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K arácso n yko r.
A nagy encyklopeilista  : V oltaire  

szavát idézem /A z ülő szellem e fö lö tte  
áll az em berei; erejének. Ábrándozó, 
ak i a z t h iszi, hogy m eg á llíth a tja  
az esem ényeket.

A sz e re te t szép üunepének elő
esté jén  ta r tsu n k  m agunk fe le tt egy 
kis á tte k in tő  szem lét. R itkán  van 
hozzá időnk, kedvünk meg alig  A leg
fenségesebb tra g é d ia  em lékezetének 
m egünneplésére hívó szózata a tom pán 
zúgó harangoknak , nem rezdülhet. á t 
lelkünk  szövetén  anélkü l, hogy ne 
vonna á t  a m in dennap i tr iv ia litá so k  
szürkeségéből a  gondolatok  m agasabb 
körébe. A hosszú év lé té r t  való küz
delm ében érdessé le t t  a  fogékonysá
gunk a  hum anism us am a p a ran cso la t
ja i irán t, am elyeknek  bölcsőjét ünnepli 
a karácsonyban  a  keresztény  világ.

H um an ism u s) S ze re te t és sem m i 
egyébb.

A nagy V o lta ire  idejében az a 
szó, hogy .h u m an ism u s*  vo lt a  kor 
jelszava, irá n y a  és czélja. N yom ában 
uj v ilág  é b red t fel. —  Az em beriség  
n a g y -tá rsad a lm a  v ak ító  gyorsasággal 
szökkent á t, sz in te  féktelenül, egy 
tö k éle teseb b  korba.

Pedig  a ;  a  jelszó  nem je le n t  egye
be t a sze re te tn é l.

A  „NYÍREGYHÁZA" TÁBCZÁJA.

Karácsony-est.
1'tünk egyiitt langyos, kicsiny szobába.
Künn hideg eső csapdos szüntelen.
Csöndben dorombol ócska, barna kályha . . . 
Elhallgatok —  és nem szólasz te sem.

S  miként ha szállna angyalok csoportja: 
Behallik lágy, sejtelmes suhanás.
Meglibben a kárpit pehelynyi rojtja —
A gyermek Jézus az. K i volna mát? !

És rád tekintek. Ajkadon mosoly van, 
Szemedben égő, élő áhitat.
A szeretet rezg könnyben és mosolyban :
A gyermek Jézus a z ! Utat!  utat! .  .  .

* **

Öreg betűk meséje.
Messze - messze t ü ndér-kertbe’
Lakik az én édes anyám.
Zaj- kerülte, jegenye-fás,
Hívogató kicsi tanyán.

Messze-messze, idegenbe'
Vágyik az én édes-anyám.
Itövid szóra —  biztatóra.
Hosszú csókra, búcsúzára:
A kisebbik fia után. Toridor

Wí a i

De h á t  az esem ényeket m egállí
ta n i nem lehet.

A hum anism us jelsz 'ivánal; b a tá ta  
a la t t  k e le tk eze tt tökéle tesebb  -vMáSf. 
m a is inog vau. In tézm ényei, 'a^kp*- 
tá s a i m a is é ln é l. Hanérji té l j ö t t  a 
te rm ék en y ítő  n yárr . am ely a tíuma- 
n ism us korszellem ét m egérle lte , hogy 
m indenki szedjen a gyüm ölcséből. — 
É pen csak a  m ozgató en erg iá ja  annak 
a nagy időnek, a sze re te t fag y o tt ki, 
m in t a hogy a  tél rideg  pánczéllal 
vonja be a  fa gyüm ölcs term ő  ágait.

Egyéb változás nincs. A hum an is
m us te le  egy uj je lszó t hozott. Fin 
de siecle-nek m ondják. K örü lírv a  pe
d ig  önzést, az anyagi érdekek k o rlá t
lan u ra lm á t, aztán  am i abból folyik: 
sze re te tlen ség e t jelen t.

B izonyára  fényes kor az, am ely a 
.F in  de siecle* nevet kap ta . Az em 
beri kényelem  és ízlés soha oly pazar 
bőséggel k ielég ítve  nem volt, m iut 
benne. A jó lé t, szabadság, m unka, 
tö rek v és és élvezetek m inden  neme 
soha sem volt az em bereknek an n y ira  
osztályrésze, m iu t a szere te tlen  „Fin 
de siecle*-hen. Szálljunk egy kissé 
lejebb, s i t t  fo ly ta tv án  a je l le m z é s t; 
an n y i nyom or, szegénység, a  tö rek v é
seknek annyi sikertelensége, és a ki
ta r tó  m unkásságnak anny i eredm ény

it női bűntettes.
i Vége.)

Fordítsuk meg a tételt. A lökés, amely 
a nő lelkében a bűnre való elhatározás, és 
a gyors véghezvitel esetén aránytalanul nagy, 
a kedvező véghezvitelt körülmények hiánya, 
s ebből folyólag a bűn momentán elmara
dása után nemcsak oszlásnak indul, de a leg
több észlelet tanúsága szerint teljesen el is 
fog maradni az a/, inger, amely a meghiúsu
lás előtt a női lelket elkövetésre sarkalta —
A nő tehát a már egyszer elkövetni liatáro- 
rott bűn véghezvitelét — ha az akadályba 
ütközött, vagy kénylelm volt arról lemon
dani, sohasem tolja ki más időpontra. — 
Ugyanazért, ha előfordul, hogy a nő egy 
meghiúsult akarati elhatározás után azonos 
bűncselekményt követ el, az az előbbi elha
tározással kapcsolatban nem áll, nem lesz 
egyszerű folytatása az elsőbbnek, hanem tel- | 
jesen különálló és független. Mert a nőnek ; 
sem a gondolatai, sem érzelmei nem tartósak. * 1 

A bosszuállási vágya sem. Az idő mu- | 
lása, minden különösebb hatás hozzájárulása ! 
nélkül eredményezi, hogy a bűn elkövetése ép j 
úgy a megtorlás és bosszú érvényesítésének 
hajlama is egyszerűen elmarad. A nő valódi 
karakterísztikonja; az érzelem könnyedsége, i 
subtilitása és expensivitása hamar felülkere
kedik.

íme erre is egy jellemző példa:
Ifj. Pólyák János gödöllői korona ura

dalmi béres lssf». évi április 23-án a tett-

s z á m u n k  i s  o l d a l r a  t e

te lenségo .egyetlt n korban sem tám a sz t
h a to t t  anny i részvétet, m in t ma. —  
Hanem  a hum anism us a lap ján  fe lép ü lt 
társada lom  m inden kellékkel ren d el
kezik, csak azzal nem . hogy szerete- 
tének  su g a lla tá ra  hallgathasson. —  
A k ih ű lt szív érzelem kőrén nem lá t  tú l.

Az e lle n té t  a  társadalom  tag ja in ak  
helyzete és sorsában, a hűbéri, i lle tő 
leg jobbágyi korszak ó ta, oly élesen 
kifejlődve nem  volt. Pedig  az e llen 
té te k  k iegyen lítése  irá n ti  fáradozások 
sem voltak  a n n y ira  in tensivek  soha, 
m in t ma. De a k ísérle tek  is a  leg- 
kevésbbé vannak á th a tv a  a hum anis
mus tis z tu lt  eszm éitől. Innen  a  reud- 
feiforgató  je llegük  és rideg  igazság
ta lanságuk . M egtorlásra  kész te tnek  
és nem a lkalm asak  hó d ítan i éppen 
azoknak soraiban , akik  a hum anism us 
nagy igazságait szívtál; be.

M inden tö rekvés, am ely a k á r  az 
egyen, a k á r  az összesség földi sorsának 
ja v ítá s á t  végczélul tű z i ki. tö rv én y - 
szerű és üdvös. De ezzel meg van 
adva a végsó h a tá r  is azá lta l, hogy 
csak ja v íth a t ,  de rom bolás nélkü l.

E zt a  h a tá r t  nem a tudás vonja 
meg, banem  a szívnek azon tap in tása , 
am ely ösztönszerüleg érzi a  mások 
jogainak  becsét. A tap in tásn ak  ezen 
képessége csaknem  teljesen  k ifo g y o tt

legességik menő czivakodást rögtönzött egyik 
béres társával. A verekedőket a béres gazda 
közbelépése választotta el. Az erősen bepá-

I linkázott Pólyák engesztelőkön)- megadással 
távozott el a verekedés színhelyéről, s kész
séggel adta át a követ is, amelyet hajításra 
készen tartott kezében. — Mégis haza felé 
mentében a közbe lépő Durda János béres
gazdát azzal fenyegette, hogy: „megállj 
Durda, megiszom még ina a véredet * — 
A Durda haza előtt elmerne, ez utóbbinak 
mostoha leánya Söregi Anna aki hallotta 
Pólyák fenyegető szavait, gúnyolódva kiál
totta utána, hogy atyja nem fél ám tőle. 
Mire vádlott Süregi Annát megrázta, arczul 
ütötte, megrugdosta, — majd a konyhá
ban — a hová a bántalmazott bemenekült_
Durda Janosnét is hasonló bántalmakkal 
illette. A jelenetnek Durda János hazaérkezése 
vetett végeit. A sértettektől egyenként bocsá
natot kérve, Pólyák haza fele ment. Útköz
ben egyet gondolt, s kamarájából kaszaját 
kerítette elő, amellyel Durdáék háza elé ment, 
majd innen az istállóba, ahol Söregi Annát 
pillantotta meg, s ezt „a szentségét, itt vagy!* 
felkiáltással megtámadta, a kaszával felije 
vágott, mire a leány jajgatva' a tehén nyaka 
alá bujt, vádlott másodszor is feléje vágott, 
mi által a tehenet is megsérelmezte. K köz
ben Söregi Anna négykézláb az istálló ajta
jáig vánszorgott, mit vádlott é-zrevevén. ismét 
n á  rohant, s azon -zavak között „nesze Panna 
e z  a tied!* a kaszával 2 l-szer reá nijto't' 
s czl oly kegyetlenül összevág Jalta, lm.-v



a század-vég társadalmából, s ijesztően 
uralomra ju to tt az „Ea* kizárólagos 
vonzó ereje. A szeretet fogalmilag 
kifelé ható lelki eró, tárgyát mindig 
az egyénen kívül keresi — Mihelyt 
ben-marad, s nyilvánításában csupán 
az „én“ osztozik, önzéssé változik át.

Pár óra múlva megkondulnak a 
szeretet megszületésének emlékezetére 
rendelt ünnepet hirdető harangok. 
Váljon eszünkbe jut-e, hogy a társa
dalom kormányzó elvei közül kibukott 
a szeretess helyét illetéktelen tényező 
foglalta el. És habár igaz is, hogy az 
idők járását szabályozni nem lehet, — 
mégis alkalomszerű legalább gondol
kodni a fölött, hogy mennyi önzéssel 
és az ebből származó bajok mily nagy 
sokkasságának közepette ünnepeljük 
szeretet nélkül a szeretet ünnepét a 
Karácsonyt.

Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyiregy- 

h iza város képviselőtestülete a héten ked
den. e hó ál-én délután rendkívüli közgyű
lést tartott. A közgyűlés mindenekelőtt tudo
másul vette a főszárnvevő és a tanács elő
terjesztése alapján azon intézkedést, hogy a 
házipénztárban október hó végén mutatko
zott 10000 forint pénztári ÍVlesleg egyelőre, 
amig tudniillik erre az összegre a Pesti ma
gyar kereskedelmi banknál fenálló törlesztési 
kölcsön január hóban esedékes részletének 
fizetésére szükség* leend, a nyíregyházi taka
rékpénztárnál folyószámlára elhelyeztetett; va
lamint azt is, hogy ugyanily módon helyez
tetett cl a kir. kincstár állal a törvénykezési 
palota építési költségeire kölcsön adott 200000 
frt 9-ik részlete gyanánt kifizetett 20000 írt 
is, amely annak idején a város rövid lejá
ratú — váltó — kölcsöneinek törlesztésere 
fog fordittutni. Ezután tudomásul vették a 
folyó évi költségvetés egyes czimeinél az év 
folyamán felmerült tulkiadásokat, amelyek 
hitelálruházás utján a költségvetés más czi
meinél mutatkozó megtakarításokban falainak 
fedezetet. Tudomásul vették a tanács elő

N Y Í R E G Y H Á Z A .

terjesztését az 1898-ik évben a közvilágítás
nál az 1898-ik évi költségelőirányzatban e 
czélra felvett összegnél mutatkozó azon tul- 
kiadást is, amely akként állott elő, hogy a 
költségelőirányzat tárgyalása alkalmával a 
képviselőtestület a külvárosi részekben a vil
lamos világítás behozatalakor még megmaradt 
54 kőolaj-lámpa helyett GO villamos izzólámpa 
felállítását tervezte, később azonban 94 villa
mos izzólámpát rendelt felállittatni, s az e- 
ként 460-ra emelkedő lámpa közül 150-et 
égettetni egész éjjen üt az eddigi GG villamos 
és 54 kőolaj lámpa helyett. Ezen tulkiadás a 
közvilágítási naptar átdolgozása következtében 
a költségvetésáen előirányzott 7137 frt 50 kron 
felül mindössze 379 frt 11 krt tesz ki, amely 
összeget a közgyűlés a jövő évi megtakarí
tások terhére utalt át. A nyíregyházi alsófoku 
ipariskola felügyelő bizottságának az állam
segély kieszközlése tárgyában beadott kérvénye 
pártoló elintézése után a szervezkedési szabály- 
rendelet sokat hányt vetett tervezetének még 
hátralevő része került tárgyalás alá. — 
A községi bíróságon, valamint a segéd és 
kezelő személyzetre vonatkozó résznek némi 
leginkább styláris módosítása után az elöl
járóság, a segéd- és kezelő- és a szolgasze
mélyzet fizetésére vonatkozó résznél töb
bek hozzászólása után névszerinti szavazással, 
39 szóval 28 ellenében kimondotta a képvi
selőtestület, hogy a fizetések megállapítására 
vonatkozólag fentarlja a szeptember 21-iki 
közgyűlésben hozott határozatát s azt a sza
bályrendeletbe beilleszti. Egyes, azon hatá
rozatban nem emlitett állások fizetésére 
nézve pedig a tervezetben foglaltakat fogadta 
el. Végül, szintén némi módosifásokkal, el
fogadták a szakosztályokra vonatkozó részt 
is s ekként a szervezkedési szabályrendelet 
hét közgyűlésén való tárgyalás után elvégre 
teljesen letárgyaltatott. A közgyűlést két in- 
terpelláczió fejezte be. Az egyiket Nádasi 
Lajos intézte a polgármesterhez, kifogástalan 
parlamentáris formában kérdezvén meg, hogy 
van-e tudomása arról, hogy a nyíregyházi 
vadásztársulat több tagja a város fogatán 
ment ki a császár-szállási vadászatra, s ha 
igen, — szándékozik-e akként intézkedni, 
nogy ez a jövőben elő ne forduljon? — 
A polgármester azonnal felelt, illőnek talál
ván, hogy a város, mint bérbeadó, a vadá
szati jogot bérlő társaságnak a kocsik á t
engedése iránti kérelmét teljesítette, annál is 
inkább, mert ünnepnapon a lovaknak úgy

sem volt semmi dolguk. A képviselőtestület, 
az interpelláló kivételével, a választ helyeslő
i g  vette tudomásul. A másik interpellációt 
Mészáros János intézte a polgármesterhez 
sokkal kevésbbé parlamentáris formában, azért 
mert dr. Trajtler Soma városi orvos-főnök egy 
beteghez elmenni vonakodott. Dr. Trajtler 
felvilágosította a képviselőtestületet, hogy az 
interpelláló által említett alkalommal maga 
is beteg volt, s hozzá nem is mint városi 
orvoshoz, hanem mint magán orvoshoz for
dultak. A polgármester aztán arra kérte a 
képviselőtestület tagjait, hogy ilyen, nem a 

. képviselet elé tartozó dolgokat ne hozzanak 
a képviselőtestület elé, mert hiszen a képvi
selő testület nincsen is hivatva az egyesek 
hasonló konkrét panaszai felett Ítélkezni. A 
közgyűlés ezzel véget ért.

Szo cz ia liz m u s  a vá rm e gyé 
ben.

Szabolcsvármegyében fellépett szociális 
mozgalmakra vonatkozólag a vármegye tör
vényhatósága részéről a belügyminiszterhez 
küldött felterjesztés, amely a Mikecz Dezső 
vármegyei főjegyző tollának válik nem kis 
dicsőségére, a következő:

Nagy méltóság a m. leír. belügyminiszter ur !

