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Közviszonya ink  és a 
szocz iá lizm us.

Tartózkodás nélkül, az elfogulat
lan kutató tárgyilagosságával, kifeje
zést adunk abbeli meggyőződésünk
nek, hogy Szabolcsvármegye védeke
zése a terjedő szocziálizmus növekedő 
veszedelmei ellen hézagos azon oknál 
fogva, mert a kiinduló pont, amely
ből a védekezési rendszer kisugárzott, 
a baj keletkezésének valódi forrásait 
egész teljükben nem öleli fel.

Elismerésre talált az a tapaszta
lati tény. hogy a szocziális mozgalom 
gyors megnövekedését nem csupán 
hivatásos népámitók tervszerű izga
tásai eredményezték; de nagy részt 
kér abból a köznép társadalmi hely
zete, s annak a viszonynak egész 
tartalm a, amelyben a nép a közigaz
gatási testekkel, s magával az állam
mal vau. Ne éltessünk félre. Legtá
volabbról sem akarunk vonatkozni a 
szocziálizmus tanaira, amelyek az 
államnélküliséget állítják fel dogma 
gyanánt. Ide értjük alatta azt, bogy 
a köznép elégedetlenségének egyik 
fő oka a közigazgatásban és igazság
szolgáltatásban egyaránt meghonosodó 
bürokratikus szellem és rendszer, a 
melynek fő eszköze a papír és kifo

gástalan, de egyben érthetetlen v.ég- 
zések szerkesztése.

Az a közvetlenség, a mely vala
mikor régen otthonosan érezte m a
gát, főleg a közigazgatás működésé
ben, a formára és pedáns rendre érde
mén felül nagy gondot fordító azon 
törvényeink által, a melyek a köz- 
igazgatás és igazságszolgáltatás hol 
diszes, hol avult épületeit alkotják, 
legnagyobb részében kiküszöböltetett. 
A köznép, ha érdekeinek szolgálatát 
a közigazgatástól vagy igazságszolgál
tatástól igénybe venni kívánja, a leg
csekélyebb jelentőségű ügyeinél is, 
már a kezdetre nézve merő tájéko
zatlanságban van. Az illetékesség, a 
törvények szövevényes volta, a külön
féle igények érvényesítésére megsza
bott különféle u*ak csaknem hozzá- 
férhetlenné teszik a köznépnek, úgy 
a közigazgatás, valamint az igazság
szolgáltatás tevékenységének áldásait.

Úgy lehetne ezt kifejezni, hogy 
az ország törvényes rendje és álla
pota hozzáférhet le.: a köznépnek, mert 
sokkal fejlettebb, magasabb és szöve
vényesebb, mint a milyennek, habár 
csak főbb vonásaiban való áttekinté
séhez is. a köznép intellektuális képes
sége berendezve van.

Bármilyen is a panasza a szegény 
falusi embernek, a ig képes a saját 
tudása segítségével illetékes helyen 
és módon helyes orvosság után látni, 
a miből aztán csak természetes, hogy 
sem a közigazgatásban, sem az igaz
ságszolgáltatásban nem képes felfe
dezni az ó egyéni érdekeinek szolgá
ját. Ide járul aztán betetőzésül a bü
rokratikus szellem és rendszer. A bü
rokratából kiveszett az az érzék, 
hogy az egyesek érdekeit úgy lássa, 
mint c-élt, a melyért működnie és 
szolgálnia kell. Nála a forma a fő. a 
melynek nemcsak alárendeli a lénye
get, de sőt még a megfelelő formát 
is elutasítja, ha nem alkalmatos idő
ben kopogtat vele. És feltételezve, 
hogy a közigazgatás, mint a igazság
szolgáltatás tényezői elfogulatlan igaz
ság-érzettől és méltányosságtól van
nak áthatva akkor, midőn az egyéni 
érdekeket a saját hatáskörükben ér
demileg szolgálják, úgy az eljárás, 
mint a hivatalos határozatok örökre 
érthetetlenek maradnak a közönséges 
nép előtt.

Vegyünk csak egy példát. A cse
léd gazdája elleni igényeit kénytelen 
a szolgabiroboz vinni, a ki nagy ur 
is, messze is van tőle, s nincs is miu-
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T ö rö k  vendégszeretet.
Rossz szomszédság, török átok. Ez az 

egyik dolog, a miről a tőrök faj nevezetes; 
a másik pedig, hogy nem mozdul ki ottho
nából, nem szeret utazni, meg idegen népe
ket saját hazájukban megismerni.

Annál szívesebben látja lehát azt, a ki 
őt felkerei, meglátogatja. — Az igaz, hogy 
előbb gyanús neki mindenki, a ki él, gyanús 
olyannyira, hogy az érkező idegeneket, jöt
tek légyen azok akár hajón, akár vasúton; 
szomszéd országból, vagy a földkerekség má
sik oldaláról, akár a legjámborabb szándék
kal is, a finánezsereg a vámhivatalba vezeti, 
s ott a legalaposabb vizsgálatnak veti alá.

Elő kell ilyenkor kerülnie az útitáska 
legmélyebb rejtekeiből a legártatlanabb pa- 
pirszeletnek is, annál inkább elszednek te
hát mindent, ami papirosból van, mert hát 
a török birodalom békéjét csak nem szabad 
annak a veszedelemnek kitenni, bogy kül
földről jövő agitátorok esetleg veszedelmes 
iratokat csempészszenek be, s a békében élő 
népet elmaradottságából felébresszék és czi- 
vilizált nemzeteknél divatos jelszavakkal bol
dogítsák.

A censura nagyon éber szemmel kiseri 
ennélfogva a nyomtatványokat: írottesnyom
tatott füzeteket, könyveket, sőt még a levél- 
papirost is; mert hiszen sohasem lehet tudni, 
gondolja magában a vámhivatal, mikor akar
nak túljárni a/, eszén, s az üreseknek látszó

levélpapiros nein-e a legveszedelmesebb ta
nokat rejti magában, melynek csak egy ke
vés vegyi intára vagy megfelelő világításra 
van szüksége, bogy a rokonlelkek olyasmit 
olvassanak le róla, a mi a jámbor muzul
mánt talán kevésbbé lojális gondolatokra so
dorhatná.

Meg kell akadályozni a lehetőségét is 
annak, hogy az engedelmes alattvaló csak 
gondolatban is vétsen ura s a hazának tör
vényei ellen! — ez az óvatos vámhivatal 
jelszava.

Ehhez képest a kirendelt közegek aggo- 
dalmasságig menő lelkiismeretességükben ne
vetséges baklövést is elkövetnek, amint ezt 
ékesen bizonyítja egyik utitársunk csele, aki 
— mint a különlegességek szorgalmas gyűj
tője, az athéni hotel franczia nyelven irt ét
lapját is táskájába tette, hogy otthonn el
dicsekedjék, milyen úri, mdyen előkelő élete 
volt neki Görögország fővárosában. De hát 
ember tervez, finánc/, végez. A görög nyel
ven írott tudományos szakkönyvekkel és 
folyóiratokkal együtt az étlap is a censura 
bírálata alá került s mig a nyomtatott mun
kákat a bölcs censorok visszaadhatóknak 
ítélték tulajdonosának, addig a gyanús étla
pot és Icvélpapirost semmiféle utánjárással 
sem lehetett volna visszaszerezni, mert — szólt 
a vámhivatalnok a törvény így rendeli; 
a törvényt pedig meg kell tartani, még ha 
nevetségesnek látszik is a szigorú betartása.

Talán nem lett volna oly visszatetsző 
ez az eljárás, ha megelőzőleg nem részesül 
társaságunk abban a figyelemben, hogy az 
osztrák-magyar nagykövetség titkára állal

üdvözöltet es a török hatóság néhány ka- 
vaszt rendel ki tiszteletünkre. (Ezek azért a 
kitüntetésért, hogy kocsink bakjára ültek a 
bevonuláskor és ekként a török fővárosba 
történt bevonulásunk fényét — hivatalból — 
emelték, éppen nem vetették meg azt a bor- 
ravaló-baksist, a mivel mi, szerény utasok, 
az ő megtisztelő figyelmüket viszonoztuk.)

Nem kevésbbé érdekes a törők vendég
szeretetnek (hivatalos vendégszeretetnek) az 
a megnyilatkozása, a melyet fővárosukból 
való elutazásunk alkalmával volt módunkban 
tapasztalni.

Ennek a megértéséhez az előzményeket 
is el kell mondanom. Társaságunknak nyolez 
tagja betelt már a látottakkal annyira, hogy 
nem győzte már az ottani mulatasra szánt 
idő végét bevárni, s ez okból elhatározta, 
hogy a visszautazásra megállapított időpont 
előtt két nappal tér vissza otthonába négy 
hétig tartó körútjáról. — Ezt a szándékát 
tudatta Magyarországból odaszakadt magyar 
kalauzával is, a szükséges előzetes intézke
dések megtétele czéljából.

Ea előzetes intézkedések között az út
levélnek a konzulátusnál való láttamozásán 
kívül a közvetlen kocsi megrendelése, s jó 
utravaló beszerzése nem az utolsó gondun
kat képezte. A két előbbit kalauzunkra biz- 
luk, mint kevésbbé fontos dolgokat, utóbbit 
már csak magunk végeztük.

— Minden rendben van, — mondta 
kalauzunk.

Helyesléssel fogadtuk megnyugtató szavait. 
— ütnöm az egyik társunknak sebogysem
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dig otthon, a kihez tehát nem igen 
lehet mindenkor m enni. Ellenben az 
adóját a községben fizeti, kisebb kö
veteléseit a községnél érvényesíti. 
Érthetetlen tehát, hogy miért kelljen 
épen a gazdája ellen a 2 mértföldre 
lakó szolgabirót meglátogatnia. A váz
latosan felhordottakból is bizonyos
nak vehető, hogy a szegény embernek 
legtöbb jogos igénye érvényesittetlen 
marad. Az érvéuyesittettek pedig 
annyi alkalmatlanságot, mulasztást 
és bajt szereznek ueki, hofry szinte 
szívesebben lemond róluk És éppen 
ezért bármily paradoxonnak látszik 
is, de igaz, hogy úgy a közigazgatás 
mint az igazságszolgáltatás a köznépre 
nézve először idegen, másodszor é r t
hetetlen és harmadszor ellenség.

Aki a nép hangulatát és meg
győződését ismeri, bizonyára igazat 
fog adui abban, hogy a szoczializmus 
terjedése okozati összefüggésben áll 
ama bizalmatlansággal, amelylyel a 
közigazgatási és igazságszolgáltatási 
működést tekinti. És szinte természe
tes az a vágy, amely az idegen, ért
hetetlen és terhes közigazgatás és 
igazságszolgáltatás helyett a szoczia- 
lista izgatok által Ígért intézmények 
után kancsalit. Az okoskodás igen 
egyszerű A köznépnek nem kell a 
mai rend, mert rossz, de kell egy uj 
a rossz helyébe, am ely— szeriute — 
mindenesetre jobb lesz

Ezek után a szoczialista izgatók- 
uak még Magyarországon is igen 
könnyű dolguk vau, mint általában 
mindenütt, ahol a nép már tud gon
dolkodni a saját sorsiról, és él benne
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a vágy, a tökélesedése és helyzetének 
javítása iránt.

A társadalmi változások törvény- 
szerű körforgása a szoczializmus, ame
lyet leküzdeni nehéz, de tekintetbe 
venni észszerű.

Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy

háza város képviselőtesifilete ma, deczember 
hó 30-án délután 3 órától kezdve közgyűlést 
tart, melynek tárgysorozata a következő: 
1. Az 18Ó8-ik évre bizottságilag kiigazított 
legtöbb adót tizető képviseled tagok név
jegyzéke. 2. Polgármester jelentése a „Zsan- 
dár“ városi épületnek a katonai kincstár 
részére leendő átadása tárgyában. 3. Tanácsi 
előterjesztés a vasúti kövezetvám díjszabály
zat tárgyában, t. Tanácsi előterjesztés a 
polgármesternek az anyakőnyvvezetüi teen
dőktől való felmentése s külön állami anya
könyvi hivatal felállítása iránti lépések meg
tétele tárgyában. 5. A városi adópénztár 
megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv bemu
tatása. G. Tanácsi előterjesztés a képviselet 
határozata szerint 250000 frtnyi szükséglet 
fedezésére regálé kártalanítási kötvények el
adása, esetleg törlesztési kölcsön megszer
zése tárgyában. 7. Tanácsi előterjesztés a 
Ilimes-keit északi végénél fekvő legelő terü
let kiosztása és eladása tárgyában. S. Tanácsi 
előterjesztés Kazár Márton és neje jogföld 
vételi ügyében. 0. Pénzügyi és gazdászali 
szakosztályi javaslat a helybeli főgimnáziumi 
tanárok es a városi tisztviselők, segéd- es 
kezelő-személyzet fizetése után kivetett köz
ségi pótadóra vonatkozólag. 10. Tanácsi elő- 
terjesztés Habkószky István adótisztnek, Vá- 
rady László és Nagy Sándor dijnokoknak 
díjazása és Matulka Ödön napdijas fizetésé
nek emelése tárgyában. Esetleg más tárgyak.

Ülések a vármegyén. Szabolcsvármegye 
közigazgatási bizottságának fegyelmi va aszt
ma nya a/. 18'js. évi január hó 5-én ülést tart. 
A közigazgatási bizottság pedig január 13-án 
tartja meg rendes havi ülését.

lert a fejébe a dolog, hogyan lehessen ott 
„minden rendben", mikor az ö útlevele még 
láttamozva sincsen.

— A hazautazáshoz nem szükséges u 
láttamozas, — igyekezett megnyugtatni ve
zetőnk, a mit aztán el is hittünk neki, hisz' 
neki csak tudni kell azt, neki, a világhírű 
Cook-czég alkalmazottjának.

Négy heti viszontagság után érzékenyen 
elbúcsúzva társainktól a paiyaházba hajtat
tunk, hol alig ülünk le a váróterembe, már 
ott terem két egyenruhás alak, s előbb csak 
néznek reánk, azután útleveleinket kérik elő.

Mar két-három útlevelet átnézve vissza
adták tulajdonosaiknak és semmi szabályta
lanságot nem vettek észre.

Ekkor egyik társunk, kinek talán a rend
őrök ábrázata, vagy a hivatalos komolysága 
nem tetszett, úgy könnyített a lelki állapo
tán. hogy egy magyar huszárnak is becsű- 

tére váló káromkodást eresztett ki a száján.
Nem mintha tán megértették volna a 

rendőrök a bókot, mi nekik szólt, hanem 
valószínűleg kiéreztek a hanghordozásbol s 
a kiserő arczkifejezésből, hogy itt nem eléggé 
respektálták az idegenek a hivatalos tekin
télyt, mire valamit morognak és a vissza
adott útleveleket is újra elveszik s maguk
nál tartják.

Vezetőnk szégyenkezve bár, de bevallja 
mégis, hogy a rendnek őrei útleveleink lát- 
tainozásának hiányát kifogásolják és azt mond
ják, hogy addig el nem utazhatunk, míg ez 
meg nem történik.

A rendőrök látva bosszúságunkat, kajá
nul mosolyognak a bajuszuk alatt.

Kérjük vezetőnket, beszéljen a szigorú 
bácsikkal, ígérjen nekik baksist, kérjenek a

mennyit akarnak, mindent megadunk, csak 
ne akadályozzák meg, hogy kocsina ülhes
sünk. Hogy szégyenszemre vissza ne kelljen 
mennünk a szállóba 21 órára, a hol társaink 
bizonyosan kinevetnek benúnket, ha meglát
nak, hogy nem sikerült útra kelnünk s ott 
hagynunk az .Aranyszarv* tündérvárosát, me
lyet rövid három nap alatt annyira meg
untunk.

Minden kérés, minden Ígéret hiábavalóvolt.
Mar csak pár perez van hátra, s a 

vonat elindul — nélkülünk. Ez igazán bosz- 
szantó dolog volna.

Dühösen esünk neki vezetőnknek s Őtet 
okoljuk e kellemetlenségért. Azzal mentege- 
tödzik, hogy ő még ilyet nem tapasztalt. 
Mire mi azzal gyanúsítjuk, hogy összejátszik 
a rendőrökkel. E gyanúsításra, mikor köve
teltük. hogy segítsen valahogy a bajon, azt 
tanácsolta, hogy ne törődjünk senkivel és 
semmivel, ha a szép szó nem használ, hasz
náljunk erőszakot, üljünk fel a kocsiba erő
szakkal.

Ekkor a bejáró ajtó elé újabb rendőr áll.
Jól vagyunk. Már a káromkodó bará

tunkat is szidták, hogy ő az oka ennek az 
izetlenkedésnek.

Ebben a perezben lép be hozzánk Csa
tári (írosz Lajos, miniszteri tanácsos, kivel 
már a szállóban találkoztunk s a ki szintén 
vonatra akar ülni. Elpanaszoljuk neki bajun
kat, mire ő a rendőrfőnök szobájába vezet 
bennünket, olt előadja ügyünket s minden 
rendben van.

Mikor akadulytalanul a kocsiba szálltunk, 
ekkor már mi nevettünk a rendőrök és a 
kalauz szemébe. M. F.

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

A szoczializmus aggasztó térhódítása Sza- 
bolcsvármegyében, országszerte nagy feltűnést 
keltett, s igy nem csoda, ha mindazok a ténye
zők, akik állásuknál fogva hivatvák a szoczia
lizmus szülte bajok meggátlására, egymásután 
sorompóba lépnek. Legutóbb Firczák Gyula 
munkácsi gór. kath. megyés püspök küldött 
főpásztori üzenetet híveihez és szabolcsi pap
jaihoz. A nagy tudással és meleg szívvel meg
írt püspöki 2 levél a következőleg szól:

Krisztusban szeretett IIiveim!
Isteni Mesterünk, az Ur Jézus földi Hely

tartója. az anyaszentegyház látható feje, a 
római Pápa ö  Szentségé és apostoli királyunk 
Ö Felsége által főpásztorotokká neveztetvén 
ki, atyai szivem melegével gondolok reálok 
és őrködöm úgy mennyei, mint földi jólé
tetek fölött.

Főpásztori kötelességem, atyai szerete
tem hiv most fel engem arra, hogy bennete
ket ezen levelemmel felkeresselek, és azon 
nagy veszedelemre figyelmeztesselek, mely lele
tek közeledik és közületek sokat romlásba 
akar sodorni.

ELzomorodott s/.ivvol értesültem arról, 
hogy hamis próféták járnak közöttetek, akik 
titkos összejövetelre, gyűlésekre hívnak össze 
benneteket és el akarják veletek hitetni, hogy 
ha az ö társulatukba beléptek, magatok fog
játok megszabni minden munkátoknak az 
érát, a földöt egyenlően fogják felosztani 
közülietek, es nem lesz többé szükségetek 
sem bíróra, sem jegyzőre, de még papra sem.

Az Ur Jézus isteni szemeivel előre látta, 
hogy az ötét követők sok kisérté-nek. vesze
delemnek lesznek kitéve, azért jó előre figyel
meztetett bennünket: . (  ‘h  alódjatok a farizeu
sok — a hamis próféták kovászától, mely a 
képmutatás,“ és ismét nA síitán, úgymond 
megkívánt titeket, hogy megrostáljon, mint a 
búzát.“ Lukacs 12, 1. Lukács 22, .1.

Igen kedves Híveim! a sátán, a gonosz- 
szellem az. mely a titeket félrevezetni akaró 
hamis próféták szájából -/ól hozzatok. 
Nagyon jól tudjátok azt a s/entii i-ból, hogy 
a gonosz szellem sokféle alakot ve-/, magara, 
hogy az embereket tőrbe ejtse. Már szint 
Pál apostol megmondta, hogy .a  sátán a 
világosság angyalának alakját ulti magara, 
éppen igy az ó szolgái is az igazság szolgáira 
alakítják át magukat.*

Nagy hangon, szép szavakkal, csábitó 
ígéretekkel kecsegtetnek titeket. Ígérnek fűt- 
fát nektek, ha az ő társulatukba beleptek.

Igen ám ! de miért történik mindez ? 
Azért hogy fáradsággal, nehéz munkával meg
szerzett filléreiteket kicsalják tőletek, hogy 
azokból ezen áruitok, a kik a munkától fáz
nak, kényelmes életet élhessenek.

Azzal hitegetnek benneteket, hogy jobb 
helyzetet teremtenek nektek, tietek lesz mindaz, 
ami most másé, megosztják közöttetek a más 
birtokát és egyenlő lesz midenki.

Hiú reménység, gyermekmese! Ugyan 
honnan volna oly nagy hatalmuk ezen álló
toknak, hogy a más birtokára rátehessék 
kezüket? Vájjon Istentől-e? Ö tőle semmi 
esetre sem, mert Isten azt mondja, hogy 
tiszteljük a más vagyonát: a sinai hegyen 
mennydörgés és villámlások között mutatva 
meg legfelsőbb hatalmát, hirdette ki paran
csolatját: ..Ne lopj* és „Felebarátod vagyo
nát el ne kívánd.*

És vájjon igazságos dolog volna-e az, 
hogy te, aki két kezed munkájával, arrzod 
verejtékével 20—30 éven át nehány köblös 
földet szereztél magadnak és ezzel gyerme
keidnek a mindennapi kenyeret biztosítottad, 
azt most elveszítsd, azt tőled elvegyék és 
annak adják, a ki henyélve, lustálkodva élte 
le napjait, vagy garázda, korhely életmóddal 
eltékozolta vagyonát ?

Igen! ez volna szándékuk a közöttetek 
járó hamis prófétáknak, lu  Isten ég az <*)



szent nevében uralkodó felséges Királyunk 
megengednék.

De még tovább mennek ezen ámitók! 
Nemcsak vadonotoktól, hanem mennyei örök
ségetektől, lelki üdvösségetektől is meg akarnak 
fosztani titeket. Azt mondják: nem lesz többé 
szükségetek napra, lelki vezetőre. Szegény 
elvakultak! Ók akarnak vezetni benneteket, 
akik elvetettek maguktól mindent. Istent, hitet, 
lelki üdvösséget.

Az Ur Jézus kétezer évvel ezelőtt meg
mondta : A vak nem vezethet vakot, mert 
mindketten a gödörbe esnek.11 Ne bi/.z itok tehát 
magatokat ezen elvakult emberekre, mert 
hisz az embernek csak egy lelke van és ha 
ezt elveszíti, az őrök kárhozat vár reá.

Hallgassatok az Anyaszentegyház, szerető, 
gondos anyátok intő szavára! Lássátok az 
egyház híven kísér, ápol, gondoskodik rólatok 
a bölcsőtől a sírig, sőt még azután is, midőn 
már telketek az örök B ró. Isten trónja elé 
felszállott, akkor is gondol reálok, imádkozik, 
könyörög, sz miseáldozatot mutat be Isten
nek, hogy bocsássa meg bűneiteket és vegyen 
fel a mennyország lakói közé.

Az Ur Jézus azért alapította az Anya- 
szentegyházat, hogy általa mindenkit ax örök 
üdvösségre vezéreljen. Mi, a ti papjaitok, 
lelki vezéreitek, főpásztorotok nem emberi, 
nem földi hatalom által, de Isten, az Ur 
Jézus által vagyunk közétek kirendelve, hogy 
az örök üdvösségre vezető utat megmutassuk 
nektek es azon vezessünk benneteket. 
,Nem ti választottatok engem, — igy szólt 
az Üdvözítő tanítványaihoz és áltatok hoz
zánk is, az ő utódaikhoz — hanem én válasz- 
tottalak titeket és rendeltelek, hogy elmemén, 
gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon. Ján. 15. IC.

