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II.
A szoczializmus keletkezésének oka 

a légiiletékesebl) hivatalos tényezős 
kijelentése szerint hazug ámítás. — 
A belső szükség. — valamint a nép 
helyzetének kedvezőtlenül alakult 
viszonyai — csak kis szerepet játsza
nak a ragály terjedésében. S miként 
előző czikkünkben kifejezett ama meg
győződésünk, hogy a megélhetési 
viszonyokj súlyosbodása, a kereset
képesség csökkenése csak alkalmas 
ta la jt alkotott a tévedt szellem-áram
lat győzelmes előnyomulásához,de nem 
volt annak iudiciuma ; — azonképen 
Szabolcsvárrnegye alispánjának a vár
megye lakosságához intézett, alább 
egész terjedelmében közölt kiáltványa 
is csak másod-sorban jelöli meg a 
nehéz gazdasági viszonyokat a baj 
kúttbrrása gyanánt, és tötényezöként 
emeli ki a vármegyei szocializmus 
keletkezésében és terjedésében az ide
gen tényezők propagandáját.

Es a hivatkozott alispánt kiáltvány 
nagyou helyesen fogja föl a helyzet 
valódi természetét s kapaczitáczioval

szemben kapaczitácziót állít. A nép 
igazi szükséglete és érdeke a szoczia
lizmus felé hajtő erőként nem működ
vén. de a balhit és tévelyedés; épen 
azért a betegségnek megfelelő orvos
ság a balhit és tévelyedés eloszlatása 
a meghibbaut agy velők működésének 
a társadalmi renddel s az. államczéllal 
összhangban álló irányba való terelése

E mellett nem sörözhető a harmad 
rendű kérdések osztályába a vármegye 
lakossága anyagi bajainak gondozása 
sem. Es kifejezést adunk abbeli hitünk
nek, hogy az. alispán gyönyörűen 
megirt. okos kiáltványát egy másik 
fogja követni a vármegye lakossá
gának azon részéhez, amely társadalmi 
helyzeténél fogva utalva van a köznép 
anyagi érdekei istápolásában igazság
szeretettel. méltányossággal, elfogulat
lansággal és becsületes lélekkel közre
munkálni. Ez a szoczializmus terjedé
sének alkalmas talaját van hivatva 
mentesití-r' a ra;" vos anyag eltávolí
tásával.

Mert elismeri az alispán kiált
ványa, hogy a népnek nem egy meg
szívlelendő panasza van. Ezen pana
szok a földhirtokoa osztály magatar
tásáig — a köznéppel szemben —

vezethetők el. Azonkívül a falusi élet 
kezdetleges berendezkedése úgyszólván 
kiszolgáltatja a népet mindenkinek, 
akire a köznép ráutalva van A falu 
jegyzője, korcsraárosa, kis-kereskedöie, 
véuasszouy-uzsorásai nem utolsó sze
mélyek abban a sorban, akik előtt a 
nép érdeke a legutolsó szempont alá 
kerül.

Ez csaknem bizonyosnak látszik, 
hogy mihelyt a köznép lelketlen 
szipolyozói az ö kíméletlen és csalárd 
működésükben korlátozva lesznek, — 
abban a pillanatban meg fog szűnni 
az az ok, amely Szabolcsvárrnegye 
közönségének immár jelentékeny ré
szét a szocziálisták táborába terelte

Mert higyje el mindenki, hogy a 
köznép a maga békességes nyugalmát 
nem ok nélkül zavarja meg, s egy 
hajtóerő mindenesetre szükséges aboz, 
hogy a nép oly nagy tömege az erő
szakoskodásig menő mozgást fejtsen 

! ki. mint amilyen Szaoolcsvármegyé- 
1 ben a szocziál istákról a hivatalos 
jelentések leszámolnak.

Tessék az alispán kiáltványát 
— amelyhez még lesz elismerő sza
vunk — figyelemmel elolvasni. Benne

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

P illanat-fe lvéte lek.
Egy kis darab az éjszakából.

Tabádi Sándor felállt a kopott ládára 
és a mester-gerenda mellől a sok lim-lom 
közül, elővett egy kivájt bélü, száraz úri 
tököt. Körülnézett a szobában, ha nem látta-e 
meg az asszony; aztán hirtelen kivett a szá
raz tökből valamit és zsebre dugta.

Felesége lehajtott fejjel ült az ágy 
mellett és mereven nézte alvó kis fiát. A 
férj oda állt a háta megé Az asszony fel
nézett bátortalanul.

— Reggeltől nem evett!
Tabádi leborgasztolta fejét.
— Ne mondd . . . .  ne beszélj . . . . 

tudom.
Magukra nem gondoltak, pedig ók sem 

látlak még az nap kenyeret. Hiában volt a 
férfi minden igyekezete, nem kapott munkát; 
de ki is hívná dologba az ilyen vékony em
bert akin világosan látszik, hogy ma-liolnap 
deszkát árul. Szegény Tabádi a múlt héten 
kelt fel az ágyból.

A felesége eljárt napszámba, hát csak 
ineg voltak valahogy azalatt a keserves hónap 
alatt, de most már harmadik napja nem kapott 
ő sem dolgot.

A nyomor benn ül a házban.
Tabádi lassan kiment a házból. Kezében 

görcsösen szorongatott egy ezüst mente 
gombot. Azért talán csak adnak egy harapás 
kenyeret.

Nagyon nehezen válik el attól a gornö- 
tól, még az édes apjáé volt. mikor hajdus- 
kodott a Szerémiéknél.

Milyen büszke volt, mikor elő mutatta 
egyszer-egyszer a bámuló szomszédoknak.

— Az apám mentéjéről való — szin- 
ezüst!

Nehéz csizmáiban lassan haladt a piacz 
felé! Útközben nagy nyomorúságára gondolt. 
Egy lámpa világával még egyszer megnéze
gette a mente gombot. Elfogta a kétely.

Adnak-e érte egy darab kenyeret ? 
Hátha nem? Beért a piaczra

Egy kávéházból vig zeneszó szűrődött 
ki a csendes éjszakába. A nagy tükörüveg 
táblákon át, vakító fény hasábokat szórtak 
a villamos lámpák a járdára

A rongyos ember megállt a kávéház 
előtt, azután fáradtan leereszkedett a délutáni 
közönség számára kirakott székek egyikére.

Elfáradt, nem rég lábbadt fel nagy be
tegségéből, még nagyon gyenge volt. Bambán 
nezelt maga elé az aszfaltra.

— Ha meglehetne halni! Igen meghalni; 
de hát az asszony? Hát a kis fiú? — Ejh! 
Küzdjenek.

A kávéházból el-el csukló hangon kezdte 
valamelyik, pezsgőtől mámoros gavallér 
dalolni :

Ifuzd r.i csigán) ! Százast adok.
Ha meg iszod, má a t  adok !

Tabádi Sándor felugrott, felkapta a vas
széket a melyiken ült, aztán őrjöngve neki 
vágta a nagy, ragyogó, tükörüveg táblának.

Az üveg recsegett és az üveg darabok 
szana-szét pattogtak az aszfalton.

Be el ne m ondd! . .  •
Nagy zúgás van a teremben. A nyel- 

vecskék frissen peregnek: mikor annyi még 
a mondani való és a kisasszony (ejtsd kis
asszony) mindjárt be jön. Néha üde kaczaj 
magaslik ki a zajból. Anna beszél valamit 
Mariskának.

Mariska — Nagyszerű! Hát aztán mi
lett?

Anna (Körülnéz) De el ne mondd . . . 
ígérd meg elárultalak valamikor?

Mariska. Ejnye Annus hát?
Anna (Nagyot nyel) H á t . . .  (A  Mariska 

füléhez hajol es suttog, nagyon nevetnek 
mind a ketten) úgy e nagyszerű?

Mariska (Még mindég nevetve) Jaj de 
jó! De nagyszerű.

Anna (Hirtelen elkomolyodva) De el ne 
mondd . . .

Mariska (Zsebkendőjére görcsöt kőt) De
hogy . . .

Neheztel.
Kopott alak megy az országúton.
Körös-körül csend van. Lenn a harmadik 

dűlőnél, a pirosló fűrvesszővel szegélyzett 
utón két sovány gebe vonszol egy fakó szeke
ret. A két hátulsó kerék közt földre horgász- 
tott fejjel aprózza a lépést egy bojtorjános 
kuvasz.

A kopott alak oda pillant, aztán nyu
godtan ballag tovább.

A kavics rakások közül sipitozva vágó
dik fél egy-egy búbos pacsirta, panaszba 
teszi, hogy felzavarták.



*

van m indaz, arai a  népnek kérelm e 
s arai an nak  orvoslása lehet.

A k iá ltv án y  egész terjedelm ében  
a következő:

Községi lakosok!
A folyó év őszének elején egy pár köz

ségből munkás mozgalmakról érkeztek jelen
tések hozzám, a melyek a napszám csekély 
volta, a cselédek tulterheltetése és méltány
talan díjazása, valamint a feles és harmados 
földek után követelt természetbeni szolgal- 
mányok nagy száma és aránytalanul súlyos 
voltára hivatkozva: a megélhetési feltételek 
javítására, s a napszámos és cseléd osztály
nak előnyösebb anyagi helyzetbe juttatására 
látszották irányozva lenni.

Minden panasznak, már csak a felek 
megnyugtatása végett is, alaposan megvizs
gáltatnia, s illetékes hatósága által a törvé
nyek és szabályok szerint elbíráltatnia kell, 
s ezen okból, minden tudomásomra jutott 
esetben azonnal elrendeltem a legszigorúbb 
vizsgálatot, gyors és igazságos határozat ho
zatalt, rendelkezésére bocsátottam, a jogaik
ban, véleményük szerint sérelmet szenvedett 
feleknek, a hatósági segélyt, annyival inkább, 
mert a mozgalom, általában jogosultnak nem 
volt ugyan tekinthető, de nem lehet tagadni, 
hogy egyes panaszok, részben, vagy egész
ben, már a vizsgalat foganatosítása előtt is, 
alaposoknak tűntek fel.

Ezek a panaszok, részint egyeszségileg 
intéztettek el, részint a befejezett vizsgálatok 
alapján határozat hozatalra előkészítve van
nak s rövid idő alatt el fognak intéztetni 
úgy, a mint azt a törvény és igazság kö
veteli.

Sajnosán vettem azonban tudomásul, 
hogy ez az első tekintetre jogosultnak, vagy 
legalább okszerűnek látszott mozgalom, az 
utóbbi napok alatt elveszítette tör ényes jel
leget és olyan úzelmekké fajult, a melyek 
inig egy részről a ható?ágoknak nem segé-

lyére, hanem szigorú megtorlására tarthat
nak számot, addig másrészről nem csak a 
társadalmi osztályok nyugalmát, hanem a 
mozgalomban résztvevők anyagi érdekeit is 
a legnagyobb mértékben veszélyeztetik.