Mai, alólirott napon tartott rendkívüli 
közgyűlésünkben teltük megfontolás tárgyává 
azon, e vármegye földmivelő népe közt, fáj
dalom, egyre növekedő mozgalmat, mely 
nagyméltóságodnak alispánunk által tett több 
rendbeli jelentések alapján már előzetesen 
nagybecsű tudomására hozatott. Megdöbbe
néssel kell észlelnünk, nagyrneltóságu minisz
ter ur, hogy az elégedetlenség, a inasok 
vagyonára való áhitozás, a törvényes rend 
megbontására irányuló törekvés és izgatás 
e vármegye lakossága és földmivelő nepe 
közt is mily termékeny talajra talált; meg
döbbenésnek kell elfognia keblünket, látva 
azt, hogy az a nép, melyet szülőföldje ha 
raeseszerü bőségben nem tartott is, de nyomo
rogni, éhezni soha sem engedett, mely 
az itteni gazdasági viszonyok mellett, ha 
dolgozni akart, családjának és maganak tisz
tességes kenyeret mindenkor tudott keresni: 
megfontolás nélkül, vakon hisz az ámításnak 
s belép abba a táborba, melynek nyíltan 
hirdetett czélja a törvényes rend felforgatása.

annak következtében a leány a helyszínen hányadban terhelik a női nemet. S ha Lon- 
pár perez alatt meghalt. A leány anyja az donban a kleptomanikus nők ellen a keres
esd  hírét vevén, baltát ragadott, s Pólyák kedők védelmi szövetségei alkotnak, úgy az 
lakása felé szaladt. — Itt megtalálta leánya nem abban találja fel indokát, mintha a 
gyilkosát, aki megtörve az ablak mellett nőknél a lopási bűncselekmény iránti hajlam 
állott. — Az anya feléjej sújtott s csaknem erősebben volna kifejlődve, mint a ferfiak- 
halálos ütést inért fejére. A további csapá- nál, hanem abban, hogy maga a kleptomania 
sokban az által lett megakadályozva, hogy is olyan esetleges lelki elváltozás a nőknél, 
a gyilkos keresésére indult cselédség erőszak- mint például az az egyformaság, a melyet a 
kai eltávolította a dühöngő anyát. A vég- haj elrendezésében feltüntetnek, 
tárgyaláson buzgóbb védője senki sem volt A nők bűnös és egyéb cselekményé-
Polyáknak, mint a hajdani bosszúálló anya. ben való czélszerüség és tervszerűség hiány,
\  ültig erősitgette, hogy „a lányomat úgy a mely büntető-jogilag mindég megfonto- 
sern lehet feltámasztani, ne tessek két élelet |ás és gondos szándék eredménye; he
elvenni!- Nyoma sem volt többé lelkében a lyezi a nőket a ba a felette kedvező szi- 
megtorlás érzetének. nezetbe, hogy az összes büncselekmények-

A büntető-jogi jelentősége ezen kétség- nek alig fele az. amiket a nők egyáltalában 
télén mozzanatoknak főkép ott emelkedik elkövethetnek. Mig ellenben vannak speciális 
ki, ha a bűnügyi statisztika segítségével bűncselekmények, amelyek a férfiak tevé- 
íigyehnet fordítunk arra, hogy melyek azok kenységi köréből egészen kiesnek, s éppen 
a büntettek, a melyek a női nem rovására csak a nők ellen állítja fel a szankezióját a 
esnek? És érdekes megfigyelni, hogy az összes tételes büntető törvény, 
hazai bíróságok előtt lefolytatott becsület- Öra számra tartana, mig e rendkívül
sértési és rágalmazási-perek hetvenkét szá- érdekes büntetőjogi jelenséget méltatnom 
zalékba a nők terhére esik, és csak húszon- kellene, ugyanazért röviden csupán arra 
nyolez százalékát követik el a térfiak. A női terjeszkedem még ki, hogy minő lesz a bűn 
bőbeszédűség, hiúság fontos szerepet követel képe a nőnél, és minő a magatartása a bűnös 
magának e tünet megokolásában, de szerin- nőnek, midőn a cselekményéért a büntető 
tem nem kevésbbé lényeges az is, hogy e I hatalom előtt kell beszámolnia, 
két bűntett csaknem fogalmilag zárja ki a Nem utolsó jelenség a női bűntetteknél
fontolgatást és az előzetes szándék megfon- az, hogy az elkövetésben körültekintőbb a 
tolt érlelését. férfinél, a helyzet kiaknázásában előrelátóbb,

A jogtalan vagyon-szerzés és az idegen ! s általában sokkal jobban tudja a bűntett 
vagyon elleni msrányletek csak igen kevéssikeresitésében felhasználni a viszonyoknak

rendelkezésére olló körülményeit. Amennyi 
gondosságot pedig a bűntett nyomainak el
hárításában ki tud fejteni: szinte elismerést 
érdemel. — A viszonyok bírálatában felette 
messzetekintő, s nincs az a csekély tárgy, 
jel, vagy mellékesemény, amelynek kapcsolatát 
a kiderithetéssel azonnal fel ne ismerné. — 
Enne.- a képességének tudható be, hogy a 
női büntettek nyomozata általában nehezebb.

E tény magyarázata pedig az, hogy a 
nő a bűncselekmény lefolyása alatt is a 
pillanatnyi benyomások hatása alatt áll. Cse
lekszik a lelkének gyorsan változó ösztöne 
szerint. A férfiak által elkövetelt bűntetteknél 
egészen máskép van. — A férti bűntettes 
ugyanis előre megrajzolja önmagának nem
csak az elkövetendő bűn képét, de sőt annak 
egész lefolyását is. Súlyos ok nélkül az előre 
elkészített tervtől el nem tér, habár igy jóval 
több akadályba ütközik is a véghezvitel. — 
A tervénél kedvezőbb körülményeket fel nem 
ismeri, azokat hasznára nem is képes tehát 
fordítani. Nem ügy a nő-büntettes! Leg
többször a bűntett minősége és mennyisége 
sem alakul meg előre a lelkében, csupán az 
ösztön van meg valamit tenni, amire épen 
sarkalva van. — Ily teljes tájékozatlansággal 
fog a szándéka véghezviteléhez, és eláll attól 
hogy csak némi ketelye van a siker iránt’ 
A mozzanatok pedig, amelyek a bűntett el
követésének egészét adják, a pillanat el- 

j  határozásából, a helyzet gyors felismeréséből 
i «  pontos értékesítéséből hozatnak létre és 

a legritkább kivételek közzé sorozható hogy
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titkon óhajtott eredménye pedig a mások 
vagyonán való osztozkodás!

Amint a hatos igok jelentéseiből tudo> 
mást szerezni méltozlatott, e vármegyének 
négy jár.isa már csaknem teljesen fertőzve 
van a szocziálizmus ragályától, mely szoczializ- 
mus nem hasonlítható a nagy városok munka
nélküli, éhező csőcseléícjének elégedetlenségé
hez, mert emennél sokkalta veszélye.-ebb lehet 
kitörésében ; itt nem az éhség, vagy a munka 
hiánya lazítja a népei, hiszen Hí) -1 0  holdas 
gazdák is csatlakoznak a mozgalomhoz, s 
munkát kaphat itt bőven, aki dobozi i akar: 
itt — talán egyesek iránti ellenszenvből kifo
lyólag — a birtokos osztály ellen búj:oltják 
a népet, vagyonfelosztásról álmodoznak a 
mozgalom hord* rejet megbírálni képtelen 
elámítottak!

Négy járás községeiben tartanak már 
titokban éjjelenkint, hol itt. hol amott gyűlé
seket, bujkálva a hatóságok ellenőrzése elől 
és meglehet, csak egy szikra kell ahoz, hogy 
az elvakitott, félrevezetett nép nyíltan sorom
póba álljon a törv nyes rend ellen s «gy*k, 
vagy másik ki jzségben megrohanja a birtokos 
osztályt. Igaz ugyan, hogy vármegyénk vezetői 
mar tőlük telhelőieg megtették az intézkedé
seket, hogy a sz< mély és vagyonbiztonság 
ellen valamely merénylet el ne kövei tessék, 
s hogy a mozgalom korlátok közé szorittas- 
sék ; alispánunk intézkedési i, előterjesztései 
folytán a vármegyében elhelyezeti csendőrség 
jelentékenynek mondható számmal megerő- 
silb-tett: azonban mi, ennek daczára is még 
mindig aggodalommal nézünk a jövő elé. A 
legnagyobb elismeréssel kell viseltetnünk a 
ni. kir. csendőrség működése iránt, mely 
mindenkor a kötelesség tudás és önfeláldozás 
mintaképe, <!• a/, itt elh lyezve levő, s más
viil’ kék közbiz'onsági viszonyainak ellenőrzé
sére való ti kiötöltél, tudomásunk szerint már 
nem szaporítható rendőrségi Irtszamot nem 
tarthatjuk elégségesnek arra, hogy valamely 
nagyobb arányú mozgalommal sikeres* n küzd- 
hessen meg.

Ugyanazért a helyzet fenyegető voltára 
való tekintettel, a bir okos osztály «let- és 
vagyonbiztonságának megóvása érd kéből 
szükség! sín k latjuk, hogy a forrongó nép 
magával szemben imponáló erejű karhatal
mat lásson, mely ől vissza tartsa attól, 
hogy elvakultságáhan a cselekvésnek meg 
nem fontolt terére lépjen, mely meggyőzze 
őt arról, hogy az államhatalom az ellene

a szándéknak és elkészített tervnek pontos 
végrehajtása legyen a női bűncselekmény.

E tekintetben feltűnő kivétel Jáger Mari, 
a hód-mező-vasárhelyi méregkeverő. A társ
női azonban már általános szabály alatt 
állanak, s a mérgezés elkövetésében a terv- 
telenség a fő jellemvonásuk, úgy azonban, 
hogy az elkövetés egész lefolyásában feltűnő 
ügyességgel tudják értékesíteni a kedvező 
körülményeket, s elkerülni azon pillanatokat 
és jelenségeket, amik a sikerb *n meggátolhat
nak. vagy árulójuk lehetne.

A női irle< gyors és átmenet nélküli 
változása, esetlegesség a hangulatban és 
meggvőződésben. valamint a benyomásoknak 
perczenként tűnő képe. amik lélektani alap
jait képezik a női bűntettek elkövetésének, 
másrészről azt is eredményezik, hogy a nő 
lelkében a bűn képe mihamar elhalványul 
és teljesen elveszti érzékét ahhoz, hogy cse
lekményének bűnös voltát felismerje, hogy 
azt mérlegelni tudja és hogy magát bűnösnek 
érezze. És nincs az a súlyos, es közvetlen 
bizonyíték, amely elegendő volna a nőt 
bűnösségéről meggyőzni. Ebből a bűnös nő 
részére két védelmi fegyver áll elő, és pedig: 
az önbizalom megdönthetien erősége, vagyis 
a lelki nyugalom a védekezésben, és a rendít
hetetlen tagadás.

A lelki nyugalom képessé teszi a női 
bűntettest arra, hogy érveit mindig rendben 
tartsa, és kellő időben megtalálja. — Ennek 
tudható be. hogy míg a férfi hallgat a ment- 
hctlen bizonyítékuk hallatára, uddig a no

irányuló merényleteket elfojtani és megto
rolni kész, de a törvényes rendet megbontani 
nem engedi. Ennek biztosítása pedig csupán 
katonai karhatalom kirendelése által érhető 
el: tisztelettel kérjük tehát nngyméltóságo- 
dat, miszerint e vármegye négy, a mozga
lom ha bevont járásában egyelőre a járási 
székhelyeken beszállásol indó egy egész ezred, 
idegen ajkú katonaságot karhatalmi segéd- 
leiül sürgősen kirendelni méltóztassék.

Minthogy pedig az eddigi tapasztalatok 
arról győztek meg bennünket, hogy a mozga
lom ily nagy aránya növekedését a főváros
ból, ezrekr^ menő -/.áruban szétküldött szocziá- 
lisla tartalmú -ajtót rméknek, a „Főldmivelő“ 
czimü napilapnak akadálytalan terjesztése 
okozza, mely lapnak minden egyes ez kke 
izgatást tartalmaz a törvények, a vallás, a 
hatóságok és a tulajdon ellen, s a tiszta lát* 
k« rrel es felfogással nem biro köznép helyes 
gondolkozás módja* megmételyezve, szivébe 
törvényellenes törekvések elérése iránti vagyat 
ültet: nem nézhetjük tétlenül azt, hogy lel
ketlen ámítok mint adják saját fiaink kezébe 
az eddigi békés hajlék felgyujtásához a tűz 
csóvát és tiszteletteljesen felkérjük nugymél- 
tósagodat, miszerint a vármegye belbékéjének, 
a lakosság élet- és vagyonbiztonságának meg
óvása érd kében minden rendelkezésre álló 
törvényes eszköz t«■ 111 iszná'ásával odahatni 
méltóztassék, hogy ezen kárhoztatandó iramú 
nyomtatványoktól a postai és vasúti szállítási 
jog megvonass k, s annak a nép kezéhez való 
jutása, alkalmas módon megakad.dyoztassék.
Ila pedig kérelmünk teljesítése ez idő szerint 
valamely törvényben gyökerező akadályba 
ütköznek: az igazi szabadelvüséghez és a 
sajtószabadság, mini a közszabads.ig biztosí
tékéinak ép-égben tartásához mindenkor tanú
sítóit tántoríthat:!1 n ragaszkodásunk daczára 
sem hahozunk kijelenteni, hogy ezen sajtó
termékek, melyek az osztály és fel k< zeti 
gyűlölseg és a törvények elleni lázilás magvát 
hintik el népünk közt, a >ajtó*zaL>.idság ma
gasztos eszméje ellen elkövetett merényletek, 
ama dicső kor egyik legnagyobb alkotáséinak 
neve alatt elkövetett visszaélési*',, melyikei, 
mint rúl feke.yt a megtámadó I testből, 
mielőbb ellávoliianunk k- II, ha nem akarjuk, 
hogy megmételyezze az egész szervezetet.

Tőlünk leilietőleg védekezzünk tehát 
emez orvlátnadások ellen, melyek veszélybe 
dönthetik hazánkat: ugyanazért kérjük nagy- 
méllóságodat, méltóztassék szükség esetén a

még ily válságos helyzetben is újabb és újabb 
érveket talál, mentven magát köröinszakadtig.

A női büntettek kiderítésének egy másik 
nevezetes akadalya, hogy a nő-büntettes 
még beismerésében is megbízhatatlan, azon 
egyszerű oknál fogva, mert ugyanazt az 
eseim nyt kétszer egyformán elmondani kép
telen. A bőbeszédűségén kívül u pillanatnyi 
benyomások gyors változása itt is szere
pet kér.

Nem kevé-bbé bitor a női bűntettes a 
tagadásában. És ebben ép úgy nem rendíti 
meg a lelkesebben szóló bizonyíték sem, 
mint a hogy igazságtalannak fogja venni 
minden körülmények közölt a bűnösség ki
mondását a folyományaként annak, hogy nem 
tud a nő oly nagy bűnt elkövetni, hogy 
azzal szemben egyenlő erősségű mentő indo
kot ne tudna állítani a lelkében.

Egy azonban bizonyos, hogy az elkö
vetett bűn terhét a nő a legritkább esetben 
igyekszik másra áthárítani. S ebben teteme
sen felülmúlja a férti nemet. A szeretet és 
szánalom érzelmeit még a bűnös női lélek 
sem veszti el, és bizonyos az, hogy a nő 
igazi jellemvonása a szeretet végtelensége, a 
mely előtör feltétel nélkül minden körülmé
nyek között.

És azért teszik elenyésző csekély részét 
az összes elkövetett bűntetteknek agok, a 
melyeknek nő az alanya.

leggyökeresebb orvoslási módhoz, a sajtótör
vény megfelelő módosításához folyamodni, 
illetőleg ily irányú törvényjavaslat előterjesz
tése iránt a kellő lépéseket meglenni.

Kelt Szabolcsvármegye közönségének Nyír
egyházán, 1897-ik évi deczember hó 13-ikán 
tartott rendkívüli közgyűlésében.

A vármegye közönsége nevében: 
Mlkccz János, alispán.

Az egri érsek a szabolcsmegyei stoczializ
musról.

Dr. Snmassa József érsek a szabolcs
megyei s/.ocziális mozgatni ik alkalmából fő- 
pásztori levelet intézett az illeni papsághoz. 
A latin nyelvű főpásztori levél magyarra for
dítva igy szól:

A jóakaró szeretet, melylyel a gondja
imra bízott szabolcsmegyei hívek iránt visel
tetem, s melynek erejét a jelen idők súlyos
sága még inkább fokozni látszik, arra indít, 
hogy az ottani események folyását különös 
gonddal és alyai jóindulattal kísérjem.

De ez őrködő figyelmem több aggodal
mat, mint vigaszt kelt bennem, meri az o l
tani közállapotok biztossága, s nyugalma óhaj
tásai innak meg nem feleli tokon áll. Egy
felől ugyanis súlyos bajok halnak nyomasz
tólag, másfelől a szorongó kedélyek izgalma 
többeket erőszakos elhatározásokra csábi), 
mintha bizony a magasabb, szellemi és anyagi 
jobblétnek reményét a közrend es jog fel- 
forgatásában és megrenditésében le. tál a ni 
lehetne.

Semmi kétségem, hogy hivatástok tuda
tában a kedélyek lecsillapításán minden gond
dal fáradoztatok. Hisz lelkipásztoraik oktató 
tanácsaira akkor van legnagyobb szükségők 
a híveknek, midőn az anyagiak lázas vágyá
tól hajtva, boldogulások feltételeit csalárd 
tanokkal megtévesztve félreismerik, és a he- 
csületesst íggel mint- gv rohamszerüieg szakí
tanak.

A lelkipásztorok kötelesség** a tömegek 
felizgatott szellemét lecsendesiteni, és Őket az 
igazságra, a mindenben szükséges mérsék
letre idejekorán való intelmeikkel visszatérí
teni. I-ten parancsainak, s a haza törvényei
nek megtartásával sanyarú sorsa enyhítését 
keresni kinek-kinek szabad. De a magánzó
nak csak az igazságszeretet és becsületesség 
utján kell érvényesülni • és komolyan meg
szívlelendő, hogy bármily igazságos ügynek 
igaztalan védelme leaijasiló.

Távol van pedig az igazság minden erő
szakoskodástól es legkivált ama titkos szövet
kezésektől, melyek a jog védelmének ürügye 
alatt u közrend megingatására vezetnek. — 
Hogy azokat mily előrelátással kell kerülnie 
minden becsű etes embernek, kétséges nem 
lehet.

Mindazonáltal szemben azokkal a fenye
gető veszélyekkel, melyekről bizlos értesülé
seim vannak, eber gondossággal mindegyre 
hirdesselek ezt, híveiteket a katholikus név 
szentsége es a honszere et heve által buz
dítva, hogy az ily szövetkezetekkel semmi 
közösségei ne tartsanak, mint amelyek a nép 
jogos igényéinek semmit sem használhatnak 
és legtőbbnyire bűnleltekbe sodorják azokat, 
kiket csábító hajtogatásaikkal feltüzeltek.

