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III.
A Szabolcsvármegyei szocziális 

mozgalmakkal foglalkozott immár a 
vármegye törvényhatósági közgyűlése 
is. Hozott határozatát lapunk más 
helyén bő kivonatban találják meg 
olvasóink.

Mint a társadalom és közélet 
rendjének hivatásszerű őrei, teimé- 
szetesen nemcsak hogy kifogást nem 
teszünk a torvéuyhatóság azon hatá
rozata ellen, amely a veszedelmessé 
fajulható, a vármegye bel békéjét köny- 
nyen felforgató szoczialista mozga
lom ellenében preventív intézkedések 
foganatba vételét czélozza, de sót 
örvendetes megnyugvással vesszük 
tudomásul, hogy a bajakut volta el
ismerésre talált, s hogy jelentőségét 
valódi értéke szerint mérlegeli a tör
vényhatósági közgyűlés.

Elismerjük szívesen azt is, hogy 
a törvényhatósági közgyűlés határo
zatai közül az, amely a község jegy
zőit felmentetni kívánja a közterhek 
behajtásának feladata alól, azon in
dokból, hogy a népnek a jegyzők 
iránt begyöpösödött ellenszenve és 
bizalmatlansága csökkentessék, — to

vábbá az, a mely a nép jogtalan ki
szipolyozása és kiszipolyozói ellen 
törvényes védelmet óhajt felállítani, 
az is. amely az. úgynevezett „úrdol
gát* beszüntetni, s a vele járó vissza
éléseknek gátat vetni kivan. — s 
végül az is, amely házi iparágak 
meghonosításával a köznépet a téli 
időszakon á t keresethez és foglalko
záshoz ju tta tn i akarja: mint olyanok 
amelyek alkalmasak arra. hogy meg
valósításukkal a terjedő ragály miaz- 
mait pusztítsák, s hogy' a szoczialista 
tanok mutatkozó népszerűséget ellen
súlyozzák.

A fenyegető veszedelemre figye
lemmel nem térünk ki annak elisme
rése elől, hogy a szoczializmus konkrét 
jelentkezése ellen egy ezred idegen 
nyelvű katonaságnak az exponáltabb 
területeken való elszórása valóban 
hatalmas sziklafalat állít fel Húr le
hetetlen elhallgatnunk, hogy a kato
naság elhelyezésével támadó teher a 
községek vállaira nehezedvén: egy 
okkal több lesz a köznép elégedet
lenségéhez, s ügy .ehet ez az orvos
ság csak szítani fogja az égó zsarát
nok lappangó tü/.ét.

De az a határozat, amely a szo
czializmus terjedésének legfőbb okául 
egyes lapok bujtogató czikkeit állítja

oda. s ezek ellen kér a sajtószabad
ságának korlátozását egyenesen felté
telező törvényes rendszabályt, nevet
séges és együgyű. És hogy ez a hatá
rozat Szabolcsvármegye törvényható
ságának jegyzököny' ében megörökítve 
vau, nem válik Szabolcsvármegye di
csőségére.

A törvényhatósági közgyűlés egy
szerűen fél lett ültetve.

A következőképen:
Mikecz János alispán egy felhí

vást intézett a Nyíregyházán isme
retlen helyen székelő „Felső Tisza- 
vidéki gazdaság i egyesülethez  
amelyben a szoc/.ialis mozgalmak le- 
lentöségét kiemelvén, felhívja az egye
sületet, hogy' tegye tanulmánya tá r
gyává a kérdést. Egyben arra kéri, 
hogy jelölje meg a ragály terjedésé
nek okait és előzményeit, és forrnur 
lázza a véleményét arról, hogy minő 
intézkedéseket tartana czélszerünek 
Szabol csvárra egy ében foganatosíttatni.

A tisztelt egyesület az alispán! 
felhívást nyilván kiadta valamelyik 

'■ bizottságának szakszerű véleménye
zésre, ez a bizottság nyilván össze is 

! ült, bizonyosan nagyon sokat tanul
mányozott könyvekből.a helyszínen, hi
degben és meleg kemencze mellett, 
aztán bizonyosan behatóan meg is
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A női bűntettes.
Egy pillanatig sem habozom kijelenteni, 

hogy felolvasásom tárgyának megválasztásá
ban szerencse nem kiser. Derült képcsopor
tot kellene megfestenem, amelynek színei 
ragyogók, hangulata verőfényes, habár tar
talma oly üres is, mint a tél reggeli nap- 
sugára. De talán az ifjú évek harczi kedve 
az, ami engem arra unszol, hogy mindig az 
ellenkezőjét tegyem, Írjam és mondjam annak, 
amit az adóit viszonyok szorgos megfigyelése 
után tennem, Írnom és mondanom kellene.

A pajzán humor kínálkozó eszközeivel 
mosolyt kellene csalnom hallgatóim ajkára, 
ha a rám váró feladat valódi minőségét 
venném irányadóul a tárgyam megválasztá- 
sában. E helyett elvezetem önöket az élet 
legsötétebb mezejére, ahol nyoma sincs a 
természet szépet termő, pazar erejének, ahol 
ellenben dúsan tenyész a gyilkos mérget 
tartalmazó atrópa belladonna.

A legújabb moralisták szerint a bűn 
épen olyan alkatrésze a természet és az 
emberi társadalom rendjének, mint a kávé, 
vagy a tinta-tartó, vagy épen a cziánkáli. 
A hasonlat ilyetén felállítása öntudatosan 
történt, s jelentősége a következményekből 
tűnik ki. A kávé is, a tinta-tartó is és a 
cziánkáli is temérdek alkatrész rendszeres 
vegyülete. És merő véletlen, hogy a tinta- 
tartóból nem lett kávé vagy cziánkáli. A

közös anyag keveredésének tnkos törvénye 
az egyik és a másik alakulási folyamatában 
többet talált venni az egyik alkatrészből, 
kevert hozzá — minthogy a természeti viszo
nyok kedvezőek — egy harmadikat, s nem 
gyilkos méreg, hanem egy kedvencz ital szi
lárd alakban állott elő. A legvégsőbb elem
zésben az érzékelésünk hatalma alá vonható 
minden tárgy anyaga egy és ugyanaz, vagyis 
parány, amelynek összelétele többé nincs. A 
parányok elhelyezkedésének sűrűsége, alak
zata, összetételük rendszeressége, vagy rend
szertelensége végső oka annak, hogy ugyan
azon anyagból kávé és cziánkáli egyaránt 
lehet.

Az erkölcsi világ egy azon törvénynek 
hódol.

A bűn és erény, öröm és bánat, gyűlö
let és szeretet, Gőg és alázatosság, langész 
és butaság okaiban, fejlődésében és szerke
zeiében közös forrásban vezet vissza és nincs 
senki, aki megmondaná, miért lett a bűnből 
erény, a szereidből gyűlölet, a lángészből 
esztelen, vagy világosabban meghatározandó 
a fogalom; miért találkozik ugyanazon részé
ben az erkölcsi világrendnek a szeretet és 
gyűlölet, bűn és erény, őröm és bánat. Épen 
talán az alkotó parányok rezgésének sebes
sége változtat ily szédítő ellentéteket.

Esetlegesség minden, ami van, történik 
és keletkezik.

Merész levezetésem alkalmas keretet van 
hivatva szolgáltul ni ahhoz, amit a női bűn
lel lesről részint tanulmányaimból, részint a 
gyakorlatomból merítve, elmondandó vagyok.

Csaknem teljesen beigazolt ténynek vehető 
u. i. hogy a nő életében főkép azon momen
tumok, a melyek őt a jogrenddel elentétbe 
állítják, merően esetlegességből származnak, 
s csupa véletlen, hogy a szellemének tiszta
ságát és épségét megőrzött nő bűnössé válik. 
A jó és rossz egyazon anyaga eltérő alakban 
való jelentkezése egyik vagy másik irányban 
éppen csak attól függ, hogy a bűnös nő 
rendszertelen kedély világában melyik emel
kedik túlsóivra. Az a lélektani erő, amely a 
nőt öntudatlanul bűnre sarkalja, mindig pilla
natnyi, s ha a tényleges kihatás kedvező elő
feltételei az ösztön perezében véletlenül hiá
nyoznak, a bűnösség el fog maradni.

E ténynek a valódiságát a bűnös nő 
életének abban a szakában is fenvesen lát
hatjuk, midőn lelkét nagy erővel nyomja a 
cselekményének terhe. A végtárgyalási terem
ben mindennapi jelenség, hogy a legnagyobb 
váddal sújtott nő az érzelem forró melegé
vel szorítja kebléhez ártatlan magzatát, és 
bűnös lelke hatványozottan szórja rá melegét. 
Ugyanott szinte mindennapi, hogy a bűnös 
nő könnyeket hullatt mások balsorsa vagy 
szerencsétlensége fölött. Általában a női lelek 
gyöngébb vonásai a súlyos bűntettel terhelt 
nőnél is megkapóan domborodnak ki, es lát
ván az érzelmeknek ezen szelíd gyöngédségét, 
a tények összetorlódó bizonyítékai daczára 
alapos kétség száll meg a bűn elkövetése s 
annak öntudatos volta iránt és csaknem 
tagadni vagyunk hajlandók, hogy a keretet, 
gyöngédség kegyelet és engesztelt1 kény se? 
nemesebb érzelmei állal annyira áthatott i, -
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tá rg y a lta  a ro p p an t tan u lm án y a  re n 
ge teg  anyagát. Valóságos szo árad a t 
fo ly h a to tt a köznép helyzete, jö v e 
delm ei, kiadásai, te rh e i, uzsorásai, 
term észe tben i szolgálm ányairó l, a  nap 
szám ról, a té li időszak m u n k an é lk ü li
ségéről, a gazda-szövetkezetek  h iá n y á 
ról, a  kölcsönök nagy k a m a ta iró l, a 
súlyos gazdasági viszonyokról, stb. 
stb, szóval m indazon te rh ek rő l. a 
m elyek a  szegény em ber v á lla it nyom 
ják . M iután  ek k én t a kötelességtudó 
b izo ttság  jó l meg h á n y ta -v e te tte  dol
gá t, szem eit tem én y te len  á h íta t ta l  
égre m ereszti, s a bölcse-ség sugár- 
za táv a l szem eiben m eg h a t > szerény
séggel rebegi, hogy a p arasz tnak  
k u ty a  ba ja  sincs, hazug ám ító , aki 
a z t m erészeli m ondani, m ikép a  p a 
ra sz t szenved, hogy öt, az ő g y ám o lta 
lan ság á t, szoru lt h e ly zeté t kiaknázzák. 
E llenben  —  szól a t is z te le tre  m éltó  I 
b izo ttság  —  h ih e te tlen  az a  jó lé t, 
boldogság, am elyben a nép, az isten  
v e rte  nép ú sz ik !

E llenben — im igyen szól a  bölcs 
b izo ttság  tovább  —  az az á tkos újság 
oka m indennek. Az b u jtja  fel e lége
detlenség re  a  boldog köznépet. Az vi
lág osítja  fel elm éjét, b iz ta tja  harczra  
m inden etleu, am i szent U gyauazért 
szájkosár az ú jság író k n ak  M áglyára 
velük és haszon ta lan  elm e te rm é 
keikkel.

