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Husvót.
Ebben a sivár materialista világ

iján igazán jól esik, ha a sturgle fór 
life on felülemelkedve néha ünnepe
lünk. Kihalt szivünkből a vallásos
ság, a pozitivizmus, a materialisz- 
tikus felfogás teljesen hatalmába kerí
te tt .  A létért való küzdelem elnyom 
bennünk minden érzelmet, nem lelkesít 
többé semmi. Sivárul józanok va
gyunk. Szivünk már csupán egy lel
ketlen, érzéketlen hustómeg, az agy 
zsarnoki deszpotizmussal uralkodik 
minden érzelmünk felett. Az emberi 
nem elfásult, szinte géppé vált. Ilyen 
világbau az üunep igazán megváltás.

A busvét szimbóluma az ember 
küzdelmeinek. — Az Istenember, ki 
a világot megakarja váltani gazok és 
latorok között keres/tre feszittetik. 
Meggyilkoltatja a nép. melyért él, 
melynek üdvéért és boldogságáért 
szenved kint és nyomort. A vallás 
optimisztikus »zinpompájára van szük
ség, hogy az ember fel ne kiáltson. 
Hát érd, ines-e küzdeni 1

lienan mondja, hogy Jézust lelki
ereje te t te  a világtörténelem legna
gyobb alakjává. Az egyház által eme 
sárral megdobált történetíró festi 
talán legszebben Jézusnak küzdelmeit, 
és talán optimisztikusabban is, mint

bárki más. Senki nem hajlik meg 
jobban a szellem b ősége előtt, mint 
ő, ki euthuziazmusában szeme előtt 
látja azt az időt, midőn Jeruzsálem
ben fel lesz állitva egy templom, 
melyoen a világnál minden népe faj 
és valláskülönbség nélkül leborulva 
imádja a Megváltót, ki a világ leg
szebb eszméjét képviseli: a szeretetet.

Haj az az idő messze van. Egy 
óriási chaosz ma a világ. Czélját senki 
sem tudja Eejjel megyünk neki egy
másnak a nélkül, hogy valamit ez
által magunknak használnánk. Min
denki mások romlásában akarja fel
találni boldogságát — Nem hósók 
vagyunk, hanem Don Quixotteok. Szél
malmok ellen harczoiunk. Nincsen már 
lelkiismeret. Nem ismerünk isteni 
törvényeket és csa a saját törvé
nyeink előtt hajiul : meg. És ezek 
annyira gyarlók, he >y tág teret, hagy
nak a lelkiismerethiiségnek és rosz- 
iudulatnak

Leromboltuk ideálokat, nem 
törődve azzal, hogy™ufölsó slZnunSsílú- 
lunkat semmisítettük meg, melybe 
a létért való küzdelem hullámzó ten
gerén kapaszkodhatnánk. De Így kel
lett tennünk, hogy ne legyen felettünk 
senki. MegseramisitettüK vallásos érzel
münket. hogy kitéphessük szivünkből a

lelkiismeretet. Ez okozza, hogy ma 
senki sem boldog, senki sem megelége
dett. Mindenki magasabbra tör. Ma
gas sziklákra mászunk. Hány ezer 
ember esik le, migegy felér és ha va
laki szerencsésen megmászsza a sziklát, 
megvetően mosolyog és sziute hal
lani rezignált hangját: .Kár volt 
küzdeni*

Epikuristák vagyunk. Nem hiszünk 
a túlvilági életbeu és azért igyekez
zünk életünket a lehető leguagyobb 
gyönyörök között leélni. Ha valami 
zsákmány kiuálkozik, mohón nyúlunk 
utána, nehogy valamely élelmes ve- 
télytársunk kiragadja kezünkből. — 
Kapzsi strébersereg árgus szemekkel 
kiséri minden lépesünket, készen rá. 
hogyha lehet, elfogl Hja helyünket. A 
rosszakarat, a maliczia. a legkisebb 
rossz, melyet el kell szenvednünk. Nem 
becsüljük egymást és Jézus magas 
tanától a felebaráti szeretettől a le
hető legnagyobb mértékben eltávo
lodtunk Az emberiség irigy, romlott. 
A bvga-agyoM. v w ,  Je-t-re ' Ve * 
egyik ember a másikra, csakhogy ez 
által előnyösebb helyzetbe jusson. Pes
tist, kolerát szeretne behozni, ha nem 
féltené becses énjét.

A társadalmi élet is pang. Min
denki magasabbra törekszik és ezért

a  „n y ír e g y h á z a  tAb c z a ja ",
U tazás a s zesz -p árák ka l.

— Egy ongyilko* liagyutetahol.
Küzli Buday Barna.

Vacsorám után itt ülök szemben a ve- 
konynyaku borosüvrggel, aminek a tartalmá
tól butulni kezd már a fejem s ami kis fan
tázia van benne, az egyszerre szárnyára kél, 
mint a denevérek, mikor a nap fejébe vágja 
a halósapkáját.

Hepül-repfil a sok bolond gondolat, én 
meg utánnuk s oda jutunk el, ahol nekem 
jól esik.

Nincs senki a sarkamban, aki oldalba 
taszítson, ha messze lépek, sőt még önma
gamat is kijátszom, mert ott hagyom a vézna 
testemet, azt a rossz kalitkát a pamlagon s 
inig az elcsigázottan hever, mi megyünk a 
szesz párájával fel a menyországba s nincs 
az a paradicsom, amelyikbe bele ne szagol
nánk.

Napközben gyáva vagyok mint az elvert 
kutya; szemlesütve járok az utczán, mert a 
tekintet, férfi vagy asszony vesse azt rám, 
már zavarba hoz; csak a csudálatos, isten 
verte arezok ablaküvegen merek benézni; 
talán abban bizakodom el, hogy az ilyen 
istenverte nem fog kiköpni az ablakain, ahogy 
a többi. Alázatos vagyok, mint a szatócs, 
nem ravaszságból, csak azerl, mert ez a 
mezítlábas szokás rajtam ragadt, akár valami 
éktelen anyujegy . . .Hangom elfojtódik s

vibrál mikor beszélni kezdek s ilyenkor hir
telen kelte válva, valamelyik sarokból vég
telen megvetéssel mérem végig az en jelen
téktelen alakomat es saját hangom olyan 
idegenül zúg a fejembe, mintha ismerellen, 
ostobául kenyeskedő ajkak szalasztanák ki.

Asszonyok között szerény vagyok és 
szolgailag alázatos — ismét nem lovagias
ságból, hanem azért, mert nem inerek ma
gamnak magasabb szerepet szánni és ha valaki 
csak kegyelem morzsáját hullajtja ölembe 
rokon érzésének, már le vagyok kenyerezve 
a koldusok hálájára, kiknek egy fillér elég, 
hogy emberséget fedezzenek fel az emberi
ségben; és ilyenkor sajnálom, hogy csakugyan 
nem vagyok kutya s nem csóválhatom meg 
farkamat hízelgőén, szánalomért esdően; de 
ügyetlenebb vagyok a kutyánál, lkát csak 
mosolygok ízetlen titokzatossággal és nem 
tudom elgondolni, miért teremtett meg az 
Isten engemel!

Csupa selejtese, hulladéka a tehetségek
nek, amelyekkel meg vagyok rakodva, teher, 
amely csak nyom és nem emel; bizonyosan 
tudom, hogy ha a világ tótágast áll is, én 
azért nem leszek több. mint az utolsók utol
sója, akikből a közönségest mindenki kiérzi 
mar messziről, akivel szóba talán még az 
utczai leány sem áll, ha egyszer ünnepi fel
öltőt vehet magára.

Én Istenem, be bölcs berendezés is az 
főied, hogy nehány pohár borocska kirepc- 
rálja az emberben mindezt a sok nyomorú
ságot: es még azt kérdik, miért iszom?

Miért iszom? Hát azt hiszitek, hogy eleg 
nekem annyi az életből, hogy komisz taposó 
inunkat végzek abban a malomban, amely
nek k* szitmenyét ti faljátok fel, szép bátor 
emberi hímek: azért, hogy olyan utolsó va
gyok? Ne tudnátok azt, hogy mikor a ter
mészet csúfságra megalkot ilyen embereket, 
mint en vagyok, hát akkor borzasztó szatí
rát követel, mert mi czudarul lenézünk ben
neteket, ha úgy magunkra maradunk es inig 
ti azt hiszitek, hogy mi hordozzuk azokat 
az alapköveket, amelyeken a ti méltóságtok 
épült, az alatt mi kaczagunk a kötelékéből 
szabadult oroszlán szilajságaval, kaczagunk 
mígnem elfelejtünk benneteket s eltekintünk 
a fejetek fölött olyan magasan, hogy meg a 
király sem tud magasabbra nézni. Csak egy 
kis bor kell hozzá, amitől lepattanjon a bekó, 
amelyet ránk vert a képmutató termeszei.

Gyere ide hát te vékonynyaku üveg; 
biz’ Isten nincs másban igazság, mint te ben
ned és senki sincs, akinek több megköszönni 
valóm volna, mint te neked. — Köszönettel 
tartoznám — az igaz — az anyámnak ami
ért nem fojtott meg, mikor pólyában hord
tak. vagy még hamarabb, s hálás is voltam 
érte, csakhogy egyszer azt hallottam, hogy 
egy medve halálig védte bocsait, pedig nem 
is számított köszönetre, a medve bocs pedig 
úgy hálálta meg az anyja jóságát, hogy ti 
is megvédte a kölykeit. Hát ilyen hálás m 
is fogok lenni s azután nem tartozom sen
kinek a világon. ^

De mégis. Egy leányba beleszerettem 
ezzel az én forró lelkeininel, amely titokban
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legfeljebb csak klikkek képződhetnek, 
melyeknek tagjai egymást segítik. 
Hiúságunk a lehető legnevetségesebb. 
Ha magasabb társadalmi állású » m- 
ber úgy bánik velünk, mint saját 
társaságbelivel szerfelett büszkék va- 
gyuuk. Társadalmi kasztok képződtek, 
zártabbak, előítélettel teltebbek a 
brahma kasztoknál. Egyik kaszt meg
megveti a másikat. — Bolondulunk 
az után. hogy magasabb kasztba 
jussunk. Álmainkban gyakran utópia
ként jelenik meg előttünk a vagy, 
hogy feljebb hágjunk s ha végre si
kerül megvetjük előbbi ismerőseinket, 
barátainkat.

A demokratizmus eszméjét lábbal 
tiporjuk. A rang és czimkórság soha
sem volt olyan általános, mint ma
napság. Czatraugok után törekedünk, 
mely megkülömböztet bennünket em
bertársainktól. A történetíró bámulva 
fogja uéziii, hogy a mai józannak 
keresztelt kor. mennyi hiú bolond
ságért lelkesedett. Ez a kor, melyet 
a ma filozófusai raczinálistának ke
reszteltek el, az igazi raczionalismus- 
tól Makó —Jeruzsálemnyi távolságban 
áll. Vagy vau-e abbau valami egysze
rűség, hogy olyanok társasága után 
vágyódunk, kikről azt gondoljuk, hogy 
társadalmi téren felettünk állanak? 
Mi észszerű ség van a rang- és czim- 
kórságban ? Vau e különbség ember és 
ember között és nem egyforma tá r 
sadalmi egyed valamennyi? Hol van 
a encyklopedisták raczionalizmusa ?

Ünnep van. Elgondolkodunk. Ma
gunkba .-/.áll . aiátunk egy óriási hangya- 
bolyt, egye a >szt, melyben csak egymás 
ellen harczulok vannak egymás mellett, 
küzdők csak akkor, ha az önzó érdek

jobban <*g a vulkánnál s ó megígérte, hogy 
az enyém lesz. Azután, hogy mégis ott ha
gyott a legelső másik kedvéért, emlőkul a 
iegs/«d b kepei nekem adta az imádsagos 
könyvéből, mert ő ártatlan volt es istenfélő. 
Neki tehát mégis tartozom valamivel s azóta, 
ha imádságot könyvet latok, eszembe jut, 
hogy mily jó találmány az una: az igazsá
gos mennyországba emeli lelkünket akkor, 
mikor embertársunkat pokolba lökjük.

De hisz mciiyorszagba jutok én is mind
járt, csak egy szemernyivel több bort 
igyam meg. •

Üdvözölni fogok én mindjárt, csak ki
verje a szesz a lejemből azt a csepp értel
met, amit a teremtés vélellensegből benne 
felejtett.

Hull le rólam gyorsan a teher, mint a 
koldusról a tarisznya, ha mar megnyomta 
vállait. Mit törődöm azzal az emberrel, aki 
székén hálrahanyatlott fejjel ül s vérerekkel 
átszőtt meredt szemekkel néz fel a szoba 
mennyezetere ?!