Ne feledjék híveitek soha, hogy a leg
első szabadság a büntelenség, s úgy viselked
jenek mindenkor, hogy a törvény büntető 
szigora egyiküket se sújtsa, „mint gyilkost, 
vagy tolvajt, vagy gonosz beszédút, vagy 
idegen vagyon raegtámadóját.*

Szeretett testvéreim és fiaira! A pap
ságnak, ha valamikor, a nép háborgásaiban 
kell a társadalmi rend fentartásának buzgó 
tevékeny munkásául bizonyulnia.

És mivel mennél magasabbra emel vala
kit a köztisztelet befolyása a szellemekre, 
annál hatásosabb! egész lélekkel azon kell 
lenni mindannyioknak, hogy szóban és lett
ben való mérséklet, komoly méltóság és 
szilárdság áltál a kőzbeesülést, kőzelismerest 
kivívjak maguknak; és kerüljenek mindent,
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a mi akár az cszéljrcsséggel, akár a szelle
mek kib' kitésének munkájával megférhetet- 
lennek mutatkozik.

Ez utón és módon bekövetkezendőnek 
hiszem, hogy híveitek mind igazságos kívá
nalmaikat, melyeket talán támaszthatnak, 
mind méltányos óhajaikat, melyeket lelkűk 
mélyen ápolgatnak, mások sérelme néikül 
megnyerhetik. Bízvást várható, hogy a jogos 
és igazságos igényeknek a hatóságok eleget 
tesznek. Ezt nem csak az igazságérzet, de 
elismert kormányzati eszélvük is sugallja: 
hisz nyilvánvaló, hogy Szabolcsmegyének, 
mint a hon egy részének biztons iga és nyu
galma a közjónak is nagy érdeke.

Budapest, 1«97. deczember Iá-én.
József, püspök.

Ugyancsak a szoczialis mozgalmakkal 
kapcsolatban a következő körlevelet intézte 
Kiss Áron, a tiszántúli ev. ref. egyházkerü
let püspöke, a Szabolcs negyei ev. ref. lelké
szekhez :

Kedves Lelkipásztor társaim!
Mindenfelől azon szomorú hir érkezik 

hozzám, hogy evangvélium szerint reformált 
egyházunk hívei közi is járnak kelnek a 
konkoly hűltök, idegen szellemi izgatok kez
dik minden eszközzel eltéríteni őket a re ides 
foglalkozástól, ki akarják ölni a szivekből a 
kötelesség szent fogalmát, miáltal az Istentől 
belénk ü tetett védő erősség a lelkiismer t 
ingattatik meg. Szoczializinus név alatt ter
jesztetik a méreg, m Ív népünk eddigi ép
ségét megrontja és halálos veszedelembe 
sodorja.

Annyi csapás és szerencsétlenség soro
zatán át eljutott édes magyar nemzetünk a 
szabadság és törvény el üli egyenlőség tiszta 
légkörébe, az isteni csodálatos gondviselés 
által megtartatott e ha a földén, — és im e! 
most állanak elő az ellenségek, csábítván a 
népet, hogy önön kezevel forgassa fel az 
isteni és emberi törvényen alapuló társadalmi 
rendet.

Isteni és emberi törvény, hogy az ember 
orc úja verítékével keresse kenyerét, azaz 
munkálkodjék; valamint az is. hogy fele
barátjának ne kívánja és ne vegye el semmijét 
(X-ik parancsolat), mert az ő önnön vagyona 
is e törvény által biztos egyedül. Ili valahol 
igaztalanság történik, a törvények által kell 
azt orvosoltatni, nem pedig erőszakkal és 
önhatalmúiig, mert ez maga igaztalanság!

Egyenlő testi és lelki erőt, tehetseget, 
ügyességet, szorgalmat, kitartást nem adott 
a Teremtő egyeseknek, sem egyenlő vagyont 
és birtokot, ily egyenlőségről álmodozni hiába 
való dolog; növények, virágok, fák, állatok 
ső' inaguk az égitestek is ezer és ezer külön- 
féleséget tüntetnek fel világteremtés óta. — 
Ebbe ember bele nem szólhat megváltoz- 
tatólag. De minden eltérő sajátság más-más 
előnyt, hasznot, orvosi és tápláló erőt rejt 
magában, mindenik saját rendeltetéssel, czéllal 
bírván, az egyetemes összehatásban a külön
féle' g a közjólétet szolgálja. A társadalom 
világában használjuk fel a nekünk adott talen
tumokat, türelemmel a hűséges munkásság 
utján s megáldja az Ur azokat, a kik a 
reájuk bízott talentumokat az ő törvénye 
szerint használják fel.

Az ő törvénye pedig ws»eresd felebará
todat !“ Ez isteni tan hasson át szegényt és 
gazdagot egyaránt, akkor közeledik el Isten 
országa. Hogy ez teljesen még el nem érke
zett, annak épen emberi gyarlóságunk az 
oka, ezért kell imádkoznunk az Isten országa 
eljöveteléért ; de ha századokra vissza tekin
tünk, nagy előhaladást tett, s mindig erősödik 
az isteni tan, annak megvalósításán munkál
nak. államok és társadalmak, azon magasztos 
zászló felirat alatt .legyünk egymás segélyére.*

Jól tudják önök, kedves lelkipásztor tár
saim mindezen evangyéliom erősítő és vigasz
taló igazságokat, — épen ezért tartózkodom 
a részletes utasításoktól annyival inkább mert 
apostoli buzgalmu esperesük, Nagy tiszteletű 
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kelt körlevelében felmutatta a működési kört, 
méltatta a részleteket is ; — annyival inkább 
mert megvagyok győződve, hogy köteles
ségeiket rendületlenül készek teljesíteni.

Csak is intőkéréssel fordulok önökhöz, 
hogv kisérjék a legkomolyabb figyelemmel 
híveik körében a veszedelmes mozgalmat, s 
nem csak szószéken világosítsák fel őket, 
hanem még inkább egyes hívekkel való beszél
getés és érintkezés családiasabb utján hassa
nak a szívekre. Különösen felkérem, hogy 
az iskola-taniló urakat, kiket a közszólás 
úgy is néptanítók nevével szokott illetni, 
— intsék, kérjék és figyelmeztessék, hogy 
segélyére legyenek u községben és gyülekezet
ben levő jó rendnek s a lelkészekkel együtt 
hűséggel őrködjenek, vigyázzanak. Lelkész és 
tanító e két tényező együtt hatásából a leg
jobb várható. Világosítsák fel mindnyájan 
meggyőzőleg a családapákat és anyákat az 
isteni és országos törvények iránti engedel
messég üdvös voltáról; felmutatván u szo
morú következményeket, melyek azok meg 
neui tartása után érik utói őket, sőt az 
egész népet. A végkimenetel épen nem az 
álmodott boldogság, hanem a köznyomor, 
szerencsétlenség leend, mert család, egyház 
és haza jóléte egyaránt koczkán forog akkor, 
e három körön kívül pedig társadalmi jólét 
nem lehetséges.

Egész lelki erélylycl és jézusi szelídséggel, 
a valóban szenvedők iránti belső részvétlel 
munkálkodjanak a hívek között ily aráyban, 
ez buzgó kérésem lelkipásztor társaimhoz.

Az áldott Ur Jézus Krisztus töltse ki 
reájok szent-leikét bő mértékben és szentelje 
meg sikerrel az ő országúnak iga/, és hű 
szolgáit, hogy az ő segélyével megtarthassák 
a kic-iny hitüeket a hajótöréstől, elsülyedéstől.

Debroczen, 1897. deczember 1 i.
Kiss .írón , püspök.

A nénike!
A n nikc dohog! A nénike zsörtölődik! 

A nénike perlekedni akar!
A nénikéknek egyáltalán az a szokásuk, 

hogy dohognak, zsörtölődnek, perlekedni akar
nak mindig és minden áron.

H'szen iné.biztatnak ismerni az életoől 
e eket a nenikeket! Azokat a rendszerint 
száraz, sovány, rártezos bőrű, egyébként tisz
teletre méltó honleányokat, akik toknösbeka- 
hej keretű pápaszemtnel az orrukon, hálóba 
rakott, fakult fekete csipkés lőkötővel borított 
kontyukkal, reg múlt évtizedek divatja szerint 
szabott ruhájukban egész nap kötögetik a 
inegszámlálhatlan mennyiségű harisnyákat es 
eközben, de máskor is, szólják, szupulják a 
világot, töprengenek az uj idők uj eszmei 
felett, amelyek sehogy s-ncseneiv Ínyükre, s 
legfőbb gondjuk, hogy hibát keressenek ott 
is, az olyan dolgokban is, amelyek csak 
előttük szokatlanok.

És ezeket a nénikéket semmi sem bántja 
jobban, mint ha m iguk körül életerős, piros 
pozsgás fiatal nemzedékét latnak. Az ezek 
közé tartozóknak aztan nincs egy szavuk, 
nincs egy mozdulatjuk, amely ne bántana a 
nénike féltve titkolt, de valójában szinte tneg- 
niérhetlen irigységét. Eleinte talán magukba 
folytják nem tetszésüket, de sokáig n m bír
ják. Kitör belőlük, s h i nem is eget, legalább 
is feltétlen tiszteletet, szavuknak teljesen hitelt 
adó, véleményüket mindenekben elfogadó 
hallgatóságot kér, sőt követel. — Kezdetben 
csak egyes megjegyzéseket tesznek, azonban 
mihamar szabadon eresztik bőséges szóára
datukat s csak úgy hangzik a ház és kör
nyéke abba a sok, mennél több és mennél 
képtelenebb mesébe, aminek gyűjtő elneve
zése a — pletyka! . . .

. . . Tisztelt laptársunk a .Nyírvidék*, 
úgy látszik, ilyen nénikévé akarja kinőni 
magát velünk szemben.

Kora — XVIII. év — meg van hozzá. 
Hogy a többi képesítése meg van-e? — azt

ma még teljes határozottsággal nem állít
hatjuk.

Hanem hogy az akarat immár nyilvá
nulni kezd benne, azt veszszük észre!

Meg van az alkalom is. Hiszen már 
idestova egy egész évnegyed óta bátorkodunk 
élni, beszélni és cselekedni. A nénikék előtt 
pedig egy negyedév hosszú idő! Szinte ért
hetetlen hát, hogy őnagysága indulatait egész 
mostariig képes volt magába folytuni!

De hát utó végre is erőt vetlek rajta. 
Már a múltkoriban megkezdte gyöngéd czél- 
zásait és megjegyzéseit. Azokat a bizonyos 
jóakaratu mezbe öltöztetett, nenikés, szelíd 
tanácsokat.

Mi egyelőre úgy tettünk, mint ha észre 
sem vettük volna. Csak hadd zsörtölődjék a 
nénike, ha jól esik neki! gondoltuk ma
gunkban. Csak kötőgesse harisnyáit s pislog
jon pápaszeme fölött felénk is, ha neki úgy 
tetszik.

Most azonban, vasárnapi számában, féket 
vesztve ront nekünk. .Nyíregyháza számadásai 
a vármegye közgyűlése előtt* czímü czikké- 
ben olyan kukli-prédikácziót vágott Ki hogy 
csak úgy reszketnek tőle — az ablakok! 
Mert hogy azok üvegből vannak!

De a nénikék bal végzete utólére önagy- 
fcágát is. Mérgéb n — vagy mijében bizo
nyosan leesett a pápaszem az orráról s ez 
ok miatt, iio meg sok minden egyéb ok 
mialt is olyan hibát fedezett fel bennünk, 
és olyan hibaért akar raegleczkéztetni bennün
ket, amelybe mi nem estünk!

Édes, kedves, drága jó nénike! Ugy-e 
tetszik tudni mi az a szita? Hiszen a regi 
jo időkben minden háznál volt kettő-három 
ís. A szita pedig nagyon átlátszó dolog! Es 
mi állátunk a szitán! — Átlátunk és tudjuk 
azt, hogy az a czikk jórészt csak reklám 
akar lenni! Reklám, amely feltűnést keres; 
amely egy bélig, vagy három napig beszél
tetni akar magáról s amely annak a rég el
koptatott újságírói fogásnak a felelevenítése, 
hogy ha másként nem lehet: polémiával 
kell felélénkíteni a tespedesnek indult hasá
bokat !

No lássa édes, kedves, drága jó nénike, 
mi nem ülünk fel ennek a fogásnak! Nem 
bocsátkozunk bele a polemizálásba. Nem tűz
zük fel egyenként gombostűkre a nekünk 
szánt és fejünkre zúdított leczke tévedéseit. 
Nem is haragszunk a zsörtőlődésért, inért 
hiszen nincs szükségünk annak részletes kimu
tatására és bizonyítására, hogy a nénikének 
csakugyan leesett a pápaszern az orráról, 
mialatt a vármegyei közgyűlésről szóló tudó
sításunknak azt a részét olvasta, amely a 
Nyíregyháza varosát érdeklő határozatokra 
vonatkozott; mert ha ez a baleset utói nem 
érte volna, akkor nem azt olvasta volna ki 
tudósításunkból, hogy a város zárszámadá
sában és költségvetésében előforduló kifogá
solható tételeket, vagy épen a város polgár
mesterét vettük védelmünkbe a felettes ható
sággal szemben.

Nem tesszük meg a kedves nénike ked
véért azt sem, hogy az általa felsorolt intéz
kedéseknek ugyancsak általa bölcsen elhall
gatott részeit elmondjuk, hogy ebből, ha 
pápaszernét feltenni s higgadtságát vissza
nyerni szives lenne, láthatná, hogy mi az, 
amit mi nein az egyes intézkedésekben, liá
néin azokban a fenyegető formulárékban, a 
vármegye es a város között fenálló és mes
terségesen előidézett feszült viszonyra való 
tekintettel, sajnálatosoknak találtunk. Meg 
azt sem tesszük meg, hogy a néniké által 
olyan mohó védelemben részesített törvény
hatósági határozattal szemben felsoroljuk 
azokat a köztudomású intézkedéseket, ame
lyekkel a város képviselőtestülete a törvény- 
hatóságot több tekintetben megelőzte s igy 
a felsőbb ismételt intézkedést feleslegessé 
tette. Sőt még azt sem hozzuk fel a nénike 
prédikácziójával szentben a magunk igazo
lására, hogy a néniké egészen elhallgatta 
például a többek között azt is, hogy a
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törvényhatóság határozatában — mint mon
dani szokás — milyen orrot kaptak még a 
zárszámadás felülvizsgálását teljesítő bizott
ság tagjai is, amiért a városi házipénztári 
és számvevői hivatalt az ott talált rendért' 
megdicsérték.

Nem, édes, kedves, drága jó nénike! 
Mindezeket nem tesszük, már csak azért 
sem, mert hiszen akaratlanul is olybá tün
tetnénk fel a dolgot, mintha a vármegye 
törvényhatósága a mi támadásunkkal szem
ben tényleg rá lett volna szorulva a nénike 
védelmére.

Mert nincs, illetve nem volt. Mert hiszen 
mi nem a vármegye felsőbbhatósági jogait 
támadtuk meg. Sőt ellenkezőleg, egyenesen 
örülünk rajta, ha a vármegye ezen jogait 
komolyan, szigorúan és minden melléktekin- 
tetek nélkül érvényesíteni akarja. Dehuisset 
pridem! Bár tette volna eddig is! Annak 
idejében mindig! Akkor bizonyára nem han
goztatnák ma uton-utfélen, avatottak és ava
tatlanok az elmúlt évek mulasztásait, amelvek 
miatt lám a nénike is milyen riadó lelkese
déssel csörgeti a be sem fejezett „alispáni 
vizsgálat* ma még teljesen és mindenki előtt 
ismeretlen .eredményé*-nek Damokles-kard- 
ját, amely tehát még mindig csak a levegő
ben függ.

Szálljon bút magába, édes nénike — ha 
ugyan a nénikék képesek az ilyesmire, — és 
lássa be, hogy nagy nekibuzdultában bizony 
falra festette az ördögöt, mikor velünk szem
ben a vármegye törvényhatósági jogainak 
megvédelrnezésére szállott síkra nagy kard- 
csörtetések közepette.

Lássa be, hogy mi a vármegyei hatá
rozatoknál nem a felülbírált kérdések lénye
gére xonatkozó tartalmát, hanem a hozzájuk 
fűzött kardcsörtetéseket találtuk sajnálato
saknak.

Sújtson le az a kard, ha csakugyan 
kard! Sújtson le oda és azokra, ahova kell 
és akik megérdemlik — de ne csörgessék 
unos-untalan ott is és akkor is, atiol és 
amikor csörgése legfeljebb azt eredményezi, 
hogy a tudatlanokban gyanút, lelekölö, becsü
let romboló gyanút ébreszt és balhitet!

Ez ok miatt tettük mi meg azokat a 
megjegyzéseket, amelyekért a ini kedves, 
drága jó nénikénk úgy megzohorált, hogy 
még a hírlapiról .függetlenség*-ről is leczkét 
akar! adni nekünk. Olyan leczkét, amelynek 
lényege oda lyukad ki, hogy ,a  vármegye 
közéletében felmerülő eseményeket azonban 
csak dicsérni szabad!*

Csókoljuk a kisztiliandját, édes nénike, 
hanem a hírlapírói függetlenség dolgában 
már csak inkább a magunk véleményénél 
maradunk!

„O h  ohe baooano . ■  .“ 1
„Oh che baccano sül caso ttrano 
Andrn dimatti per la eitta ! .  .  . “

Verdi .Álarczos bál* czimü operája har
madik felvonásának végén fordul elő ez a 
gúnyos karének, amelyet magyarul igy éne
kelnek :

Valóban stép ezen történet;
Lesz min nevetni a városnak!

A múlt pénteken éjjel elkövetett négy 
bolt-feltörés juttatta eszünkbe ezt az olasz 
szálló-igét, amely Tóth Béla .Szájrul-szájra* 
ez. kötelének 305-ik lapján található. (Meg
nevezzük forrásunkat, nehogy olyan szinbtn 
tűnjünk fel, mintha olaszul is tudni akar
nánk.)