A tkosan tökéle tes egy log ikája  
vau annak  az ism eretlen  közéleti t é 
nyezőnek, vagy m inek

Először senki e v ilágon nem volt 
k iváncsi a gazdasági egyesü le t obs- 
curus vélem ényére a sa jtó  h a tá sá t 
illető leg .

M ásodszor: nem k iv áu ta  tu d n i 
senki e világou, hogy m it t a r t  ez a 
közhaszuú egyesü le t a  sa jtó  szabad
ságáról.

H arm adszor: senki sem, de fókép 
az a lispán  nem kérdezte meg, hogy 
ny ilatkozzék a veszedelm es sa jtó  meg- 
rendszabályozásáuak szükségességéről

N egyedszer: a t is z te lt  eg y esü le t
tő l sok igen fontos kérdésben k é re 
t e t t  vélem ény, am ik rő l b izonyosau 
rengeteg  bölcsességének és tu d o m á 
nyának büszke önérze tében  nem  t a r 
to t ta  m éltó n ak  ny ila tkozni.

Ö tö d szö r: a gazdasági egyesü le t 
ebben az esetben  b e ig azo lh a tta  volna 
lé tjogosu tságát, e h e ly e tt azonban 
ille té k te len ü l és együgyü m ódon a 
sa jtó ró l d issertá l.

H atodszor: a  s a jtó  szabadság a lk o t
m ány b iztosíték , s drágább  kincse még 
kinövéseiben is a  nem zetnek, m in t a 
jám bor gazdasági kom plo tte . vagy mi.

H etedszer: U gyanazért, ha  a  k e ttő  
közül v a lam ely ik  e ljá tszo tta  kis j á té 
kait. úgy a gazdasági egyesü le t h am ar 
já ts z o tta  el.

S végül nyolczadszor: a sokszor 
h iv a to lt eg y esü le t i lle té k te le n  véle
m ényével elegendő érd em et sze rze tt 
m agának m indnyájunk  csendes rész
vétére.

Ezek u tán  csodálkozunk azon, hogy 
Szabolesvárm egye közönsége fe lü lt 
annak  az együgyü vélem énynek.

Annak, a m it  az a  h a tá ro z a t k íván, 
nagy idők egyik legszebb a lk o tá sa  az 
1848 évi XV III tö rvényczikk  a  sa jtó  
Szabadságáról áll ú tjában . s bizonyos, 
hogy Szabolcs vá r m egy e. vagy épen  a 
gazdasági eg y esü le t ked v éért ezt a 
nagy m ü v ét a nem zetnek  m egváltoz
ta tn i.  cso n k ítan i nem  fogja sem m iféle 
tö rvényhozás M agyarországon.

Az a tö rv é n y : a la p tö rv é n y , s vál
ságos idők legértékesebb  b iz to s íték a  
Azt m eg ingatn i nem szabad, tám a d n i 
h iéna m unka, am ely tő l borzadva kell

e lfo rdu ln i m inden fegyelm ezett g o n 
dolkodású em bernek

Pedig  sz in te  egészen á r ta t la n  do
lognak lá tsz ik  az, a m it  a  bölcs gaz
dasági egyesü le t u tá n  Szabolcsvár- 
m egye közönsége k íván .

É pen csak a  „ F ö ld in iv c lö “ és a  
hasonló h u ro g a t pengető  lap o k a t kell 
m űködésükben m eg tám adn i. —  T ávol 
legyen tő lü n k , hogy p ártfo g ásu n k b a  
vegyük az e m lí te t t  lap  fe lfo rga tó  
irán y á t. Piszkos m unkának , o rv tá m a 
dásnak ta r t ju k  m inden  szav á t a  t á r 
sadalom  és á llam  ren d je  ellen.

Atn de tessék  védekezni m in d en 
kinek a h a tá sa  e llen  úgy, a m in t  tud . 
H anem  a z t az in tézm én y t, am ely  
M agyarországnak nagyobb erősége 80 
re g im en tn é l —  a lap g o n d o la táb an  t á 
m adni meg egy ily  ro p p a n t csekély 
iuczidensböl, m in t am inó  Szabolcsvár- 
m egyében a  szocziálista  m ozgalom ; 
no h á t  u ra im ! a r ra  a  legm egfelelőbb 
k ifejezést nem Írjuk ki.

Csak a z t sa jnáljuk , hogy .Szabolcs- 
várm egye közönsége fe lü lt a  gazdasági 
egyesü le t h ih e te tle n ü l naiv  gondola
tán ak , v igasztal azonban, hogy a  szó
ban forgó h a tá ro z a t az ille té k es  té n y e 
zőknél sü k e t fü lekre  ta lá l.

Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy

háza város képviselőtestülete a múlt pénte
ken, e lio í)-én délután rendkívüli közgyű
lési tartott, amelyen első helyen a Morgen- 
stern-féle furaktár terület bérbeadására vo
natkozó vármegyei határozat került napi
rendre. A képviselet elhatározta, hogy a kér
déses területet az árverés mellőzesével to
vábbra is meghagyja az eddigi bérlőnél í 
havi felmondás mellett s azon kikötéssel, 
hogy a vasúti út tervben levő kiszélesítése 
esetén az elesett területért a bérlő kártérí
tést nem igényelhet. — Tudomásul vettek 
ezután, hogy a polgármester a vásárváin-

bünöscselekmény elkövetésére képes legyen. 
— Áldozata fölött vagy csak nevének hal
latára is a nő pnindig zokog, ami mindig a 
megbánás záloga. A fértinek ez ritkán fordul 
elő s ha igen, úgy az a bűnös férfi alattamos 
és gyáva, s bizonyos, hogy cselekményét is 
igy követte el. A nőnél azonban ez a termé
szetes.

A nő lelkének gyorsan és nagy ellen
tétekben mutatkozó változásai a mellett, hogy 
a bún elkövetését illetőleg el nem követését 
mindig kétségessé teszik azonkívül még egy 
nevezetes következményt engednek levezetni.

A bűn egyik alkatrésze az, hogy elkö
vetése a tettes áltál czélba vétetett es akar- 
tatott legyen. Vagyis a bűnösség inár ott 
kezdődik, ahol a majdan bekövetkezendő 
bűntettet egy arra irányuló gondolat kép
viseli. A nőnél ezek a gondolatok felette 
ritkák s alig van rá eset, hogy a bűn 
véghezvitelének cselekményét ily gondolatok 
sokkal, vagy éppen csakhogy megelőzték 
volna. A nö mindig pillanatnyi szuggestió 
alatt hajtja végre a bűntettet, vagyis a fon
tolgatás es az előre megfontolt szándék 
csaknem mindig hiányzik a nő által elköve
tett büntettek alkatelemeiből. Enn<*k a bün
tető judikaturában gyakorlati jelentősege is 
van. A nő ugyanis mindig enyhébb bünte
téssel sujtatik, mint ugyanazon bűntett-rt a 
férti és biztosíthatok mindenkit arról, hogy 
ez a gyakorlat iegkevésbbé sem támaszkodik 
arra a lovagiasságra, a melylyel a biró a 
női nem iránt viseltetik. Sőt a tételes bün

tető jog is szorgos tekintetbe veszi a bűnös 
nő lelki szerkezetét és részére külön nemét 
állapítja, meg a gyilkosságnak. Mint azt pél
dául a magyar büntető törvény 285. 28 i. 
és 287. paragrafusai teszik, <

Van még egy harmadik következmény 
is, a mely abból származik, hogy a nő élete, 
érzelmei, hangulata és lelki benyomásai csupa 
esetlegességnek vannak alávetve. Az az egyen
súly, a mely a bűn elkövetésének indító oka 
és a bűn minőségének súlya között kell, 
hogy meglegyen, rendszerint hiányzik a női 
bűntetteknél. Vagy végtelen csekély okból 
nagy bűntettet követ el a nö, vagy nagyon 
súlyos sérelmet elenyésző csekély bűntettel 
torol meg. Nevezetes az időpont is. 11a 
ugyanis a vett sérelem közvetlen nyomába 
léphet a megtorlás, úgy a bűntett lesz arány
talanul súlyos, inig ellenben, ha a pillanat
nyilag felébredt szándék véghezvitele a viszo
nyok kedvezőtlen alakulása folytán akadályozva 
van, úgy a női lélek igen csekély megtor
lással, illetőleg a sértő elleni csekély bűn
cselekménnyel is megelégszik.

Hevenyészve a következő példákat hoz
hatom föl:

Egy baranyamegyn cselédleány valami 
kisebb csíny miatt gazdasszonyától nem kap 
reggelit. Ez a jelentektelenség annyira meg
zavarja lelkén-k egyensúlyát, hogy elhatá
rozna, mikép a szolgálatadó egész családját 
ki fogja pusztítani. E végből a főzés alatt 
álló ételekbe mérgeket dob. Véletlenül a

(saladhoz ebedre vendégek hivatalosak, s az 
asztalokat harminezhatan ülik körül. Vala
mennyien esznek a meginergezelt ételekből, 
s. közülök tizenkettő iszonyú kínok között 
pár óra lefolyása alatt kiszenved. A többi 
is érzi a méreg hutását s ezeknek ápolásá
ban iegbuzgóhb tevékenységet a méregkeverő 
cselédleányt fejt ki. Habozás nélkül beismeri, 
hogy a reggeli megtagadása fölötti bosszú
jában ő keverte a mérges anyagokat az 
ételekbe. Akarta is ligyelineztetní az asszonyt, 
de félvén a büntetéstől, nem volt hozzá • lég 
bátorsága.

Ez év tavaszán történt Nyir-Bátorban. 
Az ottani nagy vendéglőben cselédleányként 
volt alkalmazva Szőllőssy Zzuzsánna. Ugyanott 
volt egy öreg hetes is, a ki egy Ízben a 
hanyag cseléd szemére veti, hogy nyitva 
hagyja az utcza ajtót, mert talán szeretők 
után néz. A leány kapja magát és felgyújtja 
előbb az istállót, aztán a jégvermet, majd 
egy szénakazalt, amelynek tüze végsővesze- 
delmmel fenyegette a tőszomszédságban 
levő zsidótemplomot. A legbuzgóbb tevé
kenységet az oltás körül maga Szőllőssy 
Zsuzsanna fejt ki s kihallgatásánál előadja, 
hogy a tüzeseteknek ő volt az okozója s 
azt azért lette hogy az öreg mindenesen 
hosszút álljon, mivel hogy őt megbántotta.

Mindezen esetek a női lelek megbízha
tatlanságát, hangulatának esetlegességét és a 
kedély világának expensi vitását igazolják.

