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J é g -k á r szövetség.
A magyar társadalom szervezke

dése abban a tekintetben, hogy á lta 
lános érdekkörbe vonja be az egyént, 
s hogy ez utóbbi érdekeinek védel
mében az összeség is részt vegyen, 
igen rövid m últtal bir. A 'szövetke
zés gondolata egészen uj, jólehet a 
külföld igen régen kinálva—kínálta 
a formát, a czélt és eszközöket, ame
lyek recipiálásával a szövetkezés min
den érdek vonalon igen könnyen meg
valósítható le tt volna. Konservativ 
hajlamaink m ellett nehezen ment a 
megbarátkozás oly társadalm i intéz
ményekkel, amelyek forrása más nem
zetekhez vezet.

Inkább a törvényhozás kezdemé
nyezésére. s nehány konkrét voi at- 
kozásban a szövetkezés m* gval( >itása 
utén kezdett a magyar társadalom 
hangulata felmelegedni az iránt, a 
gondolat iránt, hogy az állami fel
adatkörön kivül eső egyéni érdekek 
védelme és támogatása a társadalom 
töm örítése által valósítanék meg.

Különösen a polgárok vagyoni és 
gazdászati érdekei a/ok. amelyek mind 
sűrűbben találnak menedéket a szö
vetkezés retugiuma alatt.

Legújabb ismét egy hatalmas terv 
foglalkoztatja az or-zag hgelsó gaz

dáit, s ez az általános jégszövetség 
megalakítása.

A nyomós indokok egész légiója 
harczol am ellett, hogy a jégbiztosítás 
ügye jelenlegi szervezetében sokáig 
fenn nem maradhat. Fókép a leg
utóbbi év szokatlanul nagy jégjárása 
terelte  az érdeklődést a jégbiztosítás 
általános érdekű ügyére.

Az uj rend legtermészetesebb alap
jai a kolcsönósségbeu feküsznek. A 
kölcsönösség a legtágabb határokig 
terjesztetik ki s Végcz.élja az volna, 
hogy az. ország valamennyi birtokosa 
s minden term ő területe bevonassék 
a jégszóvetségbe kötelezóleg. E nemes 
irányú mozgalom élén Magyarország 
legelőkelőbb birtokosai állanak s az 
eszmének megnyerték már a földmi- 
velésügyi minisztert is. Egyelőre a 
szövetség megalakításához 2500000 
hold főidet akarnak bevouni, melyek
nek holdja után 1 frtig terjedne m in
den birtokos szavatossága. Rövid idő 
múlva aztáuf hn^az^ily mádon.-Jétfc. 
sült szövetség előnyei a tapasztalat 
által meg fognak erösittetni, a szö
vetségbe való belépés kötelezőnek 
mondatnék ki minden birtokosra

Az állam megígért tám ogatása 
m egtérítést találna abban, hogy a 
90-es években átlag a jégkárok m iatt

400,000 ír t adó engedtetett el, amely 
összeg a szövetség czéljaira engedtet
vén át, aminek ellenében a kötelező 
jégbiztosi tás után az adó elengedés 
amúgy is fölöslegessé váland.

A szövetség alapgondolata az, 
hogy jelenleg a biztosítási dij annyira 
magas, bogy a ki-gazdák vagy épen 
nem biztosítják terményeiket, s kite
szik magukat inkább az időjárás esé
lyeinek, vagy nem biztosítanak oly 
mérvben, hogy jégkár megtérítésében 
teljes kárpótlást találhatnának. A szö
vetség általánosítása oly nagy pénz 
alaphoz fogja ju tta tn i az érdekelteket, 
hogy bármily terjedelmű elemi csapást 
ki bir, anélkül, hogy a tényleges kárnak 
csak egy részét térítené meg, mint a 
hogy az például tavaly a dunántúli 
megyékben történt, s anélkül, hogy a 
szövetség tagjai nagy koczkázatot vol
nának kényt lenek tűrni. A tagok 
által fizetendő dij ugyanis legfeljebb 
holdanként 1 frt lehet, ellenben ke
vés jégverésü esztendőben alig fog 
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A létesítő bizottság a jégkár szö
vetségnek az állam támogatásával ké
szül propagandát csinálni, s ameny- 
nyiben az első kísérlet bevállik, a 
szövetség törvényhozás utján lenne 
szabályozandó.
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Kályha.
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.Sablonos szerelmi dráma* mondja a 
.nagyközönség.* „Itipoit* szól a kritikushad. 
Durva szüleménye a dekadenczián.ik, kriti
zálnak a morális mainak es profeszorok. — 
Arra nagyon kevesen gondolnak, hogy ilyen 
sablonos, riportsicrú és dekadens szerelmi 
históriák hatalmas százalékát képezik az élet 
tragédiáinak.

* •*
A fényes tiszti bál a szünóra alatt mintha 

egy idegkáhitó, erzékmámoritó Hitbe olvadt 
volna. A dekolletalt hölgyek bágyadtan tá
maszkodtak a fényes egyenruhás tisztek kar
jára. IMiegö kebleik érzékiséggel töltöttek el 
a hlazirt és czinikus férfiakat. A villany ideg
bántó fénye csak fokozta az általános érzé
kiségét. Az óriási tánczrend úgy tűnt fel, 
mintha a meztelen falnak fügefalevele vo.iia.

A tánczterenitől félreeső buflfetben szo
rosan egymás mellett ülnek a férfiak és nők. 
Halkan diskurálnak és a sugdosás elfojtott 
zajából olykor-olykor kitör a léha kaczagás. 
Igazi századvégi bál volt. A nők szinte só
várogtak a kéj után és sajnálták, hogy a 
férfiak között nem akad egy De Sade manpiis.

Csak Felszeghy kapitány nem leli helyét. 
Magánkívül jár-kel a lanczteremben és buf- 
fetben. Mióta legényedétől elbúcsúzott meg

nem esett meg vele, hogy felesége nélkül 
mulatságba menjen. Most is csak az asszony 
beszélte rá, ki az utolsó perc/ben heves lej- 
görcsöt k.ipott s nem tudott eljönni. Hiába 
mondta, hogy ő is otthon marad, nem 
akart beleegyezni. Papucshősnek f̂ognak tar
tani. hisz tudod úgy is, mennyire gúnyolód
nak feletted társaid, bogy mióla megháza
sodtál nem dorbézolsz velők. Miattam ne 
aggódj, a migruin reggelre elmúlik.

Nagynehezen ráhagyta magát beszélni, 
hogy jöjjön el a bálba, de már bánta, hogy 
engedett. Valósággal üldözik a kérdezóskö- 
désekkel: Hol van felesége, Felszeghy ? és 
midőn mondja, hogy beteg, sajnálkoznak, de 
hangjukból mintha gúnyt olvasna ki.

Végre bement a buliét be, hogy kissé 
lehűtse szomjúságát. A szűnóra már vége 
felé járt és a párok a tanezteremben várták 
a táncz megkezdését. A l-uft'ethen kevesen 
voltak. Felszeghy egy oszlop melletti bár
sony paiulagra telepedett le háttal egy élén
kén diskuráló párnak, kik az emberszólás 
hevében nem vettek észre beleptél. Egy tiszt 
ült ott egy élénk nyelvűnek ismert hölgygyei 
és mulatságból a közönséget vették kritika alá.

Felszeghy egy darabig oda sem figyelt, 
később azonban úgy tűnt fel neki, mintha 
nevét emlegették volna. < tnki-nytelenül figyelni 
kezdett.

— Látta Felszeghyt — szólott a had
nagy, — úgy jár itt, mint egy párját vesz
tett gólya. — Bezzeg nem búsul a felesége, 
mulattatja Kendy főhadnagy!

Felszeghy felugrott, megkerülve az osz
lopot, odarohant a tiszt elé és képéből ki
kelve kiáltott.

— Aljas, ne rágalmazd a feleségemet!
A tiszt nem vesztve el hidegvérét, dur

ván szólott:
— Eredj haza és győződj meg magad, 

bakkecske!
Megállj ezért számolsz — felelt Felszeghy 

s sarkon fordulva ott hagyta a lisztet. A 
terem másik vegében ült két barátja, azok 
mellé telepedett, de csak rövid ideig diákuralt 
velők, azután kocsiba vetette magat és haza- 
haj talált.

Lassan elgondolkozva botorkált fel másod- 
emeleti lakásara. Nesztelenül nyitotta ki az 
előszoba ajtaját, es a hálószoba felé indult. 
Az ajtót zárva talalta. Felesege biztosan félt 
es becsukta a belső szobát.

Halkan kopogtatott.
— Alszol Irma ?
Hangosabban kezdet kopogtatni, de midőn 

erre sem kapott választ, türelmét vesztve 
teljes erejéből dörőmbőzött az ajtón.

Végre egy gyönge sikoly hallatszott es 
egy asszonyi hang kiáltotta ki:

— Ki uz?
— En vagyok csak nyisd ki.
— Várj, rögtön csak ineggyujtom a 

lámpát.
Nehány perczig csend állott be. A térti 

türelmetlenül állott az ajtó előtt. A szobából 
gyönge nesz hallatszott ki, mintha valaki 
futkároznék, majd kulcsok zörgését halattszott.
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— Vármegyei közgyűlés. Szabolcsvár- 
megye törvényhatósága e hó L'0-án rend
kívüli közgyűlést tart, melynek legfőbb és 
egyúttal legfontosabb tárgyai Nyi egyháza 
város képviselőtestületének a vasúti út kiépí
tésére vonatkozó felterjesztése, s e tárgyban 
beadott felebbezések, továbbá a nyíregyházi 
Sóstóra vezetendő villamos vasút ügye, s az 
ezzel kapcsolatos felebbezések lesznek.

— A közigazgatási bizottság rendes havi 
ülését, amelyet ma kellett volna megtartania, 
e hó 23-ra halasztotta el közbejött akadá
lyok miatt.

— Szabolcsvármegye állandó választmánya
e hó 17-én ülést tart, amelyen a 2<>-iki köz
gyűlés tárgyai kerülnek megvitatás alá.

— Képviseleti közgyűlés. Nyíregyházán 
1899, évi marczius ho 10-ik napjan délután 
3 órakor esetleg pótlólag márczius 11-én 
délután 3 órától a városháza dísztermében 
rendes képviseleti közgyűlés lesz a következő 
tárgysorozattal: 1. Magy. kir. belügyminisz
teri leirat az ideiglenes állami adómentes
ségben részesülő hazak és földek községi 
potadóvali megrovása tárgyában. 2. Vár- 
rnegyebizottsági határozat a nyíregyháza— 
vásarosnamenyi va-ut létesítésénél Nyíregy
háza rendezett tanácsú város által 20,000 Irt 
értékű törzsrészvény jegyzésének jóváhagyása 
tárgyában. 3. Tanácsi előterje.-ztés az 1898. 
évi házi pénztári számadások felülvizsgálatára 
egy bizottság kiküldése tárgyában. 4. A deb- 
reczeni állami erdőfelügyelőség hivatalos m g- 
keresése állami facsemete kert létesítése czél- 
jaból a városi mintakertből 10 hold földnek 
atadása tárgyában. 5. Tanácsi előterjesztés 
a Nikelszky Mátyás féle 1000 frtos alapít
vány kamatainak odaítélése tárgyában. G. 
Építkezési, szakosztályi es tanácsi előterjesz
tés s ennek kapcsán a városi építkezési sza- 
bályrendelet-tervezet bemutatása. E-etleg más 
tárgyak.

— Katonai lóvásár. A Miskolczon állomá
sozó 7-dik számú lóavató-bizottsag Kisvárdán 
marczius 27-én d e. n órakor katonai ló
vásárt fog tartani es ezen alkalommal soroz; 
1. 4, 5, 6 és 7 éves katonai czélokra alkal-
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inas hátaslovakat 15s czentiméter minimális 
és 166 czentiméter maximális mértékkel. IV. 
3 éves csikókat a cs. és kir. csikó-telepek 
számára május és junius havában vásárol.
V. A most vásárlandó lovaknak fejletteknek 
és jó karban kell lenniők; kiéhezett, lehajlott, 
gyenge lovakat, vagy a melyek nehéz mezei 
munka következtében járásukban hiányosak, 
be nem sorozhatunk. VI. Marhalevél (az 
úgynevezett „Rédia“) okvetlenül szükséges. 
A bizottság nincs feljogosítva ennek atnyuj- 
tása alól valakit felmenteni. VII. A* *törvényes 
szavatossági hibák 30 napra terjedő felelős
séggel a kővetkezők : .Gonosz mirigy, takony- 
kői, száraz keli, kórság, bőrtakony, csökönyös
ség, fekete hályog és havi vakság." Az el
adóknak kötelezni kell magákat azon remon- 
dáért, melynél a szavatossági határidő alatt 
a felsorolt hibák bármelyike fellépne, egy 
más, tökéletesen alkalmas lovat állítani, 
vagy pedig azt visszavenni es a vételári, vala
mint az élelmezési kőllségeket megtéríteni.

