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Uzsora-veszedelem .
tíléuken foglalkoztatja a közvéle

ményt az a pör, melyet a szaba.lkai 
törvényszék in d íto tt az alföldi gabo- 
nauzsorások ellen.

Minket is közelről érdekel az ügy, 
mert az a kérdés kerül i t t  eldöntésre, 
hogy szabad-e tovább is a tőzsde sza
badság nevében a magyar nép ezreit 
koldusbotra, avagy a közvetítő gabo
nakereskedelem és tisztesség elvei sze
rin t akar-e ezentúl berendezkedni.

Hnuek a tételnek a felállítása 
kissé különösnek tetszik, m elyért a 
külföldön talán ki is nevetnének, a 
magyarországi viszonyok között azon
ban ennek az alternatívának a föl
állítása teljesen jogosult.

Két olyan elleufél áll i t t  egy
mással szemben, kik a küzdelemben a 
fegyverek egyenlő erősségére nem hi
vatkozhatnak. A kis gazda és a köz
vetítő gabona kereskedelem A kis
gazda magára vau hagyatva es az 
anyagi viszonyok hekergetik az uzsora 
kölcsönbe. A gabonakereskedőt meg
védi a tózsdebiróság. m ert am it ő 
tesz, a gahonaelóvétel, az a tö/sdei 
üzánnszok szerint jogos cselekmény s 
szokásos üzlet. Ha a kisgazda e szá-z

A „NTIBEGTHÁZA TÁRCZÁJA".
J e tta tu ra .

Az én kálvinista magyar falumban n«*m 
virágzott a babona. Bizony meg boszorká
nyunk sem volt. Noha mikor foigószél ka
varta a port, mindig azt szoktuk mondani: 
„Jön az öreg Szatmáryné." Dobat az csak 
csúfolódás volt: mert egy lélek sem hitte 
valósággal, hogy az a nyolc/vanesztendős, 
elszegényedett úri asszony boszorkány. A 
rendes ruha viselet tői eltérő, hő fekete leber- | 
nyegbe burkolódzott kis alakja csőditette a 
jámborra a paraszt humort. Javas asszo
nyunk kettő is volt a faluban Az (la, meg 
a nagy szemű Molnarne. De egyik sem afféle, j 
aki gonosz dolgokat mivel. Suttogtak ugyan, 
hogy az Ila tud főzni valami herbateát; ami
től a legény belebolondul a lányba. De úgy 
látszik, a falu szerelmei el tudtak intéződni 
enélkúl a herbatea nelkúl is. Az a két asz- 
szony nem űzött egjéb ördöngösséget, mint 
hogy a inassage divatja előtt huszonöt esz
tendővel már jelesül gyakorolta a kenést, i 
meg a taposást, ha nem is ép svéd metho- I 
dús szerint.

Rejtelmes embere azonbun mégis volt a 
falunak. A Faragó Gyura. Kalonavisclt von 
legény. Tiz keserves esztendőt töltött a csá
szár kenyerén „Olmúczba és Morvajorszagba-, 
mint maga szokta mondani. Ez a tiz esz
tendő kiforgatta őt igaz mivoltából. A mun
kától elszokott, szolgálni restell; máig sem 
tudom, miből tengődött tulajdonképen. Ud
varunkban gyakran megfordult. Disznóölés- •

mitja magát és a % határnapon az elő
vételen eladott búzamennyiséget szál 
litani nem képeshez kizárólagosán az 
ö dolga. Kinek mi köze ahhoz, houy 
a tó/sdespekuláczió első sorban azért 
űzi az elővételi üzletet, hogy a tőzs
dén e adott mennyiségeknek megfe
lelő fedezete meglegyen. A parasztnak 
kell izzadnia, hogy a spekuláczióuak 
meglegyen a rebachja.

Hogy azután a gabonaüzletböl 
váitokolcsön üzlet lesz, kinek mi köze 
hozzá. Senki sem keresi, hogy jö tt 
létre ez a váltokólcsön üzlet, mely a 
parasztot valamely budapesti czeg- 
nek mindenestől kiszolgáltatja. \ 
vált követelés fennáll s azt be kell 
hajtani, ha családok és községek is 
sim ának utána. ]

A gabona- é9 mindenfajta uzso
ráim . c-ak k-dfez az a körülmény, 
hogy az inform atiót adó hatóságok 
jelentései rendesen félrevezetik a je 
lenteteket bekérő minisztériumot.

Ez tö rtén t uzsora-törvényre
vonat ko/olag

Kmleke/fmk arra, hogy amikor a 
minisztériumban az uzsora-törvény 
határáról akartak  meggyőződni, a ke
reskedelmi és iparkamarák jelenté
seikben az u/*ora-tórvény kedvező

kor, kút tisztításkor mikor kisegítőnek jött. 
Tavaszutóján ö hozta az első szamóczat a 
kac.-i erdőről; telente túzokkal állított be. 
Nekem, a kis liunak, meg egyre fogdosta a 
C-intsen a \izi lyuk pelyhes csirkéit és ön
ló'te az ürgéi. De en meg sem szerettem. 
Feliem tőle. Az iga/., hogy rettentő dolgokat 
is beszéltek róla. Például, hogy ő adta rá 
az öreg Cselére a halottas ruhát. Aini nagy 
sor volt; mert az öreg neinzetcs úr meg
merevedett, mire megérkezett Miskolczról a 
készség. Hát ki kellett törni mind a két kar
ját. És erre nem vállalkozott inás, csak Fa

léin tőle. liánéin a nézéséért. Negyven-egy- 
nehány éves, hórihorgas, sovány, fekete em
ber volt ez a Faragó Gyura. Sűrű, össze
nőtt szemöldöke alól két kis szúró, sötét 
szem villogott elő. S még ha villogott, hagy- 
ián. — De mikor mereven szegeződótt rám, 
ö.'szeszorult a szivem. Futni szerettem volna 
előle; csakhogy olyan lettem, mint aki azt 
álmodja, hogy kergetik s a lábát nem bírja 
mozdítani. Néznem kellett abba a kemény, 
fekete szembe. Aztán a sápadás hidegét érez
tem arezomon s elfogott valami nagy gyön- 
geség, nagy álmosság. Csak akkor tértem 
magamhoz, mikor Faragó Gyura elment.

Nagyanyám észre vette ezt a dolgot és 
kimondta a szentenciát:

— Ez a Faragó szemről árt.
(Ami szabolcsias kifejezése az igézcsnek, 

a szemmel való megverésnek.)
És az én nagyanyáin mindjárt el is ma

gyarázta, micsoda portéka az. Némely em-

hutasát emelték ki. Ezt azzal indo
koltuk, hojjy u/sor.i-perek csak elvétve 
torduluak H<> im-rt. pénzintézeteink 
útján olc n kamatú kolcsöuöket lehet 
kapni. E/fc lnh< toleg a paraszt nem 
tudja, in* rt üki»< r bizonyára igénybe- 
v *uu«*k a p- ii/. u te /e trk  olcsó és ked
vező folt-e’Hü kolcsoneit és nem szol
gáltatnak ki magokat gabonaelóvé- 
telek utján u Uoininittenseknek és 
megbízottjaik i.r.k

A kamatuk csuttanósabb választ 
valóbau nem kaphattak, m in ta  folya
matban levő u s«naper. De képtelenség 
is az u/sora *«/f]ii •«.< ról beszélni, mikor 
naponkint tapa-zfaljuk azt az irtó- 
baborut. melyet a vidéki pénzintéze
tek és maguno'ok indítanak a kis 
existenciák ga/du>ági léte ellen.

Az ily moiistre-pórök azonban, 
azt hisszük, megnyitjuk a kamarák és 
hatóságaink szemeit, annál is inkább, 
mivel a  gabona-uzsorások a horpau- 

I Csülök példája után  indulva, a törvény 
j és tisztesség m egkerülésére szövetkéz- 
: nek, ny ílt harezot üzenve a term elő

nek és a  köztisztességnek.
Ha más nem, már ez a körülmény 

is elég arra, hogy az uzsorának hiva
talból való üldözése a legnagyobb 
tetterővel foganatba vétessék.

bér szemének ártó tulajdonsága van, noha 
' az az ember nem is akar semmi gonoszai, 
j Tekintetetől rosszul lesznek, elájulnak, gör

csöket kapnak a gyermekek, a nők, szóval a 
i gyöngék. És csak akkor lesznek jobban, ha 

annak az embernek a ruhájából szert lehet 
tenni egy foszlányra. — Vagy ha nem lehet, 
hát izzó parazsat kell egy pohár vízbe „ol
tani*; s azt a vizet meg kell inni.

Hallván ezt a beszédet, valami félő kí
váncsiság űzött, hogy megint a szemébe néz
zek Faragónak. A kísérlet megdöbbentően 
jól sikerült. Egy csöppbe múlt, hogy el neui 
aleltam; s csak az „oltott viz* segített raj
tam. Ugyanekkor rosszul lett a nagynéném 
is. Attól fogva aztán óvakodtunk a Faragó 
szemétől. Ha az az ember az udvarunkon dol
gozott, ki se volt szabad mennem a házból.

Mikor felnőtt koromban először olvas
tam az olasz jettatura, a franczia raauvais 
oeit, a német bőse Augen dolgairól, eszembe 
jutott az én nagyanyám „szemről ártása.* 
Íme a vándorló babona! Honnan került?

] Némelyek szerint nyomai vannak az ó Ró
mában is. Ma főkep az olaszok hisznek benne, 

i Hiedelmük nem egészen azonos a nagy- 
i anyáméval. A jettatura betegséget is okoz- 
I hat (kivált a gyermekeket rontja meg), de 

különösen szerencsétlenséget hoz az emberre. 
Azaz hogy nein is ép szerencsétlenséget, csak 
azt, amit németül úgy hívnak, hogy I’ech.

: Szóval sok minden rosszal, a szivar nem 
szelelésélől a hűtlen feleségig. A j* tlatura 
ellen esak egy védelem van: a cornetti. Az 
ember behajtja a hal kezének gyűrűs, kö
zépső és hüvelyk ujját, azlán kinyújtott kis



a N Y Í R E G Y H Á Z A .
Közügyek.

— Ülés a vármegyénél. A vármegyei 
tisztviselői nyugdíj választmány nyugdíjazás 
illetve ellátás megállapítása iránt benyújtott 
kérvények elintézése végett márcsius lió ‘26-án 
d. e. 10 órakor ülést tart.

Az adókivetó’ izottságok megalakítása. 
A pénzügyminiszter az 1899—1901. évekre 
alakítandó adókivető bizottságokhoz a kővet
kezőket nevezte ki; A nyíregyházi adókivető 
bizottságba : elnökül Borbély Gáspár kemecsei 
lakos földbirtokost, elnök helyettessé Sütő 
József ügyvédet, rendes tagul Friedmann 
Sándor kereskedőt, póttagul Surányi István 
kereskedőt és Bleuer Lajos földbirtokost. A 
kisvárdai adókivetó bizottságba: elnökül Réz* 
ler György ügyvédet, elnökhelyettessé Diener 
Gyula földbirtokost, rendes tagul Reismann 
Hermám fakereskedőt, póttagul Kastal Fe- 
rencz földbirtokost és dr. Kúzrnös György 
orvost. A nagy-kallói adókivető bizottságba : 
elnökül Iklódy Márton ügyvédet, elnökhe
lyettesül Lengyel Endre esperes plébánost, 
rendes tagul Kalmár Endre földbirtokost, 
póttagokul Morvay Ignacz földbirtokost és 
Mihálovics Ferenci építészt. A nyírbátori 
adókivető bizottságba: elnökül Bogáthy József 
földbirtokost, elnökhelyettesül Mikolay Lajos 
uradalmi tiszttartót, rendes tagul Mandel 
Dezső földbirtokost, póttagokul Struhár Ist
ván és Goldmann Ármin kereskedőket. To
vábbá Miki-ez János alispán a kővetkezőket 
nevezte ki : A nyíregyházi adókivetó bizott
ságba : Rendes tagokul id. Mikecz János, 
Tester Lajos nyíregyházi, póttagokul Gomba 
Károly rakanuzi. Barzó Mihály nyíregyházi 
lakost. A n.-kallóiba: rendes tagokul Bleuer 
Béla semjeni, tíerethőy János n.-kállói, pót
tagokul Deme István n.-kallói, Szentmiklóssy 
Sándor szakolyi lakost. A kis-várdailta: ren
des tagokul II írs.inyi Menyhért k.-várdai, 
Szalanczy Bertalan komorói. póttagokul Ko
vács Lajos, Eröss György kisvárdai lakost, 
d  ny.-bátorám : rendes tagokul Várady Ist
ván, Síiksiay József ny.-batori lakost, pót
tagokul dr. Róth I/.só bátori, Baksai Zoltán 
boga i lakost.

