly száma némi 
kötelezettséggel is megterheltessék.

Könnyű eldönteni és elhinni, hogy 
ez a la t t  a két ezer év a latt  lefolyt 
minden küzdelem nem az urak osz
tályában keletkezett, a temérdek vér
áldozat, szellemi és anyagi muuka, 
gondolat és ideál uem az urak osztá
ly ábau hozatott, áldoztatott és ter
mett, hanem a másik osztályban, a 
mely az alárendelt helyzetének elő
nyeit összemérvén mindenkoron a 
hátrányaival, elég okos volt a viszo
nyokat véglegesen rendezetteknek nem 

bártr*..YVOk apasztaná val 
arányosan apasztani a kiváltságolt 
osztály előnyeit a maga előnyére. Min
den vívmány egy újabbnak vetette 
meg alapját.

Krompachnál füstösebb, szurtosabb, kor
mosabb várost nem láttam. Innen a város 
neve is: Kroinpach. Kiom rövidítése a korom
nak, pach elferditese a német Pechnek, ma
gyarul szurok. Egész nap okádja a füstöt az 
ezernyi kémény, örökös kalapács-zaj gyötri 
az idegen fület, szóval mozgalmas fészekben 
vagyunk, a ini krompachice annyit jelent 
hogy: góczpont. Völgy ka* lan és góczpont, 
ez a két szó a Króm pacinak gyengéje.

Króm pach vidéke nagyon rokonszenves. 
A levegője nem bővelkedik ugyan ózonban, 
azonban folyó vize kitűnő, sőt jó, s melegen 
ajánlhatom az édesvizet kedvelő életunt honi 
fiatalságunk számára.

Lépőmről, h. I. űzi tapasztaltam, hogy 
az lépten-nyomon járul. Egy Blaha nevezetű 
i/mos masszőr, nehány svajezi kinézésű 
tehén, számtalan hangulatos naplemente 
lefőzte a maláriámat. — Lassanként kezd
tem foglalkozni a belvárossal is. — Eleinte 
igy tituláltak az emberek, hogy: „Gnüdiger 
lierr,* én leereszkedóleg jelentettem ki, hogy 
jó nekem a .lierr Báron* czimzés is. Azóta 
nagyobb a respeclusom meg a vendéglői 
számlám. Élénk érdeklődéssel vizsgáltam meg 
mindent, kezdve a város védszentjétöl, egé
szen a hírhedt állatkertig, amely egyelőre 
ugyan csak állatnélkúli kert, de mely később 
európai nevezetességű lesz. A városi tanács 
ugyanis elhatározta, hogy az iskolákban a 
természetrajzi előadásokat szemléltető rend
szerrel lógja egybekötni. A házi állatok 
közül egy kiváló szamarat már sikerült 
megnyerni az eszme számára. (Erre az 
állásra több városi dijnok is pályázott, azon
ban eredménytelenül.) A városi tanács két 
masztodont, három pleziozauruszt már meg

lunen a két osztály közötti nyilt 
és lappangó örökös harcz, amely épen 
csak addig síü  etelt, inig lappangót, 
de nem szűnt meg élni soha Lappan
góvá pedig csak akkor vá.)lőtt, amidőn 
a szolgák osztálya vagy erőszakkal 
nyirbálta meg urainak jogait, vagy 
ez utóbbiak elég opportunusak voltak 
önkényt engedni jogaikból, s vállalni 
némi kötelezettségeket is, joggal ta r t 
ván attól,  hogy a harcz kitörése még 
több áldozatot kó vetelen J.

Épen semmi okunk teltenni, hogy 
a két néposztály közötti szünetleu 
harcz be van már fejezv.e, s hogy 
egyiknek és másiknak jog li és kötele- 
lezettségei szerencsésen tormulázva 
lévén, egyik a másiktól mit sem kö
vetelhet és egymásnak mit sem ad
hatnak. Ellenkezőleg! Hosszú évtizedek 
óta az anyagi munkás osztály nein 
volt annyira követelő, tehát elégedet
len. mint ma. Sót a harcz világszerte 
megiüdült, s habár a modern életviszo
nyok az ököl harezot kizárják is, 
mindamellett nem kevésbbé elszánt
sággal, kitartással és gyűlölettel fo
lyik az. eszközül alkalmazván a tollat, 
az eszmék világát, i t t-ott a bombát, 
tő r t  és ezekeu felül a megtorlásra

is rendelt. Néhány jóhangzásu puhányt is 
kipuhatolt már egy csődbe került állatsereg
letnél.

Igaz érdeklődést azonban csak egy lény 
iránt ereztem. Ez a lény, egy lány volt. 
Szép volt mint egy kroiupachi csillagos 
éjszaka. Először egy emeletes ház ablakaban 
láttam meg. A ház homlokzatán óriás betűk, 
kel ez állott: Zitterbart Manó, kalyhagyáros^ 
alapittatott 1' ‘Jo-ban. Az épület főbejárata 
fölött egy igazi vaskályha függött ezégér 
gyanánt, vaspantokkal az erkélyhez erősítve.

Az igazat megvallva, meglepett, hogy 
Krompachban ilyen szabályos vonásokra 
bukkantam. És ez nem túlzás; a szabályos 
vonások valóságos orgiát rendeztek a bájos 
ismeretlen arczán.

így látszott, hogy előkelő profilom 
hatást gyakorolt reá, mivel mihelyt eltűnt a/ 
ablak megett, zongoráján gyakorolta magát. 
Először egy Czernyi-féle etűdöt hallottam 
c-dórban, moly epen kedvencz nótáin. Mond
hatom. hogy a kis hamm Krompachban a 
legjobban zongorázik.

Elérzekenyúlve surrantam egy mellék- 
utczába s meg két és fél óra múlva is hallót 
tam a dallamos futamokat ; do-re-rm-fa-szo-la 
stb. stb.

Lelkemben lészket rakott egy vén fecske: 
a szerelem. Elfelejtettem, hogy tenorista 
voltam, elfelejtet tam, hogy most lierr Báron 
vagyok, pezsgőtt bennem az érzés és meg
győződéssel borultam házi uram feleségének 
a rheumus nyakába. Meg az éjjel „Kroinpach 
gyöngye* czim alatt egy eredeti szerenádot 
plagizaltain Schuberttól. Másnap inkognitóban 
elutaztam szülővárosomba, szivemben a sze
relem maláriájával.
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alkalmas fegyverek minden nemét. 
— Az emberi társadalom éló szerve
zetén e két osztály közötti óseredeti 
érdek ellentét marad mindenkoron a 
legfájóbb, a legégetőbb és leggyógyit- 
hatatlanabb seb.

Az uj kor vívmánya, még pedig 
minden másnál jelentékenyebb, hogy 
ez a seb észretétetett . s gyógyítására 
világszerte folyamatba té te te t t  az al 
kai más orvosság keresése. Talán szá
zadok viharzanak el. amig egy láng 
elme véletlenül megfogja találni a 
valódi gyógyszert-

Addig is jók a csillapító szerek 
is. amelyek a seb égető fájdalmát eny
híteni alkalmasak.

Egy ily valóban méltánylást ér
demló csillapító szert fedezett fel a 
magyar fóldmivelésügyi miniszter úr, 
minden valószínűség szerint a sza
bolcsi szocziálista mozgalom ö tle té
ből. Hü.-éges, munkás és becsületes 
munkásokat jutalmaz pénzzel és di
csérő oklevéllel. Az iutenczió sokol
dalú. Elismerése foglaltatik beune 
annak, hogy a cseléd kötelesség telje
sítése érdemes az ország méltánylá
sára, hogy az emberi társadalom mun
kásságában a cselédnek is jelentősége 
van, másrészről alkalmas példa adás 
arra, hogy az alsó fokon álló örökké 
elégedetlen néposztály lássa, mikép 
megbecsülteik, ami alkalmas arra, 
hogy önbizalmának emelése által kö
zeledést hozzon létre a cseléd és 
gazda között, s enyhítse azokat az 
ellentéteket, amelyekből a cse édek 
folytonos elégedettlensége fakad.

A hatása nem csupán az leend, 
hogy a jutalmazottak vissza fognak

II.
Alig győztem bevárni, hogy elmúljék az 

ősz meg a tél, kora tavaszszaí beültem egy 
másodosztályú kupéba. De meg mielőtt ezt 
tettem volna, a mozdony vezetőnek 100 darab 
regalitászl Ígértem, hogy vigyázzon a moz
donyra. a fűtőnek ugyancsak annyit Ígértem, 
hogy őrködjek a mozdonyvezetőre. (A fűtő 
kúlömben gyanút keltő aiak volt. hegyes fü
leivel es előre álló alkapczajával nem szeret
nek az erdőben találkozni.) Egyben kijelen
tettem nekik, hogy ne sajnáljak a kőszenet. 
A fűtő pirulva válaszolt, hogy ők csak pir- 
szenet hasznainak. Tulboldogságábau (hogy 
szivart ígértem neki lengémet akart befűteni. 
Szerencsémre, egy jól irányitotl box megma
gyarázta neki, hogy nem vagyok koksz.

Az utazás részleteivel nem akarok fog
lalkozni. Elég az hozzá, hogy egy-ket lényeg
telen kisikláson kívül szerencsésen Krom- 
pachra érkeztem. Az utczákon csipős, hideg 
szel szádulgott keresztül. Az égen Mednyánszky 
féle hihetetlen szinú felhő okvetellenkedtek. Az 
utczák néptelenek voltak. A levegő mintha 
nem is C02-ből állott volna hanem valami 
kamforszagu vegyképletből, melyei képtelen 
vagyok feljegyezni. Csak a Lisszaboni föld
rengés előtt ereztem magam ilyen kéjel- 
raetlenül.

A krompachi bakter a szegény, de be
csületes szülők fiainak hangján figy clmezte- 
tett, hogy jó lesz, ha haza lódulok, mert ez 
északkeleti szél csúnyán kicserzi a bőrömet. 
Eleinte elharároztam, hogy ezt a bizalmas 
bakter hangot kikerein magamnak, azonban 
egy északkeleti szelroham-tractió erőszako
san eltávolított a krakélertől. Egy kedves, de

vonulni minden békétlenked -ától, ha
nem a békés egyetértés, nyugalom, 
munkásság és hűség apostolaivá vál
nak, s mint ilyenek nagyobb szolgá
latot tesznek, mint a szigorú hatósági 
intézkedések egész tömege.

Közügyek.
— A városi egészségUgyi bizottság e hó

4-ikén délután tartott ülésében elhatározta, 
hogy a kanyaró járvány miatt zárva levő 
népiskolákban a tanítás e hó 13-dikán, hétfőn 
megkezdessék.

— Megfelebezett választás. A múlt hó 
31* én Nyíregyházán a VlII-ik képviseleti 
tag választókerületben megtartott választás 
alkalmával kubassy Béla is megválasztatott 
képviseleti tagnak. Megválasztása ellen feleb- 
bezés adatott be azon alapon, hogy a törvény 
által meghatározott mennyiségű adót kellő 
idő óta nem tizetett.