' őst már nem a megélhetési feltételek 
javítása, nem előnyösebb anyagi helyzet jo
gosult biztosítása a mozgalom czélja, most 
már a társadalmi rend felbontása, mások 
tulajdonjogának erőszakos megsértése, a tör
vények és hatóságok iránti engedetienség a 
jelszavak.

Ezen mozgalom ellen már nem csak % 
hatósági közegeknek, nem csak azoknak, a 
kik általa közvetlenül érdekelve vannak, de 
minden, hazáját igazán szerető magyarnak, 
mint egy embernek, fel kell kelnie s a leg
erélyesebben, de egyszersmind a legnagyobb 
méltánylaltal és tapintattal el kell követnie 
mindent, hogy a megzavart közrend helyre 
álljon, s hogy ha a bűnösök büntetésüket 
elveendik is, azok legalább, a kik tudatlan
ságuk, jóhiszeműségük, könnyenhivőségük, 
vagy könnyelműségük folytán lettek e vesze
delmes kór részesseivé, életfeltételeiket ve
szélyeztető áldozatok nélkül menekülhessenek.

Lelketlen ámítok, zavarosban halászni 
szerető izgatok, könnyű szerrel, munka nél
kül élni szeretők elhitetik veletek, hogy csak 
akarnotok kell, csak szövetkeznetek, az ámi- 
tóknak, kik ebből élnek, valamit űzetnek, 
elnököt, pénzlárnokot, titkárt stb. választa
notok kell, s ti határozhatjátok meg minden 
munkátoknak az árát s munkaadóitok oly 
összegben tartoznak azt fizetni, a milyen 
összegben követelitek, elhitették veletek, hogy 
jogotok van követelni a EMd egyenlői meg
osztását, hogy jusson mindenkinek, de ne 
legyen több egyiknek sem mint a másiknak 
van, s elhitették veletek, hogy nektek nincs 
szükségetek sem bíróra, sem jegyzőre, de 
meg papra sem, mert nem fizettek ezután

N Y Í R E  fal Y H  A  /  A.

Az ég szürke — szürke.
Jobb felől, egy pár arasznyira a sötét 

akáczsor fölött, valamivel világosabb a színe 
ott bujkálhat a nap.

A kopott alak megy mendegél, balkeze 
nadrágzsebébe van melyesztve, könyökével 
tarka kendőbe csavart motyót szőrit olda
lához, hadd tartson egy kis meleget.

Hideg van, erősen hideg.
A rongyos czipőkből kipiroslik egy két 

lábbá ujja. Oszes szakálla rendetlenül áll 
széjjel. Világos kék szemeivel siralmas pillan
tásokat vet előre ahol az ut a leszálló ködbe 
fúrja magát.

Honnan jón? hova megy. Talán maga
se tudja.

Van az országutnak ilyen gyermeke, 
akárhány. Mindenütt találni őket. Ha jól öltö
zött ember közelébe kerül, lekapja a süvegét 
és motyog valami kérés félét, — ha kap, ha 
nem kap alamizsnát fel csapja a süveget, 
újra motyog — valamicsodát.

Jó fiú, nem árt senkinek sem. Néha ugyan 
el emel egyet mást, de azt csak nagy szük- 
~ gben teszi, ha már az éhen-halás kerülgeti.

Jó gyalogló, még jobb koplaló. Egyik 
másikuk túl tenne ÍSuccin.

Ha leszál az est meghúzódik a száraz 
dudva közt az árokban, vagy valamelyik szűk 
hid alatt a hol nem jár a szél. Erős télben 
szalma kazlat vagy széna boglyát keres, abba 
fúrja be magát, ilyenkor aztán el nem tudja 
k pzelni a tanyás-gazda, hogy mi a ménkűt 
ugatnak annyit a szérűskertbek a kutyák.

Legtöbbje megsüvegeli a feszületet az ut 
mentén, nehány a ügyet se vet rá. hanem 
azért vallásos mind.

Elkullog a húcsusok után kalap levéve 
kilométereken. Mikor pihenni ül a csapat 
evés közben neki is 'juttatnak egy darab 
Tagosabb pecsenyét, — nagyon hálás érte.

Rendesen nem beszéd semmi féle nyelven, 
hanem darabol ötöt is.

— Proszim peknye már kit naptya nem 
ette kánén hisz.

Eelijedt az alkonyati szél, végig seper a 
fagyos utón. Homályo>odik már az a szürke 
folt is az akáczok tetején.

Nagy csapat varjú röppent föl a levag
dalt tengeri csutka közül es gyors tempóban 
tart a varos felé, éjjeli szállást keresni a 
tornyokon, az öreg megyeházán.

A kopott alak irigykedve néz a varjuk 
után, majd meggyorsítja lépteit.

Emelkedőhöz ér m< gall. Messze belátja 
a szürke tájat, előre és hátra.

Csend van.
Az országút gyermeke kibontja kis ino- 

tyóját, elővesz belőle egy darabka kenyeret. 
Ez a #vacsorája. Fagyos ujjaival ügyetlenül 
újra csomóba köti a kendéit.

Elégült arczczal harap a kenyérbe, de 
alig fog hozzá már megette, — nincs több.

Felnéz a sötét szürke égre, szemrehá
nyóan, nekikeseredve, aztán megcsóválja a 
fejet, háromszor négyszer.

Páfrány.

sem kincstári, sem egyházi adót, nem állit- 
lok katonát, nem viseltek közterheket.

Ralgatagok !
Hogy lehet józan felfogással, a magyar 

ember egészséges észjárásával és gondolko
zásával ilyen ostobaságokat hinni el? Hogy 
lehel meglett, komoly embereknek olyan li- 
dérezfény után szaladni, a melyről egészen 
bizonyos, hogy csak posványba vezethet? 
Hogy lehet feltételezni azt, miszerint való
sulhatnak olyan remények, melyek nem csak 
a társadalmi rendnek, hanem az államnak is 
teljes megsemmisülésétől vannak feltételezve? 
A csaknem kétezer éves keresztyén vallás
nak magasztos tanai, eszméi és hite, csak 
festve voltak sziveitekre, hogy azokat hiú 
ábrándokért nyom nélkül letörülhetitek? — 
Cíondoltatok e reá, hogy oktalan törekvése
teket a megtámadott állam és társadalom 
nem hagyhatja büntetlenül, gondoltatok e 
reá, hogy ha az állam kormányzat reátok 
nehezül, megsemmisültök, elveszíthetitek azt 

j  is, a mivel ma birtok, le kell mondanotok 
még a megélhetési jogról is, azzal az állam
mal, azzal a társadalmi rendekkel szemben, 
melynek ti élete ellen törtök?

Es ha sikerülne teljes vagyon egyenlő
séget létesíteni, tekintettel arra, hogy van
nak szorgalmas, takarékos, munkabíró s van
nak huta, hanyag, kőnynyelmü, munkára 
gyenge emberek: gondoljátok-e, hogy ez az 
egyenlőség, csak esztendeig is fenttartható 
lenne, nem látjátok e be, hogy talán rövid 
idő alatt ismét a munkások és szorgalma
sak kezébe csoportosulna a vagyon?

Erre feleljen meg a ti igazság érzetetek!
Es vájjon igazságos lenne-e az újra 

megosztani, elvenni ismét azoktól, akik azt 
munkájokkal és szorgalmukkal kiérdemelték?

S azt hiszitek talán, hogy a föld felosz
tása esetén kevesebbet kellene dolgoznotok 
mint m a! A ti földeteket bizony nem dol
gozná meg senki, magatoknak kellene azt 
szántani, vetni, kapálni, teljes szorgalommal, 
több munkával és igyekezettel mint ina kel
lene mindent elkövetnetek, hogy abból a kis 
földecskéből, mely lélckszám szerint reátok 
jutna, megélhessetek. Szabolesvármegyének 
ma legalább 260000 lakosa van, a szántó
földje pedig 511000 hold. Könnyű kiszámí
tani, hogy felosztás esetén 2 hold sem es
nék egy emberre.

De nem is olyan kélségbeejlők várme
gyénk területén, egyes esetektől eltekintve, a 
mun kas viszonyok, hogy egy általános moz
galom jogosult és indokolt lehelne. A leg
közelebbi évben a sok állati járvány s a rósz 
termés felelte rosszabbá tette ugyan a hely
zetet, de meg sem hal meg éhen Istennek 
hála egy polgártársunk sem, vagy családja, ha 
dolgozni tud és akar, s van-e a törvényha
tóságnak csak egy községe is, a hol ne akadna 
egy-két olyan ember, a ki egy pár 00—80 
frt értékű lovacskával vagy tehénkével kezdte 
meg az önálló munkálkodást s ma földes 
gazda, rendezett anyagi viszonyok közt, pedig 
csak szorgalmának, józan életének és taka
rékosságának köszönheti előmenetelét ? Váj
jon lehetne-e ez. fia igaz volna az ámítok 
azon állítása, hogy nálunk nem lehet a sze
gény embernek megélni?

Merő képtelenség azt is elhinni, hogy a 
munkás maga megszabván a napszám árát, 
a mihez különben joga van, a munkaadó 
azt kifizetni lenne köteles.



Ugyan mit tennének, Via a vásárra men- 
vén, egy bádogos csak 5 írtért akarna adni 
egy locsoló kupát, vagy ha egy kötélverő 
egy kötőféknek az árát 1 Írtban követelné? 
összeszidnátok hangosan vagy magatokban, 
elmondanátok, hogy ez vagy részeg, vagy 
bolond, s mennétek más bádogoshoz és más 
kölélverőhöz. aki készítményét rendes árban 
árusítja el. Ezt fogják tenni a munkaadók is 
veletek, hozatnak műnk .sokat a népesebb és 
szegényebb vidékekről, a hol a napszám ára 
félannyi mint minálunk, szereznek gépeket, 
a melyekhez alig kell kézierő, vagy a legrosz- 
szabb esetben parlagon hagynak egyes brr- 
tokrészeket, a melyeknek megmunkáltatása, 
a ti napszámáratok mellett, többe kerülne, 
mint amennyi lenne a jövedelme.

De ti mit fogtok akkor csinálni, ha 
keresetforrásotok bedugul ?

Hogy pedig idegen munkások behozha
tok legyenek, s ilt nyugodtan dolgozhassa
nak, azt biztosítani már a, hatóság dolga. 
M g törvényellenes cselekedetek alig for
dultak elő s már megvannak az elámilol 
községek csendőrökkel rakva, akkor hozatok 
annyit a mennyi kell, s ha az elégtelen 
lenne, kérek katonai karhatalmat, hogy min
den szoczialista asztalához jusson egy, a ki 
segít majd fogyasztani.