— Községi jegyzőit gyűlése. A vármegyei
községi es körjegyzők egylete márczius hó 
29-dik napján délelőtt Bt órakor, Nyíregy
házán. a vármegyeház kistermében rendes

közgyűlését tartja. Ugyanott és ugyanaz nap 
délelőtt 9 órakor, az alább látható s köz
gyűlés tárgyát képező tárgysorozat letárgyalá- 
sára, választmányi gyűlés is fog tartatni, 
melyre a választmányi tagok tisztelettel meg
hivatnak. Tárgysorozat: 1. Egyleti pénztár
nak 1898. évi számadásának megvizsgálása. 
2. A Tolnavármegyei községi és körjegyzői 
egylet 10. számú határozatának tárgyalása, a 
marha-járlatok kiállítási dijjainak felemelése 
tárgyában. 3. A központi egylet 11./99. sz. 
körlevelének tárgyalása, az 1894. évi 10. trv.- 
czikk módosítása tárgyában követendő adat
gyűjtés végrehajtása iránt. 4. Szabolcsvár- 
megye bizottságának 754/898. Bgv. számú 
határozata folytán, a jegyző szigorló bizott
ságba 2 rendes és 1 póttag választása. 5. Ne
talán beadott indítványok tárgyalása.

Közgyűlés a vármegyén.
Vármegyénk törvényhatósága folyó hó 

20. és 21. napjain rendkívüli közgyűlést tar
tott Tekintettel az érdekes tárgysorozatra, a 
vármegyeház nagyterme — legkivált az első 
napon — eléggé megtelt. A gyűlésén mind
két nap n át báró Feilitzsch Bért hold főis
pán elnökölt. A gyűlés emlitésreméltó moz
zanatai a következők voltak:

Elnöklő főispán bejelentette, hogy a 
vármegyei tisztikart Király József és* Eördögh 
Karoly elhunytával súlyos veszteség érte. 
Szép szavakkal ecsetelte az elhunytak érde
meit s végül indítványozta, hogy fejezze ki 
a vármegye részvétét az elhunyt családjainak. 
Az indítványt egyhangúlag elfogadták. Ugyan
csak részvétnviiatkozatot küldenek Szentmariay 
Dénes családjához és Glúck Ignácz bizottsági 
tagok özvegyéhez.

A földmivelésügyi miniszter a cseléd és 
munkásosztály buzdítására járásonkint egy- 
cgy régi cselédet, mezőgazdasági munkást 
megjutalmazott s elismerési oklevéllel tünte
tett ki. Ugyan ő tudata a vármegye alispán
jával, hogy 88 községben népkönyvtárat állít 
fel s a munkás segély alap létesítésére 5000 
frtot adományoz. Nagy éljenzéssel fogadták 
a miniszter elhatározását, mely vármegyénk 
munkás életébe a szocziálizmus altat ütött 
sebeket van hivatva orvosolni. Indítványoz- 
tatott, hogy fejezze ki a megye köszönetét a

miniszternek, az indítvány tárgyalását azon
ban az alispáni jelentés tárgyalásáig elhalasz
tották.

Lelkes éljenzés hangzott fel Szeli Kál- 
| mán miniszterelnök és Hegedűs Sándor ke

reskedelemügyi miniszter leiratainak felolva
sása alkalmával, melyekben kineveztetésüket 

j jelentették be. A közgyűlés a leiratokat ör
vendetes tudomásul vette s egyhangúlag el
határozta, hogy a minisztereket feliratilag 
üdvözli.

Bérezel Dezső volt belügyminiszter átira
tát, melyben állásáról való felmentései tudatja, 
tudomásul vették.

Az obstrukezió viharos idejében Gson- 
grád, Mosony, Temes, Torontal vármegyék, 
továbbá Pécs, Komárom és Debreczen váro
sok feliratot intéztek az országgyűléshez, kérve 
a k'-pviselőhaz tárgyalásainak normális me
derbe való visszaterelését. Az állandó választ
mány javaslata az volt, hogy a feliratot, mint 
most már tárgytalant, egyszerűen tudomásul 
vegyék. Néhány ellenzéki bizottsági tag nem 
tartotta az átirat csendes elintézését helyes
nek s azért azt indítványozta, hogy megbot
ránkozással vegyék tudomásul. A tárgynál 
heves vita fejlődőt: ki. melynek vege az lett, 
hogy az állandó választmány javaslata elfo
gadtatott.

Hasonlóan tudomásul véletettt Heves- 
vármegye átirata, melyben a törvénytelen 
állapot megszüntetését, az adó és ujonczju* 
talek megtagadását proponálta.

A t.-polgári, mándnki és ujfehértói ke
rületben Nagy Tam is, Lazár Kálmán, S/.o- 
boszlay Imre és Maklary Istvánnak megye- 
bizottsági tagokká történt megválasztatását 
a közgyűlés tudomásul vette.

A T.-Lókőn, Szabolcsban és Bogdany- 
buu tartott megyebizottsági tag választások 
inegseminisittettek. Az uiispan indítványára, 
az uj választásra határnapul foly ó ev áp
rilis 14-ét lűzték ki. A t.-lókí kerületben 
választási elnök Borús Lajos, alelnök Papp 
Miklós, a szabolcsi kerületben elnök Horváth 
Gyula, alelnök Veres Ferencz, a bogdanyi 
kerületben elnök Szalánczy Ferencz, alelnök 
Nyíri János lett.

Mikecz János alispán u/.on kérelmet in- 
tezte a vármegyéhez, hogy t-kinteltel a na
gyon felszaporodott munkára két uj joggya-

I

es mutató ujjával titkon feléje hókdös a 
jettator nak. IX. Pius papáról egesz Róma 
azt rebesgette, hogy ártó szeme van. Mikor 
tehát a szent atya körülkocsikázott az örök 
városban, az anyak jobb karjukon fölemel
tek kisdedeiket, hogy a pápa áldása érje 
ókét: de ekközben a nagykendő alatt bal 
kezükkel szaporán hánytak a comettit Pio 
nono fele. Ha két deli olasz kereskedő talál
kozik a piaczon és beszélget a narancster- 
melesröl, megesik néha, hogy mind a kettő 
mutogatja a zsebében a másiknak ezt a szar
vas füget; mert bizony a legjobb barátjáról 
se tudhatja az ember, nem igező-é a szeme. 
A cornetti a kepfarágásnak is tárgya. Ró
mában, Nápolyban mindenütt áruljak a két 
kinyújtott ujju kezeket; az elefántcsont cse
csebecsétől a mázsás érezóntvényig. Az nyak- 
bavaló amulett, ez a házak védője; a kapu 
alá függesztik. Akkor aztán bizonyos a bá
torság.

. . .  És a jettatura még sem egészen 
babona.

Önök alkalmasint megdöbbennek, hogy 
ilyet merek állítani; de az idegorvosoknak 
aligha mondtam meglepőt, noha nem igen 
tudom, hogy az irodalom sokat foglalkozott 
volna ép ezzel a kérdéssel, a .szemről ártás* 
kérdésével. Mert a s/akbeli azonnal megérti, 
miről beszélek en, egyszerű elmélkedő.

Száz ember közül mintegy kilenczven 
embert lehet hipnotizálni. E kilenrzvennek 
hajlandósága is különféle. E hajlandóság 
okait kutatni a tudósok dolga. De azt a 
tapasztalás mutatja, hogy főkép a hisztériások 
a ,jó médiumok*. A hipnózisba ejtésnek, a

hipnózisba esesnek sokféle módja van. A 
nagy közönség úgy szólván csak a Braid-féle 
eljárást ismeri; mikor az emberrel valami 
tárgyat nézetnek ’gen közelről, mereven és 
kancsalitva. A szem izmai a legtöbb esetben 
csakhamar kifáradnak, es nemsokára elkövet
kezik, valami furcsa, zsibbadó érzés kíséreté
ben, az igézetes álom. Ez, mint mondtam, a 
legszokottabb eljárás. De igézni lehet sok 
más módon is. Erős nézéssel, valamely egy
hangú zajjal (például óraketyegéssel), reá- 
parancsolással stb. Embere válogatja, kin fog 
ez vagy amaz. Van olyan hisztériás is, akinek 
eleg egvet tapsolni a füle mellett, s inár al
szik. Mikor először látunk ilyesmit, kétség 
támad bennünk : de ha széthúzzuk a médium 
szeme héját és azt tapasztaljuk, hogy a szi
várványhártyából nem látszik semmi, mert a 
szem tekéje fölfelé fordult: megnyugodhatunk 
benne, hogy ez klasszikus hipnózis.

Ma már értem, mi történt velem akkor 
régen, gyermekkoromban. Az a mord oezésü 
paraszt, erősebb lévén nálam (mert hiába, 
bizonyos erő kérdése ez) fascinált engemel, 
noha akaratlanul. Szokatlan, komor arcza 
érdeklette kíváncsiságomat. S mikor bámesz 
pillantásom találkozott az ő tekintetével, nem 
bírtam többé elfordítani. Viszont ö is mere
ven nézett rám; mert két szem sugara min
dig lebilincseli egymást. Bizonyos, hogy ő, 
.erős* sokkal könnyebben tudott volna 
menekülni az én pilhntásom elől, mint én 
az övé elől. Dehát nem érezte szükséget a 
menekvésnek. Farkasszeinet néztünk. Előállott 
a rapport. És engeniet a hipnózis környéke
zett. A félelmet, a rossz érzést természetesen

nem ez ismeretlen állapot közelsége keltette 
bennem, hanem a szokatlunsag, az a két 
sötét szem. a gyanakvás és fökepeii az érzés, 
hogy néznem kell erre az emberre, s nem 
szabadulhatok tőle. Hogy másodízben mindez 
meg erősebben és gyorsabaun történt meg 
velem: világos oka nagyanyám félelmes 
beszedje, Ez mint szuggesztio, sugallat hatott 
ram ; és könnyen érthető, hogy mikor ismét 
szembe kerültem azzal az emberrel, minden 
úgy szólván elő volt készítve. Ugyanez a 
magyarázata annak is. hogy nagynénimet 
szinten „rosszullet* kerülgette. Az a hite, 
hogy amaz ember szcimben valami gonosz 
hatalom van. s az a félő törekvése, hogy ne 
nézzen ra : ep a tilosba vitte a rettegő kiván
csit, s ő is abba az aggodalmas állapotba 
jutott, mikor érezzük az igézet erejét és 
menekülni akarunk. S az az .oltott viz“, 
melytől jobban lettünk, nem a parázs, hanem 
hanem a szuggeszlió revén hatott.

A hipnózis, hogy úgy mondjam, gyakor
lat dolga mind a cselekvő, mind a szenvedő 
részről. Aki elsőbben hipnotizál, nem alszik 
el könnyen. A kísérletek mindjobban sikerül
nek. A hipnotizálás műveletének nézése való
ságos iskolája a médiumoknak. Nein egyszer 
voltam tanúja, hogy a .koncert* kezdeté* 
az egesz közönség hitetlen volt, nevetkéreaett, 
tréfált, s csak nagy nehezen leheteti szert 
tenni egy alkalmas emberre. A második, a 
harmadik meg a többi már szinte maga 
kínálkozott; s az előadás vége felé voltak 
olyanok, akik álltokban aludtak el, a puszta 
nézés erejénél fogva. Egész nagy társaságok 
hipnotizálása nem hogy lehetetlen volna,
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kornoki állást kreáljon. A közgyűlés a kére
lemnek eleget tett s elhatározta, hogy az uj 
joggyakornokok fizetése 500 forint es GO Irt 
lakbér lesz.

Érdekes és beható vita f«*jlödött ki a 
kisvárdai gazdakör azon kérelmének tárgya
lásakor, melyben a Nyíregyházán tartandó 
lóversenyek támogatását kéri. A közgyűlés a 
czélra évenkint 500 korona dijat szavazott 
meg.

Nyíregyháza város képviselőtestülete a 
.Részvénytársaság villamos és közlekedési 
vállalatok számára* czéggel szerződést kötött 
a vasúti állomástól a sóstóig tervezett villa
mos vasút kiépítése tárgyában. A szerződést 
a .Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság* 
czég fclebbezéssel támadta meg. A kérdéses 
tárgyalásánál hosszas vita fejlődött ki, de 
végre is helyben hagyták képviselőtestület 
határozatát.