— Az állami erdóhivatalok uj szervezése 
alkalmából Nyíregyházán járási erdőgondnok
ság fog felállíttatni, melynek kerületéhez Sza
bolcs- és Hajduvarmegye és Debreczen városa 
fog tartozni. Az állami erdögondnokság sze
mélyzete álla ni fog egy erdőmester, egy fő- 
erdész, egy erdész és egy erdeszjelőltből. A
m. kir. erdőhivatal székhelye Nagy-Károly- 
ban lesz

— Az állategészségügy államosítása. A
fóldmivelésügyi minisztériumban az állategész- 
ségügyre vonatkozó tórwnytervezet munká
latai a befejezéshez közelednek. Az előadói 
törvényjavaslatlervezet főbb intézkedései a 
következők: A/, állatorvosi közszolgalatot tör
vényhatóságokban, városokban és községek
ben állami állatorvosok látják el — es pedig: 
a) az I. fokú állategészségügyi hatóságok
nál : .Kerületi állami állatorvos*, h) a 11. fokú 
állategészségügyi hatóságoknál. .Állami állat
egészségügyi főnök*. Az állami állatorvosi 
személyzet és működése feletti felügyeletet 
pedig .Állami egészségügyi felügyelők* telje
sítik. E rendelkezések azonban nem érintik a 
törvényhatósági varosoknak és a községek
nek azt a jogát illetve kötelezettségét, hogy 
azon helyi állategészségügyi vagy állatié-

ismerős ház előtt találtam magam. Zitterbart 
Manó háza előtt. Az orkán ebben a perezben 
con fuoco tőrt ki. A', elemek hangversenyébe 
belenyógött a legszebb elem: a szerelem. Az 
erkélyhez erősített kályha reszketett a vihar 
korbácsolásától. Az égből hirtelen nagysza
bású viilámözOn czikkazott alá azután ropp 
. . . bum . . bum . . . ropp következett, 
egyidejűleg a fejemen erős, de heves ütést 
éreztem. Legott feltaláltam magamat es ájul- 
tan terültem el a földön. Éles, agyvelőmig 
ható sikoltás volt erre a válasz. Nehány perez 
múlva már vagy H —10 pár kéz egyetemle
ges rázusi műveletének voltam kitéve. Követ- 
vetkezetesen nem reagáltam. Végre jónak 
láttam szemeimet felnyitni, mert nagyon kí
méletlenül kezdtek eleire kelteni.

— El . . . é l: . . rebegte 0  diadalmas 
arczkifejezessel.

— Sajnos, de való! szólt szemrehányó 
hangon az apa. Azután felvitettem magam 
az emeletre, hol időszerűnek találtam tor
kom szakadtából üvölteni, fejemet és nyak- 
szirtemet felváltva tapogattam ami azt ered
ményezte, hogy lefektettek.

Amig Zitterbart apa meg mama vizes 
borogatásért és cognacért mentek, addig szi
vem bálványát, ki az ágyam szélén ült, 
hirtelen, de forrón megcsókoltam azután be
mutatkoztam.

— Én Zitterbart Milike vagyok válaszolt 
ő es elragadtatasaban pár perezre kiugrott a 
bőréből, aztán megint vissza ugrott.

Az az átkozott csiznyoviczi halvha csak
nem agyonvert! folytatta az édes, es veres 
szakálomat gyöngéden simogatni kezdé.

nyésztési és ezzel kapcsolatos teendőik ellá
tására. amely teendők e törvény által az 
állami állatorvosok hatáskörébe nem utal
tatnak, továbbra is külön állatorvosokat, 
illetőleg a fennálló szabályok szerint minősített 
állategészségügyi szakértőket alkalmazzanak. 
Az állategészségügyi szakszolgálatot a má
sodfokú hatóságnál az állami állategészség
ügyi főnök látja el. Mint ezen hatóság szak
közege a törvényhatósághoz, a közigazgatási 
bizottsághoz, a ‘oispánhoz és a törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez alárendeltségi viszonyban 
áll. Az összes kerületi állami állatorvosok, 
állami állategészségügyi főnökök, m. kir. 
belépő állomások vezetői és mindezek mellé 
szolgálattételre leosztott állami állatorvosok 
felett a felügyeletet es ellenőrzést az állatni 
állategészségügyi felügyelők gyakorolják. Az 
állategészségügyi ügyek tudományos tárgya
lása czéljaból .Országos állategészségügyi 
tanács* állít tat ik fel.

M ezőgazdasági k iá llítás .
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü

let derék közlönye a Köztelek felhívási intéz 
Magyarország gazdakőzónségéhez Gróf Des- 
seicffy Aurél és Bujanovits Sándor aláírásá
val moly felhívás egy életre való eszme 
megvalósításához kéri az ország gazdáinak 
jóindulatát.

A lendületesen stilizált felhívásból a kő
vetkezőket tudjuk meg:

A .Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége- országos mezőgazdasági kiállítás 
rendezését vette tervbe.

Helye: Szeged.
Ideje: 18í)‘J. évi szeptember hó 5-tól 

10 óig.
(izéija: Hatni a gazdasági művelődésre, 

lendületet adni az értékesítési viszonyoknak, 
jó példák, kézzel fogható eredmények be
mutatásával.

A magyar mezőgazdasag szemben all 
a mostoha évek következményeinek feltorló
dásával, a világverseny napról-napra való 
nehezbülésevel. A viszonyok kényszere pa
rancsolja, hogy gyorsan es sokat kell tanulni 
a magyar gazdának. Meg kell tanulnia min-

III.
Hála a hideg priszniczumslagoknuk és 

Milike forro szerelmének, két h *t múlva mint 
„lábbadozó* lábatlankodtain Zitterbart Manó 
ur családi körében. — A papa nyárspolgári 
szemei baratságtalamil szúrták felém bizal- 
matlankodó pillantásaikat. Zitterbart mama 
határozottan rokonszenvezett velem, én is 
felséges befőttjeivel.

Most már ismered kedves olvaso a mi - 
lieut, melyben Milike felnevelkedett.

Egy szép napon Zitterbart ur, kinek 
türelme a kompotokkal egyenlő aranyban 
fogyott, beállított szobámba, melyet Milike 
kedves ízléstelenséggel rendezett be.

Én hclylyel kínáltam meg. Ő tiltakozó 
, mozdulatot tett.

— Kérem érezze magát úgy, mintha 
otthon volna, — kúlömben pedig mivel szol
gálhatok ?

— Az ón ügyében jöttem. Ugyanis mivel 
csiznyoviczi kályhám (príma, á 24 forint 
franco einballage) uraságod becses fején 
könnyű sérüléseket okozott, a fájdalom dijat 
5 forintban állapítottam meg, mely összeget 
nyugta ellenében tisztelettel átadom.

— Oh kedves uram köszönöm 5 forint 
ára részvétet, itt van róla a nyugta, de addig 
nem lesz tőlem nyugta, a inig Milikct az 
enyémnek nein nevezhetem. Kedves Zitter
bart ur, őrülten szeretem anyai . . . illetve 
női erényekben dúsgazdag leányát.

Ziilerbart urat kerülgette a vagyonos 
osztály reme: a guta. Arcza valóságos szín
darabba változott. Kezdve a szépia barnán, 
keresztül ment arcza a czinobervórösön, béesi
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den hasznot ígérő fogását a jövedelem fo
kozásának amire a termelés tökéletesítése, 
különleges ágainak és az értékesítés mód
jainak czélszerü megválasztása ad lehe
tőséget.

Kzt a czélt fogja szolgálni a szegedi | 
mezőgazdasági kiállítás is. De van egy má- 1 
sik jelentősége is.

Termelőnek, kereskedőnek érdeke hogy 
lásson és láttassék; hogy összeköttetéseket 
szerezzen; hogy amit a földmiveles és állat- 
tenyésztés előmutathat s amit a termelés 
eredményein az emberi kéz tökéletesít: mindez 
a közszükséglet nyilt piaczára kerüljön, maga 
felé hódítsa az igényeket, elismerést vívjon 
ki, előkészítse az értékesítést s megindítsa a 
forgalmat. Ez a kiállítás üzleti czélja és 
haszna.

Immár kész tervezettel fordulunk a ma
gyar gazda közönséghez.

Kérjük, támogassák ezt a kiállítást, köz
hasznáért, kulturális czéljáéit.

Nem áldozatot kérünk. Hiszen a kiállí
táson minden egyéni vállalkozás bőven meg
találhatja számítását erkölcsi és anyagi ered
ményekben. Az egyesek sikere pedig a köz 
hasznava is válik.

De a siker itt is olt is a részvételtől, a 
kiállítás tartalmától, arányaitól es keresett
ségétől függ A sikernek ezt a biztosítékát a 
nagy magyar gazdaközönségtől kérjük és re
méljük.

A szegedi kiállítás hat csoportra osz
lik; ezek:

I. Elő állatok és állati termények.
II. Fóldmivelési és növényi termények.
III. Szőlő mi ve les, borászát, kertészet es 

gy ümőlcstermelés.
IV. Mczúgazdasagi gépek es eszközök.
V. Ilazi és mezőgazdasági ipar.
VI. Erdészet es vadászat.
Mind a hat csoportnak külön bejentési- 

ive van, amelyen a csoport iránt érdeklődő 
az összes, előzetesen szükséges tudnivalókat 
megtalálja.

Bővebb felvilágosításokat készséggel ád 
a kiállítási iroda (Budapest, IX. üilói-út Jó. 
Köztelek.) Ugyanez köszönettel fogadja ér
deklődök czimeit is.

Szabolesvármegye életerős mezőgazdasá
gát és vállalkozó gazdáit a tervbe vett ki
állítás három első csoportja első sorban 
érdekli. Ezekben a csoportokban felveheti 
a versenyt az ország csak nem minden vi
dékével és reményünk szerint szaporítani az 
eddigi kiállításokon szerzett diadalainak szép 
számát újabb kitüntetésekkel.

Gazdasági előadások a 
vármegyénkben.

A vármegyei gazdasági egyesület a tör
vényhatóság egyes nagyobb községében min
dég a kora délutáni órákban a mezőgazdaság 
körebe vágó hasznos népszerű előadásokat fog 
rendezni, a következő sorrendben :

Február 12-én
Kis- Várdán Simitska Endre. A mezőgaz

dasági törvények és némely kormány intéz
kedések ismertetése.

Nagy-Kálióban Kmecz Sándor. A gyü- 
mölcsészet a gazdaságban.

Ujfehértón Kondor Mihály. Állattenyész
tés ápolás és a ragályos betegségek ellepj 
védekezésről.

tíáván Heinrich József. A szölömive- 
lésről.

Tisza-Dobon Bernhart Dezső. A szőlő- 
mivelésröl.

Ibrány Szikszay András. A trágya kezelés 
és vetésváltás gazdálkodásról.

Február 19-én
Nyír-Bátorban Simitska Endre. A mező

gazdasági törvények és némely kormány 
intézkedések ismertetése.

Kisvárdán Bernhart Dezső. A szőlőmi
veiésről.

Ujfehértón Kmecz Sándor. A gvümölcsé- 
szet a gazdaságban.

Nyír Ácsodon Kondor Mihály. Állatte
nyésztés ápolása és a ragályos betegségek 
védekezésről.