.Lesz min nevetni a városnak !* — 
gondoltuk magunkban szombaton reggel, 
mikor a betörések hírét meghallottuk. Mert 
ezen az eseten boszankodni néni, csak nevetni 
lehet.

Van is abban valami határtalan komikum. 
A város kellős közepén egy éjjel négy boltot 
tőrnek fel egymásután, vas- és vasalt-ajlókat 
feszítve fel, üvegtáblákul zúzva be, süveg- 
ezukrot tucz.ii - számra, a honles boltban sza-

| lonnát, kolbászt, húst kilószámra, — a szesz- 
üzletben liqeurőket, szivart ládaszámra szedve 
össze, s mindezt egy éjjel, a piaczon. olyan 
üzletekben, amelyekhez közel egész éjjel égő 
villamos lámpák világítanak s olyan helyeken,

I ainelyek előtt talán öt-perczenként is meg
fordulhatnának az éjjeli szolgálatra kirendelt 

| rendőrök, ha . . .
Ha?
Nos hát ig«n: ha az éjjeli szolgalatra 

kirendelt rendőrök nem az éjjeli kávéhazak
ban, meg mit tudhassuk azt mi, hogy hol 
töltenék el az időt!

Hát nem kaczaglaló es meny ez? Ilyen 
kijátszása rendőreink éberségének ? Közvetlen 
az orruk előtt talán órákat töltöttek el a 
betörő urak munkájukkal, mert hiszen akár- 
hányan voltak is, nem működtek egyszerre 
mind a négy helyen, ami abból is nyilván
való, hogy a hentes üzletben egy kiürített 
snapszos üveget hagytak olt, amelyet bizo
nyára az őket nyugodtan cselekedni engedő 
rendőreink kedves ezészs* gére, avagy békes- 
séges éjszakai nyugodalmára ürítettek k i!

Bizonyos igaz ugyan, hogy a szombatra 
virradó ejjel nem a legkényelmesebb dolguk 
lett volna a rendőröknek bejárni a felügye- 

] létükre bízott, város- és utcza-részekrt az 
I ólmos idő következtében síkossá vált jár

dáknak miatta, — ámde az is bizonyos, 
hogy minden valamirevaló rendőr tudhatná 
azt, hogy akik gonosz járatban vannak, azok 
rendszerint az olyan időt választják, amikor 
arra számíthatnak, hogy sem rendőr, sem 
más békés polgárember nem szívesen jár az 
utczán. Épen ilyenkor kellene hát kétszeres 
éberséget kifejteniök !

Viszont az is bizonyos igaz, hogy igen 
könnyű s nagyon is szokásos a rendőrök és 
általában a rendőrség fölött elitélő bírálatot 
mondani. Ez igy van nem csuk nálunk, de 
másutt is széles e hazában, sőt széles e vilá
gon. Mihelyt valami baj • sik, amelyet a 
rendőrség megelőzni nem tudott, menten 
kész a sújtó Ítélet. Mig ellenben, ha bár
milyen nagyobb veszedelemtől síkéiül meg- 
óvniok a polgárok vagyonát es életéi, azt 
érdemül csak nagy ritkán, legfeljebb egyszerű 
kötelesség-teljesítésnek tekinti mindenki.

És mi ennek tudatában sem késünk 
kijelenteni, hogy abban a négy bolt-feltörés
ben egyenesen a nyíregyházi rendőrséget 
hibáztatjuk.

Hibáztatjuk az egész rendőrséget. Hibáz
tatjuk a rendőrség gondosságának és éber
ségének hiányát és hibáztatjuk fegyelmezet
lenségét.

Nem inennénk ennyire, ha ezek az esetek 
a város legkülső utczáin történtek volna 
meg. Nem tennénk talán akkor sem, ha 
huzamosabb idő óta ez volna az első eset 
Nyíregyházán a betörések krónikájában. — 
De mikor a város közepén egy éjszaka négy 
boltot törnek fel és rabolnak ki, — amikor 
az ellopott tárgyak mennyisége arra enged 
következtetni, hogy bizonyára szekérrel jár
tak és szedték össze az elvitelre érdemesnek 
talált dolgokat, és mikor csak a legutóbbi 
napokban már az ó-szőlőben több borhaz 
feltöréséről tettek jelentést a rendőrségnél: — j 
arra a meggyőződésre kell jutnunk és annak 
kell kifejezést adnunk, hogy rendőrségünk 
gondossága, és fegyelmezettsége épenseggol 
nem áll arányban a reá váró feladatokkal! I

Hallottuk mi azt már régen sokfelől,
— személyes tapasztalatokkal nem rendelke
zünk, — hogy a rendőröket és az azok ellen
őrzésére kirendelt biztosokat éjjelenként a 
korcsmákban és kávéházakban találhatja 
meg, akinek eselleg szüksége van reájuk. 
Nyáron ott hűsölnek, télen ott melegszenek, 
szóval télen-nyáron s az évnek minden sza
kában ott és olyan helyeken igyekeznek elűzni 
az esteli és éjjeli órak unalmát.

Eddig csak hallómásból tudtunk ezekről, * 
de most már hisszük is. Mert különben 
egyenesen megfoghatatlan lenne, hogy miként 
működhettek volna a múlt pénteki éjj-1 !

jómadaraí olyan zavaratlanul, ha csak egyet
len egy rendőr is kint lett volna, kint jár
kált volna az iskola-utczálól kezdve a vár
megyeház térig, akárhol ! Hiszen az éjjeli 
csendben sokkal kisebb zaj is messze-hallatszik, 
mint egy kifeszilett ajló roppanása !

A gondosság, éberség és fegyelem teljes 
hiányára vall ez az eset. Olyan hiányára, 
amely melleit igazán csak a nyíregyházi nép 
jámbor erkölcsein múlik, hogy a városháza 
palotáról mindezideig nem lopták el egy 
szép holdvilágos éjszakán a mérleg- és pallos
tarló .szobrokat, vagy épen a városháza 
kapujába n nde't ejjeli őr hóna alól azt a 
bizonyos zengzetes szavú tülköt.

Pedig ha azt is ellopják ! — no akkor 
már nemcsak a városnak, hanem az ország
nak is „lesz min nevelni* !

K e ttő s  ta n á r i jubileum.
Szerényen, zajtalanul, szinte a nagy 

közönség tudomásán kívül ünnepeltek meg 
Szlaboczky Imre és Mészáron Ferencz hely
beli főgimnáziumi tanárok tanári működésük 
huszonötödik évfordulóját. Azaz, hogy tulaj
donképen nem is ők ünnepeltek, hanem őket 
ünnepelte az iskola elöljárósága, tanársága 
és ifjúsága, mikor az elmúlt szombaton tisz
teletűkre iskolai ünnepet rendezett. Ez ünnep 
jelentőségét hosszasabban fejtegetni fölösleges 
azok elölt, kik a tanítás munkáját és becsét 
felismerni és méltányolni tudják: becsületes 
munkában, sokszor nehéz viszonyok közt 
átélt huszonöt esztendő, melyet a kétségte
lenül megállapítható siker tetőz be, önnön- 
magát magyarázza és dicsőíti. í$ Szlaboczky 
Imre és Mé>záros Ferencz, kik bár egész 
lelkűket és szivüket az iskola szolgalatara 
szentelték, az i-kola falain kívül is, társadal
munkban is kiváló helyet tudlak biztosítani 
maguknak, megérdemlik, hogy ez alkalommal 
az elismerés és hála szavait juttassák hozzá- 
jok azok, akik az ő önzetlen, nemes fárado
zásuknak részesei voltak es nagy részben 
gyümölcseit élvezik. Ez elismerés és hála 
szavai hangzottak el a főgymnáziumot kor
mányzó tanács részéről, midőn az érdemes 
professzorok sikeres munkásságát jegyzőköny
vében örökítette meg s köszönetét h. fel
ügyelője, Bencs László által tolmácsoltatta; 
ugyancsak az. érdem elismerése tűnt ki 
Bartholomaeulesz János tb. főesperes üdvözlő 
beszédéből, ki az egyház nevében rótta le a 
hála adóját.

A tanártestület nevében az igazgató, 
Martinyi József szólott az ünnepeitekhez, 
különösen kiemelvén a jubilánsok erős köte
lesség érzetét és határozott karakterét.

Végül az ifjúság nevében Vietórisz István 
VIII. oszt. tanuló szólt az ünnepeitekhez, 
mint olyan férfiakhoz, kik nem csak tanítás
sal, de jó példával is igyekeznek a nevelés 
munkáját sikeressé tenni.

Az üdvözlő beszédekre mindkét jubiláns 
kúlön-kúlón válaszolt meghatottan és nagy 
hatással, főleg ott, ahol mulljokból elevení
tettek lel egy-két részletet, vagy a hol a 
jó tanár föltételeit magyarázták.

Az iskolai ünnepnek ezen pontokból 
álló program inját az ifjúság dalosköre egé
szítette ki két számmal (Üdvözlő dal, A 
tihanyi echohoz).

Megjegyezzük még, hogy úgy a tanár- 
testület, mint az ifjúság azon két osztálya, 
melyekben a jubilánsok ez évben osztályfők, 
díszes arczképalbumot nyújtottak át emlékül 
az ünnepeiteknek. A tanárok emlékmonda
tokat is Írtak a két albumba.

Az ünnepély után a tanártestület tagjai 
az ünnepeiteket lakásukra kisérték, hogy ott 
a családi körben is kifejezzék jókivánataikat, 
este pedig a tanács tagjaival s nehány ven
déggel együtt kedélyes lakomara gyűllek 
össze a Koronában, hol sok szellemes fel
kössön! őt hallottunk nem csak a jubilánsokra 
(Bencs László a város nevében is, Májcrszky 
Béla a partfogóság képviseletében, dr. Trajl-
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ler Samu a püspök, dr. Vietórisz József a 
régi Indítványok, Dömötör György es Bónis 
Menyhért a más felekezctüek nevében), liá
néin a főgimnázium felügyelőjére (Porubszky 
Pál), igazgatójára (Somogyi Gyula) s külö
nösen a tanács és tanártestület között fenn
álló testvéri jó viszonyra is (Martinyi József) 
stb. stb.

Szóval az estély is kiválóan sikerült s 
mi, a nagy közönség munkatársai és szó
szólói azzal az óhajtással fejezzük be értesí
tésünket, hogy Szlaboczky Imre és Mészáros 
Ferencz tanár urak öt ven éves jubileumukat 
is oly fiatalos jóerőben és jókedvvel érjék 
meg, mint a mostanit. Isten éltesse őket!

Karácsonyfa-ünnep  a köz
ponti kisdedóvodában.
Kedves, bajos ünnepély volt.
Kedves, bajos, szivet melegítő.
Üröm volt látni azokat az örömtől ra

gyogó szemeket, azokat a gömbölyű, mosolygó 
arezocskákat!

Hogy állták körül a csillogó karácsonyfát!
Csak a romlatlan gyermeki kedély tud 

örülni, élvezni igazán! . . .
Melezer Margit kisasszony a vezetése 

alatt álló központi kisdedóvó intézetben "Jl-én 
délután karácsonyfa ünnepélyt rendezett, kis 
tanítványai számára.

Nem lein tett száraz szemmel nézni az 
apró szentek repeső örömet, a mint az an
gyalka áltál hozott karácsonyfáról lehullott 
a lepel. Igazán olyan meghaló volt. a terem 
kőzejién gyönyörűen -uzdagon díszített ra
gyogó csillogó fenyő a alit, körűié pedig 
tagra nyílt szemekkel a gyerekek ujjongtak, 
ős kis leánynak. íiunak hozott az angyalka 
karácsonyi ajándékot, annyi részre van a 
Margit néni szive osztva.

A piczinyek gyönyörködtek a szépséges 
szép lábán, a nénik és báoik pedig a piczi- 
nyekben.

Mikor végre magukhoz « rtek a meglepe
tés okozta zavarból, vékony hangocskáikon 
rágyújtották erre a szép gyermek dalra:

Itt van h sz';p karáe<on> fa 
Minden ága 1 im-gi:tkva 
Angyal keink hoztak ide 
J j  gyermekek örömére.

Aztán elólópelt egv ökölnyi liucska és 
bátor er« s hangon felköszöntőtte a szeretve 
tisztelt fc,ügyelő bácsit, Sex y Gyula urat. 
Majd sorra bemutattak tudományukul, éne
keitek, verseltek, közben-közben olyan érde
kes epizódok fordultak elő, hogy nem ullta 
meg > nki nevetés nélkül. Egy kis leányt a 
ragyogó fa annyira konfundált, hogy a kért 
versike helyett újból hozzáfogott a szeretve 
tisztelt felügyelő bácsi újbóli felköszönté- 
séhez.

Hál egy kis moszat fiúval mi történt? 
Mikor Margit néni felszólította, rémesen ki
nyílt szemekkel ülve maradt. Újra fölhívták, 
meg sem mozdult. Erre az angyal türelmű 
Margit néni kézen fogta a kis renitenst és 
úgy vezette a nénik es bácsik elé, hát uram- 
tia, eközben leesett . . . leesett . . .  eh nem 
vagyunk Angolországban . . . .  Iceselt a
nadrágocskájaa kicsinek,ezért nem mozdult hat 
a kis lovag, de mikor öltözetben a meg
zavart harmónia helyre állt, olyan szépen 
elmondott egy harczias versikét, hogy csupa 
gyönyörűség volt hallgatni.

A versikék, köszöntök elmondása után, 
következett a játékszerek és csemegék szét
osztása. A kis leányok babát, a kis fiuk kar
dot, puskát kaptak. Olyan hangos öröm 
mellett fogadták a gyermekek a sok szép 
holmit, hogy a karácsonyfa majd eldült a 
meghatottságtól.

Végre énekeltek a kis babák, Ígérve, 
hogy jók lesznek mindig, ezzel aztán véget 
ért a bájos ünncpecske, mely ékes szóval 
dicséri Melezer Margit kisasszonyt.

Gratulálunk kis tanítványaival elért nagy 
sikeréhez.

n y í r e g y h á z a .

Hírek.
—  Ünnepi számunk. Ünnepi számot adunk 

a közeli karácsonyi ünnep alkalmából. Szo
kása uz a sajtónak, s ennek a szokásnak 
hódolni kívántunk mi is. — A rendesnél 
nagyobb terjedelemben jelentetjük meg lapun
kat s gondoskodtunk arról, hogy megfelelő 
színvonalon álló eredeti dolgozatokkal ked
veskedhessünk olvasóinknak. Kérjük, fogad
ják szívesen igyekezetünket, s kívánunk bol
dog ünnepeket!

— Kinevezés. < > fels g * Somossy Mihály 
debreczeni kir. Ítélő táblai tanácsjegyző al* 
bírót a már maros-szigeti törvényszékhez bí
róvá nevezte ki.

A nőegylet felolvasó estélye. Valiiban 
sikerült felolvasó estélyt rendezett a nyíregy
házi jótékony nő gylet az ág. Iiitv. evang. 
központi elemi iskola dísztermében u múlt 
szombaton, e hó 1 i-án. A hasonló czélokra 
kiválóan alkalmas terem — amilyben csuka 
villamos világítást nélkülözték az immár n i- 
gyobb világossághoz szoktatott szemek — 
szépen mértéit előkelő intelligens közönséggel. 
Elsőben dr. Bartók Jen), a helybeli ev\ ref. 
egyház tudós ifjú lelkésze ült a felolvas) 
asztalhoz es olvasta fel Sulnmmithról, az 
.Énekek »nekú“-nek erről a megragadó köl
tészettel megrajzolt női alakjáról s vele együtt 
az .Énekek éneké"-ről írott magas színvona
lon álló dolgozatát. Felolvasásaink egy részét, 
amely szorosabban a Sulummith történetével 
foglalkozik, lapunk ni is helyén találják meg 
olvasóink I tána Klór (jusztávné úrnő ját
szol la 11 Mén 1 Issol'.n Hondó capriccio sóját 
dilettánsoknál ritka tökéleh >- v "i technikával 
és igen helyes felfogásssul. A lólzugott taps
vihar után Jósa Mártha k. a. lepett ki az 
emelvényre és énekelte el S intuzza romáuezát 
a Paraszt becsületből <•> a Si lénia keringni 
Verő Györgytől észrevehető indispozicziój i 
mellett is olyan hatással, hogy a szűnni nem 
akaró tapsokra magyar dalokat is kellett éne
kelnie. Végül Maurrr I/tszh) űr adta elő az 
.Azok a nők" cziniű víg monológo*, a nyír
egyházi közön- 'g elolt jól ismert routinjával 
és tartotta folytonos derültségben hallgatóit. 
Az erkölcsileg oly szépen sikerült estély a be
lep'i dijak csekélysége mellett is száz forintot 
megközelítő tisztajövedelmet hozott a nőegylet 
pénztárába.

— Házasság kötés. Fördögh Dezső kir. 
tanfelügyelő e hó 10-én, vasárnap kötött 
házasságot Szöggényi Ida úrnővel néhai Szö- 
gyényi Emil leányával Jókén.

— Az átváltozott szobor. Említettük múlt 
számunkban, bog. a vármegyeház frontján 
levő két fülkebe Kallós Ede szobrásznál ineg- 
r. ndelt két szobor megérkezett. Akkor azon
ban a szobrok még nem voltak kibontva 
gondosan leszögezett ládáikból. Mikor aztán 
a ládákat felbontották, kiderült, hogy az 
egyik, amelyiknek Szent Istvánt kell ábrázol
nia, tényleg őt ábrázolja ugyan, de a másik, 
amelyik S/.abolcs-vezernck lelt volna a hihe- 
töl»*go? képmasa: ogv borotvált képű, fején 
koronái viselő, kezében az ország álmáját 
tartó alak, akiről lehűt mindent inkább fel 
lehet tenni, amint azt, hogy Szabölcs-vezért 
ábrázolna. Ilyen körülmények közölt ezt a 
szobrot — amely bizonyosan tévedésből kül
detett le — a vármegye természetesen nem 
fogadhatja el.