És kedves Híveim, 9az ég és a föld 
elmúlnak, de az Üdvözítő szavai el nem múl
nak.'1 Az Ő szent szavainak, parancsainak 
őrzője az Anyaszent egy ház.

Hallgassatok azért az ő intelmeire, taná
csaira és nem fogtok u sötétségben botor
kálni. Az anyaszentegyház az Ur Jézus sza
vaival első parancsként arra tanít titeket, 
hogy: „Szeressétek Istent teljes szivetekből, 
teljes elmétekből és minden erőtökbőlés utána 
azonnal: „Szeressétek felebarátotokat, mint 
önmagatokat."

Ha tehát magatoknak rosszat nem akar
tok, ne kívánjatok rosszat felebarátotok
nak sem.

Ha rosszul esik, fáj nektek, hogy valaki 
pénzetektől, barmotoktól, vagyonotoktól meg
foszt titeket, gondoljátok meg, hogy éppen 
úgy fáj az igazságtalanság másoknak is, ha 
azt velők teszitek. És az igazságtalanság az 
égbe kiált és Isten bosszúálló ostorát vonja 
maga után.

Az igaztalan utón szerzett vagyonon 
nincs Isten áldása.

Isten rendelte, hogy fáradsággal, két 
kezünk munkájával szerezzük meg minden
napi kenyerünket. Maga az ő szent Fia, az 
Ur Jézus saját példájával mutatta meg, hogy 
a szorgalmas munka Itten rendelése. <> har- 
rnincz éves koráig hű segítője, munkatársa 
volt nevelő atyjának, szent Józsefnek. Mert 
a szent család, melyben a világ Megváltója 
felnevekedett, szegény volt, kezök munkájá
val kellett megkeresnek napi élelmüket.

E  szent család legyen a keresztény csalá
dok mintaképe! A mely család Isten szent 
nevével kezdi és végzi munkáját, azon Isten 
áldása van, ott békesség, megelégedés, jólét 
uralkodik, de a honnan hitetlen szívvel, pa
rancsainak könyelmü megszegésével száműzik 
az Istent, onnan eltávozik az ő áldása is, 
és nyomába lép as elégedetlenség, zúgolódás 
és a nyomor.

Ne engedjetek azért az ámitók rábeszé
lésének, Krisztusban szeretett Híveim! Földi 
jólétetek és lelketek őrök üdvössége kívánja, 
követeli, hogy hazug, csábitó szavaikat el 
ne higyjétek és utánok ne induljatok.

.Fiam! mondja Isten a szentirásban, 
ha hitegetnek téged a bűnösök, ne engedj nekik,
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ne járj velők, tartóztasd vissza lábaidat ösvé
nyeiktől, mert lábaik gonoszra futnak és siet
nek, hogy vért o n t s a n a k Példab. I. 15. Ifi.

Igen! ez ámitók nem riadnak vissza a 
vérontástól sem.

Hogy önző czéljokat elérjék, felizgatnak 
titeket, hogy szánjatok szembe minden hata
lommal. törjetek neki a csendőrök és katonák 
szuronyainak. De arra nem gondolnak, hogy 
az általunk okozott vérontás után hány család 
marad kenyérkereső nélkül, hány árva fogja 
sin a emlegetni a szerencsétlenül elhalt apát, 
hány szegény özvegy fogja könyeit ontani 
egyetlen lia után. ki egyedüli támasza, remény
sége és öröme volt ez éleiben !

Az ámító, hamis próféták közöttetek 
járva, talán azt fogják nektek mondani, hogy 
a papok azért beszelnek ellenük, mert kenye
rüket féltik tőlük.

De én erre azt felelem nekik: látott az 
Anyaszentegyház már nagyobb viharokat is, 
mint amilyeneket ők akarnak támasztani, 
tudjátok, hogy a pogány császárok és feje
delmek háromszáz éven át üldözték az Anya- 
szentegyházat, tűzzel, vassal, kínzó eszközök
kel akarták kiirtani a kereszténységet, pata
kokban folyt a keresztények vére. De Isten 
velők volt és a pokol szörnyetegei nem tud
tak erőt venni az egvházon; annál jobban 
terjedt az, minél nagyobb volt az üldözés 
és meghódította az eg-sz világot..

És az Isten, a Jézus Krisztus, velünk 
van ma is és velünk lesz, mint megígérte, 
a világ végéig.

Ennek a Jézusnak. Megváltónk, Üdvözí
tőnknek nevében, atyai szerető szivem mele
gével kérlek titeket, kedv.s Híveim! ne hall
gassatok a csábításokra, hanem maradjatok 
meg azon az utón, melyet nektek az Anya
szentegyház és hazánk törvényei előírnak.

Javatokat akarja mindkettő, mert mind
két hatalom Istentől származik. Lelki javato
kat, örök üdvösségeteket munkálja a/. Anya
szentegyház, földi nyugalmatokat, békéteket, 
jóléteteket védi és mozdítja elő hazánk kor
mánya.

Legyetek tehát hű fiai az egyháznak 
és szeretett hazánknak, kedves Fiaim, keresz
tény katholikus férfiak és csaladapak és ne 
koczkáztassátok családotok, gyermekeitek jó
létét a törvény megszegése által.

Fs ti családanyák, szerető hitvestársak 
imádkozzatok buzgóan a jó Istenhez, hogy 
világosítsa fel ferjetek, fiaitok értelmét, hogy 
ne engedjenek, ne higyjenek a hazug csábí
tásoknak, kérjétek alázatos szívvel jó Anyá
tokat, pártfogótokat, a boldogságos Szüzet, 
hogy hárítsa el imái ereje által családotokról 
a közelgő veszélyt. Az ima, a buzgóan vég
zett ima ereje nagy, mint az Üdvözítő mondta, 
képes a hegyet kimozdítani helyéről, és mint 
szent Mónika példája mutatja, képes meg
téríteni a bűnökbe merült fiút.

„ Vigyázzatok tehát és imádkozzatok, mon
dom az Üdvözítővel, hogy kísérteibe ne essetek\m

Ha nehéz is helyzetetek, Istenben bízva, 
hozzá imádkozva, kitartó, szorgalmas mun
kával megkeresitek mindennapi kenyereteket, 
amelyet édessé tesz számotokra annak tudata, 
hogy becsületes munkával szereztetek azt.

„Ne aggódjatok tehát mondván: Mit 
eszünk, vagy mit iszunk, vagy mivel ruházko- 
dunk ? Mert mindezeket a pogány ok keresik. 
Hisz tudja a ti Atyátok, hogy mindezekre 
szükségetek vagyon.

Keressétek azért az Isten országát és az 
ő igazságát. és ezek mind hozzá adatnak 
nektek. ■

Főpásztori áldásomat adva mindnyájo- 
tokra, vagyok

Ungvárott, 1 >97. deczember hó lö-én.
Krisztusban szerető atyátok: 

Gyula püspök.
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Nagyon tisztelendő Lelkész urak, 
Krisztusban kedvelt Fiaim!

Érlésemre jutott, hogy Szabolcs- és 
Szatmárvárraegyek több községében egyes 
haszonleső, s munkakerülő bujtogatók a szo- 
czializmus magvait kezdik hintegetni, a me
lyek némely községben már gyökeret is ver
tek és a félrevezetett nép titkom összejövete
leket, s gyűléseket tartva, nemcsak az úgyne
vezett munkáskérdés megoldásánál lép fel 
túlzott követele.-ekkel, hanem már földosz
tásról, tőt arról is beszél, hogy nekik nincs 
szükségük elöljáróságra, de még papra sem.

Ezen a jog- és társadalmi rend fölbon
tását, az isteni s emberi tekintély lerombolá
sát ezélzó áramlattal szemben, résen kell 
államink.

A népünket, híveinket fenyegető veszély 
süreet és int mindnyájunkat, hogy az apos- 
tolság terére lépjünk.

Azért felhívom Nagyontisztelendőségteket, 
hogy apostoli buzgalommal lássanak hozzá 
a ragály csiráinak kiirtásához.

A nemzetek apostolának szavait idézem 
emlékezetükbe: Timot. II. 4, 2—5. *Hirdesd 
az igét, légy rajta alkalmasan és alkalmat
lanul, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és 
tudománynyal. Mert lesz idő, mikor a józan- 
tanítást nem tűrik, hanem kivánsáyaik szerint 
mestereket gyűjtenek maguknak, az igazságtól 
hallásukat elfordítják és a mesékre térnek. 
De te vigyázz mindenben, fáradozzál, az evan
gélista munkáját eselekcdd.“

Használj? ̂ ak fel minden alkalmat úgy 
a templomban a szószéken és a gyóntatószék
ben, mint magán érintkezésekkor, hogy hívei
ket a fenyegető veszélyről tapintatosan, beki- 
tőleg felvilágosítsák.

A fősulyt arra helyezzék, hogy e válságos 
időben is hívek maradjanak Krisztus egyhazá
hoz, most mutassák meg, hogy ők valóban 
ragaszkodnak a Jézus Krisztushoz és az ö 
parancsainak teljesítésétől nem téríti el őket 
semmi képzelt földi előny kecsegtető képe.

Győzzék meg őket ama veszélyről és rom
lásról, mely az álprofetak tanainak követésé
vel jár; fessék le előttök, hogy a törvény 
megtorló ereje, mely az igazságnak védelmére 
kel, mennyi bajt, csapást hozhat egyesekre 
és a csaladokra, a törvényszegőkre kirótt 
büntetések folytán hány család maradhat 
éveken át kenyérkereső, fenturtó nélkül.

Ezen alkalomból híveinkhez intézett és 
több példányban ide mellekeit föpásztori leve
lemet azon megjegyzéssel küldöm meg Nagyon- 
tiszlelendőségtcknek hogy annak a hívekkel 
úgy az anya-, mint a fiókhilkőzségekben 
való közlését bölcs belátásukra bízom.

Egyébiránt püspöki áldásom adása mel
lett vagyok

Ungvárott, 1897. évi deczember hó 15-én.
Krisztusban szives atyjok: 

Gyula püspök.

A  re stanoz iák ró l.
Ugyebár meltoztatnak ismerni ezt a szót; 

! restanczia?
Restanczia! Rettenetes fogalom. Rette

netesebb az insurrectiónál! Bedig az is úgy 
hangzik, mint egy jól kiczifrázott huszár- 

I káromkodás.
Az insurrectióban az emberek felkelnek 

1 — már tudniillik akinek felkelni joga van és 
tényleg fel is kél, — a restancziánál ennek 
az ellenkezője történik.

A restanczia azt jelenti, hogy akinek része 
vagyon az előidézésében, az nem kelt fel ide
jében. Vagy ha fel kelt is, nem ment fel a 
hivatalába. Vagy ha felment is, nem fogott 
tollat a kezébe. Vagy ha fogott is, nem azért 
tette, hogy az .ügyeket kenje", hanem hogy 
kacskaringós ákombákomokat rajzolgasson az 
előtte fekvő tiszta papírlapra, vagy ami még 
mulatságosabb, az itatós papírra, amelyen 
olyan szeszélyesen fut szét a tenta.
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Rettenetes egy dolog az a restanczia. 
Réme minden hivatalnak, okozója a hivatal
főnökök gyakori főfájásainak és a „felettes 
hatóságok* dörgedelmes rendeletéinek.

Pedig a restanczia legkevésbbé oka annak, 
hogy létezik a világon. Mert a restanczia ha
tározóit ellentéte a többek között a poétá
nak is. A poétáról meg vagyon Írva, hogy 
non lit, séd nascitur, a restanczia ellenben 
non nascitur, séd fit.

A világon minden valamirevaló teremt
mény akkor fejlődik és gyarapodik jobban, 
ha gondozzák, ápolják, foglalkoznak vele. A 
restanczia olyan, mint a burján. Akkor és ott 
nő legjobban, amikor és ahol legkevésbbé 
törődi ek vele.