(Vége következik.)
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szedést jogra vonatkozó bérleti szerződést 
Spitz Ferencz és társaival további egy évi 
tartamra megkötötte. — Ezután a Zsandár- 
épúlet sor.su került szőnyegre. Ez az épülete 
a városnak még ma is korcsma ugyan, jö
vedelmezősége azonban, mint egyáltalán a 
korcsmaépületeké, folyton csökken, sőt a 
mostani bérlő is szeretne szabadulni tőle. A 
legjobbkor jött tehát a helyben állom isozó 
ezredparancsnokság utján a hadtestparancs
nokság tudakozódása, hogy a város a had
sereg keretében felállítani szándékolt állandó 
lósorozó (katonai czélokra alkalmas lovakat 
vásároló) bizottságok egyikének hajlandó 
volna-e megfelelő helyiségről gondoskodni? 
Az iit járt vegyes bizottság c czelra a /san
dái--épületet és telkét találta legalkalmasabb
nak, amelynek megfelelő átalakítása mintegy 
12—13000 forintba kerü'ne. A képviselőtes
tület hajlandónak nyilatkozott a Zsandár át
alakítására és átengedésére, s megbízta a 
polgármestert, hogy e tárgyban a hadtest- 
parancsnoksággal lépjen érintkezésbe. A 
Küzdényi Szilárd volt tiszt, mérnök le
mondásának tudomásul vétele után ikecz 
József indítványa került tárgyalás alá. a nyil
vántartási hivatal és cselédszerző hatósági 
intézet felállítása iránt. A képviselőtestület 
többek hozzászólása után megbízta a taná- : 
csőt, hogy idevonalkozóiag tervezetet dolgoz- i 
zon ki, s azt záros határidő alatt terjessze 
be a képviselőtestülethez. — Ezek után a 
szervezkedési szabályrendelet tervezetének tár
gyalását folytatták, több rendbeli módosítás
sal fogadván el az .Egészségügyi szolgálat 
ra és a Rendőrkapitányra vonatkozó feje
zeteket. A még hátralevő rész még legalább 
egy ülést igénybe vesz.

— Nyíregyháza virilistái. A legtöbb adót 
fizető városi képviselőtestületi lagok jövő 
evre érvényes névjegyzékét a múlt pénteken, 
e hó 10-dikén tarlóit ülésén állapította meg 
a képviselőtestület kebeléből e czélra kiküldött 
bizottság. — A névsorban első helyen áll a 
Nyíregyházi Takarékpénztár egyesület 9925 fi t 
99 kr. — az utolso Bozán Gyula 100 forint 
IS kr, egyenes állami adóval. — A névsor 
egyébirant a következő: (A *-gaJ jelzett szá
mok az adóösszeg kétszeresen számított voltát 
jelentik.) Nyíregyházi Takarékpénztár egyesü
let 9925 Irt 99 kr, gr. Dessewtry Miklós 
4487 frt 95 kr, gr. Dessewífy Dénes 1429 frt 
3 kr, gr. DesseuiTy Alajos 3129 frt 3 kr, 
gr. Dessewll'y Béla 3429 frt 3 kr, Mármaros- 
szigeti ev. ref. főiskola 1425 forint 41 kr. 
Nyíregyházi termény- es áruraktár-szövetke- i 
zet 1279 forint 10 kr, Haas Ignácz 1107 frt 
90 kr. Bodnár István 1038 forint 24 kr*, 
Csengeri Gyula 1150 frt 03 kr, őzv. Tőrök 
I'étemé 890 frt 83 kr, Grosz L. H. 855 frt 
51 kr, Glück Ignacz 853 frt 51 kr, Stern , 
Jenő 809 frt 11 kr, Semsey Mór 805 frt 
48 kr, Szopkó Alfréd 756 forint 80 krajezár*, 
Schlichter Gyula 747 forint 48 kr, (íredig 
Jeremiás 696 forint 38 kr, Csengeri Mihály 
601 frt 86 kr. br. Uray Kálmán 595 forint 
38 kr, Barzó Mihály 554 frt 57 kr, Vojtovics j 
Bertalan 518 frt 97 kr, Szesztay Károly 
510 Irt 84 kr*, Verzar István 484 frt 12 kr*, 
Gsengery Kálmán 481 forint 11 kr, Baruch 
Arnold 408 Irt I kr, Somogyi Gyula 465 frt 
4 2 kr*, Gyurcsán Ferencz 449 frt 96 kr, 
Elek László 443 frt 5 kr, Magy kir. Állam
vasutak 410 forint 43 kr, Ferlicska Rezső 
397 frt 20 kr, Márkus Karoly 337 forint 
14 kr, id. Henzsel András 330 forint 78 kr, 
Palicz János 324 forint 1 kr, Fábrv Béla 
3*0 írt 46 kr, Kovách Gerő 319 frt 34 kr*. 
Silberstein László 316 forint 15 kr, dr. Gara 
Leó 310 forint*, Csapkay Jenő 304 forint 
48 kr*, Morgenstern Dezső 303 frt 85 kr, 
Feldhcim Emánuel 301 forint 59 kr, Hölcz 
Gyula 295 frt 07 kr, Korányi Imre 295 Irt 
5o kr*, Führer Ignácz 290 forint 63 kr, 
id. Jánószky János 287 frt 80 kr, ifj. Krúdy , 
Gyula 287 forint 0 kr*, Groák Ödön 286 frt 
74 kr. Führer Mihály 278 forint 48 kr, Déri 
Dániel 274 forint 30 kr, Patnpuch^ András 
271 frt 00 kr, Baumeiszter Ernő 270 forint 
5 kr, Spitz Ferencz 269 frt 70 kr, Májerszky
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Barna 262 frt 62 kr, Láng Lázár 202 forint 
55 kr. Fejér Imre 201 irt 34 kr*, Fekete 
István 200 forint 04 kr*, id. Hibján Dániel 
257 Irt 47 kr, id. Sallay Pál 254 frt 17 kr, 
Novak Gyula 253 frt 9 kr, Szeszich Lajos 
2:>0 frt J8 kr*, Geduly Henrik 250 forint*, 
Bartholomaeidesz János 248 forint 24 kr*. 
Feszt László 247 forint 88 kr*, Czukker 
Henrik 241 forint 99 kr. Jánószky Andrásné 
210 fit 7.; kr, Giraj Mihály 239 frt 10 kr, 
dr. Rosenberg E ni 1 23s frt 00 kr*, dr. Jósa 
András 234 frt 0 kr* Léderer Ignácz 231 frt 
30 kr*. dr. \ ad is/. Leó 23) forint 20 kr*, 
Halasi János 220 Irt 50 kr*, Marsalko Lajos 
224 frt 90 kr*, Sütő József 210 frt 8 kr*, 
Bukovinszky Andrásné 218 forint 19 kr, 
Schwarcz Izidor 210 forint 40 kr*, Kelner 
Lajos 208 forint, Nagy István 207 frt 7 kr, 
Wassermann Sámuel 205 forint 85 kr. Katz 
Vilmos 201 frt 7'.) kr, Kerekréthy Miklós 
198 Irt 53 kr. Rom. kath. iskola 198 frt 
22 kr. Farkas Mór 197 frt 37 ki-. Schulze 
György 193 frt 4 1 ki-, Kovács András (lovas) 
192 frt 3 1 kr, dr. Laufer Miksa 189 forint*, 
Rosenthul Ferencz 188 frt 85 kr, dr. Ferlicska 
Kálmán 180 Irt 18 kr*. Blumberg József 
185 frt 90 kr, id. Cseh Pál 185 frt 23 kr, 
Pavlovits Imre 184 Irt 22 ki, Kovács Mihály 
(polomu) 185 frt 5 kr. Nagy Mihály 183 irt 
42 kr, ifj. Cseh Pál 181 frt I I kr, Guraj 
István ISO forint 97 kr, ifj. Nagy Mihály 
173 frt 91 kr, Hibján Lijosn.* 173 frt 03 kr. 
Kovács Soma 109 frt 61 kr, Tolnay Sándor 
169 frt 50 kr. Kerekes Pál 168 frt. Rózán 
Gyula 100 forint 18 kr. — Ezen névsorsba 
természetesen nincsenek felvéve azok a leg
több-adófizető polgárok, akik — akár mint 
választott képviseleti tagok, akár mint tiszt
viselők, hivatalból — különben is tagjai a 
képviselőtestületnek. A névsorból kitünőleg 
1000 frton felüli adóalapon 10 —, 500 — 1000 
írtig terjedő alapon 13 —, 300—50 i Írtig 
18 —, 200—300 frtig 8 —, és 200 frton 
aluli alapon 21 virilis tagja lesz a jövő évi 
kepviselőtestületnek, s köztük 27-nél van az 
adóalap ügyvédi, orvosi, mérnöki oklevél, — 
lelkészi hivatal, vagy iparkamarai költagság 
cziffién kétszeresen számítva.

A várm egye közgyűlése.
Szubolcsvármegye törvényhatósági bizott

sága e hó 13-án es folytatólag 14-én rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen az első 
napon a bizottsági tagok mintegy 60—70-en 
vettek részt, míg másnap ez a szám is le
apadt 25—30«ra.

Pedig a tárgysorozatban szerepelt a vár- 
megye területén fellépett s immár fenyegető 
mérveket öltő szocialista mozgalom is, amely
nek sok hely n ma már a .földosztás* a 
jelszava. Ezen mozgalom, illetve a rneggát- 
lásara és elenyésztésére szükséges teendők 
megbeszélése képezte a közgyűlés egyik leg
fontosabb tárgyát, annál érthetetlenebb tehát, 
hogy a bizottsági tagok aránylag még is oly 
csekély érdeklődést tanúsítottak iránta.

Az első napon br. Feilit/.sch Berthold 
főispán a közgyűlést megnyitván, mindenek
előtt liódolulteljes tudomásul vették azon 
belügyminiszteri leirat tartalmát, amely az 
őfelsege névünnepe alkalmából a vármegye 
részéről tolmácsolt szerenesekivánatoknak leg
kegyelmesebben történt fogadását tudatta.

Ezután a milleniuin alkalmából létesíteni 
elhatározott vármegyei közkórliázra vonat
kozó azon belügyminiszteri rendjelet, amely 
a közkórháznak Nyíregyházán leendő felállí
tását mondta ki s a már jó ideje elkészített 
terveket némi módosításokkal jóváhagyta, az 
árlejtés és egyeb szükséges teendők fogana- í  
tositása végett kiadták a vármegye alispán
jának.

Több kisebb jelentőségű tárgy ulán a 
Kállay András lemondásával megüresedett 
közigazgatási bizottsági tagságra a törvény- 
szerinti szavazati lapok utján való szavazás
sal a beadott 66 szavazat niindenikével, te
hát egyhangúlag Okolicsányi Lajost, a Szé- l

kely Bmedel; elhunytával megüresedett köz
ponti választmányi tagságra pedig GG szava
zat közül 53 szavazattal gróf Pongrácz Jenőt 
választotlák meg.

Az igazoló választmányba elnöklő főis
pán elnökül id. Bodnár Istvánt, tagokul 
Martinyi Józsefet, I.effler Sámuelt és Bencs 
Lászlót nevezte ki, a közgyűlés pedig Gaal 
Kleket, dr. Meskó Lászlót, Szesztay Károlyt 
dr. Mczóssg Bélát és Korányi Imrét válasz- 
tolta meg.

A lóavató bizottságok elnökeiül a nyír
egyházi bizottságokba Szulánczy Ferencz, 
Nyiry János és Uencsy Sámuel, a tiszalökibe 
Darvas István, a kisvárduiba Nozdroviczky 
György, a nyírbátoriba (lenrsy Albert válasz
tattak meg; az I8tt8-ik évben működni hi
vatott sorozó bizottság polgári elnökeiül pe
dig — a nyíregyházi és a bogdányi sorozó 
járásban ezt a tisztet az alispán töltvén 
be — a dadai alsó járásba Mikecz Dezső, a 
dadai felső járásba gróf l'ongrácz Jenő, a 
kisvárdai járásba Szulánczy Bertalan, a tiszai 
járásba Jármy Imre, a nagykállóiba tíaiíl 
Klek s a nyírbátoriba Orosz Miklós.