Uj ügyvéd. Dr. Szesztay /(titán a 
napokban telte le Budapesten az ügyvédi 
vizsgát, s irodáját Nyíregyházán nyitja meg.

Az árvák Karácsonya. A helybeli jóté
kony nőegyletnek évről-évre gyöngéd gon
doskodása tárgyát képezi az, hogy az árva- 
házban tartott árvák se maradjanak ki azok 
közül, akiket a Karácsony ünnepe a szeretet 
jeleivel örvendeztet meg. Az úgynevezett 
Karácsony szombatja előtti nap délutánján 
rendezik részükre a karácsonyfa-ünnepélyt, 
amelyen külünféle hasznos ajándéndékokat 
osztanak szét közöttük. Ez évben ma, csü

törtökön délután megy végbe ez a szerény, 
de a szerencséden kis teremtések szívecské- 
jébe örökre feledhetetlenül bevésődő ünnepély, 
a nőegylet pacsirla-utczai árvaházában. Ide- 
vonatkozólag a nőegylet elnöksége a követ
kező sorok közlésére kért fel bennünket: 
A helybeli jótékony nőegylct által fenntartott 
árvaházban a szokásos karácsonyfa f. hó 

I 23-ik napján d. u. 1 ,5 órakor fog az árvák 
' részére felállítani, mikorra az árvák iránt 
! érdeklődőket tisztelettel meghívja : a nőegylet 

elnöksége.
— Szűk a városháza Ezt sem igen ál

modták volna meg ezelőtt alig 22 esztendők
kel, amikor u városháza díszes és az akkori 
fogalmak szerint óriási terjedelmű palotáját 
felépítették, hogy két évtized elmúltával ki
csiny lesz az épület. Pedig ma mar az. Igaz, 
hogy nemcsak a városi hivatalok vannak eb
ben az épületben elhelyezve, hanem olt van 
a kir. pénzügyigazgatóság és adóhivatal is, 
de az ezek által elfoglalt helyisegeken kívül 
a többi helyiségek ma már a városi hivata
lok megfelelő elhelyezésére elégtelen. A pár 
év előtt épített emeletes szárnyépülettel együtt 
is. Már az elmúlt nyár folyamán szóba került 
ez a körülmény a képviselőtestület előtt. 
Akkor azonban azl határozták, hogy előbb 
kérdést lesznek abban az irányban, hogy a 
péuzűgyiguzgatoság és a kir. adóhivatal lé
szere a kincstár által kibérelt helyiségeket a 
mostani bérlet lejártával hajlando-e a kor
mány ismét bérbeveuni ? A tudakozódásra a 
napokban jött meg a felelet, amelyben tu
datja a pénzügyigazgatásig a várossal, hogy 
miután a pénzügyigazgatóság helyiségeinek 
bérlelo csak PJÜl-hen, a k*r. adóhivatalé pe
dig csak 1002-ben jár le, a miniszter már 
most határozott választ nem adhat. Egyide
jűleg azonban azt is tud itta a pénzügyigaz
gatóság, hogy a kir. adóhivatal helyiségei is 
elégít i nek mar a hivatal czéljaira s kérdi a 
városio|, hogy a hivatal folytatásit képező 
azon két helyiséget, amelyben mo.-t a városi 
adóhivatal pénztara van elhelyezve, nem 
volna-e hajlandó szinten átengedni ? Tehát 
kicsiny a kir. adóhivatal helye is. A város 
hivatalai közül meg a rendőrség és a városi 
adóhivatal helyiségei bizonyulnak napról napra 
elogtelenebbeknek, s őzen felül a rendőrség 
fogháza és lolonczhelyisége ma olyan .**/.'»• 
moru helyzetben van, hogy ezek rés'éré is 
okvetlen szükséges megielelő helyiségről gon
doskodni. I ym körülmények közölt most az 
a választás all a város előtt, hogy vagy az 
udvar liáluUó keres/.tép fi letét kell cmchtcsic 
építtetnie, vagy valamelyik más helyen is 
elhelyezhető hivatal részére másutt helyiség
ről gondoskodnia.

— Színházi hir. Deák Péter színigazgató 
társulata e ho 24-iken érkezik Nyíregyházára 
s itt deczember -ó ikén kezdi meg előadásait. 
Az előadások megkezdésére és n bérletre 
vonatkozó előleges szili házi jelentést Színház 
czimű rovatunkban találják meg olvasóink.

— Választás az izraelita hitközségben. A 
nyíregyházi izraelita stalusquo hitközségnél az 
elnök, alelnök. hét előfjárosági é* :n  kép
viseleti tagsági helyre a választás e hó •Jtí-án 
lóg a hitközség tanácstermében in-'gcjlchii. 
A választás, mely titkos sziv.izás utján tör
ténik, délelőtt 8 órakor veszi kezdetét. Külö
nösen az elnöki szék betöltése kelt nagy érdek
lődést. Az eddigi elnök Baruch Arnotd elle
nében dr. Flegmán Jenő ügyvéd megválasz
tása érdekébi n szervezkedett egy párt s most 
mindkét részről erősen folytatódnak a .válasz
tási mozgalmak."

—  A nyíregyházi ev. ref. műkedvelő dal
társaság saját pénztára gyarapítására, Bán 
Lajos ev. rel. tanító, mint karmester veze
tése alatt, 1808. évi január lió 8-dikán, 
szombaton, az ipartestület dísztermében táncz- 
mélatsaggal egybekötött dalestélyt rendez. 
Belépti díj: Személy-jegy 1 korona 20 fillér. 
Család jegy 3 korona. Kezdete este 8 órakor. 
Az estély műsora a következő: 1. Balatoni 
nóták. Uaal Ferencztől. Énekli a daltársaság. 
-• Béldi Pál halála. Hészlel Jókai Mór .Török



világ Magyarországon* czimü regényéből. 
Előadja Bán Lajos ur. 3. Népdal egyveleg 
Hodossy Bélától. Énekli a daltársaság. 4. 
Hajósdal. Eckertől. Énekli a daltársaság. 5. 
Lócó. Vig monolog Irta Gaál Mózes. Előadja 
Murányi Géza ur. 0. Magyar népdalok. Énekli 
a daltársaság.

— Köszönet. A nőegylet elnöksége hálás 
köszönetét nyilvánítja ezúton is Kiár Gusz- 
távné úrnőnek, Jósa Mártim kisasszonynak, 
dr. Bartók Jenő és dr. Maurer László urak
nak, kik szives közreműködésükkel lehetővé 
tették a f. hó 18-án rendezett felolvasó 
estély megtartását.

— Vadászat. A nyíregyházi vadásztársu
lat vasárnap, e hó 19-én a Császárszálláson 
körvadászatot rendezett, amelyen mintegy 
30-an vettek részt. A vadászat eredménye 77 
nyúl, meg 1 szarka és 1 hajtó. Az utóbbit a 
fagyos hóról oldalt pattant két szem sőrét 
találta. Az egyik az áilán ejtett jelentéktelen 
horzsolást, a másik a czombjába luródott 
minden komolyabb következmények nélkül.

Nyilvános számadás. A helybeli jóté
kony nőegylet által f. hó 18-án rendezett 
felolvasó estélye alkalmával a bevétel — a 
39 frtot tevő fetűllizelésckk <1 együtt — 
124 fit 70 kr., a kiadás 27 Irt 70 kr. volt, 
s igy az estely tiszta jövedelme 97 Irt. Felül
fizetlek* Kiár Gusztáv ur 5 frtot, Haas Mór 
ur 1- frtot, llias Ignácz rs Kiár Dávid urak 
2 Irt 50 kr. -2 Irt 50 kr!, dr. ifj. Bodnár 
István, dr. Flegmáim Sándor es dr. Kovácli 
Elek urak 2 — 2 Irtot, Halasi János és (imák 
Ödön unk  I iit 50 kr. 1 frt 50 krt, Braun 
Sándor, Deutsch Géza, I Vrenc/i Miksa. Fieg- 
mann B rlal ui, dr. Flegmáiul Jenő, Groák 
Lajos, dr. llias Emil, dr. Holímaiin Emil, 
dr. Járossy Sándor, Jóba Elek urak. Kiár 
Audorné urn . Kovácli Győző és Márkus 
Ká'ölv urak 1 — 1 Irtot, Epslein Lmka úrnő, 
Gira Miklós, Kiár L íjos m ik, Novak Gyuláne 
úrnő, .V N. es Zergenyi N. u ak 50 —50 krt. 
Fogadjak felülözeteseikért a nőegylet hálás 
köszönetét. Az elnökség.

—- Villamos-világítási czikkek raktára. 
Bégen érezték már mindazok, akik l ikasaikba 
a villamos világítást bevezetettek, egy olyan 
raktár Inamat, almi a \illamos világításhoz 
szükséges tárgyak megszerezhetők volnának. 
Ezen a hiányon segített most a nyíregyházi 
villamossági részvény-társaság, a varmegy. haz- 
teri Korányi-fele házban olyan raktárt, illetve 
üzletet rendezvén be, almi ezek a cziküek 
mindig készletben tartatnak es elárus'ttulnaK.

— Bolt-feltörések. A mull péntekről 
szombatra váradéira éjjel nem kevesebb, mint 
négy üzleti helyis g-t tűrte* fel Nyíregyháza 
kellős közepén. Feltörték az iskol i-ute/.a es 
nugy-kallói-utczu sarkán levő Fest-tele üzletel, 
Friss Lijos iskola-utczai üzletét, Soltész 
Kálmán városházién hentes boltját és Kot- 
tenburg Samu szeszes üzletét, az orosi-uteza 
elején. Frissnél és Rottenburguál az ajto- 
betetet feszítettek ki. s azutá i a belső ajtó 
üvcg-tibláját beülve, jutottak b ■ a balt- 
iielyiségbe. A m isik két helyen a kirak dokit 
ziró tucatokat csavarták le s igy hatoltak 
Ijj . A rendőrség a kori hajnali órákban a 
legszélesebb körű óvintézkedés két megtette a 
tel lesek kézreken lésére. A feltört üzletekből: 
Friss Lajostól 13 süveg ezukrot, 15 üveg 
linóm szeszes italt, fügét, 5 kilo füstölt liú-u. 
50—50 ki. rizs-, gríz- es köles-kását, •» Irinyi 
rézpénzt, 3 forint (Iliért, Iá rúd szalumit; — 
Boltenburgtól vagy 20 üveg pálinkát, 1 doboz 
brittunika- és kuba-szivart vittek el. Soltész
tól 15 kiló husi, szalonnát, 7 sódart, 5 kiló 
kolbászt, 20 kiló lüstölt szalonnát, cserébe 
azonban olt hagytak egy üveg Boltenburgtól 
került szoinorodnit. Sztdrek Ferencz rendőr
kapitány elrendelte a vizsgálatot azon rend
őri közegek el en, kik a kérdéses időben 
szolgálatban voltak.

Pénzverés 1898-bán. A valutarende
zéssel kapcsolatos arany-, ezüst- es nikkel- 
pénzverést a jövő évben is folytatják. Az 
1897. évben 18,150.000 korona értékben 
kivert 55,970.000 darab 20 és 10 koronás,

valamint 2 és 1 filléres pénznemeken kívül
1898-ban a következő pénznemeket fogják 
kiverni: arany 10 koronás 200.000 darab
2.000. 000 korona értékben; arany 20 koro
nás 780.000 darab 15,000.000 korona érték
ben; bronz 2 filléres 50,000.000 darab
1.000. 000 korona értékben; bronz 1 filléres
5.000. 000 darab 50.000 korona értékében; 
mindössze tehát 55,980.000 darab uj pénz
nemet fognak kiverni 18,050 000 korona 
értékben. E szerint arany 20 koronást 10.000 
darabbal többet vernek ki a jövő évben, 
mint kivertek a lefolyt évben, ez által emel
kedik is a kiverendő pénzeknek értéke 
200.000 koronával. A többi kiverendő pénz
nemek érléke és összege azonos az 1897-ik 
évivel.

— ..Hangulatok** lesz a czime Bartlia 
Miklós könyvének, mely a könyvpiaczon ka
rácsonykor fog megjelenni. Ez a könyv negy
ven darab prózában irt költeményt foglal 
magában ily czirnek alatt: Virrasztás, A nő, 
Könnyelműség, Cűsar győz, Ős apánk, Bíró
ság elölt, Ki a hibás, Az árva, Tapasztalás, 
Verőfény. Télen. A magának való, Jutalom. 
Vigasz. A holnap. A szerencsétlen, A halál, 
Megváltás, Templomban. A költő sorsa, A 
költő hivatása, É vérzés, Pásztor-tüz, Emlé
kezet. Otthon, Födélzetcn, Az árnykép stb. 
A ki Bartlia vezérczikkeit ismeri, az fogal
mai alkothat magának arról, hogy mily 
nyelvezettel, mily szingazdag festesse! és 
mily elragadó fantáziával vannak megírva 
ezek a költemények. A közönség körében 
szokatlan érdeklődést keltett ez a hir, hogy 
Birthálól szépirodalmi dolgozatok jelennek 
meg a könyvpiaczon. Birthat a „Magyar- 
ország* szerkesztősége bírta reá könyvének 
kiadására, s a „Magyarország4 most azzal 
kedveskedik olvasóinak. Iiogv Bartlia könyvét 
díszes kiállításban karácsonyi és újévi aján
dékul előfizetőinek ingyen fogja megküldeni. 
A könyvel mindenki megkaphatja, a ki a 
„Magyarország*-ra egy negyedévre előfizet. 
Az előfizetési dij (3 frt 50 kr.) bármikor be
küldhető ily eziiii alatt: „Migyurország* ki- 
adóhivatala, Budipest, San.tor u. V. Birthu 
művének bolti ára 2 Irt le-z és külön is 
megrendelhető a „Magyarország* ki adóhiva
talában. A „Magyarország* politikai napilap 
ez idő sz-rint a legjobban szerkesztett táp 
az országban. Legelső rangú íróink és pub- 
liczistáink ma k *-ts -gti-lenü! a Magyarországba 
imák. Első sorban Baríhi Miklós, az ország- 
n ik ma legragyogóbb tollú puhJiczistája, 
továbbá Páziu.indy P-nos, Hoek János, 
maga a főszerkesztő Holló Lajos. Hentaller 
Lajos, In .zdy László stb. ni pró!-napra a 
legélénkebbé legelevenebbé teszik a ma
gyar olvasóközönségnek ezt a kiválóan ked
velt lapját. A Magyarországban jelennek meg 
azonkívül Móra Istvánnak országszerte fel
tűnést keltő tárezai. Úgy, hogy a ki eleven, 
jól értesült és igazán első rangú hírlapot 
akar olvasni, az bátran a Magyarországhoz 
fordulhat. A „Magyarország*-ot nemcsak 
nemes, előkelő hangja, -gyenes, nemzeti 
iránya és minden tekintetben hozzá férhet- 
lensége teszi a magyar olvasó közönség előtt 
becsessé, hanem az is, hogy a c alád min- 
d*n tagjának nyújt kellemes szórakozást. 
Tárezái, regényei, eleven hívei, párisi divat
levelei stb. a legkedvesebb olvasni ínyt ké
pezik. A Magyarország az éijeli postával 
küldetik szét, úgy hogy reggel már az or
szág legtávolabbi részeiben is ott van. Mily 
előny ez a hivatalnoknak, földbirtokosnak, 
kereskedőnek, iparosnak és minden intelli
gens embernek, hogy más lapokat megelő
zőleg olvashatja már reggel mindazt, a mi 
az országban és külföldön történik. Az or
szággyűlést, a hivatalos közléseket, a bel- és 
külföldi tőzsdei zárlatokat, szóval mindazt 
a mi nemcsak érdekes, de az illetőnek állá
sának és üzletére nézve is nagv befolyással 
van. Tudjuk, hogy mily előnyösen használ
ják fel egyesek, ha valaki egy nappal, vagy 
fél nappal el van maradva az eseményektől. 
A ki ma egy fontos hirt előbb tud meg, az 
mérhetetlen előnyben van a többiek felett.
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A „Magyarország* mindenkire nézve lehetővé 
teszi ezt a korai és megbízható értesülést. 
Ez biztosította a Magyarország részére azt 
az óriási elterjedést, a minek ma örvend. A 
„Magyarország*-ra legczélszerübb postautal
ványon előfizetni akár egy hóra, (1 frt 20 
kr.) akár egy negyedévre (3 frt 50 kr.) 
Czim: Magyarország kiadóhivatala Budapest, 
Sándor u. 2. A félévi előfizetési dij 7 frt, az 
egész évi 14- frt.

Sz inház.
Eló'leges színházi jelentés és bérlet hirdetés.

Tisztelettel értesítem Nyíregyháza város 
és vidéke n. é. közönségét, miszerint 4* tag
ból álló, a vidéki színészet jelesebb erőiből 
szervezett dráma-, vígjáték-, népszínmű- és 
operelte színtársulatommal és sajat zene
karommal folyó 1897-dik évi deczcmber hó 
24-dikén nagyrabecsült városukba érkeztem, 
s ezúttal 30 előadásra tervezett működése
met ugyancsak folyó évi dcczember 25-én 
megkezdem. Műsorom a budapesti színházak 
kiváló újdonságait foglalja magúban.

Mélyen tisztelt n. é. közönség! Igazgatói 
pályámon sohasem volt szokásom hangzatos 
Ígéreteket tenni, de átéreztem hivatásom ma
gasztos voltát, s tudtam, mivel tartozom a 
közönség műigénycinek kielégítésére, s hogy 
én is csak úgy számíthatok a közönség tá
mogatására. ha jo műsort adva és jó elő
adást tartok.