Nagy arányokat öltő vita keletkezett a 
Eührer Zsigmond fiai nyíregyházi Reichniann 
Ármin debreczeni Reheim Náthán bpesti 
ezégek, továbbá Trajtler Soma és társai, 
Mikecz József s társai nyiregvh izi lakosok 
által beadott felebbezesek tárgyalásánál, me
lyekben Nyíregyháza város képviselőtesüle- 
tének azon határozatát, mely szerint a vas
úti úti gyalogjárót aszfalttal, a kocsiutat pe
dig kissebesi gránittal kívánják burkoltaim 
— megtámadták. A mintegy másfel óra 
hosszat tartó vitának eredménye az lett, 
hogy a közgyűlés a képviselőtestületnek a 
burkolás anyagára vonatkozó határozatát 
jóváhagyta, mig ellenben azon határozatát, 
mely szerint burkolását a járdát a „Magyar 
aszfalt részvénytársasága* a kocsiutét pedig 
a kissebesi gránit részvénytársaságra bízta, 
elvetette, s új árlejtést rendelt el.

Ezután a kisvárda—besztereczi vasút lé
tesítése érdekeben beadott kérvények kerül
tek taryalas alá. Az allainépitesz* hivatal 
az engedély megadását nem ajánlja. Vélemé
nyében kifejti, hogy a kisvárda-dombrádi h. 
é. vasút már a megvalósítás stádiuma fele 
közeleg. Ennek a vasútnak létesítése kielé
gíti a Kisvárda —Beszterecz közötti községek 
igényéit. Különben is nevezett helyen a va

söt könnyűnek mondható. Elvégre szuggesz- 
tió alatt az egész társadalom is. A hiedelmek, 
a nagy közös szenvedélyek es érzi írnek mind 
sugallatok. A boszorkanyüldözés, az antisze- 
mitasag, az asztaltánczoltatas, országok har- 
czi kedve, a lelkesedem, a divat és minden, 
ami egyszerre mozgat milliókat — csupa 
szugges/.tió. Sót, mint L**bnn mondja Psycholo- 
gie des foules ezimú tüzeteben, a tömeg min
dig könnyebben enged a sugal'ásnak, mint 
az egyes emlier. (Ezt különben mink ven 
néplázitók már M. Lobon nélkül is tudtuk.)

Önkéntelenül reá tértem a lelki járványok 
kérdésére; bár ezúttal nem róla akarok 
beszélni. E soraim czelja csak az, hogy az 
okos és jó embereket a hipnotizálással űzött 
játék veszedelmes voltára figyelmeztessem. 
Mióta a szegény Salamon Ella halálát elfeled
tük, megint sűrűn járja ez a tréfa. A másik 
ép olyan rossz tréfával, a spiritizmussal 
egyetemben. A hipnotizálás előkelő mulatság, 
sőt társasjáték számba megy. Van egy párisi 
könyvem, mely a hipnotizálás .szórakoztató* 
jelenségeit úgy sorolja föl, mint a szakács- 
könyv az ételreczepteket. (Valakivel nyers 
burgonyát étetni őszi baraczk gyanánt; vala
kivel elhitetni, hogy kutya ; valakit megmere
víteni stb.) Az ilyesmi vétek, az idegek ellen 
elkövetett súlyos vétek. A hipnózis az orvos 
kezében jótékony hatalom; az avatatlan 
kezében veszedelem. Alkalmas rá, hogy ép 
emberek idegéletét megzavarja, elbetegitse. 
Elég a mutatványokat nézni, s máris meg
hibban bennünk valami. Mert az idegeket is 
fenyegeti a ragadvány. Az emberek erősek és 
gyöngék. A jettatura nem egészen mese. , 
Cornetti helyett azonban azzal kell védekez
nünk előle, hogy óvjuk az idegeinket a romlás
tól, akár divatos az idegrontás, akár nem.

Tóth Béla.

suti ut kiépítése igen sok költségbe kerülne, 
melyekhez a vasút által érintett többnyire 
szegény községek — kellő anyagi támogatást 
nem nyujlhalnak. A közgyűlés ezek alapján 
a kérelmet visszautasította.

Igen érdekes vita keletkezett Csanád- 
vármegye átiratának tárgyalásánál, melyben 
kérvényt intéz a képviselőházhoz és a hon
védelmi miniszterhez, hogy a mezei munká
sokat a nyári gyakorlatok alól mentse fel. 
Az állandó választmány ez eszmét üdvösnek 
tartja, de jelenleg teljes egészében kivihetet- 
lenek. Indítványozza, hogy a vármegye a 
kérelmet redukálja s csak abban az irányban 
Írjon lel a képviselőházhoz és a honvédelmi 
miniszterbe , hogy a mezei munkások jú
nius 1-tól aug isztus 15-ig terjedő időben 
mentse fel a hadgyakorlatok alól. A köz
gyűlés az indítványt ilyen alakban fogadta el.

A főldrnivelésügyi miniszter leiratot in
tézett a varmegyéhez, hogy a julius 1 én 
felállítandó erdőgondnoksági hivatalnak a 
vármegyei székházban adjanak helyett. A 
közgyűlés öröméi fejezte ki a felett, hogy az 
erdészeti járás székhelyévé Nyíregyháza vá
rosát teszi a miniszter, de a kérelmet a hely
szűke miatt sajnálattal megtagadta.

S a mássá József egri érseknek a jubile
uma alkalmával hozzá intézett üdvözletért 
küldött köszönő iratát a közgyűlés tudomá
sul vette.

A többi, mintegy százra rugó, kisebb- 
nagyohb jelentőségű tárgyat a közgyűlés 
nagyobbára vita nélkül iritezte el.

A kivándorlás kérdése.
A közgazdasagi kérdések s az ezekkel 

összelúgő szocziális bajok ma is csak másod- 
rangú szerepet játszanak politikai életünkben. 
Még ma is a regi gravaminalis politikát 
követjük s nem tudunk kibontakozni a köz
jogból. Korültünk pedig halad a czivilizáczio, 
dolgoznak az emberek. Az egész müveit vilá
got első sorban gazdasági kérdések foglalkoz
tatják. Ez ma az igazi nagy politika.

Nem vesszük őszre, hogy ma a külpoli
tikában i> a gazdasági kérdések dominálnak. 
Az angolok azért hódították meg gyarmataikat, 
azért kerítették hatalmukba Afrikát, azért 
vetették meg lábukat Német .Olasz- és Orosz
országgal egyetemben Ázsia keleti partjain, 
hogy iparuknak, kereskedelmüknek újabb 
forrásait nyissák meg.

Nálunk pedig meg mindig a közjog járja 
s e körül *vivjuk legádázabb csatáinkat. Mi 
csak politizálunk, s a régi dicsőségen elmél
kedünk. a helyett, hogy belső közgazdasági 
bajainkon igyekeznénk segíteni. Igen kevés 
azoknak a politikusoknak a szama, u kik 
megértették a kor jelszavat s figyelmüket, 
tehetsegüket és munkásságukat kiválólag a 
gaz.dasagpolitika terére helyeznek.

A fiatalabb generáczióban már találko
zunk ilyenekkel. Ott van mindjárt Hegedűs 
Lorand, kereskedelmi miniszterünk fia, ki 
egészen apja nyomdokain halad s szakítva 
a meddő közjogi politizálással, egész figyel
met és munkásságát a közgazdasági és az 
ezzel összefüggő szocziális kérdések tanalmá- 
nyozásának szentelte.

E nagy képzettségű fiatal honatya, kinek 
tehetségénél csak szerénységé nagyobb, fényes 
példáját mutatta be az <3 kiváló képzettsé
gének, midőn egy nagy tanulmányban mutatta 
ki a magyarországi kivándorlás okait s egész 
hisztorikumát. Hegedűs Loránd e tanulmánya, 
melyet tegnap olvasott fel a Közgazdasági 
társulat ülésén, oly alapos munka, mely 
szinte eseményszámba megy.

Sokan foglalkoztak mar nálunk a kiván
dorlás kérdésével, főleg a napi és időszaki 
sajtóban, de valamennyi kizárólag az egyes 
vidékek, falvak specziális helyi viszonyaiban 
kereste a kivándorlás okát és az annak meg
szüntetését ezélzó rendszabályokat. Egységes, 
az egész országra kiterjedő figyelemmel s a 
külső okokkal, ezeknek eredetével egyik sem

foglalkozott. A Hegedűs Loránd tanulmánya 
az első, mely e nagy fontosságú kérdést min
den részletében megvilágítja, a mi uiár ma
gában véve elegendő arra, hogy megtaláljuk 
a baj orvosságát is.

Ez érdekes tanulmányt nem lehetett 
tisztán idegen munkából s a statisztika bár 
sokat, mondó, de rideg számai alapján meg
írni; ehez szükség volt széles látókörre, nem
csak a hazai, hanem a kivándorlók uj hazá
jának gyakorlati megismerésére is. Hegedűs 
Loránd, fiatal kora daczára, világlátott, ta
pasztalt térti, ki beutazta egész Amerikát s 
olt, a helyszínén tanulmányozta a kivándor
lás kérdését. Idehaza pedig bejárta mindama 
vidékeket, melyek a kivándorlók legnagyobb 
kontingensét szolgáltatják s a helyszínén szer
zett tapasztalatai al.ipjan irta meg az ő köz- 
feltünest kelt* ni hivatott tanulmányát. Ismeri 
tehát nemcsak a kivándorlók otthonát és 
bajait, hanem ismeri uj otthonukat is.

Hegedűs Loránd tanulmányában a ki
vándorlás okait k. t dologban keresi: az egyik 
a gazdasági fejletlenség, a másik az utánzás. 
A mi kivándorlóink eglöbbje a szegény fel
vidékről kerül ki, a hol a gazdasági elet resz- 

1 ben fejletlen, részben hidas. A föld sovány, 
de azért a nép ott is csak olyan gazdaságot 
űz, mint az alföldi, a helyett, hogy a topo
gráfia és éghajlati viszonyoknak megfelelően 
havasi gazdálkodásra térné at, mely az ailat- 
tenyészies inlenzivitasában kulminál. Ismer
jük mi is a felvidéki tűt . s még szegényebb 
ruthén nép keserves helyzetet, kulturális hatra- 
maradóttságát, a gyári es háziipar kezdetle
gességet, a szeg' nyseggel együtt jaró demo- 
ralizacziót, a pálinka és uzsora pusztításait. 
Ezek azonban csak részletek, a főbaj az. 
hogy a népnek nincs eleg ndő földje s hogy 
a meglevő földecskejet sem tudja kellőleg 
kihasználni.

Ezeken a bajokon pedig segíteni kell, 
mert C:*ak így lehet a kivándorlás egyre ijesz
tőbb aranyainak gátat szabni. Darányi Ignác/, 
töldmivelésügyi miniszter immár megkezdte 
4 regeneráczió munkáját a ruthén nép között 
s az az irány, melyet o»t követ, mindenben 
megegyezik ama fejtegetések lényegével, me
lyek Hegedűs Lorand tanulmányában foglal
taknak. Ha a népie k földet szerzünk, ha 
mindjárt csak olcsó haszonbérben is s meg
mutatjuk neki, mint kell azon i főidőn helye
sen es jövedelmezően gazdálkodni; ha az a 
tóidhoz ragadt szegény ember azt latja, hogy 
idetiaza törődnek sorsával s maga az aliaui- 
hatulom nyújtja feléje segilö kezet, akkor az 
a szegény nép nem hagyja itt oly könnyen 
atyainak otthonát s nem lesz oly könnyen 
elcsábítható az uj világból érkezettek tündér
meséivel.

Mert a kivándorlásban — igen helyesen 
mutat reá Hegedűs Loránd — egyik főté
nyező az utánzás. Ha egyiknek sikerül az uj 
világban tisztességes megélhetést biztosítania 
s talán egy pár száz dollárt megtakarítania, 
annak az illető maga költi hiret leveleiben, 
s buzdítja hozzátartozóit, falubeliéit a kiván
dorlásra. De nemcsak a levelek viszik szét a 
hegy zugokba Amerika eldoradói hiret, hanem 
a hazajöttek is.

A felvidék egyes falvaiban, ha az em
bereknek idejűk akad, alig beszélnek egyéb
ről, mint Amerikáról. Vasárnaponkint, ha 
kijön a -nép a templomból, a templom előtti 
téren körülveszik az Amerikából visszatértet, 
s ez beszel nekik minden jót dollárokról, 
olcsó eleiről s a szegény nép hallgatja álii- 
tatos hittel és türelemmel. Ezek csinálják a 
legnagyobb propagandát a kivándorlásra. — 
Innen magyarázható az, hogy például Bcreg- 
megyenek van olyan községé, melyben csak 
az aggastyánok és a csecsemők nem látták 
még az uj világot. Ne liigyje azért senki, 
hogy kapzsi, idegen vagy belföldi ügynökök 
rábeszéléseire utazik ki a felvidéki nép Ame
rikába ; a kivándorlókat nem kell buzdítani, 
mert ők már otthon szittak magukba a ki
vándorlás vágyát. Az ügynökök legfeljebb a
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mód okát mutatják meg, de azért aztán szo
kat lanul megzsarolják a szegényeket.