En deli ifjú vagyok, forgok az emberek 
között ügyesen és nagy lehetséggel, alakok, 
kik előtt napközben földig emelem kalapomat, 
elenyesztő porszemként vesznek el inellettem : 
alkotok, teremtek dicsőséget, szaporán, mint 
a jó tyuk a tojást, .« úgy állok magasan, 
elkápráztatva saját nagyságom által, hogy 
önkéntelen felkiáltsák a nagy tömeggel: éljen 
Bavalek! Az .un, eltelem magamat őszinte 
üdvrivalgással s ezt meg a király sem éri el, 
mert őt csak masok éltetik, de annyira nem 
tud lelkesedni ön maga iránt, hogy poharat 
ürítsen saját egeszsegére. en meg másért sem 
iszom, csak magamert.

összehozza. A létet szomorúnak, sivár
nak találjuk s igazat adunk Schopen
hauer, Hartinau és Nietzsche peszi- 
inisztikus filozófiájának.

A harang szól. Talán megszokás
ból, vagv talán azért, hogy mutogas
suk maguukat a templomba is elme
gyünk. A sötét gondolatok kísértenek. 
A világot óriási temetőnek latjuk, 
kapuján Dante mondásával: „Las- 
ciate ogui sp'-ranza “ Az orgona 
hangjánál azonbaúrmegdobban szivünk, 
mintha azt k iá l taná : Feltámadunk !

11. J.

Közügyek.
— A vármegyei két közkórház, t. i. a

nagy-kallói es zisvárdai, a napokban adtak 
ki a múlt évről »zoló hivatalos jelentésüket, 
melyekből érdekesnek tartjuk közölni a kö
vetkező adatokat: A nayykdllói közkórház 
fennállása, vagyis 1874-ik év junius ho 10- 
dike óta, I89ö-ik ev végéig az egyes evek
ben fel lettek véve es ápolva: iö74-ik ev 
junius lo. (csonka év) 209, 1875-ik évben
615, 18'76-ik é\ bon 6 13, 1877- ik évbe:n 7-0,
187ö--ik évben 877, 1879-ik évben 986,
1 íj 80"-ik evben 1 153, i85l-ik évben 1221,
1882-■ik evben 1235, 1883-ik évben 1095,
1884-■ik évben 1115. 1885-ik évben 1301,
1886- ik évben 1389, 1887-ik évben 1176,
1888-■ik evben 1329, 1889-ik évben 1321,
1890-■ik evben 1353, 1891 -ik évben i 142,
1892-■ik évben i ;i4. lt*93-ik évben 1879,
1894-■ik évben 1344, 1895-ik évben 1351,
1896-•ik evben 1352, l»97-ik évben 1395,
1899-ik évben 1453, összesen 28957 beteg. 
A kisvárdai kórház betegforgalma fennállása, 
vagyis 1894. januar 1. óta volt: l«94-ben 
felvétetett 662 beteg, 1895-ben lelvetetett 
901, 1896-btn felvetített 914, 1897-ben fel
vétetett 1076, 1898-ftan felvétetett 124*. Az 
öt év alatt ápoltatott 4799 beteg.

— Állatforgalmi tilalom. A es. kir. oszt
rák belügyminisztert. < vi munzius hó 17-eii 
kezdődő érvényességgel a következő intézke-

Nagyobb alakot neiu találok magúmnál 
azon a lúg területen, amelyet neki eresztett 
képzeletem befut, mert, hu már belegabalyo
dik a gondolatomba olyan, aki Halain többre 
tart szamot, akkor alakító* más helyzetet, 
ahova nem követhet u szegen) s így repülök 
tovább, tovább, szedem a képzelet < des 
tnézet szerelmeskedem asszonyokkal, vallo
másokat leszek leányoknak, legénykedein, 
csapodarkodom és sikereimen uiegreiueg a 
szivem, vagy ötletes hunczutsagairnon nagyo
kat nevetek s nevet velem az egesz világ, 
úgy zúdítja reá : eljen Bavolek.

igyál Bavolek ! Fene legeny vagy, hanem 
bor nélkül egy hajítófát sem érsz, ám ha az 
utolso pohár is kiürül, akkor leszel csak te 
nagy ember, víg ember, örömökre alkotott 
ember.

Ide tehát azzal az utolso slukkal. Csupa 
tűz vagyuk már: annyi mézet gyűjtöttem 
össze, hogy szinte görnyedek súlya alatt. 
Nem kerek, hanem követelek s nincs aki 
megtagadja. Olyan kegyes a sors, hogy sem
mit sem tagad meg tőlem, ha egyszer be 
vagyok rúgva, en meg olyan ravasz vagyok, 
hogy kihasználó::! a sor* bőkezüsegét s be
rúgok minél többször.

Kezet te vén ficzkó ; szavamra mondom, 
hogy nem haragszom read, de senkire sem 
e nagy világon, inkább szeretni kezdek en 
mindenkit s csak az lujna, fia volna olyan, 
aki nem akarna bekúlni velem. Mert minek 
is a harag, hisz oly |ok vagyunk, mi embe
rek. hogy csak meg kell értenünk egymást.

Lum, te nagyságos ur, aki a múltkor 
lehordta! méltó lelgerjedésedben s én botorul

«F
déseket léptette életbe: I. Ragadós tüdőlob 
miatt a szarvasmarháknak Ausztriába való 
bevitele Magyarország kővetkező törvényha
tóságainak területéről tilos. Vármegyék: Árva, 
Liptó és Trencsén vármegyék területéről és 
Zemplén vármegye nagy mihál vi járásából. II. 
Sertésvész miatt sertéseknek Ausztriába való 
bevitele Magyarors/ag kővetkező törvényha
tóságainak területiről tilos. Vármegyék: Alsó- 
Fehér, Arad, Baranya. Bereg, Bihar. Borsod, 
Csanád, Gömör. Kis-Hont. Heves. Komárom, 
Nógrád. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Somogy, Sza
bolcs, Szatmár, Teraes, Torna, Torontál, 
Zala és Zemplén. Városok : Arad és Deb- 
reczen.

Képviseleti közgyűlés.
Nyíregyháza város képviselőtestülete 

inárczius hó 2S-án közgyűlést tartott, a 
melyre a tagok csak igen korlátolt számban 
jelentek meg. Nagy hiányosság volt különö
sen a hátulsó széksorokban, ami igen jó jel 
arra, hogy szenved' lyes vita, s leszavazások 
nem lesznek.

A közgyűlés a tagok helyfoglalása sze
rint három, kórúlbelől egyforma nagyságú 
részié tagolódik. Az elnök körül az úgyne
vezett tanácspart, a/, értelmiség helyezkedik 
el, sokszor imposans arányban, ha valamely 
jó ügy veszélyeztetésének tudata összetobo
rozza őket. A terem közepén a mérsékelt 
ellet zék táborozik. Határozott iránya nincs, 
s kerdésrol-kérdésre szabja meg a magatar
tását. Ez a tartalék ereje úgy a tanávspárt- 
nak, mint a leghátul ülő úgynevezett hegy- 
partnak. A hegypárt engesztelhetetlen ellen
zék. Akarata ritkán, sőt egyáltalában nern 
találkozik a tanács, s a h-dadók pártjának 
tönk re tevései vei. Ez a part szokott a legki
tűnőbb sorokban megjelenni télen.

Az elkésett tél haragos kitörésével a 
tavasz mosolygó napsugara győzelmesen 
megütközvén, a hegypárt a közgyűlési te
remből kihelyezte működésinek teret. Ezzel 
aztan biztosítva van a tanács előterjesztései
nek győzelme. így volt az tegnapelőtt is. 
Kendre szavaztak, hallgattak, es békésén tu- 
nac-kozluk. Az egyetértés szelleme lebegett 
a viharos múltu képviselet tárgyalásán.

felhúztam orromat: mily jól esnek most 
nekem, ha vadaidra hajthatnám könnytől 
űzött áhrázatomat s te azt mondattan: min
den jól van. Ugy-e megbocsatana nekem a 
te jo szived s mondanád : mégis jó tiu ez a 
Bűvöl.'k ur. £n meg életre-halalra hív szolgai 
lekötelezetts*‘get éreznek irányodban s ennek 
tudatában, ha engemet valami haj eme, te 
könnyezve sóhajtanai tel: szegény Bavolek. 
Vagy en mily szépén pityeregnék a le teme
téseden és latnak sokan a hulló könnyeimet, 
mondván: a hűséges Bivolek.

De ne könnyezze!, mert bizony inagain 
is rákezdetu. Okom van ra, csak a temeté
semre kell gondolnom, mikor azt a sok szép 
reményt, aini bennem van. mind bele ássák 
egy hideg sírba. A papnőn szép búcsúztatót 
mondana, az anyám ott állana a sir szélénél 
s mellette az a kis lány, aki a szent képét 
nekem ajándékozta. Sima mind a k< ttő gör
csöseit, mert csak a temetésnél tudódik ki, 
hogy k, mi volt? Abban az utolsó pillanat
ban ott fogna kőiül mindenki, aki szeretett.

De nem halnék ám meg igazahan, mert 
csak tévedés volna az egesz s en magam a 
másik oldalról rajta kapnám azokat, akik 
szerettek engemet, csakhogy én nem tudtam 
róluk; lenne azután magyarázat, őröm s ki
jutna mindenből, amit az első életben el
mulasztottam.

Sírok már, de nein a fajdalom miatt 
omlanak könnyeim, hanem az örömtől, mert 
ha elgondolom — becsületemre mondom — 
valamikor a feltámadás után nagyon boldog
ember lesz belőlem.
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A tárgysorozat első pontja a vármegye 
törvényhatóságának az a határozata volt. 
melylyel a vasútra vezető kőut kínálásé 
tárgyában tartott árlejtés eredményét meg
semmisítette, s uj árlejtés megtartására uta
sította a képviselőt'siúletet. A vármegyei 
határozat általános nyughatatlanságot és 
elégedettlenséget keltett, s voltak sokan, a 
kik elfogultság szimptomáit vélték kiolvas
hatni a felülbíráló szakközeg véleményezés** 
bői. A megsemmisítő határozattal szemben a 
pénzügyi . s gazdászati s akosztály u belügy- 
miniszti rhez intézendő t'elebbezésl proponál 
s ki mutatni kívánja, hogy a határozat vég
zetes tévedésen alapszik, s hogy egyébb ki
jelölései rosszul értelmezett alapokon nyug
szanak. A tauác&uak ugyan az a vél* nténye.

A képviselőtestület tudni kívánja, hogy 
tévedett-e hát a vármegye, s való-e, hogy a 
vármegye által csaknem egyedül versenyké
pesnek deelatált tokaji hideg oldali kőzet 
annyira felülmúlja a kissebesi trabit kőzetet? 
Klein István főmérnök terjedelmes és szak
szerű előterjesztésében rendre megczáfolja 
a vármegyei határozat minden indokát, s 
szintén a felebbezés mellett nyilatkozik.

A képviselet nagy többséggel igy is 
határoz.

A következő tárgygyal röviden végzett 
a közgyűlés

Egyszerűen tudomásul vette, hogy a 
vármegye jóváhagyta a közúti villamos vasút 
létesítése tárgyában hozott határozatát.

Nem sok érdeklődést kelleltek a többi 
tárgyak egynek kivételével. Ennek az egynek 
azonban históriája van.

Baunn iszter Ernő a Korona >/ dióda 
bérlője kiadott ;{ szobát a nyíregyházi hr- 
ményournokuak albérlőibe. A t. ügyész e 
cselekményben szerződés ellenes has/.nálalot. 
lát, s mint s/. iződcs sz-gőt azzal kívánja 
megfeny illet ni a bérlöt, hogy a Í000 Irt 
kaueziójának különbem elveszi* se mellett aj 
terniénycsarnoknak hal.vi kt >1.inul mond- * 
jón fel.

A bérlő a t. ügyes/, jogi érvelését neuij 
ismerte el helyezlek, s kijei nli e,;y előlcr-t 
jeszléseben, hogy a három szobának a tei-l 
ménw-sarnok részére történt kiadd-a a bér- I 
l°ni ny tárgyának rendeltetésszerű használata, |  
amelyhez neki j ga van. A berleli jognak, \  
vagy egy részének, valamint a vendégszo
báknak albeiletbe adasa között különbséget 
kell tenni, mert különben a t. ügyész vele 
menye nein lesz alapos.

Az ügy ilyetén állásának előterjeszt esc 
után a tisztelt képviseleti közgyűlés menten 
átalakult kir. Guriává. nem csak lény gileg, de 
formailag is. A jogi vitatkozás ködös leve
gője olomsulvly.il nehezedett a nein jogá
szokra, ámbár részt vetlek benne ez utób
biak is. Az első szónok ki is jelenlet te, hogy 
nem jogász létére is annyira tisztán áll előtte 
az, hogy Baumeiszter cselekménye nem ké
pezhet szerződésszegést, hogy ha a t. ügyé
szén kívül egyetlen jogász akad, aki a tiszti- 
ügyész véleményének vedelmere kel, men
ten lemond a saját meggyőződése köve
tésétől.

Az ékként provokált jogászok megfelel
tek a hozzájuk fűzött várakozásnak. Rendre 
felállottak, s kifejezést adtak ama meggyőző
désüknek, hogy a t. ügyészi vélemény téve
dés. Ennek jelentette ki a közgyűlés is igen 
sok szavazattal nagyon kevés ellen, midőn a 
kis proczesust a feledésnek rendelte átadni.