A restanczia egyébiránt tulajdonkénen 
csak állapot. Állapot, amelyet senki és semmi 
sem idéz elő. Oak épen a körülmények — 
reá nézve — kedvező összejátszása szükséges 
hozzá. Magától keletkezik, magától nő, — 
talán épen azért olyan nehéz a védekezés 
ellene.

Alábbvaló a phylloxeránál.
A phylloxerát.« szénkéneg megöli, a ho

mokban nem tenyesz. A restanczia azonban 
megél a homokos talajban is épugy mint a 
magasabb régiókban és nem öli meg . . . 
Azaz hogy ez már nem volna egészen igaz!

Mert meg van a restancziának is a maga 
szénkénege. Csak azzal is úgy kell bánni, 
min! a szénkénegezessel. A maga helyén és 
idején es nem kell tőle sajnálni a fáradságot 
meg a költséget.

De hát pusztulni kezdő szőlejét se min
den gazda védi meg a phylloxeráto). A leg
több belenyugszik a ^ors csapásába. Aki 
pedig tenni akar valamit, nincs mindeniknek 
módjában, hogy eredni nynyel tegye.

így támad es el a restanczia a világon. 
KI és uralkodik. Uralkodik elevenek és hol
tak fi lett. Mert hiszen nem csak az elevenek, 
de a holtak ügy i is intéződnek az elszám- 
lálh lm mennyiségű minőségű hivatalok
ban. Sőt akadnak olyan ügyek is. amelyek 
kezdetben az élőket vallottak urokul, s be- 
véger.tük idején már a többé-kevésbbé jó 
vagy rossz kedvű örökösök kénytelenek his
tóriai tanulmányokat folyt itni keletkezesük 
megérthetése ezéljábóI

Ilyenekre is képes a restanczia.
De azért ne hogy azt higyje valaki, 

hog> n restancziákra mindig egyforma ked
vező idő jár!

Van a naptári esztendőnek egy bizonyos 
szaka, amikor irtó hadjáratot indítanak ellőne 
mindenfelé! Ilyenkor csak úgy serczeg a toll, 
a fegyverek ezen legélesebbike, a restanczia 
ellen folytatott harezban. És ebben az ütkö
zetben magából a fegyverből, a toliból folyik 
a fekete vér. a tenta. Es mennél több folyik, 
annál inkább pusztul a pusztulásra szánt 
ellenség.

Ez az időszak az esztendő utolsó hete.
Ez a hét, a karácsony és az uj év közé 

eső hét nap a szorgalom hete. A megkettőz- 
tetett, sőt megsokszorozott szorgalomé.

Ezen a héten igyekszik megszabadulni 
minden hivatal a maga restancziáitó). Meg
szabadulni tőle, vagy legalább is a lehető
ségig megapasztani.

Mert félnek az igazi, a hivatalosan kons
tatálandó restancziától. Attól, amely az uj év 
első napjára átmegyen.

És mert ez a hivatalok legtöbbjében 
ekként történik, hát ebből igen érdekes ver
seny és igen érdekes circulus vitiosus kelet
kezik. A feldolgozott ügydarabok ugyanis 
természetesen más hivatalokhoz mennek át 
és ott szaporítják az elintézésre váró „szá
m okkal. az .elintézetlen aklák*-at: a res- 
tancziát!

Ilyen fura jószág a resztanczia! Ha az 
egyik helyen irtják és mennél jobban irlják: 
a másik helyen annál jobban szaporodik! 
Ha pedig nem irtják, önmagától szaporodik.

Restanczia tehát volt, van és lesz min
dig a világon. Mindig, vagy legalább is mind
addig, mig az év végén elintézetlenül maradó 
.számokat* tekintik csak restancziáknak.

—  r.
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Hírek.
A z e ls ő  n e g y e d  v é g é n .

Ez évnegyedben s ez évben utolsó szá
munkat bocsátjuk ezúttal olvasóink elé.

Ne vegyék hát rossz néven tőlünk, ha 
ez alkalomból ismét foglalkozunk magunk
kal is.

Kiállottuk immár egy évnegyed tűzpró- 
báját. Bátran nevezhetjük tűzpróbának, nem
csak azért, mert lelkesedésünk tüzét vittük 
vállalkozásunkba, hanem azért is, mert \olt 
már részünk a harezok tűzkeresztelőjében is.

Hogy miként állottuk meg helyünket, 
annak megítélését szives olvasóinkra hízzuk.

A mi lelkiismeretűnk — dicsekedés nél
kül legyen mondva — nyugodt. Támadtunk, 
ahol támadnunk kellett. Néha talán kissé 
élesen is. De rosszhiszeműen soha. Értek 
támadások bennünket is. Állottunk eléjük. 
Állhattunk pedig annál könnyebben, mert 
bennünket elburkolt hátsó gondolatok soha 
sem vezéreltek. Előttünk mindig csak egy 
czél lebegett: a közérdek!

Ez fog lebegni ezután is!
Frifseséget, üdeséget, elevenséget igye

keztünk hasábjainkba Önteni.
Ezen igyekszünk ezután is!
Az eseményeknek hű es hiteles króni

kásai akartunk lenni.
Azok akarunk maradni a jövőben i s !
Szépirodalmi rovatainkat a jobb és 

műveltebb ízlésnek megfelelő színvonalon 
kívántuk megtartani.

Erre törekszünk ezután is!
Kérjük, gyámolitsunak bennünket, akik 

velünk egyetértenek, támogassanak, akik arra 
érdemesnek találnak és ajándékozzanak meg 
bizalmukkal továbbra is, akik azt irányunk
ban előlegezni szívesek voltak!

Lapunkra január 1-ével uj előfizetést 
nyitunk. Az előfizetési ár egész évre frt, 
félévre 2 frt 50 f:r., negyedévre 1 frt 25 kr. 
Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba (Iskola- 
utcza 13. sz.) küldendők; helybeli előfizetőink 
azonban Jakabot:ics lantig k. a. dohány
tő zsd* jé ben is (Városház-palota) előfizet
hetnek.

Az Andor József ( Cyprian) lapunk szá
mára irt ,,Két élet*4 czímii hosszait elbe
szélésének közlését a jövő évi első számunkban 
kezdjük meg.

— Újév! A tegnap hova-tovább eltűnik, 
a Holnap következik. — A tegnap őröm és 
gyászból állott, a holnapban sem változnak 
ez alkotó részek. Az évek az emberi élethez 
szabják tartalmukat, — jobban mondva, — 
a napok az emberi szívtől nyerik színüket. 
Nem az esztendő volt szomorú vagy víg, 
hanem sorsunk, mely mint az ég, hol felhő
vel van borítva, hol derülten és vidáman 
sugárzik. És a mi bölcsességünk sem egyéb, 
mint az a megnyugvás, mely az élet válto
zataiban a sors őrök törvényeit látja, a tél 
után a tavaszt, tavasz után a többi évsza
kokat. — És amint az esztendő is úgy 
gyönyörűséges ránk nézve, hogy köd és derű, 
hó és virág, fagy és melegség váltakozik, 
életünk fűszere sem lehet egyéb, mint nyu
godt lélekkel való fogadása a’ lét örök váíto- 
zandoságának.Olvasóinknak som kívánunk ba
nális frázisokban zavartalan boldogságot. — 
Kívánjuk a reményt, mely bízóvá tesz a

jövőben a jelen keserűségei közt, s a nyu
godt tudást, mely megőriz az elbizakodottság- 

: tói. ha azt hisszük, hogy örökké fog sütni 
• a nap.

— Kinevezés. () felsége Vongrácz Jenő 
kir. főügyészi helyettest, a debreczeni kir. fő
ügyészség vezetőjét, kir. főügyészszé nevezte ki.

— A bőkezli érsek. Samassa József egri 
érsek a karácsonyi ünnep alkalmából 1000 
forintot küldött Br. Feilitzsch Berthold fő
ispánhoz a vármegye területén a szegények 
között valláskülömbség nélkül leendő kiosztás 
czéljából. A nemes tett nem szorul a mi dicsé
retünkre. miért is itt csak azt említjük meg, 
hogy a főispán a küldött ö-szeget a főszolga- 
bírák és Nyíregyháza város polgármestere 
utján oszttatta szét a szegények között.

— Egyházmegyei beigtatás. A két fele 
vált hegyaljai egyházmegye egyik részéből 
alakult „Tiszavidéki ág. evang. egyházmegye* 
megválasztott főesperese: Materiig Lajos deb
reczeni lelkész, valamint felügyelője : dr. Meskó 
László országgyűlési képviselő hivatalaikba 
január hó 5-ik napján Debreczenben tar
tandó egyházmegyei közgyűlésen fognak be- 
iglaltntni.

A közművelődési és irodalmi egyesület.
amelynek alakítását varmegyénk és Nyíregy
háza város nehány héttel ezelőtt elhatározta, 
értesülésünk szerint az alakuló közgyűlését 
rövid idő múlva, — úgy lehet — január hó 
h-;k napján fogja megtartani. A közgyűlésre 
külön meghívók küldetnek ki úgy Nyíregy
háza város, mint Szabolcsvármegye értelmi
ségéhez.

— János napja. Mikecz János közszere
tetben álló ali.-pánt e hó '7-én névnapja 
alkalmából szívélyes óvácziókban részesít te 
a vármegye tisztikara, amelyhez csatlakoztak 
a város társadalmának előkelőségei is, kiket 
az alispán felesége szives, magyar háziasszonyi 
előzékenységgel látott vendégül villás reggelire.

— Halálozás. Közéletünk egy ügybuzgó 
harezosa dőlt ki e hó 25-én. Ihrányi Zsig- 
mond tipikus alakja volt a vármegyének, aki 
a közdolgokat fiatalos hévvel munkálta agg 
kora daczára, s aki nevezetes volt arról, hogy 
egyetlen megyei közgyűlésről sem maradt el 
nagyon fontos ok nélkül. Kihunyta alkalmá
ból a család a következő gyászjeleuh -t adta 
ki: Özvegy ihrányi és vajai Ibráuvi X-ig- 
tnondne szül. Vezerle Mária, úgy saját mint 
gyermekei: Emma, férj. Kugler i/ijosné; 
Mária, özv. M mdics Endrén • » s Sarolta ; 
veje: Kugler Lajos: unokái: Mandics Endre, 
Margit és férje Veress László és Mmdics 
Ilonka: dédunokái: Veress László és Mária: 
öcscsei és húgai Ihrányi László és neje, szül. 
Vay Erzsébet báróné és ezeknek gyermekei; 
Ihrányi Éva; Ihrányi Piroska férj. Vay Ja- 
nosné; Ihrányi Mihály és neje szül. Brüll 
Olga; Ihrányi Miklós és neje szül. Petrovics 
In n a ; Vay János és a nagyszámu rokonság 
neveoen is fájdalommal telt szívvel jelenti i 
forrón szeretett és felejthetlen férjnek, a leg
jobb apának, apósnak, nagyapának, dédapá
nak és rokonnak: ihrányi és vajai Ihrányi 
Zsigmondunk földbirtokos, l848/Í9-iki lionv. 
huszár főhadnagy, Szabolcsvármegye törvény
hatósági bizottsági tag slb. stb. folyó hó 
25-én délután 3/« fi órakor az utolsó-kenet 
szentségének fölvétele után 73 éves korában 
történt gyászos elhunytat. A megboldogult 
drága hült tetemei folyó hó 27-én délutáni 
2 órakor fognak a kótaji rom. kath. temp
lom udvarán levő családi sírboltban örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent
mise-áldozat folyó hó 28 án délelőtt 10 óra
kor fog a kótaji róni. kath. plébániai temp
lomban bemutatlni. Kótaj, 1897. évi deczem- 
ber hó 25-én. Adj Uram őrök nyugodalmat 
neki! Ls az örök világosság fényeskegjék neki.

— Uj járás orvos. A főispán dr. Licht- 
man Vilmos kisvárdai gyakorló orvost ugyan
oda járásorvossá nevezte ki, a leköszönt dr. 
Küztnös Cyörgy kőt házi igazgató-főorvos 
helyére.