Úgy ez, mint a közgazdádig terén mu
tatkozó mindenféle bajok ellen meg fogjuk 
találni az eszközöket, a rutbének után sorra 
fognak kerülni a többi leUő vármegyek nyo
morúságai is. A kiket pedig közelebbről ér
dekel a kivándorlás kérdésé, azok olvassa* 
el Hegedűs Lorand tanulmányát, mely — 
reméljük — legközelebb nyomtatásban is 
meg fog jelenni.

H í r e k .
— Nyugalomba vonuló foszoVyabiró. Vay

István, a nyírbátori |.u s Io>zoLm: iraji nyug
díjaztatása irábt kérvényt adott be a var
megye alispánjához. A vezetese alati álló 
járás, d * bizonyara aze.es/. varin« . • közön
sége is sajnálattal fogja tudomá-ul venni a 
főszolgabiro úr elhatároz i- iI, a mely azon
ban súlyossá vált s/eni baja miatt elkerül
hetetlen volt. Vuy István a jövő Int l-én 
válik megállásától A/ így megürc-edő adásra 
értesülésünk szerint 01 In-íry IMI arvaszéki 
ülnök, ki mar mint -zoL'.ibiró működött és 
dr. Leövey Elek arv .széki ülnök pdváznak.

A Bessenyei-kör busvct harmad nap
ján, Április 4-en rendezi . , Korona* szál
loda nagy termetten lll-ik házi estelyet. 
A szervez- s alatt álló programúi méltó lesz az 
előző estélyekhez, s a kör estelynnek nép
szerűsítéséhez és vonzó • rejenek emelés- hez 
hatalmasan fog hozzájárulni.

Kossuth gyászünnepély. Kossuth Lajos 
halálának évfordulója alkalmából az izraelita 
hitközség az elemi iskola nagytermében gyász* 
ünnepélyt tartott, melyen varosunk közönsége 
nagy számban vett lés/t. Az első pont a 
zsoltár eléneklése volt, m Ivet a hitközségi 
kantor szépen adott elő Ezután dr. Kelemen 
Adolf iskola igazgatónak -/.ívhez szóló beszéde 
következett, mely valósággal elragadta a 
közönséget. A mély hatású beszéd után 
Lieber kántor mondott imát Ko-siith Lajos 
lelkiüdvéért, majd a/ iskola növendékei ne- 
kelték el a szózatot. A -zep ünnepély befejezé
séül Barueli Arnol-1 hitközségi elnök Kossuth 
alapítvány kamatait buzdító neszed kiséreté- 
ben osztotta .-/. t növendékei között.

— Egy nyíregyházi technikus sikere. Spiegel 
Sándor varosunk szülötte mint egy budapesti 
újságban olvassuk egy oly készüléket 
talál* fel, melvnek segítségével lehetővé nem 
téve, hogy kiki — a telefon állomás köz
vetít és •• leikül, s.iját ma a kösse össze magat 
azzal, a kivel beszélni akar. A szaktudósok.

S nv it bemutatta i
mel -gébben gratulált tk a fiatal technikusnak, 
kit Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisa- 
ter is magához hivatott, hogy megismertesse 
a találmányát.

— A Ludovika Akadémiában a vívást je
leni- g báró Vothmer Jenő huszárszázados 
tanítja, ki. mint ismeretes, a monarchia egyik 
legjelesebb vívója. Hogy mint mester is 
mennyin- bevált, megmutatta Santelli leg
utóbbi vivoakadémiaja. a melyen tanítványai 
a Ludovika Akadéini i növendékei vettek részt. 
Előrelátható, hogy az 6 vezetése mellett a honvédség tisztikara sok jeles vívóval fog 
szaporodni.

— Nyíregyháza —Piri*. 1900. évi április 
hó 18-tól november hó 5-ig tart a párisi 
világkiállítás ! A 20-ik évszázad hajnalán azon 
nagy ucmz.et fiai várjak fővárosukba az ót 
világrész lakóit, mely nemzet a művelődés, 
haladás és szellem mezején mindig elől járt 
az elsők között. Mi magyarok, a nyugat- 
••urouai szellemet, műveltséget s intézménye
két fogadtuk el vezetőinkül és támogatóinkul. 
Szükséges — clengedhetlenül szükséges tehát, 
hogy a magyar müveit osztály minél tömege
sebben látogassa meg az 1900-ik évi párisi 
világkiállítást: hogy szemtől-szembe nézhesse 
az. ott megjelenő világrészek, államok s nem
zetek versenyét a közművelődés a haladás es 
szellem békés csatamezején. A magyarok

társas kirándulására alakult „Budapest Paris* 
rzimü társadalmi mozgalom Somogyi Nándor 
igazgatóságával báró Tlioroczkav Viktor fő
ispán elnökiébe alatt álló felügyelő bizottság
gal módot nyújt arra, hogy a jövő évben 
megnyíló párisi világkiállításra úgy a vagyo
nosabb osztály tiai, mint szerény ányagi 
helyzetűek is elmehessenek. Minden rábeszé
lés mellőzésével álljanak itt röviden a követ 
kez.ő tájékoztató adatok : A „Budapest— 
Paris" kulturális mozgalom (Igazgatóság 
Erzsébet körút fiS) kebelebe jelentkezett részt
vevő .az áprilistól novemberig terjedő hóna
pokban tetszése szerint választva Budapestről, 
reggel a keleti indóházból indul u!ra egy 200 
t igból álló társaság számára összeállított 
külön gy írsvon ittál Paris felé s még aznap 
este Münchenbe ér és ott meghűl. Másnap 
Münchenben marad s harmadnap reggel 
onnan kiindulva, aznap este Parisba ér. 
Parisban «S napon át ügyes kalauzok, a ren
dező és fogadé bizottsági tagok a vezetése 
mellett 20-a< baráti és ismerős csoportokban 
vagy megné-z mindent, ami őt érdekli; szóra
kozik tetszése szerint. A 8 nap elteltével 
Svájcz *-s Tirolon át ismét Budapestre vissza
érkezik. Két hétig tart tehát az ut és a 

■párisi tartózkodás. Ez*-n két hét összes költ
ségeinek fed-zésérc tizet a „Belvárosi Takarék- 
pénztár “-hoz (Budapest. Koronaherczeg-utcza 
ö. sz.) 260 fi io t; s ezen összegért kap mindent 
ingyen úgy az utón, mint Páriában mindenütt. 
ahol művelődés vagy szórakozás czéljából 
m vj'd-nik. Lukas, élelem, kocsi, belepő-jegy. 
-zinhu/.ak, hangversenyek stb. mind a 260 
írt kiadásból fedeztetnek. Ha meggondoljuk, 
mikent Parisban, egy szerény igényű ember 
ií, ha minden neki tetsző dolgot látni s 
elvezni akar, legalább 20 frtot elkölt szállás, 
élelmezés fuvar s szórakozás czituén : ha meg
gondoljuk, hogy ez 8 nap alatt 8X20 160 
Irtot tesz ki; ha vesszük, hogy aztán 100 
Írtért teljes képtelenség gyorsvonattal, kénye
lemmel s teljes ellátással Budapesttől Párisig 
s onnan visszautazni, s vesszük végül, hogy 
kimondhatatlan nagy előny az, ha a párisi 
riszonyokkal teljesen ismerős hazánkfiai kalau
zolnak minket, s 8 nap alatt mindazt átélhet
jük, a mint magunkra hagyatva, tájékozatla
nul, háromszor S nap alatt sem élhetnénk át; 
ha mindezt számításba vesszük, ugv erősen 
ki fog domborodni előttünk a „Budapest— 
Paris* rzimü mozgalom végtelenül hasznos, 
üdvös és nemes intencziója, mely abban is 
nyilvánul, hogy a bizo’tság rendelkezésére 
álló jövedelmi rész kulturális czélokra for- 
dittatik. Megjegyezzük, hogy a 260 frtot nem 
kell egy összegben lefizetni; lehet azt havi 
8 IVlos, évnegyedi 24 frtos részletekben is 
lefizetni, avagy 2ő frt fizetve a belépéskor, 
a hátralékos összeget 1900-ban fizetni a 
„Belvárosi takarék pénztárba4; s hogy ha va
laki a befizetés után sem mehetne ki Párisba 
elhárithatlan akadályai miatt, részvétjegyét 
másra ruházhatja, avagy 260 frtos tőkéjét 
10 százalék kezelési költség levonása után 
visszaveheti! Fel tehát Párisba! Iratkozzunk 
he a „Budapest—Paris* Magyarok társas ki- 
rándulása utazói sorába! — Mint már közöl
tük, varosunk s megyénk inlelligencziájában 
szép mozgalom indult meg a kiránduláson 
való részvétel szempontjából, s annak ve
zetésere a következő helyi bizottság alakult; 
Szabolcsmegye — nyíregyházi rendező bizott
ság. Tiszteleti elnök: báró Feüitxteh Ver- 
thold, főispán. Elnök : dr. Meskó IAsz lé, or
szággyűlési képviselő. Jegyző: dr. Prok Gyula 
ügyvéd, szerkesztő, a Bessenyei kór főtitkára, 
tagjai pedig dr. Vartok Jenő r. lelkész, Vencs 
l/iszló polgármester, Ferencii Miksa bank
igazgató, Haas Ignicz nagybirtokos, Halasi 
János ügyvéd, 7nezédy Lajos m. főlev«*ltár- 
nok. szerkesztő, Jósa András dr. vármegyei 
főorvos, Kovách Elek ár. kir. közjegyző. Ko
rányt Imre gyógyszerész. Martinyi József fő- 
gymn. igazgató, Popp György kir. pénzügy- 
igazgató, dr. Ilosenherg Emil orvos. Sütő Jó
zsef ügyvéd, takarékpénztári titkár, Somogyi 
Gyufa kir. közjegyző, Wouvermann Ft re néz 
kir. törvényszéki biró, Elzár Kálmán kir.

főügyész helyettes. Mikecz János alispán. — 
A bizottság minden tagjánál, nemkülömben 
szerkesztőségünknél lehet jelentkezni e töké
letes úti élvezetet Ígérő kirándulásra. A ko
rábbi jelentkezés az áremelkedésen lelül azért 
is ajánlatos, mert csak korlátolt számú helyek 
állnak rendelkezésre.

— A községi hitelszövetkezetek felállítása 
érdekében élénk érdeklődés mutatkozik a var
megye területén. Andrássy Kálmán buji re
formátus lelkész, mint a vármegye gazda
sági egyesületének megbízottja, legközelebb 
Pálrohán, Ibrányban, tíerczelen előadásokat 
tartván, az ottani le. keszek, tanítók <’s jegy
zők közrmeüködeseivel, azonnal megindult a 
szervezkedés. — A nép mindenütt szívesen 
fogadja e segiló •.s/.közt, esak legyem**, kik 
eszükkel és szivükkel a dolog élére álljanak. 
A hol lelkész, tanító és jegyző közős jóaka
rattal munkálnak közjóra, ott minden nemes 
ügy sikerhez Jut.

— Leány álom. Ez a czime egy dallamos, 
talp alá való inazurkanak. a melyet Riszdor- 
fer Anna kisasszony, az ismert zongoramű
vésznő szerzett. A „Leány álom* nem első 
kísérlete a kisasszonynak a zene irodalom 
terén, mert csak nehány hónappal ez. előtt 
adta ki „Emília“ cziinű bájos kéri illőjét, a 
melyet a fővárosi sajtó egyhangú e l ism erés 
sel és lelkesedést I méltatott. A nagy nép
szerűségre teljes igényt tarló mű Szabóm' 
Nogáll Janka úrnőnek, a kiváló beszel)’ Író
nőnek van ajanlva. Olvasó közönségünk ügyei
mét annál készségesebben hívjuk fel ezen uj 
tánezdara ra. mert finomsága, gyönyörű dal
lamossága mellett szinte szokatlanul pompás 
táncz zene.

— Revanche-piknik. Fényesen sikerűit 
úgynevezett revanche mulat-ágot rendeztek 
e hó 11-én a Víg-társaság február l-én 
tartott mulatságán reszt vett fiatal embe
rek. A mulatság kivilágos-kiviradlig tartott, 
úgy hogy a fiatalság m *g reggel 7 órakor 
is tüzesen rakta a jó magyaros „Asszony, 
asszony, az akarok lenni* dallama mellett. 
Egyesítve volt ez estén a baj a kellőmmel, 
a Irakk az. egyenruhával s mondhatni, hogy 
oly kedélyes, fényes társasagok év« k óta 
nem látott az ipartestület csarnoka együtt 
mint ez alkalommi!. — A jelen volt bajos 
hólgykoszoru névsora a következő: Asszo
nyok: Eötvös Pa n ■■. Ekés Károlvin*, Fejér 
Barnáné. Gaal Andr.isné. Korzók Lúszlone, 
Klein Istvánné. Leövey Elekné, Mezössy Gusz- 
távné, Martinyi J i/sefné. Mikécz Gyűl .iné, 
Okolicsányi Lajosne. Zoltán Imréim. Leá
nyok : Eötvös Mariska, Dobos Anna, Fejér 
Juliska. Mezössy Anna. Mezössy Gizella. .Mar
tinyi Margit, Miktícz Margit, Mikecz Ilona, 
Zoltán Margit, Zoltán Boriska, Zoltán Ilona.