Főtörekvésern tehát az, hogy jó műsor
ral és egybevágó szabatos előadásaimmal a 
n. é. közönség megelégedését és pártfogását 
kiérdemeljem.

Nagy társulatom fentartására azonban 
biztosítékra van szűk égem, s a biztosíték 
erre a bérlet, mire nézve a nagyérdemű kö
zönség becses pártfogását kérem.

Bérlet árak *•» előadásra: Páholy 1 0 
forint. I. Támlás 30 forint. II. Támlás 24 
forint. Erkély I. sor 24 forint.

Bérelni lehet: Jakobovits Fanny k isas
szony szivartőzsdéjében és Köuilcy Gyű a 
titkáromnál.

A még tájékozatlanságunkból eredő ke’- 
Ictuelfenségek kikerülés*- végeit t»lje* liszt - 
letlel kérem a t. régi b>»ríő;el. hogy rendes 
bérelt helyeiket Jakobotils Fanny k. a. -zi- 
vartőzsd**jében előjegyezni >ziveskedjenek, ne
hogy esetleg azt másnak adjuk el.

Berietpénzek előre nem fizetendők.
Kiváló tisztelettel

Beák Péter,
it budap-nti Ki*faiudi j/.inhá/. 

ig .xgatója

A szép Su lam m ith  története.
— Az _ Énekek-éneké “ - höl.

(U<:-zl<*- d . Marták Jenó ev ref. lelkész dec*. 18-án 
ta rtó  t felolva*ú«ib>1.,

Sulaiirnithol. a szép pasz.torleányl, kinek 
iinr j g y -e  is volt egy előttünk ismeretlen 
pís/.toiliu. akarata ellenére elhurczolja Sala
mon kiialy. meit megszerette és feleségévé 
akarja tenni. Megpróbálja azonban a leányt 
magihoz édesgetni, hogy szívét megnyerhesse. 
Elárasztja mindennel: — ami fényűzést az 
elme kigondol es a föld megadhat az ö 
gyermekeinek, azt mind oda rakja Snlammith 
lábaihoz. Úrnővé teszi palotájában, melynek 
pompáját és fényűzését kelet ragyogó fan
táziája hozta össze. Mind hiúba! A pásztor- 
leány hajthatatlan marad. Sóvárog, epedez 
es egyre csak n pasztorliu után vagyako/ik. 
A király szerelme nem kell neki, sőt gúnyolja 
és megveti; ő csak azé akar lenni, kit forrón 
és igazán szeret. Fel-felsohajt: vajha csak 
egy csókot kaphatna tőle, hiszen az ő sze
relme édesebb, mint bármely pompás, királyi 
ital! — És amint ott ábrándozik a királyi 
palotában, hirtelen, csak képzeletben, meg
jelenik előtte a pásztor liu, rögtön fel is szó
lítja, hogy ragadja ki őt és vigye el a ki ályi
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palotából messze-raessze, ahol szerelmüknek 
ölhetnek. Hiszen neki csak egy vágya van: 
azé, a pásztorfiué lenni mindörökre. A biblia 
eredeti héber költeményének a verses alak
jában igy hangzik e rész :

Egy csókot adj nőkéin szivem szerelnie ! 
Hiszen a bornál szerelmed édesebb !
Kellemes illa t drága szép neved 
Szerelmes is beléd sok szép leány ! —
Yigy magaddal, fussunk innen e l !
E palota s a rabló király egyiránt 
Minden csak teher i t t  nekem- 
S ha távozánk, majd vígan leszünk 
Szerelmed édessé teszi éltünk napjait.
Bizony szerelmes lehet beléd sok leány !

De amint ezt elmondja Sulammith. hir
telen elkomolyodik Tekintete önkéntelenül 
odaesik a királyi udvar fehér arczu palota- 
hölgyei felé. Megszégyenli magát, mert ő 
olyan fekete. S megvillan agyában két gon
dolat ; először, hogy ő nem oly szép, mint 
a többiek, S másodszor megvillan női lelké
ben a gyanú, hogy Ót, — az egyszerű nap
barnított leányt kigúnyolják a többiek. Kiég 
büszke ugyan, hogy magát szépnek állítsa. 
De azért jónak látja, hogy igazolja is magát. 
Elmondja, hogy testvérei kiküldték szőlőt 
őrizni, s ott összeegette arczát a nap. Am, 
amint ezt mondja, eszébe jut, hogy bizony 
ő nem tudta megőrizni a szőlőt, mert foly
ton a pásztorliura gondolt. Ekkor újra meg
jelenik képzeletében az, es kérdezi tőle, hogy 
hol van es kéri, hogy adja tudtára, hol őrzi 
a nyájat. így hangzik e rész:

Fekete vagyok én. mint Kédár sátora,
De szép vagyok, mint pompás szőnyege.
T i lányok, kérlek én. n szóljatok nekem. 
Hisz forró nap süté m*-g arczoinat.
Mert testvérim a szőlőbe k ü ldenek  . . .
. . .  Ah ! úgy nem ludám a szőlőt őrizni.
Hisz rád gondoló* lelkem, mindenem.
Hol. hol legeltet ,z most ? mond. fogy én 
Ne kérdezzem soká, hasztalan. —

S most közbelép a király. — Udvarolni j 
kezd a szép Sulamrnithnak:

Szép, szép vagy te, én szere mesem.
Két szép szemed, mint fényes két galamb 
Szúró tövis között sugár szép liliom.
Van-é nálad szebb kerek nagy világon ?

Valóban felséges a rajz. Sulammith két 
szeme olyan csábosán ragyog, mint két 
galamb fényes tollai s e mellett oly szelídek, 
mint a galambok. Sőt a király annyira megy 
Sulammith dicséreteben, hogy a többi leá* 
nyokat csak szúró töviseknek mondja Sulam- 
mithoz kepest, ki olyan, mint a szúró tövis 
között a sugár szép liliom. Találóan mondja 
egy nagy tudós, hogy már ennél nagyobbat ; 
Salamon csakugyan nem mondhatott Sulam- , 
mithnak.

Sulammith azonban mind e szép szavakra 
meg sem indul. Meghallgaja ugyan a király 
szavait, de lelke egyre ott időzik a pásztor- 
fiúnál. Elmondja, hogy ott, hol a pásztorfiu 
van, nincs pázsitos fü, üde lomb, de van 
szép hajlék, ezédrus és «ziprus gályákból.
S ő be is éri ezzel! S itt hirtelen szúrást 
érez szivében, érzi, hogy szerelmének a betege. 
És felsóhajt:

Gyógyítsatok meg kérlek engemet,
Mert szerelmemben beteg vagyok.
Titeket, óh lányok ! kérve kérlek én.
A futó sergékre s a dámvadakra 
Erővel óh ne költsétek fel a 
Szerelmet, majd magától ébred az !

E felsóhajtás kifejezi Sulammith minden 
gondolatát. Kéri a leányokat, hogy ne igye
kezzenek szerelmesek lenni, hiszen abban 
csak fájdalom, meg tengernyi gyötrelem 
honol. S mint igazi pusztai leány, a zergékre 
s a dámvadakra kéri a leányokat, hogy hall
gassák ftieg őt.

Hiúban azonban a panasz és sóhaj, — I 
hiába a kérés a leányokhoz. — Sulammith 
mindig c«ak a pásztoríiut látja mindenütt.
Még álmában is vele foglalkozik. Ezt fejezi ki 
az, amit a költemény további részeiben mond:
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Almodám, s a néma éjszakán 
Kerestem én őt mindéi ü tt ,
Kerestem, ab ! de nem találtam ,
Hadd-hadd kelek fel, s hadd bolyongjam át 
A város piaczát, s te reit.
T n rátalálnék o ttan  valahol!
Ah Istenem, mért nem találom meg ő t? !  . . .
S mig járók, ő rjárat jö t t  tzetnbe rám : 
„Láttátok-e lelkem szerelmesét ?“
Az őröket alig hogy elbagyám.
Elembe jön, kit lelkem szeret.
Megfogtam, nem eresztém továb1',
Anyám házába vezettem . . .
T iteket, oh lányok, kérve-kérlek én 
A futó zergékre s a dámvadakra.
Erővel ób ne költ étek fel p.
Szerelmet, majd magától ébred az!

Tehát Sulammith álmodott. Álmában 
kereste hű pásztorát, kereste mindenfelé — 
Éjjel bekoborolta a várost, még az őröktől 
is tudakozódott. Végre sok bolyongás és 
keresés után szembe talélkoznak — amint a 
leány álmodja — az egymást hiven szeretők. 
S a leány megfogja a pásztoríiut és haza 
viszi, hogy ott bemutassa, mint szive egyet- 
!en-egyét.

Eddig az álom. De Sulammith inég ébren 
is álmodik; mintegy hallani véli a pásztortiu 
szavait, melyeket neki m ond:

Szivem raboltad el édes angyalom.
Egy pillantásoddal raboltad el.
Szép szerelmem, ajkidról szinméz csepeg,
Méz és tej édesítik nyelvedet,
S kedves illa t vesz körül m indenütt.

Majd újra álmodik Sulammith. Ez már 
busább, mint az első. Azt álmodja, hogy 
kopogtatott ajtaján a hű pásztor, — ő jött, 
az ajtót kinyitotta, de nem talált senkit. — 
Szétnézett az utczán is mindenfelé, mig végre 
ráakadlak az éjjeli őrök, és mint kót orgól, 
kegyetlenül megverték. Halljuk csak ezt az 
álmot is:

Alszom, ám szivem nem tud nyugodni.
S kopogtatást hallok csendesen,
„Testvérem, drága kis galambom.
Kedves angyalom, bocsáss be engemet. 
Bocsáss be kérlek, fejem harmatos.
S hajfürtim et megcsapta éjji köd“. 
Megszántam ót, elébe siettem,
Hogy szegénynek ajtó t nyissak én.
Ajtót nyitok, de ja j ! Szerelmesem 
Nincsen sehol, csak hfllt helyét lelem.
Oh mint álltam  én o tt szegény lélektelen !
S kerestem, de nem lelém sehol . . . 
ügy  hívtam  . . és ő — nem felelt nekem !
S a mint fájdalmamban o tt kesergém,
Rám ta lá lt az é.iji őrök serege,
8 megvertek engem kegyetlenül . . .
Oh lányok, kérlek én, ha lá ’játok 
Szerelmesem hol van. mit teszen ?
Mond jé tok ah. szóljatok nek i:
Hogy beti g  vagyok szerelmemben!

De nézzük már a darab végét. Boldog 
az, aki küzdeni tud, mert az győz minden 
esetre. Sulammith is küzdött és aztán győzött. 
Vágyva-vágyott izive választotta után es — 
vágya teljesedett.

S itt következik a boldog szerelem. — 
Karöltve sétál a szerető pár a mezőkön, s a 
pásztorok önkéntelenül kérdezik:

Ki oly boldogan köze’g o tt a rét felől- 
Ki az o tt kedvesének karjain ?

Megismerik benne Sulammithot, ki jegye
sével mind közelebb és közelebb jön. Szinte 
látják az ő szivükben a tengernyi boldog
ságot, leikökben a kimondhatatlan édes énei
met. Végre egészen közel jutnak. Ott talál
ják meg az almafát, melyről Sulammith 
megismeri, hogy egyszer — régen — kedvese 
ott szunyadott, míg ő álmai felett őrködött. 
S a visszaemlékezés könnyeket csal szeméből, 
és elmereng boldogsága és szerelme érzeté
ben. S aztán gondolkodni kezd, végig fut 
szereim** egész történetén, majd odahajtja 
fejét hű pásztora keblére, és oly ineginditoan 
kéri, hogy ne hagyja őt el soha sem. Igaz

szerelmére kéri őt, melyet egész mélyében 
átérzett ő, ki tudja, hogy micsoda érzelem az : 

„Ne hagyj engem soha, egy perezre sem. 
öleljenek á t m ndig karjaid  . . .
Ah, mint a halál, a szerelem oly erőn,
S a sírnál Ián kegyetlenebb!
H eh ! lángjai, gyilkos lángok.
Tüzes ángok, Jehova lángjai.
Igaz szerelmet vízözön sem olt,
Hullámokon hatalm a győzni fog.
Ígérd bár érte  minden kincsedet,
Gazdaságod gúnyolja s megveti."

K a rá c so n y -e s t i kép.
( I r ta :  G alanffy Lajos.)

Mindenkinek meghozza örömét a kará
csony, mindenkit meglátogat az ég kegyelme, 
mindenkinek bekopogtat ablakait az öröm. 
. . . csak en virrasztók kis szobácskámban 
egyedül . . . reménytelenül. A kit az en 
szerető szivem vár, az nem jön, az nem ér
kezik: nem kopogtatja meg ablakomat.

Olyan metsző, olyan hideg kint a téli 
szél, mégis annyi sokan járnak kelnek fel s 
alá az utczákon . . .  a ropogó báron. Az 
ismerősök beköszöntenek egymás ablakán, s 
mint ez kis-faluban szokás — kicserélik egy
másnak szánt ajándékaikat, s aztán boldog 
karácsony ünnepeket kívánva, tovább men
nek . . . ismét másokhoz, egy baráthoz, egy 
jó rokonhoz . . .  kit hová vezet e napesti 
óráiban szive, vágya, gondolatja.

Senkisem teríti be házának ablakát, 
melyen át 4  ragyogó gyertya-fény hosszú 
ezüst sugár-utat vet a megfagyott hóra, 
mindenkinek szabad benézni ma az ablakon, 

* gyönyörködni a karácsony-est örömeiben, 
megnézni a gyermekek „betlehem‘ -jót, kará
csony-fáját, meghallgatni a „háromkirályok" 
éneket: hiszen ez az est nem az egyeseké . . . 
egy családé; a karácsony-est az egész ke
resztény világé.

Csak az én kis ablakom van fehér lepel
lel beterítve csak én zárom el kis szobám 
derengő világát, csak en nem akarom fogy 
betekintsenek hajlékomba. Ne lássak meg a 
kiváncsi szemek, hogy én vagyok az elhagyott, 
hogy csak nekem nincs karácsony estém, 
nekem . . .  az özvegy edes anyunak, kinek 
szemeiből könnyeket sajtol a bizonytalanság.

Kezemben van a kedves gyermek, a jó 
fiú levele. Elolvastam tízszer, százszor . 
felcsókoltam száraz ajkammal minden sorát, 
ugyan annyiszor örömkönnyekbe fürösztém 
minden betűjét, hiszen ő irta nekem saját 
kezűleg a kedves sorokat. Szivéből, leikéből 
fakadt annak minden sora, hozzám irta . . . 
az édes anyához, kit azzal örvendeztetett 
meg, hogy karácsony estéjén szerető szi
vemre fog borulni.

Elrendeztem mindent szépen, fellocsol
tam, kisepertem kis házam pitvarát, szobá
ját. inegtőrülgettem reszkető kezeimmel a 
szegényes bútorokat, a fali almáriumot, 
ebben a kapcsos szent bibliát, a réz karikas 
pápaszemet, beterítettem a korhadt asztalkát 
piros sávolyos abrosszal, közepére tettem a 
inázos korsót friss vi/zel . . .  a puha kalá
csot, melyet én kezeimmel dagasztottam, s 
magain sütöttem ki a búbos sárkemenezében. 
Itt várja őt, az egyetlen gyermeket a friss 

1 tepertős pogácsa, a vetett ágy, melynek 
puha párnáit, könnyű dunyha takaróját ma 
húztam be megfoltozott cziháimmal. Minden
nel, minden jóval várja ót szerető szivem, 
csak ő nem jón, csak ő nem érkezik . . . 
csak én virrasztók egyedül.

A nádas fedelű házikó gerendás szobács
kájábán öreg karszékében ülve beszélgetett 
önmagával egy elmaradt özvegy, szerető 
gyermekét haza-váró édes anya.

Haliga! — folytatja tovább az özvegy- 
nő — éjfélt üt az óra. Harangoznak. Ide 
hullik kis faluin tornyának ezüst csengésű 
hangja, ejféli misére hívogat szép szavával. 
Megyek < n is, elballagok a többiekkel uz 
Istenházába . . . leborulok szent oltárának



zsámolyára s kérni fogom őt: hallgassa meg 
az én forró könyörgésemet, az édes anyá
nak könyörgését, óvja meg egyetlen örömö
met . . . fiamat! minden bajtól, terjessze ki 
reá vándor útjában áldó karjait.

.Vem . . . nem í az nem lehet! baj nem 
érhette őt azért, hogy késik, az Istent félő, 
az imádkozni tudó gyermeket, öreg napjaim 
támaszát, vigaszát . . . őrzik az angyalok, a 
te angyalaid, jóságos Istenem!

Fagyos éjji szél hasítja át a levegőt, 
sűrű nagy pelyhekben hull alá a hó, a ka
vargó orkán betemeti mindenütt az utat, a 
gyalog ösvényt.

A kis erdő keskeny utján egyedül ha
lad egy vándor ifjú, ki egész testében di
dereg.

A hideg szél átjárta gyenge ruházatát, 
lassan, fáradtan halad előre, gömbölyű arezát 
kipirositotta a hideg levegő, ujjai görcsösen 
szorítják a vándorbotot, s a nehéz sóhajok, 
melyek olykor-olykor ajkain elhalnak, azt 
mutatják: közel van a kimerüléshez.

Meg-megáll . . . széttekint . . . nem 
ismeri ki magát hol és merre jár . . . fárad
tan támolyog egy nagy odvas fa tövéhez, s 
édes anyját hívogatva, kimerültén roskad a 
hideg hó ágyra.

Az ifjú vér, az ifjú lélek nem enged 
neki pihenőt, pár perez alatt felocsúdik ká- 
bultságából, néz, figyel . . .  a távolból elhaló 
iiarangszo üti meg füleit.