Thea-estély. A nyíregyházi jótékony
nőcgylet 1898. évi január hó 8-tin az ág.
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hitv. evang. központi népiskola dísitermében 
tánczmulatsággal egybekötött thea-estélyt ren
dez. Személyjegy vacsorával együtt 2 forint. 
Családjegy 5 Irt. — Kezdete este 8 órakor. 
Vacsora J 1 órakor.

—  Választás az izraelita hitközségben.
Mozgalmas napja volt a nyíregyházi izraelita 
stalusquo hitközségnek a múlt vasárnap. 
Kkkor választotta meg újból 3 évre a hit
községi elnököt, alelnököt, az elöljárósági és 
a képviseleti tagokat. A választás reggel 8 
órakor vette kezdetét. Két párt küzdött egy
mással. Az egyik az eddigi elnök Baruch 
Arnold, a másik a dr. Flegmann Jenő pártja.
A délután 2 óráig beadott szavazatok össze
olvasása jóval éjfélutánig tartott. A válasz
tás eredménye az lett, hogy elnökké 35 szó
többséggel Baruch Arnold választatott meg. 
Alelnök: Friedmann Sándor 1.-t t V szótöbb 
seggel Dr. Rosenberg Emil elleneben. Elöl
járóság'! tagok a következők: Schwartz Izidor, 
Hurger Mihály, Dr. Hartstein Sándor, Silber- 
stein László, Glük Ignácz, Kun Mátyás, 
Zucker Henrik. Képviseleti tagok a követke
zők: Leveleki Mór, B.au Pál, Stern Jenő, 
Cukor Márton, Spitz Ferencz. Schwartz Jó
zsef, Dr. Gara Leó, Hegedűs Ignácz, Goldstein 
lános, Fülircr Mihály, Deulsch Sámuel, Bőhm 
Adolf, Friedlieber Samui. Fricd Dániel, Glüks- 
mann Adolf, Maibaum Mór. II irtstein Ignátz. 
Dr. HofTinann Mór, Rottmann Jakab, Fleiner 
Lajos, L -fkovics Mátvás, Biederinm Sámuel, 
Landau J ikab, Menczel Dávid, Sáfár Lázár, 
Windt Mór, Guttinann Sámuel, Stein Mór, 
Láng Lázár, Friedmann Jakab, Kreisler Si
mon. Rótli Ferencz és Grosz L. II.

Meghivó. A nyíregyházi polg olvasó- 
egylct az 189'-dik évi január hó 6-án, azaz 
Yi/.kereszt napján délután 3 órakor, bérhe
lyiség* b-n (Európa szálloda) > vi • •-ndes köz
gyűlését fogja megtartani, melyr.- a/, egylet 
rendes tagjait ez utón is tisztelettel meghi- 
vatnak. — A kő:gyűlést tárgyal-: 1. Elnöki 
évi jelentés. 2. Az 1897-dik évi pénztár állá
sáról szóló szám vizsgáló-bízót' ság jelentése.
3. Az 1898-dik évi költség vet.- megállapí
tása. V. Tisztviselők és választmányi tagok 
választása. 5. Az évi számadások teluhizsgá- 
: i-íra •'» i iga btzottstg megfáasstAsa 6 In
dítványok tárgyalása. 7. Hírlapok megrende
l j e  és .-lárverelés *. A választmány nevében: 
liuzsa Endre, p. o. c*. titkár.

— Eljegyzés. íloscnthnl F>'rcn>'z a \\ indt, 
Fisch és társa ezég beltagja élj győzte Mol
nár Emma kisasszonyt, Molnár Józsefnek, a 
S  hwarcz és Zuckerman kisvárdai termeny- 
kereskedő ezég beltagjának leányát.

— Dr. Andor Endre, városunk szülötte, 
a múlt héten érdekes felolvasást tartott 
Budapesten az .Országos Iparegyesület”-ben 
a , Munkás-közvetítő intétetekről.* A leiolvasás 
czélja volt a munkanélküliek helyzetének 
könnyítése, és azon módozatok ismertetése, 
melyeket a külföldön, - különösen Német
országban, — már nagy sikerrel juttattak 
érvényre, s melyeknek megvitatása már

a szociális mozgalmak szempontjából 
Magyarországon is igen aktuálissá lett. Mint 
a fővárosi lapokból értesülünk, a felolvasás 
illetékes körökben is feltűnést keltett.

— Elmaradt szilveszteri mulatság. A nyír
egyházi városi dalegylet deczeinber dl-én, 
szilveszter estélyére tervezett dalestélyet a 
Nyíregyházára érkezett színtársulat előadásaira 
való tekintettel nem tarlja meg.

—  Tisztujitás a „Báró Hirsctr egyletben. 
A rövid fennállása daczára nagy elterjedésnek 
örvendő „/Jr. llirsch egylet4 tisztújító köz
gyűlését e hó 28-án tartotta meg. Elnökké, 
miután az eddigi elnök Geduly Henrik ág. 
evang. lelkész a személyében összpontosuló 
osztatlan bizalom sponlán nyilvánulása daczára 
tisztségét tovább megtartani nem kívánta; 
Bemczky Miksa választalott meg, inig Geduly 
Henriket a közgyűlés az egylet érdekében 
kifejtett eredményes tevékenységének elisme
réséül diszelnökké választotta meg. Alelnőkök : 
Halasi János és lludáik Károly ügyvédek 
1 tlek, inig ellenőrökké Léderer Ignáct es

Santroch Alajos, titkárrá pedig Kovács P. Pál 
választatlak meg.

— A következetes „Néniké.* A .Nyír- 
vidék* .Egy piczi kis válasz* czim alatt 
válaszol a múltkori .Nénike* czimü czikkünkre 
s visszafolytotl indulattal azt ajánlja figyel- 
münkbe, hogy ha mi olyan modorban fogunk 
komoly kérdésekben mindenáron szellemes- 
kedui, még ráolvassa valaki a .Nyíregy
házádra — ad normám nénike — hogy 
gyerkőcz! — Legyen nyugodt a nénike, a 
.Nyíregyháza* erre okot nem ad. Komoly 
kérdésekben nem fog .mindenáron széllé- 
meskedni.* Nem úgy mint a — .Nyírvidék,* 
amelynek ugyanabban a számiban .A bölcs 
bizottság4 aláírással ellátott olyan szánalomra 
méltó, .mindenáron szellemeskedni* akaró 
ezikk foglalkozik a sajtószabadsággal. Pedig 
ez már csak elég komoly kérdés! Minden
esetre sokkal komolyabb, mint a nénikék 
sértett hiúsága! — Ilyen következetes a 
néniké, mint egyáltalán a mások felett fölényt 
gyakorolni óhajtó nénikék rendszerint lenni 
szoktak!

— Cypriánról, vagyis inkább a Cyprián 
(Andor József) nem régiben . Elbeszélések“ 
czim alatt megjelent köteb-röl a következő- 
kei* írja az . 0 rszágos Hírlap“ deczember 
i-Viki s/a.na: Fiatal Írónak első könyve és 
mindjárt gyem int kiadás! A papirosa finom, 
a nyomása gondo*, az illusztrácziói nem di
lettánsra valiók és a kötése — egyszerűen 
remek. Nem csupa olyan jel ez, amely vagy 
arra vall, hogy a szokásosnál jóval különb 
portékát rejteget, vagy pedig, hogy a köny
vet maga a szerző adta ki saját költségen? 
Az ember mindenesetre kiss * bizalmatlanul 
fog az ilyen könyv olvasásába, s alaltomban 
meg van róla győződve, hogy a világon épen 
C'ak egy kiadó érdemesíthette ezeket a no
vellákat ilyen gyönyörű kiadásra, tudniillik a 
szerző maga. Ha azonban leküzdi bizalmat
lansági! és belemerül a kis novellák olvasá
sába, csakhamar jobb véleményre jut. Ez a 
Cyprián, vagy ahogy magit leleplezi. Andor 
József, nem hétköznapi legény. — Meg egy 
kissé sokat okoskodik, mint aki azt hiszi, 
hogy neki minden érzelmet újból il ik től- 
fedeznio, a stilusá* is túlterheli fest » jelzők
kel, mint aki mindent nagyon is jellemezni 
akar: — de ezekből a li italos hibákból ki
hámozva, egy jószemű és meleg érzésű el
beszélő bontakozik ki és rokonszenvet kelt 
maga iránt. A kötet üzenhet novellájából 
egy sem magasodik ki leltunően, de kivetni 
való sem akad közte, legfó lebh az bántja 
az olvasót, hogy a sok jelző és sok ndlekszió 
a könyvet egyhangúvá teszi. A szép kötet 
minden könyvker^skedéstem kapható, s ára 
fűzve 2 forint, diszkötésben pedig 2 forint 
60 krajezár.

— Névváltoztatás. Fleck Abrahám kis
várdai lakos. in. kir. postatiszt vezetéknevét 
belügyminiszteri engedélylyel , Gm»“-re vál
toztatta át.

__ A villamos közvilágítás. Nyíregyháza
város tudvalevőleg a közvilágítás fejlesztése 
czéljából az eddigi 366 utczai izzólámpához 
még 94 izzólámpa felállítását határozta el. A 
villanivilágitá>i vállalat az uj lámpák lelalli- 
tásahoz hozzá is fogott s úgy tervezték, hogv 
azok már január l-én üzembe vetetnek. A 
beállott erős fagy és hideg időjárás azonban 
a munkálatokat annyira hátráltatja, hogy az 
uj lámpákkal való világítás valószínűleg csak 
január hó közepén veheti kezdetét.

— Hymen hir. Mandel Ármin kecset- 
szilvási földbirtokos folyó 1897. évi deczeinber 
15-én eljegyezte Farkas Fanny kisasszonyt 
Bácsról, Schwarcz Ede nyíregyházi lakos, 
vállalkozó, nevelt leányát.

— A Budapesti Napló babái. Igazán ügyes 
és kedves gondolatot valósított meg az el
múlt karácsony alkalmából a Budapesti Napló 
szerkesztősége. Minden előzetes reklámozás 
nélkül össze vásárolt 5000 d.iwb babát es 
azokat szétküldte a városok polgármesterei
hez az árvagyermekek között leendő szét
osztása végett. Nyíregyházára 60 baba érke

zett, igy itt 60 kis árvagyermek iészesült az 
ötletes szerkesztőség alkalmi ajándékában.

— Megszűnt a sertósvész. Ides-tova két 
év óta nem volt Nyíregyházán sertésvásár 
a sertésvész következtében elrendelt zár miatt. 
Most végre megszűnt a sertésvész. Igaz, hogy 
majdnem úgy, mint ama bizonyos egyszeri 
czigánynál, akinek két malacza közül a má
sodik is elhullván, akként sóhajtott fel, hogy 
,hál’ Istennek, megsint a deg!“ — Nyíregy
házára is szinte ezt a végtelen keserű humor
ral telt mondást lehetne alkalmazni, olyan 
pusztítást vitt véghez a sertések között a 
vész. Most végre hivatalosan is megállapí
tották, hogy a vész megszűnt. Szabolcsvár- 
megye alispánja fel is oldotta a zárlatot s igy 
a sertésvásárok is megtarthatók. Ezek azon
ban csak halvány utánzatai lesznek az egy
kori élénk sertésvásároknak. — A vármegye 
alispánja egyidejűleg felhívta a város polgár- 
mesterét, hogy miután az eddigi sertésvásár
tér a szent-mihályi utcza végén egészen a 
lakóházak közé nyúlik be, addig is, mig az 
országos vásártér kérdése végleg megoldat
nék, a heti sertésvásárok részére más, a 
városon kivül eső hely jelöltessék ki, még 
pedig úgy, hogy az idegen helyről behajtott 
sertések a helybeliektől teljesen elkülönittes- 
senek. A városi tanács •& sertésvásárok he
lyéül az eddigi sertésvásár-térnek a közvágó
híd felé eső részét, az idegen helyről hajtott 
sertések részére pedig a tanitó-kerten túl 
eső területet jelölte ki.