Képviseleti közgyűlés.
Igen nagy érdeklődés mellett folyt le a 

f. hó 7-én tartott tisztújító képviseleti köz
gyűlés. amelyen Mikrez János alispán elnö
költ. Az érdeklődést nem valami életbe vágó 
ügye a városnak keltette fel, hanem a vá
lasztás, vagyis azon körülmény, hogy vala
mennyi aspiráns — pedig szép számmal 
volt — igyekezett a miga híveit behozni.

Az érdeklődés központja a gazdasági 
tanácsosi állás volt, amelyre 5 pályázó akadt.

Elnöklő alispán a közgyűlést megnyitván, 
felhívta a közgyűlést, hogy a kijelölő bizott
ságba kel tagot válasszon meg. Egyhangúlag 
Bmiczky Miksa és Somoyyi Gyula válasz
tattak meg, mig az alispán a maga részéröl 
dr. Eerlicska Kálmánt és Borbély Sándort 
nevezte ki. A szava /.átszedő küldöttség elnöke 
Gcduly Urunk lelt.

A kandidaczionális bizottság hosszú ta
nácskozás után a gazdasági tanácsosi állásra 
első sorban Jánószky Endre adópéuztárost. 
Nádossy Emil földbirtokost és Kovács P. Pul 
rendőrtanácsost jelölte.

A névszerinti szavazás 10 képviseleti tag 
kérelmére elrendeltetvén, eredménye az lett,

Ftlszeghy teljesen elvesztette türelmét.
— Nyisd ki azonnal, mert betöröm az 

a jtó t!
Vegre az asszony kinyitotta.
A szobában sötét volt.
— Ha már annyi ideig várakoztattál 

legalább a lámpát ineggyujthattad volna, dőr- 
mögött Felszeghy.

— Nem lelek gyufát, vetkezzél le es 
feküdj le sötétben. Ágyadat megtalálod.

— Van nálam gyufa, majd ineggyujtom 
én a lámpái

A kis éjjeli lámpa gyönge fényével 
bágyadt világosságot árasztott.

Fels/.eghy vetkezni kezdett. Mig felső 
ruháját levetette, kikérdezte a feleségét, hogy 
meddig tartott a fejgörcse. Ez szemrehányást 
tett neki. hogy epen a legjobb álmából dőróm- 
bözte fel. A fejgőrcse már elmúlt, és a felől 
bátrán ott maradhatott volna a bálban 
reggelig.

A tiszt a nadrág zsebébe nyúlt, kivette 
pénztárczáját, hogy szokása szerint parnaja 
ala tegye. Amint félrehajtotta a párnál, alóla 
egy zsebkendőt húzott ki. A kis lámpa fényé
nél figyelmesen megnézte a zsebkendőt, 
melyről első pillanatra látta, hogy nem az 
övé. A kendőn hétágu korona és K. F. 
monograrnm volt kivárva.

Hirtelen gyötrő gyanú fogta el és magá
ból kikelve rákiáltott az asszonyra.

— Hogy kerül ez ide?
Az asszony, kit a kitörés váratlan rohama 

meglepett, eleintén az ijjedségtöl megdermedve 
hallgatott. Később a/.onban összeszedte magát 
cs színlelt közönynyel felele:

— Mit tudom én, biztosan elcserélted 
valakivel.

— Nem igaz! hazudsz! tudsz róla, hisz 
a szeretődé! Most is nálad volt és azért 
várakoztattál a/, ajtó előtt, hogy elrejthessed! 
Felelj, hová dugtad a szeretőd ?

— Nincs szeretőm!
A férfi jobb kezével megfogta az asszony 

karjai s durván kirántotta őt az agyból.
Piszkos hat igaza! beszéltek rólad es 

én miattad holnap verekszem ! Uzudar. hol 
van a szeretőd-'

Az asszony összeszedte egész lélekjelen- 
télét es a méltatlanul megsértőit nő önérzet
ével felelt férjenek.

— Igazán disznóság, a init velem mű
velsz Hazajövet holtra réinitsz dörömböle- 
seddel, azután minden ok nélkül kihúzol az 
agyból es olyan nangon beszélsz velem, hogy 
azt ineg a legutolsó utczai leány sem tűrné. 
Úgy latszik berúgtál és most részeg fővel 
nekem támadsz. Eredj feküdj le és hagyj 
bék'-n.

Felszeghy nem hallgatott nejére és folyton 
isinétlé.

— Beszélj hol van a szere őd ?
— Engedj engem igy a hogy vagyok, 

visszamegyek szüléimhez veled tovább nem 
lehet élni!

Az asszony összeszedte minden erejét 
kiszakította magát a félti kezebő! és az ajtó 
felé rohant.

Ez utána ment, megfogta két karját le- 
teperte a tűidre és rátérdepelt. Dulakodás 
közben az asszony válláról lecsúszott az ing 
és gömbölyű mellet teljesen látni engedte. 
A férli érzékeit most nem ingereltek a/, 
asszony telt idomai, hanem tovább faggatta.

— Mondd, hol a szeretőd, mert meg
öllek !

hogy Kovács P. Pál kapott 62 szavazatot, 
Jánószky Endre 46, éá Nádossy Emil 45 
szavazatott. A községei törvény rendelkezései 
értelmében a tanácstag általános szótöbb
séggel lévén csak megválasztható, elnöklő 
alispán Jánószky Endre es Kovács P. Pál 
között újból elrendelte a névszerinti szava
zást, amelynek folyamán Kovács P. Pál 79 
szavazatott, Jánószky Endre pedig 76 szava
zatot kapott. E szerint gazdasági tanácsos 
Kovács P. Pál lett, akit hívei élénk éljenzés
sel üdvözöltek.

A Sexty József alszáinvevő történt meg
választása folytán megüresedett pénztári szám- 
liszti állásra három pályázó lett jelölve. — 
Első helyen Bruschek Sámuel, aztán Motoska 
Sámuel és Nagy Sándor. Az elrendelt név
szerinti szavazás eredménye az lett, hogy 
Motoska Sámuel 80 szavazattal ellenjelöltjei 
22 22 szavazatai ellenében számlisztté meg-
választatott.

A pályázati hirdetményben a netán 
megüresedő állásokra is pályázat nyittatván 
betöltésre várt még a Kovács P. Pál gazda
sági tanácsossá történt megválasztásával meg
ürült rendőrtanácsosi állás. Erre jelölve let
tek Vclc.nczey László Maró nyi Géza es Mi - 
kecz József. A képviselet ezt az állást is név
szerinti szavazással töltötte be. Mikecz Jó
zsef kapott 7ii szavazatot, Velenczey László 
45, és Murányi Géza > szavazatot, amihez 
ke pest elnöklő alispán Nyíregyháza város 
rendőrtanácsossá Mikecz Józsefet megválasz
tottnak kijelentette.

Ez utóbbi allasra történt szavazás ered
ménye általános meglepetést keltett s min
denütt elénk megbeszélés tárgyát képezi.

A megválasztottak valamennyi jelen 
lévén, a hivatali esküt azonnal letették.

A közgyűlés I orakor az alispán élte
tése közben ért véget.

A helybeli ke rékp á r-eg y le t  
közgyűlése.

A helybeli kerékpár-egylet f. hó :-án 
tartotta III g rendes évi közgyűlését ,I Tcs- 
ter-fele ezukrázdában. Az életrevaló egyesü
let, mely folytonosan erösbödik es idővel

Nincsen szeretőm, mondtam már.
A férli összeszoritolta erős ökleit és tel

jes erejéből az arczaba csapott.
• Nesze piszkos, majd megkeresem én !

Felkutatta a/, egész szobát, de nem ta
lálta. Á/.t hitte, hogy u szekrényben lesz? 
Kinyitotta szekrény ajtaját, de ott csak 
tiszti ruhát talált, melyről látta, hogy nem 
az övé. Kzyik liokban köpeny volt. inig a 
többi öltönydarahok szanasz t szórva hevertek 
a szekrény aljában.

Dühösen húzta ki a ruha-darabokat 
széttépte cS rádobta az ütéstől elalélt a s 
szonyra. Majd rávetette magát az élettelen 
testre és ül legelni kezdte.

— Megtalálom, ha meghalok is. Bizto
san a másik szobába rejtette.

Kezébe vette a kardjai és a lámpával 
u szomszéd ajtóhoz ment. Az ajtó be volt 
csukva s inár arra gondolt hogy betöri, 
mikor észrevett0, hogy kívül van a kulcs. 
Kinyitotta az ajtót s bement a szobába.

Körülnézett de nem talált senkit. A hi
tetlen szoba hideg levegője kissé magához 
téritelte. Töprengeni kezdett. Hátha nem 
igaz, lehet, hogy gyanúja alaptalan volt és ö 
a legdurvább módon bántalmazta feleségét.

Már-már visszaakart térni, hogy bocsá
natot kerjen feleségétől, de belsejében űzte, 
hajtotla valami ingerelve a további kutatása.

A szobában hatalmas porczellán kályha 
volt. Nem állott közvetlenül a fal mellett, 
de attól csak néhány czentimeternyi távol
i g  választotta el. Odavilágitott kis lámpájá
val, hátha odabujt a csábitó.

MII ál lott a kályha mellett talpig fehér
ben egy reszkető alak. Gyáván meggörnyedrt



hazai kerékpár sportunk tekintélyes és szá
mottevő tényezőjeként szerepelhet, régi tiszti
karát egyhangúlag újólag megválasztotta. A 
közgyűlést a Koronában kedélyes társas va
csora követte. Az egyesületi titkár által fel
olvasott jelentés így hangzik:

Tisztelt közgyűlés!
A múlt év február hó 12-én tartott köz

gyűlés óta lefolyt idő eseményeiről, egyle
tünknek ez idő alatt tanúsított tevékenysé
géről van hivatva ezen jelentésem szamot 
adni. Az előadandók igazolni fogják azon 
megelégedést, mondhatnám naiv büszkesé
get, melylyel az elmúlt időszakra visszatekin
tünk. Eseménydús és dicsőségteljes időszak 
volt ez; — kiléptünk egyszerre a szerénység 
homályából, ismerkedtünk és ismertettük ma
gunkat, látogatásokat tettünk és fogadtunk, 
és míg egyrészről mindenütt kitüntető szívé
lyességgel fogadtattunk, addig magunk is a 
magyar hagyományos vendégszeretet példáját 
mutattuk be.

Az első hivatalos kirándulást junius hó 
9-én tettük meg a kora reggeli órákban Nagy- 
Kállóba. Az újra együtt való találkozás lel
kes és kedélyes hangulatot okozott. Junius 
19-én Tokajba történt kerekezés.

Július 1-én az újonnan belépett tagok
kal való ismerkedés czéljából a Sóstón ke
délyesen vacsoráztunk es holdvilágnál tér
tünk vissza. Itt beszéltük meg a július 3-ára 
szóló debreczeni meghívást, a melynek kissé 
rideg hangja meglehetős lehangollságot oko
zott. Mindennek daczara kilencz.cn indultunk 
el julius 3-án reggel kereken, és pedig négyen 
Nyíregyházáról, a többiek Fejértótól. Megér
kezve bebrcczenbe, csak hálával emlékezhe
tünk meg a rendkívül szívélyes és kitüntető 
fogadtatásról. Maga a debreczeni verseny, 
melyen egyletünkből Okolicsányi úr kéretett 
fel versenybírói tisztre, mindenek felett szép 
és tanulságos volt. A pálya versenyen ren
dezett futamok folyton a nézők szeme előtt 
gyönyörű látványt nyújtottak. Az esti ban
ketten is meg-megujulo ünneplesek tárgyává 
tétettünk.

Feled hét len nap lesz julius 17-ike is, a 
midőn debreczeni sporttársaink kerestek fel 
hölgyeikkel együtt minket. Mintegy .jO ke

ailott s egyetlen szava sem volt, midőn 
Felszeghy észrevette. Talán meghunyászkodó 
gyávaságával akarta (elkölteni ellenfele szá
nalmát.