Bátrohán Heinrich József. A szőlőmi ve
tésről

Február 14-én
Kemecsén Andrássy Kálmán. A vetés

váltás gazdálkodás es trágya kezelésről.

okkeren és méregmentés Xápolyuargan (min
denütt Strobentz testvérek gyártmányait ertve). 
Végre így szólt:

De uram! Ón félrebeszel! Hazaárulonak 
nem adom a leányomat féleségül. Donner- 
wetter! llát mar nem emlékszik arra a je
lenetre, midőn világos nappal a piaczon ki
jelentette nekem, hogy Krornpach nem völgy- 
katlanban fekszik. Ohó, kedves barátom, egy 
Zilterbart Manónak jo esze van. Kívülről meg
tudom mondani Önnek, hogy hány kaláni. 
hány sztropkói, hány csiznyoviczi kályhám 
volt raktáron 1876. junius 28-án d. u. 2'/* 
orakor. Első feleségem a báróné csudás dol
gokat tudna Önnek mesélni emlékező tehet
segemről.

— De kedves Manó bácsi (hogy a manó 
vigyen el) az csak tréfa akart lenni (hát ez 
volt az a krompachi borjú! eleinte is olyan 
ismerősnek tetszett) csak próbára akartam 
tenni helyiérdekű hazaliságát! S hogy fénye
sen bebizonyítsam, mennyire rajongok Krom- 
pachért, elhatároztam, hogy nevemet , Völgy- 
katlan*-ra magyarosítom.

— Manó őrülten ugrott a nyakamba, 
féltem, hogy a vagyonos osztály reme Manót 
a nyakamon fogja letárgyalni. Sajnos félelmem 
alaptalan volt.

Tied Mili és minden a mi hozzá tarto
zik. Szeretett fiam tedd őt boldoggá, meg
érdemlőm. Hass, alkoss és gyarapits! főleg 
hass, erre fektesd a fősül.t! — deklamálta 
Manó es homlokon csókolt.

A besötétedő szobába Zilterbart mama 
es jegyesem rontottak be. Milike kezében egy 
milligyertyát tartott.

Manó igy mutatott be a feleségének: 
Völgykatlan Ignacz, Mili leányunk vőlegénye!

Meg az éjjel brúdert ittam Krornpach 
kitűnőségeivel, bel.-ertve a harangozol meg az 
uj allatkerl igazgatóját is.

További boldogságom repertoárja a 
következő:

1. Egy hét múlva lakzi.
2. Nászulazás a Tátra, Mátra és 

Fátrába.
.3. Czégvaltozás. Az uj ezég : .Zitterbart 

és Völgy katlan."
4. Leányom születése, ki a keresztst-gben 

.Góczpont* nevet kap.
Ez az elhatározásom óriási lelkesedést 

szült a varosban, mely fényes ünnepi díszt 
öltött. Ege>z nap deputácziók fogadása, 
údr ló vések, éjjeli zenét kapok, díszpolgárnak 
választanak. En vagyok a legnépszerűbb 
ember Krotnpachban. Kedves Góczpontoeskám 
gyönyörű szőke baba és kitűnő emésztésnek 
meg rennominénak örvend.

A műsorban különben Góczpont egyelőre 
az utolsó pont.

*
Kedves nyíregyházi pajtásaim! súgok 

i nektek valamit. Manó apósomnak van még 
három leánya, kitűnő nevelésű gyerekek, csak 
nem rég jöttek haza egy drezdai zárdából. 
Igaz, hogy van egy szépséghibájuk, t. i. hogy 
csúnyák, hanem az lényegtelen. A fő az, 
hogy az. erkély fölött vadonatúj kályha csüng 
mely kedves kötelességének fogja tartani, hogy 
a fejetekre essék!

Február 21-én
Kemecsén Andrássy Kálmán. A jó vetőmag 

kellékeiről.
Február 15-én

Ibrányban Andrássy Kálmán. A szövet
kezésről

Február 26-án
Nagy-Kallóban Kmecz Sándor. A trá- 

gyakezeles és a jó vetőmag kellékeiről.
Ujfehértón Simitska Endre. A mezőgaz

dasági törvények és némely kormány intéz
kedések ismertetése.

Nyir-Acsádon Heinrich József. A szőlő- 
raivelésről.

Bűd-Szent-Mihályon Bernhurdt Rezső. A 
szőlőmiveiésről.

Kcmecsén Kondor Mihály. Állattenyésztés, 
ápolás és a ragályos betegségek elleni véde
kezésről.

Márczius 5-én
Ujfehértón Kmecz Sándor. A trágyake- 

zélés kapcsolatban a vetésváltás gazdálko
dással.

Nyir-Acsádon Simitska Endre. A mező- 
gazdálkodás vetésváltók szerint és a trágya 
kezelés.

Gáván Kondor Mihály. Állattenyésztés 
ápolás és a ragályos betegségek elleni véde
kezésről.

Bakamazon Heinrich József. A szőlőmi- 
velésről.

Tisza-Bolgár Bernhardt Rezső. A szőlő- 
növelésről.

Ibrányban Andrássy Kálmán. A szövet
kezésről.

Márczius 12-én
Ujfehértón Andrássy Kálmán. A szövet

kezésről.
Nyiracsádon Simitska Endre. A mező

gazdasági törvények es nemely kormány in
tézkedések ismertetése.

Ibrányban Kondor Mihály. Állattenyész
tés, ápolás és a ragályos betegségek elleni 
védekezésről.

Tisza Lökön Bernhart Rezső. A szőlőmi
veiésről.

Gégényben Heinrich József. A szőlőmi
veiésről.

Márczius 19-én
Gáván Simitska Endre. A mezőtörvé

nyek és némely kormány intézkedések ismer
tetése.

Rakamazon Kondor Mihály. Állattenyész
tés ápolás és a ragaiyos betegségek elleni 
védekezésről.

Bu/on Heinrich József. A szőlőmiveiésről.
Nyir-Madán Bernhardt Rezső. A szőlő

in ívelésről.
Márczius 25-én

Nagy-Kállóban Andrássy Kálmán. A szö
vetkezetekről.

Nyir-Acsádon Simitska Endre. A szövet
kezetekről.

Ibrányban Heinrich József. A szőlőmi
veiésről.

Márczius 26-án
Tisza-Ijökön Kondor Mihály. Állatte

nyésztés, ápolás és a ragályos betegségek 
elleni védekezésről.

Mária-Bócson Bernhardt Rezső. A szőlő
miveiésről.

Április 3-án
Kemccsén Andrássy Kálmán. A szövet

kezésről.
Április 9-én

Tisza-Dobon Kondor Mihály. Állatte
nyésztés. ápolás és a ragályos betegségek 
elleni védekezésről.

Tisza-Lökön Simitska Endre. A mező- 
gazdasági törvények és némely kormány in
tézkedések ismertetése.

Kis- Várdán Andrássy Kálmán. A szö
vetkezésről.

Április 16-án
Tisza-Bolgáron Kondor Mihály. Állatte

nyésztés, ápolás és a ragályos betegségek 
elleni védekezésről.
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Nagy-Kallóban Simitska Endre. A me

zőgazdasági törvények és némely kormány 
intézkedések ismertetése.

Április 23
Potrohún Kondor Mihály. Állattenyész

tés, ápolás és a ragályos betegségek elleni 
védekezésről.

ltakamazon Simitska Endre. A mezőgaz
dasági törvények némely kormány intézkedé
sek ismertetése.

Április 30-án
Bűd-Szt-M ihályon Kondor Mihály. Állat- 

tenyésztés ápolás es a ragályos betegségek 
elleni védekezésről.

Tisza-Dobon Simitska Endre. A mező- 
gazdasági törvények és némely kormány in
tézkedések ismertetése.

Május 11-én
Gáván Andrássy Kálmán. A szövetke

zésről.
Bűd-Szent-Mihulyon Simitska Endre. A 

mezőgazdasági törvények es némely kormány 
intézkedések ismertetése.

Május 22-én
Tisza-Lökön Andrássy Kálmán. A szövet

kezetekről.
Tisza-Lökön Simitska Endre. A mező

gazdasági törvények és némely kormány in
tézkedések ismertetése.

Junius 1-én
ltakamazon Andrássy Kálmán. A szövet

kezetekről.
Potrohún Simitska Endre. A mezőgazda

sági törvények és némely kormány intézke
dések ösmertetése.

Junius l-én
Tisza-Dobon Andrássy Kálmán. A szö

vetkezetekről.
Junius 18-án

Bűd-Szent-Miltalyon Andrássy Kálmán. 
A szövetkezetekről.

Junius 20-én
Tisza-Polgáron Andrássy Kálmán. A szö

vetkezetekről.
Augusztus 20-án

Pátrokán Andrássy Kálmán. A szövetke
zetekről.

Hírek.
Farsangi naptár

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

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

— A kaszinó közgyűlése. A nyíregyházi 
kaszinó a rnult vasarnap délután tartotta 
meg ez évi rendes közgyűlését a tagoknak 
aránylag csekély érdeklődésé mellett. Az 
elnöki jelentés felolvasása és tudomásul vé
tele után jóváhagytak a múlt évi zárszáma
dásokat és elfogadtak a folyó évi költség- 
vetést s aztán a három év cltelése folytan 
lemondott tisztikar és választmány tagjait 
újabb bárom évre egyhangúlag megválasztot
tak. \ egűi elhatározta u közgyűlés, hogy a 
jelenlegi helyiségül szolgáló házat a tulajdo
nos takarékpénztártól 20,000 frt vételárért 
megveszi s a megvétel módozatainak keresz
tül vitelével a választmányt bízta meg.

— Kitüntetett mezei munkások. Szép és 
jelentősegteljes kis ünnepség folyt le vasár
nap délelőtt 11 órákor a városháza udva 
ran. Ekkor adta át Ilencs íjászló polgármes
ter a földmivelésügyi miniszter által jutal
mazásra érdemesnek talait két mező gazda
sági munkásnak, névszerint Kelemen József 
nyíregyházi napszámosnak és Keresztes Mi
hály k’ralytelki uradalmi kocsisnak, aki az 
uradalomban 51 éve szolgál s akinek mel
lesleg mondva fia és már unokája is ugyan
csak a királytelki grófi uradalomban van 
szolgalatban, a díszoklevelet és az 50 — 50 
forintnyi pénzjutalmat. A jutalmak átadása 
előtt a polgármester talpraesett, lelkes be
szédben méltatta a kitüntetések jelentéségét
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a nagy számmal egybegyült, nagyobbára 
gazdasági munkásokból es gazdákból álló 
hallgatóság előtt. — Majd beszédet mondott 
Mikecz János alispán is, aki egyben sejteni 
engedte azt is, hogy hasonló jutalmazásokra 
ezután évről évre számot tarthatnak a jóra- 
vaió, igyekvő munkások. A kitüntetettek ne
vében Kelemen József köszönte meg a kor
mány jóakaratát s a közönség azzal a gon
dolattal távozott az ünnepség színhelyéről, 
hogy az ilyen eszközök sokkal hatásosabbak 
a sxocziális mozgolódások megszüntetésére 
minden szuronynál és erőszaknál.

— Jóváhagyott költségvetés. Szabolcs- 
várraegyének az 1899. évre vonatkozó köz- 
igazgatási, arva és gyámhatósági költségelő
irányzatát, mely szerint a 101 858 frt OS 
krban megállapított kiadással szemben 101236 
frt bevétel irányoztatott elő; a belügyminisz
ter jóváhagyta, s utasította a vármegyét, 
hogy a mutatkozó 622 frt 68 krnyi hiányt 
a költségvetés egyes tételeinél elérendő meg
takarításokkal fedezze.