— Rejtélyes haláleset. Albert Sándor 
állam vasúti gyakornok pár hét előtt helyez
tetett át a kisvárdai állomáshoz, s ez idő 
alatt viselkedése feltűnésre egyáltalában nem 
adott okot. A múlt csütörtökön azt pana
szolta, hogy a karja fáj, de ez nem akadá
lyozta abban, hogy a városban sétát tegyen, 
borotválkozzék, sőt még aznap — a hol 
lakott — a Puskás-féle ház egyik lakójának 
karácsonyfát is díszített. Reggel a takarítónő 
Albert szobáját nyi’va, az ágyat felbontva, 
a ruhákat a - székre téve találta, de a lakó 
hiányzott. A házbeliek megdöbbenve látták, 
hogy ruha nélkül ment valahova a szeren
csétlen fiatalember, s az éjjel esel! hó már 
a küszöbtől kezd re nyomára vezette őket: 
a gór. kalh. templom mögött levő kuli.', a 
melyben fejjel lebukva megtalálták az egy 
szál ingbe öltözött holttestet. A kúthoz ve
zető nyomok csak egv embertől eredtek, a 
szobában tusakodásnak nem volt semmi 
nyoma, s igy bűntényről alig lehet szó.

— A krajezár vége. A m. kir. pénzügy- 
miniszter 40918. számú rendeleté szerint az 
ausztriai értékű 1 azaz egy krajezáros és 
fél krajezáros réz váltópénz a magán forga
lomban csak 1898. évi junius hó 30-ig fo
gadandó el, az állami pénztáraknál és hiva
taloknál pedig csak 1899. évi deczember hó 
31-ig fogadtatnak el s hogy 1899. évi de
czember hó 31-dike után azok sem név ér
tekükben sem anyagi értékük megtérítése 
mellett többé sem fizetésképpen el nem fo
gadtatnak. sem be nem váltatnak.

A büd-szt-m ihály i legújabb  
s lik li.

Vala pedig Büd-Szent-Mihályon egy p ír 
kétes existenciáju ember, meg egy nagyru- 
töru félmii veit főbíró. — Ez a társaság egy
magában véve nem olyan nagy baj. Másutt 
is előfordul, anélkül, hogy a nagy nyilvá
nosság volna kénytelen róla tudomást venni. 
Büd-Szt-Mihályon azonban már ez is felel le 
nagy baj. Általában Bnd-Szent-Mihály külö
nösen nevezetes arról, hogy ott nagy dolgok 
is kicsinyekké válnak, — és megfordítva: kis 
dolgokból is óriásit tud alkotni egy pár zava
ros nudlii existencii, meg egy ambiciózus 
félinüvell bíró.

Ez a tisztelt kis társaság a múlt héten 
megint produkált egy valódi bűd-szl-miháh i 
pikantériát. — Bűd Szenl-Miliály közönség,- 
lázba jött a szenzáció hallatára, ellenben az 
ország közönsége undorral fordul el annak
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a kis társaságnak a munkájától, amely elég 
ravaszul, de felette sok rosszakarattal pel
lengérre állított 12 tisztességes, kifogástalan 
jelemü úri embert Fokozza a bajt, hogy 
ennek a kétes társaságnak vak eszközéül 
engedte magát egy idült becsvágyi tultengés- 
ben szenvedő csendőr* őrmester, s olyan 
nagygyá tette a legfrissebb büd-szt-mihalyi 
szenzácziót, hogy szinte hihetetlen.

A dolog története a következő:
Az 1890. év szeptember havának egyik 

szüreti éjszakáján hasonló műveletekben jár
tasságot tanúsító tettesek aláásták Büd- 
Szent-Mihály községházat, s munkájuk gyü
mölcseként magukkal vitték a több, mint 
2000 forintot tartalmazó községi pénztárt. 
A nyíregyházi kir. törvényszék szigorú vizs
gálatot rendelt el, amely — daczára annak, 
hogy a legmesszebb menő erélylyel csaknem 
3 éven at tartott, végeredményében sikerte
len maradt. — A több-kevesebb alapossággal 
gyanúsítottak mindannyija konok tagadással, 
alibi-bizonyilással stb. kivonta magát a tet
tesség gyanúja alól, ugy-hogy a nagy lopási 
bűntett megtorlás nélkül átlátott át a fele
désnek.

Történt azonban, hogy egy pár héttel 
ezelőtt titkos összejöveteleket tartott a fent 
említett kétes existentiával Bűd Szent-Mihály 
község nagyra törő bírája. Hogy miről tár
gyaltak, s miként állították össze becsület- 
rabló műveletük részlet* it? az természetesen 
titok marad, elég~rrz hozzá, hogy a véletlenül 
B.-Szt-Mihályon tartózkodó ujfehértói csendőr 
őrmester kifogástalan és részletes feljelentést 
x ipott a kis társaságtól az 1886. évi pénz- 
i árlopásról és annak tetteseiről. A túlbuzgó 
« s ind i se rét őrmester kimondhatlan örömmel 
vette a feljelentést annak reményében bizo
nyára, hogy szolgálati babérjait alkalma lesz 
egy maradandó koszorúval tetézni.

Az alkalmi kis társaság gondoskodott 
másrészről arról is, hogy a község lakossága 
még a feljelentés megtétele előtt lehető rész
leteséggel értesítést vegyen a kassza zsivá- 
nyokról. így esett meg, hogy még mielőtt a 
dicsőségre éhes csendőrőrmester hozá fogott 
volna csodálatos nyilvánossággá! lefolytatott 
nyomozalához, már mindenki tudta azt is, 
hogy ki, minő szerepet viselt, mennyit ka
pott, s minő módon vitetett véghez a kassza 
lopás.

Hogy a nyomozat a nyilvánvaló elévülés 
daczára beteges hiúságból megtartatott, abba 
senkinek beleszólása nem lehet. — Hogy a 
nyomozat szabályellenes nyilvánosággal tör
tént, hogy a köteles titoktartás és diskrétió 
lépten-nyoruon megsértetett a teljesítő csendőr- 
őrmester által — az bizonyos — de reeri- 
minátió tárgyáva tenni nem lehet.

Hogv azonban tizenkét kifogástalan jel
lemű s köztiszteletnek örvendő úriember 
becsületével oly könnyen játszani lehessen, 
az ellen joggal tiltakozik a társadalmi morál 
es műveltség.

Mert a feltétlenül cselszövény áldoza
tainak nevei pontosan kikerültek a nép nyel
vére, a következő ravasz módon: A községi 
bíró képviseleti közgyűlést hivott egybe, szó
ban forgó lopási ügy megbeszélése végett. A 
meghívottak névsorából kihagyta a képviselet 
azon tagjait, akiket a sötét gyanúval illetett 
a cselszövény. A kisbirónak pedig meghagyta, 
hogy mindenkinek jelentse ki, mikép azok a 
tettesek akik meghíva nincsenek. így aztán 
mindenki könnyen kitalálhatta, kik a terhel
tek. Ugyanezen képviseleti közgyűlésen be
jelentette a bíró, hogy mely tanuk miként 
vallottak, s Ígérte, hogy legközelebb, a fel
tétlenül biztos eredménynyel kecsegtető vizs
gálat nyomán névszerint fogja megnevezni a 
bűnösöket.

A hivatalos helyről nyert és megbízható
ságot feltételező értesülésnek természetesen 
szíves őrömmel adott hitelt a község lakos
sága, s a múlt héten ideges izgatottságának 
az urak ellen, félreismerhetetlen módon, több 
iz.ben adott kifejezést. — így péld. Dombrádi 
(iábor egy nagy népcsődület előtt azt a
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véleményét hirdette ki, hogy .az urakat ki 
kell húzni s a harangokat félre kell verni!- 
Hogy ennek daczára, kenyér-törésre nem 
került a dolog, igazán csak véletlennek lehet 
tulajdonítani. Különben az úri rend bizton 
sága kétséges volt, s ha a t.-löjp főszolgabíró 
az alispán utasítása szerint közbe nem lép, 
úgy ma Büd-Szent-Mihály országos botrány 
színhelye.

Tetézi a bajt, hogy a végtelen könnyel
műséggel megindított nyomozat tápot adott 
szocziális jellegű forrongásnak, s a 12 úri 
ember személyes ügye társadalmi kérdés 
lelt Büd-Szent-Mihilyon.

Az ügynek egyébkent még hosszú foly
tatása lesz, mert az ártatlanul meghurczolt 
úri emberek, úgy a cselszövevény értelmi 
szerzői, mint a községi bíró ellen is kellő 
helyen a megtorló eljárás megindítását kérel
mezték.

Sz ínház.
Maroknyi embercsapat törtet a havon. 

Nők, férliak vegyest. Körültúk zúg, üvölt a 
vihar és kajánul küldi vad támadásra elle
nük fagyos hószilánk légióit.

A kis művész-csapat nem tántorodik le 
az ú tról; nem fogadja el az itt-ott kínálkozó 
menedékeket, hanem tekintetét fölfelé irá
nyítván, megy — hatol előre, az után az 
előtte libegő látomány után: Thália után, 
akihez mind végig hű marad.

A dalos madarak azon csapatat, mely 
hallva a rideg tél közelgő lépteinek csikorgó j 
neszét, elmenekül jobb hazába, melyben ; 

1 kényelmesen megei — szeretjük. Örömmel , 
fogadjuk midőn újra visszatér, de mennyivel 
jobban szeretjük, mennyivel inkább szivünk
höz nőtt, a kis énekesek azon része, mely 
kitart mellettünk — velünk, hűségesen a 

I zord napokon át is.
Hogy gondozzuk, dédelgetjük a nehéz 

idők alatt. Kenyér-morzsát hintünk a fehér 
hóra számunkra, meghatva ragaszkodásuktól, 
amikor mindent-mindent elborított ez a hideg 
terítő.

Óh szeressük, vegyük pártfogásunkba 
ezt a bátor színész társaságot, mely nem 
rebbent szét, nem repült enyhébb égöv alá, 
a bürök tinta gőzös érájába, vagy tudj’ Isten 
miféle kínálkozó azilumba az érzelmeket is 
megfagyasztó tél elől. hanem megmaradt 
művésznek, megmaradt Thaliának, megmaradt 
nekünk.

Dédelgessük őket; hintsük ki a mindent 
eltakaró hideg fehér hó-terilőre, szeretetünk, 
vonzódásunk morzsáit számukra.

*
A Deák Péter színtársulata első debut- 

jében a — Gyerek asszony-1 hozta színre 
szombaton, karácsony ünnepének első napján. 
Ügyesen játszották Bokor Józsefnek ismert 
motívumok uj variációjával, sok színpadi 
tudással megirt népszínművét. A czimszerep- 
ben Tárnái Is.ona rutinnal mozgott és az 
előforduló dalokban előnyösen mutatta be, 
kellemes mező szopránját. — Badinázszsal 
elevenül játszó molnár inas volt Szalólcy Dezső. 
Ennek az igyekvő fiatal embernek már a 
megjelenése olyan szerencsés, hogy előtte 
szép jövőt sejtünk. Németh János jóizü falusi 
plébános volt. Jól játszott Zoltán Ilona, 
— a .molnáj mesztej tisz hudoctája*. — 
Krémer Sándor sok közvetlenséggel adta a 
nagyhatalmú őrmestert; — sok jóakarattal 
játszott a molnármester szerepében Szabó 
József. Csinos Lelkem Vicza volt Fehér 
ÍAixira és az apróbb szerepekben Barna Ilona, 
liácz Ida, Újházi Margit, Farkas Adél, 
Losonczy Péter, Arady Atilla, Barabás Gedeon, 
Izsó Zoltán, Nagy Mari, — mindnyájan jók 
voltak.