FelszeghyI, midőn Kendyt a kályha mel
lett megpillantotta, ismét előkapta a düh- 
roham. A kis lámpát az asztalra téve kivont 
karddal fele rohant.

Midőn Kendy látta a felé rohanó Fel- 
szeghyt a kalyha körül szaladni kezdett. Jó 
darabig kergetőztek, inig sikerült Felszeghy - 
nek kardjával a Kendy testét elérni.

A megsebesült tiszt megallott. Erőt vett 
rajta az életösztön. Odatámaszkodott a kályha 
falához és összetett kézzel könyórgött ellen
felének.

Felszeghy eldobva kardját Kendyhez ment 
és őt arczul ütötte.

A délezeg tiszt gyávaságát legyőzte az 
arczulütés fölötti szégyen és nyakába ugrott 
Félszeghynek.

A két férfi sokáig dulakodott, inig végre 
Felszeghy földre teperte ellenfelét és fel
emelte eldobott kardját fejét és nyakát vag
dosta. Kendy testéből patakként ömlött a ver, 
lélegzete eláll. Megszűnt élni.

Bajtársának halála lecsillapította Fél- 
szeghy háborgó idegeit. Felállott a hulla 
mellől, bement a másik szobába magára vette 
köpenyegét s egy pillantást sem vetve a még 
mindig ájultan fekvő asszonyra elrohant.

Az elalélt asszony felébredt ájulásából. 
Fény'elen szemekkel bambán nézett körül, 
nem tudta felfogni mi történhetett. Homá
lyosan emlékezett arra, hogy férjével mara
kodott, de azt hitte, hogy csak rossz álom. 
Képzetei összezavarodtak. Csak annyit tudott 
biztosan, hogy félmeztelenül a földön fekszik.
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rékpárral vonultunk be a vasútról, leszállva 
a Korona udvarán, kedélyesen villásreggeliz
tünk ; — egyszerre négy zöld dress tűnik fel 
és ime négy diósgyőri választotta kirándu
lásának végpontjául városunkat. Még kelle
mesebben lepel t meg Guttinann úrnak, a 
kedves szerencsiek elnökének betoppanása. 
Ily szép társasággal szaporodva vonultunk 
lel ebédelni a Sóstóra, hova városunk elő
kelősége is kijött, es a hol ..itünően elköl
tött ebéd után rögtönzött tánezra perdült a 
kerékpározók fáradhatlan fiatalsága. A midőn 
megjegyzem, hogy a vendéglátás költségeit az 
egylet fizette, kiemelem a debreczeni kerék
pár-egylet meleg hangú köszönő iratát ez 
alkalommal.

Julius 31-én — bár a megszokottnál 
kevesebb számban — rándullunk át a sze
rencsiek versenyére. A megszokott szívélyes 
fogadtatás most sem maradt el, es az or
szágúti verseny tanulságait, a rendezés rész
leteit élénk megfigyelés tárgyává tették a 
mieink.

Tették ezt különösen azon tervből folyó- 
lag, hogy augusztus 20-án mink is ilyet ren
dezhessünk. Augusztus 10-dikén összehívjuk 
az összes működő tagokat, az elvi megálla
podások és a részletek megbeszélése czéliá
ból. Megállapítjuk a prograinmot, megvá
lasztjuk, kijelöljük a vezérlő tisztségeket, bele 
vonjuk az egész előkelő társadalmat. Véd
nöknek felkérjük ő méltóságát, br. Feilitzsch 
Berthold főispánt, ki lekötelező szivelyesseg- 
g*-l fogadja el a védnökséget. Megválasztjuk 
a versenyintézőséget, pályabirákat, verseny
bírákat, orvosokat, kiosztjuk a szerepeket, 
jelvényeket, érmeket rendelünk, nyomtatvá
nyokat hord szét a .posta, verseny szabályok 
készülnék és ily előkészület után várjuk a 
nagy napot, lesve a versenyre jelentkezőket.

Hat t. közgyűlés, büszkén tekinthetüuk 
vissza első versenyünkre, az minden tekintet
ben sikerült. .Sikerült azért, mert az egesz 
társadalom érdeklődése mellett folyt le, sike
rült a jelentkezések és nevezések szép szamá
nál fogva, sikerült a mulatság szempouijábol, 
vendéglátás kifogástalansága okából, de iáke
rült azért is, mert kezdő egyletünkre dicső
ségét is hozott.

Nagy nehezen féltipaszkodott és ágya 
felé ment. Hirtelen szeinebe ötlött a szalon 
üveg ajtajan kicsillanó fény. Bement a másik 
szobába.

Az ott szeme elé táruló látvány józan 
gondolkozásától végk- p megfosztott. A szalon 
bútorai szerb* hányva. Aszóba közepén vér- 
tóesaban Kendy szetdarabolt holtteste. A 
kályháról a v.r cseppek szabály tálán alakokat 
rajzolva hulottak s a szobában levő felvilágos- 
sagnal a kalyha fehér falán feketének lát
szottak.

Az asszony idegzetet megragadta a lát
vány. — Megállott a kályha előtt és fény
telen szemeivel szinte megkövültén mozdu
latlanul nézte a vér által képezett alakokat. 
A gyorsan felosztó hulla bűzt terjesztett.

A/, asszony csak bámult. Víziói támad
tak. Őrült képzeletében minden vercsepp 
egy-egy kísértetté változott es azok üldözik 
es rohannak feléje.

Minden erejét összeszedve leküzdötte 
testének merevségét. A kályha mellett nagy- 
kosár állott, mely tele volt fa és széndara
bokkal. Felrántotta a kosár fedelét, súlyos 
fa és széndarabokat dobált a képzelt ször
nyek felé. A kályha cserepei nagy zajt ütve 
hullottak szerteszét.

Az őrült asszonyt, midőn hallotta az 
összetört kályha cserepeinek zaját és látta a 
belőle kiugró sötétségét, elfogta a delinurn. 
Reszket ve állott meg. A félelem kínozta. Szere
tett volna menekülni, de lábai megtagadták 
a szolgalaton. Mintegy tiz perczig küzdött 
így. mig végre akarata legyőzte a belső 
ellentállást és vadul mintha ostorcsapások 
kergetnék, úgy amint volt félmeztelenül ki
rohant a sötét siri éjszakába.

Legyen e helyen megörökítve a verseny 
lefolyásának következő eredménye.

I. 30 km. távversenyre í) nevező közül 
elsőnek érkezett 60 perez 25 mp. ala't a 
debreczeni Rótt János, másodiknak 61 p . 
57 mp. a. Szabó Lajos, egyletünk tagja, 
3-iknak 62 p. 37 mp. alatt Mugossy Ödön. 
az egri testgyakorló körének tagja.

II. Vendégek versenyénél I. Rótt, II. 
Bakho, 111. Magossy.

III. Egyleti versenynél I. Szabó, II. Jósa,
III. Pavlovits.

IV. Vegyes versenynél I. Rótt, II. Bakhó, 
III. Szabó.

V. Lassú versenynél első Laszgallner, II. 
Bakho.

A főverseny délelőtt tartatott meg a 
tokaji országúton, ennek befejezése után a 
Koronában volt társas ebéd, onnan a káliói 
országúton húzódtunk, hová óriási közönség 
kisért, és az itt lefolyt versenyek után a 
Sóstóra ránduitumc vendégeinkkel az est
ebédhez, ahol a dijak is elnökünk neje 
őnagysaga szives közreműködésével kíosztattak.

A versenyre a debreczeniek jöttek tekin
télyes számmal, köztük Bognár Olga, Laszgall
ner Nóra es Lux Olgi k. a.-kai, kik bárha 
nálunk is megkedvelteinek a hölgyek körében 
sportunkat! Reszt vettek a miskoleziak és a 
szerencsiek testületileg.

Kú.ön megemlítést kivan Nyíregyháza 
város tiszteletreméltó képviselete azért, hogy 
a verseny költségeihez 100 Írttal járult.

A szeptemberi országos gyász a kerék
párosokat is lehangolta es a szeptember 
1 o-dikara Debreczenbc tervezett kirándulás ez 
ókból el is maradt.

A ntiban október 2-án riszt vettünk a 
debrecz mi versenyen, hol szív* íves fogadtatás
nak vonunk tárgyúi.

A mindinkább rövidüld napok háttérbe 
szorítják a vasárnapi kirándulásokat, e helyett 
a nagyobb vállalkozás lép előtérbe.

Az egylet barom bátor tagja Okolicsányi 
Géza, Tesier Lajos es Szeszich Béla országos 
körút;a indultak Kassa felé a Tátrát jártak 
be, onnan csaknem Komáromig haladlak, 
honnan közbejött sajnos ókból .hirtelen tér
ték haza.

Nem lehet eleggé kifejezni az egyleti 
tagok őszinte örömet a 3 tugtars vállalkozá
sának sikere felett, csaknem 600 kilométeres 
Útjukban az egylet élénk figyelme es rckon- 
szenve kiserte, — szűkszavú levelezőlapjaikat 
kézről-kezre adva olvastuk, — es midőn 
táradtsagos útjukból tapasztalatokban gazda
gon, a természeti szépsegektel elragadtatva, 
napbarnított arczczal haza érkeztek: őszinte 
óvátió részeseivé tettük. Éljenek a derek 
tagtársak !

Ezek voltak a lefolyt év nevezesebb ese
ményei. É9 amidőn röviden jelzem, hogy a 
tagok száma lassanként emelkedik, be is fe
jezem jelentésemet azzal azonban, hogy a 
folyó evben óriási ieladat var megoldásra és 
pedig a versenypálya készítés ügye. A veze
tőség hozzá fog látni ez úgy megoldásához 
és ennek sikerei ohijtva kérem a jelentes 
tudomásul vételét.

__________ ________ ___________3

A peleskei nótárius.
Szegény Zajthay István, ha feltámadna! 

sírodból és ismét megtenned more patrió ló
háton az utat Budapestre, de másvilágot lát
nál. A te soviniszta magyar lelked megüt
között azon, hogy a magyar színházban ide
gen szerző művet adják. — Pedig hát az az 
idegen szerző Shakespeare volt. Eredj ma 
fel Budapestre. Most már nem áll pajták, 
szomszédságában az egyetlen magyar szín
ház, hanem fényes palotásot ok közül öt emel
kedik ki. Csak a szinlapot ne olvasd el, nem 
látod ott már többé a Shakespeare nevét, 
hanem a Varney, Bisson, Feydean és Gan- 
dillot-ét, nem is láthatod többé Othellót, 
hanem a Végrehajtót és a Tekenősbékát. —
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Nyugodj békében jó öreg nótárius, ne há
borgassa álmaidat azon tudat, hogy Magyar- 
ország fővárosa kozmopolita.

* *
*

Két estere ismét megnyílt színházunk. 
Nehány órára beköltözött a jókedv, vidám 
nóta és a mi a legritkább, a nagyközönség. 
Derek műkedvelőink ismét megostromolták 
közönségünk szivét és be is vettek az óhaj
tott várat.

Színre Gaál Józsefnek örökszép darabja 
„A peleskei nótárius1* került. A választás ki
tűnő, bar a darab jó szereposztást és ügyes 
rendezést igenyel. Nem kevesebb, mint 44 
s/ereplöt foglalkoztat a mű és így sok pró
bára van szükség, hogy a kellő összjatek 
meglegyen. Műkedvelőink mindezen nehézsé
geket a lehető legnagyobb buzgalommal és 
igyekezettel küzdötték le és ezért méltán ki
érdemelték a közönség hálás tapsait.

A színház mindkét este zsúfolva volt. 
Ilyenkor látszik, hogy van városunknak szin- 
pártoló közönsége, csak legyen a mi lekösse. 
Már pedig a műkedvelők előadásain meg
jelenni valóságos divattá vált és szinte 
szánakozunk azon, aki azt mondja, hogy nem 
volt jelen.

Legjobban örülhet a fényes sikernek az 
ev. ref. egyház, melynek orgona alapja javára 
rendeztek az előadást. Az alap jelentékeny 
összeggel szaporodott és ha majd a templom
ban szólani fog az uj orgona, akkordjaiból 
műkedvelőink köszönetét olvashatnak ki.