— Gazdasági tudósítói kinevezés. A föld
mivelésügyi miniszter Abonyi Károly nyír
egyházi lakos, gazdasági szaktanárt a bog- 
dányi járásra nezve a gazdasági tudósítói 
tiszttel megbízta.

— Fogyasztási és hitelszövetkezet alakí
tási van tervbe véve Nyíregyházán. A moz
galom elén társadalmunk legelőbbjei állanak, 
sőt az alispán elnöklete alatt már egy érte
kezlet is tartatott.

— Az uj izraelita hitszónok. Dr. Kelemen 
Adolf a nyíregyházi stalusquo izraelita hit
község újonnan megválasztott hittanára teg
nap délután 4 órakor tartotta székfoglaló 
beszédét az izraelita hitközségi elemi iskola 
dísztermében óriási számú közönség előtt. 
Úgy a beszed formai és tartalmi szépsége, 
valamint az előadás tökélye a hallgató kö
zönséget valósággal elragadta.

— Az 1899-ik évi fősorozás. Szabolcs-
vánnegyében a folyó évi fősorozás a követ
kező sorrendben fog megtartatni. Nagy-Kal
lóban: márczius hó 6.t 7., 8. és 9-en, pol
gári elnök Gaál Elek, polgári orvos dr. Kai- 
lay Rudolf kórházi főorvos. — Nyir-Bátor
ban: márczius hó II., 13., 14. es 15-én, 
polgári elnök Orosz Miklós, polgári orvos 
dr. Boldizsár Imre járás-orvos. — Mándolton: 
márczius hó tó, 7. és 8-án, p. elnök Erőss 
György, p. orvos dr. Sziklás*y Lajos. — Kis
várdán: márczius h » 10., II., 12., 11. és 
I4»én, p. elnök Szalánczy Bertalan, p. orvos 
dr. Kúzmós György kórházi főorvos. — lta- 
kamazon: április hó 14., I5., 16. és 17-én,
p. elnök gróf Pongrác/. Jenő, p. orvos dr. 
Fodor Sándor járás-orvos. — Tisza-Lökéin: 
április I9 , 20., 21. es 22-én, p. elnök Mikecz 
Dezső főjegyző, p. orvos dr. Vadas József 
járás-orvos. Nyíregyházán : április 24., 25., 
26., 27., 28. es 29-en, p. elnök Mikecz Já
nos alispán, p. orvos dr. Jósa András me
gyei főorvos. Az allitáskötelesek összes száma 
4769.

— A ..víg társaság -. E jó hangzású ezég 
alatt négy ev előtt nehány családból alakult 
társaság e hó l-én pompásán sikerült mulat
ságot rendezett a közp. népiskola dísztermé
ben. A szükkörü társaság, nevéhez méltóan, 
reggel 7 óráig maradt együtt, a legjobb han
gulatban. Ott voltak: Asszonyok: özv. Bégányi 
Ferenczne (Bogdány), Dobos Imréné (T.-Lök), 
Ékes Karolyné, Eötvös Páloé, Fejér Barnáne, 
Klein Istvánne, dr. Leövey Elekné, Mikecz 
Jánosné, Mikecz Gyulané, Martinyi Józtefné, 
Zoltán Imréné. Leányok: Bégányi Ilonka,Do
bos Anna, Eötvös Mariska, Fejér Juliska, 
Mikecz Anna. Mikecz Margit és Ilona, Mezőssy 
Olga, Martinyi Margit, Zoltán Margit, Boriska 
és Ilona.

— Házasság. Szopkó Dezső hely beli gyógy
szerész e hó 4-én délután tartotta esküvőjét 
Nódossy Erzsébet kisasszonynyal.

— Az állami anyakönyvek ellensége Szó
gyén i Jenő berczeli rám. kath. lelkész meg 
mindig nein barátkozott meg a fellendült

szabadéivúség által szükségszerük*/ megte
remtett állami anyakönyvi intézménynyel. Ahol 
teheti, ellenszenvét az ultrainontanismus előtt 
a pokol e szülötteellen igyekszik kifejezésre ju t
tatni, sőt kioktatja a házasulandó feleket, hogy 
az anyakönyveket ne merészeljék aláírni, mert 
azt a vallás tiltja. Egy ékként kioktatott jegyes
pár az anyakönyvvető kérdésére ki is jelentette, 
hogy a nevezett lelkész tilalma folytán az 
anyakönyvet alá nem fogja Írni. Az őszinte 
beszédre az anyakönyvvezelő megtagadta a 
házasságkötést, s csak nagy huza-vona után 
volt hajlandó a jegyespirt összeadni. A lel
kész panasza folytán az ügy az alispán dón - 
tése alatt áll.

— Zempléni Árpád jónevü poétánk .Kis 
emberek1* czimü novella kötetére hirdet elő
fizetést. A könyv április hónapban fog meg
jelenni, s ára egy korona. Az előfizetési 
pénzeket Valter Ernő könyvnyomdájába (Vili. 
Práter utcza 44. sz.) kéri a szerző beküldeni.

— Köszönet nyilvánítás. Az izraelita nő- 
egylet által rendezett reunió-tánczestély tiszta 
jövedelméből, az elnökség volt szives a jóté
kony kér. nőegylet pénztára javára 00 Irtot 
küldeni. A nemes adományért fogadja a 
elnökség a kér. nőegylet őszinte köszönetét.

— Megjött már a daru gólya. Az .Ung
vári K.-*t arról értesítették, hogy Szenna 
község mocsaras határába e héten egy csa
pat gólya, daru és más vízi madár tért 
vis-za a melegebb vidékekről. Úgy látszik, 
hogy a költözködő madarak ösztönüknél 
fogva megérezték a nálunk uralkodó enyhe 
időjárást es a költözködés szokott idejénél 
jóval előbb térték vissza. A költöző mada
raknak ily korán való visszatérése úgyszintén 
az is, hogy a verebek kora reggelenkint ék
telen nagy csiripelést visznek végbe, arra 
enged következtetni, hogy nálunk aligha lesz 
mar tél ez idén. Meglehet azonban, hogy a 
megérkezett madarak nem is annyira daru 
meg gólya, mint inkább — kacsa.

— Állategészségügyi körzetek. Darányi 
Ignácz földmivelési miniszter az állattorgalom 
könnyítése czéljából igen fontos újításra tette 
meg a kezdeményező lépéseket. Az állat
egészségügyi törvény rendelkezései szerint 
ugyanis a múltban és még ez idő szét int is 
járványos állat betegségek esetén sokszor igen 
nagy, olyan határok is lezárattak, melyekhez 
állategészségügyi szempontból aggály nem 
férhet. A? ilyen elzárások az állattenyésztő 
gazdákra nagy karral járták, úgy, hogy mar 
több ízben kérelmezték a városok, hogy hatá
rukat állategészségügyi körzetekre oszsza be 
a miniszter es járvány esetén szoros zár ala 
csak azokit vegye, melyek fertőzöttek, vagy 
fertőzés-gyanúsak. A földmivelésügyi minisz
ter e körzetek fölállítása iránt a kezdemé
nyező lépéseket megtette és napokban kelt 
69718 IV. számú körrendeletével egyelőre 10 
törvényhatóságot szólított fői, hogy a körzet- 
beosztás iránt jelentést tegyen. A fölszólított 
hatóságok, illettve törvényhatóságok követ
kezők: Szabadka. Hódmezővásárhely, Szeged, 
Debreczen, Kecskemét városok, — továbbá 
Usongrád, Pest, Jász-Xagy-Kun-Szolnok, Bács- 
Bodrog es Szabolcs vármegyék. Egyelőre csak 
a belföldi viszonylatokban óhajtja a miniszter 
a nem fertőzött körzetek szabid allatforgal- 
mát, de hangsúlyozza, hogy kiváló gondjai 
köze tartozik, hogy ezen terve es annak elő
nyei necsak a belső, hanem a külforgaloroban 
is 1 hetőleg mielőbb érvényesüljenek.

— A nyíregyházi iparos-ifjúság önképző* 
egylete, saját pénztára javára február hó 
11-én, farsang utolsó napján, egyletének 
összes helyiségeben világposta, confetti és 
szerpentin csatával egybekötött álarezos hált 
rendez. Belépti dij: szemelyjegy 60 kr., csa
ládjegy 1 frt 50 kr. Alarcz nem kőtelező. 
Kezdete este 8 órakor.

— A gégényi ifjúság, múlt hó 29-én a 
helybeli ev. ref. egyház javára, igen sikerült 
tánczinulatságot rendezett. A mulatságban 
nemcsak a helybeliek, de a vidékiek is, 
feltűnő számban vettek reszt. Ott volt a hely
beli intelligenc/.ia is s velők dr. Horváth József
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Reszt ereczről s Fodor Zsigmond Dombrádról. 
Jól eső örömmel kell feljegyeznünk azt a 
kellemes harmóniát, azt a példás rendet, 
ami ott uralkodott, párosulva a fesztelen, 
vidám jó kcdélylyel. A mulatságnak nem
csak igen nagy erkölcsi eredménye, de szép 
anyagi sikere is volt, amennyiben az ifjúság 
4*'* frt 1)1 krt adott át az egyház pénztárába, 
a mulatság tiszta jövedelme gyanánt. Fclül- 
tizettek: Dr. Horváth József 9 frt 50 kr, 
Fodor Zsigmond 9 frt 50 kr. Kun Elek 
50 kr, Mezőssy Gusztáv 3 frt 50 kr, Poppélyi 
Endre 2 frt, Vass Mihály 1 frt. Fogadják 
úgy az igen tisztelt felülfizetők, mint a 
nagyszámú vidéki résztvevők, egyházunk 
hálás köszönetót. Vass Mihály, ev. ref.
lelkész.

dokon Forgách gróf Wertheim-szekrényét, 
amit azonban nem birtak feltörni és a Tiszába 
sülyesztettek: ők vitték el 1896-ban a nagy
lányai postahivatal vasládájából Lónyay Gá
bor gróf ezerhatszáz forintos pénzeslevelét, 
amelyet a szegény postamesternőnek kellett 
megfizetni.

— K ályha. Kályhás ötletünkhöz sike
rült a közönség érdeklődését és rokonszen- 
vét megnyernünk, ha megnyertük, meg is 
fogjuk tartani. Csupán elsőrendű kályhákat 
állítunk ki a tárczarovatban. Az első falusi 
história köztetszésre talált, a mii humoresz
ken is nevethetnek szivükből, akik a szójá
tékokat, kalamburokat még méltányolni tud
ják. Dolgozatok szép számmal érkeztek a 
versenyre eddig, és ezekből ötöt elfogadha-

— Útmutatás a szó'lőmivelésre czirn alatt 
a földmivelésügyi miniszter egy szőlőmivelési 
könyvet irt. Ezt a könyvet minden tanító és 
lelkész ingyen megkapja, ha azért levelező
lapon a földmivelésügyi minisztérium szőlő
szem osztályához fordul. Mások ugyanott I 
koronáért megkaphatják.