Én itt szülei lein e vármegyében, itt 
töltöttem el a gyermekéveimet; itt küzdöt
tem, a néppel való folytonos érintkezésben 
férfi korom nem ritkán nehéz harczail ; a 
közszolgálatban dereseden meg a hajam: 
hivatalos kötelességeimet mindig úgy fog
tam fel, s tehetségem szerint mindig úgy 
igyekeztem teljesíteni, hogy személy váloga
tás nélkül szolgáljam mindenkinek az igaz
ságos érdekét; ajtóm nyílva állott és nyitva 
áll szegény és gazdag elutt egyaránt; jól 
tudom, hogy a tanulatlannak, védtelennek, 
gyámolitásra szorulónak, szegénynek inkább 
van szüksége a hatóság támogatására, mini 
a gazdagnak, tanultnak, vagy a magán segí
teni másként is tudónak, ez Aliul nyugodt 
lelkiismerellel elmondhatom, hogy soha sem 
bocsátottam magamtól el senkii, hogy pa
naszát ki ne hallgattam volna, s ha állásom 
hatáskörének korlátoltsága mialt rajta nem 
segíthettem is, legalább tanácscsal ne igye
keztem volna segít' ni baján. Ezenkívül, ha a 
jóságos ég egészségemet megadja, én meg
keresem családomnak a mindennapi kenye
ret, ha ali.-pán nem leszek is, megkeresem 
ha a tulajdonomat képező, különben is cse
kély ingatlan egyrészétől, bármi sors miatt 
megkebene is válnom, munkában töltöttem 
az egész eletemer, fényűzéshez, hiú és költ
séges élvezetekhez nem szoktattam magamat 
és családomat.

Ezeket csak azért haztam fel előttetek, 
hogy győződjetek meg róla, miszerint én 
ismerlek benneteket, jóakarótok vagyok és j 
nem ellenségetek, s győződjetek meg róla, 
hogy nekem, a saját személyemre nézve, 
nincs okom félni a ti elveitek (diadalától. 
De épen a vonzalom folytán, melylyel irán
tatok viseltetem s melyet, azt hiszem, több
ször bebizonyítottam, s hivatalos állásomból 
kifolyólag, mely a ti érdekeitek megvédését 
is kötelességemmé teszi, kell-e sorokat hoz
zátok intéznem. Ez teszi kötelességemmé, 
hogy figyelmeztesselek és felvilágosítsalak j 

benneteket ntig nem késő, mig el nem éget- 
teltek magatok után a hidat.

Álljatok meg s térjetek vissza a veszé
lyes útról, melyen elindultatok, s mely a 
fejetlenséghez, az anyagi és erkölcsi romlás
hoz s a börtönhöz vagy éhenhaláshoz vezet! 
Gyermekeitek, családotok vau, nektek nem 
szabad képtelen reményekért koczkára tenni 
mindent, ne izgassátok, ne bolonditsátok 
magatokat, balgatag eszmékkel nem lehet 
megváltoztatni azt a világrendet, a mely 
fent áll, mióta a világ, mig a történelem 
visszamenni tud. Az emberi társadalom is 
úgy van alkotva, mint a világ egyelem, a 
kis halat megeszi a nagy hal, a csirkét el
veszi a vércse, a kakuk más madarakkal 
köiteli ki a tojását, ti magatok is hány elő 
lénynek az erejét, fáradtságát, sokszor éle
tét ve.-zitek igénybe, hogy magatoknak 
segítséget, kényelmet vagy élvezetet sze
rezzetek.

Ti — parányi férgek a mindenséggel 
szemben — ti akartok tökéletesebb alkot
mányt teremteni, mint a világegyetem, a 
melyet az örökkévaló alkotott!

Édes anyák és házastársak, a ti szülői 
és hitvesi szerető sziveteknek ősziönszerüleg 
meg k«ll érezni a veszélyt, melyben gyer
mekeitek és férjeitek, tehát az egész család 
nyugalma és jóléte forog, ti vagytok őran
gyalai a féríiaknak, álljatok u'jokha ne en
gedjétek, hogy jövéssel-menéssel, gyakran 
dorbézolásokkal összekötött tanácskozásokkal, 
izgató és ámító iratok olvasásával töltsék 
idejüket, korcsmázásra, utazásokra, utazta
tásokra, az áinitók javadalmazására költsék 
el filléreiket, a melyeket talán a gyermekei
tek szájától vonnak el, hanem teljesítsék 
családjuk iránti, tehát legszentebb kötelessé
güket, vagyis dolgozzanak.

S ti férfiak, hogy megismerjétek a ve
szedelmet. a melyben forogtok s hogy fe
lelőségre vonatás esetén, a törvények nem 
tudtá?ával ne védekezhessetek, ludomáso- 
lokra hozom azokat a szabályokat és tör
vényeket, melyekbe mozgalmatok ütközik, 
melyek szerint cselekményelek elbírálta ni fog.

1. Maga bírája senki sem lehet, azért 
ha panasza van, forduljon a hatósághoz, 
különben cselekményének beszámithatósága 
szerint, bűnügyi utón büntettetik.

2. Alapszabályok és belügyminiszteri 
engedély nélkül, a m. kir. belügyminiszter 
1394/873. és 1508/875. számú rendelete 
szerint egyesület nem működhetik, az enge
dély nélküli megalakulás és működésért a 
résztvevők felelősségre vonandók és rendőri
leg büntetendők.

3. Törvényesen meg nem alakul* poli
tikai egyesületek és népgyülések hatósági 
engedély és ellenőrzés nélkül meg nem tart
hatók. az ezen intézkedés ellen vetők, cselek
ményük természete s szereplésük minősége 
szerint rendőri, csel lég bűnfenyitő utón bün
tetendők.

4. A törvény, hatóságok, valamely tár
sadalmi osztály, vagy a tulajdon jogintéz
ménye ellen való izgatás, az 1878. évi V. 
t.-cz. 172. g-a szerint két évig terjedhető 
államfogházzal és 1000 írtig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő.

5. A most idézett 1878. évi V. t.-cz. 
153. g-a szerint, a polgárok valamelyik ősz- 
tályának megtámadására irányozott csopor
tosulás, a lázadás bűntényét képezi, s ezen 
cselekmény, ha a megtámadásra semmi elő- 
rszülét el nem kő vettetett is a 1 50. g. sze
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rint egytől, három évig, ellenkező esetben, 
ha előkészület tétetett, de a megtámadás he 
nem következett, ketlőtől öt évig terjedhető 
államfogházzal büntettetik.

G. Az említett törvényezikk 157. g-a 
szerint, az egyes személyek elleni erőszak 
véghezvitelére alakult szövetség tagjai há
rom, illetőleg öt évig terjedhető fegyhozzal 
büntetendők.

Végül.
7. Tudomásotokra hozom, hogy a több

ször említett törvényezikk 137. és 1G0. §-a 
szerint a szövetkezés miatt nem büntettetik 
az, a ki, mielőtt a szövetkezés c.-elekményé- 
nak megállapítása hatósági utón kezdetét 
venné: a szövetségtől eláll és elállását a 
szövetkezetnek nemcsak tudomására juttatja, 
hanem azokat a ^merénylet felhagyására bírni 
törekszik, vagy pedig a szövetséget a ható
ságnak feljelenti.

Értelmesen átolvasva a fentebbieket, 
megtudhatjátok, hogy micsoda következései 
lesznek annak, ha ezen áldástalun mozgalom
nak tovább is részesei maradtok. Én meg
tettem kötelességemet, midőn erre figyelmez
tetlek, de kötelességet teljesítek akkor is, a 
a midőn tudomásotokra hozom, hogy a köz
ös közbéke fenntartását mindenáron biztosí
tani akarom, ha kell megfelelő számú katonai 
karhatalommal is.

Még csak hozzátok van egy pár szavam 
vagyonosabb részesei a mozgalomnak, a kik 
nem ismerve, vagy félre ismerve saját érde
keiteket, vakon rohantok az erkölcsi és va
gyoni megsemmisülés örvénye felé.

Azt tudjátok bizonyosan, hogy a per
költséget rendesen az tartozik megfizetni, a 
ki a perre okot szolgáltatott. Ennek a per
nek, ennek a ti mozgalmatoknak is meg
lesznek a költségei, a számos vizsgálat, a 
rabtartások, esetleg a katonai karhatalom, 
bizony nem is kis összegbe fognak kerülni. 
És ki fogja azt megfizetni? Az a szegény 
ember nem a kinek nincsen semmi ingatlan 
vagyona, ingósága is alig valami, hanem 
megfizetitek ti, a kik vagyonnal birtok s a 
kik szintén részesei lévén a törvényellenes 
cselekményeknek, egyetemlegesen, vagyis egy
másért jótállva fogtok elmarasztalni a köve
telt összegekben.

Sok anya és ártatlan gyermek meg fogja 
még azt siratni, ha ti ideje korán vissza nem 
vonultok ettől a szövetkezettől, amely tulaj
donképen a li megrontásotokra is törekszik, 
mert hiszen fentebb kimutattam, hogy a föld 
egyenlő felosztása esetén, — a legtöbb- n 
köztelek — nem többet kapnátok, hanem 
elveszítem lek abból, ami van.

(Jgy is, mint jóakarótok, — úgy is, mint 
hivatalos íelebbvalótok — kérlek és intelek, 
asért. hogy szavaimat megfontolva, lérjetek 
vissza a veszedelem lejtőjéről, óvakodjatok 
minden törvény- és rend-ellenes cselekedettől, 
legyetek ismét — és mindig szerető fiai e 
hazának ! — Isten veletek !