Az est hőse Konthy Gyula ur volt. 
Nehéz és fárasztó szerepét a legnagyobb 
umbiczioval tanulta be es oly perfekt művé
szettel játszotta, hogy bármely hivatásos 
színésznek dicséretére válnék. Kedves humo
rával behízelegte magát a közönség szivébe 
úgy. hogy egyaránt volt részé a földszint es 
a karzat tapsaiban. Különösen sikerültek a 
hortobágyi jelenetek, továbbá azon jelenete, 
midőn a szinielőadást szétzavarja. Rögtönzé
seivel, lokális tréfáival, legnagyobb derültség
ben tartotta a közönségét.

Mindenképen méltó partnere volt Okoli- 
osányi Dezső ur B czur Gaz*i szerepeben. 
Midőn a dékzeg magyar legeny a színpadra 
lepett, nem egy leánynak megdobbant a 
szive. Minden lámpalaz nélkül s olv természete
sen játszott, mintha a színészet volna 
kenyere. A mókákban hű segede volt Konthy 
Gyula urnák es ő is méltán kiveliette részét 
a tapsokból.

Tóti Dorka hálátlan »*s visszataszító sze
repet Rónay Jenőm- unió játszotta. A közön
ség tetszése nem honorálhatja eléggé önfel
áldozását.

Valósággal tapsviharral üdvözölte a kö
zönség dr. Jósa András urat, ki Botos gulyás 
szerepeben kabinet alakítást nyújtott. A ref. 
egyház valóban halas lele t iránta, ki kora 
daczára ifjú hévvel állott ki a közönség ele. 
Fürge bojtárja volt Szabó Lajos úr.

A többi szerep is egytól-egyig kitűnő 
kézben volt. Murányi Géza ur három szerep
ben kötötte le a közönség figyelmet. A har
madik szakaszban, midőn Hermán mexikói 
vőlegény szerepét játszotta, már megjelené
sevei is zajos derültséget keltett. Éneket 
kétszer megismételtette a hálás közönség. 
Lukács Ilona kisasszonyt az Isten is színész
nőnek teremtette. Színpadi alakkal, tempera
mentumos játékkal és oly szép hanggal ren
delkezik. a milyet színpadon ritkán nyílik 
alkalmunk hallani. Minden énekét kétszer 
sőt háromszor is inegkellett ismételnie.

Milotay Gábor és Juhász Sándor urak 
delczeg szegény legények voltak. Az öt vasas 
német szerepében Vay Zoltán. Murányi László, 
Pavolits Sándor, Szlaboczky Ernő és Murányi 
Géza, urak jókedvűen mókázták. Zsuzsi es 
Panni szerepében Jósa Andrea és Billay Iza 
kisasszonyok kedveskedtek.

Szabó László úr, mint Otthelló. adta 
fényes tanujelet színi tehetségének, míg Desde- 
mona szerepeben Maurer Irenke k. a. bájos
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megjelenésével és művészi játékával keltett 
viharos tapsot.

Kitűnő volt Bcncs Etelka k. a. aki a 
kikapós birónet játszotta, valamint Irjún 
Etelka k. a. is, ki Fanny szerepében excellált. 
Hogy Szőllősy Miklós, Elek József, Újhelyi 
Sándor, Oltványi Ödön, Piuer Vilmos, So
vány Dezső, Rónay Jenő, Arvay Géza, Bacsó 
B *la, Mártó i József, Szabó József urakat és 
Horváth Ilonka, Sarvay Ilonka, Ballay I/.a, 
Buday Liliké, Gsapkay Ilona, Lukács Margit 
és Irma, Szesztay Esztike kisasszonyokat 
minden dicséret nélkül említem fel, az csak 
annak tulajdoníthat*), hogy az összes raktá
ron tartott dicsérő jelzőimből kifogytam.

A zenekart Kubacska István ur vervvel 
dirigálta.

Végül lehetetlen meg nem emlékezni az 
előadás buzgó rendezőjéről Soltész Gyula 
úrról.

Jenő.

Hírek.
M á rc z iu s  15.

Szól az ének, mint a zsolozsma, a fel
hangzó beszédnek, mintha minden szava ima 
volna, a lelkek ihlettek és (elszállnak fohá
szukkal Istenhez, a magyarok Istenéhez. Min
den fohászunknak egy a refrainje: , Isten 
áld meg a magyart".

öltsetek ünneplő köntöst. Ünnep van. 
A magyar nemzet ünnepel. Ünnepli alkot
mányos szabadság kivívásának évfordulóját. 
N*m is sok idő múlt el azóta. Még magunk 
között látunk egyeseket, akik átélték e nagy 
időt. Es mégis az akkori emberek óriásoknak 
tűnnek fel előttünk, Megfogbatatlannak, hi
tetlennek találjuk hőstetteiket, köznapi ko
runkban nem tudjuk megérteni az akkori 
nagy időket és nagy embereket.

A köznapiság, a tét strugle fór lile rá
nyomja bélyegét, stigmáját korunkra. Ma már 
Inába buzdítana egy Petöti. hiaha serkentene 
a magyar Orpheus, Kossuth Lajos. Kőnél 
jobban megmerevedett a szivünk, nem lelke
síti immár semmi.

De mégis van egy napunk, mikor ma
gunkba szádunk. Van egv nap, mikor lel
kesedünk, mikor lekúzdjük a kozmopolitiz- 
must s hazafiak vagyunk. Az a nap mar- 
czius 15.

Ünnepeljük meg e napot. Lelki sze
meinkkel nézzünk a magyar M -kka Budapest 
felé. Egv sir van ott a legdicsőbD magyar 
ember sirja.

Idézzük szemeink elé az ütvén óv előtti 
eseményeket és h « elődeinket, hazafiasságban 
utolérni nem tudjuk legalább bamu'juk meg 
őket.

Márczius 15-ének méltó megünneplése 
czéljából a polgármester f. hó *-án a város
háza kistere ében d. u. 4 órakor mintegy 40 
tágból álló értekezletet hivott egybe, melynek 
határozatai a következők :

Alkalmi beszédet Bariok Jenő ur ev. ref. 
lelkész tart, alkalmi költeményt Szabó László 
ur, ügyvéd jelölt szaval, kő/.remüködnek még 
a városi dalárda a református dalárdával 
közösen. Az ünnepély jó idő esetén a városháza 
előtti téren, rossz időben pedig a városi szín
házban lesz megtartva. Este bankett lesz a Ko
ronában abban az esetben, ha a kiküldött 
bizottság a vendéglő bérlőjével megegye
zésre juthat. — Az ünnepélyt Bencs László 
polgármester fogja megnyitni és berekeszteni.

— Kinevezések. A vallás és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Pazar Béla szegedi 
allami gimnáziumi helyettes tanát t. jelenlegi 
állomáshelyen meghagyva a IX. fizetési osz
tály 1200 írttal javadalmazott 2*ik fokoza
tába nmám tanárrá Bevette ki. A dob* 
reczeni ítélőtábla elnöke Kcreute&y Gyula 
nyíregyházi lakos végzett joghallgatót a deb- 
reczeni kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakor- 
nokka nevezte ki.

— A Bessenyei Kör folyó hó 4-ón tar
totta meg 3-ik házi estélyét a Korona díszter
mében szép számú közönség jelenlétében. 
Elsőnek Dr Jósa András lépett a pódiumra 
ifjúkori emlékeiről olvasván fel egyet-mást. 
A közönség élénk érdeklődéssel hallgatta a 
jóízű, humoros tőrténetkéket, melyeknek min
den mondata közül felüti a fejét egy-két 
szellemes dsin, mindenütt ötletesség minde
nütt point. Különös bájt kölcsönöz ezeknek 
az apró históriáknak, hogy azok nem Fan
tázia őnagysága szüleményei, hanem egytől - 
egyig megtörténtek, igazak. Ha meg hozzá 
vesszük a tartalmas tőrténetkék gördülékeny, 
tiszta magyar, jóizü, hogy úgy mondjuk 
Jósa féle stílusát, úgy képet alkothatunk ma
gunknak a sikerült felolvasásról. A második 
szám kvartét volt. dr. Hoffinann Mór, dr. 
HolTmann Emil, Juhász Sándor és Friedmann 
Samu urakkal. Iluber .Szózat- -át játszották 
precziz, tiszta előadással. A téma variácziója 
teljesen lebilincselte a hallgatók érdeklődését. 
Finom pointozás, tökéletes egybejátszás és 
az illető hangszakok fölötti feltétlen uralko
dás jellemezte a hivatott zenészek áltál köz- 
tetszés melle.t előadott kvartettet. A prog
ramúi harmadik száma Halasi Piroska k. a. 
szavalata volt. Kiss József közismert Jelio- 
váját adta elő. A drámai erővel megírt köl
temény Ha'asi Piroska kisasszonyban méltó 
interpretálora talált. Kellemes alt hangja, 
mely a terein rossz akuszlikaja daczara is 
teljesen érvényesült, kiválóan alkalmas a 
drámaibb jelenetek kidomboritusara is, Halasi 
Piroska kisisszony, ki már szép megjelené
sével meghódított i a közönséget, büszke le
het a Nyíregyházán elhangzott tapsokra, inért 
ezek valóban nem u. n. udvariassági tapsok 
voltak, hanem kizárólag minden alTektúlUagtól 
ment, csaknem inűveszies szavalatának termé
szetes nyilvánulásai. Reméljük, hogy gyakrab
ban lesz alkalmunk a műkedvelői nívót jóval 
meghaladó tehetséget teljesebben megismerni. 
L ist bút nőt least BogscU László úr zongora
játéka következett. Előbbi hangversenyekről 
ismerjük már Bogsch László úr lénycs tech
nikáját és tekintélyes zenei i itelligencziáját. 
Ezúttal Vallacr: Göncért Polka-ját adta elő, 
melyet uz ismételten íelzugó tapsvihar követ
keztében Chopin: Scherzo III. darabjával 
toldolt img. A kitünően összeállított és fé
nyesen sikerült hangversenyt kedélyes tar»as- 
vacsora fejezte be.

Szabolcsmegye Párisban. A Paris
ban a jövő év nyarat! rendezendő világkiállí
tás iránt vármegyénkben i-. nagyfokú érdek
lődés mutatkozik. Erre tekintet tel e.határozta 
a magyarok tarsas kirándulását az PJOO. évi 
párisi országos világkiállításra szervező köz
ponti bizottság, — amelynek élén baro 
Thoroczkay Viktor hódmezővásárhelyi főis
pán éí D-’ssewtT/ Arisztid képviselőit izi titkár 
állanak h«»gy Szabolcsvármegyere kiter
jeszkedő lég Nyíregyházán is alakit egy helyi 
bizottságot. E bizottság megalakítása czéljá
ból Somogyi Sándor központi igazgató Nyír
egyházára érkezett, s érintkezése lepett tá r
sadalmunk irányadó tényezőivel. A kirándu
lásban való részvétel feltételeit es a kirándu
lás ismertetését legközelebb adjuk, azonban 
már ezúttal is jelezhetünk annyit, hogy a 
vállalat oly sok előnyt nyújt a jelentkezők
nek. mikep lehetővé van téve a szerény 
anyagi viszonyokkal rendelkezőknek is a Pa
risba való kirándulás.

— Áthelyezés. A m. kir. dohányjövedeki 
központi igazgatóéiig Sztárek Dezső nyíregy
házi dohányjövedeki segédtisztet a jászkiséri 
in. kir. dohanybevalto hivatalhoz hason minő
ségben áthelyezte.

— A Bessenyei Kör igazgató választmánya
tegnap délután 2 és fel órakor a vármegye
háza kistermében ülést tartott, amelyen elha
tároztatott, hogy április hóban két házi estély 
fog rendezte!ni, egy Nyíregyházán, egy pedig 
26—30-dika között Kisvárdán, amennyiben 
Kisvárda és környékén sikerül a körbe való 
demonstrálandó oly mértékű érdeklődést fc I- 
kelteni, amennyi a házi cstely sikerét biztosi*
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lantija. Elhatározta továbbá az igazgató- 
választvány, hogy a házi estélyek látogatá
sát megengedi a helybeli főgimnázium 7 —8 
osztályú tanulói közöl azoknak, akiket a 
tanári kar kijelölend. 'Főbb folyó ügy elinté
zése után az újonnan jelentkezett tagok 
vétettek fel mini egy negyvenen.