— Műkedvelők előadása Tisza-Polgáron. A 
tisza-polgári ifjúság az iparos olvasókönyvtár 
alapja javára f. év február 4-én műkedvelői 
színi előadással kedveskedett Tiiza-Polgar és 
környéke lakosságának, mely minden tekintet
ben jól sikerült. Színre került a „Próbaházas- 
sag* Gerő Károly fővárosi életkép ez. darabja. 
Az előadók: Grrsz Ileién (Szikoráné), Portel 
István (Kanóc/. György). Dely Piroska 
.Birike), Grosz Dávid (Hajdú Bokor István), 
Hollánder Ida (Zsuzsánna), Erdélyi Zoltán 
(Bérezi), Slenczel (Patonai), Fleischer Matild 
(Sági Julcsa), Szurkos Matild (Klári), Krausz 
IP rolin (Gzili néni), Gottlieb József (Bákoczi 
Alajos), Mervó Antal (pinezér) derekasan ki
tettek magukért. A csapodár Szikora sem 
rontott a darabon. A siker oroszlánrésze 
Szegedy János tanító urat illeti, ki semmi 
fáradtságtól vissza nem rettenve, a tisza- 
polgári „müpártolókat- ritka élvezetben 
részesítette.

— Játék a fegyverrel. A Hajdu-Böször- 
inényhez tartozó Yidi tanyán lakik Mosolygó 
György katonavisclt ember. A napokban a 
szomszédos tanyán dolga akadván, ott egy 
revolvert vett észre. Kezébe vette s noha 
figyelmeztették, hogy meg van töltve, azt 
felelte, hogy katona-viselt ember ért az ilyes
mihez, s addig-addig piszmogott a fegyver
rel, inig az elsült s a golyó keresztülfúrta a 
tüdejét. Mosolygó a földre rogyott, de a 
revolvert ekkor sem adta ki a kezéből, ha
nem azt mondva: .úgy se lövök többet az 
eleiben!* kilőtte mind az öt töltényt. Bajo
san is lő, mert élet-halál közt lebeg. Tüdő- 
gyulladást kapott nehéz sebe mellé s elei
ben maradásához nincs remény. Mosolygó 
30—40 év közti családos ember.

— Elhagyott báli belépő. A folyó évi 
január hó 15-ik napján rendezett műkedvelői 
színi előadás után a .Korona* szállodában 
lezajlott mulatság alkalmával egy báli belépőt 
ott felejtett a tulajdonosa. Átvehető Baumeis- 
ter Ernőnél a .Korona* szálloda bérlőjénél.

— A tolvajfogó pincze. A szabolcsin egy ei 
lovascsendőrök és a beregi gyalogos csend
őrök már két év óta keresik azt a tolvaj- 
bandát, amely veszedelmessé tette a két vár
megye közbiztonságát. Csaknem minden héten 
történt valami betörés, vagy utonallás, de a 
tetteseket nem tudták kézrekeriteni. Már 
rebesgették is Nagy Lónya vidékén a tolvajok 
nevét, de nyíltan senki sem mert beszélni, 
mert féltek tőlük. Most azonban verembe 
került a b  inda két vezé e Mándokon. Kochlicz 
kereskedő és szeszgyáros ugyanis gyanús zajt 
hallót pinczéjéből, amire bezárta a pincze 
vasajtaját. Két tolvaj került Így lépre a pin- 
ezébén. Aztán csendőröket hívtak, a kik 
erősen meglánczolták a két loglyof és Nyír
egyháza.. kisértek őket. A kelepczébe jutót 
emberek Barta József kislónyai es Esik Bálint 
mogyorósi birtokosok, már szép vagyont 
•/nézlek a lopott holmiból. Megvallottak a 
többi Mit, hogy ök lopták el 1895-ben Mán-

tónak találtunk és közlünk. A bírálatba sze
relnénk a közönséget, kedves olvasóinkat is 
belevonni, ezért felkérjük az érdeklődőket, 
hogy adják értésünkre egy levelezőlapon, 
melyik munkát tartják a legjobbnak. — A 
levelezőlapon czimzésül elég, ha ennyi áll — 
A „Nyíregyháza* szerkeszt ütegének. A másik 
oldalon pedig a szavazó által legjobbnak 
talált dolgozatok száma. Mi aztán a három 
legtöbb szavazatot nyert, igy a nagyközön
ség által legjobbnak talált dolgozatot fogjuk 
egy kompetens bizottság elé terjeszteni es 
az fogja eldönteni, liozy ki a győztes.

— A hálás Bismark. Ilerberl gróf me
nyegzője alkalmából Sárkány Arnold, az 
Esterházy-féle cognaegyár vezérigazgatója Bis
marck herczegiiek (kinek egy tanulmányút 
alkalmával néhány évvel ezelőtt bemutatta- 
tott) legjobb coguucjaból 12 palac/.kkal kül
dött Kissingembe rövid üdvözlő lével kísére
tében, kerve a/.ok szives ellogad isát. A he— 
czeg visszaemlékezett a figyelmes igazgatóra, 
kinek alábbi szavakban irt köszönetét Yar- 
zinból: .Tisztelt Uram!* A szívélyes sorok 
kíséretében Kissingcnoe küldött cognacot idő
közben megizleltem és oly kiváló minőségű
nek találtam, mely növekvő korral a tökély 
színvonalán fog álla ni. Kérem önt, fogadja 
kedves megemlékezéséért és szives soraiért 
meleg köszönetéinél, v. .Bismarck* s. k. A 
vaskanczellár tehát aki .vérrel vassal* alapí
totta meg Nagynémetországot, egy magyar 
iparvállalat vezetőjével szemben oly szere
tetreméltó hangot használt, mélynél udva
riasabb. a legcsiszoltabb fruncziából sem tel
lett volna.

— Az ezredik cséplőgép. Ipari szempont
ból érdekes ünnepélye volt vasárnap január 
hó 29-én délelőtt az első magyar gazdasági 
gépgyár r.-lársulatnak, Bud.ipes'en, abból az 
alkalomból, hogy a gyárban most készült el 
az ezredik gőzeséplőgep. Az ünnepélyt — 
amelyen Weissenbacher Endre alelnökőn és 
Kellner Antal vezérigazgatón kívül a gyár 
hivatalnoki kara és munkásai, valamint nagy 
meghívott közönség vett részt, — délelőtt 
10 órakor a gyári daloskór nyitotta meg a 
hymnuszszal. Elsőnek Menyhárt szerelő emelt 
szót és takaros beszéd mellett adta át Kell
ner Antal vezérigazgatónak a földi szítéit ez
redik cséplőgépet. Beszédében érdekesen vá
zolta a gyár fokozatos fejlődését. Tiz év előtt 
alig százan dolgoztak itt, amíg ma a gyár 
7—800 munkáscsaládnak ad kenyeret. Kellner 
Antal vezérigazgató lendületes beszédében föl
említette, hogy tiz év előtt válságos volt az 
iparvállalat helyzete, de a becsületes, odaadó 
munka s a munkások összetartása és buzgó- 
sága fölvirágoztatta a gyárat, inelv ma szá
mottevő tényező az ország közgazdasági éle
tében. Beszédét annak a hangsulyozázával 
végzi, hogy ipír teszi nagygyá a nemzetet. 
Élteti hű munkatársait. Lelkes éljenzés kö
vette a beszédet, a mely után Ráth Károly 
kir. tanácsos szólt, kiemelve, hogy a mai 
ünnep a magyar ipar diadalúnnepe s az uj 
cséplőgép díszére lesz a magyar iparnak a 
párisi világkiállításon, ahol közszemlére fog- 
ják állítani. Krausz munkás az igazgatónak 
emléktáblát nyújtott át azután, amelyet az 
épület falába illesztettek. Az igazgató erre a 
gyárban tiz év óta alkalmazott tisztviselők és

munkások közt ezüst emlékérmet osztott ' i.
A gyári daloskör éneke után az ünnep véget 
ért és a vendégek megtekintették a gyár
telepet. Déli I órakor a körúti Gambrinus- 
sörcsarnok helyiségében társas ebéd volt, a 
melyen a gyár igazgatói, tisztviselői és mun
kásai vettek részt. A lakomán természetesen 
egymást érték a felköszöntők.

— Előfizetési felhívás A m. kir. köz
ponti statisztikai hivatal 1899-ik évi kiadvá
nyaira már elő lehet fizetni. Ez idei kiadvá
nyok a kővetkezők: 1. A magyar statisztikai 
Évköny 1898. évi folyama. 2. A magyar 
statisztikai közlemények folytatólagos három 
kötete. 3. A Statisztikai havi közlemények 
1899. évi folyama. 4 Magyarország tiszti 
czirn és névtárának XVIII. évfolyama. Az 
előfizetés a hivatalnál Budapest II. Oszlop- 
utcza eszközölhető. Felhívjuk a közönség 
figyelmét arra a körülményre, hogy a kiad
ványok megszerzésének ez a módja jóval 
kevesebbe kerül, mint ha majd könyvárustól 
szerzik be. A bolti ár az előfizetési árnak 
körülbelül két-háromszzrosát fogja tenni. Az 
évkönyv és a statisztikai közlemények elő
fizetési ára 5 frt. A statiszt. havi közlemé
nyekké 4 frt. A magyar tiszti czirn és név
táré 5 frt. A magyar korona országainak 
helység névtára: 3 frt 50 kr.

— Egy ünnepély leírása a bibliában. <) un 
házának sarja, a phoeniciai istenek imádója 
megsebesült vala, s visszavonuld jezréeli pa
lotájába. Elizéus ekkor átment a rámóthi 
táborba, megálla a seregek fejedelmei elölt 
és szóla a buzgó Jehuhoz: .Beszédem vagyon 
veled, oh fejedelem!* Bementek a házba.

j ő Jehunak fejére tólté az olajat és monda 
néki: .Ezt mondja Jahveh, az Izraelnek istene I  kiralylyá kentelek téged Jahveh népén az 

I Izráelen.* Johu pedig kijőve az urának szol
gáihoz, és monda: .így s igy szóla nékem, 
mondván kiralylyá kentelek teged*. Azért nagy 
sietséggel kiki mind ragada az ő ruháját es 
aláhelyezteték a grádicsnak felső részére, és 
trombitát fuvának, mondván: Johu uralko
dik !* így mondja el egv kiralylyá kenés tör
ténetét a könyvek könyve, a biblia a trage- 

I diák e tárháza. (Királyok k. 2. 9.) Az egy- 
| szerű szavakból komoly, őszinte, becsületes 
| nép erős morális érzelme dobog felénk, az 

az érzelem, mely áthúzódik egész nagy tra
gikus történelmünkön. E történelem legkitű
nőbb írott kútfőrrása az uj nagy világtörténeti 
mii, mely ez eseményeket a legújabb adatok 
felhasználásával mondja el. A Mirczali Hen
rik szerkesztésében megjelenő Nagy K *pe« 
Világtörténet ez, melynek most 11-ik füzete 
jelent meg, gazdagon illusztrálva. Egy füzet 
ára 30 kr. Kapható minden hazai könyv
kereskedésben s a kiadó társulatnál. — Meg- 
jelen minden héten egv füzet.