Ez a szombat esti megnyitó előadás 
jótékony czélu lett volna az árvaház javára, 
de a szép intenció daczára, a jól befütött 
színház csak úgy kongott az ürességtől, mert 
ünnep első napja lévén, mindenki inkább 
családi, vagy baráti körben akarta tölteni az 
estét.

Vasárnap d. u. fél-helyárakkal - -  zóna- 
és gyermek-előadásul — a Méltóságot csíz- 
madúí-1 adták, de a kis gyermekek otthon 
maradtak, mert bizonyára elrontották a 
gyomrocskáikat, a karácsonyfákról leszedett 
édességekkel. Ők ugyan azért eljöttek volna, 
sírtak is, de a gondos mamák otthon marasz- 
tották őket. — Na majd a jövő vasárnap 
annál többen lesznek! Legyenek is, mert 
nincs az a mesés könyv, amely oly nagy 
gyönyörűségére szolgálhatna az apró szépnek, 
mint egv ilyen jóizü tarka-barka előadás.

Este a L'orett és Ordoneaux iró ezég 
nagy sikert elért regényes „ Kél: asszonyt-a 
került színre — a szombatihoz képest nagy 
közönség előtt.

A játszók jó kedvvel mozogtak s az 
egész előadás oly sima menetű volt, hogy 
önkenytelenűl kikerestük a szinlapon a ren
dező nevét. Kömley — a titkár — nevét olvas
tuk : jó színész, ügyes ember, a rendezés 
mellett, De la Hoquette báró ő agancsosságát 
játszotta sok humorral.

Tárnái Lcona, Cantaleu fogadós húga, 
élénken, aranyos jókedvvel és olyan kedvesen 
játszott, hogy ezzel a vasárnap esti szerep
lésével megtette az első, legnehezebb lépést 
a közönség szive felé.

A konkurrens fogadok birtokosai: Német 
J"»o» & Ifayy Mari pompásan acsar- 
kodtak egymásra. — A csendőr-kapitány: 
Krémer — jól figuráit. Zoltán Olga a ezim- 
szerepet elfogadhatóan adta, tiszta hangjára 
pedig lehetne dicsérő, méltó jelzőkből egy 
egész csokrot kötözni. Szabó József, mint 
l’ierre, erősen megáit a helyét, Zoltán Ilona 
játékáért szintén megérdemelt egy elismerő 
szót.

Hétfő. — Színen: Durand és Durand, 
parterren, páholyokban 15—20 néző.

A színészek !• bangóban játszottuk elein- 
tén, — de később a szereples hevétől neki
melegedve, elfeledték a közönség megdöbentő 
indolenciáját és játszottuk egymás kedvéért.

Az est sikerén Krémer, Szabó József és 
Kömley osztoztak. Krémer Sándor határozot
tan tehetséges ember s előkelő profiljával 
külseje is szinpatikus. — Szabó József fiatal 
színész még, de alakításai mar is figyelemre 
méltók. — Kömley Gyula veterán színész, 
könnyen mozog a deszkákon és játékában 
sok az ötlet, mer egyéni lenni és tud. — 
Többé-kevésbé jók voltak: Árkosiné, mint 
Duise, Német János, mint Barbaher, Nagy 
Mari, mint Tourellesné es Fehér Laura, mint 
a katona hajhászó kurtizán.

Kedd. Liba pásztor.
A földszinti páholyok csaknem telve 

voltak s a zártszékek is elfoglalódtak jó reszt. 
Ez este különösen Zoltán Ilona tetszett, ki 
úgy látszik, hogy tehetségét, hangja fényes
ségét, erre az estére tartogatta. — Szerelmi 
kettőse Krkosinéval (ki a Lajos szerepét adta 
ügyesen) a második felvonásban nagy hatást 
ért el. — Zoltán Ilona meg fiatal fejlődő 
színésznő, s bizonyára nem veszi rossz névén, 
ha figyelmébe ajánljuk, hogy szokjék le arról a 
— codálatosz — beszédmódról, ami neki 
ugyan jól áll, de idővel beszéd-hibává vál- 
hatik. A Kömley p tr egymással kelt versenyre 
az előadás sikerének biztosítására. Tarnay 
Leona szaporán lépdegélt, — a közönség 
kedvencze-jelző felé vezető utón, férje pedig, 
mint jól táplált Amadé — nevettetett meg 
mindenkit. — Szabó és Szalóky a la Don 
Quicotte és Sanchó Uansa, komikus hetven- 
kedéseikkel és jóizü barzelettáikkal jók voltak. 
Krémer Sándor, a szegény nyomorék Dierre 
szerepében adta újabb jelét sokoldalúságának.

ns.

Milyen le sz  ..Az uj Z r in y iá s z "?
Sokan tudakozódtak olvasóink közül, 

hogy mi lesz az „Uj Zrinyiász*: elbeszélés 
ya|?y politikai r.ijz? És hogy jut abba 
Zrínyi ? Tréfás elbeszélés lesz-e, vagy valami 
szatíra.

A helyett, hogy egyenkint felelnék, el
mondom egyszerre mindenkinek, hogy az
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„Uj Zrinyiász* lesz az én vázlatban hátra
hagyott művem. Mert minden iro után ma
rad egy olyan munka, melyről az a véle
mény, hogy ha egészen kidolgozza, szépet 
adhatott volna. De ezt az illető iró már nem 
hallja.

Én ezzel ellentétben még életemben 
látni akarom az én vázlatban hátraha
gyott munkámat és hallani akarom, amint 
mondják.

— Kár, hogy nem dolgozta ki jobban.
Pedig én úgy fogom kidolgozni, ameny-

nyirc erőmtől telik, de a téma a különös, a 
téma ölel fel annyi anyagot, hogy okvetlenül 
vázlatnak kell maradnia, — vagyis azt a lát
szatot viseli.

Hogy mikep jut modern politikai rajzba 
Zrínyi, épen «z az, ami egy kis magyarázatra 
szorul. Én a középkori szokás*>kut akarom 
szem beállítani a mai modern felfogással, 
mert az olvasónak igy szembetűnőbb, hogy 
a világ mennyit változott, bár alapjában a 
karakterek, bizonyos viszonyok közt mindig 
ugyanazok voltak. Petur bán ma is meg 
van, száz alakban, a Dósa Györgyök is itt 
lappanganak. Leírtam egyszer Olay Lajost, 
hogy ő az, aki fölkisérte Zách Felicziánt a 
királyi palotáig, aztán megbiztatta az udvaron:

— Csak eredj fel, Félix és üss közzéjük. 
Ne félj semmit! Kn nekem azonban egy kis 
dolgom van itt az Omodék kouiornájával, hát 
átszaladok.

Bercsényi Miklós bizonyosan megvan, de 
most Justh Gyulának hívják és él Zrínyi 
Miklós is, de meglehet, udvari konczipista 
»-s nem Szigetvár kapitánya. A karakterek 
maradnak, de más viszonyok közzé* keve
redve. máskép festenek. Mi lenne például 
nu II.* lí ikoczy Eerencz? Föltéve, hogy 
megvolna rettentő földbirtoka, mely az or- 
-/ag egy harmadrészét képezte. Ma nem 
csinálhatna forradalmat, de másként mutatná 
i virtust. Egyszerűen nem lehetne parla
mentarizmus miatta, mert ő maga küldene, 
töob mint száz képviselőt a gazdatisztjeiből 
i s a fiskálisaiból, aztán amikor kedve támadna, 
oda üzenhetne Bántfynak:

— Én e/.t, vagy azt a törvényjavaslatot 
nem szenvedhetem. Tessék levenni a napi
rendről !

Ily groteszk ideák és összehasonlítások 
vittek ra hogy szigetvári Zrínyi Miklóst ma 
'/.erepelb ssem. Nem bírtam ellentuilni az 
ingernek. Nem kegyetlenségből teszem Zrínyi 
iránt (félre ne értse az olvasó), ez csak a 
forma. Választhattam volna egy inas törté
neti alakot is, d * Zrínyi volt a legjobb, az 
ország egyik első leventéje, akinek viselt dol
gait mindenki ismeri Magyarországon, mega 
kis gyerekek is.

Azért tehát mindenekelőtt fel kellett őt 
támasztanom. És ez a legkönnyebb. Már a 
zeni Írás is megígéri, hogy Ítéletnapkor min

denki feltámad, nekem mindössze a dátumot 
kellett megváltoztatni.

Az ur hivatja Gábor arkangyalt (aki ezzel 
a feltámasztás! funkezióval már régóta meg
van bízva) és rendeli neki:

— Gábor, lemégy trombitáddal és há
romszor egymásután belefujsz ott lent. Ma 
lesz az ítéletnap.

Gábor vidáman csapkodtatta meg a 
szárnyait.

— Megyek uram.
— Jól figyelj. Az első trombitaszóra 

feltámadnak azok, akik a hazáért meghaltak. 
Ok az én kedvenczeim.

— Igen. uram.
— A második trombitaszóra feltámad

nak az öngyilkosok, mert ezekben jó szív 
volt, Gábor. Sok érzékeny, nemes szív volt 
közöttük.

— Értem, uram.
— Most aztán vigyázz, Gábor. Ha meg 

a föld nem népesül be nagyon, akkor har
madszor is belefujsz a barsondába, mely 
fölhasitja a sírokat. De ha a föld már tele 
volna, hadd el a harmadik trombitaszót.

Gábor arkangyal leszállóit a parancscsal 
és hozzáfogott a munkájához. Trombitáját 
szép piros szájához emelte és fujjanlott 
egyet.

Egy láthatatlan kéz megfogta és egy 
hang mennydörgő*:

— Állj meg, hiba történt I Néhány ezer 
évvel eltévesztettük a számítást. Hagyj abba 
mindent, a világ még tovább marad.

Gábor leejté a trombitát ijedten, de már 
késő volt, a kürtbe lehelt első felhangra fel
támadtak Zrínyi Miklós és társai és mintha 
az egész természetes lenne, vígan megindultak 
Dombóvár felé Budának.

így támadt fel Zrínyi a gondviselés 
egy tévedéséből és igy keveredik el a baj
noki erényeivel és szokásaival a mi társa
dalmunkba.

Ez a történet a praeludiuma. Nagyon 
furcsa lesz az, de csak a formájában. A 
magja lehetne vezérczikk is. Szóval a jelen
legi politikai és társadalmi viszonyokat, a 
képviselőházat, a modern institucziókat akarja 
rajzolni, hanem a Zrínyi Miklós egyéniségén 
keresztül.

Zrínyi közlünk átélt viszontagságai és 
kalandjai lesz tehát „Az uj Zrinyiasz“ lar- 
talma, melynek közlését az Országos Hírlap 
az uj évvel kezdi meg. Szóval kész a mese, 
ki vannak komponálva a részletek és már csak 
olvasók kellenek hozzá.

Mikszáth Kálmán.

C S A R N O K .

K irán d u lá s  a szom szédba.
Ir ta : C songor József.

. Folytatái.)

Az utasok —, a kapitány, a matrózok 
magyarul beszéltek, német szó mindössze 
annvi hangzott, amennyihez az ember füle 
rendes körülmények közt Magyarországon is 
hozzá van szokva. Az utas egyszerre két 
állam területén van: a hajó területe magyar 
állam, a folyó és a folyón túli part már 
külföld.

Délután öt óra felé a lejünk felett lévő 
sok hid, a parton elvonuló és egymást nagy 
számmal keresztező sínpár sejtette velünk, 
hogy közeledünk a monarchia legmgyobb 
városához. — Csakhamar láthatóvá lett az 
egész császárváros. A sok torony valóságos 
erdőt képezett, a Szent-Istvan torony magas
ságban valamennyi legyőzve, büszkén nyúlt 
fölfelé. A partot két oldalt sűrű, fekete füstöt 
okadó gyárkémények kezdtek szegélyezni az 
iménti zöld cserjék helyett.