— Nyilvános hálás köszönet. Az ev. ref. 
egyház elöljárósága a legközelebb megtartott 
műkedvelői előadás alkalmából hálás szívvel 
nyilvánosan mély köszönetét fejezi ki első 
sorban dr. Konthy Gyula urnák páratlan 
buzgalmáért, aztán a következő urhölgyek- 
nek, u. m.: Ballay Iza k. a., Benc Etelka 
k. a.. Buday Mária k. a., Buday Liliké k. a., 
‘Csapkav Ilona k. a., Horváth Ilonka k. a., 
Iiján Etelka k. a.. Jósa Andrea k. a., Lukács 
Trina k. a., Lukács Margit k. a., Maurer Irén k. a., 
Bónay Jenőné urhölgy, Sarvay Ilonka k. a, 
Szes/.tay Esztike k. a. és a következő urak
nak: Árvay Géza, Bacsó Béla, Elek József, 
dr. Jósa András, Juhász Sándor, dr. Konthy 
Gyula, Márton József, Milotay Gábor, Murányi 
Géza, Murányi László, Okolicsánvi Dezső, 
Pauer Vilmos, Pavlovics Sándor, Rónav Jenő, 
Sovány Dezső, Szabó Lajos, Szabó László, 
Szabó József, Szlabovszky Ernő, Szőllőssy 
Miklós, Újhelyi Sándor, Vaj Zoltán araknak, 
mint szereplők, továbbá ifj. Soltész Gyula 
urnák, mint rendezőnek, dr. Prok Gyula és 
Sztcmpák Jenő uraknak, mint ügyelőknek, 
Kubacska István urnák, mint karnagynak, 
Vajda Dezsó urnák, mint súgónak és végül 
az ev. ref. dalárdának. Mély k öszönetet mond 
továbbá az ág. ev. testvéregyliáznak a népis
kola díszterminek átengedéséért. Nyíregyháza 
városnak a színház díjtalan átadásáért. — 
Török László urnák, mint pénztárosnak 
és Jakabovics Fanni kisasszonynak, a szín
házi jegyek elárusitásáérl. Fogadják az emlí
tettek min Invájan az egyháznak őszinte és 
szívből fakadó köszönetét közreműködésük
ért, melylyel a szent ügyet igen nagy rész
ben előbbre juttatni szívesek voltak. Nyír
egyháza. 1 899. márczius 9. Az ev. ref. egy
ház elől/(írósága.

— K ályha. Mai számunkban véget ér 
kis irodalmi versenyünk. Nem léptünk fel 
nagy igényekkel és mégis szép erkölcsi sikert 
értünk el. Beérkezett 12 munka, mely közzúl 
négy nem ütötte meg mértekünket és igy 
nyolczat bocsátunk közönségünk bírálata alá. 
Minden olvasónknak joga van közönséges 
levelezőlapon szavazni. A három legtöbb 
szavazatot nyert munkát egy tekintélyes 
bíráló bizottság döntése alá bocsátjuk, mely 
kijelöli a pályádij nyerteséi. Szavazatokat j 
elfogadunk márcziu- 15-ének déli órájáig. A 
szavazás eredményét márczius 10-iki sza
munkban közölni fogjuk. Álnév alatt bekül
dött szavazatot nem fogadunk el. Mai kály
hánk egv erőteljes kézzel megírt történet, 
melynek szerzője nyilván az olasz verista 
iskola hatása alatt áll. A történet, mely az 
eleiből van merítve, ugy hisszük leköti olva
sóink figyelmét.

— Paszab pusztulása. E hó O-án Fasza- 
bon óriási tűzvész dúlt, mely 20 házat és 
ezek inelleképületeit hamvasztotta el. A tűz
vész oka ismeretlen. Mentésről szó sem 
lehetett a dúló szélviharban. Élőállatok, 
bútorok elpusztultak. Szivszakgató látvány 
volt a károsultak megérkezése Paszabra, 
kiknek nagy része a nyíregyházi országos 
vásáron volt. Mint halljuk a vármegye alis
pánja a mindenüktől megfosztott károsultak 
részére pillanatnyi segélyképen tekintélyes 
összeget utalványozott ki.

Gyászrovat. Közéletünk egy hasznos 
tevékeny tagja, Szabolcsvármegye egyik ki
tűnő tisztviselője: Eórdegh Károly ellenőr- 
főkönyvelő hunyt el tegnap röGd szenvedés 
után váratlanul. A közszeretetben álló tiszt
viselő el huny tárói a család a következő gyász- 
jelentést adta ki: Özvegy Eórdegh Károlyné 
született szolnoki Jármy Antónia s gyerme
kei: Béla, Károly és László; özv. Incze Jó* 
zsefné szül. Bartholomaeidesz Maria és gyer
mekei; Bartholomaeidesz János, Bartholo

maeidesz Gyula; Jármy Jolán, özv. Kacska 
Lászlóné szül. Jármy Ida s gyermekei; Jármy 
László nejével s gyermekeivel; Jármy Emma 
férjével Hegyosy Barnával és gyermekeivel 
és Jármy Irén a legmélyebb fájdalom érze
tével tudatják a forrón szeretett férj, a leg
jobb apa, jó testvér, unokaöcs, páratlan só
gor és nagybátyának Eördegh Károly Sza- 
bolcsvárrnegye ellenőr-főkönyvelőjének, élete 
44-ik, boldog házassága 19-ik évében, folyó 
1899. márczius 8-án reggeli fél 8 órakor rövid 
szenvedés után történt gyászos elhunytét.
A megboldogultnak hült tetemei folyó hó 
9-én délután 4 órakor fognak az Uj-szőllő- 
beli halottas házból, az ág. ev. vallás szer
tartásai szerint, a pazonyi-utczai sirkertbe 
örök nyugalomra helyeztetni. Nyíregyháza, 
1899. márczius *. Áldott legyen emléke s 
csendes nyugalma! Gyászjelentést adott ki 
továbbá a .nyíregyházi gazdasági és keres
kedelmi hitelintézet is, amelynek az elhunyt 
felügyelő-bizottsági tagja volt.

— A telefon szerdán reggel 7 órakor 
hivatalosan át lett adva a közforgalomnak, 
melynek fontos és számos előnyökkel kecseg
tető tényezőjeként fog szerepelni.

— Tűzvész. Nyírbátorban, a piacz északi 
részén ismeretlen okból tűz támadt, mely 
óriási veszélylyel fenyegette a községet, mivel 
a csaknem orkánszerú szélviharban tartani 
lehetett a község pusztulásától A csekély- 
számu tűzoltóság hiányos műszereivel igazi 
önfeláldozással látott a tűz lokalizálásához, 
a mi vegre az időközben megérkezett máté
szalkai tűzoltók segélyével sikerült is. A tűz
vésznek négy épület lett az áldozata.

— Várkonyi István bliripere. A nyíregy
házi kir. törvényszék — miként azt már la
punkban megírtuk — felelőségre vonta Vár- 
konyi István gazdag házi ur — hírhedt s/.o- 
cziálista agitátort a Szabolcsmegye területen 
a múlt évben oly rohamos in elterjedt s/.o- 
cziálizmus, s az annak következtében elkö
vetve lett törvénytelenségek miatt mint fel
bujtót. A hosszú és óriási terjedelmű vizs
gálat befejeztetvén, a kir. törvényszék Vár
konyi Istvánt vád ali helyezte, amit a lelső 
bíróságok is jóváhagytak. E szenzácziós bűn- 
perben a végtárgyalás április hó 13 és kő
vetkező napjaira tűzetett ki, arra tekintettel, 
hogy egy sereg tanú van arra megidézve, 
akiknek kihallgatása előre láthallag napokat 
fog igénybe venni. A vádlottakat Eötvös Ki- 
roly fogja védeni.

— Nyilvános nyugtázás és köszönet. Az
ev. ref. egvház elöljárósága mély köszöne
tét nyilv milj» és ezennel nyilvánosan nyug
tat vanyoz/.a a közelebbről megtartott mű
kedvelő előadás alkalmából beküldött követ
kező adományokat: Br. Feili'.zsch Bért hold 
főispán ur 5 frl, Mikecz Dezső ur 2 forint, 
Básthy Barna ur 2 frt. Kovács P. Pál ur 
1 frt, Kubacska István ur 1 Irt, Vajda Dezső, 
ur I frt. Meskó Elek űr I frt, N. N. I frt. 
Lukács Ilonka k. a. gyűjtésé 28 Irt 80 kr. 
Egy másik gyűjtésből hejött 7 Irt 60 kr., 
összesen 53 frt 40 kr. Fogadjak a nevezet
tek az ev. ref. egyház köszönetét. Nyíregy
háza, 1899. márczius 9. Az ev. ref. egyház 
elöljárósága.

— Nyilvános számadás. Az ev. ref. egy
ház javára folyó hó 5-én és 6-án rendezett 
műkedvelői előadás alkalmából begyült össze
sen G81 Irt 50 kr. Kiadás volt összesen t79 
Irt 10 kr. E szerint az orgona-alap javára 
tiszta bevétel volt 105 frt 40 kr. Nyíregy
háza, 1899. niárcz. 9. Az ev. ref. egyház 
elöljárósága.

— Ovódák megnyitása. A városi közegész
ségügyi bizottság legutóbb tartott közgyűlé
sén elhatározta, hogy a városi ovodák e hé
ten kedden megnyittassanak.

— Adományok. Az ág. ev. elemi isko
lába járó szegénysoron gyermekek felségé* 
lyezésére a Nyíregyházi Takarékpénztár igaz
gatósága 50 Irtot, a Szabolcsi Hitelbank igaz- ’ 
gazgatóságu pedig 15 frtot adományozott. 
Fogadják a pénzintézetek nemes szivü igaz- I 
gatóságai ez emberbaráti jótéteményeikért az l

egyiiáz szives köszönetét. Vietórisz Dániel, 
gondnok.

— A nyíregyházi téli gazd. tanfolyamon
mártius 10— 20-ig. a midőn a gazd. szak- 
sanár Erdélyben fog közgazdasági előadó
tokat tartani, a szaktárgyakat Helyettese fogja 
előadni.

— A helybeli főgymnásim előadásai 3 
napon át szünetelnek, mivel a pedellus gyer
meke difteritiszben megbetegedet. A termek 
dezinficiálása azonnal foganasitva lett, a beteg 
gyermeket pedig a gymnásiumi épületből 
elszállították.

— Adakozások a Szilágyi szoborra. A
máramaros-szigeti reform, főgymnasium volt 
nagyeszű igazgatójának, megyénk szülöttjé
nek. Arany János tettrebuzd Hójának, Szilágyi 
Istvánnak M.-Szigeten emelendő szobrára, 
mint azt nekünk a szoborbizottság jelenti 
Szabolcsvámiegyébül a kővetkező adományok 
folytak be:

Gyűl érői: Tóth József 5 frt, Zeisler Ala
dár 3 frt.

Mándokról: Dr. Sziklússy Béla, Vidovieh 
László 1—1 fit.

Nagy-Kálidról: Dr. Bleuer Miklós, Ba- 
róthy 1 — 1 frt. Görőmbei Péler 2 írt, Kal
már Ödön 50 kr.. Mihálovita J , Maiidéi Sán
dor 2 0 -2 0  kr.. N. N. 50 kr., N. N. I frt. 
Nagy Sándor 50 kr. Ref egyház pénztára 
5 frt. Szabó József 1 frt. Takarékpénztár 5 
frt. Városi pén/tár 50 frt.

Nagy-Varsányról: Fekésházy Gyula 1 frt.
Nyírbátorból: Elöljáróság 1 Irt 13 kr.
Nyíregyházáról: Geduly I lentik 2 Irt. 

Kornis Géza. S/.őlőssy Miklós 1 — I frl.
Tisza-Lökről: Vekeidy Máté 2 frt.
(táráról: Apróbb adományok 2 írt «‘»7 

kr. Baráti) Imre 1 frt. özv. Bessenyei Lász- 
lóné 3 frt. Farkas Imre 1 frt. Franki Samu 
2 frt, Bef. egyház pénztára 1 frt. Sikolya 
Antal 50 kr.

Összesen 97 frt 20 kr.
A fentebb kimutatott adományokért la

punk utján is hálás köszönetét mond a szó 
borbizottság, s a midőn ezt teszi teljes hí /.i- 
lommal k-*ri egyszersmind a azon t-stületeket 

! és magánosokat, akikhez gyűjtő ivet küldő t.
hogy ezt a begyült adományokká együtt i 

I szobor-bizottság p -nzt írnokához t. Krnzseli 
I Hálod úrhoz M -Szigetre küldeni méltóztus- 

sanak. Szívesen fogad a bizottság adomá
nyokat gyűjtő*iv nélkül is és bárkitől is, noha 

: erre első sorban csak a megboldogult nagy 
í tudós tanítványait és tisztelőit szólította lel.