— Nagyszabású vivóverseny. Kiváló elve
zetnek lehetnek részesei az újabban any- 
nyira fellendült vívás sportkedvelők a f. hó 
26-án d. u. i órakor Debreczenben tartandó 
vivóversenyen. A versenyre, melyet Szigeti 
Benedek Sándor kitűnő fiatal mester az itten 
is előnyösen ismert Benedek Gyula vivó- 
tanár rendez, megvannak nyerve a debre- 
czeni legjelesebb erőkön kívül a következő 
országosan ismert mester- és ainateur vivők : 
Italó Sautell, br. Bot hmer, Halász Zsig- 
mond, továbbá Iványi Gyula, Porteleky 
László, és Bay Alajos urak. kik az e hóban 
az ország érdeklődése mellett Budapesten 
lefolyt nagyméretű vivóversenyen majdnem 
kivétel nélkül részt vettek. A versenyt ren
dező mester helyes világításba hozására 
pedig megemlítjük, hogy tava y részvett a 
bécsi jubileumi versenyeken, hol a conli- 
nens legjobb mester vívóival mérkőzve ezüst 
dijat nyert.

Népszámlálás. Tudvalevőleg a törvény 
minden tizedik év január hó 1-ére, az egész 
ország területére népszámlálást rendelt el. Az 
igy 1900. január l-én megejtendő népszám
láláshoz .tz. országos statisztikai hivatal most 
küldi szét a községeknek a szükséges nyom - 
látványokat.
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— Halálozás. Szolnoki Jdrmy Jenöné 
szül. csepei Zoltán Katalin folyó hó 10-én 
élete ül-ik évében Gáván meghalt. Temetése

,11 -én ment végbe ev. ref. egyház szertar- 
' tusa szerint, nagy részvét mellett.

— Nyilvános nyugtázás. Az ev. ref. egy- 
. ház orgona-alapjának javára rendezett mű
kedvelői előadás alkalmából ez alapra Gö- 
rörnbei Péter ev. ref. esperes ur 2 Irtot kül
dőt!, amiért fogadja az egyház köszönetét. 
Nyíregyháza. 1833. márczius 10. Az cv. ref. 
ctjyház elöljanim ítja.

Erdóegés. A Nyírbátor város tulaj
dona! tevő u. n. Rozsnyáros erdőben tűz 
volt f. hó 17-én. a mely az erős széltől ger
jesztve, csakhamar mintegy 20 holdnyi terű- 
lelett elborított. Az erdőben dolgozó 50 —60 
favágó és a városból érkezett segítség pár 
órai derék munkával véget vetett a tűznek. 
A veszedelem származásának oka nyilván 
gondatlanság, és a tavaszszal a határban szo
kásos retfelgyujtásokból terjedhetett át a tűz 
az erdőbe.

— Borkóstoló. A zempléniuegyei gazda
sági egyesület már évek óta rendez borkós
tolókat azon czélból, hogy a Tokaj-Hegyalja 
hírneves borait a termelők azon bemutat
hassák. Ama körülmény, hogy a borhamisí
tások meggatlására országszerte megindult a 
mozgalom, arra bírta a gazdasági egyesű'e- 
tel, hogy ezen borkóstolót a jelen évben 
szélesebi) alapokon és aranyban megtartván, 
úgy a hazai, valamint a külföldi kereskedők
nek bizonyságot nyújtson arról, hogy a 
Tokaj-Hegyulján a szomorúan konstatált nagy 
mcnvi-egü ola>/. bor mellett még mindig 
kapható jó minőségű hamisítatlan régi és uj 
bor nagyobb inenyiségben. Az idei borkós
toló f. évi márczius h > 25-én es 26-án, 
Satornlja Pjhelyen, a vármegyeház nagyter
mében tartat ik meg. A kiállítandó borokat, 
egy biraló-bizotlság, melynek tagjai terme
lőkből és borkereskedőkből állanak, a bor
kóstoló előtt meg fogja vizsgálni.

— Vádalá helyezett jegyző. A nyíregy
házi kir. törvényszék llotray A jogion papi 
körjegyzőt hivatalos hatalommal való vissza
élés vétségé es személyes szabadság megsér
tés vétsége miatt vád alá helyezte. A tör
vényszék végzését a debreczeni kir tábla is 
helyben hagyta.

— Álarczos rablók támadása. Jeles Gyula 
nyir-lugosi görög kutli. plébánoshoz 17-en 
ejjel alarezos rablók törtek be. A házheiiek 
mar aludtak és igy a rablók eloke-zűl leiket 
kényelmesen meglehettek ; az ajtót bútorok
kal béta másították, hogy senki se menekül
hessen. Ezután revolverüket kezűkben tartva 
berontottak az alvó lelkész szobájába, de a 
káplán szerencsére fölébredt s az ablakon 
keresztül segítségért kezdett kiáltani. A rab
lók erre megugrottak. A szomszédok üldö
zőbe vették őket, de hasztalanul — elillan
tak. A csendörség megindította a nyomozást.

— A vérzés megszlintetése. Kisö pilla
natra nagy ijedtség tanúd, ha valaki hirtelen 
megsebesül és erős vérzés indul meg. Ha 
nincs kéznél orvos, többnyire nem tudjak, 
hogyan kell csökkenteni a heves vérzést. Pe
dig könnyen megjegyezheti magának kiki a 
következő egyszerű es biztos módot a vérzés 
elállítására. Vegyünk egy kis vattát, mártsuk 
forró és tiszta vizbe és tegyük a sebhelyre. 
Az eredmény meglepő lesz. Meg ha az ütér 
sebesült is meg, rögtön eláll a vérzés. Ha 
nem martjuk vizbe. vagy ha a viz hideg, 
nincs kellő eredmény.

Uj rendezett tanácsú város. A belügyminiszter 
S.-A.-Ujbely rendezett tanácsú város szervezési, 
szabályrendeletét az ellene beadott íelebbu- 
zések elutasításával jóváhagyta. Az uj r. t. 
város tisztválasztó közgyűlése f. hó 24-én 
lesz. A pályázati határidő márczius 23. A 
polgármester fizetése 1700 Irt, 300 frt lak
bérben, az árvaszéki ülnők liz. 1200 frt 200 
frt lakbér, a főjegyzőé 1000 frt 200 frt, a 
főügyésze 500 frt, a pénztarnoke 3<KM-200, 
700+200, az ellenőrré 800 +  200, építési

felügyelőé 700, a gazdáé 600, a rendőrbiz
tosé 500+150, igtatóé 500+100. irattárosé 
600+100, 3 írnoké 400 -  400 +  100-100. a 
rendőrtollnoké 500+100, a végrehajtóé 550, 
egy óvónőé 400, szülésznőé 100 Írtban van 
megállapítva.

— József és Sándor. Márczíusban két 
nevezetes névnap van: a Józsefek és Sán
dorok n ívenapja. Mivel pedig statisztikai 
adatok szerint u magyar haza állampolgárai
nak körül egytizedrésze ezt a két szép nevet 
viseli, ősidőktől fogva márczius havában 
estek a legvidámabb névnapi ünnepek. A 
téli névnapok is hangosak es vidámak és 
népesek szoktak lenni, de a József és Sándor 
napok mindenkor tültettek az Istvánokon, 
Mártonokon s Dánieleken. A inárcziusi név
napokon versenyt Örvendenek az emberek, a 
télnek, hogy szerencsesén elmúlt s a tavasz
nak, mely mindenkinek iger valamit. A zárt 
falak között való vigadas utolsó alkalmai 
ezek, utolsó fellobbanásai a farsangi kedvnek, 
mely ha a böjtbe át csap is, József es Sán
dor napján túl nem igen tobzódik tovább. 
Ezek után kezdődik a polgári humvazó szerda, 
meghozza i meleg vszakok szolidabb erkől- 
eseit. Statisztikai adatok bizonyítják tudni
illik, hogy dac/ára a zöldi) li mulatságoknak 
és a nyári hőségnek, áprilistól szeptember 
végéig 15 s/.a/al-kkal kevesebb bor szokott 
elfogyni mint októbertől márczius végéig. 
Mióta ez az adat köztudomásra jutott, a 
márcziusi névnapok alkalmat természetesen 
jobban kiaknázzák az emberek. Ez a/, oka, 
hogy József és Sándor napjánál vidámabb 
dátum nern igen van a/. í vben. A regi vers 
is ezt tartja:

Akit ross k. dviee-k talál József napja,
Az tő kedvből réttét icásnap kikaphatta,
1>* lu  f**l u tn vidít 8>-ai Józ* f. s**iű S ándor:
Követ kóa* nyakadba, boldogtalan vándor !

A művészeti oktatás az iskolában. A
százkezú Wlussics miniszter volt, aki körül
belül egy esztendővel ezelőtt reformokkal 
lepett lel középiskolát tanítás terén. A bolt 
anyag melle o latúzb* az ö-ökk** eleven mű
vészeteit, a rideg betűkhöz a magasabb 
igazságtól arado. megkötött .•letel, i művészet 
eletet, a.nini kőben, vásznon ránk marad, 
s még lovaid) a jövőre Alig lehet eléggé 
megszívlelni bölcs rendelkezés lojitossig.it. 
A miniszter nagyot csel k*/.u: szemet nevel, 
látni tanít es erezni. Eddig csak az iró- 
művész volt a kozön>ég közkincse - nagy
jában v -ve igaz ez — Hellas bukása óta 
máig Csak a renai-incee egy időre kivétel, 
de ez is es ik a fő urak számára. A betű mű
vészétén kívül a többi el volt zárva a „min
denki* elől. Ezt a nagy elzárt világot nyitja 
most meg a miniszter, fajdalom nem nekünk, 
felnőtteknek, mert a műveszet élvezetére soká 
kell nevelődni, csak a jövőnek. De ez is nagy 
dolog. Életünk napról-napra sivárabh lesz, 
miiéiig több és súrgő-ebb tennivaló vár ránk, 
kivált miránk magyarokra, a kik 1000 eszten
deig csak a szántóföldjeink határait méreget
tük, azt is jó görbére, mo-t* eljön íme a 
Hellas óta lappangó művészet, hogy uira 
mindünkké legyen, ig izálun, mint a renai 
sánc ban, most a szegényeké is. E'öjön, 
ragyogó pompában, mint egy tünderálom, 
hogy szépítse életünket. Mikor napról-napra 
dolgoznunk kell, jön, hogy pihenni, élvezni 
tanítson; mikor a tudományban csalódunk, 
érezni segítsen. Nemcsak a nagy művészet 
teszi azt, meg inkább a kicsiny, mely háza
inkba fér * olt meglapul A könyvillus/.trá- 
cziók. A miniszter jól tudja azt, hogy tudja, 
megmutatta akkor, mikor a Nagy Képes 
Világtörténet *t az össze* iskoláknak meg
szerzésre ajánlotta. Seg dkönyv ez az ő ter
veiben; sőt több is. Ez oktatva szerez gyö
nyört s nem is csak a kicsinyeknek, hanem 
nekünk is, önző n igyokn ik. Fényes reproduc- 
tiókbuu a világ egész műveletének történetét 
adja, szövegben s pompás képekben egy
szerre. Olcsó i*. részlet lefizetésre is meg lehet 
szerezni, sőt fűzet kben is. (Minden héten 
egy füzei, ára iü kr.) A nagyjelentőségű 
vállalkozás nem tevesztheti el czélját, mert

felismerte az idő szükségletét, s ahhoz alkal
mazkodott. A munka jelentőségét pedig fel
ismerte a miniszter, s megtette érte, a mit 
tehet. De a főtennivaló e téren a közönségé.