Ezek után hozzájárult a törvényhatóság 
| abhoz, hogy Nyir-Mada és Puszta-Dobos 

községek közigazgatásilag a nyir-bátori já 
rásból a kisvárdai járásba csatoltassanak át, 
szükségesnek találja azonban, hogy igazság
szolgáltatási tekintelekben a nyírbátori járás- 
bíróság területéről szintén a kisvárdai járás
bíróság területéhez csatoltassanak, mint szin
tén azt is, hogy Berkesz község a kisvárdai, 
Kérés pedig a nagy kallói járásbíróság terüle
téről a nyíregyházi járásbíróság területéhez 
csatoltassék.

Ezt követőleg elfogadta a közgyűlés az 
állandó választmánynak a községi közlekedési 
ulhálózat megállapítása tárgyában tett s az 
alispán tervezetét elfogadó javaslatát.

Ezek ulán került sorra u tárgysorozat 
IG-ik pontja : az .Alispáni jelentés a munkás- 
mozgalmakkal szemben foganatosítandó intéz
kedéseket tartalmazó Felsőtisza-vidéki gazda
sági egyesületi javaslat bemutatása tárgyá
ban"

A nagy horderejű tárgyat Mikecz Dezső 
főjegyző adta elő a jelenlevő bizottsági tagok 
észrevehető élénk figyelme mellett. Az olva
sóink elölt ismeretes történeti előzmények 
rövid elmondása ulán fölolvasta a gazdasági 

| egyesületnek a vármegye alispánja által hozzá 
intézett kérdésekre adott válasziratát s az 

j állandó választmány javaslatát, amelyek a 
mindinkább veszedelmesebb jelleget öltő moz
galom (erjedésének megakadályozását ezé- 
lozzak s az erre alkalmasoknak látszó esz
közöket igyekeznek megtalálni.

Többen szólották aztán ehhez a kérdés
hez s a felszólalók mindenike megegyezett 
abban, hogy a veszély nagyobb, mint ami
nőnek látszik, és mint a külső jelek ulán 
hinni lehetne. Mert a lelketlen bujtógatók a 
lehetőségig Htokban űzik gálád mesterségüket 
s megesketik az éjjeli gyűléseken a mozgalom
hoz csatlakozó elámított munkásokat és kis 
gazdákat, akiktől heiralási dij czíinén fejen
ként 15 krajezárt, s ezen leiül havonkint l!> 
krajezárt, szednek, (piszkos úzelmük és saját 
haszonlesésük tehát már ebből is látható), 
hogy őket és egymást, vagy is .ügyüket" 
el nem árulják semmi körülmények között. 
Szervezkedésre és kitartásra buzdítják őket, 
azzal az ügyes fogással elvén, hogv csak is 
így, épen ezzel a titkos de törhetlén össze
tartással érhetik el kitűzött czeljaikat. Példá
kat hoztak lel arra, hogy a felbujtogatott 
nép ma már annyira elvesztette józan gon
dolkozását. hogy a felvilágosító okos szóra 
nem hallgat; teljesen bizalmatlan mindenki 
iránt, aki merész ábrándjaik megvalósithatlan- 
ságát es oktalanságát velük megértetni gyek. 
szik. A jóindulatú intéseket egyenesen a féle
lem szüleményének tekintik, sőt még a vár
megye alispánjának lapunk múlt számában 
egesz terjedelmében közöli gyönyörű, apai 
és felebaráti intelmekkel teljes kiáltványát is 
akként magyarázzák sok helyen, hogy íme
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már a vármegye is fél tőlük! Sürgős és hatá
sos intézkedéseket kértek a felszólalók. A 
megerősített csendőrség mellé katonai kar
hatalmat, hogy a minden perczben kitörhető 
tettleges forrongás megelőztessék.

E közben egy kínos jelenet is játszódott 
le. Okolicsányi Lajos bizottsági tag ugyanis 
a saját észleteit adván elő felhozta a többek 
között, hogy az általa kérdőre vont elégede- 
tetlenkedők közül akadtak olyanok is, akik 
főkent az izraelita munkaadó gazdáknak a 
munkásokkal szemben tanúsított eljárását 
hozták fel mozgalmuk indokául. Ezt a gyű
lésen jelenvolt izraelita bizottsági tagok úgy 
értették, mintha Okolicsányi Lajosnak ez a 
saját felfogása volna. Perczekig tartó zaj 
támadt e miatt s az elnöklő főispán alig 
tudta a csendet helyreállítani. Ez végtére 
sikerülvén, felhívta Okolicsányit szavai értel
mének megmagyarázására, mire ő természe
tesen kijelentette és hangsúlyozta, hogy tőle 
távol áll minden o y in czélzat, amely az 
izraelita gazdák ellen irányulna, sőt tudja 
jól, hogy viszont mások előtt meg ő róla 
terjesztenek a felbujtott munkások hasonló 
híreket.

Az izgatottság azonban csak nagy nehe
zen csillapodott le s az elnöklő főispán ta
pintatos vezetésének köszönhető, hogy a ké
sőbbi felszólalók megmaradtak a tárgyilagos
ság határai között.

A közgyűlés végre meghozta határoza
tát, melyet részben szó szerint, részben bő 
kivonatban a kővetkezőkben közölhetünk:

„A vármegye területén a folyó év őszén 
fellépett és lelkiismeretlen bujtogatok által 
szított szocziális jellegű munkás-mozgalom, 
mely vármegyénknek eddig józan felfogást 
tanúsított lakói közt, fájdalom, egyre nagyobb 
arányokban terjed, oly nagy fontosságú, 
aggodalmat keltő jelenség, mely polgárai élet 
és vagyon biztonságának épségben tartása 
érdekeben a törvényhatóságot a saját há ti— 
körében álló intézkedések megtételére indítja.

Igaz ugyan, hogy a varmegye alispánja 
s az alája rendelt hatóságok már a tőlök 
telhető minden intézkedést megtettek arra. 
hogy a közrend és a közbéke fenntartá
sára szükséges csendőrségi karhatalom ren
delkezésre álljon, azonban a törvényhatóság 
azon nézetben van, hogy kivételes helyzet 
kivételes intézkedéseket igenyel; ugyanazért 
elejét kívánva venni annak, hogy a birtokos 
osztály egy vagy más községben a fellázított 
neptöineg által, melynek titkos gyűlé^ezései- 
ből arra lehet következtetni, hogy a cselek
vés terére kívánnak lépni, esetleg megrohan- 
tassék: a csekélyebb számánál fogva nagyobb 
terjedelmű működésre nem képes csendőrig 
megerősítésére és mintegy kiegészítésére szük
ségesnek tartja a katonaság kirendelését.

Feliratilag fordul tehát a törvényhatóság 
a m. kir. belügyminiszter őnagyméltoságához, 
miszerint a vármegyébe a veszélyeztetett 
helyeken az alispán beosztása szerint elhe
lyezendő karhatalmi segédletül egy ezred ide• 
gén nyelvű, lehetőleg gyalogos katona kiren
delése iránt sürgősen közbenjárni méltóz- 
tassék.

A Felső-Tiszavidéki Gazdasági Egyesület 
javaslatnban s az ahoz csatolt és Nozdro- 
viczky György biz. tag tollából eredő előter
jesztéseben foglaltak figyelembe vételével 
ezután a törvényhatóság még a következő
ket határozza:

1. Minthogy az eddigi tapasztalatok azt
igazolják, hogy a mozgalom ily nagy mérvű 
elterjedését azon szocziálista tartalmú sajtó
termékek eredményezték, amelyeket a fővá
rosból lelkiismeretlen üzérkedők ezrekre menő 
példányokban küldenek szét a vármegye 
területen, melyeknek majdnem minden egyes 
czikke a törvény, a hatóságok és a tulajdon 
ellen izgat és a tisztult látkórrel és gondol
kozás móddal nem biró köznép felfogását 
megmételyezvén, a társadalom fel forgatására 
irányuló eszméknek legsikeresebb terjesztői; 
ez okon felkéri a törvényhatóság a magas 
kormány fejét és a m. kir. belügyminiszter
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urat, hogy a vármegye belbékéjének fentar- 
tása érdekében minden rendelkezésre álló 
eszköz felhasználásával odahatni méltóztas- 
sanak, hogy eme ragály terjesztő nyomtatvá
nyoktól a postai és vasúti szállítási jog meg
tagad lassék. Amennyiben pedig e kérelem 
teljesítése ez idő szerint valamely törvény
ben gyökerező akadályba útköznek, nem 
habozik ezen vármegye közönsége, amely 
pedig az igazi szabadéivüségnek és közsza
badság biztosítékai fen tartásának mindenkor 
tántorithatlan hive volt, kijelenteni, hogy 
ezen sajtótermékek, melyek osztály és fele
kezeti gyűlölség s a törvény elleni lázitás 
magvát hintik szét a gép között s lelgyuj- 
tással fenyegetik az eddigi békés hajlékot: 
a sajtószabadság magasztos fogalma ellen el
követett merényletek; visszaélések ama dicső 
kor egyik legmagasztosabb alkotásával. Mint 
rut fekélyt a megtámadott testből, kell tehát 
azokat mielőbb eltávolítani. — Arra kér
jük tehát a magas kormányt, hogy szükség 
esetén a sajtótörvény megfelelő módosítása által 
tnéltóztassék a sajtószabadságot megbélyegző 
üzelmeknek véget vetni.*

'1. Szükségesnek tartja továbbá a törvény- 
hatóság. hogy a földmi vésnék legyen alkal
matos tanácsadója, aki őt ügyes-bajos dol
gaiban felvilágotitással, útbaigazítással, tanács
csal elláthassa. Ilégebben a papok és jegyzők 
voltak azok. Az újabb évtizedek azonban a 
törvényalkotások olyan szakadatlan lánczola- 
tát tüntetik lel, hogy azokban a híveik lelki 
világával elfoglalt lelkészek maguknak kellő 
jártasságot nem szerezhetnek s így a viszo
nyok alakulása a lelkészi karnak a világi 
ü/yecben való tanácsadó szerepét meg
szünteti.-. A községi jegyzőre pedig a köz
ig izgatási teendők oly nagy halmaza nehezül, 
hogy önképzésre s a néppel való érintkezésre 
úgyszólván ideje sem marad. Az összes köz
terhek behajtásával járó leendők ezenfelül 
a/.t eredményezik, hogy a nép megszűnt őket 
hantjainak, tanácsadóinak tekinteni, s min
dennemű köztartozásának kérlelhetten végre
hajtóját látja benűk. — Szükségesnek látja 
tehát a törvényhatóság, hogy a községi jegy
zők a közadók kivetésével, nyilvántartásával 
és behajtásával járó teendők alól mentesít- 
tessenek.

3. Szükségesnek találja a törvényhatóság, 
hogy a köznép anyagi s ezzel együtt erkölcsi 
megrontási* nagyban előmozdító csalás és 
uzsora bűntette és vétsége a hivatalból üldő • 
zendő büntetendő cselekmények közé soroz- 
tassék.

4. A gazdasági egyesületet felhívja, hogy 
az urdolgának eltörlése és a progressiv adok 
behozatalara vonatkozó eszméit és vélemé
nyét részletesen fejtse ki.