Ezután a közgyűlés gyorsan sietett a be
fejezéséhez.

Burányi Im re .
Szokatlan dolog, hogy egy név legyen 

egy újság czikk homlokán, különösen, ha azt 
e nevel egy mindnyájunk altat jól ismert, 
közöttünk élő ember viseli. A nyíregyházi 
zsurnalisztika hízeleghet magának azzel, hogy 
a személyi kultusz elég hosszú pályafutása 
alatt igen ritkán homályositotta el tiszta lá

tását, független gondolkozását és pártatlan
ságát.

S hu ezúttal kivételt kell lennünk, arra 
bizonyára igen nyomós indokaink vannak.

Surányi Imre m. kir. posta és távírda 
felügyelő úgy egyéniségének rendkívül rokon
szenves vonásaival, mint önzetlen munkálko
dásával s különösen a nyíregyházi posta és 
táviró hivatalok fejlesztésével, valamint nép
szerűvé teleiével igizán rászolgált arra, hogy 
'Jő éves szolgálatának jubileuma alkalmából 
az iránta méltó elismeréssel adózó közvéle
mény tolmácsává szegődünk.

Szinte érezzük azt, hogy mennyire nem 
szükséges meg nagy vonásokban sem jelle
mezni Surányi Imrét s kutatni az ő népsze
rűségének, az iránti miíWlen oldalról nyilvá
nuló rokonszenvnek okait. Ügybuzgalmu, !á- 
radhatatianságu a munka körében, atyai 

j jóindulata hivatalnok társ ii iránt, előzékeny
sége a nagy közönséggel szemben, s po-ta 
és távirdai szolgálat tökéletesítésében elért 
eredmények egyaránt lényeges tényezők a 
fellebbvalói elismerésének, tiszttársai meleg 
ragaszkodásának s a közönség osztatlan ro- 
konszenvénck megértéséhez.

Mindenkoron távol a zajos közszereplés
től, szeiény munkásságának igazán gazdag 
eredményeire tekinthet vissza a jubiláns, 
aki egyéniségének szelidsegeben bizonyára 
attól is sziveseu eltekintet \olna, hogy tisz
telőim k (jgyeimé az ó betöltött 25 eves 
szolgálatára .uapv üljön.

A posta is RlVtatá lisztek a jubilánst 
egy értékes ezüst bilikommal lepték meg, 
im-lynek átadásánál kurtársoi nevében Les- 
chák Antal üdvözölte öt meleg szavakkal. 
Az altisztek egy szép arany gyűiú átadásá
val fejezi* k ragaszkodó szereteteket a jo 
I* Ikú főnök iránt.

Ugyanaz nap, vagyis kedden esti* ban
ki It volt a jubiláns tiszteletére a , Korona* 
szálloda nagytermében, melyen az ünnepel
tek és a postatiszteken i^vül ott láttuk : Br. 
EeilitZ'ch Berthold aranykulcso főispánt, 
Br. Meskó László országgyűlési képviselőt, 
Ropp Cíyörgv kir. tanácsos pcnzügyigazgalót, 
Bem s László polgármestert, Mirtinyi József 
lögyinnu'iiimi igazgatói, Veizar István róm. 
káth. föe-fi-rest, Geduly H urik ág. tvang. 
lelkészt. Kovács István kir. táblai bírót, 
Lázár Kannán kir. !<>űgyészi helyettest. Somo
gyi Gyula kir. közjegyzőt, Eötvös Bal helyet
tes penzúgyigazgatot, dr. Jósa András var
inegyei f*.orvost, Irján János álioiiiasföuőköl, 
]B kivülők az állami, megyei, városi hivatal
nokok, a tanári kar, egyletek és társulatok s 
közéletünk igen sok előkelő tagját.

Az első felkószöntől báró FeilUisch lin i- 
k"/'l főispán mondotta a királvra, amelyet a 
jelenlevők állva hallgattak meg. Lcsckák Antal 
postatiszt kartársai nevében is az ünnepei tért 
(emelte po arat. Surányi Imre megjelent 
barátait köszöntőbe fel l)r. Mesko László az 
ünuepeltert, dr. Jósa András hasonlokepen 
Surányi Imréért, Lázár Kálmán az ininepelt 
munkatársaiért, Leltler Sámuel a jubiláns 
csaladjáért, báró Keilitzscli Berthold főispán 
a  nyíregyházi posta kiváló szervezőjéért : 
Surányi Imréért, Novák Gyula es dr. Bartók 
Jenő szintén Surányi Imréért emeltek poha
raikat.

A kedélyes bankett a késő éjjeli órákban 
ért végett.

E t  nunc?
Nyírbátor, márexius 20.

(—f.t Mióta az u. n reform-mozgalom 
e lap hasábjain megindult, közéletünkben 
azóta alig találkoztunk i Balog szereplésével. 
Sőt mikor reá n zve egyre kellemetlen- bbé 
vált a mozgalom, szállását — bár híveitől, i 
felr- vezetesül, azzal búcsúzott el, hogy orvosi 
tanács folytán két havi kúrára egyik buda
pesti gyógyult-zetbe megy — áttette Zen
tara egy rokonához. A mozgalom szúntcvel 
azonban ismét elfoglalta hivatalait nálunk és

éppenséggel nem látszott visszahúzódni akarni. 
Erre ellenfelei újra akczióba léptek ellene és 
jövő maguktartására nézve elhatározták egye
nesen a Balog kiűzését a nyírbátori köz
életből.

A mozgalom most már mind egyre szé
lesebb hullámokat ver és a sajtóból átcsa
pott közéletünkbe is. F. hó 25-én kath. hit
községi gyűlés volt, melynek motívumai már 
napúkkal előbb mindennél jobban foglalkoz
tatták a várost, és eredményét rendkívüli fe
szültséggel várták. Ezen a gyűlésen a nyír
bátori közéletnek nagy éles kérdése, a rég 
függő Balog-kérdés került szőnyenyre, amely
nek a megoldásához vezető komoly lépésre 
elszánták magukat a katholikusok, a kiknek 
Balog hitközségi világi elnökük.

Furcsább és fonákabb helyzetben talán 
, még nem volt testület, mint a minőbe a 

nyírbátori kath. hitközség jutott. Évtizednél 
hosszabb idő óta világi elnökének a kath. 
egyházba tarfozusagára nézve alapos kételyek 
merültek fel.

Az előterjesztett határozati javaslatot 
megokoló beszédben elmondatott, hogy Balog 
a .Magyarország és a Külföld* ez. füzetes 
vállalatban mind- n jóizlésü okosságnak csö
mört okozó önéletrajzot adott ki, a mely 
kihívta a gyanút és a vizsgálódást ellene. 
Hosszú es kitartó kutatás során többek kö
zött, a mik Balogra a legnagyobb mértékben 
kompromittálók, kiderült róla, hogy zsidó 
vallásban született, mint ilyen került váro
sunkba ; megkeresztelesének nyomára jönni 
sem az itteni plébánia hivatal anyakönyvei
ben. sem széles környéken nem lehetett, sőt 
állítólagos ált réséről születési helyének rab- 
bbágainl sem tetetett jelentés.

A Balog á lasát mar i nnék a fölfedezés
nek a Ilire B megrendítette, de még siral
masabb fordulata lett reá nézve a dolognak 
akkor, midőn a ■ -iki gyfll sben meg nem 
jelent, hanem — és itt következik az igazi 
szenzáczios fordulót — e helyeit F. N. volt 
nyírbátori kath. lelkészt azzal vádolta mega 
hitközség gondnoka előtt, hogy keresztleve
leiül megfosztotta. Balog ezen védekezés* 
meg sűrűbbre szőtte a/t a homályt, mely a 
vadasát leplezi.

A katolikusokat azonban ez a szégyen
letes szörny üs* g — joggal — felháborította. 
A szenzáczios fölfedezés megbízhatósága mel
lett -ok valószínűség szól, de készpénznek 
meg sem vehető; uiehő/ni sem lehet hall
gatásul. A Biiog k rdőre vonása lett tehát 
szükséges, mert, ha zsidó, akkor a kath. hit
község ivputácziojanak rovására es oly tor
mán és oly mértekben, amint az őt meg 
nem illette, avatkozott a kalb. hitfelekezeti 
Ügyekbe, — es akkor önérzetes férfiak elolt 
ez a t* ny maga megsemmisítő fordulatot 
eredményez az ő existencziajaban.

Ilyen auspicziurnok mellett indult meg a  
mozgalom a 26-iki gyűlés megtartásúra, hogy 
alkalmat adjanak Balognak magát nyilvánosán 
es közinegnyugvásra igazolhatni. Független 
gondolkozást! polgárok tömegesen vettek részt 
a gyűlésen, de Bilog nem jelent meg. A 
gyűlés azonban meg lett tartva és hatalmas 
megnyilatkozását hallottuk ott a független, 
közvéleménynek. Indítványt togudtak el, mely
ben a hitközség egyhangúlag a legnagyobb 

| mértékű rosszulásat és felháborodását fejezi 
ki a Balog magatartására vonatkozolag. Az 
altalános helyesles között hozott határozat a 
következő :

,A nyírbátori rom. kath. hitközség tag
jainak 1*99. mártzius 25-én d u. 4 óra
kor megtartott gyűlése, arra való tekintet
tel, hogy Balog Fvrencz ur, a hitközségnek 
és az iskolaszéknek a., elnöke — bár a 
gyűlésre írásosan és azzal a megjegyz éssel 
hivatott meg, hogy .elmaradása olybá fog 
vétetni, mintha kath. voltát igazolni min 
tudná* — meg nem jelent es a római 
kath. szentegyházunkbi tartó/.ósága iránt 
fennforgó alapos kételyt el nem oszlatta, 
Balog urnák ezen eljárása fölött Megbot
ránkozását fejezi ki; és minthogy B. F. ur
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meglehetősen elnyűtt tekintélyével az egy
házközségnek többe díszére nem válnék ; 
minthogy továbbá eddig köztudomásra 
jutott dolgaival is már elpazarolta azt az 
erkölcsi integritást, raelylyel egyházközsé
günk tagjainak tiszteletét, becsülését és 
bizalmát kiérdemelhetné, végül mert az el
nöki székben nemcsak egy ember munká
jára, de a becsületére, ujóhirere, a tisztes
ségére es a hűségére is van mgy szüksé
günk, Balognál pedig ezek vannak most 
elhomályosítva; a nyírbátori róm. kath. 
hitközség azt a következtetést vonja le 
ezekből a tényekből hogy B. F. ur nem 
rendelkezik azokk d a tulajdonságokkal, 
amelyek őt a reá, mint elnökre váró köte
lességek teljesítésére, — ha kath. voltát 
igazolná is — kép sitén -k és kényszerít- 
hetnék, minélfogva B. F. űrtől bizalmát 
megvonja, őt tovább elnökének nem tartja, 
es erről B. F. urat és az uj elnök válasz
tása iránti intézkedés megtétele végett a 
hitközség egyházi elnökét értesíteni hatá- 
rozza.*

A mozgalom ezzel uj stádiumba lépett. 
Balog ütközetet vesztett ; körötte a kassz 
nőttön-nő, és ő gyámoltalanul áll győzedel
mes ellentelei prédájára. Valóban az önérzet
nek mekkora hiánya kell ahhoz, hogy Balog 
nemcsak önmaga előtt nem szégyenli a szé- 
gyelni valót, de még mcghurczoitatni is 
engedi nevét közszájon és sajtóban megpiritó 
szégyenletességek kapcsában.

Talán nem tévedünk, ha azt tartjuk, 
hogy Balog felvilágosítani tartozott volna a 
hitközségét vallását illetőleg a valóságról 
külön kérdés és kifejezett akarat nélkül is a 
közte, mint elnök és a hitközség közt lévő 
köteiék tisztaságáért és sérthetetlenségéért 
is. És, ha a gyűlésén igazolja, hogy 1883-ban, 
házasságának megkötésekor már kath. volt, 
akkor e kérdés mellett megszűnt volna az 
agitáczió, melyet ellenfelei oly állhatatosan 
folytatnak, és kivett volna ellenfelei kezéből 
egy éles fegyvert. így pedig kioltotta azok 
szivéből is a hitelt, akik még az eddigiek 
után is melengették magukban azt a gondo
latot, hogy a Balog ellenfelei hátha felre 
vannak vezetve: a hitközség kebeleben pedig 
a gyanú demoralizáló állapotát teremtette 
meg. Ez az eljárása és vakmerő es vigyázatlan 
védekezése minden korrekt gondolkozás előtt 
csak ártott Balognak és tovább napirenden 
tartja e kérdést.

A figyelő közönség pedig a 13 urnák 
nagylelkű szimpátiára valló Korábbi bizalmi 
nyilatkozata és az ezzel homlokegyenest ellen
kező fentebbi határozat után méltán kérdheti 
Pilátussal: hol az igazság ?