De tekm»ve, bőgj .i szobor i lállüási költs •
[ gén túl megmaradt összeg egy, a Szilagyi 
| nevét visel » iskolai alapítvány leend. melynek 
! kamata szegény gyermekek nevelésére lesz 
I fordítva joggal kérheti és kéri is a támoga

tást a tanügy minden lelke* barátjától. Tu- 
! datja továbbá a bizottság hogy a szoboi - 
■ leleplezés t. évi május 7-en M.-Szigeten leen t. 

mely alkalommal egy emlékfüzet fog kibo
csáttatni, a Szilágyi-szobor és a b. e. tudós 
arczképevel és életrajzával. Benne lesze füzet
ben az összes adakozók kimutatása is. es min
den nagyobb adakozónak meg tog küldetni. 
A szobrot Tóth András debreczeni szobrász 
tervezte és készítette. A mű most van öntés 
alatt.

— A törvénybiró halála. K e l e m -  n Jótstf 
jakoi törvénybiró Kis*Várdából deszkát szál* 
litotL Jáko határán megbokrosodtak a lovai, 
lerántották a szekérről, s oly szerencsétlenül 
került a kerekek alá, hogy azok keresztül
mentek a fején. Néhány pereznyi vergődés 
után kiszenvedett.

— 1900 és a posta. Nemzetközi szokás, 
hogy a postahivatalok bélyegzőjen a dátum 
az esztendő két utolsó évszamaval kezdődik, 
így például a mai nap dátumát a posta igy 
jelzi: 99 FEB. 28. Már most sok embert 
gondolkodóba ejthet, hogy a jövő esztendő
ben, a melylyel a huszadik szizad kezdődik, 
hogyan jelzik majd az evszámol, mikor az 
1900 két utolsó számjegye láthatólag két 
vaskos zérus. A postán, a hol a rend igazán



alfája minden munkásságnak, már tudják, 
hogy ezúttal se lesz eltérés a régi rendtől 
» a bélyegzőn az egész 1900-ik esztendőben 
ott lesz a két semmit jelentő számjegy, mert 
ezt irta elő még 1897-ben a washingtoni 
nemzetközi postakongresszus, melynek hatá
rozatai a világ összes postáira kötelezők 
voltak. A határozbtot akkor német deputá- 
tusok provokálták. A ki tehát a jövő évi 
február :28-án levelet vagy postaküldeményt 
kap, a bélyegző igy fogja jelezni a dátumot 
00 FEB. 28.

— A legborzalmasabb sírfelirat a világ 
összes temetői közt kétségkívül az, melyet a 
napokban állítottak föl a debreczeni teme
tőben. Az erőszakos halállal elpusztult Mó
ricz család sírköve ez, melyet 1500 forint 
költséggel az Fink. állíttatott föl, melyre a 
család utolsó tagja a 14000 frtot érő vagyo
nát örökbehagyta. A sírkő főiiratát is az 
örökhagyó állapította meg. E fölirat a követ
kezőképen hangzik:

Itt nyugszanak 
az Urban

Idősb MÓRICZ JÓZSEF 
meghalt 62 éves korában.

A fia lőtte agyon.
Id. MÓRICZ JÓZSEFNÉ

meghalt 47 éves korában.
A lánya lőtte agyon.
MÓRICZ ERZSIKÉ

meghalt 17 éves korában öngyilkos halállal.
Az anyját lőtte agyon.
Ifj. MÓRICZ JÓZSEF 

meghalt 27 éves koránan a börtönben.
Az apját lőtte agyon.

A/, örök irgalmasság kegyelmezzen szegény 
bűnös lelkűknek.

— Vásár. F. hó 4. és 5. napjain volt 
meg a nyíregyházi országos vásár. Előző na
pokon derült idő volt es igy a vidéki nép 
nagy számmal jött be. A vásár forgalma elég 
nagy volt, bár a rút idő sokat ártott.

— Elfojtott tűzvész. A virág-utc/a 14-ik 
számú ház padlásán e hó í-an este 7—8 
óra tájban, a közben hogy a kéményseprő 
a kéményt égette, tűz támadt. Két gerenda 
fogott tüzet, de szerencsére a házbeliek 
rögtön észrevették a veszedelmet, értesítettek 
a tűzoltóságot, akik gyorsan megjelenvén, 
ellojtották a tüzet, a méh az akkori erős 
szel ben könnyen nagy veszedelmet idézhetett 
volna elő.

— A nyíregyházi Takarékpénztár egyesület
iskolánkba jaro szegény gyermekek ruháza
tára 12 frt 50 kr küldött: fogadja érte a 
neraeslelkü vezetőig ez utón is hálás kö- 
szönetünket. Barack Arnuld izr. hitközségi 
elnök.

— Propper Samu ur budapesti lakos tú
rái nagybirtokos leanya kihazasitása alkalmá
ból 50 forintot küldött szűkölködő hitsorso- 
saink nyomorának enyhítésére: az összeg 
kivánságának megfelelőig mar kiosztatott s 
fogadja a mindig áldozatkész adakozó ez 
utón is szegényeink neveben is hálás köszö
ntünket Barack Arnold izr. hitközségi elnök.

— Szerelmi féltékenység áldozata lesz 
valószinúlng Tóth Ferencz bogdányi lakos, 
ki ifj. Nagy Miklós ottani lakost az utczán 
fényes nappal késsél annyira összeszurkált, 
hogy életben maradásához alig van remény.

— Ellopott pénztárcza. Halász Péter mária- 
pócsi gép-lakatos Pestre utazott s ott csü
törtökön, mig a Baross-utczából az Cllői- 
utra ment, elloptak 3 ezer frtot tartalmazó 
börtárczáját.

— öngyilkosság. Balkányban, Szabó Sán
dor jómódú kisgazda csütörtökön, egy átmu
lató! éjszaka után revolverével a szájába 
lőtt, s rövid szenvedés után meghalt. Ön- 
gyilkosságának oka, — mint beszélik, — bol
dogtalan házasélele kifolyása.

— Megkéselt pajtás. Hasú József és 
Szlovik András jó pajtások voltak, azonban 
a múltkor valami felett összeszólalkoztak,
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és a szót tett követte Szlovik előrántva 
kését, pajtását oly alaposan megkéselte, hogy 
az súlyos sebekben élet-halál közt fekszik. 
Szlovikot letartóztatták.

— Alföldy Károly a közönségünk által 
igen előnyösen ismert táncz és illemtanár 
városunkba érkezett, hogy hat hétre terjedő 
működését megkezdje. A jeles táneztanárt 
nem kell közönségünk figyelmébe külön 
ajánlanunk, mert hiszen előnyösen ismerik 
őt városunkban. Itten csak annyit jegyzőnk 
meg, hogy prograinmjában a régi kedvelt 
tánezok mellett egészen újak is szerepelnek. 
A táneztanitást f. hó 11-én a Központi ág. 
ev. népiskola dísztér méhen kezdi meg. B-'Íra
tást eszközöl egész nap Kálliy utcza 9. szám 
alatt (Ungár-féle ház) levő lakásán.

— A kínaiak táviratai. A kínaiak kiknek 
írása tudvalevőleg nem betűkből, hanem a 
fogalmakat ábrázoló jelekből áll, a távirato
zás lehetővé tétele czéljaból most ezen fo
galmi jelek helyett számokat továbbiénak a 
távirdasodronyokon, mely számokat ismét 
fogalmakká kell átalakítani. Hogy ezt a nehéz 
műveletet megkönnyítsék, a mi betűnket, is

j  Segítségül veszik s lehet, hogy ez utón majd 
! ők is rátérnek a betűkkel való írásra. A fo

galmak egyik felén egy szám áll. Miliőn ezek 
szerint a táviratot adják s viszont veszik, 
roppant nagy gonddal és lelkiismeretességgel 
kell eljárniok, hogy kibetüzzék azt a hirt. a 
mit ilyetenképen kapnak.

— Húszezer tonna dohány egy helyen. Do
hánytermelő ország vagyunk magunk is; de 
azért alig van fogalmunk róla, mily iszonyú 
terjedelmű az a dohánymennyiség, mely Lon
donban, a Viktória-do -kokban fel van rakva 
garmadákba s mely, ha elszívnak egyszerre, 
az egész nagy metropolist egy füst felhőbe 
takarna, olyan füstlelhőbe, mely csekélyke

I kilenczwn millió forint értéket képviselne, 
j Az ott felhalmozott húszezer tonna között 
| meg lehet találni minden fajtát, a mi csak 
í  az egész földkerekségén található s a doha- 
| nyosok kedvét különféle jó-rossz tulajdon- 
I sagaival magára vonta. — Ott van minden 

fajta: dobozokban, csomagokban, szép színű 
pántlikák közé csavargatva mind. Ott vannak 
az erős amerikai fajták magas állványokra 
rakva, egy-egy csomó egymagában is fel
tonna sulylyal bírván. Itt van a japán do
hány széles, sötét levelekben, mely dohány
fajt most az olcso szivarok előállítására oly 
sűrűén felhasznainak. S az a szenvedelyes 
dohányos, a ki a nyolez krajezáros szivart 
oly gondosan válogatja ki magának, alig 
sejti, hogy az az illatos szivar nem Kubából, 
hanem a messze Japánból való. Itt van a 
szuraatrai dohány, oly módon összehajtoga
tott leveleivel, hogy az elfüstölés ininel to
vább akadályoztassék, ne nagyon szeleljen a 
szivar; itt a kanaster, mely a nevét a ko
sárnak köszönheti, melyben csomugoltatott; 
itt a latákia, mely viszont különös szagát, 
illatát mondják a dohányosok, onnan kapja, 
hogy teveganéj tüze fölé tartva csomagolta- 
tik s végül a törők s magyar dohány min
den neme külön-kúlón csomagokba rakva.

— Egyiptom és Görögország. A tudomány 
régóta keresi a görög műveltség egyiptomi 
elemeit. Az archeológia a képzőművészet terén 
nem igen talált rokonságot, de a mythologia 
(Múller) s a philosophia (kivált Rőth és Gla- 
disch), annál többet A görögök I. Pszainitik 
idejében kezdtek Egyiptomba vándorolni. A 
bölcs uralkodó szívesen fogadta a jövevénye
ket, de gondosan úgy telepítette le őket, hogy 
a Nílus elválaszszu az egyiptomiaktól. A nép 
gyűlölettel fordult el a csalárd jövevényektől. 
Tisztátalan fajú teremtésnek tekintette a he
llént, kinek közelében fertőzés nélkül élni 
nem lehet. Az alsóbb nép a világért sem 
akart együtt enni a görögökkel, nem hasz
nálta táljukat, fazekaikat. Az előkelők bizo
nyos lenézéssel tekintettek e gyerek-ország 
csélcsap, könnyelmű fiaira, kiknek ősei néhány 
század előtt még barbárok voltak. Annál na
gyobb tisztelettel tekintettek u hanyatlásában 
is nagy egyiptomra az élelmes görögök. Hoz

zájuk simultak, isteneiket ez ős kultúra iste
neitől származtatták, hőseiket az ősi phara- 
óktol. S kezdetét ves/.i egy nagy proczesszus, 
a gyerek-ország iskolába jár a régihez, tanul, 
emelkedik hozzá. A mint egyiptom sülyed, 
úgy nő Görögország, s a történet lejtőjén 
szembe találkoznak nemsokára. Egyik lefelé 
megy, vénülve, aggva, a másik ifjú erőben siet 
fölfelé. Leveszi roskadozó hátáról a terhet s viszi 
magával ragadmányát a magasba, a művészi 
ideál felé. Egy nép ifjúsága jelen meg ellőt
tünk, mely magába olvasztja a regi élet tanul
ságait, eredményeit, s a kiserietek helyébe 
lep egy uj, nagy művészet, a világ legelső, 
legnagyobb művészété. A hatások e kicseré
lődéséről ir — igen szépen — a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 15-ik füzete. A 
mű 12 nagy kötetben lesz. Marczali Henrik 
egyetemi tanár szerkeszti. Egy kötet ára 8 
forint. Kapható részletlefizetésre is. Füzetcn- 
kint is megjelen, egy heten egy tüzet. Egy 
füzet áru 30 kr. Kapható a Révai Testvérek 
írod. Int. R. T.-nál és minden hazai könyv
kereskedésben. A közoktatásügyi miniszter e 
jelen művet az összes iskoláknak megvételre 
ajánlotta.