— .A Képes Levelező-Lap.“ Ily czirn 
alatt jelenik meg f. év inárczius elsejével egy

j  havi folyóirat, tnelylyel a mindjobban terjedő 
képes levelező-lap gyüjlési sport kedvelőinek 
egy rég óhajtott kívánsága teljesül. — 
Hazánkban még nincs a gyűjtőknek szaklap
juk. ni'ly előmozdíthatná az egymásközti 
érintkezést — .A Képes Levelező-Lap* 
czélja a gyűjtőket egymáshoz közelebb hozni, 
a csereviszonyt elősegíteni, az újonnan meg
jelent levelező-lapokat felsorolni, s a gyűjt k- 
nek mindenben segédkezni. A lap első szá
mát, mely a teljes programinot közli, a 
kiadó-hivatal, hova a lap szellemi részére 
vonatkozó közlemények is intézendők, Klőck- 
ner Betér udvari kőnyvkeresked se Székes
fehérvárott bárkinek ingyen megküldi, aki 
azt egy képes levelező-lapon kéri. — A lap 
előfizetési ára 1899. évre I forint.

— „A szőlő helyes metszése" czi nü szak
munka második bővített és átdolgozott ki
adása ez év február havában fog megjelenni. 
Jeligéje: .Szőlőt metszeni könnyű, de jól 
metszeni nehéz!“ Az okszerű szőlőmetszést 
tárgyaló ezen hasznos k »ny v most már a 
második kiadásban bnitve Miurer János, 
ismert nevű borász és lapszerzesztő tolláb ól 
ered. Az egyes metszési módokat raj/.okbm
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is bemutatja. Kinek szőlője van, annak nél
külözhetetlen segédeszköze, tanácsadója és 
kincses bányája ezen könyv. I frt előlegei 
beküldése mellett bermentesen küldi meg 
szerzője, (Maurer János (Kassa, Maurer-udvar).

— A legérdekesebb hetilap ez idő szerint 
kétségkívül a „Rejtelmes Világ*, emez egyet
len magyar lap, mely a modern spiritizmus- 
sal foglalkozik. A „Rejtelmes Világ* újévkor 
már a III. évfolyamba lépett s azóta teljesen 
újjá alakítva, megbővitve, állandóan igen 
csinos színes borítékban, több szép keppel 
díszítve jelenik meg. Legújabb száma két 
szenzácziós fényképfelvételt kőről Crookes 
Vilmos, a hírneves angol egyetemi tanár 
kísérletezései közben igen sokszor a sokaknak 
megjelent King Katié megtestesült szelleméről; 
a lap élénk, változatos s gazdag tartalmát. 
A „Rejtelmes Világ* két féle kiadásban jele
nik meg: Az egyszerűnek előfizetési ára 
egész évre ti frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 
frt 50 kr., a tinóm papirosra nyomtatotté 
pedig: 10 frt, illetve 5 frt és 2 frt 50 kr, 
mely összeget a kiadóhivatalnak : Budapest, 
VIII., Üllői-ut 12. sz. (Müller A. könyvkeres
kedése) kell beküldeni, ahonnan bárkinek 
szívesen küldenek mutatványszámot.

— Különös szerencse az osztálysorsjáték
ban. Olvasóinknak még élénk emlékezeteben 
iesz, hogy a most folyó Ill-ik sorsjáték 3-ad 
osztályú 80,000 koronás főnyerem-*nyét a 
szerencse sikereiről oly előnyösen ismert Tő
rök A. cs Társa budapesti főeiárusitóknál 
nyerték es ma már újból jelezhetjük, hogy 
a 4-ik osztályú ‘JO .O O u  koronás főnyereményt 
is ugyanezen czégnel nyerték a 83,6IO-ik 
számú sorsjegygyei és ezen főnyereményt 
ugyancsak e bankház fizette ki pontosan. 
Ezen főnyereményeken kívül Török A. és 
Társa bankházában más, szinte jelenteken)' 
összegek egész sorozatát nyerték és ezen 
tényék, kapcsolatosan azon körülménynyel, 
hogy a fenti czeg nemcsak pontosan kifizeti 
ügyfeleit, hanem különben is szolidul es jól 
szolgaija ki ők.t, mar maguk is ajánlják, úgy, 
hogy majdnem feleslegesnek tartjuk tisztelt 
olvasóinkat, hogy csakis sajat érdekükben 
cselekszenek, ha bizalmukkal a minden tekin
tetben jó hírnévnek örvendő Törők A. és 
Társa bankházát Budapesten Váczi-körút 4. 
ajándékozzak meg.

Kö zönség k ö ré b ő l.*)
Válasz M áté József úr 

ezikkeire .
A Nyíregyházában „Rés Nyirbátorienses* 

czim alatt megjelent első rzikkét olvasva 
Máté urnák, azt gondoltam magamban, lám 
egy szerepelni óhajtó, maga>batörő, de j 
gyönge szarnyakkal bíró fiatal lélek milyen : 
gyönyörűen tud keseregni reménysége felleg
várainak bús omladekai felett. Milyen szépén 
kiszínezhette pedig magának a boldog jövőt. 
Majd — gondolá — ha ő idő előtt lerázva 
magáról azt az ocsmány iskolai port, kibon
takozik a magasbatörni vágyó lelkeket annyira 
lenyűgöző s megbénító iskolai törvények át- 
kos bilincsei kózzúl, majd akkor micsoda 
dolgokat fog ő véghezvinni Nyírbátorban?! 
Majd a halálos lethurgiában szenvedő társa
dalom élére áll s kibontva a vezéri zászlót, 
most a jégpálya sima tükörén, majd a táncz- 
termek fenyes padlóin, majd a színpad tün- 
deries világában fogja aratni az ügyes ren
dezők jól megérdemelt babérait.

De óh te csúf Nyírbátor, mennyire le
futod te hűteni a vérmes reményeket! Te nem 
lelkesülsz semmiért. Benned nincs érzek, hogy 
bámulattal állj meg egy ifjú előtt, ki Buda- 
pesiről jött haza, hol még az egyetemre is 
eljárt — már t. i. akkor, mikor pénzesleve
let vart — ki telve van nemes ambitióval 
téged főben és tagjaidban reformálni, ósdi 
szokásaidból kivenni, alacsonyságodból a

*) Ae ** rovat alatt köröttekért a ftflalőtaéj a
beküldőt illeti 9a«rk.
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világvárosok niveaujára emelni fel, ki büszke 
lehetnék arra, hogy neked egy ilyen ifjút 
adott végzeted. „Jeruzsálem, Jeruzsálem ki nem 
veszed eszedbe azokat, melyek a te megtar
tásodra valók*.

Es óh csoda, Nyírbátor a panaszos han
gokra nem indult meg, a felemelt vezéri zász
lót követni nem akarta. Nem, mert oka van 
rá, de ezt elhinni a mi vezérünk sehogy sem 
akarja. Bedig tudhatná, hogy Nyírbátor pol
gárainak intelligens eleme nagyrészben sze
rény díjazású tisztviselőkből áll, kik töübnyire 
családapák, kik a mai nehéz viszonyok kö
zött küzdve a családfentartás gondjaival, mint 
komoly emberi kötelesség összegét nem abban 
látják, hogy virágról virágra szállva, — mint 
pillangó — át mulassák az életet, hanem 
megadva a társadalomnak, ami a társada
lomé, a szeretetnek ami a szeretető, a liu- 
ninnismusnak ami a humanismusé, nem zár
kózva el a tisztességes élvezetektől sem, fő
gondjuknak azt tekintik, hogy mint emberek, 
mint keresztyének gondot viseljenek azokról a 
kik nekiek adattak mint épen a Mató úr 
kedves szülei is.

És óh horribilc dictu ezek az emberek 
m«;g gondolkozni is mernek. Még olyan is 
akadt közűlök, megkérdezte hősünktől : B trá- 
tom, ki vagy te, mi vagy te? Foglalsz-e el 
valami állást a társadalomban? Elvégezted-e 
megkezdett tanulmányaidat, s teljesítetted-e 
ez altul legelemibb kötelességet, mely yel a 
gyermek szüleinek tartozik a véle szemben 
kifejtett gond és szerétéiért? tudsz-e felmu
tatni valami alkotást, mivel a köznek hasz
náltál, valami érdemet melyre bátrán mutat
hatnál? hirsz-e erős jelemmel, tiszta e lelked 
lapja? reád bizhalja-e magát az, aki vezér
leted után indul el? Hiszen vezérnek ezen 
tulajdonságokkal bírnia kell!

Es bősünk, a helyett, hogy e kérdésekre 
önmagába szálva „nein*-mel felelt volna, a 
helyett, hogy a vexerkedeshez szükséges ezen 
legprimitívebb tulajdonokat megnevezni igye
keznek : neki ront mimiennek, társadalomnak, 
egyénnek intézményeknek.

Ezen elv szerint, melyet bizonyára sem 
kis pap korában, sem az egyetemen nem, 
hanem homályos es előttünk eredményeiben 
teljesen ósmeretlen budapesti jogászkodásá
nak oly pontjain tanulhatott, hol a tisztes
séges fiatal emberek, kik komoly és ered
ményes hivatás betöltésére készítik elő ma
gukat, praclizalni nem szoktak; ezen elv 
szerint először is egy vereskereszt egyleti 
mulatságon neki ront kis társadalmunk két 
igen tiszteletre méltó hölgyének, kik mint 
elnöknők ünnepeltettek, s keservesen eldado
gott és a legsértőbb közbekiáltásokkal satu* 
rált beszédében, melyet bevegezni az általá
nos telháborodás miatt képes nem volt, le
rántani iparkodott az ünnepeltek fejéről azt 
a babért melyet tisztelőik serege, nem csak 
mint elnöknőknek, hanem mint társaséletúnk 
tevékeny, minden jóra áldozni kész tagjainak 
mint jól megérdemeltet nyújtani kívánt. Úgy 
hiszem, ez eljárást jellemezni nekem nem 
szükséges, kiki ebből beláthatja: ki az, a ki 
Nyírbátor társadalmát reformálni akarja.

De menjünk tovább. Első kísérletének 
sikeren felbuzdulva, a mely alkalommal pe
dig, hogy bizonyos baleset nem érte, attól 
csak a jelenlevő fiatal embereknek, a társa
ságban levő hölgyek iránti tisztelete és kímé
lete mentette meg — nyilvánosságra hozza, 
hogy Nyir-Bátorban a hatalmas klikk — a 
melynek létezéséről csak hősünk stílus gya
korlataiból értesültünk — kaszinó estelyt 
készül rendezni, a klikk fejeihez közel álló, 
de nem is Nyírbátorban lakó család tiszte
letére. azon alkalomból, hogy ők — a csa
ládfő előléptetésben részesülvén — e vidék
ről távozni készülnék. A kaszinó estély meg
tartatott. az említett család jelen sem volt s 
mint igen meghízható forrásból értesültem, 
nem is készülték eljönni. Ez már kezdi mu
tatni. hogy hősünk adatai, milyen források
ból fakadnak

Most következtek az intézmények. Nősz* 
neki ront a népsegélyző egyletnek. Nagy- 
hangon kürtöli, hogy ott ilyen, meg olyan 
baj van, igy meg úgy kapott intést az oszt
rák magyar banktól. Pedig bizony ott ez idő 
szerint semmi baj sincs. Hősünknek igazság- 
érzete megint nagyon gyengének mutatko
zott, mert az egész hű-hóból annyi volt igaz, 
hogy az intézetnek valamely jóbarátja valami 
könnyelmű kölcsönről tudósította fent neve
zett pénzintézetet, de az a feljelentés alap
talanságáról meggyőződvén — legjobb tudo
másom szerint a közeljövőben még növelni 
fogja az egyletnek nyújtott hitelt.