Mi is tudni szeretnők, nem a saját egyeni 
kíváncsiságunk kielégítésére, mert n i egy 
pillanatig sem kételkedünk ügyünk sikerében, 
hanem a közvéleménynek kell tudnia: vájjon 
Balognak a nyilvános számadás elől ez a 
bujkálása és az a taktikája, hogy bizonyíté
kai hiányának ódiumát egy mindnyájunk be
csülésével távozott papra iparkodik áthárí
tani, keresztlevelének eltulajdonítását fogván 
reá, ■ -  13 kezesének a tudtával-e, vagy 
anélkül, akaratával-e, vagy pedig akarata el
lenére történt meg?

Tudni szeretnők, el voltak-e készülve az 
események ilyen alakulására a jo urak ?

És végül .utoljára, de még sem utol
sónak* — ez legkevésbbé közönyös nekünk — 
tudni szeretnők, birja-e Balog tovább is vé
dőinek rokonszenvét és erkölcsi támogatá
sukat ?

Nyilatkozzanak, mert semleges nézők 
most még kevésbbé maradhatnak: tisztessé
gesen cselekedett-e Balog, mikor a hitközség 
követelésének teljesítését, erkölcsi tartozását 
megtagadta? Szeretnénk erre pozitív választ.

De még ez sem elég Vonassék kérdőre 
Balog erélylyel, határozottsággal. Meg idő
pazarlás nélkül és nyilvánosan.

N  Y  1 B  E  ö  Y  H  Á  / .  A .

Hírek.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Ács 

Nagy Ferencz nyíregyházi törvényszéki jog
gyakornokot, a nagyszentmiklósi járásbíróság
hoz aljegyzővé nevezte ki.

— Áthelyezés. A dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság Schón Nándor jászkiséri
m. kir. dohányjövedéki tisztet hasonminőség- 
ben a nyíregyházi m. kir. dohánybeválté 
hiwrtflthoz helyezte át.

— Kállay Leopold. a nyirbogdányi kerü
let orsz. képviselője szerdán, a kereskedelem
ügyi minisztériumi költségvetés tárgyalása 
alkalmával nagyobb beszédet tartott a kép
viselőházban, melyei szakszerű fejtegetéseivel 
az egész képviselőház osztatlan helyesléssel 
kisért.

— A szabadelvű párt végrehajtó bizott
sága ma délután 5 órakor a .Korona* szál
loda kis termében ülést tart, melynek tárgya 
az uj kormánynak a nyíregyházi szabadelvű 
párt részéről történő üdvözlésé iránti javaslat, 
továbbá a város országgyűlési képviselőjének 
a pártelnökséghez intézett értesítése, mely 
szerint a szabadelvű parkőrbe belépett, — lesz, 
s esetleg a teendő indítványok feletti határo
zat hozatal.

— Vívóverseny. Szigeti Benedek Sándor 
vasárnap tartotta meg Debreczenben a Mar- 
git-fürdő nagytermében szép érdeklődés mel
lett vívó versenyét, melyre városunkból is 
átrándultak nehányan a vívás nemes sport
jának hívei közül.

A nyíregyházi vívókat Szabó Lajos kép
viselte az amatőrök mérkőzésében az előzé
keny mester szívességéből j a k i  megengedte, 
hogy kiálljon tanítványaival. Szabó bár a 
nevezést elmulasztotta és a programul már 
ki volt nyomatva. így versenyen kívül mér
kőző vivőnk elismerést szerzett a magyar 
verekedésmódnak, mert a voltokat tekintve, 
határozottan ellenfelei fölött állt, igaz, hogy 
az olaszosan vivő juniorok mozgása plasz
tikusabb, szebb volt. szépen verekedtek az 
alig pár hónapi kurzus után.

A hálálok bevezető assautja után a fő
városi athletikai klub két elismert ereje Bov- 
teleki és Szántay. majd a mesterek vívtak, 
kivétel nélkül az olasz iskola hatásos remi- 
szerében.

B.iro Bothmer Jenő huszár kapitány ip- 
héí atlasz verseny kosztümében lelseges lát
ványul szolgált, vívásában rettenetes izom
ereje szerencsésen párosul a könnyedséggel, 
a finomsággal. Benedek Sándor a liatal mes
ter szenvedélyes támadásai, biztos védeke
zése. villanó riposztjai, de különösen felső tes
tének kigvószerü mozgékonysága ismételtéi 
tapsot provokállak Benedek Gyula a mis  ̂
koleziak mestere nagyon kedvesen vív a leg
fárasztóbb rohamokat, beugrásokat, vissza- 
szökéseket oly kónnyüseggel végzi, mint ha 
nem is vívna, hanem ballettet lejtene. Meg
ható volt, mikor öcscs és bátya, Sándor és 
Gyula, brilliáns mérkőzésük után a közön
ség zúgó tapsa között egymást megcsókolták.

Bor teleki az amatőr mester — magas 
fokán áll a verseny vívásnak, kár volt, hogy 
vitőr vívását, melyet balkézzel kezdett meg, 
nem láthatta a közönség, mert a tőr elpat
tant rögtön a tusa elején, nem is folytat
hatta, mert nem volt kéznél másik.

Szántay egész fiatal ember, de mégis 
eredményesen állta meg helyét veszedelmes 
ellenfeleivel; lábmozgása biztos és szép egész 
haiczmodora, nagy önuralomra és lelkiisme
retes tréningre valló.

A szép verseny után a versenyben ki
állt vivők mindnyáján érmet kaptak, a zsűri 
itelkezese szerint aranyat, ezüstöt, vagy bron
zot, ami újból szép bizonyítéka a fiatal mes
ter figyelmének.

Mint értesültünk. Szigeti Benedek Sándor 
vivómester pár hét múlva át jön Nyíregy
házára, hogy itt vívó tanfolyamot tartson. 
Örömmel regisztrájuk e hirt és felhívjuk rá 
a sportkedvelők ügyeimet.

— Nyugdíjba vonuló főszolgabíró. A vár
megyei tisztviselői nyugdíj választmány Vay 
István nyírbátori járási főszolgabírót saját 
kérelmére folyó évi április hó 1-től nyug
díjazta.

— A kormány a gabonauzsora ellen. A
kereskedelmi miniszter expozéjában hangsú
lyozta, hogy a földmivelesügyi miniszterrel 
egyetértésben minden rendelkezésére álló 
eszköz felhasználásával oda fog törekedni, 
hogy a gabonaértékesitő szövetkezetek ala
kulását előmozdítsa, azok működését meg
könnyítse s ez által fékét vessen a gabona- 
ázsorások üzelmeire. Nagy horderejű nyilat
kozat ez azon helyről, mert azt jelenti, hogy 
a magyar gazdának is felvirradt a napja s 
ő is részesévé válik mindazon kedvezmények
nek, mindama támogatásoknak, melyeket a 
Nyugat gazdái már régóta élveznek s mely 
nélkül a mezőgazdaságnak egészséges ala
pokon való fejlődése nem is kédzelhető. Az 
iparos Ausztria jó példával járt elől. A vasut- 
ininiszter gabonaraktárakat épit, melyeket a 
szövetkezeteknek bérbead. a földmivelésügyi 
kormány előlegekkel s egyébli kedvezmé
nyekkel támogatja a szövetkezeteket, a had
ügyminiszter pedig előnybe részesíti ajánla
tukat. Mindez lehetővé teszi, hogy működé
süket siKer koronázza. — Az agrár Magyar- 
ország kormánya sem akar ügy látszik az 
osztrák mögött maradni. A kormányzat szel
lemében beállott örvendetes fordulat pedig 
feljogosít a reményre, hogy bizodalmunkban 
ezúttal csalódni nem fogunk.

— Kardpárbaj. A Budapesti Hírlap f. é. . 
iiiárczius 23-iki számából vesszük a követ
kező sorokat: Nyíregyházán a lovassági ka
szárnyában ma délelőtt véres kardpárbaj 
volt. Mikecz István kemecsei szolgabiró és 
Horváth József dr. földbirtokos állottak szem
ben egymással. Az első összecsapásnál a szolga
biró megsebesült az arczán és a mellén.

— Uj telefon Múlt számunkban meg 
emlékeztünk egy nyíregyházi születésű techni
kusnak Spiegel Sándornak találmányáról, ki 
a telefonul olyképpen módosította hogy ezentúl 
a központ közbejötté nélkül bárki saját maga 
össze kapcsolhatja magát a/on előfizetővel, 
kivel beszélni óhajt. Minden telefon mellett 
egy olyan számológép lesz alkalmazva, mint 
a milyenek jelenleg a bilhard asztalokon 
találhatók. Az összekapcsolás már most úgy 
történik, hogy a készüléket azon előfizető 
telefon szamára igazítjuk, kivel beszelni aka
runk. Ha ennél csengetést hallunk, akkor 
azonnal beszélhetünk, ha ellenben csengetés 
nem hallatszik az annak a jele, hogy a tele
fon el van foglalva az érdekes találmánynak 
rajzait Spieg.l lapunk egyik munkatársának 
megmutatta, azonban a szerkezeti részeket 
mindaddig mig a találmány szabadalmazva 
nem lesz, le neip, irbajjuk.

— Bankett. Berethóy János ur tiz éve, 
hogy a nagykallói ref. eklézsiának kurátora. 
Az elmúlt nagy idő emlékére baralai és tisz
telői mintegy *zázau összegyűltek a refor
mátus olvasó* egyletnek tág termében és ke
délyes, felköszöntőkben dús bankettel ünne
pelték a jubilánst.

Köd és napsugár. Ily czim alatt adta 
ki Szabó Lajos lapunk belinunkatársa ösz- 
szegyüjtött novelláit, melyek közül néhány 
lapunkban is megjelent. A díszesen kiállított 
könyv már külsejével is megnyeri a közön- 
ség figyelmet. A müvet jövő számunkban 
fogjuk méltatni s most csak annyit jegyzünk 
meg, hogy önmagát ajándékozza meg az, aki 
megveszi a tehetséges liatal írónak első mun
káját.

— Gyászrovat. Özvegy Láczay Szabó 
Gyuláné született erdőhegyi Erdőhegyi Mária, 
úgy saját, mint gyermekei: Margit és Zoltán; 
Láczay Szabó Elek és neje Szakácsy Erzsé
bet ; Láczay Szabó Vilma, férjével deteki és 
tengerfalvi Mecxner Andrással; özv. Láczay 
Szabó Károlyi)a szül. Fedák Margit : Láczay 
Szabó Berta, férjével Dobozy l ’app Ferencz - 
czel, a kiterjedt rokonság nevében is fájdul-
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más szívvel jelentik forrón szeretett férje,, 
illetve atyjuk, testvérük és sógoruk Láczay 
Szabó Gyula nyug. csendőrszázadosnak, Sza- 
bolcsvármegye bizottmányi tagjának hossza^ 
szenvedés után, életének 50-ik es boldog há-* 
zasságának 22-ik évében, folyó 1899-ik évj 
tnárczius hó 19-én este fél 12 órakor tör
tént gyászos elhunytál. A boldogult hült tete
mei folyó 1899-ik évi tnárczius hó 21-én dél
után 4 órakor fognak az ev. ref. egyház szer
tartása szerint Győrében őrök nyugalomra 
tétetni. Gyüre, 1899. márczius hó 20-án. 
Áldás és béke hamvaira !

— A színház függönye. Az emberek élei- ! 
messége előtt alig marad elrejtve egyetlen j 
tárgy és alkalom, amelyet fel ne használná
nak haszonszerzésre. A színházi vasfüggö
nyök is élelmes vállalkozók spekulációinak, 
hálás tárgya lett, amióta felfedeztetett, hog# 
a színházlátogató közönség szeme előbb ly 
valkodó függöny hálás olvasmányokkal raf- 

•ható tele. A városi színház vasfüggönyének 
hirdetményezésre való felhasználására a \|á- 
ros képviselőtestületétől Linhart Vilmos festő 
kért engedélyt, kötelezvén magát arra, hogyiez 
engedélyért 100 frtot fog fizetni. A kérelem
mel a tegnap előtti képviseleti közgyűlés 
foglalkozott, s elhatározta, hogy a féltő 
kérelmét csak akkor teljesiti, ha a megajánlott 
100 Irtot előre befizeti, s ha kózerkölcsiségi 
tekintetekből az ulka1 mázandó hirdetmények 
szövegét íWItoStPs előtt bemutatja.

— Honvéd szobor emlék Selmeczbány^n. 
Mint értesülünk Selmeczbanya város lellles 
közönségé egy monumentális honvéd szohpr , 
felállítását vette tervbe a szabadságharc/, hő-’ 
seinek emlékére. A gyűjtések ez irányban már 
nagyban folynak ez ügyet Ocsovai Ocsovszky 
Vilmosné Selmeczbánya volt polgármesterének 
özvegye vette kezébe több dicsőhonleány 
vezetésével. Midőn e hirt közreadjuk párto
lókig foglalunk állást a nemes eszme mellett. 
Ki lelkesül a hazaszeretetnek c magasztos 
megnyilatkozásán járuljon hozzá fillérjeivel. 
Az adományok Ocsovai Ocsovszky Vilmosné 
úrnő vagy a városi pénztár czimére Selmecz- 
hanyára küldendők. Az adományokat hírlapi
i g

— Az értesítők. A mull pénteken sok 
megelégedett és hosszúra nyúlt ábrázatot 
lehetett utczáinkon látni, ekkor osztották ki 
ugyanis a főgyinnasiurni tanulóknak a máso
dik időszaki Értesítőt, a mely aktus tudva
levőleg nincs a meglepetések híján. — 
Ugyané nappal kezdetet vette a húsvéti 
szünet.