Mikecz János,
Szabolcxvármegye alispánja

Közügyek.
— Megyei közgyűlés Szabolcsvármegye 

törvényhatósági bizottsága deczember hó 13-án 
a vármegyeháza dísztermében rendkívüli köz
gyűlést tart. A tárgysorozatból felemlítjfik a 
következőket: Belügyminiszteri leirat ő csász. 
és ap. kir. felsége legmagasabb névünnepe 
alkalmával tolniácsolt szerencsekivánatoknak
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legkegyelmesebben történt fogadásáról. — 
Belügyminiszteri leirat a Nyíregyházára terve
zett kőzkórhiz tervezetének és kőitségvetesé- 
nek jóváhagyása tárgyában. — Kállay András 
tórvhat. biz. tag lemondása a közigazgatás, 
bizottsági tagságról s az ekként megürese
dett helynek választás utján való betöltése. —
A központi választmányban Székely Benedek 
elhunylával megüresedett hely betöltése. — 
Az igazoló választmány újra alakítása — 
Alis páni jelentős a községi közlekedési útháló
zat megállapítása tárgyában. — Alispáni je 
lentés a munkás mozgalmakkal szemben foga
natosítandó intézkedéseket tartalmazó Felső- 
tiszavidéki gazdasági egyesületi javaslat bemu
tatása tárgyában. — Nyíregyháza város 1890. 
évi számadása. — Nyíregyháza város 1898. 
évi költségelőirányzata. — Nyíregyháza város 
1*97. évi kövezetvára költségelőirányzata. — 
Nyíregyháza város 1898. évi kő vezet vám 
költségelőirányzata. — . Fényes-Litke község 
1895. évi, továbbá Fényes-Litke, Levelek, 
Magy, Nagy-Kalló, Kis-Kálló. községek 1896. 
évi számadása es Kis-Ká ló község 1896. évi 
mezőőri és közmunka számadása. — Risz- 
dorfer Erzsébet zeneakadémiai nővendék- 
segelyezési kérvénye

— Nyíregyháza virilistái. A Nyíregyháza 
város képviselőtestülete legtöub adót lizető 
tagjainak névjegyzéke kiigazítására ;kiküldött 
bizottság e hó 10-én pénteken délután 3 
órakor a városháza tanácstermében tartja 
ülését.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy
háza város képviselőtestülete e hó 7-én. ked
den délután 3 órakor közgyűlést tartott. A 
gyűlés lefolyásáról szóló tudósításunknak azt 
a czimet is adhattuk volna - „Botrány a kép
viselőtestületi közgyűlésen*, mert a közgyű
lés olyan botranynya! végződött, ami talán 
páratlanul áll a képviselőtestületi közgyűlé
sek történetében. Azonban vegyük sorrendben 
az ott történteket. A gyűlés első tárgya a vár
megye határozata volt a MorgensternZsigmond 
és fia czég által bérelt s a vasúti ut mentén 
fekvő városi terület bérbeadása tárgyában. A 
vármegye jóváhagyta a képviselőtestületnek 
erre a területre vonatkozó azon határozatát, 
hogy az újabb árverés utján adassék bérbe 
félévi felmondási jog kikötése mellett. —
A bérlő czég azonban egyidejűleg Írásbeli 
ajánlatot adott be, meiyben hajlandónak 
nyilatkozott a bérelt területnek a mostani 
feltételek mellett leendő megtartására, amit 
a képviselőtestület el is határozott. Ezután 
tudomásul vették és jóváhagyták a vásár vám 
bérbeadása tárgyában Spietz Ferencz és tár
sával megkötött szerződést, továbbá a Küz- 
dényi Szilárd lemondását a mérnöki állásról, 
s ez utóbbival kapcsolatban megbízták a 
polgármestert, hogy a mérnöki állás ideiglenes 
betöltéséről gondoskodjék, — a vármegye I 
alispánját pedig megkeresni határozták a 
pályázat kihirdetésére s a választás kitűzésére. I 
Mikecz József indítványát a bejelentési és 
cselédelhelyezesi hivatal szervezéséről a tanács
hoz utasították tanulmányozás és javaslat- ! 
tétel czéljából. — Ezek után sor került a 
szervezkedési szabályrendelet folytatólagos tár- 1 
gvalására. A városi adóhivatalra vonatkozó,
s a szervezkedési bizottság által átdolgozott 
rész volt napirenden. Ezen újabb javaslat az 
eredeti átalakításán kívül meg egy adótiszti 
és egy külön illeték-végrehajtói állás szerve
zését javasolta. Az ezen kérdés feletti szava
zás szolgált okul es alapul arra a botrányra, 
amelyről már említést tettünk, s amelylyel 
lapunk más helyén is foglalkozunk. Elnöklő 
polgármester ugyanis feltette a kérdést, hogy 
akik a hatodik adótiszti és az illeték végre
hajtói állás felállítását elfogadják, álljanak fel. 
A felállottak és ülve maradtak számából követ
keztetve, a polgármester kimondta a határo
zatot, hogy a közgyűlés az uj állások szer
vezését nem fogadja el. Ekkor Nádasi Lajos, 
a határozat elnöki kimondása után az' kérte, 
illetőleg követelte, hogy az elnök az ellen
próbát is tegye meg, mert ő és társai fel
állással akarnak szavazni az uj állások ellen. 
Az elnöklő polgármester azonban a kimondott

határozatra hivatkozva, a különben is feles
leges ellenpróbát megtagadta. Nádasi ragasz
kodott kívánságához, folyton azt hangoztatva, 
hogy neki joga van ellenpróbát követelni. Az 
elnök aztán, minthogy ismételt figyelmezte
tése daczára Nádasi folyton követelőzött, 
megvonta tőle a szót. Nádasi Lajos azonban 
ezt sem akarta respektálni, mire aztán a 
polgármester elnöki jogánál fogva rendre- 
utasitotta. Xudasi azonban (talán a bécsi 
Reiclisráthbeli eseményektől vérszemet kapva) 
az elnöki rendreutasítást visszautasította. — 
Ekkor a polgármester felhívta a tiszti
ügyészt, hogy a közgyűlés méltóságát ennyire 
megsértő képviseleti tag ellen széksértés 
miatt tegyen indítványt. Hudák Károlyt.ügyész 
az 18"6. XXII. t. ez. 60-ifc g-a alapján 20 
forint pénzbírság kiszabása iránt tette meg 
javaslatát, a közgyűlés azonban, amelyen alig 
18—20 intelligens képviseleti tag volt jelen, 
23 szavazattal 17 ellenében az ügyészi indít
ványt elvetette. — A szavazás ezen ered
ménye érthető konstervác/.iót okozott a hig
gadtabb és a történtek súlyát mérlegelni tudó 
képviseleti tagok sorában s magát az elnöklő 
polgármestert is annyira felizgatta, hogy az 
ülést kénytelen volt feloszlatni. A szervez- 

i  kedési szabályrendelet a mai közgyűlésen 
! kerül folytatólagos tárgyalás alá.

Az egyenes adók  re fo rm ja.
A pénzügyminisztérium már régibb idő 

óta foglalkozik a sok panaszra okot szolgál
tató állami egyenes adók rendszerének reform- 

; munkálataival.
Az ezen reform elkészítéséhez szükséges 

adatokat évek óta gyűjtik s most már abban 
a helyzetben volt Lukács László pénzügy- 
miniszter, hogy a képviselőházban a héten 
hétfőn tartott pénzügyi expozéjában ezen 
adóreformokra vonatkozó törvényjavaslatok 
beterjesztési határidejét is bejelenthette.

Beszédének ide vonatkozó érdekes része 
a következő:

Az egyenes adók legnehezebb kérdése 
kétségkívül a földadóra, hazadóra és kereseti 
adóra vonatkoznak. Ezek azok a kérdések, 
amelyek tekintetében az annak idején meg
tartott egyenesadó-anket tagjainak vélemé
nyei is leginkább szétágazlak. Hogy ezekben 
a kérdésekben tisztán láthassunk es oly ada
tok birtokába jussunk melyek alapján a 
törvényhozás magát bizton és nyugton hatá
rozhatja el egy vagy más irányban, igen 
nagy terjedelmű munkálatokra volt szükség, 
melyek rengeteg mennyiségű adat gyűjtését 
és földolgozását tételezték fel.

így pl. a földadót illetőleg kétségtelenül 
a legfontosabb kérdés az, hogy abban az 
esetben, ha a rnai kontingentálási rendszert 
megszüntetjük, mi legyen jövőre a töldadó 
kulcsa: megtartassák e a jelenlegi kulcs, vagy 
apaasztassék. Hogy ebben a kérdésben tisz
tán lássunk és hogy inegvilágittassék, mi a 
főidnek megterheltetése, készítettünk először 
egy munkálatot, mely kimutatja a földadó
nak hoidankinti terhét vármegyénként, ország
részenként és végül az egész országra nézve.

Készítünk továbbá egy munkálatot, amely 
az átlagos kataszteri hozadékot mutatja ki 
vármegyénként minden egyes művelési ágra 
és minden egyes művelési ág, minden egyes 
alosztályára nézve. Miután továbbá a föld 
jövedelmezőségének egyik (legpregnánsabb ki
fejezője a főldbér, elrendeltem, hogy az egész 
ország területéről össz« gyüjlessenek az ada
tok mindazon birtokosokra nezve, akik föld
birtokukat egészben vagy részben bérlet utján 
hasznosítják és évenként legalább 50 frtnál 
nagyobb bért élveznek. Az igy összegyűjtött 
adatokat két irányban dolgoztuk föl. Először 
szembeállítottuk az élvezett bért a kataszteri 
tiszta jövedelemmel és a tényleg fizetett adó
val és igy konstatáltuk a valóságos földadó
kulcs átlagát az egész országra nézve és min
den egyes bérbeadóra nézve azt, hogy az 
általa fizetett földadó hány százalékos meg
terhelést képez. Azután, mivel a tervezett

jövedelmi adó, amelyet be akarunk hozni, 
sokkal J enyhébb kulcscsal dolgozik, m in ta  
ma fennálló általános jövedelmi pótadó, a 
melyet el akarunk törölni: számítást eszkö
zöltünk arra nézve, hogy ez a körülmény 
egymagában, ha a mai altalános jövedelmi 
pótadó helyébe az uj jövedelmi adó fog be- 
állani, milyen teher-könnyebbülést fog elő
idézni a földbirtokra nézve akkor is, ha a 
földadó-kulcs a jelenlegi mértékben fenn
tartatnék.

Ugyanezen jelenséggel találkozunk a ház
adónál is, amennyiben itt az a körülmény, 
hogy a jelen általános jövedelmi pótadó he
lyébe az uj jövedelmi adó lép, körülbelül 
1 millió fit bevételi csökkenést jelent az 
államkincstárra nézve. — Mini hogy pedig az 
egyenes adóreformnak azon főczélon kívül, 
lio/v az adózást igazságossá és lehetőleg 
egyenlővé tegye, az is fontos feltétele, hogy 
nem szabad általa az államháztartás egyen
súlyának megbolygatta!nia és ezért arra kell 
törekedni, hogy az egyenes adókból most 
jelenleg bevett összeg, ha nem is teljesen, 
de legalább nagyjában jövőre is biztosíttas
sák, s mivel i incs semmi ok arra. hogy a 
hazadónál igy beállható bevételi csökkenés 
esetleg más adók emelése által más osztá
lyokra haritlassék á t : ennélfogva gondoskodni 
kellett módokról, hogy a házadónál így mu
tatkozó bevételi kevesblct ugyancsak a ház
adónál az állam részére biztosittassék. Erre 
csak egy mód kínálkozik, s ez az, hogy a 
mai házosztály- és házbér-adó közt létező 
óriási különbség valami módon áthidaltatik 
s ezek egymáshoz közelebb hozatnak. Ez 
irányban is folynak a munkálatok, valamint 
a kereseti adók tekintetében is, ahol a leg
fontosabb tekintet az, hogy a már eddig is 
gyűjtött és közzétett adatok, amelyek azon
ban csak az 1892-ik év végéig terjednek, 
tovább is kiegészíttessenek.