Az a harangszó, az a tudat, hogy ma 
karácsony estije van . . . hogy a legjobb 
edes anya várja őt, a kinek Ígéretet tett, 
hogy szerető keblére borul e napon, uj erőt 
kölcsönöz fáradt tagjainak. Felkél a hideg 
hó agyból és — útra kél, más irán)t vesz, 
arra tart, honnan a harangszót hozza felé 
az éjjeli szél, s nem sokára a kis erdő vé
gire jut.

Itt im gall, ismét szét tekint s szive nagyot 
dobban az örömtől.

Kz a dombhát itt — tagolja magában — 
édes falum zsellcrségének aranykalászt termő 
gazdag bányája, azok a fekete csikók keresz- 
tül-kasul rajta — melyekről a kavargó szél 
elseperle a havat — azok az egyes dűlök utai, 
a He lyeken annyiszor futkarozott társaival... 
amott távolabb a kerek rét . . . melynek meze
jén forró nyári nap hevében órahosszat űzte 
a szép szárnyú pillangókat . . .  s az a nagy 
odvasfa o|t, melynek tövében daléit és azok 
a többi szép magas fák mind régi-régi isme* 
rősök. Amannak legmagasabb sudaráról szedte 
le a lépés bogyókat, ezeknek lelógo ágain 
milyen gyakran himbálta magát, s hányszor... 
óh! de hányszor szedte agairól meleg fészek
ből a sipogo madár fiukat.

Hogy nem ismerte 6 fel előbb a magas 
fakat! hogy tudott ő itt eltévedni!

Egy pillanat alatt átfutott gondolatában 
c szép emlékeken . . . s azután sebes léptek
ben elérté kedves falujának szélső hazait, majd 
a drága szülei házikót.

Csendesen, szívdobogással lopódzott az 
ablakhoz, melynek üveget ritka szála fehér 
függöny takarta be. Beláthatott, benézhetett 
a kis házba. O.t ült a szerető edes anya az 
ö agya lábainál a szalmával bevont karos 
székben, kezében tartotta a nagy kapcsos 
bibliát, orrán volt a rézkarikáju nagy kerek 
pápaszem . . . imádkozott csendesen . . . Még 
azt is meglátta, mint peregnek alá a könnyek 
szemeiből.

Tovább nem bírta nézni, elhagyta az 
ablakot, oda lépett a nád fonása kerítéshez. 
Betaszitotla csendesen kiskapuját s lábujhegyon 
a pitvarajtóhoz sietett.

Ismerte a závárt, ujjával félretolta a záró
szeget . . .  pillanat alatt a kis pitvarkában volt.

Mikor kezét halkan a kis szobácska ajta
jának nyitjára tette, egy éles és mégis oly 
édes sikoly hallatszott ki a szobából:

.Fiam! egyetlen édes gyermekem!*
Az utolsó szónál már egymást ölelték a 

szerető szivek . . . aztán csókokban fürdőitek

n y í r e  g  y  h  a  z  a .

a kedves arezok, a didergő ajkak, a villogó 
szemek, a göndör hajfürtök. Sírva . . . nevetve 
dadogott egy pár szót a jó anya érkező fiá
hoz s mikor már belefáradt a csókolódásba, 
az ölelésbe, u kérdezősködésbe, szivének öröni- 

| árjában odaborult a kedves gyermek keblére 
I s kizokogla magát csendesen . . .
J Óh! Van-e, óh! lehet-e ennél szebb 

karácsonyestéje egy édesanyának?

Szoc ia lizm us.
I r t a : P á frán y .

Mi az?
Mi az a vérfagyasztó zaj gás?
A Phlegeton partján őrült paroxizinus- 

ban tépi, szakgatja egymást, három gonosz. 
Sikoltozásuk btcsengi az irtózatos helyet és 
kihangzik az örök tűzre ítéltek tompa hór- 
géseből.

Az eltorzult argzu Famis és a halálfejü 
Egestas fojtogatják a sárban Szocializmust a 
vörös testű buta boszorkányt. Körö.-körül 
fel van lurva az iszap es gyökerestől kifor
gatva a bűzös mocsári flóra.

— Pusztulj közülünk! Sikoltja Egestas, 
és hegyes körmeivel véresre marczangolja a 
legázolt Szociáliztnus torkát.

Az fuldokolva védi magat. — Kiaszolt 
ujjaival vadul kapkod a levegőbe. Már eler- 
nyed. nem k**pes védekezni; támadói mind 
mélyebbre és mélyebbre gázolják a sárba.

Egyszerre mint a l'elzudult hegyek hara
gos mordulása, mély földel reszkettető uga
tás hallatszik.

Sziszifusz ott hagyta kövét, elszabadi- 
tolta lánczárói Cerberust és neki uszította 
magas jókedvében a marakodó gonoszoknak. 
A három fejű kutya lángoló szemekkel, fog
villogtatva rohan a sárban felrengők felé. 
Nehéz láncza csattogva kígyózik utána amint 
áttörtét a nozóton.

Sikoltva ugrottak szét a verekedők.
A gyors Iáim Fames vad futásnak eredt, 

magával vonszolta hajánál fogva kedves paj
tását Egestast, az averzabilis szijnrtyót. — 
Szociálizmuz is feltápászkodolt de mielőtt 
nr neküllietett volna, csipejem-1 kapva vissza
vágta Cerberus az iszapba, aztán elkezdte 
marni, harapni.

— Segítség, segítség! — üvöltött a kín
zóit boszorkány.

Hirtelen leröpfilt róla és jókon  távol
ságban az átkos hin ír közt csobbant le a vad 
kutya; aztán farkát maga alá rántva vonítva 
oldalgott tovább.

— Megint marakodtok? — Dongott hatal
mas szava a pokol urának.

Plútó rántotta el lánczánál kapva az
ebet.

A sárral, vérrel fedett Szociálizmus resz
ketve állt labra hatalmas ura elölt.

— Megint marakodtatok?
— Belém kötnek mindig! Yaczogta a 

megrémült szörnyeteg.
— Ismerlek nyomorult, viszályt kereső 

gonosz. Nem tiporlak e l; arra, hogy meg
semmisítselek nem vagy érdemes, hanem ki
vetlek a pokolból. Pusztulj bestia! szemem 
elé soha többe ne kerülj!

Kevés idő múlva hatalmas evező csa
pásokkal hajtotta ronda csónakját a Styx 
néma habjain a zúgolódó öreg, a pénzsóvár 
Cháron, a túlpart felé.

A csónakban hatul gúzsba kötve fet- 
rengett a száműzött Szociáliztnus. —^Guban- 
ezos vörös haja messze úszott utána a sötét 
vizen. * **

Pompás dolga lett a kivert gaznak, csak 
a szeme villogásáról lehetett még megis
merni.

Ki van öltözködve. Valami nagy hiva
talt kapott. Zsebeit csak úgy húzza a sok 
pénz. Ne csodálkozzunk, hiszen — honos 
habét onus — zsebeiben az a csengő nehezék 
a hivatalával járó teher.

A bősz Szociálizmus szép karriert csinált. 
Most Messiás, nép szabaditó. Faluról falura 
jár, úgy fejtegeti büzliődt eszméit a vagyon
közösségről, az emberi ekvalitásról.

És milyen bőkezű, milyen gavallér!
Százával osztogatja a holdakat azért a 

p ír rongyos forintosért, a mit nyomtatvá
nyaiért zsebbe sülyeszt. Az — Óh nép — 
bálványozza, hisz szavainak, reméli, hogy 
Ígéretei beteljesülnek.

És terjed a tan, mint a pestis. Nagyobb, 
nagyobb tért hódit, tanyáról-tunyára jár. A 
számadó gazda, a világos fejű paraszt már 
— cucilisla. — Esküdt uraimék benn a falu
ban — cucilisták.

Az Istenadta szamarai! Egyszerű ész
járásuk meghibbant. — A könnyű vagyon
szerzés elhomályosította szemüket.

Oh ez a ragály veszedelmesebb a dög- 
halálnál, ez a lelket inficiálja. Rendre szedi 
áldozatait, faluról falura, vármegyéről vár
megyére jár, a hol megfordul, ott hagyja 
szennyes nyomát. — Lázongó, elégedetlenné 
teszi az imént még sorsával megbékült föld- 
mi vcst. Rendbontó, rombolásra vágyó csőcse
lékké a napszámban dolgozó férfi cselédsé
get és belvillongást előidéző hazaárulóvá a 
külömben honáért halni tudó polgárságot.

Urain, szabadíts meg a gonosztól!
* **

Kenézen sokadalom van a piaczon.
Cucilista-gyülést tart a környék népe 

Holnap katonaság szállja meg a falut, mi
tévők legyenek; öljenek-e, haljanax-e? Arról 
lesz a beszéd.

A hol legsűrűbb a nép, vörös szövetle! 
bevont pódiumon áll Szociálizmus, a kivert 
gonosz.

Megelégedetten pislog körül. Kaján vi
gyorgásában van valami rettenetes megelé
gedettség, a mint szét nézeget a baltás, vas- 
villás sereg fölött.

Zsebéből nagy osztenlációval Írást húz 
elő. Szét teregeti maga előtt, aztán messze 
csengő hangon megszólal:

— Sanyargatott véreim! Igába fogott test
véreim! Kirabolt családapák! Más in k dol
gozó koldusok!

Kezemben van a központi intézőség le
vele, melyben a legvégső ellenállásra buzdí
tanak mindnyájunkat. Osztozunk, nem alku
szunk és ha kell meghalunk, de jogainkat 
nem hagyjuk!

Nem folytathatta. — Eget, földetrázó 
zengés közt, sötét felhő kerekedett a meny
boltozaton, a reszkető emberek feje fölött. 
A felhő gomoly egyszerre süketítő csattanás- 
sal hasadt kette és belőle vakító fényözön 
tört elő, mely elárasztotta az egész vidékét, 
mint a magas éjszak éjéit a sarki fény. A 
nagy fényesség közepén ott állt mozdulat
lanul, fenseges arczán végtelen szomorúság
gal: Hungária. — B.il karján czimeres paizs, 
jobbjában szeles kard, mellen pikkelyes pán- 
czel, fejen ragyogó korona.

Nézett, merően nézett, szótlanul, szo
morúan elvakult, ellene lordult gyermekeire. 
.Szomorú nézése úgy fajt a szívnek, hogy 
sokan zokogva hulltak térdre, és kínok közt 
jajgatva -tépték hajukat.

A felhő összezárnit. A látominy eltűnt.
A szemek kinyíltak. A nép lattá az ör

vényt, mely felé botorkált, látta a vészt, 
melybe magatartásával iiazáját sodorja, Szo
ciálizmus halálos sáppadtsággal arczán állt a 
pódiumon. Kezéből kihullott az írás. Szemei
ből a gyűlölet egész pokla áradt a nép fele.

Amint a magukhoz tért emberek oda- 
néztek, hirtelen vad ordítással rohantak reá. 
Száz balta emelkedett feléje s a következő 
pillanatban Szociálizmus szétlocscsant kopo
nyával hevert a sárban, melyet kizuhogo 
vére kevert körültc.
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C S A R N O K . 
K irá n d u lá s  a  szom szédba.

Irta: Csongor József.
(Folytatás.)

Közvetlenül az ajtó melleit ültem, s igy 
valamennyi vendéget jól megfigyelhettem. Az 
etkező túlsó részén francziák ültek, vagy 
tízen képeztek egy társasagot, élénk kézmoz
dulatokkal hangos vígsággal beszélgettek. Két 
asztallal lejebb vastag, inorózus arczkifejezesü 
úr itta szorgalmasan a sörét, s bosszúsan 
igazította meg orrcsiptetöjét, valahányszor a 
társaság hangosan dkaczagta magát; pedig 
ez minden ót perczben ismétlődött.

Tőlem balra a r a ka mád pár ült, a szalvé
tát hatalmas fülekkel megkötve a nyakuk 
köré csavarták s igy láttak neki a levesnek, 
mely a férfinak rendkívül ízlett, ki is kana
lazta az utolsó csöppig, az asszony lassabb .n 
evett, s óvatosan nézett köröskörül. Mikor 
aztán latta, hogy a szakács barna színű 
főztje csekély keresletnek örvend, hamarosan 
ö is letette kanalát, miközben gyanakvólag 
épen rám nézett, vájjon nem kísérem e figye
lemmel?

Diskrétül hirtelen elfordítottam fejemet, | 
s a széles, hatalmas ablakon kezdtem kinézni, j 
Az étkező mindkét fala csupa ablak volt, a \ 
jobb oldalon nehány le volt eresztve, csak i 
úgy özönlött be rajtuk a déli naptol föl- 
hevült, fenyves lég. Valóságos tengeri utazás 
volt ez, mindkét oldalon végtelen fenyves
tenger úszott szemközt velünk.

Szemünk és gyomrunk egyaránt élvezett, 
mert a menüt az alsó tálra füredi vendéglős 
s/.ikacsa nemcsak ügyesen áhítottá össze, 
hanem — a borsó-leves kivételével, melytől 
nehányunk hát i szinte borsodzott — kitünően 
valósította is meg. A s>zalvetás férj például 
a tojásos o neletteből háromszor is vett ; 
kedves neje ugyan Csóválta erre lejét, de a 
mikor a tálát visszahozhat itlanul elvitték, ( 
látszott raita az őszinte sajnálkozás, hogy 
miéit nem követte ő is a férje példáját.

A dinert jégbehíitótt sárgadinye koszo- 
ruzta meg. — A szalvétás hölgy negyedszer 
kert és kinevette férjét, ki e csemegét 
nem élvezhette, mert úgy jól volt már lakva, 
hogy alig birt szuszogni. A francziák pedig 
már itt-ott kurjongattak is, — alighanem 
léjükbe szállt a ménesi.

A vastag úr komorságát a tl gmi stá
diuma vallotta fel. — Epén a tizenhatodik 
üveg sör utóját töltötte poharába, — nem 
reagált többe semmire, teljesen beletörődött 
a lármába . . .

Szivarfüst és vigság töltötte meg a 
kocsit,mely szituáció kellemesen szekuudalt az 
emésztéshez, de jött a töpinezér s minden ! 
mozdulatából kiolvashattuk, hogy tulajdon- 
kepen ilyen formát szer* tne tudiunkia adni; 
„\eteres migrate colom!* Szinte hallottuk 
az utánunk következők üres gyomrainak 
panaszos korgását, s gyorsan űzettünk.

Vissza akartam menni elhagyott helyem
hez. de épen csak a< ajtóig juthattam, min
den hely el volt foglalva. A folyosói pumla- 
got okkupáltam hamarosan, mert éreztem, 
hogy bűzlik valami Dániában. A következő 
állomáson, Rózsahegyen tényleg nagy attakot 
intézték a kocsik ellen. A mienknek ennek 
következtében még a folyosója is zsúfolva 
lelt. — Magas úri ember állt mellettem, 
világos kemény kalappal a fejen — mely
nek karimája ugyancsak zsíros volt — elég 
erelyes hangon hátráltatta a beözönlőket, s 
jogosan hivatkozott arra, hogy nálunk mar 
a folyosói létszám is teljesen be van töltve. 
Helyemet egy potrohos úrral osztottam meg, 
igaz, hogy szerényen kellett meghúzódnom 
mellette, de annyi hasznom a dologból mégis 
csak volt, hogy harmadik ily cirkumstanciák 
mellett nem telephedett közibénk, akadtak 
ugyan egyesek, kik az öleinkben is szívesen 
elültek volna, de mi Zsolnáig véd és daez- 
szövetseget kötöttünk s ennélfogva elég mél
tóságteljes arczkifejezéssel ülhettünk ahhoz,

hogy senki efféle ajánlattal ne merjen há
borgatni bennünket.

A zsíros kalapu családja tagjaival élén
ken diskuralt, egy komornaféle pedig minden 
második szavában meltóságos urnák szólli- 
totta, frigyesem aztán megsúgta, hogy ez 
Tsizma Gusztáv egyetemi tanár, miniszteri 
lanác os, a méltóságos czím tehát innen da
tálódik. A zsíros kal ip a méltósagos czím- 
mel tehát még továbbra is inkompatibilitásban 
maradi, a rébusz megfejtése helyett azonban 
szövetséges társammal abban állapodtunk 
meg, hogy Magyarország leggyönyörűbb, leg- 
romantikusabb vidékét látjuk magunk előtt, 
s ez, ha a Vág völgyén utazik az ember, 
azt hiszem nem is lehet másképen.

Most aztán kutyába se vettük, hogy a 
nap ugyancsak tüzel, a folyosón járkálok 
keresztül-kasu! gázolnak lábainkon, s hogy 
a koinorna hangos kaczagás közt hadar össze 
hetet-havat, így mulattatván a méltósagos 
urat és családját.

A Vág folyó az imént még csak sze
rény patak volt, most már bátrabban kezdte 
hömpőlyögtetni hullámait, melyek csillámlóan 
vertek viss/a az augusztusi nap sugarait. — 
Távolról, túl a folyón sziklás hegy látszott, 
alján sötét nyilassal, a aürgönyoszlopok ez 
üreghez vezettek, s benne ellüntek.

— Mintha alagút volna, szólt szomszé
dom. Pár pillanat, s a beálló teljes sötétség 
igazat adott neki, a közeli sziklafalak szinte 
rémletesen hangoztatták vissza a vonat zaját, 
mire kiértünk, mellettünk volt elváltiatatlan 
kísérőnk, a Vág, szelíden megkerülte a hegyet, 

I melyen a gyorsvonat vadul k« resztülrontotl.
Ismét prózai gondok kezdtek foglalkoz

tatni, benéztem ugyanis a kocsiba, s miha
mar tisztában voltam azzal, hogy ezen a ter
rénumon sem fogo< egy könnyen diadalt 
aratni. Értem ezalatt azt, hogy a holmimat 
nem fogom egykönnyen előráuczigálhatni a 
töl je torlódott csomag és kalapdoboz hal
maz alul. ÍJ -szas banyászás után v. gre tár
gyaimnak kot harmadrésze megkerült, az utazó 
táskámat azonb *n képtelen voltam kiaknázni. 
A vonat már megállt, kint hangosan kiabál
tak: Zsolna, liz perez! Pozsony, Becs felé 
atszallani! igy aztan a kotorászást akarva, 
nem akarva be kellett szüntetnem.