***- Anyakönyvi kinevezések. A m. kir. 
belügyminiszter Szabolcsvármegyében a szt- 
györgy-ábrányi anyakönyvi kerületbe Novak 
Marton állami elemi-iskolai tanítói, a pelne- 
házib tíaúl Sándor jegyzői Írnokot és a ny.- 
madaiba Kocsár Géza jegyzői Írnokot anya- 
könyvvezető helyettesekké ki.

^  — A- télínr" vasúti-jegy. Annak idején 
megírtuk, hogy a közigazgatási bíróság pénz
ügyi osztálya 1898. évi deczember 22-én 
hozott 8. számú döntvényével kimondotta, 
hogy a m. kir. államvasutak igazgatóságához 
es üzletvezetőségeihez félárti vasúti menet
jegyek váltására jogosító igazolványokért be
adott kérvények bélyegmentesek. Később ki
fejtettük, hogy e döntvény következtében a 
kereskedelmi miniszter kénytelen lesz vissza
vonni a pénzügyminiszter 1897. évi 2431. I* 
M. számú átirata alapján kiadott azt a ren
deletét, amelylyel az államvasutak igazgató
ságának és üzletvezőtősegeinek meghagyta, 
hogy a szóban levő kérvényeket abban az 
esetben, ha azokat a felek bélyegtelenül ad
ják be. az illetékszabályok 104. §-anak 2-ik 
bekezdése értelmében ne vegyék tárgyalás alá.
A pénzügyminiszter e hó 9-én 11.640 sz. alatt 
értesítette a kereskedelmi minisztert, hogy 
tekintve a közigazgatási bíróság pénzügyi 
osztályának 8. számú döntvényét, elejti azt 
a kívánságát, hogy a féláru vasúti menet
jegyek váltására jogosító igazolványokért be
adott bélycgtelen kérvények ne tárgyaltassa
nak és fölkérte a kereskedelmi minisztert, j

hogy az állami vasutak igazgatóságát és üzlet
vezetőségeit ilyen irányban azzal a hozzá
adással utasítsa, hogy az ily tárgyú bélyeg* 
télén kérvények leletezését is mellőzzék. \  
pénzügyminiszter az összes pénzügyigazgató
ságoknak meghagyta, hogy a már fölvet^ 
leletek alapján előirt beadvdnyi bélyegilleté
keket a felek kérésére töröljék, illetőleg azok
nak, a kik kérvényeiket tartozatlanul föl
bélyegezték, a fölhasznált bélyegjegyek értékét 
(báj^egtelen folyamodványukra) térítsek vissza.

— A frépi wiepséy jövedelme. Idestova 8 
éve lesz hogy a város altul a j' gkárosullak 
javára rendezett népünnepély elmúlt, de em
lőse népünk ajakán szállóige alakjában még 
mindig él, ngy hogyha valamire azt akarjuk 
mondani, hogy rosszul ütött be igy mondjuk, 
sikerült mint a népünnepély. Pedig hát a 
népünnepély anyagilig kitünően sikerült. A 
rendező bizottság, mely a napokban tartotta 
búcsú ülését csaknem kétezer forint tiszta 
jövedelemről számolt be. Hova kell fordítani 
ezen summát ez a kérdés szerepelt a multi 
képviselőtestület programmján. Á határozat 
nemes volt. Kimondta, hogy ezen összeget 
áldozzák fel a jótékonyság oltárán. A pénzt 
a következőképpen osztják fel. 150—150 
frtot kapnak az ünnepélyen közreműködő da
lárda, tűzoltó és jótékony nőegylet, 100—100 
forint jut osztályrészül az izraelita jótékony 
nőegyletnek es a szegény gyermekeket fel
ruházó egyletnek, inig a feninaradó összeget 
a városi tisztviselők nyugdíjalapjának növe
lésért*

— Alapszabályok jóváhagyása A belügy
miniszter a nyíregyházi Imcn-tcnnis egylet alap- 
üiaiúJyaÜ »  bnrmfTif.Tsf záradékkal ellátta.

— Kimutatás a községi bírósági ügyködés
ről. A nyíregyházi községi bíróság 4944. 
számmal zárta le az 1898-ik évben hozzá 
beérkezett panaszok számát, tehát .484 szám
mal több adatott be, mint az előző évben 
és a beadott 4944 darab panasz 25054 frt I 
kr. követelést foglal magában — A beérke
zett panaszokból azon évben elintézletett 
4865 darab 24599 frt 52 kr. összeg erejéig, 
hátrány maradt 79 darab 454 frt 49 kr. ősz
szeg erejéig. Ezen hátrányba jutott darabok 
oly későn érkeztek, hogy azokat azon évben 
letárgyalni már teljes lehetetlen volt. Az. el
intézett 4865 dirab ügyből 7 panasz illeté
kesség tekinteteböl elutasitlatott, 244 darab 
pedig — többnyire makacssági déletek — 
megfelebbeztetvén, a kir. járásbírósághoz te
tettek át. A letárgyalt 4865 darab ügyre 5109 
tárgyalás volt kitűzve, melyek a szóbeli pa
naszok beadására való szerda, szombat, to 
vábbá az ünnepnapok kivételével összesen 
19 2 nap alatt tárgyaltattak le s igy letárgyalni 
való atlag esett egy-egy napra 27 darab. 
Végrehajtás, illetőleg az árverés kitűzése által 
el lett intézve HM»8 darab.

— Névmagyarosítások. Kollarich István 
nyíregyházi lakos „Kállai'4-ra, Holczmann 
István szintén helybeli illetőségű, „Kárpá
ti* -ra változtatta nevét, belügyminiszteri en
gedéllyel.

— Megfagyott. A nyíregyházi szűcs mes
terek ősi szokás szerint mindnyájan kimentek 
c hó 33-án az erdőbe, csapó vesszőt vágni 
A társaság egész nap kint mulatott a Méhes 
táján s csak estefelé széledtek haza. Fride- 
rikus Sámuel 33 éves szűcs mesternek meg
ártott a sok bor és pálinka, úgy, hogy el
aludt az erdőben. A többieknek eszébe sem 
jutott őt keresni. Feleség** várta-várta, mig 
aztán elment ismerős kollegáihoz kérdezős
ködni az ura felől. Azok persze nem tudtak 
róla semmit. Másnap, pénteken, találta meg 
u kerülő a szerencsétlent holtan, s a mint 
konstatálták Megfagyva.

Uj váltó-Urlapok. A pénzügyminiszter 
a napokban tette közzé a hivatalos lapban 
azt a hirdetményét, amely az u j korona- 
értékű váltó- és Ígérvény űrlapok forgalomba 
bocsátására vonatkoznak. E szerint az 1899. 

évi április hónap elsejével korona értékű 
ígérvény űrlapok lépnek

A  forgalomba. A forgalmon s érvényen kívül 
i helyezett fel nem használt kicstári váltó- s 

igérvényjegy-űrlapok a szabályszerű feltéte
lek mellett az 1899-ik évi október hó else- 

i jétől az 1899-ik évi deczember hó 31-ig be
zárólag úgy a belyegraktáraknál, mint bé
lyeganyag kezelésével megbízott adó s más 

1 jövedéki hivataloknál ingyen kicseréltetnek. 
Az ez iránti beadványok bilyegmentesek. Az 
1899-ik évi deczember hó 31-én túl a for- 

I galom s használaton kívül helyezett, érvényt 
' vesztett váltó- s igérvényjegy-iiclapok sem 

ki nem cseréltetnek** sem 'értékük meg nem 
téritetlik-

— Ezer iskola a földművesek számára.
Csak egy-két éve, hogy Wlassics megalkotta 
a gazdasági ismétlő iskolák szervezetét s a 

/ napokban immár ezeknek a tanfolyamoknak 
száma meghadta az ezrei. Eljutottunk tehát 
valahára oda, hogy nem apró számokban, 
de évről-évre számíthatjuk a fölállított kul
turális intézményeket. Ez az eset áll az állami 
elemi iskolákra nézve, melyekből pár ev alatt 
szintén ezret szándékozik a tanügyi kormány 
felállítani. És ez a nagyszabású iskola föl- 
állitási politika mutatkozik a gazdasági is
métlő iskolák rohamos szaporításában. Az 
eddig szervezett 1023 iskola statisztikája 
egészséges fejlődésről tesznek tanúságot. A 
községek dicséretes buzgói kodására mutat.

; hogy közölök a legtöbb, 526, községi jellegű. 
Egyúttal a gyakorlati czéllal szemben a fe- 

1 lekezelek közönyösségét bizonyítja, hogy csak 
74 iskola felekezeti jellegű. Maga az állam 

1 közülök 423-nak a föntartója és felekezet 
jellegűeket évenkint 30.758 forinttal segíti. 
Az iskolák territiorális elhelyezése rendkívül 
jellemzi egyes vidékek áldozatkészségét, imitt- 
amott azt is, hogy melyik megyenek van 
lelkes tanfelügyelője. Igy a legtöbb gazda
sági ismétlő iskola van Nyitramegyében: 105. 
Sajnos, hogy a legtöbb gazdasági ismétlő 
iskolával benépesített megyék nem a nagy 
magyar alfőldön. hanem csak az alföld szé
lein helyezkednek el. A legmagyarabbb me
gyékben kevés az iskola, lgv Csanádban 3, 
Borsodban 2. Ősikben 3, Csongrádbao 3. 
Győrben L Hajduban 1V, Jász-Nagykun- 
Szolnokhau 10. Szabolcsiéin Zalában 8 e- 
£emplénhen 4 Az iskolák jellege szerint 
pézve territiorális elhelyezésűket, az állami
akból legtöbb jutod : Nyitrának 38, Boreg- 
nek 35. Biharnak 29, Kolozsnak 21, Toron
tóinak 21 Kisküküllőne c 20, Szilágynak 16. 
Olyan tősgyökeres magyar megyéknek, mint 
Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod, So
mogy, Szabolcsnak egyetlen állami iskolája 
sincs, holott még Turóczmegyének is 12 
jutott. A magyarság érdekeinek nagyobb 
mérvű szemmeltartása mollett kívánatos, hogy 
a gyors tempóban fölállított iskolák intenzív 
fejlesztéséről gondosk djunk és hogy e tekin
tetben épen az állami iskolák járjanak »*lői 
jó

— Elpusztitott ragadozó. Nyírbátorban a 
baromfiudvarok veszedelmes ellenségüktől sza
badultak meg a napokban. Ez egy hatalmas 
vadmacska volt, mely január óta Bákonyi 
István községi biró csürjében tanyázott es 
onnan intézi** mészárlásait, mig végre ügyes 
csellel puskacső elé került, és két lövessél 
leterheltek. 80 czmt meghaladó hosszal, es 
25 -30  czm. magassággal, lágy, hosszú, feke
tebarna sáros szőrével ritka példány volt, 
napokig nézésért;Jjtfb *  varos.

' —' Névváltoztatás. Kupferstein Péter kis- 
várdai illetőségű ugyanottani lakos, valamint 
kiskorú Jenő, Lujza, Ernő, Sarolta és Lajos 
gyermekei vezetéknevének Kálmánczi-n\ va
lamint Fleischer József polgári lakos vezeték
nevét belügyminiszteri cugcdclyiyel . Fenyve
si* -££ V iHirrrtfftfTf át.

— Uj lap. Miskolczon a f. évi márczius 
hó 25-én ,1848“ czim alatt egy hetenként 
kétszer megjelenő politikai és társadalmi hír
lap indult meg. mely a függetlenség elveit 
igeri szolgálni. Az első számba Kossuth re- 
rencz irt vezérczikket.
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— Mulatság. A nyíregyházi iparos-ifjúság 
őnképző-egylete saját pénztára javára áprilip 
ho 3-án husvét inasodnapján, egyleti helyi
ségében családias jellegű zártkörű  tanczm ula i- 
ságot rendem Belepli dij szem* lyenkint 1 
korona. Felülíizetések köszönettel fogadtatna^ 
s hirlapilag nyugtaztatnak. Kezdete este 8 
órakor.

— A vonatok érkezése. A napokig tartó 
hóviharok tudvalevőleg igen hátráltatták a 
vonalokat a közlekedésben s majd minden 
vonat óriási késésekkel érkezett meg. Már a 
a forgalom rendes, mert az akadályokat elhá
rító: ták, másrészt a havazás is megszűnt s 
igy a rendes időben érkeztek meg az összes 
vonatok.