Ez is le van tehát már járva ország-világ 
előtt, gondolja a mi nagy reformátorunk . . . 
most menjünk az egyeseknek.

Nosza elébe kerül Balog Ferencz . . . 
Róla leszedi in<*g az Isten képét is, csak 
épen az a híjjá, hogy tolvajnak, gyujtogato- 
nak, akasztófa alól szökött gonosztevőnek 
el nem nevezi, — s midőn Balogot már jól 
kikészítette, akkor a legbántóbb gyanúsítás
sal odaveti, hogy Balognak nincsenek is ba
rátai, hanem csak érdektársai és pohárczim- 
borái, nyilván azzal a szándékkal, — ha 
ugyan szavain ik horderejét mérlegelni tudja — 
hogy ne csak egyet, hanem többet is sért
sen egyszerre. — Nesze neked, nyájas olvaso, 
a ki Baloggal jó viszonyban vagy es őt most 
vagy valaha barátodnak nevezted. íme Máté 
ur szerint te is olyan vagy, mint Balog, 
kapzsi, pénzsovár, hazug, jellemleien es Is
ten tudja hogy még mi nem.

És lám micsoda érzékeny lelek lakik 
Máté úrban, minő egy gentleman ó. Úgy 
gondolja, hogy neki privilégiuma másokat 
sértegetni, de öt még gondolattal se sértse 
meg senki, mert ő oldalán hordja fényes 
nappal is a revolvert — ő fegyveres ember 
és igy lesz . . . úgy lesz! —

Mikor egynehányan megsokaltuk a rá
galmat és gyanúsítást, melyet a társadalomra 
és egy olyan emberre szórt, aki most beteg, 
a czikk megjelenése alkalmával itthon sem 
volt es nem is tudta senki, mikor jón haza 
és a Máté ur kedves szellemi szülöttét nevén 
nevezve, hozzá i lő hasonlattal apostrofálva, 
arra kértük az olvasó közönségét, hogy Ba
logról alkotott Ítéletét függessze fel addig, 
míg ő magát védheti és csupán emberbaráti 
jóindulatból nyilatkozatunkat közzétettük. 
Máté urban felébredt a nemes dólyf, s két 
embert nagy nehezen előkeritve — mint egy 
középkori nemes lovag, vért kívánt, vert, 
vért . . . .

Először is papi vért szomjazott, mert 
hát én küldtem be a nyilatkozatokat a szer
kesztőséghez, de talán inkább azért, mert 
gondolta ő is — a mit tud mindenki, a ki 
fejelágyára nem esett, — hogy egy pappal 
szemben az elégtétel és megtorlás minden 
törvényes útja nyitva áll annak, ki sértve 
érzi magát, de papi ruhája megvédi attól, 
hogy a párbajnak — e ferde társadalmi szo
kásnak — hódolni kényeszerüijön.

De úgy látszik, lovagunk ezt nem tudja, 
mert legközelebbi czikkében engem fértiat- 
lansággal vádol. — a következmenyek pedig 
megmutatták, hogy Máté úrnak még abban 
az esetben sem tartoztam volna fegyveres 
elégtételt adni, ha ettől társadalmi állásom 
el nem tiltana is. Ugyanis, miután Máté úr 
velem nem boldogult, társadalmunknak két 
igen tiszteletre méltó idős úri tagját provo- 
káltatta, a kiknek tisztességét, még Máté ur 
sem tagadta meg, hiszen egy czikkében igy 
nyilatkozott rólok „tisztes urak* s ez egy 
ily nagyhangú újságírótól nagy szó.

De bezzeg megjárta. A kihivottak meg
bízottai elég bátrak voltak Máté urnák sze
mére vetni, hogy ő nem is olyan régen egy 
rajta elkövetett sertésért elfelejtett maganak 
elégtételt venni, s igy a párbaj szabályok 
szerint neki lovagias elégtételt adni provo
káltak nem kötelesek.

E szomorú documentuminal zsebében 
Máté ur ismét az újságírás, számára eddig 
fanyar gyümölcsöket termő fájára mászott,
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azon bosszuszomját kissé lehűtő friss gyümöl
csöket keresni. De most ez sem succedált, 
mert a „Bóni“ ügyeibe belekontárkodván s 
azt a gyárat, — melynek tudomásom szerint 
csak az a bűne lehet, hogy kifogástalan 
liszttel látja el a fogyasztó közönséget és 
hogy annak tulajdonosai Nyir-Bátorban már 
több jót teltek, mint amennyit Máté ur 
tehetne — Mathuzsálemikort érvén mondom 
azt a gyárat is megrágalmazván, az erre 
adott rögtöni válasz csattanós volt.

Mindezeket pedig nem mondottam volna 
el, lia Máté ur jónak nem látja igénytelen 
személyemet is tolla hegyére venni es ismert 
gorombaságával kisatyrizálm. Megelégedtem 
volna azzal, ha fel levenilve elmémben az 
Aesópus meséit — látva Máthé urnák 
társadalmunk köztiszteletben álló idős embe
rei ellen való rugdalózásait — ama mesebeli 
állatra gondolva, mely az öreg oroszlánt, 
tudván, hogy az öt többé nem bánthatja 
homlokon rúgta az ő jóizü mosolyukból 
lelkinyugalommal olvastam volna ki eme 
szavakat: A tu natura dedecus! De igy azt 
hiszem, mindenki elfogja ösrnerni jogomat 
ahhoz, hogy magamat védelmezzem, s Máté 
urnák legközelebbi czikkélxm ismét meg
hibbant igazságérzetét megi azitva, meg- 
ösmertessem az olvasó közönséggel, hogy ki 
ez a bátor es vitéz férfiú. Ha ne talán volná
nak olyanok, akik ami társas életűnket az ő 
czikkei után Ítélnék meg, tudják, hogy mit 
érnek ezek a czikkek.

Csak egy pár odavetett ráfogásával 
akarok Máté urnák röviden foglalkozni. Azt 
mondja ugyanis legutóbbi czikkében, hogy 
mi a közzétett nyilatkozatban Baloggal solida- 
ri’ast vállaltunk. Hát ez is csak olyan allitás, 
mint Mate urnák a többi igazsága. Abban a 
czikkben egy xzó sincs arról, mi a Balog 
tetteiért felelősséget, s vele solidaritást válal- 
tunk volna. Egyszerűen azt mondottuk, hogy 
mi Balogot eddig becsületes embernek tar
tottuk Minden ember önmagának áll vagy 
esik. Mig ö kötelességét teljesítve, a reábizot- 
iakat híven kezelve, a helyes ösvényen jár: 
támogatjuk: ha arról letér: elhagyjuk. Ha 
Mate urnák Baloggal haja van. végezze el 
vele, de ugyanakkor másokat ne sértegessen.

A .tizenhárom vértanú** elnevezés igen 
elmés, mondhatom, pihent észre vall, de a 
mint hirlik, neiu a Máté ur találmánya, de 
akárhogyan legyen, annyi bizonyos, hogy a 
Máté ur hóhérbárdja alatt soha sem fogunk 
elvérzeni. »

Ha nem volna olyan okos ember Máté 
ur, tanácsoltam volna neki valamit, de igy 
ezt tenni nem merem, hanem csak mi, akik 
nem vagyunk olyan nagyon okosak, vonjuk 
ki magunknak a Mate ur szomorujátékából 
azt a tanulságot, hogy a gyermeknek u kés, 
a jaratlan ifjúnak az újságíró penna nem 
való, mert mindakettő önmagát sebzi 
meg vele.

Szabó Lajos.

C S A R N O K .

T  u c za ttö rtó n e t.
Mikor a kis Iza masamód-kisasszonynak 

ment, a mamája igy szólt hozza:
— Kedves lányom, állapítsd rneg a sze

rencsédet.
A kis Iza megcsókolta a mamája kezét

es igy válaszolt:
— Kedves marnám, azt csak bízd rám. 
A kis Iza tulajdonképp inár nem is volt

olyan kis Iza, mert a kis Izák nem beszél
nek igy, hanem kissé naivabbul. Néminemű 
életismerete tehát már e párbeszéd idejében 
is volt, s hogy mennyire nem volt naiv, az 
később még inkább ki fog sülni.

A kis Iza szép lány volt és éveinek száma 
tizennyolezat tett ki.

Ebből tizenhármát a szüleinél töltött, 
ötöt pedig különböző varrodákban. A kis 
Izának nem az volt a czélja, hogy megta

nuljon varrni, óh nem. A kis Iza e hosszú 
öt évet azért töltötte különböző varrodák
ban, mert várt. Arra várt, hogy bejusson a 
váczi utcza legelőkelőbb kalap-üzletébe ma- 
samód lánynak.

Ez üzletben hasonló állásra nem kell 
éppen addig várni, mig a kisasszonyokat 
nyugdíjazzák. Éppenséggel nem. — Sőt elég 
sűrűn váltják föl egymást a szép inasarnód 
kisasszonyok A bejutáshoz azonban mégis 
proteclióra van szükség.

S a kis Iza türelmesen kivárta, mig pro- 
tectiójának minősége szerint végre nagy ne
hezen rá került a sor.

Be tudott volna jutni ugyan kisebb ka
lap-üzletbe is, de egy szép lánynak az nem 
életczél. — Ahol tekintetes asszonyokat kell 
nagyságozni, s a hol parvenük allektált sze
szélyeit kell eltűrni, oda ö nem megy.

Ellenben oda, hol igazi nagyságának, 
sőt méltóságának is kell vinni kalapokat pró
bálni, már sokkal szívesebben. Ami azt illeti, 
ezek a hölgyek is ráförmednek ugyan az 
emberre, s talán még többször is, mint az 
ál nagyságák, de ezeknek meg a szeszélyeiben 
is van valami urias. Jobban esik mint a 
jöttinenteknek akar a legs/.ivelyesebb bánás
módja.

A kis Iza tehát igazi nagyságúknak és 
méltóságoknak hordta sikkes dobozokban a 
divatnak kalap alakjában megnyilvánuló leg- 
excentrikusabb szüleményeit.

Igen hamar megtanulta, hogyan kell 
bájos inosolylyal kitűnő tanácsokat adni a 
válogatós urbölgyeknek.

— A méltósagos asszonynak ez a kalap 
remekül áll. Sokkal joDban, mint a másik. A 
szallagot valamivel jobbra csúsztatjuk és a 
kalap tökéletes lesz.

— Vagy.
— A nagyságos asszony arczához vala

mivel világosabb toll jobban illenék. Ez túl
ságos időssé tenne.

Ezen tanulmányain kívül iuég igen 
kecsesen tudott vegiglebbeni az aszfalton.

Ezzel a kis Iza összes tudománya ki 
volt merítve, s e csekélységgel mégis karrierét 
akart csinálni. Nem furcsa ?