5. Végül pedig az elégületlenségre okot 
szolgáltató munka-nélküliség megszüntetése 
érdekében felhívja a vármegye alispánját, 
hogy a köznépnek a téli hónapok alatt kereset- 
forrást nyújtani hivatott házi-iparágak meg
honosítását tegye tanulmány tárgyává, s 
annak idején a törvényhatósághoz tegyen 
előterjesztést.

E határozat meghozatala után a köz
gyűlést az elnöklő főispán — az idő előre- 
haladottsagara való tekintettel — berekesztette, 
s folytatására a következő keddi nap délelőtti 
10 óráját tűzte ki.

A közgyűlés második napján kisebb jelen
tőségű ügyek mellett főként a Nyíregyháza 
városát érdeklő ügyek kerültek tárgyalás alá. 
így a többek a város 1896. évi zárszámadása, 
az 1H98. évi költségvetés és a város lakbér 
osztályzatának kérdése.

A kérdéseknél azonban — legmélyebb 
sajnálatunk melleit keli erről a körülményről 
megemlékeznünk, — a törvényhatóság ismét 
alkalmat keresett és talált arra, hogy a szék
helyet képező Nyíregyháza város elleni mes
terségesen felidézett ellenszenvének kifejezést 
adjon. Ez nemcsak abban nyilvánult, hogy 
úgy a zárszámadás mint a költségvetésnek 
minden kifogásolható tételét megtámad la, 
hanem főként abban, hogy e támadásoknak

olyan színezetet adott, amelyből nem annyira 
a felettes hatóság köteles ellenőrzése, mint 
inkább a parancsolni, elrettenteni és félelmet 
terjeszteni akaró szigor sugárzott ki.

Sajnálatosnak, nagyon sajnálatosnak kell 
találnunk a körülményt annál inkább, mert 
hiszen ilyen gondolkozás és bánásmód csak 
arra alkalmas, hogy még feszüllebbé tegye 
azt a viszonyt, amely a vármegye és Nyír
egyháza város között fenáll s amely túlsá
gos rokonszenvesnek ma sem mondható.

Az 1898. évi költségvetésen egyébiránt 
azt a lényegesebb módosítást tették, hogy 
az iskolai pótadót azon a cziroen, hogy az 
egyes felekezelek hívei a felekezeti iskolák 
fentartásánái külömben is eléggé meg van
nak adóztatva, törölték: valamint törölte a 
tisztviselők tervben levő llzetés felemelésére 
előirányzott tételt is, minthogy az idevonat
kozó szabályrendnletet a törvényhatóság még 
tárgyalás alá sem vette.

A közgyűlés többi tárgyai között meg- 
cmlitendőnek találjuk még, hogy Iliszdorffer 
Erzsébet zeneakadémiai növendéknek tanul
mányai folytatására havonkénti 20 Irtot sza
vazott meg a közgyűlés.

c-W  T isz te le tte l kú r jiik  előfize
tő inket, hogy la p u n kh o z m elléke lt  
p o st a i  u tiilvii nyokon, há t rá nyu ikn  t 
he kü ld en i sr i vesked jenek .

A k in  dót-hi v;i t uI.

Hírek.
—  Kinevezések. A m. kir. pénzügymi

niszter Fráter Aladár helybeli p -nzügyigaz- 
gatósági szám-ellenőrt, a számosztály vezeté
sének megbízásával számvizsgálóvá, Szabó 
Miklós számgyakornokot pedig számtisztté 
nevezte ki.

—  A tiszavidéki ágost. hitv. egyházmegye
alakuló közgyűlése által kiküldött szavazat
szedő küldöttség ma egy hete délelőtt 11 óra
kor tartotta ülését, hogy szamba vegye az 
uj egyházmegye 13 egyháza és főgimnáziuma 
részéről a föesperesi, egyházmegyei felügye
lői és alesperesi állasokra beadott szavazato
kat. — A szavazatszedd küldöttség elnökei 
Birtholoinneidesz János tisztb. főesperes-lcl- 
kész es Majerszky Béla nyíregyházi egyház- 
felügyelő voltak, inig tagjai közül Geduly 
Henrik nyíregyházi, Varga Marton tokaji lel
készek, továbbá Bogár Lajos es Eőrdögh 
Károly presbyterck jelentek meg. A jegyzői 
tollat Geduly lelkész vitte. A szavazatok szám
bavétele után konstatáltatott, hogy neadatott 
összesen 30 szavazat, valamennyi alakilag 
helyesen leven kiállítva, érvényesnek ismer
tetett el. Az egyházmegye főesperesévé vala
mennyi szavazattal Matcrny Lajos debreczeni 
lelkész, egyházkerületi számvevő, — a 30 
szavazat közül 20 szavazattal dr. Zclenka 
Lajos 10 szavazatával szemben, egyházme
gyei felügyelővé dr. Meskó László országos 
képviselő, végül alesperesül a Biszdorfer Já
nos nagy-banyai lelkészre eső 4 szavazat 
levonásával az összes szavazatokkal Simko- 
vics Pál pazdicsi lelkész választatott meg. — 
Uj munkakörükben valamennyi megválasztot
tat üdvözöljük, — városunk kiváló liának, 
dr. Meskó László urnák pedig sok szerencsét 
kívánunk ama fényes bizalomhoz, inelylyel 
egyházmegyéje őt ily díszes állásra, az egy
házi közélet e kiváló polczára emelte.

— Millenniumi kitüntetések. A/. 1896. évben 
Budapesten tartott ezredéves or?z. kiállításon 
e vármegyéből részt vett iparosok részére a 
kiállítási igazgatóság tegnap küldte el a 
főispánhoz a kitüntetéseket. Milleniumi nagy 
érmet és elismerő oklevelet kapott: Májerszky 
Barnabás gépgyáros. Kiállítási érmét és el
ismerő okleveleket kaptak : az ág. ev. nép
iskola képviseletében Pazár István, Kassai 
Nándor, főreáliskolai tanár (Nagy-Kálló),



w  Y  I  H  E  t t  Y  H  Á  Z  A

ifj. Schmotzer János késműves, Szeyfried 
László kocsigyártó (K.-Várda), Epbinder Károly 
asztalos, Kovács Mihály szíjgyártó (K.-Várda), 
Bálint Áron gubás, Mácsánszki Sámuel szűr- 
szabó, Thaisz Károly szabó, Opris Oszkár 
műfaragó. — Elismerő oklevél a következő 
iparosoknak ju to tt: Nőipariskola képviseleté
ben : Leffler Sámuel, Neuhauer Lajos sodrony
gyáros, Antal János kocsi-gyáros, Katona 
István asztalos (Nyir-Bátor), Moravszky Pál 
asztalos, Pásztor Mihály asztalos, llakovits 
Gyula czipész, Palaticz Jenő szűcs. — 
Koczok László kir. főmérnök a közreműködők 
érmét nyerte, ugyanazt kapták még elismerő 
oklevéllel együtt: a Májerszky Barnabás gép
gyáros alkalmazottjai: Albert Imre, Balogh 
Imre, Baka András lakatosok, Gráf János 
művezető, Kaszty Pál kovács, Kazinczy Gábor 
lakatos, Kerekes Kelemen vas-esztergályos, 
Ma.cimovits Gyula kovács, Schünberger Antal 
fémöntő.

— Lelkészi kinevezés. Rácz Viktor gór. 
kath. áldozó pap Nyíregyházára segédlelké
szül kineveztetett.

— Tanári jubileum. A helybeli ág. evang. 
főgimnáziumnak két derék tanára töltötte be 
e tanév folyamán tanárságának 25-ik eszten
dejét: Mészáros Ferencz és Szlaboczky Imre. 
Ezt az alkalmat lelhasználja a főgimnázium 
kormányzó tanácsa, a tanári kar és a tanuló- 
ifjúság arra, hogy a két jubiláns iránti tisz
teletük és ragaszkodásuknak habár minden 
nagyobb feltűnést kerülő módon kifejezést 
adjanak. Szombaton délelőtt alkalmi ünne
pélyt rendeznek tiszteletükre, amelyen üd
vözlő beszédek kíséretében emlék albumokat 
nyújtanak át nekik. Este a Korona szállodá
ban szőkébb körű bankettet is rendeznek. A 
jubileumi ünnepély lefolyásáról jövő szá
munkban rész'etes tudósítást hozunk.

— Szabolcs-vezér és Szent István szobra. 
Szabolcsvarmegye tudvalevőleg a varmegye
haza épület frontján levő két fülkébe Szabolcs
i-ezer és Szent István szobrát rendelte meg 
Kallós Edénél, a Bessenyei szobor pályadíj
nyertes tervezőjénél. A két szobor már meg 
is érkezett s már tegnap készítették az el- 
helyezhetésükhöz szükséges állványokat. Meg
érkezett a Bessenyei szobor talapzata is, 
amelynek felállításához szintén hozzáfogtak.

— A nóegylet felolvasó estélye. A nyíregy
házi jótékony nőegylet által a folyó hó 18-án. 
szombaton este az ág. hitv. evang. kö/.pouti 
elemi iskola épület dísztermében rendezendő 
felolvasó estély műsora a következő: I. Sula- 
m itk: Felolvasás, tartja: dr. Bartók Jenő 
úr. 2. Kondo Gapriccioso F. Mendelsohn. 
Bartholdytól, zongorán előadja: Kiár Gusz
tiimé úrnő. 3. Bomanza di Santuz/a Pietro 
Mascagnitól. Sidonia keringő. Verő György
től, énekli: Jósa Mártha úrhölgy. 4. Vig 
monológ, előadja: Maurrr László úr. — 
Belépő díj 1 korona, deák jegy 00 fillér. 
Kezdete 8 órakor.

— Locs-pocs. Másod ízben esünk abba 
a hibába, hogy az időjárásról beszélünk. De 
fiat ez nem egészen a mi hibánk. Mert hiszen 
mondani valónk volna és vau elég, de az 
időjárás szeszélyei még is arra kényszerítenek 
bennünket, hogy róla is beszeljünk. Szegény 
Halifax hívei! Vagy tán inkább Halifax sze
gény hívei! Alig várták mar a fehér szakállu 
deczember bácsit, zuzmarás fáival, ragyogó 
jégtükörével! El is jött. Hozott i< egy kevés 
zúzmarát mutatóul. Meg is rázta szakáilát 
egy néhányszor. Jeget is fagyasztott a vizekre. 
Az a bizonyos kis piros zászló is fel-fellünt 
néhányszor a városházpalotán, de ez is csak 
mutatóba. Alig terült be a föld szép fehér 
lepellel, olvadni kezdett, s napok óta olyan 
locs-pocs uralja a helyzetet, hogy a „kalucsni*, 
vagy „galloschni* vagy minek Írják ezt a 
kaucsuk-jószágot elválhatlanná lett gazdájá
tól. Bedig idestova itt a karácsony, — de 
addig tahin még megembereli magát Tél apó!