— A tanító községi adója. A közigazga
tási bíróság nemrég érdemes határozatot ho
zott a felekezeti és egyesületi tanítók érdé- 
k *hen. Kimondotta, hogy a néptanítónak nem 
kell községi adót fizetnie. Az elvi jelentőségű 
határozat története a következő: A községi

I adó fizetése alól tudvalevőleg a legutóbbi
j  időkig, az állam hivatalnokain kívül többek 

közt a néptanítók is föl voltak mentve. Újab
ban azonban egyes községek a tanítóra is 
kivetették a községi átlót, mert úgy okos
kodtak, hogy a felekezeti és társulati tani 
tokát kedvez**s nem illeti meg. így a többe- 
között M. fővárosi igazgatón is megvették k 
községi adót. Az igazgató meg volt győződva 
a követelés törvénytelenségéről és ezért e 
tanács és a közigazgatási bizottság elutasita 
végzései után panaszával a közigazgatási bió 
ló-ághoz fordult, mely 2753. számú Ítéleté
vel az 1*70. évi XXIX. es az 1H8('». évi XXII- 
törvényezikkek alapján kimondotta, hogy a. 
néptanítók föltétlenül, vagyis nem tekintve 
azt. hogy állami, községi, felekezeti, társulati

: vagy magániskolánál imikó lnek-e, a községi 
adó alól mentesek, mdy mentességtől néni 
fosztotta meg őket sem az 1*72. XXXVI. 
tőrvényezikk, sem a közigazgatási bíróság iak 
a múlt évben hozott 3. számú döntv -nye

— Nemzetközi nagy lóvásár Érsekujvárott. 
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület dini 
a f. évben rendezendő XVII ik neinzetk »zi 
lóvásár Érsekujvárott i Budapest > s B-e-iől

i gyorsvonaton 2 - 3  órányi távolság) ismét má
jus hó első hétfőjén s az ezt meg « lőző va
sárnap délután vagyis ápril hó 10-án dél
után és május hó 1 éi i fog megtartatni. 
Ezen lóvásár Magyaroszágo i t legj-denb-ke- 
nyebb és a legkeresettebb, melyet a tenyész
tők és kereskedők egyaránt fölkeresnek. Fii
ként a külföldi kereskedők szokták az ér><*k- 
ujvari .lóvásárt fölkeresni. A mull évben is 
500 drh. különféle használatra való ló átlá
tott el Lakások és istállók az érsek újvári 
rendórkapitányi hivatalnál rendelhetők.

A Drcyfnss-Ugy és a párisi világ-kiál- 
litás Ezen - -kai hangoztatott ügv, amint 
értesülünk, a kiállítás előmunkálataira a leg
kisebb befolyással sincsen es az annak i 1 -- 
jen megállapított munkaprogramm az utol- > 
pontig végre fog hajtatni. Az úgynevezett 
mérvadó körök egész biztosak abban, hogy 
a Dreyf'Ui-ügyn-k olyan befejezést k* i nyer
nie, mely Francziaország részére a külfö l 
már-mar tartózkodó magaviseletét megvál
toztassa és annak simpáthiáját visszanyerje 
es mint tudjuk, ennek előlegezés.-képén a 
kiállítás vezetőség--, mely nem bukik es vál
tozik a franczia kormányokkal, a külorsz i- 
gok kiállítóival szemben a legnagyobb előzé
kenységet tanúsítja. A pári-i szórakozások 
tekintetében is különböző terv k latnak nap
világot, a melyek közűi a legérdekesebbek 
egyike a .Szajua-folyón úszó ()-IV»ris ile 
vieux Páris)* már a megvalósulás stádiu
mába lépett. O-Páris a világváros legérdeke
sebb rozzan itait fogja az elmúlt századokból 
szemeink ele varázsolni és a Int hónapra 
megállapított programúi minden egyes pont)», 
történelemhű jelmezek igénybe vetek* melleit 
az akkori életmódvt fogja a lehető legerede
tibb módon bemutatni. Csupán cg v irányban 
nem történtek kellő előkészületek *-s pedig 
a várható nagy számú látogatók els/.állá-o- 
lásu tekintetében. Az eddigi nagy szállók 
rendes körülmények között is alig•elegendők, 
de széles körben fog tetszésre tdalin az m 
négy „Grand Hotel*, amelyet a I rocadero 
negyedben a Szajna partján u Vagons-Lits 
társulat emeltet, a melyekben 3000 emuor 
lesz elhelyezhető, részint kö ön-küloii, re- - 
ben pedig kétágyas szobákban. utói>l»i 
társulat már szervezi a kiránduló társaságo
kat, olvasóink figyelmét telni ezekre ku •- 
nősen felhívjuk. A társulni, melynek mag) ír
országi főképviselője a B i lapesli mén tje- V 
iroda, a niáilitása tárgyában kü'>u kimenti)
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prospectusokat bocsátott ki, amelyeken kívül 
lapunk szerkesztője is szívesen szolgál rész* 
letes felvilágosítással.

— Nyomdafesték nélkül fogják maholnap 
a nyomda termekéit készíteni. Nagyjelentő
ségű találmányról ad hirt a franczia Maniteur 
Industrii szakközlöny. Green, angol mérnök 
oly gépet szerkesztett, amelylyel festek nél
kül lehet nyomtatni. Az uj gépet Groydon- 
ban (Anglia) előkelő és híres szakfértiak 
alatt már be is mutatták. Különös kémiai 
papiros kell ehhez a gephez s a villamos 
arammal a betűk által érintett helyek fekete 
színűek lesznek. A kiserietek eddig nagyon 
szépen sikerültek s rövid időn ez uj gépek 
nagy változásokat fognak előidézni a nyom
dászat terén. Green meg azon fárad, hogy a 
betűk helyét ne csak feketére, de bárminőre 
is tudja festeni.

Budapesti levél.
Márczius.

Csodálatos ez a pesti közönség. Néha a 
legegyügyübb reklám lázba hozza, máskor 
meg lúgét mulat a legnagyszerűbbnek ígér
kező, a kíváncsiságot fölcsigázó reklámczikk- 
nek. Tudja az Isten, hogy honnan szerzi az 
információit. Annyira kezd már okos lenni, 
hogy nem az újságokból, annyira pedig már 
régóta okos, hogy ha újságokból is, de leg
alább külföldiekből.

Így történhetett meg az a kissé különös 
esel, hogy a Perosi oratóriumának meg első 
előadását sem hallgatta telt baz, a második 
estén pedig csak úgy ásitozott a sok üres 
széksor. Az u. n. zenei közönség pedig mily 
érdeklődéssel varta ezt az estet.

Az oratórium azonban Becsben igen 
kévéssé tetszett s ekkor lassan elterjedt az a 
tudat is, hogy bizony Németországban is 
majdnem mindenütt megbukott (ha ugyan az 
oratórium egyaltalában számolná bukásra 
vagy sikerre.) Hiúba referálták mar ekkor a 
lapok a szelíd arczu Peroti abbé zsenialitásá
ról, vagy poeziseről, 27 életévéről, meg a 
papa legszentebb tetszéséről, liiaba — a 
közönség gondolt egyet magúban s a tiatal 
abbé helyett mcghodolt Jones Sidney-nek 
(a kik — Szikiay szerint — nem szoktak 
szidni) s a ki fölvette heti programinjábu az 
operana a menést, az titokban megváltotta 
a jegyét a Görög rabszolgához, melyet nap
nap után zsúfolt ház előtt ad a .Népszínház, 
vagy a Gésákhoz, melyben Halton unss még 
mindég vendegeskedik.

Pedig az oratórium estéje igen érdekes | 
volt. Első szaui gyanánt az opera zenekara » 
előadta Fschaikovszky Pathétique symphoniá- 
ját, a világirodalom egyik remekét, mely mint 
egy óriási ketsegbeeses megragadja a hallgató 
szivét s végig burczolja a szelíd busongastól 1 
kezdve egész föl a lázadásig a lelekáliapotok 
minden frázisán. Harmadik részeben valósa- 
gos nihilista lázadást epit fantáziánk abból a 
hatásból, mit reánk gyakorol. Aztán a szo
morú negyedik részben mintha a pusztulás, 
a semmiség fájdalma kiáltozná félénk. Az 
előadás oly tökéletes volt, hogy örök dicső
sége lesz az operai zenekarnak. Az öreg 
Erkel Sándor, ki mint karmester van olyan 
zseni, mint az edes apja volt, kenytelenség- 
ből k. tszer is meghajolt a közönség előtt, a 
mit nagyon nehezen szokott különben meg
lenni.

Az est ezzel az egy száminál már meg 
volt jutalmazva.

Erre felgördült a függöny s ott ült a 
színpadon hosszú négy sorban 102 énekes, a 
hölgyek melyen kivágott fekete ruhában, a 
férfiak frakkban. Szerény tónusban kezdődött 
az oratórium s mély vallásos hangulat vonult 
rajta végig. Ha okos lett volna a közönség, 
behunyta volna szemét, kezeit a mellére rakta 
volna s elképzelve, hogy templomban van, 
egy esztendőre való áhítatot meríthetett 
volna a Perosi szivéből. Úgy, de mi már 
lelve voltunk Fschaikovszky hitet tagadó 
fajdalmával, aztan meg a páholyokban remek
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báli toilettek tartózkodtak, azt is észre kellett 
venni, hogy hogy Széli Kálmán a miniszter
elnöki páholyban ül — bizony senki sem 
képzelte magát templomban.

A színpadon pedig ki volt előre ültetve 
az öt szóló-énekes, aztán ha valakinek sze
repe következett, fölugrott s elénekelte az 
előirt néhány hangol s ismét leült, mire 
jobbról vagy balról fölállott a tövábbi szóló 
énekes, a mi elégge komikus hatást keltett. 
Az oratóriumban sok szép rész volt, az be
fejező hymnusz igen magas színvonalon áll 
Wagner hangszerelés mellett. Végeredmény az, 
hogy Lázár feltámasztása nálunk semmi 
különösebb empeiot nem idézett elő s való
színűleg keveset hozott a jótékonyság kony
hájára is. Vagy talán előadás az operában 
már eleve is egyenlő a deficittel?

Mindenesetre közel jár hozzá oly körül
mények között, midőn az operabaznuk egy 
estére való átengedéséért 2400 Irtot kell 
fizetni. T. i. ennyit kertek attól a bizottság
tól, mely Dankó Pista javára készül konczer- 
tet rendezni.

Dankó Pista, egy czigány javára? Nem, 
hanem Dankó a költő javára. A Posa-feie 
asztaltársasagon és egy nagy csapat czigányon 
kívül kevesen méltányoljak azt, hogy ó egyike 
a legelsőknek az élő magyar dalkóllok közül 
Körülbelül 350 nótát irt s a legújabb stilü 
magyar nóták remekei ezek között vannak. 
Bátrán odasorozbaló a régi nagy cziganyok 
közé: Lavotla, Rózsavölgyi, Bokor utódaként.

A konczertet, — melyen egy színmüvét 
adnák elő, tíz egyesült czigánybanda játszana 
a dalai közül, Jókai fölolvasast tartana, Pósa 
Lajos pedig szavalna — azért rendezik, 
hogy annak a jövedelmiből kitudjak telel
tetni Dankót a Riviérán.

Mert hát a költők s cziganyok reme a 
tűdővesz kétszeres czimen leselkedett ra, mint 
költőre és mint czigányra.

Mielőtt elutazott volna, egy estet töltöt
tünk. (itthon volt, a kotait gyűjtögette egy 
csomóba, aztán ilt-ott leiütve, enekelt belőle 
egy-ket melódiát.

— Es ezt mind itt kell hagyni! szólt 
szomorúan. Pedig még szaporodhattak volna.

Aztán elmentünk a Kálvin*térre, melynek 
egyik sarkúban van az ö éjfélutáni stamin 
kavéhaza. Éj felelőtt igen csendes kis hely, 
női zenekar játszik benne a sletirian-ág ne
továbbjával. Hanem egy órakor, mikor mar 
mindenütt elhallgat a zene. egyszerre ide 
tódul Budapest összes cziganya, s mintha 

, csak egesz nap gyűjtögetnek, olyan zsibaj, 
veszekedős támad.

Dankó Pista kisisten közöttük, l'gy lesik 
minden szavát, mint egy Vajdait. Itt tanítja 
meg őket a nótáira, itt birálgatja meg a 
kollegái szerzeményét és itt lumpolja el velük 
együtt a honoráriumot.

Bezzeg akkor szomorú volt az este. 
Láttam, hogy vannak czigányok, akik nem 
csak a hegedűjükkel, hanem a szemükkel is 
tudnak sírni.

A koncertet valószínűleg a Népszínház
ban fogjak tartani.

Apróságok ■ h é trő l.
A vidám múzsa két napra ismét bevo

nult színházunkba. Ezúttal nem színészek ját
szottak, hanem csepüiágók. De azért a szín
ház zsúfolva volt s a komédiásoknak éhség
től kiaszott arczát a telt ház szinte eltorzí
totta öröm. A mókákon a közönség is szi
véből kaczagott. Ilyen vigság már regen nem 
volt a színházban s ha véletlenül valami ide
gen került volna közzénk, nem a legjobb 
hirt vitte volna a nyíregyházi publikum mű* 
ízlése felől. Különben szegény Sauerteigék- 
tól, kik annyi szomorú nap után végre egy 
víg estét is láttak, a dús jövedelmet, Isten 
úgyse nem sajnálom.