Mind e munkálatokat, remélem, még 
januárban be fogom terjeszthetni. A többi 
munkálatokat is magával az egyenes adókra 
vonatkozó törvényjavaslattal együtt, azt hi
szem, a jövő év folyamán szintén beterjeszt
hetem.

A le sz a v a z o tt  elnöki te k in 
tély.

Olyan jelenet játszódott le Nyíregyháza 
város képviselőtestületének kedden délután 
tartott ülésén, amelyet nem ok nélkül hason
lítottak némelyek a bécsi Reichsrath világra 
szóló botrányaihoz. — Olyan jelenet, amely 
minden jó Ízlésű és az önkormányzati jogok 
és kötelességek iránt helyes érzékkel bíró 
polgárnak arczáha kergeti a vért. Olyan jele
net, amely nem kisebb dolgon, mint az elnöki 
méltóságon ejtett, csaknem kiköszörülhetlen 
csorbát, s amelynek vizsgálódása nyomán 
csaknem arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy mire való az önkormányzat, az autonó
mia olyan testületnek, amely idestova élni 
nem, csak visszaélni tud vele, s amely eset
ből mindazok, akik Nyíregyháza város ön- 
állósit.isi törekvéseinek nyílt vagy kevésbbé 
őszinte ellenségei, a legerősebb, leghatható- 
sabb fegyvert kovácsolhatják ezen törekvések 
ellenében

Igazan szinte rösteljük, hogy foglalkoz
nunk kell vele, hogy világgá kell kürtölnünk 
ezt az esetet. Jobb szeretnők eltitkolni. Elta
gadni, hogy megtörtént.

L)e mert megtörtént, és mert hire fut 
úgyis, a város határain túl is, sőt alig ha 
csalódunk, ha azt állítjuk, hogy hírét ter
jeszteni lógjak : dicsekedni fognak vele épen 
azok, akik ez esetnek előidézői és részesei 
valának, foglalkoznunk kell vele a maga ér
deme szerint.

Az történt a városi képviselőtestület ked
den délután tartott ülésén, hogy az elnöklő 
polgármester egy kimondott határozat után 
minden áron szónokolni akaró képviseleti 
tagtol ismételt figyelmeztetés után megvonta 
a szót. — A nekihevült „szónok* azonban
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tovább is beszélt, s mikor a végtére türel
met vesztő elnök az elnöki figyelmeztetése
ket és szómegvonást fel sem vevő képviseleti 
tagot rendreutasitotta, ez a rendreutasítást 
visszautasította! Nemcsak, hanem a vissza
utasítást indokolni is akarta olyan hangon és 
olyan modorban, aminők zöld asztaloknál 
— Magyarországon legalább — ez ideig szo
katlanok valának.

És — szinte hihetetlen — mind ez még 
csak kezdete a további fejleményeknek.

Az elnöki méltóságában ennyire megsér
tett polgármester ugyanis felhívta a város 
tiszti ügyészét, hogy a képviselőtestületi tag
sági jogairól és kötelességéről megfeledkezett 
képviseleti tag ellen az elkövetett széksértés 
megtorlása iránt tegyen indítványt.

A város tiszti ügyésze, kezében a tör
vénykönyvvel, felolvasta a törvény megfelelő 
rendelkezését, s 20 forint pénzbírság kisza
bása iránt tette meg indítványát.

És ekkor tetézte be Nyíregyháza város 
képviselőtestülete a saját elnökének tekinté
lyen és elnöki méltóságán ejtett minősithet- 
len és mérhetlen sérelmet: nem fogadta el, 
elvetette a tiszti ügy ész indítványát!

Tizenhét szavazat ellen, huszonhárom 
szavazattal!

H it szótöbbséggel tehát, de a szavazat- 
többség száma nem sokat változtat a hely
zeten. Nem sokat, mert elég lett volna egy 
szótöbbség is, hogy a képviselőtestület felől, 
a képviselőtestületnek az elnöki méltóságról 
formált véleményéről, ezen méltóság csor- 
bitatlansága és csorbithatlansága iránti érzé
kéről szomorú, nagyon szomorú gondolato
kat támaszszon fel bennünk s mindenkiben, 
aki Nyíregyháza város jól felfogott érdekeit 
saját kicsinyes magánérdeküknek alá nem 
rendelik.

Nem sokat változtat a helyzeten az sem, 
csak sötétíti, hogy az ügyészi indítvány ellen 
szavazók között volt két városi tisztviselő is, 
akik a rokonsági összeköttetés Defolyása alól 
nem vo.tak képesek maguk it mentesíteni.

Maga a tény rnegtör'ént. Megtörtént Nyír
egyházi város képviselőtestületeben az, hogy 
a képviselőtestület semmibe vette az elnöki 
szék és az elnöki szó méltóságát!

Olyan elszomorító, olyan kétségbeejtő 
tény ez, amelynek fontolóra vételével kell, 
hogy komoly gondolkozás és elhatározás 
szádja meg azokat a városatyákat, akik ennek 
megtörténtét lehetővé tették!

És kik ezek ? Azok talán, akik a tiszti
ügyész indítványát leszavazták?

Oh nem! Hiszen azok, alig egy-kettő 
kivételével, nem tudták „mit cselekesznek!*

Nem ezek, akik lehetőleg minden kér
désben az úgynevezett ellenzéket képviselik, 
nem ők az okai ennek az esetnek! Hanem 
igenis azok, akik nem voltak jelen a gyű
lésén /

Azok engedték meg, azok tették lehe
tővé, hogy ez az eset is bekövetkezhetett. 
Egyenesen őket teszszűk felelőssé érte s az 
lelkiismeretűket fogja terhelni mind az idők 
végezetéig az csorba, amely Nyíregyháza vá
ros képviselőtestületének elnöki tekintélyén 
esett, s amelyet a keddi ülés jegyzőkönyve 
megörökít!

Hírek.
— Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter Kricsfalusy János helybeli postai 
tisztviselőt a X. díjosztály 3-dik fokozatába 
végleges minőségű posta- és távirda-tisztté 
nevezte ki.

—  A vármegye költségvetése. A belűgy- 
minister a napokban hagyta jóvá a várme
gye 1.X98. évi köitségvetését. Főbb adatai a 
következők: összes bevétel 100871 frt 9 kr. 
Összes kiadás 10S050 frt 48 kr. Hiány 1179 
frt 39 kr., mely összeg a megtakarításokból 
lesz fedezendő. A jövő év költségelőirányza
tában benne van a legújabban rendszeresí

tett aljegyzői állás 1250 frt fizetés és 200 
frt lakbérrel, egy szolgabirói állás 850 forint 
fizetés és 100 frt lakbérrel és egy központi 
Írnok 500 frt fizetés és 100 frt lakbérrel.

— Milleniumi kitüntetés. Básthy llarna 
gazdasági tanácsos a napokban kapta meg a 
múlt évben rendezett nemzeti kiállítás igaz
gatóságától a különös érdemeket szerzett 
közreműködők bronz-érmét, amelyet tudva
levőleg a nyíregyházi 5-ös fogat előállításá
ért érdemelt ki. Ez alkalomból a közszere
tetben álló gazdasági tanácsost számosán 
üdvözölték.

— Anyakönyvvezetői kinevezés. A belügy
miniszter a vajai anyakönyvi kerületbe anya- 
könyvvezetővé Komáromy Miklós körjegyzőt, 
ugyanoda helyettessé Papp Atadárt nevezte ki.

— Jegyzői vizsga. F. hó 5-én és G-án 
a vármegyénél megtartott község-jegyzői szi
gorlaton a következő segédjegyzők tették le 
a vizsgát: Hegedűs Béla nyir-acsádi, Lévay 
Károly mihálydi-i, Oltványi Ödön napkori, 
Fülöp Károly buji és Mikecz Mihály timári 
lakos.

— Bessenyei szobra. Kallós Ede szobrász 
értesítette S/.abolcsvárinegye alisp inját, hogy 
a vármegyeháza homlokzatának fülkéibe szánt 
kőszobrok és a Bessenyei szobor talapzata a 
hét végén, vagy a jövő hét elején megérke
zik Nyíregyházára, s kéri egyidejűleg az alis
pánt, hogy a Bessenyei szobor részére kije
lölt helyet már most egy magasabb deszka
kerítéssel vétesse körül, amely a talapzatot 
s majdan a szobrot is a kiváncsiak elöl az 
ünnepélyes leleplezésig elzárja.

— Tea-estély. A helybeli jóiékony nő
egyesület az idén is dicséretre méltó buzgal
mat fejt ki, hogy anyagi eszközeit a melyek
kel áldásos jótékonyságait gyakorolja, mulat
ságok rendezése által is gyarapítsa. Nagyon 
természetes, hogy ezek között a legelső 
helyet a tea-estélyen foglalják el, ezek a 
hajdan olyan pompás mulatságok, amelye
ken találkát adott egymásnak városunk és 
a közeli vidék egész intelligencziája. A szezon
ban az első tea-estélyt január hó 8-án ren
dezi a nőegyesület.

— Dalestély. A nyíregyházi városi dal
egyesület vasárnap este tartotta meg a téli 
saisonban első dalestélyét szép számú közön
ség előtt a „Korona* vendéglő táneztermé- 
ben. A G számból álló programm, melyek 
közül 4 uj darab volt, mindvégig lekötötte a 
közönség figyelmét, úgy hogy csaknem min
den számot megismételtettek. Különösen nagy 
hatást aratott a Mayer Ferencz bariton-so- 
lója, aki a „Granadai éj* czimü operából 
énekelte el a vándordalt Santroch Alajos 
harmonium ki-érete mellett. A hangverseny 
után a fiatalság szokás szerint lánczra kere
kedett.

— A helybeli jótékony nőegylet folyó hó 
18-án tartja meg fölolvasó-estelyét, amely 
iránt már is élénk érdeklődés mutatkozik. — 
A műsort dr. Bartók Jenő ur fólolvasása, 
Kiár Gusztávné úrnő zongorajátéka, Jósa 
Márta urhölgy éneke és Maurer László ur 
vig monológja töltik be. Az érdekes estélyt 
az ág. ev. népiskola dísztermében rendezik, 
egy korona belépti dij mellett.

Műkedvelői előadás. A helybeli iparos 
ifjúság önképző-egylete karácsony másod nap
ján műkedvelői előadást rendez.