— SzivszélhUdés Kolrány Ilona harmad
fel éves leány testvérével játszadozolt, mi
közben hirtelen összeesett es meghalt. Holt
testet felbontották s konstatáltak, hogy a 
tiatal leánygyermeket szivszélhüdes erte.

— Megégett gyermek. Kercsen, a Blau 
Fái tárnáján egy csapat gyerek behúzódott 
a disznóólba, s ott tüzet rakott, a melytől 
csakhamar kigyulladt az ól is. A gyerekek 
futva menekültek, de egy Illés Verőn nevű 
kis leány ruliája tüzet fogott, a szerencsétlen 
gyermek oly súlyos égési sebeket szenvedett, 
hogy bel fhalt.

— Lakositás Weisz Ignácz helybeli keres
kedőt a folyo hó 28-án tartott képviseleti 
közgyűlés 25 írt lakositasi dij ellenében a 
város polgárai közé felvette.

■w. — A migpaeditwrgia. A görög kathoiikus
magyarság körében a szertartás magyar nyelve 
érdekeben megindult mozgalom egyre ter
jed és a mozgalom vezetésen* választott or
szágos bizottsághoz folyton uj tbb, meg újabb 
csat ukozo nyilatkozatok crke/nek, melyeken 
mintegy kétszáz z*r görög kathoiikus magyar 
aláírása tanúskodik a magyar liturgia beho
zatalának szüksegességeröl. Ehhez a mozga
lomhoz eddig i 29 görög-katholikus pap csat
lakozott, a mi unnál nagyobb sulylyal bír, 
mi Magyarországon több egyházmegye van, 
rneiy ennél kevesebb plébániával bir; igy a 
nagyváradi latin szertaitasu püspök alá tar
tózó lelkészségek szama mindössze 7*2, a 
székesfehérvári egyházmegye plébániáinak 
száma 93. I,y tehat a magyar liturgia szer
vez* •- t óhajtó gór. kathoiikus magyar papok 
s hívők már is a nevezelteknél jóval nagyobb 
egyházmegyei képesek alkotni. E ténynek 
jelentősegét annál inkább figyelembe kell venni, 
mentül bizonyosabb tíz. hogy különösen a gór. 
kalh. olahság minden követ megmozgat, hogy 
ama hazafias mozgalin.ii, illető helyen gya
núba keverje. Romában ugyanis közelebb 
ismét tárgyaltak a magyar liturgia ügyét, de 
mind ez ideig határozatot nem hoztuk. Az 
ügy állásúi ól egyébiránt azt jelenti* nekünk ; 
beavatott helyről, hogy Firczak Gyula mun- | 
kacsi gór. kath. püspök újabban ismélelten 
kijelentette, hogy a papa nem zárkózik el az , 
indokolt kívánalmak elől, de hogy idő kell a 
magyar liturgia ügyének tanulmányozására, i 
.mert bizonyos eiökészül-elekre rin  iiMiág. 
hogy megvalósuljon.*

— Tartalékosok fegyvergyakoriata 1899-ben.
A tartalékosok részéről az loim-iki ev folya
mán teljesítendő fegyvergyakorlaiokra vonat
kozólag a hadügyminiszter márczius 10-én a 
következő rendeletet bocsátotta ki: Mindazok | 
a tartalék-tisztek es hudaprodok, akik az 
okkupalt területeken állomásozó csapattestek 
kötelekébe tartoznak, fegyvergyakorlatra ide 
vonulnak be; a tábori tüzérséghez tartozó 
azok a tartalékos tisztek és hadaprodok, akik 
az idén először vonulnak be hadgyakorlatra 
es azok, akik a hadgyakorlat megismétlésére 
köteleztettek, április, május és junius hónap
ban lelváltva bivandok be : azok a csapattes
tek, melyeknél igen nagy számmal vannak 
feg v vergy a korlatra kötelezett tartalékos altisz
ten, i zeknek egy részét a póttartalékosokkal 
egy időben hívjak be ; amaz ezredek és 
zászlóaljak, melyek a 3., 8., !», és 14-ik had
test területen állomásoznak, annyi tartalékost 
tartoznak behívni, hogy minden század állo
mányú 130 emberre kiég eszi ttessék ; a/, őszi

nagy hadgyak Hatokra fenntartott tartaléko
sok és póttartalékosok a fegyvergyakorlatnak 
— tekintet nélkül tartózkodási helyükre — 
ok vetetlenül csapatteslüknél tartoznak eleget 
tenni; a legénységi állományhoz tartozó tar
tozó tartalékosok abbeli kérésének, hogy a 
jövő 1900-ik évb n köteles fegyvergyakorla
tuknak már az idén eleget akarnak tenni, 
okvetetlenül hely adandó ; az osztrák honvéd
séghez tartozó «s jelenleg a magyar korona 
országainak területen tartózkodó tartalékosok
nak megengedhető, hogy a fegyvergyakorlatot 
valamely Magyarországon allomásó gyalog
ezrednél, vagy vadaszzászlóaljnál végezhessék; 
gazdászok es gazdasággal foglalkozó tartaléko
sok lehetőleg olyan időben liivandók be, 
amikor tekintettel a vetésre és aratásra, leg
inkább nélkülözhetők ; ez utóbbi rendelkezés 
hatálya kiterjed azokra az ideiglenes -zabad- 
ságoltakru is, akiket a tényleges állomány 
kiegészítésére hívnak be. A fegyvergyakorlatok 
alól felmentést kérő folyamodások a leg
szigorúbban megvizsgálandók és csak a leg
sürgősebb szükség • set*,n intézendők el ked
vezően. Ez különösen szól azokmk a tisztek
nek es hadapródoknak, akik a tüzérség 
lőgyakoríatuira lettek behivu. Úgyszintén nem 
fngedélyezendok azok a folyamodások, melyek 
a fegyv« rgyakoi latnak valamely inas csaput- 
ttstnel való ieszolgalását kérelmezik, kivéve, 
hu a folyamodvány megokolása a kivételt 
megengedhetővé teszi, mely esetben a folya
modvány a hadügyminisztériumba felterjesz
tendő. Minden más esetben már a közbeeső 
katonai hatóságok jogositvák a kérés el
utasításéra.

— Franki Móricz számoló művész. A szá
moló művészét, úgy látszik, keserves kenyér. 
L-gulubb arra mutat i nálunk i- megfordult 
Franki Móricz esete, a ki sok viszontagság | 
es többszöri öngyilkos .gi kísérlet után abba- i 
hagyta ezt u mesiersegei es nílusi vállalt báró 
Popper becsi fatelepén. Uj hivatalában ismé
telten elő is lépett 'már es betelve a van 
durlassal. miamiul az ugyrends/.i-ret nagy 
mértekben kifaraszlo .számfejtési lornév *i | 
most mar rendes hivatásának * * i  és igy biztos 
révbe érve, nyugodt . let ele nezhet.

— A német császár Zelenka püspöknek.
II. Vilmos német császár palesztinéi utjuban 
tudvalevőleg Zelenka Pál ág. ev. püspök is 
reszt vett, mint a magyarországi evangéliku
sok képviselője. A német császár szentföldi 
utazásának emlékére mindazoknak az ural
kodóknak <-s szabad városoknak, kik a jeru- 
zsálemi Megváltó-templom beszentelésén kép
viseltették magukat, elküldötte a bestén telési 
okirat egy-egy masát. A n* m evangélikus 
uralkodókkal biro országokban pedig azok 
az evangélikus püspökök kapták meg a ma- ; 
solatot, a kik a beszentelésen részi vetlek, 
így kapta meg Zelenka Fái püspök is a bécsi 
német nagykövetségtől Eulenburg gróf nagy
követ levele és a berlini evangélikus egyházi 
főtanács átirata kíséretében a pompás inivű 
másolatot. Az okirat nagy folio-alaku, arany
kapcsos, barna, kémény, préselt bőrboritek- 
b.in van. A boríték első és hátulsó lápját 
pikkelyes mezőben álló álló-kereszt diszili. A 
renais-ance b-lüs okiratot Doeppler festő- 
tanár tervezte. Az első lapot majdnem tel
jesen elfoglaló inicziáie (ölül középen egy 
medallionhan a Megváltó képét, oldalt a Meg
váltó-templomot es annak oltárát tünteti föl. 
Alul a német császár monogrammja: W. II.
I. R. van a császári korona alatt. Az ok
iraton alul a német császár és Auguszta Vik
tória császárné sajátkezű aláírása látható. 
Hozzá van mellékelve az araeztnyi átmérőjű 
pecsét mása is. a Hohenzollern család czime- 
rével. A/, okiraton kívül a német császár 
megküldte Zelenka püspöknek a jeruzsálemi 
ut emlékére készült bronz-plaqeltet is, amely 
egyik oldalait a császár arczkepét, másik ol
dalán pedig a Megváltó-templomot tűnteti 
föl művészi kivitelben. Az okiratot a minap 
mutatta be Zelenka Fái püspök a budapesti 
közönségnek az alkalomból, hogy az ág. ev. 
főgimnáziumban a Thabithu javára rendezett 
estélyen szentföldi útjáról Idői vasast tartott.

— üvegruhák. Hölgyeink nemsokára üveg
ből készült ruhákban fognak megjelenni. 
Hogy az üveget fonni lehet, azt inár régen 
tudjuk, de a teknika olyan eszközöket is 
talált fel, amelyekkel ez a merev anyagot 
bujlékonynyá s puhává lehet lenni. Bizonyos 
fokig mar löbb évtized előtt ismerték ennek 
a nyitját. Napóleon koporsóján, amelyet az 
invalidusok templomában őriznek Fárisban, 
már üvegszálakkal átszőtt szem födő van. I. 
Lajos bajor király palotájának egyik terme 
üvegből szőtt tapétákkal volt kárpitozva. A 
csikagói kiállításon bemutatott száz ineg 
száz uj dolog között nem utolsó helyen állott 
az üvegszó veszet. A Libbey Glas Co. ezég 
külön pavilionban állította ki a legkülön- 
bözőhn üvegszöveteket s az ezekből Készült 
ruhákat. Legnagyobb feltűnést kelteitek a 
kárpitok, asztalterítők és gobelinek, nem
különben a függönyök, kendők stb. Tagad
hat lan, hogy az üveg>zövetek még mindig 
különlegesség számba mennek s epen ezért 
nagyon drágák. Egy üvegből készült derék 
nehány év előtt meg 120—150 forintba
került. De hány találmányt vett már at a 
kuriozitások honahói a gyakorlati . let. Az 
üvegs/övetekről azt mondjak, hogy tapintásra 
nézve miben sem különböznek a selyem- 
szövettől, de szinpompa tekintetében tőiül- 
múljak emezeket. Meg majd megéljük, hogy 
a jövő s/.ázad elején ránk köszönt u női diva
tok legkecsesebbje, — az üvegkrinolin. Jó 
Akiba szerint legalább ebben semmi meglepő 
sem volna.

Első Leánykiházasitási-Egylet m. sz.
XXXVI. rendes köz yülés* t márczius 19-én 
tartotta Schwarcz Ármin elnöklete alatt, nagy 
részvét mellett. Az évi j. leütésből kivesszük, 
hogy az |.>9ö. kezelési év az ir azgalás min
den ágában lendületes em Ikedést mutat. A 
mer lég egve» tételei világosan hirdetik, hogy 
ezen intézet a gyeruc kbi/iositásl eredmeny- 
dusan cultiválja. 1*98. évben 1**208 jutalék
re-/. túlnyoiiiolag a fiatalabb korosztály hói, lett 
le írva. Nas/.julatekok es visszutenté-ek lejeben 
43**.702,20 koronát fizettünk ki. A 9 , >0.64
korona üzleti eredményből 757,709. II ko
rona a inatheniatikai dij tártál* khoz csatolta- 
tott, mely ly el az 4 ,120,486.84 koronára emel
tetett. A hivatalnoki nyugdíjalapra 4**00 
koronát szavaztak meg. Ezen alap tehát 
29,***7.16 koronát tesz ki. A fennmaradó 
161,577.20 korona alapszabály szerű javadal
mazásokra u külön tartalékalaphoz es a 
nuszjutaick felciuelesi alaphoz csatoltatott, 
mely lapok ez által 4l6,ii:«.«o koronára 
emellkedtek. — A mérlegszerűieg kimutatott 
4.724,4 I7.hu korona vagyon fedezetet nyer 
jó budapesti házakba*, melyek i írások után 
1.501,195.72 korona beicktetesi ertekkel van
nak felvéve, 1.2.5,503.18 korona takarékbe
tétekben, 1.351,696 korona 4 1 „-os elsőrendű 
biztonságú értékpapírokban, továbbá köt
vény kölcsönökb**n és kinti vő követelések
ben. Dr. Alexander Bernat, a felügyelő-bi- 
zottsáir elnökének előterjesztett indítványa a 
felment vény megadására, egyhangúlag elfo
gadtatott. Schwarcz Ármin elnök- genek 30. 
évfordulója alkalmából az ez évi igazgatosagi 
jelentéshez egy a többi igazgatósági tagok 
által aláirt emléklap mellékeltetett, melyben 
méltatnak azon érdemek, miket 30 évi műkö
dése alatt szerzett. Ezen emléklap tartalmá
nak felolvasása viharos helyesléssel találko
zott. Miután még leinhenyi Dávid Endre tag 
indítványára — ki szép szavakkal szintén 
Schwarcz Ármin elnök érdemeiről megemlé
kezett az igazgatóságnak és lelúgyeló-bizott- 
ságnak köszönetét és elismerést szavaztak, a 
közgyűlés az előbbi felügyelő-bizottsági tago
kat egy évi időtartamra újból megválasztotta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dietz Miksa és 
Nemesi urak küldettek ki. — A közgyűlés 
Schw^ra Annin elnök élénk éltetésével veg-