*

Demokráczia jöjjön el a te országod! E 
felkiáltást egy hirdetés adja az ajkamra,

mely egyik helybeli lapban jeleni meg. Egy 
kereskedő felhívja a közönségnek azon 
részel, mely a nagyságos czimet jogo
san, vagy jogtalanul használja, hogy nézze 
meg legújabban bevásárolt áruit. Urjtn 
Istenem, ha a felhívásnak csak az igazi 
nagyságos úrnők engedelmeskednének, de fel- 
kopanna a kereskedő álla. De ne féljen, ha 
nagyságos úrnő kevés van is, annál több 
van, ki magát annak tartja. Ebben a nagy
zási hóbortban szenvedő világban csak akkor 
remélketjük a demokrácziát, ha majd az 
utczaseprő leány is nagyságos kisassz?ny lesz.

C S A R N O K .
A halál.

Szeptember UK
Itt az ősz s a nyár nem fér többe 

vissza. Nem látom többé soha, soha . . .
A tenger szürke, csendes; linóm, szo

morú eső permetez. Mikor ezt ma reggel 
láttam, búcsút vettem a nyártól s üdvözöl
tem az őszt. Az én negyvenedik őszömet, j mely kérlelhetetlenül beköszöntött. Es kér- 

. lehetetlenül közelebb hozza azt a napot, 
í melyre oly gyakran szent áhítattal és borza- 
I dalylyal gondolok . . .

Szeptember 12.
Ma sétálni voltam Lilivel. Jo társnő 

: mindig hallgat, csak olykor veti reám nagy 
i kerek szemeit.

A park mellett jártunk, de jókor vissza
fordultunk, úgy, hogy alig találkoztunk egy- 

j  két emberrel.
Mi.ilatt így hazafel'* ballagtunk, öröm

mel nézegettem hazamat. Mily jól válasz
tottam ! Egyszerűen és szürkén tekint alá a 

! dombról, melynek pázsitja már fonnyadt, s 
utjai a sok esőtől feláztak. A domb mögött 
v.m az országul s azután mezők. De ezekkel 
nem törődöm. Csak a tenger, a tenger az 
enyém . . .

Sleptem!tér 15.
Az a szomorú ház a dombtetőn olyan, 

mint egy komor, rejtelmes rege; akarom,
| hogy ilyen iegyen az utolsó hónapomban, 
i M.i délután mikor dolgozoszobam ablakánál 

ültem, kocsi érkezett mindenféle holmival, 
j Ferenci segített a lerakásnál. S az idegen 

emberek oly zajt csaptuk. Reszkedtem az 
izgatottságtól. Megparancsoltam, hogy ezen- 
lul ilyen csak korán reggel történjék, mikor 
még alszom. Az öreg Ferenci csak azt 
mondta:

— Parancsára, gróf ű r !
De gyulladt szemeivel oly félénken és 

sajátságosán tekintett ream.
Megérthet-e engem ? Hisz nem tud sem

mit. Nem akarom, hogy utolsó napjaimat 
unalmas köznapi dolgok zavarják. Attól tar
tok, hogy a halál nyárspolgárias, közönsé
ges lesz. Azt akarom, hogy azon a napon 
körülöttem minden rendkivúli, nagyszerű le
gyen . . . Október tizenkettedikén! . . .

Szeptember 1H.
Az utóbbi napokban nem jártam ki, 

hanem naphosszant a pamlagon hevertem. 
Nem olvashattam sokat, mert az idegeim 
gyötörtek. Csak úgy ültem csendesen és néz
tem a szürke, csendes esőt.

Lili gyakran bejött s egyszer néhány 
nedves, rothadt virágot hozott, melyeket a 
parton talált. Mikor megköszöntem s meg
csókoltam, a gyermek sírva fakadt, mert 
„beteg* vagyok. Igen, igen, beteg voltain 
azon a szerencsétlen napon, mikor botor 
fővel, ifjú könnyelműséggel . . .  De hagy
juk . . . Lili szeretete annyira meghatott, 
hogy magam is könnyeztem.

Sieptember 21.
Hosszú ideig ültem a dolgozószobára 

ablaka mellett; Lilit a térdemen ringattam.
A szi.rke, végtelen tengert néztük, s inögöt-
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tünk a nagy, magas teremben teljes csend 
uralkodott. S mialatt a gyermek selyemhaját 
simogattam, mely szabadon lógott vállaira, 
visszagondoltam tarka életemre: ifjúságomra, 
mely tiszta és szűzies volt, férfikoromra, 
melyben az élet ide-oda dobált s boldogsá
gomra, melynek — h a j! — oly hamar vége 
szakadt.

Emlékezel-e még arra a csodás, lángoló, 
szerelmes teremtésre, Lisszabon bársonyos 
ege alatt? Tizenkét éve múlt, hogy e gyer
mekkel megajándékozott s meghalt, mialatt 
keskeny karjait nyakam köré fonta.

Lilinek az a szeme van, mint anyjának 
volt csak bágyadtabbak s mélyebbek. De 
megvan a szája ; ez az édes száj. mely akkor 
a legszebb, mikor hallgat, körülötte csak 
pajzánul mosolyog.

Édes kis Lilim, ha tudnád, hogy el 
kell téged hagynom. Sírtál, mert *beteg“ 
vagyok . . .

Szeptember 23.
A napok, melyeket emlékeimnek szen

telhetek, mind ritkábbak lesznek. Hány éve 
már, hogy csak a jövőre gondolok, hogy 
varom azt a nagy, borzalmas napot. Életem 
negyvenedik évében október tizenkettedik 
napját.

Milyen lesz? Milyen lesz? Nem félek 
tőle: de azt vélem, lassan, kínosan közeledik.

Szeptember 27.
Az öreg orvos ma nálunk reggelizett.
— (iról ur, — mondotta, mialatt fél 

csirkét fogyasztót el — szükséges, hogy töb
bet sétáljon, többet legyen a Iriss levegőn. 
Nem szabad annyit olvasni, gondolkodni! 
Töprenkedni. Maga filozófus, maga . . . 
he — he — he . . .

Megköszöntem a tanácsait Lilinek is 
adott tanácsokat, s kényszeredett, zavart 
mosolylyal tekintett reaja. Felemelte a brom- 
adagoinat: talán többet tudok aludni.

Szeptember 30.
Az utolsó szeptember! Most már nem 

tart sokáig! Délután három óra van s én ki- 
számitottain, hány perez hiányzik október 
tizenkettedikéig. 84tí0 perez.

Ma éjjel nem aludtam. Szél kerekedett 
s az felhajszolta a tengert s az esőt. Olvas
tam és vártam, mig az idő múlik. (Gondol
kodni, töprengeni ? Oh nem. A doktor filo
zófusnak tart. Pedig a fejem oly gyenge, 
hogy nem gondolok semmire, csak a háláira! 
A halaira !

Októfter 2.
Mélyen meg vagyok indulva: s megha

tottságomba a diadal erzete is vegyül. (Gyak
ran, ha e napra gondoltam, s ream néztek 
félénkén, kétkedőén, észrevettem, hogy őrült
nek tartanak. Magam is megingottam s meg
figyeltem magamat. Oh nem, nem vagyok 
örült.

Nem hiszek a végzetben! Azt gondolom, 
hogy az ember s a halál között folytonos 
összeköttetés áll fönn. Az akaratodtól függ, 
hogy milyen órában lépjen elibéd . . .

Október 3.
Mi az öngyilkosság ? Önkényes halál. 

De senki sem hal meg önkénytelenül. Az 
élet feladása s odaadása a halálnak : minden
kor n gyöngeseg eredménye; s a gyöngeség 
a test, vagy a lélek betegségétől származik. 
Az ember nem hal meg előbb, mielőtt bele
egyezését nem adta . . .

Beleegyeztem-e ? Alighanem ; mert azt 
hiszem, megőrülnék, ha októoer tizenkette
dikén nem tudnék meghalni . . .

Október 7.
A szél erósbödött; a tenger zúg, az 

eső paskolja a háztetőt. Az éjjel nem olvas
tam. hanem felvettem köpönyegemet, lemen

tem  a partra, egy kőre ültem.
Mögöttem volt a sötétség s a domb a 

házzal, melyben Lili, az én egyetlen kis Lilim

alszik. Előttem a zugó tenger vetette lábaim
hoz a piszkos habjait.

Egész éjei ezt néztem s úgy gondoltam, 
hogy ilyen a halál, vagy az, a mi a halál 
után következik: végtelen, tompán zugó sö
tétség. Él-e majd tovább egy gondolatom, 
egy sejtésem s figyel-e majd az örökös zú
gásra? . . .

Október 8.
Három rövid őszi nap, s megtörténik. 

Mily türelmetlenül várom az utolsó pillana
tot. A legutolsót! Nem lesz e az öröm, a 
kéj pillanatja ?

Három rövid nap s a halál ide belép 
hozzam a szobába. Vájjon hogy fog visel
kedni ? Úgy bánik-e velem, mint egy féreg
gel ? Torkon ragud »*s uiegtojt? Vagy pedig 
kezével agy velőmbe nyúl?

De én szépnek, nagynak, vadnak és fen
ségesnek tartom.

Október 9.
Ma reggel, mikor lehet Lili térdemen 

ült, mondtam :
— Ha most távozom tőled, sírni fogsz?
A gyerek odahajtotta fejét keblemre s

keservesen zokogott. A fájdalom összeszori- 
totta torkomat.

Különben lázam is van. Fejem forró s 
reszketek a hidegségtől.

Október 10.
Ma éjjel nálam volt, nálam volt! Nem 

láttam, nem hallottam es mégis beszéltem 
vele! Nevetséges, de úgy viselkedett, mint 
egy fogorvos.

— Legokosabb lesz, ha mindjárt hozzá
látunk ! — mondotta.

De én nem akartam és védekeztem. Né
hány mogorva szóval elküldtem.

.Legokosabb lesz, ha mindjárt hozzá
látunk !‘ Milyen hangon mondta ezt. A velő
mig hatott! Oly józanul, unalmasan, nyárs- 
polgariastn beszélt! Soha még ennyire nem 
csalódtam! . . .

Október 11. (éjjel 11 órakor.)
Értem-e? Oh higyjétek el, hogy értem!
Fél óra előtt, hogy szobámban ültem, 

beront az óreg Ferencz kikelt arczczal, sirva :
— A kisasszony! — kiáltotta — a gye

rek! Ah jöjjön gyorsan/
Es én rohantam.
Nem sírtam, csak hideg borzadály futott 

végig vállamon. Ott feküdt ágyacskájaban s 
fekete haja körülövezte halvány arczocskájat. 
Letérőd lem előtte; nem tettem semmit, nein 
gondoltam semmire. Az öreg orvos jött.

— Szivszélhúdés . . .  — mondotta, s 
úgy intett fejével, mintha meg sem volna 
lepve. Ez a kotyvasztó azt hiszi, hogy érti.

De én — én értettem! Oh, mikor egye
dül maradtam vele, kívül zúgott a tenger, 
az eső. Az asztalra ütöttem öklömmel s 
egyszerre v:v,gos lett előttem minden. Húsz 
év óta várom erre a napra, mely egy óra 
múlva kezdődik, a halait, s bennem, mélyen 
a lelkemben, megrezdült valami, mely érez
tette velem, hogy a gyermekeket nem hagy
hatom el. Nem tudtam volna meghalni éj
félkor, s meg kell halnom! Ismét elküldtem 
volna, ha hozzam jön. De ő elment a gyer
mekhez. inéit akaratomnak engedelmeskednie 
kellett. Magam csaltam az ágyadhoz a halált, 
magam öltelek meg, kis Lilim!

Isten veled ! Isten veled ! Talán odakünn 
egy-egy gondolatodat, érzelmedet viszont
találom. Mert látod, a mulató forog, s a 
lámpa mécse, mely halovány arezodat vilá
gítja, nagyokat pislog. Hideg kis kezedet 
tartom és várok. Mindjárt eljön hozzám is 
és én csak inteni fogok s becsükön a sze
memet, mikor azt mondja:

— Legokosabb l.-sz, ha mindjárt hozzá
látunk !

Közönség köréből.’ )
\

Fulmus Tro jes  . . .
Nyírbátor, márczius 15.

Az itteni közvéleményt a központból 
érkezett az a jelentőségteljes hír foglalkoz
tatja, hogy a múlt évben megejtett jegyző- 
választást a közigazgatási bíróság megsem
misítette.

Ez Ítélet közelebbről még nem ismere
tes és igy nem tudhatni, a panasznak micsoda 
indokai vétettek a megsemmisítő ítélet alapjául.