— A kereskedő ifjak egyesületének helyi
ségében folyó hó 11-én, este 8 1/* órakor 
felolvasó estély lesz. melyre az érdeklődő
ket igen szívesen látja az egyesület. Közre
működnek: dr. Prok Gyula, dr. Guttmann 
Zsigtnond és Galli Lajos urak. Külön meg
hívók nem küldetnek szét.

— Szerencsétlen szúrás. Általánosan is
mert alak volt Nyíregyházán Grosz Antal 
virsli-készitő. — Szép szál ember, hatalmas 
megtermett alak, s egyike volt azoknak a 
tűzoltóknak, akik tesli erejük és ügyessé
gükkel a tnilléniutni tűzoltó-versenyen a 
nagvkerekü fecskendő szerelésénél az első 
dijat a nyíregyházi önkéntes tűzoltó-egyesület

számára megszerezték. — A múlt héten 
csütörtökön délelőtt a Szabolcs-vezérhez czi né
zett sörházban sörözgetett Fried Sámuel 
péklegénynye1, miközben szóváltásba ele
gyedtek, ami csakhamar tettlegességgé fajult. 
A hatalmas erejű Grosz Fridet arczul ütötte, 
mire ez zsebkését kirántva és kinyitva, 
Grosz felé szúrt és pedig oly szerencsét
lenül, hogy a kés pengéje mellébe hatolva, 
szíverét találta. — Grosz összerogyott s pár 
pillanat alatt meghalt. Fridet elfogták s át
adják az ügyészségnek.

— Ne mulassatok! Szeptember hó 2-án 
történt. Vass Mihály nagy-kállói vendéglős
nek bú bánat fogta el a szivét, mert hogv a 
vendéglő bérlete 5-öd napot véget ért Mu
latni akart. Útjába vetődött Tóth István, aki 
ugyan azt a hajlamot érezte magában, mint
hogy édes atyja hagyatéki ^vagyonának 
értekét ropogós százasokban érezte nyolczad- 
rét bugyellárisában. A jóbarátok isszák a 
kállai savanyu bort Vass János vendéglőjé
ben; majd szűknek találják a teknövé haj
lott padlózatu nagyvendéglő termét, s Baum 
Ignácz korcsmájába térnek be, ahol muzsika 
szó mellett foly a mulatság virradtig. Tóth 
István hamarább kidőlt, s társának unszo
lására a divánra helyezte le kabátját, amely
nek belső zsebjéből kikandikált a 420 frt, 
apai örökséget tartalmazó piros bugyelláris. 
Törnek a palaczkok. perdül a táncz, s vidám 
nóta hangzik fel az alig felcseperedett czi
gány ok hangszerén, mig végre Tóth István 
megelégli a mulatságot, s 1 frtot tevő „czeh* 
kifizetése után mámoros fővel haza távozik. 
Heggel, amint a lelkiismeret mardosó fúriái 
előveszik, nagy ijedtséggel veszi észre, hogy 
a 420 frt apai örökséget tartalmazó bugyelláris 
hiányzik mindama szükséges tárgyakkal egye
temben, amelyek a tárczát tartalmazó zseb
ben voltak elhelyezve. Gyanúja mulató pajtá
sára Vas Jánosra irányul, aki dorbézolását 
Nyíregyházán is folytatta, s több mint 100 
frtot szórt el azon a nevezetes éjszakán. 
Gyanúja Nagy Lajos czigány prímást is meg
fogja aki Vas Jánossal Nyíregyházára jövet 
az Orosi szőllők alatti korcsmában 100-assnl 
akarta fizetni a kikért '/» liter szilvóriumot. 
Mindkét gyanúsított vizsgálati fogságba ke
rült Tóth István panaszára. A végtárgvalás 
e hó 7-én tartatott meg. Vádlottak konokul 
tagadják a terhűkre rótt cselekmény elkö
vetését. Ebben a terhelő tanuk elkövetése 
sem ingatja meg főkép a czigány prímást, 
aki semmi képen sem hajlandó elvállalni, 
hogy a tárczát ő csente ki a divánra helye
zett kabátból. A tárgyalási elnök és közötte 
a kővetkező párbeszéd fejlődik ki -

Elnök: Két tanú van arra, hogy százas
sal akart fizetni a korcsmában ?

Vádlott: Sohasem volt százasom, csóko
lom a kezét, lábát!

E.: Ne tagadja, hiszen a tanuk a sze
mébe fogják mondani! Könnyítse meg a 
lelket!

V.: Vakuljon meg a tanú, mind a négy 
szemére, ha azt mondja. Hazudik, mint egy 
czigány !

E.: De nem csak a korcsmáros mondja, 
hanem a felesége is !

V.: Azért mondtam, hogy a négy sze
mere vakuljon meg!

E .: Vigyázzon, mert vasra veretem, ha 
a tanukra ilyeneket merészel állítani!

V.: Hát minek akarják a szegény czigány 
prímást eláztatni!

A tárgyalás további folyamán a tanuk 
hallgat tattak ki, akik igen sok terheld körül
ményt igazolnak a vádlottak ellen. A per- 
beszédekre este 5 órakor kerül a sor. A 
vádhatóság bebizonyítva látja a lopást, s 
mindkét vádlottat a lopás bűntettében kéri 
bűnösnek kimondani. A vádlottak védője: 
dr. Prok Gyula hosszasan foglalkozik a bűn
esettel s a vádlottak ártatlanságát bizonyítja. 
A kir. törvényszék csaknem egy órai tanács
kozás illán hirdeti ki Ítéletét, amellyel a 
vádlottakat felmenti, s azonnal szabadlábra 
rendeli helyezni. A vádlottak sírva hagyják
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el a végtárgyalási termet s oda sem ügyel
nek, hogy a vádhatóság felebbezést jelent 
be a terhűkre.

-  Névváltoztatás. Kokorgyák István, 
Mária és Anna kisvárdai lakosok vezeték
nevüket belügyminiszteri engedél lyel * Ke
mény*-re változtatták át.

— Gyújtogatás. Nagy veszedelem fenye
gette a csak tegnap megnyitott Schlichter

tulajdonát képező „Júlia* gőzmalmot, 
meg ismeretlen tettes ugyanis a gőz- 

lavdgó színben elhelyezett kátránnyal telt 
hordót felgyújtotta, amely lobot vetett, s 
csaknem a tetőig érő lánggal kezdett égni. 
A tüzet a telep éjjeli őre észrevette, s a 
fellármázott alkalmazottak segítségével mi
hamar sikerült a tüzet eloltani, mielőtt az 
veszedelmes méretet öllhetett volna.

— A féláru vasúti jegyek. A vasúti iga
zolványok tárgyában a kereskedelmi minisz
ter által alkotott szabályrendelet az 189 '-ik 
évtől kezdve több lenyeges rendelkezésében 
módosulni fog. Nevezetesen a felára menet
jegyek váltására jogosító igazolványok ez 
időponttól kezdve uj alakban, üt évi hasz
nálatra berendezve, oly módon állíttatnak 
ki, hogy az 1 S9S-ra kiállított igazolványok 
külön e czélra előkészített rovatok megfelelő 
kitöltése által minden ev lejártával a követ
kező évre érvényesíttetnek. Az igazolványok 
egy forintnyi bélyegkötelezettsége jövőre 
elejtetik, ellenben az ötven krajezárnyi bead- 
ványi bélyegilletek továbbra is fönmarad oly 
módon, hogy ezentúl nem készpénzben, hanem 
bélyegjegyek löl ragaszába által lesz lerovandó. 
Az igazolványok tehát jövőre uz igényjogo
sultaknak fölöttes hatóságukhoz intézendő és 
arczképükkel, 50 kros bélyeggel s 50 krnyi 
kezelési költséggel fölszerelt folyamodványaira 
az e hatóságok által szerkesztett jegyzékek 
alapján fognak kiszolgáltatni, illetőleg az 
lS98-at követő évekre a már kiállított iga
zolványok érvényesít tetni.

— Négy gyermek a halál sarkában. Szelkó 
János Szilfa-utcza 21 sz. házban lakik. A múlt 
héten csütörtökön reggel otthon hagyta a 4 
kis gyermekét, inig maga a feleségével együtt 
dolog után nézett. A gyermekek egy kis ideig 
nyugodtan voltak, míg az egyik gyermek 
gyufát vett elő,ainelylyeíaz ágyat fel gyújto'ta.
A szobából csakhamar fojtó sűrű füst tódult 
ki, ainelyt dr. Ernyői János orvos vett észre.
A szomszédokkal benyomult a szobába, s 
az dalolva talált 4 gyermeket orvos szerek
kel nehezen tudta eleire kelteni.

— Tűz. A folyó hó 8-án virradóra ki
tartó tűzjelzés zavarta meg a város nyuga
lomra té t lakosságát. Sűrű, nehéz kőd ült 
a város fölött melyet élénk rózsaszínre fes
tett a ke'eti oldalon mutatkozó vész. Csépié 
János kir ügyészségi hivatal szolga Közép 
utcza 12 számú nagy háza gyuladt ki. — 
eddig ki nem derített okból, s áldozata lett 
a tűzoltók odaadó fáradsága daczára a pusz
tító elemnek. Az épület tetőzetén kívül ogyébb 
el nem égett, s az is biztosítva volt.

— A .Vasárnapi Lapok* szerkesztését d r  
Pap Zoltán vette át. A beköszöntőből tudjuk 
meg, hogy már, mint a lap munkatársa, 
régibb idő óta vezeti annak tényleges szer
kesztését. Ez a legbiztosabb garancziája a 
lapnak, hogy megmarad ezután is azon a 
páratlan magas színvonalon, hova eddig, — 
bátran állíthatják, — magyar képes újság 
még nem emelkedett. A most megjelent 
száma is oly változatos, hogy fölöslegessé 
tesz minden reklám ízű dicséretet, eleg csak 
tartalmából kikapni pár részt. Telve van 
kiváló festők műveivel, ismeri irók pompás 
dolgozataival. Baditz Ottó, Csók István, 
lnnocent Ferencz, Tölgyessy Artúr, Bühm 
Pál adtak képeket. A szöveget Szarvas 
Mariska, Beniczkvné Bajza Lenke, Herczegh 
Mihály, Paál Árpád. Mikszáth Kálmán, 
Vértessy Gyula, Salamon Ödön, Pap Zoltán 
slb. látták, el. — Két szenzácziója is van a 
„Vasárnapi Lapok* mai számának: A király 
unokájának, Rudolf trónörökös leánykájának 
sajátkezű magyar leírása Abbáziáról s a

Szent István lovas szobra pompás kivitelben, 
melyet csakis a „Vasárnapi Lapok* kapott 
meg közlés végett. Különösen fölkérjük tisz
telt olvasóinkat, siessenek megszerezni e 
pompás újságot. Előíizelési ára 3 hóra 2 
forint. A kiadóhivatal Budapesten, Vili. kér. 
Kerepesi-ut 17. szám alatt van.