— Egyiptomi élet. A történetírás folyton 
fialudo tudománya iininar a legmagasabb 

I pontra jutott, mikor megtudja eleveníteni a 
j népek hétköznapi életét. Nem a csata, az 
I ünnepelj érném**, utúalkolas fontos,
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hanem a mindennapi élet. Egyiptomról sokat 
is tudhatunk, mert görögök lálogatták, s ez 
az elmés nép sokat irt róluk. Memphis ne
kik az volt, a mi nekünk ma Kairó; az igazi 
keleti város utczáin tömérdek népfajt lehe
tett látni, a fehérszoknyás egyiptomi paptól 
kezdve, a fagygyús hajú szudáni szerecsenig. 
Az állatok is köztük rajzottak, mert a sze
gényebb egyiptomi együtt élt állataival. Sok 
uiás is csodálatosnak tetszett a görög szem
nek. A pék, ki lábával dagasztotta boltja 
ajtajában a kenyeret; a pallér szerszám nél
kül mázolta a falra habarcsát puszta kézzel. 
S ha eljött a dél. az ebéd ideje, mikor a 
görögök házaikba tértek, az egyiptomiak ki
jöttek az utczára. „Az eves nem tisztesség
telen. igy nincs mit titkolni rajta* — mon
dák. Aztán újra megkezdődött az utczai élet. 
Jöttek mentek a férfiak, fejükön hordva a 
terhet, s a nők vállaikra rakra hordozni va
lójukat, fátyol és kísérel nélkül, a min a 
görög igen megbotránkozott. Az egyiptomi 
társas élet hidegebb volt a görögnél. Ha két 
jó barát találkozott, megcsókolta egymás tér
dét, aztán 2—3 lépésnyire állnak meg egy
mástól. A görögtől undorodtak, mert tehén
hússal élt. — íme, mily érdekes, mily bizarr 
szokások éhek már az ó-korban is, a legré
gibb társadalomban. Ez elet egész teljessé
giben, szöveggel es képekkel, pontosén és 
művésziesen van megrajzolva a Nagy Képes 
Világtörténet lü-dik füzetében, mely most 
jelent meg. A vallalal 12 kötetből fog állni. 
Szerkesztője Marczuli Henrik. Egy-egy díszes 
kötet ara » Irt, egy füzete 30 kr. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható minden 

könyvltureskedéshm.

Apróságok a h étrő l.
A Pazonyi utczán, Babai Károly lényirdája 

közvetlen szomszédságában van egy szabó 
üzlet. Az előtt állj meg jámbor nyíregyházi 
polgár, nézz uz ajtóra kilüggesztett hirdetési 
tablara es próbálj — komoly maradni. Való
színű, hogy arczizmaid hirtelen megrándulnak, 
fakó. életunt merev arczodat, mintha bűvös 
pálc/.a érintette volna, legott Sauerteig-fele 
ábrázatot vágsz, majd valódi vagy hamis 
fogaid láthatóvá le-*zrie*, szemeidbe könnyek 
tolulnak, es vepre a nevetőgőrcsők jótékony 
géniusza vesz partfogásába.

Vegre egv üdülő hely szürke egyhangú 
városunkban! Üdvözöllek kedves oázis, a 
kenyér utáni hajszában megkergesedett lel
künk telvidul látásodra.' Mi, kik ebben a 
nyomorúságos, komor életben elfelejtettük, 
hogy mi az a kaezagas, teljes elismeréssel 
vagyunk irányodban, fel mizantrópok, a 
pesszimisták, kedélybetegek, epebajosok! men
jetek a pazonyi utczara, olt, hol fentebb 
említem, ailjato* meg (vagy a kényelem szem
pontjából csináltassatok tribünöket) és — 
elvezzettek !

Aztán merje valaki állítani: hogy a 
Pazonyi utezun minden csendes.

m
Nyíregyháza felől szomorú hir ment fel 

az ország fővárosába, mely négyszáz leány 
artatlan szivét szomorúsággal töltötte el. Nem 
kell mar telefon központ. Vege a telefon ro
mantikájának. A budapesti négyszáz kisasz- 
szony költői zománezot adott a gépnek, mely 
most már lefoszlik róla. Mily jó is az, midőn 
kérdésünkre egy lágy női hang felel, mely
nek tulajdonosában földi angyalt gyanítunk. 
Kedvessé, rokonszenvessé tette előttünk e 
gépet, mely most már nem lesz egyébb, mint 
szükséges ro>z.

A telefonos kisasszonyok megszűnte sok 
bosszúságnak a halálát jelenti. Élénk emlé
kezetemben van még a telefonnak minden 
tnalicziája. — Valahányszor ábrándos, költői 
lelkű poelákkal akartam beszelni, a börzével 
vagy a közvágohiddal kötöttek össze. Egy
szer egy művelt lelkű, országszerte dinert 
írónővel beszéltem, midőn a társalgásba leg
jobban bel- merültünk, a telefon összekötte
tés hirtelen megakadt és hangom a pusztába

kiáltott szó lett. Máson nem tudva bosszú
mat tölteni, a telefonos kisasszonyt nem ép
pen a legudvariasabb szavakkal illettem ke
gyetlenségeiért.

*
Ki mondja, hogy a természetben nin

csen rendellenesség? íme a theologiának ezen 
kedvencz vesszőparipájára mennyire ráczáfolt 
az ezidei tél. Egész télén tavaszi időjárás 
volt. A szegény emberek őrültek, hogy meg
szabadultak egyik legnagyobb gondjuktól a 
faszerzéstől. A téli kabát szinte nyomta vál- 
lainkut és örvendve gondoltunk azon időre, 
midőn sutba dobhatjuk. És akkor, midőn a 
termeszei rendje szerint be kellett volna kö
szöntem a tavasznak, zord hófúvás van napi 
renden. A kinyílt ibolyát magas hóréleg fedi, 
a fák bimbói megfagytak. Nem, nem Iheo- 
lógus urak, nincsen semmiben rendszer, csak 
a rendszertelenségben.

C S A R N O K .

A gálya.
i

Butkovicsék a Villa Lunábun laktak, 
egy tornyos sarga kaszárnyában s az esős 
évszak alatt nem mozdultak ki a házból. De 
a nagy lágó lassankint kibontakozott a köd
ből, a jáczintok és kaméliák kinyilottak s 
az asszonyok fehér napóleoni kalapokban 
kezdtek s -tálni a napon. Ekkor Butkovicsék 
is eljöttek s délelőtt tizenegy óra tájban 
rendesen fölvonult a korzóra az egész csa
lád. A mama ilyenkor ineg-megállt és tinóm 
kis lorgnonján al figyelmesen nézett végig a 
tavon, a végtelen sötétkék vizen, mely délen 
egy szürke sivatagba olvadt a Pó-lapálylyal. 
Butkovicsné ilyenkor határozottan olyan be
nyomást tett, mintha valami királyi gulyát 
keresne, a melyen egy mesebeli herczegliu- 
nak kell előevezni a messzeségből. De a 
királyi galyunuk nyoma sem volt. a rózsa
színű varoska szelén csak halászbarkák es 
kukoriczás hajók ringatóztak s Zsoti az 

. anyja mögött szomorúin piszkálta az orrát.
Butkovicsék rendesen magányosan bo- 

| lyongtak, mint az emigránsok. Elül a mama,
; Zsófival, a kinek horgolt matroz.sipkája alól 
i hosszú fekete hajtinesek bujkáltak elő, inő- 
í göttük egy vézna, szőke fiú. a kis Butkovics 

Sándor s a nevelő ur, a ki a déli égóv alatt 
haladéktalanul beszerzett egy pár vilagos- 

: sárga bocskort. A családot azok a szőrty- 
| zörejek űzték erre a kis klimatikus helyre, 

a melyeket otthon a Sálidorka tüdejében 
fedezett föl az orvos. A gyermek itt csak
ugyan gyógyulást talált, de Zsoti ka hallatla
nul unatkozott. A közönséggel is igen rosz- 
szul voltak meg s ezt a feszes viszonyt egy 
csodálatos véletlen okozta. Mikor első nap 
megjelentek a korzón. Butkovicsnenak, a ki 
óvatosan lépkedett a meszes, fehér sárban, 
egy ilyen vékony, fehér sárlolt fecscsenf a 
világosbarna harisnyájára s az angol és 
eszaknémet asszonyok akkor összesúgtak: 
— Ennek a hölgynek lyuka* a harisnyája. 
Ez elég volt ahhoz, hogy Butkovicsék ne 
szerezhessenek sziláid pozicziót a társaság
ban. Ók persze nem is tudtak a dologról 
semmit, de ha tudtak volna is, Zsólika c-ak 
nem j.irhatta végig a társaságot az anyját 
rehabilitálni: — Kérem, a mamámnak nem 
lyukas a harisnyája! Ezek a szögletes né- 
nietek és angolok különben is meglehetősen 
zárkózottak és azt a nevetséges élőit, letet 
tartják, hogy ;• magyarok nagyon lármáznak.

Ily sivár viszonyok közt, a szezonnak 
közepe táján bukkant főt es csatlakozott 
Butkovicsekhoz Czi.elkay ur, mint egy jó
tékony Neptun E szikár sárosi férfiú, ki 
otthon sajnosán nélkülözte a nagyobb álló
vizeket. it: nngv előszeretettel adta magát a 

I vitorlasportra. A vizi gigerlik ismert llanél- 
epyenrnhájaban járt. kurta fapipaból pipált 
s ha kiszállt a csónakból, rendesen olyan 

| benyomást tett, mintha locsolás közben sza

ladt volna végig az Andrássy-uton. A vitor
láscsónak ugyanis rendszerint oldalt fordul, 
élével eléri a viz színét s aztán, . . .  de 
hagyjuk ezt. Egyáltalában fölösleges az olyan 
sportról egy szót is szólni, a melynél az 
ember könyöke vízbe van mártva.

Zsófi mindjárt kezdetben oly konfiden- 
sül beszélt Czigelkayval, mintha régi ismerőse 
lett volna. A Butkovics kisasszony modorá
ban különben is sok merészség volt s ezt a 
legkülönbözőbb világi és egyházi tekintélyek 
bizonyíthatták, első sóiban a krassói érsek 
is, a ki egy nagy bérmálási ebéd alkalmával, 
mikor Zsófi odajött hozzá a pezsgős pohár
ral koczczint.ini. igv szólt ez oldalkanonok- 
jának: — Ejnye, de szemtelen ez a kis lány!

— Magát én ismerem valahonnan, 
mondta a Butkovics kisasszony Czigelkaynak.

— Tán valami pikniken látott Pesten.
— Nem voltam én még pikniken Pes

ten. A mama egyedül jár u piknikekre.
— Akkor tán a inilléniumi diszmenet- 

ben látott, mondói Czigelkay büszkén.
Butkovics Zsófi incselkedett vele.
— Volt is maga a bandériumban.
— Persze, hogy voltam; a körképen is 

megtalál Pesten.
— Ej, a körkép, csufolódott Zsófi, a 

körképre huszszal több sárosit festettek, 
mint a hányán oda fönn voltak. Ne beszéljen 
nekem a körk- pről, még a pannonhalmi lő-

I apát mellől is törölni kellett két apródot a 
fiumei kormányzó mellől meg egy csatló>t 

I csak hogy a sárosiak elférjenek.
Butkovicsné szürke selyem promená.l- 

ruhájábun szórakozottan haladt a fecsegök 
i mellett. A sáron úrral nem igen törődött,
| ámbár Czigelkay egyszer alkalmas pillanat- 
; bar. b.lelüzte a diskurzusba, hogy valame- 
! lyik őse alurs/agbiro vöt a vegyeshazbeli 

királyok alatt. De Butkovicsnénak. noha az 
ő családfáján csak esküdtek es XVIII. szá
zadbeli láblubirak tündököltek, az alorszag- 
biró sem nagyon imponált. Világos fogal
mai voltak neki arról, hogy az országbíró 
sokkal messzebb . s.k az alországbirótól, mint 
például a király az alkiralytól es azutan 
•sebről a léi vidéki mentáktól különben is 
igen leves iiodalmi nézet, k lerjedtek el. Mi 
azt lűszszük, hogy * zek a mainak elsősor- 

1 han is rangjukn .it megfelelő vöket keresnek, 
pedig dehogy; elsősorban is mesebeli her- 
czeget keresnek vőnek. Butkovicsné rossz
kedvűen halad! a fecsegök mellett es finom 
kis lorgnonján at a végtelen víztükörre né- 

i zetl. Ilyenkor csakugyan olyan benyomást 
! tett, mintha valami királyi gályát keresne, a 

melyen egy uiesebt li lierc/t gtiunak kell eiő- 
evezni a messzeségből. S egy verőfényes 

l márcziusi napon aztan, mikor ragyogtak a 
i tó sárgászöld narancskoszorui. Butkovicsné 

hirtelen megállt a parton. Egy pillanatig 
; mereven nézett a látóhatár szélére, azután 
1 leejtette a lorpnonját és halkan suttogott 

valamit, kétségkívül az suttogta: — A gálya, 
a királyi gálya! . . .