Az első ajánlatot egy öreg úrtól kapta, 
aki nem volt épen valami dúsgazdag, de 
elég jómódú. Más leány, a kis Iza helyzeté
ben kapva kapott volna a szerencsés alkal
mon és nyakra-főre sietett volna ott hagyni a 
rigolyás női közönséget és a sikkes kalap 
dobozokat. Iza azonban mit tett. Az öreg űr 
ajánlatát visszautasította.

Semmi szörnyűséges fölbáborodassal, 
sem az ártatlanság nerntudornsagával, röviden 
azt felelte a keritónönek : nem.

A második ajánlatot egy joghallgatótól 
kapta, ki otthonáról a főispán papatói havi 
ötszáz forint apanaget húzott, s már eléggé 
bemerült az elegáns életbe, s inár megtanulta 
azt, hogy szeretőt tartani sikk.

A kis Iza ezt| az ajánlatot is vissza
utasította. A harmadik, ez huszárfőhadnagytól 
érkezett. Erre is nemmel válaszolt. A negye
dikre, ötödikre, hatodikra szintén.

Az üzletben a kisasszonyok összedugtak 
bájos fitosaikat, s konstatálták, hogy a kis 
Iza drágán akarja magát eladni.

Végre megérkezett a valódi.
Egy báró, aki nemrég örökölt óreg 

nagynénijétől másfél millió forintot, s marok
kal szórta a pénzt. A kis Iza ennek az ajánla
tát is visszautasította, mert számított rá, 
hogy a báró az ajánlatát meg fogja újítani.

S a kis Iza úgy látszik elég jól számí
tott, mert a báró újból tett ajánlatot, s 
ezúttal fényesebbet, mint előzőleg.A fényes ajánlat azonban nem vakította 
el a kis Iza számító szemeit, s azt izente 
vissza a fiatal mágnásnak, hogy ilyen szegé
nyes ajánlattal szemben inkább m ginarad 
erényesnek.

Egész biztosra vette, hogy a fiatal báró 
nem fog visszavonulni. Csakhogy egy kis 
inczidens jött közbe.

Budapesten bevégződtek a lóversenyek, 
s a báró a startot Becsbe követte. A löv ik 
a bécsi gyepről a kottingbrunni pázsitra tet
ték át futási helyüket, s a báró sokkal h í
vebben kitartott a lovak, mint a kis m »sa- 
mód lány mellett. Utóvégre is, ha meggon
doljuk a dolgot, ez a sport talán még diva
tosabb, mint a másik.

A kottingbrunni lóverseny a szezon utolsó 
futama volt, s a sport télen keresztül szüne
telt. A báró jobbnak találta a telet a Rivi
érán és Nizzában tölteni, mint Budapesten, a 
kis Iza igy aztán hoppon maradt.

Várt mindaddig, mig beleunt a várako
zásba. Azt sem tudta, hogy hol a báró, nem 
hogy levelet kapott volna tőle.

Mikor aztán a márcziusi szerelmes szel
lők elkezdtek fujdogálni, a szerelmas öreg 
úr megismételte ajánlatát.

És a kis Iza elfogadta.
Ma a kis Iza egyfogatu számozatlanon 

sétakocsikázik és a körúton három szobás 
szépen bútorozott lakása van.

Ha ellenben a lóversenyek nem jöttek 
volna közbe, két lovas magánfogaton ke- 
vélykedhetne s villája volna az Andráxsy-uton.

Azért ez a történet úgy is csak tuczat- 
történet maradt volna. —r.

P iaczi á ra k .
— Keb uár 8. —

Búza . . . . 9.50 9.60.
Rozs . . . . 7 .65 7.70.
Árpa . . . . 5.70 5.*0.
Zab . . . . 5.50 5.60.
Tengeri . . 4.40 4.45.
I’aszuly . . . —.— — .
Szesz literenként *7'.

S z e rk e sz tő i ü ze n e tek .
Kálmán. Helyien. Sajnáljuk. «!•• nem k ./ .Ihetjuk 

dolgozata nagyon terjeng"^. mondhatni •Elhúzott 
nagyon kévé- I tenne a — kályha.Zajló. Kályhák bevált Pompánaii melegedi ink 
111<• Il»-tt*■. Most pedig eg> kérelemmel é* agy tanácséiul 
fordulunk onh . Kérjük. Ii.yy <-*ak M-n dolgozzék 
*•* egyenesen Iára írja munkáit — Tanulóijuk. hog\ 
egvaltalan ne »rj« »n semmit. Yala>-zon szu<- *>zerint. ha 
foto Le-th-tUnkH akarja gyarapítani tart-"n a kérelem 
mellett. Nyílt tér.*)

N yila tko za t.
KinyUatkoztatjuk, hogy a .Nyír

egyháza* folyó évi ö-ik számában 
„Kés Nyirbátorienses* cziin alatt.  
Máté József aláírásával megjelent 
közleménynek az igazgatásunk és fel
ügyeletünk a latt  álló nyírbátori köl
csönös népsegélyzó egyletre vonat
kozó minién állítása rágalom, az 
egyletről közölt adatok valótlanok 
és ép oly koholtak, mint azok. melye
ket Máté József az egylet ügyeiről 
— azoknak ismerete nélkül már előző 
alkalo "inai e lap hasábjain közölt.

Nyírbátor 1899. évi februári .
A nyírbátori kölcsönös népseirélyzo 

egylet Igazsalásása felüsyelö-
liiEottsása.

Alantirott. mint a nyírbátori köl
csönös népsegélyzó egy létnek ez idő 
szerint eluöke, az intézet könyveit 
mai napon tüzetesen átvizsgáltam és 
személyesen meggyőződtem arról, hogy

K *  • rovat alatt köröttek ért nem vállal föleid*véget a Siork .
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az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
fenti nyilatkozata a tényeknek telje
sen megtelel.

Nyírbátor, 1899. évi február 4.
Bogát! Bogát by József,

(15—1 — 1) elnök.

N yila tko za t.
A .Nyíregyháza* 3-ik számában 

.Kés Nyirbátorienses* czim alatt 
megjelent közlemény a tnult héten, 
midón Budapestről súlyos betegen 
hazaérkeztem, ju to tt  kezembe.

Megrongált egészségem nem en
gedte meg és most is lehetetlenné 
teszi, hogy a személyem ellen irá
nyuló durva támadás ellen megfele
lően védekezhessen!, nehogy azonban 
eddigi hallgatásom félremagyarázá
sára szolgáltasson okot. ezennel ki
jelentem, hogy a jelzett czikkekben 
foglalt rágalmazó állítások egytól- 
egyig valótlanok s azoknak megtor
lása végett — mihelyt egészségem 
csak némileg is helyre áll a kelló 
tépéseket azonnal meglógom tenni.

Nyírbátor, 1899. évi február 1.
(14 — 1 — 1) Balog Ferencz.

Ingyen szederfa csemete.
A földmivelésügyi in. kir. minisztérium 

országos selyem-tenyeaztési felügyelősége bár
kinek ingyen ad 2--8 éves rnagégyi szederfa 
csemetét. Városok, községek, neutamtok 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 tór/sű fákká 
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 czentimeter távol
ságra adjanak.

Sövény alakításnál egy folyó méterre 3 
darab, egy folyó ölre t> darab csemetét szá
mítunk.

Kik csemetét akarnak, ezt HOnrösen 
jelentsék be.

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

N Y I K E Ö Y H Á Z A .
m oszkvai te a  kiv iteli t á r s u la t

v a l ó d i  o r o s z  t á i
imtn r i in n n  ttctmiEiTon mroui s nm urm

e
egész Európában 
megnyerték a fo
gyasztó közönség 
elismerését.

Kiváló finom 
minősége felül- 
raulhatlan.

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

A teák az igazgatóság állal megállapított árjegyzék szerint beszerezhetők: 
mugyaroszági telepnél Budapesten, Arany János-uteza 80. és a n y ír

egyházi bizományos HOFFMAXN ADOLF úr üzletében.
T e s s é k  á r j e g y z é k e t  k é r n i .  (8 — 3—3)

'if»i

A NYÍREGYHÁZI TAKARÉKPÉNZTÁR-EGYESÜLET 1
/o/yó év i február hú 12-én délelőtt Hl árukor sa já t helyi- j r  
ségében  (6i)— t — i > Ja

é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart. m elyre a t. ex. részvényesek ezennel m egliivatnak.

A Z  IG A Z G A T Ó S Á G .
T árgysorozat:

I Igazgatósági jelentés az 1898-ik özletévról
2. Az 1893-ik évi mérleg előterjesztése, annak megállapítása 

s kapcsolatosan a felügyelő-bizot tság jelentésének felolvasása.
3. A tisztajövedelem feletti intézkedés.
4. Igazgatósági javaslat az alapszabályok 4„ 8 ,  16. 27., 28,

36, 37., 38.. 41 , 61, 62 , 64, 65, 67, 105. gg-ai és a 
nyugdij 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- 
7?! tás az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésével együtt 8 nappal a 
j r  közgyűlés elölt az intézeti helyiségben kitéve leend.

rövidáru úri és férd divat, múiparárú. vadászati és játékszerek raktára Nyíregyházán
„A söld papagályhoz“, isko la-n tcsa  3.

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

Nálam kapható e^y tökéletes báli toilettenek minden alkatrésze; mindennemű selymek’ Pongis, 
Surah, Satin, Duchesse, Faille, Ottoman, Merveilleux. Mindennemű Hasé, Creppe, Liberty és lllusion 
díszek; szalagok, Gase hímzések, selyem és Valenciennes csipkék, Hüscheök a lehető legnagyobb válasz
tékban, kiválóan finom kivitelben. Itali kertjük minden szín és minden hosszúságban. Lack, bőr és 
atlasz báli czipők. Gazé selyem, toll legyezők. Keinek művirágok és fejdiszek. Selyem zsebkendők. A 
legkitűnőbb angol és franczia gyártmányú illatszerek: Vera Violetta,Violette de Abbázia, Chypre, Mare- 
chítle, Keseda, Gyöngyvirág, Ibolya, Széna. Millefleurs Ess Koiiquet, Opopona Imperial de Huss, Ilang- 
llang, Ixora, Jokey Club, Corilopsis, stb. illatok. Eaude cologne, fenyő és gyöngyvirág szoba-illatok és 
különféle szájvizek, fog- és toilette szappanok. Párisi púderek: Veloutine Charles Fay, Leichner, C. Her- 
bert, Diosma. Valódi Childkrot hajtűk. hajfésűk, kör és oldalfésűk. Mindennemű bivalyszaru és kautschuk 
sűrű és bonló fésűk, fogkefék és köröm kelek. Finom fekete harisnyák. Női franczia finom derék-fűzők.

Urak részére a legelegánsabb és legdivatosabb puha, sima és ajour piqueé elejú, továbbá se
lyem, hímzett és szegélyezett elejü ingek, nyakkendők, kesztyűk, gallér és kézelők : úgyszintén lack 
fűzős, lack gombos, lack ezugos, lack regatta cíipők. harisnyák és zsebkendők. Clark és Cylinderek 
és minden egyéb különlegességek. Kiváló tisztelettel

R u z s o n y i  P á l .
Nyomatott Nyíregyházán Jóba Klek könyvnyomdájában.