— Vitás birtok-határjelek. A mezőgazda
ságról szóló 1894-ik XII. t.-cz. a több köz
ség, járás, vagy törvényhatóság területén 
avagy határvonalán fekvő birtokok határ
jelzési vitás ügyeiben az illetőségi kérdésben 
nem intézkedik kétséget kizárólag, úgy, hogy 
eddig a hatóságok nem voltak tisztában 
azzal, hogy tulajdonkép melyik hatóság ille
tékes a vitában dönteni. Ezen az anomálián 
segít most a földmivelésúgyi és belügyminisz
terek egy körrendeleté. E rendelet szerint 
az 1894. XII. t.-cz. szellemében először az 
illető községek elöljárói együttesen járnak el 
és a vitás kérdésnek egyezség utján való el
intézését kísérlik meg, s ha az egyezség nem 
sikerül, az ügyet az elsőfokú hatósághoz 
utasítják, ha tudniillik az illető községek egy 
járásban fekszenek. Ha a vitás határvonal 
ugyanazon vármegye több járásában vagy 
rendezett tanácsú városában fekszik, az ér
dekelt járási, illetőleg rend. tan. városi ha- 
haloságok közül az eljárásra egyet a vár
megye alispánja delegál. Ha a birtokhatár 
több törvényhatóság területen fekszik, az el
járásra illetek* s hatóságot a földmivelésúgyi 
miniszter delegálja.

— Páratlan siker. A magyar zsurnalisz
tika rohamos hpésekkel halad előre s úgy 
mennyiségre, mint minőségre nézve ma már 
bátran felveheti a versenyt a külföldi hírlap- 
irodalommal. Budapesten 2S politikai napi
lap jelenik meg. tehát éppen kétszer annyi, 
mint a sokkal népesebb Becsben. A legtöbb 
lapnak jól folyik a dolga s a kisebbek is 
csak megélnek valahogy. A hirlupolvasó kö
zönség napról napra szaporodik s igv jut 
minden.k lapnak publikum. Az egyik "lapot 
azért kedvelik, mert sok mulatságos olvasni 
valót hoz, a másikat azért, mert vadássza a 
szenzácziókal, a hiruudikat azért, meri meg
leld az Olvasó politikai pártállásának s a 
negyediket, mert abba dolgozik a közönség
nek egy kedves Írója, a ki nélkül nem tudna 
el lenni s ,t kit hűségesen követ mindenhová. 
Szóval, fci-ki a maga ízlése szerint választja 
magának a lapot. Daczára ezeknek az eleg 
kedvező viszonyoknak, mégis páratlan a maga 
nemében az a siker, a melyet Mikszáth Kál
mán lapja pár heti fennállás után felmutatni 
képes. - -  Mikszáth Kálmán neve nagyon jól 
hangzik az országban s szépirodalmi munkai 
meg politikai czikkei es apróságai a T. Ház
ból gazdaggá tették egy budapesti újságnak 
a kiadójal. — De a kit a magyar közönség 
szeret, az meg van szerelve. Mikor nyilvá
n o s t  lett, hogy Mikszáth lapot indít s köz
zétették a munkatársak névlajstromát, csupa 
elsőrangú, fényes tollú ismert újságírót, tö
megesen jelentkeztek az előfizetők. A biza
lom oly nagy volt, hogy mielőtt az Orszá
gos Hírlap mgindult volna, több előfizetője 
volt. mint sok inai léiezo lapnak. A közön
ség sokat vart az újságtól s mégis meg volt 
lepelve attól, amit kapóit. Valami szokatla
nul higgadt, józan és előkelő hang vonul 
végig az Országos Hírlapon, anélkül, hogy a 
lap nagyképü volna. Az első napon már, 
amikor megjelent, az újságírás teknikája 
szempontjából oly tökéletes volt, mintha mar 
a 20-ik életevét betöltötte volna. Rovatainak 
beosztása osztatlan tetszésben részesült s 
mar is meg van a maga súlya és napról- 
napra növekedik tekintélye. Még pedig két 
okból. Először, mert hírszolgálata feltétlenül 
autentikus es másodszor, mert mindenben 
és mindenkor az igazat írja meg. És ebben 
az erényében rejlik ennek a lapnak a nagy 
jövője. F

A vendéglős és fia.
— Nini papa, olt valami szalad a kuko- 

ricza között. Nyúl-e vagy macska?
— Az az elkészítéstől függ.

A „Jú lia  gő zm a lo m ".
Nyíregyháza város iparának történetében 

ritka fontossága volt a tegnapi napnak. — 
Tegnap avatta fel Schlichter Gyula m. kir. 
honvéd-huszárszázados a vasúti út mentén 
a Zieger-féle gőzmalom helyen létesített mii- 
malmát.

Schlichter Gyulának a neve talán már 
ma sem ismeretlen olvasóink előtt. S ha még 
is akadnának, kik e nevet Nyíregyházán nem 
ismerik, úgy minden különösebb próf'éíai 
tehetség nélkül megjósolhatjuk, hogy a közel
jövőben ismerni fogjak é> megismeri e nevet 
nem csak város, de a vármegye, sőt a messze 
vidék közönsége is.

Schlichter Gyula honvédhuszár-százados 
úr ugyanis — ha szabad e hasonlattal élnünk, 
egy houvedhiiszar-százudosi egyenruhát viselő 
valóságos janke ! Janke, a jankeek önhaszon- 
lesése nélkül. Egy rendkívül felvilagosodott, 
praktikus gondolkozásu, széles látkörú, vállal
kozó szellemű es végtelen jóindulatú egész 
ember.

A vasúti ut mentén fekvő kies villája 
szomszédságában megvette a Zieger testvérek 
dobra kerüli gőzmalmát. Megvette, hogy azt 
átalakítsa; atalakilsa a legmodernebb tech
nika vívmányai és a legmodernebb kívánal
mak szerint. At is alakította úgy, hogy a 
régi gőzmalomból egy szög sem maradt meg, 
s átalakította úgy. hogy a régi módi gőz
malomból egy legújabb rendszerű henger- 
műrnalotn lett kiegészítve gőzfavágóval, sza- 
rukészitővel és szecska vágóval.

Az uj ipartelepet a neje szül. Csengőn 
Júlia úrnő nevéről „Júlia mii malom* nak 
nevezte el s ennek az uj és nagy jövőjű 
iparvállalatnak tegnap, szerdán történt meg 
az ünnepélyes felavatása.

A tulajdonos ez alkalomra meghívta 
Szabolcsvarmegye es Nyíregyháza város ve
zető férfiait, hogy ipartelepet bemutassa.

A vendégsereg, köztük Mikccz János alis
pán és Bencs László polgármester, délelőtt 
10 óra után gyűllek össze a teiepen, ahol 
már zúgott a Láng L. budapesti gépgyáros 
ezég által szállított legújabb rendszerű kon- 
denzator-gép, forogtak a kerekek, csattogtak 
a szíjak és csengettek a hengerszekrenyek. 
jelezve, lio/y még üresen járnak, várjak a/, 
őrleni valót.

A társaság bejárta és beható szemle 
alá vette az egész telepet és annak egész 
berendezései. Megnézte a hatalmas 120 lóerejü 
gépet, ü méter átmérőjű lendkerekével. Fel
ment a műmalom legfelső emeletére, ahova 
a löldszintes garatra óntól*, konkolyos, sze
metes búzát külön csövek szállítják fel s 
juttatják el a különböző rend-z rü tisztitó 
gepekbe es Irieurókbe, amelyeken keresztül
haladva, minden idegen alkatrésztől és sze
méttől megtisztulva jut az első emeleti dar.i- 
keszitőkbe, innen vissza a hengerekhez, majd 
a liszt-osztályozokha, hogy a különböző zsá
kokban, mint minőség szerint osztályozott 
liszt fogassék lel.

Megtekintettek aztán a gózfavágó b* - 
rendezését, amelynek főként a nyíregyházi 
lakosok látják használ, mert a gőzfa vágóból 
felvágott állapotban kupn.ik fát olyan áron, 
amennyiért a faraktárban vágallan állapotban.

A telepen villáin világítás is lesz beren
dezve, még pedig akként, hogy az áramot 
egy ott felállított dinamo-gép szolgáltatja.

A telep megtekintése után a társaság a 
vendégfzerető tulajdonos lakásán gyűlt össze 
gazdag^villás reggelire, amelynek menüje a 
következő volt.

A la „Wellisch*. Süllő tatár máriással. 
Finom kevert felvágott Hacbée. Bornyu-sült. 
Kappan-sült. Kacsa-sült. Mocca- Julien-torták. 
Ementhali- Imperial-sajtok. Jardinet. Gyü
mölcs. Sütemény. Fék te kávé. Anisett.

A társaság a legjobb hangulatban egész 
estig maradt együtt, ismételve éltetvén a 
házi gazdát, Nyíregyháza városának uj pol
gárát, aki a telep létesítésével olyan hatalmas 
lendületet adott a varos fejlődésének.
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CSARNOK.

K irá n d u lá s  a  szom szédba.
I r ta :  C songor József.

Szégyellenék más czímet adni ennek a 
kis leírásnak. Most, amikor az Amerikába 
utazó így búcsúzik el: a viszontlátásra pár 
hét múlva: másvalaki pedig a földet szán
dékszik körülutazni, még csak végrendeletet 
sem csinál, azt hiszem nagyfokú szerényte
lenség volna, ha e pár napi kóborlásról mint 
utazásról beszélnék. Hogy pedig Bécs csak 
a szomszédban van, azt reméltem ki sem 
fogja kétségbe vonni, hiszen potom ötszáz 
kilométer l-ső osztályú mozdonyokkal talán 
csak nem távolság?

A szomszédolásnak nekiindultam tehát 
augusztus végének egyik gyönyörű estéjén. 
A levegő oly kellemesen enyhe volt. a csil
lagok oly élénken ragyogtak, de azt hiszem, 
ha zuhogott volna is az eső, még ekkor is 
tudtam volna ez esteben tűndéri szépsége
ket fölfedezni, mert utazás előtt az u bizo
nyos pápaszem rózsaszínben mutat mindent. 
A fantázia ilyenkor ötven lóerővel dolgozik, 
az ember a holnaptól és a holnaputántól 
rémtelen sokat vár, azaz a még csak ezután 
bekövetkezendő élvezetekből előlegez magá
nak jo csomót, s ha ezután az előre kine
vezett históriák később itt-ott színtelenekké 
válnak, sebaj, az ember élvezte mar utazá
sát — az utazás előtt.