— A „tennis vacsora.•• A tennisjzük elő
kelő társasaga a sport-egyesületi szellem és 
össze!artozandóság érzetének megőrzésére fé
nyes vacsorát rendezett szombaton este a

„Korona* vendéglő buffet-t érmé ben. A va
csora rendezés igen ügyes és életrevaló gon
dolatnak bizonyult, mert a játszók csaknem 
teljes számmal jelentek meg. — Az ügyesen 
összeállított — tible d’höte — vacsora 
után, mely alatt az Elemér élénk játéka gyö
nyörködtette a lakoraázókat, táncz követke
zett. — A mulatság fesztelen jókedv között 
belenyúlt a kakaskukorékolásom hajnalba. — 
Ez a sport-egyesületi élet! Bizony tanulhatna 
az agonizáló „Kerékpár egyesület,* de a mi 
lehet Péternek, nem lehet Petinek, mert hát 
a kerékpár-egyesületnek nincsenek olyan bájos 
hölgy tagjai. Öh hölgyeim! bic/.iklizéssel szini- 
patirozó angyalok, segítsenek, óh segítsenek 
ezen a jobb sorsra érdemes egyleten is! —
A mulatságban következő úrnők vettek részt: 
Asszonyok: Eötvös Pálné, Fejér Humáné, 
Konthy Gyuláné, Korányi Endréné, Kovách 
Elekné, Maurer LLzIoné. Mikecz Dezsőné, 
Molnár Pálné, Szabó Eászlóné, Szeszich L i- 
josné. Leányok : Eötvös Mariska, Fejér Juliska 
és Erzsiké. M irtinyi Margit, Maurer Irénke, 
Molnár Olga és Matild, Szeszich Ida és Emma.

— Tánczmulatság. A nyíregyházi jótékony 
izr. nőegylet 1898. január hó I f>-én, a Korona 
szálloda dísztermében zártkörű társas-estélyt 
rendez. — Belépii-dij : családjegy ti korona, 
személyjegy 2 korona, nagy páholy 20 kor., 
kis páholy Ifi korona. Felüllizetésck köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat- 
nak. Kezdete 8 órakor. Jegyek e.őre váll ha
tók Jakabovifs Fanni k. a. és Huzsonyi test
vérek urak üzletében.

A jövő évi villamos világítás. Az 1898. 
év villamos közvilágítási naptárt a héten 
kedden délután tartott ülésében állapította 
meg a városi tanács. E naptár a folyó évi
től sok tekintetben eltér. — Mindenekelőtt a 
gvujtás és az oltás időpontja 10 naponként 
van ugyanarra az időpontra megállapítva, 
úgy hogy ezek az időpontok a hónapok 
1-ső, i l-ik és 21-ik napján változnak és 

| alkalmazkodnak a nap lemeneti léhez és fel- 
| jöveteléhez. A holdvilág-nélküli estéken fel - 
: gyújtandó lámpáknál pedig nemcsak a hold 

fény változásait, hanem feljövetelét és leszál
lását is tekintetbe veszi. — A/. ívlámpáknál 
pétiig a folyó évi október hónapot megelő
zőleg gyakorlatban volt azon beosztás, hogy 
az ívlámpák éjfélután I óráig égettettek, — 
tudvalevőleg már is megváltoztattatott s az 
ivlámpák csak este 11 óráig, de több este 
égnek. A 11 órától éjfélután I óráig terjedő 
2 óra megtakarításával az ivlámpák a jövő 

i évi világítási naptárban akként voltak be*
I oszthatók, hogy az ő-zi és téli hónapokban 
i havonként csak G este nem fognak égni az 

ivlámpik, sőt a nyári hónapokban is csak 
júniusban nem égnek 9 este az ivlámpák. a 
többi hónapokban pedig csak <8, illetve 7 este. 
Megemlítjük egyidejűleg, hogy a petróleum
lámpák helyett megrendelt 94 darab uj izzó
lámpa felállitási munkálatain is serényen 
dolgoznak, úgy hogy január 1-étől kezdve 
minden valószínűség szerint üzembe vehetők 
lesznek azok is, amikor aztán minden este 
230 lámpa fog égni 11 óráig, ezek közül 150 
egész éjjen át égve marad, a holdvilág nélküli 
estéken pedig összesen 400 izzó- és ezek 
mellett 8 ívlámpa fogja világítani a város 
utczáit és köztereit.

— Sylvester estély. Más városokban régi 
patriarchalis szokás, hogy egyik, vagy másik 
egylet az újévet váró közönség szórakozta
tására kedélyes nyilvános összejövetelt ren
dez. Nálunk tudomásunk szerint csupán a 
kereskedő ifjúság egylete szokott ily alkalom
kor szdkkörü férfi estélyt tartani, a nagy 
közönségnek szórakoztatásáról azonban eddig- 
elé még gondolkodás nem történt Yrárosi 
dalegyletünk jött azon ötletre, hogy czél- 
szerü lenn® ez alkalomból városunk művelt 
köz ínségének egy pár órai kedves szórako
zást szerezni s elhatározta, hogy az ez évi 
Sylvester napján gazdag műsorának legszebb 
darabjaiból dalestélyt rendez. Üdvözöljük 1 
derék dalosaink elhatározását s szívből óhajt
juk, hogy nemes törekvésüket teljes erkölcsi j 
és anyagi siker jutalmazza.

— Választás. A helybeli izr. statusquo 
hitközségnél f. évi deczember hó 26-án reg
geli 8 órakor kezdődőleg elnök, alelnök hét 
előljárósági és harminczhároin képviseleti tag 
megválasztása ejtetik meg, miről a t. válasz
tók ezúton is értesittetnek, a választó bizottság

— A kereskedő ifjak felolvasó estélye, 
melyet e hó 11-én tartottak meg saját egy
leti helyiségükben, nagy közönséget vonzott, 
s igazán sikerült. Guttman Zsigmond ur a/. 
„Apostol-hói szavalt el egy remek részletet. 
Nemes Nése, szavaló stíljének egyszerűsége 
és drámai effektusra kiválóan alkalmas hangja 
általános elismerést szerzett neki. Ezután 
dr. Prok Gyula lapunk felelős szerkesztője 
ült a felolvasó asztalhoz, s lapunk mai szá
mának tárcza rovatában közölt tanulmányá
val aratott sikert. Végül Galli Lajos főgim
náziumi tanár Coppée „A hajó törött“ cziraü 
költeményét szavalta el szépen s mély figyel
met keltve. A felolvasó estélyt kedélyes 
tánczmulatság követte.

— Tánczestély Balkányban. Az alsó nyír
vidéki ifjúság sikerült hangversenyt és táncz- 
mulutságot rendezett vasarnap Balkányban. 
Bégen fogadott be a községháza tanácsterme 
oly elegáns közönséget mint ezúttal. A bal- 
kányi intelligenczián kívül a vidék elősegí
tette az estély lenves sikerét. Különben a 
siker Gencsy Béláné és Újhelyi Tamásné 
urhőlgyek buzgó és fáradhatatlan szorgalmá
nak köszönhető, mig a rendezés kivitelében 
G. Nagy Ferenczet. Hajdú Imrét és Gödény 
Sándort ilh ti meg a dicséret. Az első szám 
az úri dalkör által előadott népdal egyveleg 
volt. Ezután következett G. Nagy Ferencz 
az „Óra* czimü alkalmi felolvasása Eleven 
humora folytonosan nagy derültséget kellett. 
Igen érdekes szám következett ezután Kútár 
Ilona kisasszony megszokott elegancziájával 
teljes praeczizitással remekül játszotta el 
„Sárga cserebogár* czimü ismert népdalt. A 
szűnni nem akaró taps elmúltával Eibenschütz 
S. nagy hatással szavalta Simon Juditot. 
„Kakas üllőn4 czimü monológot IVrp*t 
Ferencz nagy derültség közepette adta elő. 
A reggelid tartó tánczmulafságon ott voltak: 
Asszonyok: Gencsy Béláim, Újhelyi Tamásne, 
Gaál Andrásné, báró Wiinmersberg Manóné. 
Hajdú Gyuláné, Balkányi Gyuláné, dr. Leitner 
Sándorné. Gottlieb M irné, Pásztor K irolyn-. 
Kádár Istvánná (Szakoly). Szentmiklossy 
Sándorné? (Szakoly). Weisz Lipótné (Szakoly). 
Weisz Ignáczné (Szakoly), Kádár Albertné 
(Debreczen), Mihalovics Ödönné* (Debreczen). 
Erényi Sándorné (Biri), Budaházi Gyuláné 
(Sámson), özvegy Gödény Ferenczné, Fried 
Józsefné, Szilágyi Imrémé, Perpét Ferenczné, 
Papp Zsigmondné (Ér-Mihályfalva). Beöthy 
Bálintné, Paop Lajosné, Eichenbaum Lipótne, 
Somlay Imréné. Klein Lipótné, Kőröskényi 
Gyuláné. — Leányok:Gencsy Ella, Hajdú Jenni. 
Mezősy Ilona (Gégény), Kádár Ilona (Szakoly), 
Szentmiklóssy Margit (Szakoly), Budaházy
Jolán (Sámson), Budaházv Klára (Sámson). 
Bartók Júlia (Debreczen), Fried Kornél,
Klein Róza, Lukrits Klementin (Biri.)
Szmrecsányi Paula (Debreczen), Berzeviczy 
Ida (Nyíregyháza), Buszka Adél, Koczogli 
Ida, Somlay Emma. Weisz Magduska (Sza
koly), Haán Beatritz, Köröskényi Zsuzsika. 
A zenét Ilajdu-Szoboszlóról Horváth Lajos 
kitűnő zenekara szolgáltatta.

— Nyilvános köszönet. A dalegylet által
folyó hó 5-én rendezett dalestély alkalmá
ból következő felülfizetések tétettek: Kállnv 
András egyleti védnök 30 frt, Kun Mátyás 
3 frt 20 kr., Bencs László 2 frt, dr. Konthv 
Gyula, Menczel Dávid 1 frt 80 kr., Surányi
Imre, Juhász Etele 1 frt 40 kr., Déry Dani I, 
Frisch Elek. Rónay Jenő 1 frt 20 kr.. így 
tűzoltó, Marsalkó Lajos, Novak Gyula I irt, 
Salzberger Miksa. Kulcsár Károly. Físcher \  . 
Goldmunn N. 50 kr. Prok Karoly, Kálmán 
Lajos, Fábrv Károly. Moór Jó/.-ef, Geppel 
Tivadar, dr. HofTnnnn Emil, Munchardt Jó
zsef, Jáuószky Endre, Palicr. V. N. N., N. 
V. Hunvady László, Bjrueh N., Mozőssy 
László, Bélav I. hadnagy, Bónis Mmvh i' 
40—40 kr., Bodnár Pál, Förster Kornél, S/.a! <*



6 N Y Í R E G Y H Á Z A

N. 30 kr. és N. N. 20 kr. Fogadják a felülfize- 
tők az egylet hálás köszönetét. Az elnökség.

A nagy-kállói önkéntes tűzoltó-egylet
deczember ho lC-dikán, vasárnap, saját pénz
tára gyarapítására, a Nagyvendéglő táncz- 
lermében zártkörű tánczvigalmat rendez. A 
rendezőség élén dr. Kállay Rudolf\ elnök és 
dr. Bleuer Miklós, alelnök állanak. Belépii 
díj: Személyjegy 1 korona. Családjegy 3 
korona. — Felülflzetések köszönettel fogad
tatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 
este 8 órakor.