II.
Délről valami hosszúkás fehér test kö

zeledett a vizen, titokzatos, mint a Némó 
kapitány hajója. A mint közelebb jött, lát
szott, hogy nem egyéb, mint egy fehérre 
festett hosszúkás propeller, a melynek ala
csony kürtője és két vékony árbocza van. 
A közönség összesereglett a parton, az angol 
lányok gukkerezték a hajót s egy kövér né
met ur, a ki sokszor kirándult u környékre. 
egé«z határozottsággal állította:

— Ez a limburcri őrgróf hajója. A lim- 
burgi őrgróf még egészen fiatal ember < s 
én a múlt héten láttam, Peschierában meg
vette ezt a hajót. A hajó tulajdonképpen 
egy szép hosszúkás halászbárka vnil. <1* az 
őrgróf gépet állított bele s kívül teliéire 
festette s az orrára aranyos belükkel íratta

I ra: Aegir.
Butkovicsné szeme megvillant. Megjött 

| a gálya ! . . . Az Aegii egy félóra múlva
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kikötött a parton s az őrgróf és kísérete 
kiszállt. Elsőnek egy komornyik féle ur jött 
ki a partra, azután maga az ifjú őrgróf, va- 
daszöltözetben és csizmában voltak. Utánuk 
egy inasgyerek jött még és egy nyírott kutya. 
A közönség tisztelettel adott helyett a jö
vevényeknek, azután valami csudálatos me
leg áradt el a társaságon. A hölgyek és 
urak mind egy csoportba verődtek és sorra 
elmondták véleményüket az őrgrófról, meg 
az Aegir-ről. Még Butkovicsékat is szeretet- 
tel hallgatták. A nagy esemény köze lebb 
hozta egymáshoz az embereket, csak But- 
kovics Zsófit távolította el egy kissé Cz gel- 
Kaytól, mert Zsófi ez utóbbinak hátat for
dított s folyton a kutya után nézett. But- 
kovicsné a lánya tömpe orrocskáját s vas- 
lag diószinű szemöldökét vizsgálgatta s lez 
úttal szazadszor konstatálta, hogy az ilyesmi 
egy örgrófnak is föltűnhetik. 8 hogy ez 
nem volt hiú ábránd, mutatták a fej e- 
inények.

A Butkovicsék nevelője tudniillik (egy 
húszéves jogászíiu) díszpéldánya volt azok
nak a nevelőknek a kik valaha is az úri 
családok türelmével visszaéltek. Teli volt 
tapintatlansággal, véleményt mondott minden
ről, a table d'hólenál egyszerre három sze
let roasztbeefet szúrt a villájára, sőt ha 
Butkovicsék értettek volna hozzá, még azt 
is eszrevehették volna hozzá, még azt is 
• *zrevehették volna raja, hogy a rendhagyó 
igéket sem tudja. Butkovicsné mindezeknél 
lógva igen kimérten bánt vele s csak egyet
len egyszer beszélt bele bizalmasan. Ez a 
limburgi őrgróf megérkezése után harmad
napra történt, a mikor a nevelő ur séta
közben igy szóit:

— Billiárdoztam az őrgróffal.
-  Butkovicsné eleresztette a szoknya- | 

jat. Egyszerűen lehetetlen volt neki. hogy 
az egész telepen legelőször ezzel a biklicz- I 
czel all szóba a limburgi őrgróf.

— Mikor? kérdezte csudálkozva.(V ge kor.»
Különfélék.

Léghajón a La Manche csatorna jutott 
A „Black and \N hite* utolsó számában na- 
gyon irdekea leírása jeleni meg < naka 
hajózási útnak, mélynél az angol csatorna 
tölott történt átszállásnál első Ízben hasz
nait. ik az Andrée áltál az északi sarkhoz ter
vez ti utazásnál alkalmazott kormányt, a 
vitorla es szabadon leiógo hurezoló kőid egy 
elmés összetételét. Elindultak a londoni ki is
ta;'.palotaiul 11 óra 3Ö perez kor délelőtt, 
kikötöttek pedig 8t. Komáin de Colbos> bán 
Havre közelében, délután 4 óra 35 pi rézkor, 
s igy az egész utazas 3 perez Inján öt órát 
vett igénybe. A tengercsatorna fölötti ut 7o 
meri földet tesz s ezt 2 o*a 3ü perez alatt 
tettek meg. A kirándulásban Swinburne es 
Kenuval Spenczer vettek részt, kik közül az 
utóbbi Anglia legjobb léghajósának tartatik. 
Hiszen deczemberi reggel volt, — mondja 
Swinburne — midőn Spenczer „let go“ sza
vaival az indulásra s a kötelek cloldására 
jelt adott. Szalmakosarunk mely körülbelől 
egy omnibusz nagyságával bírt, két rövidke 
pén z alatt már e/. rk« tszáz labnyi magas
ságban volt. A köd, mely a felszállásunk 
alkalmával alkalmatlankodott, egyre könyebbé 
vall s végre is gyönyörű kék égnek adott 
helyet, melyből a napsugarak, akár valami 
szép juniusi napon, oly melegen sütöttek !e 
ránk. Nem tartozom ugyan, a mi a léghajó
zást illeti, a kezdőn köze, de a léghajói érzés, 
mely alul hosszúbb léghajóutra induló egyet
len ember sem tud elientálni, a feltétlen ma
gúm és ny ugalom, a világtól való elzárkó
zott' ig érzetete soha sem kapott meg oly 
vyoi-.in s oly közvetlenül, mint ez alkalom
mal. Különös, valóban magasztos érzett az, 
mely az ember k b ét ilyenkor eltölti, mely 
valóban megrészegít. — Nemsokára oly 
magasságban szóltunk — 2000 láb magas
ban voltunk — hova a föld zaja csak olyan

halkan hatolt fel, hogy az elszigeteltség ér
zetét még jobban növelte. Bár a szél irányá
ban és elég gyorsan szeltük a levegőt, a 
bennünk keltett érzés mégis a tökéletes moz
dulatlanság érzete volt. Miután hosszabb útra 
készültünk, a léghajónk a gáz kiömlésére oly 
légmentesen záró es nehezen mozgatható 
szelepekkel volt ellátva, hogy ezeket utunk 
alkalmával nem is használtuk, hanem a ma
gasság szabályozására csakis a túlsúlyt hasz
náltuk fel. Kormányunk 18 négyszöorméter 
széles vitorlából állott, mely kosarunk olda
lán bambuszrudhoz volt erősítve, inig a függő 
vagy hurezoló kötél a másik oldalán fitye
gett alá. — Sajnálkozva kell megemlítenünk, 
hogy tett tapasztalataink nem engednek va
lami kedvező következtetést Andrée-nak, a 
rneré&z északsark-utazónnk sikerei tekinteté
ben. Nem voltunk képesek arra, hogy az ural
kodó széláramlattól eltérő irányt kövessünk, 
arról pedig, hogy készülékünk segélyével, mely 
az Andrée-nak hű utánzata volt, magunk 
szabjuk meg a menet irányát, szó sem lehe
tett. Alig hogy elhagytuk Sussex-Downst, lég
hajónk olyannyira súlyát, hogy a hurezoló 
kötelünk a Beállt llead sziklapartjait majd
nem érintette ; de a léghajónak gyors köny- 
nyitése a üoyd-féle jelző-állomásnál csak- 

| hamar ismét 900 lábnyi magasságra vitt. 
Künn a tenger felett a tökéletes esem! ki
válóan feltűnő volt. A máskor oly népes 
csatorna végkép kihaltnak látszott. Meg madár 
se szállott, még azzal se találkoztunk. Tiz 
perczczel három óra után aneroidünk azt 
mulatta, hogy 5»f>0 lábnyi magasságban 
vagyunk. Néhány pillanattal azután kosarunk 
egesz közel volt a vízhez, hurezoló-kötelünk 
pedig végig a tengerben úszott. Itt már 
sikeresen használhattuk a vitorla-szerkezetün
ket, csakhogy olyan nagy volt a hid*g, fókép 
miután a hozzánk felcsapko.Jó hullámverés 
nem egyszer fecskendezett he a fagyasztó 
vizévé1, hogy a szükséges, kézierővel teljesí
tendő munkákat alig tudtuk elvegezni. Négy 
óra előtt 10 perczczel oly közel jártunk a 
p-rthoz, hogy a Irunczia szirtes partok ki
kerülésért* meglehetős sok túlsúlyt kellett ki- 
dobálni. Olyan alaposan teltük meg a/.t. hogy 
kevés vártáivá elértük « gesz utunk legnagyobb 
rn gassagát, a 7000 lábat. Itt a legremekebb 
felhőalakzatokat bámultuk, miket emberi 
szem valaha láthat. Néma bámulattal vitor
láztunk e rengeteg tömegek mellett, mik oly 
súrűeknek látszottak, mintha csak havasok

volnának s melyeknek széleik oly ritkító 
biborszegélyeket mutattak, hogy a fehér szín 
mellettük majdnem sötétnek tetszett. Gondo
lataink a mindenség végbetetlenségének esz
méjében kéjelegtek, részegedtek s azért mégis 
büszkeséggel töltött el a gondolat, hogy az 
emberi akarat és találékonyság ime meg a 
természet erői fölött is uralkodhatik . 
Azután nemsokára kikötöttünk St.-Komain de 
Colbose-ban 14 mértföldre Havrettől. 0900 
lábnyi magasból 4 óra 10 perczkor a szele
pek kinyitása által * óra 27 perczkor 2000 
lábnyira sülyedlünk s tovább leereszkedve 4 
óra 35 perczkor horganyunk belekapaszkodott 
a fekete szántóföldbe. Három hónapig vártuk 
a kedvező alkalmat erre a felszállásra, de 
türelmünkért csakugyan fényesen is kárpótolva 
leltünk.

P iaczi á r a k .
— Márczius 29.

Búza . . . . 8.f»0 8.70.
Kozs . . . . 0.50 Ü.tiO.
Árpa . . . . .'•.40 5.50.
Zab . . . . 5.70.
Tengeri 4.40 4.50.
Paszuly . . . —.— — .
Szesz literenként 17'.,K yilt tér.*)

N yila tko za t.
Tudomásomra jutott, hogy egyes rossz

akaratú rágalmazóim a/.t a képtelen és aljas 
vádat terjesztik • 'lé-nem, mik« p volt tanu
lóra: Cseprega Karoly halálai - aki a meg
indított bűnügyi nyouiozal szerint önmaga 
vetett végett életének — én okoztam. Ezennel 
kijelentem, hogy a nyíregyházi kir. ügyészségnél 
magam ellen a bűnügyi vizsgálatot megkértem* 
s hogy addig i-. amig ezen vizsgálat egyéni 
reputácziómat a legteljesebben tisztázni fogja* 
azok ellen, a kik e hírt terjesztették, avagy 
terjesztendik, a bűnvádi feljelentésemet meg
fogom tenni. Antal dános.

• A* e rovat alatt kOzlüttik é r t nem válla!Szerk.
C»>'3>ji.j... ■ ..ly’" : (■■ '- ."V •• T-:' i) 'yfc-' C : á-

I t E I N  E R F I. () R A
1NIÖI d i v a t a r ü s i u ö .

FöU /.let: 1 ) K 1 I H E C / . E > ,  Kosául h -uteza ti. "OH 
F ió k ü z le t : N Y Í R E G Y H Á Z Á N ,  P azon y l-u trza ,

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

Szives tudomására hozom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség
nek, hogy N yíregyházán . P azon yl-u tczán , M aár-féle há/haii debre- 
czeni üzletemmel kapcsolatos

női és gyerm ek  kalapárú  ü z le te t
nyitottam és már az idén tavaszra raktáramat a legdivatosabb női m odell 
és gyerm ek-kalap  újdonságokkal igen dúsan elláttam. Igyekezni fogok, 
hogy Debreczenben már kivívott jó hirnevemet 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 arukkal szolgálni. Gyász- 
kalapokat 1 - óra alatt elkészítek és ilyeneket készen raktáron is tartok.

Tisztelettel
R o i n c r  F l ó r a

vo ű 5 női divatárusnő. Debrecien és Nyíregyháza.
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Nyomatott Nyíregyházán Jóba Klók könyvnyomdájában.