— .,Képes Levelező-Lap" ezimniel jelent 
meg egy havi folyóirat Székesfehérvárott, 
inelvnek első számát most vettük, s azt 
hisszük, hogy gyűjtő olvasóink örömmel 
vesznek évről hirt. A lap előfizetési ára 
1899. évre l frt. Mutatványszámot a „K«pes 
Levelező-Lap“ kiadóhivatala Székesfehérvá
rott mindenkinek ingyen küld, aki azt egy 
látképes levelező-lapon kéri.

Apróságok a hétrő l.
Kedden reggel lel kilenczkor egymás után 

szólalt mega telefon szekrények kedves hangú 
csengője. Várossrerte hallgatták a kagylók 
földöntúli szavát azt a véknyilott, gyengített 
beszédet mely mintha a behantolt sírok melyé
ről kelt volna.

Azt mondta a kagyló :
— Halló: < Irömmel tudatjuk, hogy a 

telefon teljesen kész, holnap reggel nyolez 
ólakor átadjuk a közhasználatnak. Jo napot 
kívánok!

Ma már röpködnek az üzenetek a huza
lokon. Az emberi elmének ez a nagy vív
mánya eltüntette a távolságokat. Oh egymás
tól messze lakok beszélhetnek egymással fel
órai idővesztesség nélkül.

Szinte barátságosabb lett vele a város, 
mint a szobánk mikor elhelyeztünk benne 
egy rég óhajtott kedves bútordarabot.

*

Nevethettő epizód játszódott le tegnap 
egyik pénzintézetünk pénztára előtt:

Kamatot fizetett a bátyó. Azt mondja 
mikor úgy tiz perczig elnézte már a leszámíto
lási jegyzéket:

— De kirem alasan, hát nimek itt van 
az enyim felesigein neve. Mikor meg ala sine- 
csen ira a kötvényen. (így jó magyarsággal).

— Hol van ? Mutassa csak a jegyzéket.
— Itt van ni kirem Juli. Az ivi felesi- 

gem a Juli.
A jámbor márcziustól júliusig fizette az 

interest. A lejárat julius lett.
Talán tanulság van ebben a kis ügyben.
Ne írd a hónap nevét nagy betűvel!

•

A peleskei nótárius harmadik felvonása- 
s?ban Murányi Géza ur brillírozott, Hermán 
a mexikói vőlegény szerepében. A második 
kupié — mely egy helybeli poéta aktuális 
terméke igy hangzik:
Hány szomorú részvényes sóhajt ma egy nagyot, 

Hogy a színház árából 
Egy fillért sem kapott,

Csiszi—csoszi—csiszi—csősz ezu—pász !
Pedig ma volt meg az árfelosztás!
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Édes álm ok.
A klubunkban ismertem egy urat, aki 

azonnal feltűnt mindenkinek, aki csak meg
látta. Legelőször ő viselt olyan magas ing
gallérokat, amelyek szinte a füléig értek s ő 
találta fel a monumentális nyakravalókat is. 
A mellényei meg éppen szenzácziósak voltak.

Mindig csak a legdivatosabb helyeken 
fordult meg: ott volt a színházak bemutató 
előadásain s a lófuttatásokon s nagyon gyak
ran lehetett egy-egy csinos leányt látni a kar
ján. Meglátszott rajta, hogy olvasatlanul költi 
a vagyonát. A klubban nagyon játszott s 
egyformán előkelő és közönyös volt mindig, 
akár nyert, akár veszített Mindig nagyon 
nyugodt volt, beszéde szinte elandalitóan 
halk, egyhangú volt s mozdulatlanul beszél
getett.

A mulató világban sok ilyen embert 
látni; rendesen azt hiszik róluk, hogy na
gyon élv vágyó emberek, pedig inkább csak 
betegek; nem érzik jól magukat, csak zaj
ban és fényben, zene hangjai mellett, nők 
es virágok között.

Mikor az utolso ezer frankos bankjegyét 
fölváltotta, életében csak akkor gondolt leg
először arra. hogy vájjon milyen jövő vára
kozik reá? 8 mivel nem tudta hamarjában 
eltalálni, abbahagyta a gondolkozást. Éppen 
úgy élt, mint azelőtt, inig csak a hitelét tel
jes n ki nem mentette. Ez néhány hónap 
múlva hekövetkezett. Kgy reggel azt tapasz
talta. hogy a barátai már nem kölcsönöznek 
neki, a szabója nyugtalankodik s számlája 
mindenütt a lehetőségig meg van terhelve.

Tapasztalnia kellett, hogy ő vele is úgy 
bánnak, mint a kalandorokkal; az ismerősei 
ha meglátták, kikerülték, a nők pedig, óh, a 
nők! — egyszerűen meg sem ismerték. Lu
kasa különben elég gyors volt. Kiadta a bú
torait. nehány szűz frankot kapott értük s 
elment a klubba — szerencsét próbálni. Lég
gel, mikor hazament a szállóba, nem volt 
egy fillérje se, sót még csak nem is remél
hette, hogy valahonnan pénzt tog szerezni.

Ilarminczöt éves volt. Nem tudott sem
mit és nem értett semmihez. Nem tudta el
képzelni, hogy délután három óra előtt az 
embernek hogyan lehel az agyból fölkelni? 
á)e bármit akart volna is a szegény: nem is 
dolgozhatott volna, hiszen a inár tizenöt év 
óta tartó éjszakázás ugy tönkretette a/ ide
geit. hogy minden munkára képtelen \ olt.

A büszkesége nagyon hamar megtörött: 
előkelő koldus lett. s működése teréül a klubot 
választotta ki. Minden este tizenegy órakor 
pontosan feljött a klubba, nézte a játékosokat, 
esetleg jó tanácsokat is adott, de ő maga per
sze nem játszhatott. Mikoraztán valamelyik játé
kos sokat nyeri ; utána ment, s a Icgudvaria- 
sabb tormában ő frankot kert kölcsön. Természe
tesen senki sem tagadta meg tőle. Krre a/.tán 
annyira rászoktak, hogy a nyerő fél mar kéré
sét he se varva átadta neki az öt frankot. 
'Mvariasan megköszönte, de olyan előkelőén, 
mintha nem is szégyenlené.

Nem kell azonban azt hinni, hogy a 
.kölcsön* kapott őt frankot csak egyszer 
is elkartyázta. Amint a pénzt megkapta, el
ment, s egy negyedóra múlva ismét vissza
tért. Aztán megint nézte a játékosokat, vagy 
pedig melegedett a kályha mellett. Kgy este 
coha sem kért egymásután kétszer is öt 
frankot.

Idővel azonban a ruhája nagyon meg
kopott. a kalapja is nyomorúságos volt, a 
tzipője ki repedt, s az ingére nem lehetett 
ránézni. Kikövetkezett a tél is. és felsőkabát 
nélkül járt a klubba. Már nem igen tudtuk 
elszenvedni, s többen emlegették, hogy ki 
k dlene utasítani. Nem volt hozzá lelke sen
kinek, — az azonban gyakran megesett, hogy | 
senkitől sem kapott öt frankot. Ha ez egy
másután két nap ismétlődött: harmadnap | 
inár könnyezve kért valakitől öt frunkot. I

Egy este valaki nagyon sokat nyert, s 
egy húsz frankos aranyat dobott oda neki:

— Ezt azonban csak oly föltétellel adom, 
ha elmondja, hogy mit csinál mindennap az 
öl frankjával ?

Nem szégyenkezett, s nem habozott egy 
perczig sem.

— Mért ne mondanám el? . . . De 
előbb adjanak egy szivart. Nos, ha kiván
csiak: szívesen elmondom. Már csak azért 
is, mert legalább azt látom, hogy valaki 
mégis csak érdeklődik irántam . . . Azt ugy-e 
tudják, hogy nagyon gazdag voltam ? Részem 
volt minden élvezetben. S aztán kegyetlen 
dolog esett meg velem: a sors már akkor 
elvonta előlem a tálat, amikor még éhes 
voltam. Mit csináljak tehát? gondoltam ma
gamban. S azt határoztam, hogy álmaimban 
élvezem azt, amit ébren nem élvezhetek.

így van a dolog. I)e ezt ugy-e nem ér
tik ? . . . Hát várjanak, majd mindjárt meg
magyarázom. Nekem különös ábrándozó te
hetségem van. Mikor még gyermek voltam. 
Mielőtt lefeküdtem, igy szóltam magamban: 
„Arról fogok álmodni, hogy fehér hajón uta
zom, kék tengeren, s fölfedezek egy olyan 
szigetet, amelyen a homok aranyból van.“ 
Csakugyan ezt is álmodtam. S ez a különös 
képesség ma az egyetlen vigaszom; ha nap
pal rossz dolgom is van: legalább éjjel bol
dog vagyok. Mikor azután tönkre mentein, 
s nem tudtam többe inasamtól elaludni: 
kénytelen voltam orvosszerhez folyamodni. 
Mimién es*e, vagy is inkább minden reggel, 
amikor innen hazamegyek, morfint fecskén* 
dek a karomba, a bőröm alá, s azután a 
legszebb leányokra gondolok, akiket csak 
valaha ismertem, s a legkedvesebb kalandokra, 
amelyeket valaha átéltem. S azután mikor 
elalszom: viszontlátom ezeket a I ‘ányokat. 
s újra átélem a kalandjaimat. De a morfint 
pénzért adják. Nos. amint önök nagyon jól 
tudják, minden este megszereztem öt fran
kot. Ebből három frankba kerül az orvos
ságom, s két frankba a holnapi ebe- 
dem. Amint megvásárlóm a morfint, vissza
jövök ismét ide, mert otthon a lakásomon 
hideg van, s itt igen előkelő, igen vidám 
társaságban töltöm az éjszakáimat, hno, ilven 
az életem : ébren koldus vagyok, álmomban 
náhob . . Nos, uram, sajnálja a húsz fran
kot vallomásomért? Tálán megerl annyit.

Aztán elhallgatott: majd ismét meg
szólalt :

— De néha. ha nem tudok morfint sze
rezni, akkor szinte megőrülök ; a halál után 
vágyom, s gyikolni szeretnék! . . .

. . . Kgy éjjel a klub gazdája behívta a 
szobájába, s gorombán igy szólt hozzá:

— L'ram, nekem már nagyon sokan 
panaszkodtak. Az ön külseje nem olyan, 
hogy ebben a társaságban megjelenhetne; 
unjak már a kéregetését i-. Kérem, ne jöjjön 
többé ebbe a hazba!

Ránézett a klub gazdájára, s nyugodtan 
igy szólt :

— Lám, elfelejted, hogy felévvel ezelőtt 
kétszázezer frankot nyertél tőlem.

— Eh, nem érek rá sokat értekezni, itt 
van húsz frank vigasztalásul!

A pénzt elfogadta, s aztán fejét lehajtva, 
lassú léptekkel elment a klubból. Kiment 
három gyógyszertárba, s mindenütt morfint 
vett három frankért. Aztán hazament abba 
az igen szegényes szállóba, amelyben lakott.

Másnap halva találták az ágyában . . . 
Valószínűleg szép álma volt ; utoljára látogat
ták meg azok a szép nők. akiket ismert, s 
bizonyára élete legszebb napját álmodta 
újra végig.

Az ágya mellett pedig az éjjeli asztalkán 
egy pohár vízben egy sárga rózsát találtak.

Különfélék.
A bgmvgaxabb krgg. Rossini, a Sevillai 

borbély hírneves szerzője 1831-ben Spanyol- 
ország fővárosában járt, a hot mindenféleképp

ünnepelték. Az udvar is „legfelsőbb* jó
akarattal fogadta a nagy zenészt, Aguadó 
bankár, a kinek nagy tekintélye volt az 
udvarnál, bemutatta őt VII. Ferdinánd király
nak is. A király szenvedélyes dohányzó volt 
és szájában örökké egy hatalmas havanna
szivar volt. Mikor Rossinit fogadta, akkor is 
ilyen szivart szopogatott. Miután ő felsége 
katholikus Rossinival pár szót váltott, különös 
kegyet akart iránta tanúsítani és a félig 
összerágott, nyálas szivarvéget kivéve szájá
ból, mosolyogva nyújtotta a művész fele 
Rossinni mélyen meghajtotta magát és C9ak 
mozdulatával jelezte, hogy nem bírja a 
dohányt, soha életeben nem szivarozott. 
Mária Krisztina királyné, ki a közelében állt, 
a zenésznek a következőket súgta fülébe :

— Nem jól teszi, hogy visszautasítja. 
Oly megtiszteltelésben részesült, a milyennel 
nem sok ember dicsekedhetik.