— Gyújtogatás vádja alatt. E hó 7-én 
este, a Ken ács F. Fái rendőrtanácsos háza 
előtt álló rendőr gyors futás kopogó zajára 
lett figyelni* s. Futóit a hang után s elcsipet 
egy szaladó emhert, akiben felismerte Lippa 
András volt vmegyei hajdút, aki állását veszt
vén, most napszámból el. Lippa igazolta 
magát, a rendőr odébb eresztette. Másnap 
reggel Kovács F. Fái rendőr-tanácsoshoz 
bevittek egy csóv .t, melyet előző este egy 
huszar húzott ki istállójának a nadas eresze 
alól, ahol az mar meggyujtva égett. Köztu
domásra jutván ez a dolog a rendőrségnél, 
az előbb említ tt rendőr azonnal jelentkezett 
az alkapitánynál s elmondta az előző estén 
történteket. Ezen a nyomon indult meg aztán 
a vizsgálat Lippa András ellen, akit letartóz
tattak s már at is kísérték az ügyész-éghez. 
Nagyon alapos a gyanú, hogy Lippa volt az. 
aki a Schlichter-félc , Júlia** malomban ked
den ejjel a kátrányos hordót rneggyújtotta s 
ugyancsak őt gyanítják, hogy az ő keze műkö
dött a nyári gyakori tűzeseteknél, melyek az 
Inczédy-soron napi rendben voltak, valamint 
hogy öt terheli a szerdán viradóra támadt 
kisorosi-utezai tűz eset is. — Lippa mindent 
tagad, de valószínű, hogy a bíróságnak egy 
veszedelmes piromanikus emberrel van dolga.

— A nyíregyházi iparos ifjúság önképzó' 
egylete sajut pénztara javára 1897. évi deez. 
ho gö-án, karácsony másodnapjan egyleti 
helyiségeben családias jellegű zártkörű táncz
vigalmat rendez. Belepti d íj: szemeiyenkint 
1 korona. Felülflzetések köszönettel fogad
tatnak s hirlapilag nyugtaztatnak. Kezdete 
este 8 órakor.

—  A csendó-ség szaporítása. Az ország 
közbiztonságának javitasa czéljából a belügy
miniszter az 1898. év folyamán 107 őrssel 
és üOO főnyi legénységgel kívánja szaporítani 
a csendörseg létszámát.

— Ne mulassatok! Égy látszik, ezt a 
czimet állandósítanunk kell. Múlt szamunk
ban megírtuk Tóth István nagy-kallói lakos 
tragédiáját, akitől uiulatas közben ismeret
len kéz 420 Irt apai örökséget rajzolt el. — 
Hasonló eset történt e hó 7-dikén az u. n.
. Nyúlás" csárdában. — Három gávai atyafi 
Nyíregyházáról hazamenet betért egy pohár ! 
italra. — A jóvásár tudata mihamar kedvre 1 
derítette őket, s kissé mélyebben talaltak a 
pohár fenekére tekinteni. Kettő aikonyatkor 
megelégelvén a poharozást; felültek a sze
kerükre, s harmadik társukat ott hagyva, 
hazamentek. A harmadik addig-addig iszo
gatott egymagában, míg kezdett bizonytalan
ságban lenni aziránt, hogy fiu-e, vagy lány? 
Ezt a kedvező alkalmat felha-ználta a korcs- 
márosné: Burger Dávidné és Hunnián János 
nevezetű kótaji szőliőbeli napszámos, s meg
támadták az elázott vendeget és az eddigi 
vizsgálat adatai szerint 140 frt készpénzét 
és ezüst óráját erőszakkal elvették. — A 
mámor elosztásával a megkárosított észre- 
▼evén a pénz eltűnését, visszament a Nyúlásba
s kérte azt vissza, ügy a korcsmarosné, mint 
Huczman megtagadták, hogy a pénzt elvet
ték volna, mire jelentést tett a csendőrség
nél. A nyomozat kiderített annyit, hogy az 
óra tényleg a korcsmárosnéná! volt elrejtve. 
Ennek folytán a bíróság vizsgálatot elren
delte s mindkét terheltet vizsgálati fogságba 
helyezte.

Toilette.
Ö nagysága: Nos, Juczi? Megtaláltak a 

rózsát, amit hajamba akarok tűzni?
J u a n  Meg, nagysága. Csakhogy már 

most a hajat nem tudom, hová raktam.

M agunkró l.
Idestova befejezi lapunk első évnegyedes 

pályafutását.
Ha áll az a mondás, és pedig rend

szerint áll, hogy minden kezdet nehéz: két
szeresen áll ez a legtöbbször tréfásan, komo
lyan csak nagy elvétve hetedik nagyhatalom
nak nevezett sajtó orgánumaira.

A leggondosabb körültekintéssel, a szel
lemi és anyagi erők legkedvezőbb összegyűj
tésével megindított lapra is a legnagyobb 

| bizonytalanság vár, mikor a nyilvánosság és 
a gondolat-közlés szabadságának szolgálatában 
a küzdőporondra kilép.

A körülményeknek előre nem láthatott 
játéka, az olvasó közönség szeszélye, sokszor 
csak egy veletlen is elegendő arra, hogy a 
legszebb remények között megalapít ott lap 
életképességét úgyszólván csirájában elfojtsa. 
Hogy egyebet ne említsünk: sokszor a nem 
eléggé szerencsésen megválasztott időpont, 
máskor meg pusztán a külalak, amely pedig 
a tartalom mellett voltaképen csak formaság, 
a még olyan ügyesen összeállított, és tarta
lomdús lap boldogulásának is képes útját 
állani.

Mikor mi lapunkat megindítottuk, talán 
eszünkbe sem jutottak ezek az eshetőségnek. 
Több volt bennünk a lelkesedés és az aka
rat, semhogy vállalkozásunknak — hogy úgy 
mondjuk üzleti oldalát számitó megfon
tolás tárgyává tegyük.

Előttünk az a czél lebegett: alapítunk 
j egy lapot, amely minden befolyástól menten, 

szabadon és függetlenül szolgálja a közérde
ket es egyedül csak azt! A melyben nyíltan 
és őszintén elmondhassuk véleményüket szű- 
kebb körű otlhonunk: vármegyénk és annak 
székhelyében felmerülő eseményekről s a 
melyben elmondhassák véleményüket mások 
is, őszintén és leplezetlenül. Forradalmat 
ugyan nem akartunk felidézni közéletünkben, 
de igen is felpezsdülést. frisseséget, élénksé
get, legalább is annyit, amennyi az ellanyhu- 
lás, a tespedés meggátlásához szükséges.

Nem is használtuk ki a reklámozásnak 
rendelkezésűnkre állható eszközeit. Nem hir
dettük jo előre lapunk alapításának tervét. 
Első számunk megjelenése előtt alig pár nappal 
tudattuk ezt körlevelünkben. Ettől sem vár
tunk nagyobb hatást.

Nem arra számítottunk, hogy az uj lap 
alapításának puszta hírére is özönleni fognak 
hozzánk az előfizetési dijak.

Nem ígéretekkel, de tényleg felmuta
tandó munkálkodásunkkal akartuk kiérdemelni 
az olvasó közönség bizalmát és — ha sza- 
bad-e kifejezesse! élnünk — elismerését.

És most, vége felé az első évnegyednek, 
közeledtével az uj évnek, lapunk pályafutása 
tulajdonképeni kezdetének : ha visszatekintünk 
eddigi munkásságunkra, eddigi eredményűnkre, 
lehetetlen, hogy bizonyos jól eső büszkeség 
ne fogjon el bennünket!

Nem hangoztattunk üres frázisokat, nem 
igyekeztünk megve.-ztegetni olvasóink jóindu
latát üres szólamokkal, csak dolgoztunk. Dol
goztunk komoly meggyőződéssel és lelkes ki
tartással, hogy a kezdett nehézségeit legyőz
zük, hogy a tények beszéljenek helyettünk, 
hogy magából lapunkból ismerjek meg olvasó
ink czélunkat és ismerjék meg lapunkat.

És akik figyelemmel kisértek eddigi pá
lyafutásunkat, azok meggyőződhettek arról,

hogy azon elhatározásunk, amelylyel lapunk 
czélját kitűztük, őszinte és komoly volt.

Szorgos figyelemmel kisértük a vármegye 
és a város közéletének minden jelentős ese
ményét, és megmondtuk véleményünket azok
ról bátran, őszintén, minden elfogultság és 
egyoldalúság nélkül. A lehetőségig hű kró
nikásai voltunk a heti eseményeknek s kü
lönös gondot fordítót tünk arra, hogy érte
süléseink alaposak és megbízhatóit legyenek. 
És e tekintetben bizonyos büszkeséggel hi
vatkozhatunk arra már ma is. hogy mind
azon adatokat, amelyekre akár czikkjeink, 
akár híreink megírásánál szükségünk volt 
eddigelé és lesz a jövőben: teljes bizalommal 
és lekötelező előzékenységgel bocsátották és 
bocsátják rendelkezésünkre mindenütt, ahol 
azokat a legilletékesebb forrásokból szerez
hetjük meg.

Szépirodalmi rovataink élénksége és 
megfelelő színvonalon tartása is egyik büsz
keségünk. S hogy e téren is mennyire sike
rüli lapunk tekintélyét megalapítani, csak 
példa gyanánt említjük fel ezúttal azt az 
az olvasóink előtt bizonyára kedves megle
petésül szolgáló hírt, hogy Cyprián, a Buda
pesti Hírlap belső dolgozótársa és tárcza- 
irója, kinek nem régiben megjelent elbeszé
lései a karácsonyi kőnyvpiacz egyik elsőrangú 
érdekességét képezik, hosszabb munkát ír a 
mi lapunk számára, amelynek közlését a 
jövő évnegyed első számában kezdjük meg.

Nem szerénytelenség tehát tölünk, ha 
azt állítjuk, hogy vállalkozásunkat íme: siker 
koronázta már is. Siker, mert hiszen lapunk 
ma már tényező! Tényezője közéletünknek, 
amelynek fontosságát azonban mérlegelni 
hivatottak mi nem lehetünk. Azzal azonban 
igen is dicsekedhetünk, hogy lapunk már 
tért foglalt olvasóink szivében. És ezt a tért 
a jövőben nem hogy elveszteni, de mind 
jobban biztosítani szándékozunk.

De tért akarunk hódítani azok szivében 
is, akik előtt talán még ismeretlenek va
gyunk. És e részben kikre támaszkodhatunk 
inkább, mint azokra, akikbe vetett hitűnk
kel fogtunk bele vállalkozásunkba: a szépért, 
jóért és nemesért lelkesedni tudó olvasóinkra!

Ókét kérjük tehát teljes bizalommal, 
hogy a közelgő uj évnegyedre való tekin
tettel vegyék pártfogásukba lapunk ügyét! 
Ismertessék meg azt ismerőseikkel s mi leg
jobb tudásunk és akaratunk szerint azon 
leszünk, hogy a lapunk iránt tanúsított jó
indulatot kitartásunkkal, lelkesedésünkkel és 
kitűzött czéljaink ménnél teljesebb megvaló
sításával megháláljuk!

A szerkesztők.

C S A R N O K .
K irá n d u lá s  •  szom széd ba .

Irta  : Csongor Jóssef.
(F o ly ta it.)

A szomszédom, egy jóképű, de akkor 
épen rosszkedvű öreg ur, fölült és bosszús 
arczkifejezéssel kezdte kidörzsölni szeméből 
az álmot, amit aligha aludt édesdeden. — 
Aztán újra lefeküdt s megkezdte a meddő 
küzdelmet a vonat heves rázásával és dübör
gésével.