Most pedig nem csaphatok át egyszerre 
— a vonat zakatolására — nem szálltain be 
minden akadály nélkül. Közvetlen ugyanis a 
portás beszállásra intő csingilingizése után 
jött a kemecsei vonat, evvel jött egy kara
ván rokonom, mindegyiküknek külőn-külön 
eldiszszertáltam úti tervezetemet, s csak ez
után következett az a bizonyos isteni perez. 
De ha négy-öttel többen vannak, bízvást 
lemaradtam volna.

Két ismerőssel gabalyodtam össze, egy 
jogász és egy technikussal. A jogasz néhány 
kiló élczlappal s pár mázsa napilappal (va
sárnapi szamok) volt fölszerelve, húsz perez 
alatt természetesen valamennyit a háta mögé 
csapta. — A technikus praktikus embernek 
bizonyult, kabátját a hálózatra függesztette 
s ennek árnyékában alvást szimulált, de az 
is lehet, hogy valóban aludt, annyi tény, 
hogy valahányszor elnevettük magunkat, aj
kán mindannyiszor galvanikus mosoly je
lent meg.

A jogásszal tudniillik diskurzusba ele
gyedtünk, friss és ódon anekdotákat vegye
sen hozott a felszínre, princípium gyanánt 
mindennemű finnyásság elvetését tűztük ki; 
éjszaka az ember ne legyen válogatós.

Bakamazon megszaporodtunk. — Mellig 
erő szakállal ellátott egyéniség jelent meg 
az ajtóban, háta mögött rendkívül kedves, 
de első sorban igen erélyes női szoprán hal
latszott.

— Ugyan már ismét miféle ügyetlenség 
ez tőled János? Ilyen kocsiba vezetsz engem! 
Kalauz, hamar adjon más kocsit! hiszen itt 
még mozogni is képtelenség.

— De édesem, a vonat már indul, gyere 
be, kérlek szépen, van itt még kettőnk
nek hely.

— Persze hogy van, mikor a heringe- 
ket hordóba préselik, akkor is azt mondják, 
hogy van. János, ez az utolsó eset. hogy én 
veled utazom.

— De édesem . . .
— Kérlek ne beszélj annyit, sokkal oko

sabb volna, ha a folyosóról behordanád a 
holmid, azt akarod, hogy talán én hord
jam be?

— Dehogy akarom, nem akarok én 
már semmit, — rebegte a férj penitenciális 
hangon, s hordta be egyenkint a csomagokat; 
szerencsére volt meg elég hely számunkra, 
különben azért is ő kapott volna ki.

Hárüa ő nagysága szunyókálni kezdelt, 
mi ineg adomázgattunk tovább. Nevetésünkre 
néhányszor fölriadt, amit a hosszú szakállu 
látható örömmel vett tudtul. így váltunk mi 
öntudatlanul egy papucshős megbosszulnivá, 
mikor aztán észrevettük, hogy mi itt tulaj
donképen lovagiatlan politikát folytatunk. 
Úgy korrigáltuk ki a hibánkat, hogy kivonul
tunk a folysóra.

Még beszélgettünk keveset, aztán lassan
ként hallgatagok lettünk. Az éjjeli utazás 
csöppet sem élesztője a jókedvnek. Benéztem 
a kocsi belsejébe; csupa fekvő, keresztben 
heverő, szundikáló alakok. — a lámpa sápadt 
lángját a vonat egyenletesen mozgatja jobbra- 
balra. Mellettünk a sőtél, szomorú éjszaka 
rohant el gyorsan, félelmetesen.

Éjfél után érkeztem Miskolezra, mely 
állomás rám nézve azért nevezetes, mert 
eddig utazásaimnak kilenczven százaléka itt 
vitt keresztül. Ismerem is a várótermét úgy, 
mint a tenyeremet, talán meg azt is meg
tudnám mondani hamarjában, hány asztal, 
hány szék van benne, a pinezérek pedig úgy 
fogadnak, mint valóságos törzsvendéget.

A volt német professzorommal találkoz
tam, akit a szomorú sors feleségestül es 
sógornőstül három teljes órára íikszált c 
kedves teremhez. Őket is idegessé tette a 
várakozás, minden öt perezben konstatálták, 
meddig kell még várniuk. A vonatok egyén
ként érkeztek és indultak, az utasok egyre 
fogytak, már csak itt-olt ődöngött egy-kettő. 
Az üresség meg szomorúbbá tette az amúgy 
is komor kinézésű váró termet, melynek egyik 
részében a pinezér a gázt kezdte kioltogatni.

Végre megérkezett a gyorsvonat. — A 
kocsiban, ahová benyitottam, a kihúzott 
pantlagokon kelten hortyogtak, — képzelem, 
mennyire örültek a létszám szaporodásának. 
Az, a kinek a pamlagjára ültem, kissé összébb 
húzta magát, a másik kedélyesen nyújtóz
kodott tovább. Nem voltam álmos csöppet 
sem, teliát nem irigyeltem a pozícióját, e

helyett türelmetlenül vártam a virradat köze
ledtét, akárcsak a szenvedélyes szinházjáró 
a függöny fellebbenését.

Forró Encs felé a feketeség egy foknyi 
metamorfózison ment keresztül: lassankint 
szürkeséggé alakult át, melyen keresztül a 
gyorsan elsuhanó fák és dombok körvonalait 
épen csak sejteni lehetetett. Majd mind bát
rabb lett a nap, az éjszaka e kérlelhetlen 
gyilkosa, mind följebb és följebb merészke
dett és egyszer csak azt vettem észre, hogy 
a reggel hírnöke, mint legaranyosabb nap
sugár besuhant a kocsi belsejébe, de még 
gyáván, minduntalan rnegremegve, határo
zatlan vonalakban. Végre tisztán kivehető 
sávot varázsolt a zöld hálóra.

("Folytatása következik.!

P iacz i á rak .
— Dccz^niber ®. —

Búza . . . . 11.40 1 1.60.
Rozs . . . . 7.60 7.70.
Árpa . . . . 5.40 fi. 80.
Zab . . . . 6.— 6.10.
Tengeri . . 4.70 4.80.

Sz e rk e sz tő i üzenetek.
— Sz. (»y. Alkalom adtán sort k ritfink rá
— Inforináczio . Szives érdeklődését köszön

jük. Az illetőnek azonban sokkal kevesebb jelentő
séget, tulajdonítunk, sem hogy vele foglalkozzunk. 
A rendelkezésünkre bocsátott adatokat pedig el
tettük- Esetleg hasznukat vehet ük még.

— B átor a la n . Dolgozatát csak kiildje be 
egész bátorsággal, akér a szerkesztőség, akár bá r
melyik szerkesztő külön czimére. akik szívesen Iá' - 
ják  személyesen is. Ha megfelel a mi igénye nknek. 
szívesen tért. adunk neki. névé* azonban legalább 
nekünk feltétlenül ismernünk kell !

— Tudni-váiryó. Czikkeinket annak a. szerin
tünk egyedül helyes elvnek megfelelően hozzuk 
névtelenül és ism ertető je l nélkül, hogy nem az a 
fő : ki írja. liánén hogy mit ír?

— I. I . „Senki sem születik pü«pÖknek 1“ — 
Ezz I ugyan nem mondott újat de mint tanu l
ságot is. rosszul vonja le. — (Gondolkozzék csak!

Zigi. Bpest. Sajnáljuk, el is késett, nevét 
is elfelejtette aláírni, az írástól pedig nem ismer- 
tü> fel íróJát. Tehát, egy oknál több okoz a kim a
radását. Máskor egy nappal hamarabb és névalá
írással kérjük.

A z osztálysorsjegyek legközelebbi húzása
holnap,

d e c z e m b e r  10. é s  11-én
lesz 4000 nyereménynyel.
Már csuk egynéhány llCKVOtl és 

liytilcztltl sorsjegy kapható

Stern Fmánuel fia,
1 — 1 sorsjegy fnárúsnál.

Eladó ház.
Kiesd városban (B iharm egye) a lő

téren , szem ben a postával és k ir. já rá s- 
bírósággal, ké t ház, üzlethely iségekkel, 

ita lm érés i joggal és dohányárúdával, 
m indenféle üzle thez a lkalm as, szabad 
kézből eladó. — B ővebbet W. S. a la t t  
a k iad ó h iv a ta lb an  (83-3-4)
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moszkvai tea kiviteli társaság ez idei termésű valódi oro sz  karaván  
teá i a t. fogyasztó közönség különös ügyeimébe ajunllatnak. Ezen teák 
kiváló finom minősége és kitűnő zamatja az egész kontinensen ösmeretes 
és fogyasztása évről-évre óriási mértékben emelkedik.

A teák csakis eredeti hivata
los vámszalaggal ellátott Csorná

j a  gokban és dobozokban kaphatók, 
ve melyek mindegyike mellékelt v M-

*-v
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X

imm wurnuiittuKiiii .a.,*,,.. umwm

ellátva.» jcgygvel van
Megrendelhetők a niagyur-  

A  országi te lep n él B u d á 
ig pest. Arany János- nlcza élt. sz.. 

vagy N y íre g y h á zá n

HOFFMANN ADOLF
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Hirdetmény.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, hogy az eddigi I 
tartózkodási helyemet, Ér Mihályiakat, hol 
szintén a nagy vendéglőt bírtam elhagyva, ál- 
hurczolkodtam Nyíregyházára, s a Toltiay 
Sándor-féle kávéház bérlétéi átvettem, s miután 
azt a modern kor kívánalmainak minden tekin
tetben nicgfelelőleg berendeztem, folyó 1897. 
deczem ber hó 2 -án , csütörtökön,

Bcnczy Gyula hírneves népzenekarának 
közreműködésével, este  8  ó ra k o r  
ünnepélyesen m egnyito ttam .

k ivéházamhan meg van engedve a hideg 
ételek kiszolgáltatása is. s igy a nagyérdemű 
közönségnek kíván i tn  úgy uzsonnával, vagy 
vacsorával, valamint k i t ű n ő  h e g y i  és 
a s z t a l i  b o r o k k a l ,  úgynevezett h o m o k i  
v i n k ó v a l ,  valamint b u t e l l á s  b o r o k 
k a l ,  mindenféle k á v é h á z i  i t a l o k k a l  
a legszívesebben szolgálok.

A rendre, a tisztaságra, a pontos 
kiszolgálatra magam ügyelek fel a leg
nagyobb erélyességgel, s a nagyérdemű közön
ség megelégedését ily módon akarom kiér
demelni.

Magamat és üzletemet a nagyérdemű 
közönség becses pártfogásába ajánlva, maradok

különös tisztelettel

i f j .  K A T Z  V I L M O S ,
i s l -  :t -  2 / Krm ihálj ta b á n ii.