És Rossini magában valószínűleg igy 
fetelt :

— Köszönöm a szives megtiszteltetést.

A törpék birodalmiban. Lloyd, a híres 
angol utazó, ép most téri vissza kózépafrikai 
útjáról, melyet két színes kísérőjével s nehány 
teherhordóval meglett. Legnevezetesebb ese
mény ez uljaban a közepalnkai őserdőknek 
útkutatá-a s a törpék birodalmának meg
látogatása. Mull évi október hó 1-én erte cl 
a Kongó államoknak a Seniliki folyam mellett 
fekvő Leni nevű állomását s belepett az ős
erdőbe, melyben :!•> napot töltött s va I 
törpékre bukkant. Minél távolabb maradhattak 

1 a kis karavántól, annál jobban érezték magu- 
1 kát. Csak egy Ízben történt, hogy az őserdő 
1 kellő középén, lloienga faluja mellett, Lloydot 

a törpék nagy szám a fo »tu körül, kik nála 
látogatást tenni akartak. Elmondtak, hogy 
immár öt napja követik titokban a karavánt. 
Nagyon félénkek voltak s beszédközben elta
karták arezukat. Lloyd az éjszakát az <> 
falvukban töltötte el. M isnap a törpék feje
delme megengedte, hogy egy tizenöt egyénből 

I álló csoportot lefényképezhessenek. D • miután 
nem akarta* nyugton maradni, l-hetetlen 

| vmt jó képet készíteni: megengedték azonban 
1 hogy testüket Megmérjek. Egyetlenegy - 

nagyobb, mint t>y meter s busz czentimelei ; 
I de mind nagyon jói vannak kifejlődve: a 

nők nem oly erősek ugyan, mint a férfiak, 
de azért szintén arányosan vannak nóv». 
Erejük bámulatos; karjaik s labaik gyönyo 
rüen ki vannak tejlődve. így a férfiak, mint 
a nők majdnem egészen meztelenek: cs.i* 
fakérgekből készült övét hordanak. Fegyver
zetük lánúz-a. ij es mérgezett nyilak; de 
daczára e fegyverzetüknek, nagyon beke- 
szeretök. Nomádok módjára ide > tova ván
dorolva élnek s az éjjeleket ki si, 60—ÚO 
czm. magas kunyhókban töltik.

Oroszlán t ollasait Angliában. A willesdeni 
mezőségen (London mellett) Mr. líeorge San- 
dernek nagy állatsereglete van, melyet ré
szint mutogat, t szint tenyésztési czelokra 
használ s a szaporulatból busásan pénzek 
A napokban meghívta néhány barátját s ve
lük körutat tett a ketreczek közt, mikor egy 
borzalmas lárma es orditas azt jelezte, hogy 
valami rendkívülinek ke.lett történnie. A tig
risek, párduezok, tarkasok, hiénák borzal
masan ordítoztak es üvöltöztek, közbe-közbe 
az elefántok trombitáltak. \ olt rá okuk. 
mert hogy, hogy nem, kiszabadult az állat
sereglet leggyönyörűbb példánya, egy nagy
szerű afrikai oroszlán. Mr. Sándor össze
gyűjtötte embereit s az eltűnt királyi vad 
keresésére indult velük. Meg is találta egy 
szomszédos mezősegen, hol t'oót ballt szoktak 
játszani. Az volt a szerencse, hogy az oro-z- 
lán nőin rég azelőtt ebédelt, meg pedig ha
talmas étvágygyal, s alaposan eltelt a lóim-- 
sál, minek következtében boldog hangulat
ban volt. Kedélyesen sétálgatott az ntczáii, 
s elhaladt egy ven asszony mellett, kire rá
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sem nézett, de a ki annak daczárd halálra 
volt rémülve. Azután a vasúti töltés felé 
vette útját, hol a személyzet utolérte s be
kerítette. Vagy tizen puskákkal mentek ki, 
hogy szükség esetén leteritsék, de erre nem 
volt szükség. Az első sorban Sanger állt leg- 
kipróbáltabb idomitóival. kik lassoval voltak 
ellátva. Egyszerre nyolczan dobták a pany- 
vát az oroszlánra, meg is fogták, s vissza 
is vezették a ketreczébe. Az oroszlán csöp
pet sem ellenkezett nyugodtan ment vissza. 
Így folyt le a willesdeni emlékezetes orosz- 
ianvadászat.

Amerikai milliomosok. Az amerikai millio
mosokról de Norvins nemzetgazdaságilag és 
társadalmilag érdekes egy tanulmányából a 
kővetkező adatokat közöljük : .A new-yorki 
ötödik Avenue 45 nagyszerű palotai között 
csak négy van olyan, melyekben gyermekeket 
találni lehetne; még pedig 804. szám alatt 
William Kosseveltnel négyet, 858 s/am alatt 
Isaac Sternnél kettőt, 857. szám alatt George 
Jav Gouldnái ötöt s 840 szám alatt John 
Jacob Astornál egyet, egészben tehát tizenkét 
gyermeket 45 családban; de Norvins egyetlen- 
egy gazdag amerikai nőt n ni ismer, ki vala
mely férfihez tisztán csak a tehetsegei, vagy 
lelke nemessége miatt ment volna nőül. 
Mindig a czim, a társadalmi állas volt az 
irányadó tényező. A leginkább kitüntetetlek 
mindig angol, vagy franczia arisztokraták 
voltik. Gould kisasszony, aki CistelUne 
grófnővé lett, 75 millió dollár hozományt 
kapott. A kisasszony, ki Miriborough herczeg- 
nővé lett. 5o millió dollár hozományban 
re.-zesült. A legjobb lársa>agból való amerikaik 
vetlek el Ah Kongnak, a volt kínai kulinak 
a leányait tisztán azért, mert Honolulu 
Kiiálya ő rá bízta az ópium-monopoliumot. 
Ah Kong 15 gyermeke (13 leánya s J fia 
van) mindegyikének több millió dollárnyi 
hozományt adhat. Ki em z a leányai közül 
meg kapható . . .“ Ez a jó útmutatás az 
olyanok szamára, kik el •elhalványuló czimerei- 
ket újból megaranyoztatni kivanják . . .

Váljunk nl\ Egy Irarczia statisztikus leg
újabban megállapított.*, hogy Európában az 
elválások ijesztő mérvben szaporodnak. Alig 
van ország, hol ez az aggasztó jel**nseg tel 
ne merült volna, miről a következő össze
hasonlító tabella tanúskodik, mely százalékok-

N Y I H E G Y H A  i6 A.
bán tünteti fel a válások számát minden 
100,000 házasság ulán:

Ország A válások számla
1881—8(5 1887-94

Németország 69.1 77.6
Ausztria 19.4 19.7
Magyarország 30.4 3o.5
Románia 52.2 73.1
Olaszország 11.3 10.6
Francziaország 75.9 80.9
Anglia 7.4 7.0
Skóczia 13.0 16.7
Svájcz 20.8 22.5
Belgium 31.9 43.0
Hollandia 12.1 18.3
Norvégia 28.6 31.6
Legkevesebb elválás történik tehát Angli

ában, hol még némi apadás is konstatálható. 
Franczia országban a nép állhatatlan jellem
vonásához kepest, a házaspárak is gyorsan 
megfeledkeznek az oltár előtt tett fogadal
makról; ez az ország az elválások hazája. 
Szaporodott az elválások száma Belgiumban 
11.1 -el, Németországban 8.5-el, Romániában 
20.8-al. mely utóbbi ország az elválások 
szaporulata tekintetében a I* gnagyobb rekor
dot érte el. légy látszik, hogy a románok 
enben is utánozzák a francziákat. A mi 
hazánkat illeti, sajnos, itt is szaporulat észlel
hető, mit a fenlartással járó küzdelmek foko
zódásának lehet tulajdonítani

-1 „Gésák“ szerzője a törvényszék előtt. 
A világhírű „Gésák* szövegének iroja: James 
Davis, a ki irói álnevén mint Oxven Hall is
meretes, — kénytelen volt úgy megjelenni 
a londoni törvényszék előtt, mint vagyonbu- 
kott. A híres szerző kihallgatása meglidietős 
vidáman folyt I**.

— Ön nagy sikereket elért színműíró, 
Davis ur. — monda u bíró.

— ügy látszik, nem, minthogy ide
kerültem.

— Az igaz, de mostani állapotának vajmi 
kevés köze van az ón színpadi sikereihez. Ön 
többet keresett egy év alatt hatvanezer 
forintnál.

Úgy van. legalább néhány oven át.
— 1897 márczius óla százezer írtnál 

többet elveszített a lóversenyeken.
— Az igaz.
— Sót még egy versenylovat i-* veit.

— Bocsánat, annak versenylóvá kellett 
volna lennie, de nem lett; egyetlen egyszer 
futott, mire engem a közönség kifütyölt, 
először életemben. Arra aztán nem fizettem 
ki a lóárát,

A tárgyalásból végezel ül az derült ki, 
hogy James Davis ur 170.000 írtnál többet 
vett be két év alatt, de kiadásai még ezt is 
meghaladták körülbelül harminczezer forinttal.

Ahol nincsennek aszfalt-betyárok. Koreá
ban az a szoká>, hogy naplemente után és 
éjjel csak nők járhatnak az utczán, a férfiak 
pedig naplemente után egy órával az utczán 
kemény büntetés terhe alatt nem mutatkozó? 
hatnak. A gyengébb nem tehát Koreában az 
esti órákban szabadon csatangolhat az utczán 
és késő éjjelig maradhat rokonainál vagy 
ismerőseinél, anélkül, hogy az utczán — 
mint nálunk — kellemetlen megszólításoknak 
vagy üldözéseknek volna kitéve.

Piaczi á ra k .
— Márcsius 8. —

Búza . . . . 9.25 9.30.
Rozs . . . . 7.30 7.40.
Árpa . . . . 5.60 5.70.
Zab . . . . 5.70 5.75.
Tengeri . . . 4.30 4.40.
Paszuly . . . — .
Szesz literenként 17', 08'/,.

Kiadó szoba.
Egy szépen bútorozott tágas tttezai 

szoba azonnal kiadó. Tudakozódhatni 

pagonyi-illem fii. szám ala tt.
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Hirdetmény.A debrec/eni közraktárban
azaz négyszáz aéterm&sa

zabos-bükkönyöm
van eladó,melyből kevesebb meny- nyiséget is adok. Debreczen, Hatvaa-utcza.

Suhajda József.

K E I N E K  E  L  O K A
N Ó I  D IV A T A R Ü S IU Ó .

.ar~ F M z Ie t: D E B R B C Z E N ,  K o u n th -a te z a  6.
F ió k ü z le t: N Y Í R E G Y H Á Z Á N ,  Pazonjri-ateza,

Maár-fele ház, a volt „Európa* szálloda tőszomszédságában.

Szives tudomásara hozom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség
nek, hogy N yíregyh ázán , l'a zon y l-u tezá n . M aár-féle házban debre- 
czeni üzletemmel kapcsolatos

női és gyermek kalapárú üzletet
nyitottam és már az idén tavaszra raktáramat a legdivatosabb női m odell 
és gyerm ek-kalap  újdonságokkal igen dúsan elláttam. Igyekezni fogok, 
hogy Debrcczenben már kivívott jó hírnevemet itt is érvényre juttassam.

Szükségét láttam annak, hogy helyben egy elegánsabb, finomabb 
női divatáru fiók üzletet létesítsek, mivel itt eddig egy kizárólagos ilyen 
üzlet nincs.

Mint divatárusnő szakértelmem és elösmert ízlésemnél fogva a leg
messzebb menő igényeket is kielégíteni főtörekvésem leend, kérem a n. é. 
közönség pártfogását.

Elvem mérsékelt árak mellett elegáns, finom árukkal szolgálni. Gyász, 
kalapokat 1 2 óra alatt elkészítek és ilyeneket készen raktáron is tartok

Tisztelettel
R o in o r  F ló r a2 0 - 8 - 2  nói divaiárusnó, Debreczen es Nylregyháia. , |í

tíi— é g  f : . ' , : «.

Nyomatott Nyíregyházán Jőba Klek könyvnyomdájában.