A zűrzavar itt is óriási volt, mit főleg 
az utasok kővelelőzkődesc idézett elő. sokan 
lemaradni nem szereltek volna, némelyek tit
kos óhaja pedig oduirányu t, hogy a folyo
són s.iját bőröndjeiket használhassák faute- 
uillöknek, sőt voltak egyesek, kik határtalan 
arroganciával — még kimondani is szörnyű
ség ! — a kupé belsejebe szerettek volna 
kerülni.

Én priinog* niturai jogomnál, a/.az e.ső 
fólugralasi előnyös helyzetemnél fogva e pri- 
vilégialis paradicsomot élveztem — nyolczad- 
magaininal. De összetartásunkat semmifele 
gáncs sem illetheti, több ízb-n eredmény- 
nyel hivatkoztunk az üzleti szabályzat egy igen 
kedves paragrafusára, am-ly megtiltja, hogy 
nyolc/, szemelyn I több legyen egy fülkében. 
A vasutasok és a szentek emlegetésével azon
ban egy pillanatra sem hagytunk föl, külön
ben hangzott a nevüktől kocsi, folyosó, 
perron A vasutasok pedig bizonyára a zsú
folásból tették le a vizsgát s ha én lettem 
volna a vizsgáló bizottság elnöke, kitüntetéssel 
képesítettem volna őket. D.cséretűkre legyen 
azonban mondva, senki sem maradt le. — 
íme a zsúfolásnak is megvan a maga jó 
oldala.

A Vág folyton hűséges maradt hozzánk, 
Most már tutajokat vitt a hátán, a Janó-k 
széles kalapjaikkal vigan intettek felfelé, a 
deszkából ügyesen összetákolt jármű kényel
mes lassúsággal vitte őket lefelé.

Aztán jöttek sorban a várromok. Vájjon 
milyen szemeket mereszthettek ez ósdiságok, 
mikor a gyorsvonat fényes kocsisora boszor
kányos sebességgel először rohant el mellettük? 
bizonyára m ii íny fájdalmas csöppet törültek 
ki szeli)' i!;bő!, s elszoruló szívvel gondolták :

a nagy urak most már nem pánczélban és 
lóháton, hanem piros bársonyos fülkékben 
utaznak és nem is robognak föl nehéz fegy
verzetű kíséretükkel a kavicsos várudvarra, 
melyet különben már rég benőtt a fű. — 
A történet e roncsolt tanúi közül nehányat 
kegyeletből renováltak, de ezek meg sokkal 
szánalmasabban néznek ki, mint gondozatlan 
kollegáik, semmi értelme sincs ennek a repe- 
rálásnak ; valóságos megtestesült anakroniz
must csinálnak belőlük.

Amott, e szürke kőhalmaz közt kegyet- 
lenkedett hajdanában Bathori Eizséb t. — 
Csák Máténak, az ország leghatalmasabb 
főurának is ellátszik ide a sasfészke. Milyen 
impozáns a kinézése még most is! Onnan 
aztán lehetett fittyet hányni Róbert Karoly- 
nak. Beezkó várával ugyancsak kímé
letlenül bánt az idő vasfoga; Csupán nehány 
büszkén magasra fölnyuló kőhalmaz sejteti, 
boly milyen hangosság és vigasság lakozott 
itt valamikor, ahol most a törmelékek néma
ságát legfóllebb a lent elrobogó vonatok 
lármája zavarja, de hiába minden erőlködése 
a fekete tömegeknek, végre is az enyészet 
lesz a győztes. Találgattam magamban vájjon 
melyik helyen dobatta le az őrült Stibor 
vajda öreg szolgáját, a rémietesen mágus 
várfalról, melyről egy gyönge idegzetűnek 
még lenézni is borzasztó leint.

Délfelé egyre kisebbednek a hegyek, a 
várakból pedig lassankint kastélyok lesznek, 
legtöbbjét pár éve építettek. A korcs nem
zedék már nem merészkedik a Ingvek tete
jére, gyáván és praktikusan megelégszik u 
dombokkal is

Az illavai fegyház apró rác-os ablakai 
azonban még a varomladek sötét nyilasain.d 
i> sőt'-tehh'-n néznek lefele, az ege>z épület 
a megtestesült melanch<>lia, ilt az cnyes/et 
nem érzéketlen falakkal, de érző lényekkel 
csatázik és ez sokkalta lehangolóbb.

Valósággal jól esik a szemnek, mikor a 
sok kopasz kőfal helyett Pozsony in egye .»u- 

i sagát latja maga előtt. Epén szántottuk egyik 
j helyen: itt mar a jelennel es a jövővel is 

törődnek, odufönu a hegyek közi csupán a 
multiul beszel minden.

A nap bűcsuzófélben volt. aranyszínűvé 
vált sugaraival, a kis Róma, Nagys/omi it 
tornya mk csúcsúd tette ragyogóvá. Néhai. . 
a nagy szünidőről visszatérő diák a terel- - 
lyes fák lombjai közül kimagasló kollégium 
csúcsait mutogatta az utasoknak. A diákok 
kis/.allottak, a székesegyházak hamarosan el
surrantak, s egyszerre csak Pozsonyban 
voltunk.

Hét óra felé egy omnibusz nevezetű 
i jármű dóczögletett befelé a városba a rázós 

kövezeten. Sok jel mutatja, hogy a váios 
hajdanában hites volt, de egyúttal azt is 
hogy jó egy pár század nyomja m ura vállat. 
Minden kis Jzig-zug utczája ki van kövezve, 
de nem grán ttal, sót még csak nem is 
kerumittal, a régi jó világban a trachit is 
meglette s ezek közül sern épen a legszaba- 
lyosahh alakuakat válogatták ki.

Kövezeténél mar csak házai ódonabbak, 
van közöttük több, ami akar archeológiái 
tanulmányozásra is érdemes volna.

Magyarország történetének nem egy és 
nem kis tontossagu epizódja játszódott le 
Pozsony falain belül.

Legpraktikusabban azonban az osztrák 
császárok használták ki e várost, itt az ország 
határszélén nagyobb biztonságban érezték 
magukat, mikor magyar királylyá koronázlak 
őket a Szylveszter es Dukasz egybeforrasz
tott koronájával, mint esetleg pár mért főiddel 
beljebb az országban. Aztán meg többet is 
volt Pozsony labancz, mint kuruez kézen, 
ami különben mind csak azt bizonyítja, hogy 
a lojalitás az ország nyugati határszéle fele 
ezekben a századokban aritmetikai (ha ncin 
geometriai) haladványszerüleg növekedett. — 
Most már azonban a pozsonyiak mind jó 
hazafiak, igaz ugyan, hogy a vendéglőben 
nemet szövegezésű bejelentő lapot tett cicin
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a pinczér, de sietett is mindjárt hozzá
tenni f

— Tiz év múlva, megtetszik látni, ez 
is magyar lesz.

— Ez is? És még?
— És még nehány dolog.
Erről a nehány dologról azonban már 

nem akartam magamat informállatni, tar
tottam tőle, hogy nagyon kitalálná nőni 
magát az a nehány dolog.

Másnap reggel megismerkedtem a modern 
Pozsonynyal is, mely túl a szállodán kezdő
dött. Az utczákat itt már tűkörsimaságu 
aszfalt borítja s e mellett még a szebbnél- 
szebb paloták is bizonyítják, hogy Magyar- 
oszágnak népességre nézve hatodik városá
ban időzünk.

A Dunapart felé tartottam és megnéz
tem Fadrusznak művét, a Mária Terézia 
szobrot. A mű remekbe készült és egyszerre 
a szobrász-ezéh atyamesterévé avatta föl a 
fiatal művészt, aki a szobor megalkotásánál 
betartotta a művészi szépség legfontosabb 
követelményét, az egyszerűséget, melynek 
betartása oly könnyűnek látszik és mégis 
oly nehéz.

Nagy dolgokra vállalkozik a szobrász. 
Kezebe veszi vésőjét és igy szól: Akarom, 
hogy ez a kő éljen!

Fadrusznak a hófehér kariarai márvány 
szót fogadott e l; némán és mégis ékesszólón 
hirdeti, hogy a magyar szobrászat dicső 
napoknak néz eléje.

A királynő tekintete, tartása, mindene 
csupa fenség, a két mellék alakot pedig 
hamisítatlan magyar szellem hatja át. Ha a 
két kuruezra a zsinóros dolmány helyett 
szmokingott, a sarkantus csizma helyett lakk* 
czipőt adnának, a bajuszuk talán még akkor 
is elárulná, hogy kik és micsodák.

Nem tudom már, meddig álltam ott, de 
akármilyen sokáig is, — nagyon rövid ideig 
ahhoz, hogy egészen beteljék az élvezettel.

Még egyszer láttam a szobrot, de akkor 
már hajón ültem. A Duna közepéről nézve 
a szobor talán még impozánsabb, mint 
közelről. A kormány-kerekek erősen bele
kapaszkodva a hullámokba, vitték fölfelé a 
hajót a viz folyása elleneben. A fehér szobor 
egyszerre csak eltűnt a fedélzeten bámulok 
szemei elől, mint valami álomkép, — mint 
mikor egy szép hölgyet pillantunk meg az 
utczán, gyorsan robogó elegáns kocsiban, 
sóhajtva nézünk utána, és elgondolkozunk, 
vájjon látjuk e még valaha ebben a rövid 
életben? Az életet tudvalevőleg akkor szok
tuk rövidnek tartani, mikor szépet és jót 
várunk tőle.

Pozsony régi vara egészen a Dunáig 
merészkedik, itt hirdeti rommá lett falaival 
a Dunán föl és le utazóknak hajdani dicső
ségét, akár csak egy koldus büszkélkednék 
rangjaiban régi jómódjával.

Dévény romja is eleg érdekes, római 
légiók hordták hangyaszorgalommal egymásra 
a tenger-ok vörös téglát, amit ugyancsak 
hgióbeli harezosok egeitek. A légionáriusok 
czenfölül még vakolatot is készítettek az 
építkezéshez, az ajtófélfákat és gerendákat is 
ók faragták ki, a vaszárakat is ők kovácsol
tak össze, szóval érteitek a kőműves, ács, 
lakatos mesterséghez egyaránt.

Hiába voltak azonban oly sok oldaluak 
az itáliai harezosok, a várról, amit egykor 
annyi izzadság és izoinfeszitő munka árán 
készítettek, ma már csak a meredező vörös 
falak beszelnek.

Az ország határ szélét a millenniumi 
Árpád szobor jelzi. Karcsú, magas piedesztá- 
lon áll a sisakos alak, mintha tekintetével 
akarná inegvédelmezni szerzeményét a szom
szédtól. Az ember önkénytelenül az emlék
műn felejti tekintetét, s csak azután veszi 
eszre, hogy a hajó immár osztrák vizet szeg- 
del. Még látni innen Magyarország földjét, 
aztán csak a parmenti bokrokat, végre egye
dül csak azt a hegyet, melyen az ezredévi

emlékmű van elhelyezve, s ebből is lassan- 
kint mind kevesebbet. Hirtelen fordul eayet 
a hajó. *■'

Árpádnak csak a sisakja látszik, most 
már annak is csak a begye, ni már az is 
eltűnt. Idegenbe vagyunk teljesen.

A két parton elterülő vidék a lehető 
legegyhangubb, a szemközt jövő tájképpel 
röviden lehet végezni: város, falu, erdő és 
domb variácziója az egész.

(Folytatása következik.!

Különfélék.
A kvóta naptár.

.Kiguberálta erre az 1898-iki provizó- 
riumos esztendőre Mokány Bérezi. Számos 
képpel és egy glanezos műmelléklettel. Ára 
1 kemény pőngő flóres*.

A kedélyek elsavanyodnak, a sok han
gulatos szózattól megsiketülnek az emberek, 
a humor elposványosodik, a nagy törekvés
ben elfásul a vigságra való hajlandóság. — 
Hsak Mokány Bérezi tartja meg aranyos 
fiatalságát, az ő jókedve olyan, mint a jó 
magyar bor: zamatos, kedvre derítő, bár 
egy kissé erős a ezukros vízhez szokott legé
nyeknek. — A magyar bort megdézsmálta a 
fillokszéra, a Mokány Bérezi nedűjének nem 
ártott még a fillokszéra sem. Bőséges, víg 
szüretet tart az idén is, mint annyi sok esz
tendő óta.

Ebben a sanyarú, komoly időben ese
mény számba megy a szívderítő, vigságos 
kalendárium.

A stillszerü Berikkantó után következik 
a tizenkét hónap, ugyanannyi különböző 
adónemben. Azután következik az adomák, 
borsszemek, mondások tarka csoportja.

C-ak úgy találomra közlünk belőle egy 
marokkal:

Kárba veszeti.
Csirok Máté gazdát a választások alatt 

tökrészegen fektették le a korcsma házi 
kanapéjára. Amint ott fekszik, kutyája oda
megy es megnyalja az arczát. Máté gazdából 
igyen böfög ki az igazság:

— Hiába csókúsz szógám, még se löszöl 
követ.

Mac Kinlcy aranyból. Sok minden furcsa 
hir származik mihozzank onnan tűiről, Ame
rikából. így a következő is: Egy amerikai 
szobrász megbizást kapott milliomosokból 
álló szindikátustól, hogy a párisi világkiállí
tásra készítse el Mac Kinley szobrát — szín
aranyból. A szobor hét láb magasságúra van 
tervezve és sok millió forint értéket fog kép
viselni.

Az asszonyt természet.
— Miért nyújtja Ella kisasszony mindig 

esik a kis ujját, ha fiatal emberrel fog 
kezet ?

— Mert azt hiszi, hogy ha a kis ujját 
nyújtja, az egész kezét fogják kérni.

Egymásra Hezitálnak.
1- ső férj:
— Barátom, nincsen fogalmad róla, 

hogy az én feleségemnek mekkora haja 
van. — Mikor kibontja, oly hosszú, hogy a 
sarkát veri.

2- ik férj:
— Mi ez az én feleségemnek a hajához 

képest ?
— Az övé mindjárt a földre esik, ha 

kibontja.

Ki tud nagyobbat hazudni!1 Valamelyik 
török szultánnak az az ötlete támadt, hogy 
egy arany golyót szánt annak az embernek, 
aki a legnagyobbat hazudja. Elegen jöttek 
hazudni, de a szultán mindig azt felelte, 
hogy ő még jobban érti. Végre Angorából 
jött egy öreg, görnyedt hátú ember, nagy 
kosárral a hátán.

11

— Az édes apád, mondá, egy ilyen 
kosár aranyat kért kölcsön az én apámtól 
s azt ígérte, hogy te fogod visszafizetni. Fi
zesd hát vissza.

— Lehetetlen — felelte a szultán.
— Ha a történetem igaz — felelte a 

zarándok — fizesd meg az apád tartozását: 
ha pedig lehetetlen, .akkor megkapom az 
aranygolyót.

A szultán nyomban kifizette neki a ki
tűzött pályadijat.

Borsszemek.
Mért csak a nyulra, mért. nem mondják 

ki a macskára is a sajnálati időt ?
*

Egy mester többet ér az ezermesternél. 
*

Sokan vakon követnek minden bölcse
leti tant. Ezek a szellem jobbágyai.

A gyanú sohase alszik, mégis egyre éb- 
resztgetik.

*
A medve nem stréber. Sohasem is lesz 

belőle p. oroszlán. — Hiszen mindig csak a 
maga talpát nyalja.

*
Egy hamis hang erontja a letszöbb hár- 

moniát — egy rossz blatt efucscsantja a 
legándungosabb blattot.

Szaftos mondás.
Gyerök boldogság kezdődik a bölcsőnél 

és végződik az esküvőnél. A házassági bol
dogság kezdődik az esküvőnél és végződik a 
bölcsőnél.

Közönség köréből.’)
Tekintetes Szerkesztőség !

Engedjék meg, hogy b. lapjuk utján 
hívjam fel a városi rendőrség szives figyel
mét egy — különben mind* nki előtt tudva
levő — botrányos dologra.

A város kutyái ez idő szerint 40 napi 
zár alá vannak helyezve s még is éjjel-nappal 
annyi kutya kóborol az utczákon, hogy talán 
Konstantinápolyban se több.

Vájjon nem tudna a rendőrség segíteni 
ezen az állapoton, ha akarna ?

Tisztelettel:
Nyíregyháza. 1897. dccz. 21.

I. F.

P laozi á rak .
— Dec*f*mbt;r 2. —

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

*) Az e rovat a la tt közlöttekért 
a azerkeaztőaég.
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Figyelmeztetés!
A magy. kir. Osztálysorsjáték 3-ik húzása 

már 1898. ja n u á r  hó 4. 5 -én  lesz,
.'•okkal 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 
huzva.

Van szerencsém a 2-ik osztályú sorsjegy 
tulajdonosait felkérni, szíveskedjenek sorsje
gyeikéi m inél előbb, de legkésőbben  
fo lyó  év deczem ber 2 8 - ig  a III-ik
osztályra kicserélni, mert azután kicserélési 
joguk megszűnik, és a szabályok értelmében 
a sokkal magasabb vételár lép életbe.

A megújított sorsjegy ára: Ill-ik osz
tályra egész 10 Irt vagy 32 korona; fél 10,

negyed 8, nyolczad I  korona; - a vétel 
sorsjegy ára pedig egész 64, fél 32 negyed 
10 és nyolczad 8 korona lesz.

Kiváló tisztelettel

S te rn  Em ánuel fia
sorsjegy főárus.

A legkedvesebb k a rá c so n y i és újévi
ajándék egy sorsjegy, mely az illetőt körív- 
nyen g a z d a g g á  teheti. (>» -2
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