A véletlenség vagy a sors úgy akarta, 
hogy a Nemes Béla jegyzővé választásának 
hatósági megsemmisítésével egyidőben tör
ténjék a Nemes-pártnak kudarcza Nyírbátor
ban; és úgy rendezte, hogy mialatt Buda
pesten a választás fölött ítélkeztek, azalatt a 
párt volt szervezője, vezére, a fölebbezési 
eljárás folyamán pedig tanácsadója és nagy
tekintélyű védője bizalmas levőiben másnak 
ajánlotta föl a jövő jelöltséget és támoga
tását. Maga a körülmények ezen összetalál
kozása is rendkívül érdekes; de még érde
kesebb maga a levél, melynek hű másolata 
a kővetkező:

.Feladva Debreczen, 99. jan. 22. Te
kintetes Sántha Béla jegyző urnák Nyir- 
Bátorban. — Budapest, 1899. 21/1. Édes 
Béla öcsém! A vörös kereszt kórházból 
jővén, bementem a közigazgatási bíróság
hoz, ott megtudtam, hogy a jegyzőválasz
tást megsemmisítik. Ajánlom tehát az em
berekkel előzékenyen bánni; én ha meg
gyógyulok, pártján leszek, számíthat reáin. 
Egész jóindulatilag tudatja őszinte bátyja 
Balog Ferencz s. k.“

Egészén szokatlan a Balog ellen megin
dult harezban ilyen sorokat olvasni. Aztán 
mondja valaki, hogy a mi időnk néha meddő?! 
Balog kíméli és támogatására köti le magát 
azoknak, akik őt nem kíméltek és ezután még 
inkább minden módot felhasználnak, hogy a 
közéleti szereplés útjáról leszorítsák, vagy a 
nyilvános szereplés utján legalább feltartóz
tassák. Ó mindamellett nem idegenkedik a 
másik párt, a reformerek álláspontjától, velők 
érez, osztja a párt általános irányát és te- 
ledve csapot, papot, pártvezérséget, szorult 
helyzetében szívesen megalkuszik — ugyan 
milyen borravalóért? Majd a későbbiek fog
ják megmutatni, hogy a párt örülhet-e vagy 
búsuljon a Balog átlépésén. Az is más kérdés 
aztán, hogy a pártnak egy hátrakötött kezű 
szent Sebestyén, aki bizonyos állat erejével 
tűri a beléje lőtt nyilakat, a közélet harezme- 
zején fog-e imponálni ?

Azt hiszem azonban, hogy az uj válasz
tás kilátásaiban beállott ez a fordulat meg
érdemli a közvélemény figyelmét is Mert ez 
az elpártolás előreveti árnyékát a Nemes-párt 
sorsára nézve, amely igy pásztor nélkül 
maradt és könnyen elszéledhet. Sántha pedig, 
a ki a múlt választási mozgalmak alatt tűrni 
volt kénytelen az ellene működő taktikát es 
az ellene szőt intrigákat, most hosszú tűrés 
után, úgy látszik, elégtételt kap.

Legérdekesebb volna annak a kutatási, 
milyen a véleménye az elpártolásról annak a 
13 urnák, akik a B dogon véghezvitt erköl
csi szerecsenmosással nagy felelősséget vállal-

•) A t e rovat alatt kttalöt ekért a f«*lelős^é* 
beküldőt ille ti. Sterk.
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tak magukra s annak idején számot kell 
adniok a közvéleménynek, mert az éremnek 
az a másik oldala, hogy a tükör, melyet a 
13 ur állított ki a Balog erkölcseiről, távol
ról sem tökéletes. Ha eddig maguktól rá nem 
jöttek erre a valóra, e levél is felnyithatja 
szemüket, s legalább némiképen megapad 
tapasztalatlan rajongásuk dagálya.

Bizonyára kissé melankóli us olvasmány 
lesz ez a levél a 13 urnák, és a csalatkozás 
érzése fogja őket eltölteni. De csak olvassák, 
mert egyelőre az ő dolguk megérteni és inél- 
tá iyölni. bogy miként egyeztethető össze 
Balog eddigi s ereplesével és pártvezéri állá
sával a jövőre kötelezett ilyetén magatartása. 
Mindenesetre elég alap van arra, hogy vala
melyes Ítéletet mondjanak volt vezérüknek 
tisztességérzetéről.

Mindezek a körülmények tagadhatatla
nul némi biztosítékot nyújtanak a közeli 
változásokra nézve a nyírbátori kőzállapo- ; 
tokom, de itt minden annyira kiszámítha
tatlan, hogy bízni sehogy sem tanácsos, mert 
a kulisszák mögött a nyugalom egyelőre nem 
fog elkövetkezni. —f.

Különfélék.
Tolsztoj a házasságról. Szergcnjen1 o orosz 

iró nagy érdekű könyvet adott ki a napokban 
arról, hogy mint el és dolgozik Tolsztoj. 
Egyszer Tolsztojnál (egy estélyen* szoba ke
rült a férti es a nő egymáshoz való viszonya, 
az a kérdés, melyet ó oly különösen akart 
iik-goldani a Kreutzerszonataban s m* Ív egész 
tiltakozó irodalmat támasztott ugv Orosz
országban, mint a külföldön. A To sztojnál 
folyt beszélgetés alatt a társaság nagyobb 
része a nőt beakarta feketíteni, a féifit pedig 
védelmezni igyekezett.

Tolsztoj figyelmesen hallgatott, azután 
igy szólt:

Szabad e nekünk s/.igoru követelménye
ket tam isztanuiK a nővel szemben s öt 
ócsárolnunk, mikor mi magunk készítjük elő 
a nőt mindenfele igazs igtal m-.igr • es hazug
ságra? Nem azt becsüljük « a nőben leg
többre, a mi az ő nemere vonatkozik s nein 
kizárólag ezért veszszüz-e nőül ? S akkor

azt akarjuk, hogy barátunk legyen. Ez hazug 
állapot. A barátot a férfiak közt keresem. 
S a barátot egy nő sem helyettesítheti nekem. 
Ha ez igy van, akkor az ember miért csalja 
meg a sujat feleségét s miért mondja neki, 
hogy ő a legjobb barátja ? Ez még se 
egyenes eljárás.

— Mit tegyünk hátv Hogyan őrizzük 
meg a békét családunkban ? — kérdezte a 
jelenlevők egyike.

— A férfi a saját maga által teremtett 
helyzet összes súlyát vegye magára s a nő 
iránt legyen elnézéssel, — monda Leó Niko- 
lajevics s szavából meleg őszinteség áradt 
ki. — Semmi köiülmcnyek közt s semmiért 
a világon nem szabad elvonnunk oltalmazó 
kezünket mert a házasság a bűnös világ 
legtöbb férfiára nézve felemelő. Ha valamelyik 
asszonyt felesegünknek választottuk, ez által 
a világ valamenny többi asszonyát mintegy 
nővérünkké tettük. Ebben rejlik a házasság 
mely értelme. H.i valaki emellett szűzies is 
tud maradni, a nélkül, hogy természetét meg
tagadná, akkor ez nagy szerencse.

S Leó Nikolajevics elbeszélte, hogy is
mert egy házaspart, kik éveken keresztül 
mint testvér és nővér éltek egymás mellett. 
Egymáshoz való viszonyok egyformasaga 
annyira elragadta Tolsztojt, hogy levelet irt 
az asszonynak s szerencsét kívánt neki vi
szonyuk tisztaságához. E ievelre váratlan fe
leletet kapott, mely különben egészen meg
hatotta. Az asszony elhárította magától a 
dicséretet s kijelent-*, egy legforróbb vágya 
férjének nemcsak barátnője, de igazi fele
sége is lehetni, hogy gyermekei legyenek, de 
férje tiszta viszonyban akar vele élni s ő 
aláveti magát akaratának.

Mikor ezt Tolsztoj elbeszélte, annyira 
ellágyult, hogy sírni kezdett s azután igy 
folytatá:

— Közülünk, bűnös emberek közül ki 
merészelné szemrehányással illetni ezt a pártit, 
ha vegre mint férj es feleség kezdenek élni? 
De mily nagyszerű dolog e szerény asszony
nak nyílt szivü vallomása és nyugodt meg
hajlása férje akarata előtt !

A legdrágább jegygyűrű. A newyorki elő
kelő társaságnak a közel jövőben b*g.*rd'*ke- 
sebb esemenye William K. Vanderbilt és Vir
ginia Fair esküvője, mely április 4-én lesz New- 
Yorkban. A vőlegény is, a inenyaszszony is a

dúsgazdag newyorki milliomos családból szár
mazik. — A menyasszonynak a jegygyíi Qje 
körülbelül százhuzezer forintba került és ez 
már a milliomosok hazájában is valami. A 
gyűrű átmérője egy hüvely. A menyasszony 
nem is hordja, ha sétálni megy, mert fél, 
hogy ellopják, hanem csakis akkor viszi 
magával, ha kikocsizik. A keztyübe lyukat 
kellett csinálni, mert másként nem lehet rá
húzni a hatalmas gyűrűre.

A vasúton. A kalauz bejön a jegyekért:
Jancsika, aki anyja térdén ül kérdi a 

mamától:
Most teli mondani, hogy csal tétéves 

vagyok ?

Méltatlankodás. Koldus: Kérek egy kis 
alamizsnát. lTr: Ep egészséges embernek nem 
adok semmit. Koldus: Hát csak nem akarja 
az ur. hogy a maga rongyos krajczárjáért 
kitörjem a kezein.

Meggondolatlan óhaj. Paraszt: Na öregem, 
hat mert olvan nagyon kerted, hát 1000 
forintra biztosíttattam az életedet. Feleség; 
Ah, csak már megkaphatnék azt a pénzt !

Elvezet. Miért jár Krispiudli ur az ope
rába. hiszen süket és mindig akkor megy, 
ha a rut primadonna énekel ?

— Azért élvez ő az előadásból.
— Mit élvez ?
— Hogy a közönség milyen arczokat vág.

P iaczi á r a k .
-- Márt-ziui fi.

Búza . . . 9.20 9.30.
Ku/.s . . . 7.10 7.15.
Árpa . . . . 5.50 5.55.
/.ab 5.70.
Tengeri . . . 4.35 4.45.
Faszuly . . . —.— — .
Szesz literenként 17', fi »■/..

S z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
B. P. urnák Budapest. Becse* kul-lemeiiyét :to-iki 

-z.tnmukl>an köz--tjük. Szive- iuegeinlekeze*eért 
hálát ktozrtnetünket.

Hirdetmény.
Van szerencsém a n. e. közönséget tisz

telettel értesíteni, hogy

táneztanit ;si óraimat
az ág. ev. központi e érni iskola dísztermé
ben folyó évi márczius hó 11 -* n. szombaton 
megkezdtem.

Tanm ódszerem  annyira ismeretes, hogy 
szükségtelen azzal bővebben foglalkozni: tö
rekszem mindég a korral haladni, nem létezik 
újdonság e téren, melyet külföldi ismeretsé
gem nyomán azonnal meg ne szerezzek.

Óráim at ismét úgy rendezem be, hogy 
egyik nap a kezdőknek, másik nap a hala
dóknak fogok előadást tartani, hogy tanít
ványaimnak elegendő idejók legyen iskolai 
teendőiket is elvégezni.

Belratások eszközőlhetők délelőtt 8 órá
tól K>-ig, délután 2 órától 4-ig lakásomon: 
kállói-utcza 9. szám, Ungár Lajos úr házá
ban (Mendek-féle ház). 146—2—2

Magamat és iskolámat a n. é. közönség 
becses pártfogásába ajánlva, vagyok

mély tisztelettel
Nyíregyháza, 1899. márczius hó.

Alföldy Károly
t>kl. tá n czia n itó , a m agyarornzági 

fá n ezta n itó k  cqycnuU trnrk a lelnoke , 
én a  viznga-bizottsng tag ja .
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R E I N E R  F L Ó R A
N Ó I  D IV A T A R Ü S J N Ó .

F ő fa lé t :  D K H K K C Z K N ,  K ossuth-utcza fi.
F ió k ü z le t! N Y Í R E G Y H Á Z A ^  F a z o n ) in té z z .

Maár-féle ház, a volt .Európa* szálloda tőszomszédságában.

Szives tudomására hozom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség
nek, hogv N yíregyházán, P azonyl-u tczán , 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, 
bogy Debreczenben már kivívott jó hírnevemet itt is érvényre juttassam 

Szükségét láttam annak, hogy helyben egy elegánsabb, finomabb 
női d iv a tán ! Mák-Üzletet létesítsek, mivel itt eddig egy kizárólagos ilyen 
üzlet nincs.

Mint divatárusnó 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. Uyász- 
kalapokat 1 - 2 óra alatt elkészítek és ilyeneket készen raktáron is tartok

Tisztelettel
R e ln o r  F ló r a

. 0 - 6 —4 női divatárusnó, Oebrecten él Nyíregyháza.

Nyomatott Nyíregyházit] Jóba Elek könyvuyotndAjában.