Nemsokára B *cs egyik külvárosán hajó- 
káztunk keresztül. — Igazi külváros; a házak 
piszkosak, a koromtól csaknem feketék, 
még az utczán járó-kelők is lustősek A part 
szélén pedig mindkét oldalon husz-har- 
mincz lépésnyire egy-egy horgászó alak. 
A horgot praktikusan valami kőhöz erősitik, 
hogy ne kelljen fogni a nyelét, ők maguk 
pedig a horgászok legszerntelenebb flegma javai 
pipáznak és várjak, mikor mozog meg a 
horog.

A horgászók valóságos sortala közt ért 
a hajó a Lipót-városba, ahol a házak már 
nem olyan kormosak, He a part széle még 
itt s zöld gyeppel van benőve, sőt még a 
horgászó alakok sem hiányoznak.

Kiszállva, az első szó, amit hallottam, 
magyar volt, s hozza becsi szájból, a hajó
állomás hordárjai rohantak nagy zajjal a 
hajóra.

— Hordár gefállig? Jól tudják a gaz
emberek, hogy a bajó jobbára magyar utaso
kat hoz.

Becsben általában az ötemcles házak 
dominálnak, s ez nagy mértékben emeli 
világvárosias külsejét, hozzájárul ehhez, hogy 
mindellik utczája, még a legkisebb is, oly 
zajos, hogy első pillanatra valósággal szokatlan.

A bécsi ember, ha az utczán üzleti dol
gai után jár, fut, szinte feltartóztathatlanul

rohan, ha kérdeznek tőle valamit, meg sem 
áll, szalad tovább, — de ha sétál, vagy 
ló vonaton ül, a világ legkőzlékenyebb embere. 
Csak egyetlen kérdést kell hozzá intézni s 
beszédének árja már is megindul. A lóvonaton 
menet közben egy kereskedővel beszéltem; 
elbeszélte egész élettörténetét, családi viszo
nyait, aztán átcsapott Becs kereskedel
mi viszonyainak ecsetelésére, s mikor épen 
leszálltam, a politikára akart áttérni. Pedig 
mindössze azt kérdeztem tőle, föl lehet-e 
menni a Szent-István-torony tetejébe?

A Szent-István térre másnap reggel men
tem el. A tér maga a torony nagyságához 
képest parányi, nem engedi a néző előtt 
kitűnni az óriási gót építmény hatalmas 
méreteit. — A belsejében akár egy másik 
templomot lehetne építeni. A főoltár maga 
koloszszális mű, ide helyezték el Mária Terézia 
belső részeit. Számtalan, véget alig érő, hor
padt falépcsőzet vezet a torony tetejébe. 
Lenézve, a látóhatárt óriási mértékben meg
nő veked ve látja az ember, Alsó-Ausztriá
nak tetemes részét lehet innen látni. Lenézve 
a töméntelen mennyiségű házra és látva az 
utczán hemzsegő picziny alakokat, önkényte
lenül hangyabolyra gondol az ember, a zaj 
pedig alig hatol föl ide.

Teljes tizenöt perczen keresztül mugas- 
lottam ki 1)0 méternyire az osztrák metro
polis másfél milliónyi lakója fölött. Majd 
lépcsőfokonkint haladva lefelé, ismét köznapi 
színvonalra sülyedtem.

Megszemléltem tehát Bécs város pápáját 
kívülről, belülről, alulról, sőt még felülről is. 
Innen egy másik szent helyre, a művészetek 
templomába, a képzőművészeti múzeumba 
mentem.

Szemben van vele a természettudományi 
múzeum. Szimmetrikusan épített óriási 
kupoláju palota, a renaissance-styl valóságos 
diadala. Köztük van Bé< >nek legimpozánsabb, 
s egyszersmind legelőkelőbb tóuusu szobra, 
a Mária Terézia szobor. — A nagy királynő 
pozsonyi képmásának még mindig az im- 
pressiója alatt álltam, mialatt e nagyméretű 
alkotást bámultam. Úgy a fő, mint a mellék- 
alakok hatalmasan fejezik ki a szobrász 
intencióját. Épp oly büszkék lehetn k r.i nz 
osztrákok, mint mi a Fadrusz művére.

(Folytatása következik.

Közönség köréből. *)
Tekintetet Szerkaztü ú r!

Kngedje meg. hogy hitsorsosaim tesli 
épségének fentartása czéljából — becses lapja 
utján — tekintetes Sztarek Ferencz rendőr
főkapitány úrhoz egész tisztelettel az alábbi 
nyílt kérdést intézhessem.

1- ször. Van-e tudomása a tekintetes 
rendörtökapitány úrnak arról, hogy a nyír
egyházi kisded falusias kinézésű róm. katli. 
templom főleg ünnepnapokon és az év utolsó 
napján a hívők sokaságával annyira meg
telik, hogy — mitől l«ten óvjon — a leg
kisebb szerencsétlenség esetén a templomban 
levők menekülni képesek nem lennének, eze- 
rek pusztulnának el, úgy, miként nem régi
ben Parisban a jótékony bazárban?

2- szor. Van-e tudomása a tekintetes 
rendőrfőkapitány úrnak arról, hogy nemcsak 
a templom hajója van ily alkalmakkor zsú
folva. de maga a szentély is. hova pedig 
csupán a papoknak lehetne belépni, sőt még 
a sekrestye is?

3- szor. Van-e tudomása a tekintetes 
rendőrfőkapitány úrnak arról, hogy a szen
tély székekkel és lóczákkal tele rakatik, mi 
által szerencsétlenség esetén az összes hívők 
csak a templom ajtaján menekülhetnének, 
mert a székek és lóezak a sekrestye felőli 
utat elzárják?

•) A* e rovat a la tt közlöttekárt nőm feleié, 
a szerkesztőség.



4- s7.er. Van-e tudomása arról, hogy a 
templomon levő ajtó kívülről befelé nyílik, 
mely szerencsétlenség esetén ha bezárodnék, 
a nenekülést lehetetlenné tenné?

5- ször. Ha minderről tudomása van, 
mit hiszek is, hogy van, szándékozik-e saját 
hatáskörében addig is, míg egyházi elöljá
róink végtére is belátják, hogy a vallásossá
got egyáltalán nem mozdítja elő az, hogy 
a híveknek helyük nincs ájtatosságuknak tel 
jesítésére, — Nyíregyháza városához illő is 
méltó imaház építéséről gondoskodniuk, úgy, 
mint az aránylag sokkal kisebb és vagyon
talanabb görög kath. egyház tette — intéz
kedni arr< I, hogy a templomba csak annyian 
mehessenek be, amennyien abba kényelme
sen elférnek, és szándékozik-e intézkedni 
arról, hogy a székek és lóezák ne zárják el 
a sekrestye félő i utat?

Árverési hirdetmény.
Folyó lló :10-dikáll a zálogházban 

a ki nem váltott arany-, ezüst- és 
egyéb ingóságok át verés utján el fog
nak adatni.

Nyíregyháza. I >í>7. deczember 20.
K e r e k e s  P á l ,

zálog-kblcsbn intézet tulajdonos.

8_________________________________________

Engedje reményiem a tekintetes főka
pitány úr, hogy jelen kérdéseim nem fognak 
a pusztában kiáltáshoz hasonlóan visszhang 
nélkül elmúlani, és már a közelgő ó év utolsó 
napján tapasztalni fogjuk erélyes intézkedé
sét. mit ha megtesz, a hivők ezreit mont- 
heti meg nagy szerencsétlenségtől, mert Ingyje 
el nekem, hogy Isten kisértés — és nem 
buzgó ájtatoskodás — az mi a mi templo
munkban történik.

Fogadja szerkesztő úr nagyrabecsülésem 
kifejezését és ha megeng< di,*) templomunk 
dolgáról legközelebb még egyet-mást tellogok 
említeni.

Nyíregyházán, 1897. deczember - s.
Egy rom. katli. hivő.

*) Nagyon szívesen ! Szerk.
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P laoz i á rak .
— I)ecz°mb*r .9.

Búza . . . .  11.20 1 1.60.
Rozs . . . . 7.00 7.75.
Árpa . . . . o.— 0.10.
Zab . . . . 0.— 0.10.
Tengi‘ri . . .  4,80 4.90.

S z e r k e s z t ő i  ü ze n e te k .
Olvasóinknak és munkatársainknak boldog u 

évet kívánunk !
A bölcs bizottság. N m alac-o yit hatjuk  le 

sem a tá rgyalt kérdést, eem m agunkat a n n y in  
hogv azt a c z ik e t  komoly figyelemig és válaozr.w 
méltassuk.

Toridor. Köszönjük. L-vél in-gy.
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a  legintliatósal*!* ház iszer i z • m sz- 
lég szabályoz isam és keiirt *erk* riuges el- ; 
élé ere, :>t elromlott és h li.ts v*rrés/.eket 
ellővolitmi fáz egészség f ntartas.iHak a ap- 
f-1 tótelei , valamiül a gyomorlitj gyors e- 
hirto* elhárít sár i, p d ér* • 
v.»ii)u f-ll üffág's, feiluvody*. hinyinu r, 
test- és nyomot f jda m .• k . gyomorgftrcs, a
gyomor ni' |t* rh  ....  ételekkel j ny
8<i(l is, vt rt ’ U is, b -n et g»»-gek, liü n<>r- 
hoid*>k és női beteg-égeknel 4" év óta si e- 
re»en baszu 11 tátik :

Dr. R o sa  é le tb a lz s a m a

M ndeii gyulád is, sebek és kelést k 
gy i-yitMü r» biztos eredm-nyny 1 használ 
t «i • k T '  tnetgyülem ésn* 1, t ő m 11 meg- 
keméuyedés nel, m*-ly a gyermekek elvá
laszt »sa ülkaliuuv ti szokott eló&l'ani, tlsgu- 
iiHto ii *, v. rkelések, gennyt délek, iöröm 
k'-ies. k*röm m* reg a kéz v..gy a Iáhuj 
jakon, kémé y dés, dug dia , in ri|.ydsg nat 
• a z írd • itanat 'dl •*> 1 ét i sikeresen h . - , :ál 
m lta t- »k a :

P rá g a i h á z i k e n ő c s
(| B. F r a g n e r  g y ó g y s z e r t á r á b ó l  P r á g a ,  3 0 3 .  III. | f

A lley z .- t  int -,l f . -S/.t. n/ • UM.-Z 
tés mn.den • iink ilkod.tbdt. ej.é>zség»» és 
tiszt< v* rt e r 'dnényez e- egy b z to s, e lter
jedt busz os if | h z sz r.
1 üveg őt) k r., dup la  üveg 1 f r ’. postuii 

küldve *20 k r ra l  több .

A g jó .yu  ás t lu oai m-ll ii in  kelve 
liűs'tó h-«t s í 1 itt.
1 doboz 2ő k r ., po -tán  küldve 0 k r r a l  

több .
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Ó v á s !

I M denki c- k h v*lódi kéoz'tn egye
ket ' érj- It. F ia g a e r  in • *k y szert i- 
raliól • s fi^yHemtír- v-**i d«>, hoiry a 

estim ••'ol.tH m id en  r--s/.e |»r. Kosa b a l/sam a 
az oldalt leső gömlóMI V'-dj^uyiíjel vau
ellátva, e lenti-ii h p rá g a i házi kenőcs esoma- 

go'nga, az o d i t  l» v ‘ ^ 9  ' h- r  >m*ze ü védi-g*1. y-*l van ellát 
egy ham isítvá yt fe lje len t, ju ta lo m b an  részesül.
Ia1 kozatok a llan ak  i eude lkeséare .

............... .Mindenki, ak i iickem
E zerek re  menő e lism erő  nyi

(5Ö« 2*í— I )

Raktar: Tőrök J, Egger A ,  Thalmayer és Seitz és Kochmeister utóda 
Budapest, továbbá Korányi Jmre gyógyszerész Nyíregyház?.

A készitö fóraktara: B. FRAGNER gyógyszertára .a fekete sas- hoz 
Prágában. Sporner uicza végén 203. sz.

P o s ta i  m egbízáso k h a la d é k t a la n u l  eszközöltetnek.
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