Én meg a folyosó ablakán a felvidéket 
vettem kritikai megfigyelés alá, már ameny- 
nyire azt a gyorsvonat megengedte, mely 
valóságos kinematográfia varázsolta a mi 
Svájczunkat. — Két oldalt meredek laposra
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vágott kősziklafal között haladtunk, melyen 
keresztül az emberi agy zseniális merészség
gel tördelt utat a sínpár számára, alig értem 
rá, hogy kellőleg kigyönyőrkedjein magamat 
e ciclops falban, melyet az ember a termé
szettel közösen munkálkodva alkotott — egy
szerre más helyen voltam. — Zöld fákkal 
benőtt hegyoldal rohant el a szemem előtt 
oly közel a kupéhoz, hogy a kezet az abla
kon kidugva szinte el lehetett volna érni. 
Meredek volt e hegy és igy a folyosó abla
kán keresztül tetejét csak elképzelni lehetett, 
látni nem. A hegy hirtelen eltűnt, alacsony 
domb helyettesitette, alján kis kunyhóval, tarka 
katrinczás szőke tót leány épen akkor haj
totta ki legelni a kecskéket.

Alegaczélosabb izomzatú paripa, a gyors
vonat még mindig nem fáradt el, már nem 
is rohant, de czíkkázott, mint a villám. Hegy
nek föl, völgynek le, alagútból ki, majd be, 
csavargott jobbra, halra. E rémes gyorsaságú 
fémkígyót még az állomások sem tartóztat
hatták föl, a főnökök karjukon vörös szalag
gal a perronon, álltak, s tisztelegve fogadták 
a fáradhatatlan kocsisort.

De végre elfáradt, talán szomjas is lett, 
megállt. Iglón voltunk. A nap sem pihent 
ezalatt, sugarai már melegiiettek is, leszáll
tam kissé sütkérezni, de a reggeli levegő itt 
a hegyek közt nem adja meg magát oly 
könnyen az égi fűtőmesternek, néhányszor 
összeborzongatott. Az öreg úr lent sétált, 
egy ismerősével kezdett beszélgetni.

— Képzelje nem aludtam az éjjel sem
mit, ami nem is csuda, a mily botrányosan 
kényelmetlen ennek a vonatnak a berende
zése. Valóságos botrány !

Azt hiszem, inkább az ő hátgerneze 
volt a hibás es nem a Máv igazgatósága.

Iglólól Poprád-Felka már csak egy ugrás
— gyorsvonaton. A következő vonat csak 
három óra múlva indult, a holmimat egy 
hordárra bíztam, s nekiindultam megnézni a 
Tatravidék introductionját, a Unsz Parkot. 
Poprád-Felkának állomása a Tátrába és az 
onnan vissza indulok valóságos csomópontja, 
annyi bérkocsi vár az állomás előtt, hogy 
az ember szinte Budapesten képzeli inagat 
A kocsisok tót es német káromkodása azon
ban mihamar szejjelfoszlatja ezen illúziót, ami 
különben helyes is, mert augusztusban jobb 
Poprád-Eelkán lenni, mint Budapesten.

A Húsz park fürdövendégei elegánsak, 
s bizonyara gazdagok is, annyi bizonyos, 
hogy a kávé igen jó, s azt hiszem e két 
körülmény közt logikai összefüggés van, 
habár a Sóstón is megfordul itt-ott elegáns 
ember, de azért a kávé sosem lesz jó. A 
parkot magát több, portól egészen feketére 
belepett görög mitológiai isten csunyitja. — 
A Húsz-Park leírása be van fejezve.

Annál érdekesebb a Kárpáti Múzeum,
— a fürdő tőszomszédságában — amely nél

kül ugyan a Húsz-Park el lehetne, de hogy 
a Múzeum hogyan kapna látogatókat, a Husz- 
Park nélkül, az ismét más kérdés. A Múze- 
umot a Kárpáti Egylet tartja fönn, de azért 
a műértő, vagy akár nem műértő vendéget, 
mikor az összes látnivalókat kimerítette, egy 
perselyre figyelmeztetik, — tehát mégsem 
egészen a Kárpáti Egylet tartja fönn, a 
múzeumot.

A legérdekesebb látnivaló kétségkívül 
egy mammut másfélméter hosszú alsó lábszár 
csontja. A fantáziával rendelkező mélyen tisz
telt közönség felkéretik, képzelje el hozzá a 
megboldogult viselyét; olyan nagy, mint a 
Kárpáti-Múzeum mindenesetre volt.

A csont hatalmas koczkaalaku fehér 
terméskőbe van foglalva, igazi antidiluviális 
ékszer. Nehány ezredév múlva talán az elefánt 
csontját fogják igy bámulni satnya unokáink.

A Múzeum poros termeiből visszamen
tem a Húsz-Park árnyas fasorai közzé és 
szívtam magamba a fenyvesilattal fűszerezett 
hegyi levegőt oly mohón, mint aki tudja, 
hogy idestova az osztrák főváros oxigén
szegény levegőjével lesz kénytelen táplálni a 
tüdejét.

Nemsokára a gyorsvonat vitt a Tátra 
leggyönyörűbb tájain keresztül. Pompás idő 
volt, a nap sugarai elé egyetlen felhő sem 
tolakodott, — tisztességtudóan valamennyi a 
hegyek tetején foglalt Helyet, melyek egyre 
magasabbra nyújtották föl csúcsaikat, néme
lyek keresztül is törték a lomha felhőkolosszust, 
melyek spanyolgallérként vették körül u kevély 
hegycsúcsok nyakát. Fönséges mozdulatlan
ságukban tényleg volt valami emlékeztető a 
büszke spanyol grandokra. E hegyek való
sággal a Kárpátok arisztokracziáját képezték. 
Aztán jöttek ő felségeik, a királyi pár: a 
gerlachfalvi és a lomuiezi csúcs, a hegygró- 
focskák és hegybárócskák udvuronezok mód
jára vették körül a felséges szuverén párt, 
kiknek uralmát nem lehet egykönnyen ineg- 
dőnteni.

De a gyorsvonat úgy látszik megirigyelte, 
hogy egyszerre ennyi élvezetben részesítette 
utasait, kapta magát, kanyargóit hirtelen 
nehányat, s egyszerre ismét demukra a vidék 
látképet tárta szemeink elé, kétoldalt csupa 
zöld fenyvessel koszoruzott filiszter rohant 
el mellettünk

Jött az étkező fényes gombu pinezérje, 
s egyszerre prózai dolgokra kezdte irányí
tani a folyosó szellemi elvezettel filigmeddig 
jóllakott alakjait. Léptéinkét tehát az anyagi 
jóllakassál kecsegtető oázis felé irányítottuk. 
Az asztalokat mihamar elfoglalták, augusztus 
vegén sok az utas, az emberek igyekeznek 
haza a fürdőkből. Bámultam a pinezérek 
ügyességét, mily pompásan szolgálták föl a 
levest a kereken rohanó étteremben. Minden 
pillanatban vártam, mikor fognak valakit vele 
nyakon önteni az erősen rázkódó kocsiban, 
de hiába. (Folytatása következik.)
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Piaczl árak.
— Deczomber lő. —

Búza . . . . 11.20 11.60.
Rozs . . . . 7.60 7.75.
Árpa . . . . 6.— 6.10.
Zab . . . 6.— 6.10.
Tengeri . . . 4.80 4.90.

F i g y e l m e z t e t é s !
A magy. kir. Osztálysorsjáték 3-ik húzása 

már 1898. jan u á r hó 2 -d ikán  lesz,
sokkal több és nagyobb nyereménynyel és 
esélyei, mint az első és második osztályban 
volt, mivel az eddig kihúzott 7000 szám már 
nem játszik és 5 0 0 0  nyerem ény lesz 
hu zva.

I Van szerencsém a 2-ik osztályú sorsjegy 
tulajdonosait felkérni, szíveskedjenek sors
jegyeit m inél előbb, de legkésőbben  
fo lyó  év deczem ber 2 6 - ig  a Ill-ik
osztályra kicserélni, inért azután kicserélési 
joguk megszűnik, és a szabályok értelmében 
a sokkal magasabb vételár lép életbe.

A megújított sorsjegy ára: llí-ik osz
tályra egész. 1G frt vagy 32 korona; fél 1G, 
negyed 8. nyolezad 4 korona; — a vétel 
sorsjegy ára pedig egész 64, fél 32 negyed 
1G és nyolezad 8 korona lesz.

Kiváló tisztelettel
S te rn  Em ánuel fia

sorsjegy főárus.
A legkedvesebb karácson y i és újévi

ajándék • gy sorsjegy, mely az illírtől köny- 
nyen ga zd ag gá  teheti. (i« -2  -i)
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Legfelsőbb helyen engedélyezett
_  _  _  m  _  _  _  ___ ~ _______  _  P ?

P P '  "  "  "
moszkvai tea kiviteli társaság ez idei termésű valódi o ro sz  karaván  
teái a t. fogyasztó közönség különös figyelmébe ajánlhatnak. Ezen teák 
kiváló finom minősége és kitűnő zamatja az egész kontinensen ösmeretes 
és fogyasztása évről-évre óriási mértékben emelkedik.

A teák csakis eredeti hivata- nwn wiiHMiwmmn -w ii i
los vámszalaggal ellátott csoma
gokban es dobozokban kaphatók, 
melyek mindegyike mellékelt véd- 
jegygyel van ellátva.

Megrendelhetők a m a g y a r 
országi te le p n é l  B u d a 
pest, Arany János- utcza 30. sz., 
vagy N y ír e g y h á z á n

HOFFMANN ADOLF
úrnál.

Tetsák árjegyzéket kérni!
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13983/1897. K.

Hirdetmény,
Nyíregyháza rend. tan. város által 

1898. január 1 -tői 1900. deczember 
hó 31-ig szükségelt hivatalos nyom
tatványok beszerzésére a zárt aján
lati versenytárgyalás f. év deczember 
hó 18-án (tizennyolezadik) d. e. II Óra
kor fog a városháza kistermében ineg 
tartatn i.

Feltételek, minták a számvevői 
hivatalban a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Nyíregyháza. 1S97. deczember 10 
Tanács megbízásából:

K o v áéit G y ő z ő ,
él—l) fősiimvevó.
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Hirdetmény.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, hogy az eddigi 
tartózkodási helyemet, Er nihályfalvát, hol 
szintén a nagy vendéglőt bírtam elhagyva, át- 
hurczolkodtam Nyíregyházára, s a Tolnay 
Sándor-féle kávéh íz bérlétét átvettem, s miután 
azt a modern .kor kívánalmainak minden tekin
tetben mcgfelelőleg berendeztem, folyó 1897. 
d eczem b er hó 2 -á n ,  csütörtökön,

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

Kávéházamban meg van engedve a hideg 
ételek kiszolgáltatás i is. s igy a nagyérdemű 
közönségnek kívánatra úgy ozsonnával, vagy 
vacsorával, valamint kitűnő h e g y i  és 
as z ta li  borokkal, úgynevezett homoki  
vink ó val,  valamint bu tellás  borok
kal, mindenféle k á v é h á z i  ita lo 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

if j .  K A T Z  V I L M O S ,
Í31—á -  3 )  Enni hál y fal várói.

Nyomatott Nyirrgvliamu Jóba Klek könyvnyomdájában.




