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A sz o c z ia lis tá k  vó gtárgya -  
lá sa .

Tegnap és tegnap előtt tárgyal
tatott az első szoczialista per a nyír
egyházi kir. törvényszék végtárgyalási 
termében.

Ez a tárgyalás nagyon tanulságos 
és eredményekben gazdag volt

Azt vártuk, hogy azok, akik az 
egész társadalom szilárd alapokon 
nyugvó szervezetét gyökeresen meg
változtatni czélzó tanok hívőivé let
tek. — akik e tanok győzelmére fel
esküdtek nemcsak, de a közeli meg
valósítás reményében erőszakos és 
törvényellenes magatartásra is készen- 
állottak, — hogy azok a meggyőződés 
hevével és elszántságával fogják a 
büutetó hatalom előtt eljárásukat 
megvédelmezni Azt vár'uk, hogy a 
megvalósítani kiváut rendbontó tanok 
igazságába és üdvösségébe vetett hitük 
egy-egy merész szószólóvá teszi őket, 
s hogy az a végtárgyalás küzdő tér 
lesz a meglevő társadalmi rend s a 
szoczialisták ábránd világában meg
fogant uj rend között.

Ennek a várakozásunknak be
teljesedése lett volna próbaköve a 
szocziálizmus erősségének, tartósságá
nak és hatásképrsségének.

Valójában pedig a végtárgyalás 
szánalmat keltő együgyü mentegetö-

A „N7IEEGYHAZA" TABCZÁJA,

V ere so sag in  „Napóleon- 
cy k lu sa“.

ii.
Ha acyklus valamennyi képét megnéztük, 

bizonyos nemen lehangoltsagnak vesz rajtunk 
erőt. A művészet közvetlen hatása a hangulat
keltés, néha lángra gyújt, másszor bámulatba 
ejt, jelen esetben a nézőkön az elcsüggedő, 
vesz erőt. íme a titáni Napóleon, aki szem- 
pillantásával katonáinak százezreit dirigálta, 
a hatalmas császár, aki egyetlen mozdulatá
val fejedelmeket taszított le trónjukról, előttünk 
áll megalázva, megtörve, csaknem megs m- 
misitve.

Hiúba, h verizmus a maga bántó, rideg 
igazmondásával ilyen impressziókat kelt. 
Akadékoskodók mindenesetre ráfoghatnák 
Veresesaginra, hogy festményei nem egyebek, 
mint zseniálisan megfestett bundák, eltörött 
ágyuk, megfagyott csupasz kezek és lábak, | 
elszórt testlagok, utólérhetetlenül vászonra 
varázsolt hólájak slb halmaza lélek nélkül.

Ilyforman az egesz dologból meg az 
sülhetne ki esetleg, hogy Verescsigin bűnös, 
mert oly fölülmúlhat lun technikával kezeli 
az ecsetet. O.y g)0nyörüen v..nnak ezen

zésekben bővelkedett. Minden vádlott 
.be volt rúgva!“ Tehát nem az 
eszmék cselekvésre késztető lelkesí
tése; hanem a szesz gőze volt az, 
amely a szocziálizmus kitörésének a 
mozgató-erőt adta meg.

Szánalmas kép!
A szoczialisták tervszerű szervez

kedése mögött eszméket sejtettünk, 
ezen eszmékhez tántorithatlan meg
győződéssel való ragaszkodást gondol
tunk, amely bízik az eszme erejében, 
majdan győzelmében. Ennek ellenében 
az «lsó végtárgyalás tesz tanúságot 
arról, hogy eszme, amely önmagában 
birná a meglevő társadalmi és állami 
rend ellenében a jogosság és jobb 
boldogulhatás biztosítékait, teljesen 
hiányzik, amiből következőleg hiány
zik annak minden ethikai hatása, a 
lelkesedés, elszántság és bizalom. És 
ezeu magas emberi sajátosságok helyét 
a pálinka foglalta el. amelynek hatása 
múló, ösztönzése öntudatlan akaratra 
való késztetése üres és homályos

A szocziálizmus apostolai helyett 
részeg embercsoportot produkált ez 
a végtárgyalás, mely uem volt ura 
akaratának, s gondolat nélküliségében 
csak esetlegesen tette meg azt, mi 
miatt a büntető hatalom előtt szá
molnia kellett. A szocziálizmus várt 
mártírjai helyett pedig bűnhődő része
geket szolgáltatott a kir. törvényszék,

melléktárgyak megfestve, hogy a szemlélődő 
figyelmét a tulajdonképeni Ibemarni csaknem 
elterelik. KöÜöi, vagy akar íoteszeti műnél 
is, lehetséges, hogv az epizódok iiugólk az 
egészet, itt épen ellenkezőleg azt lehet mon
dani, hogy u festmények úgy egészükben, 
mint részletükben művésziek, amit bizony 
nagyon sok s amellett igazán művészi dolog
ról nem lehet elmondani. Ez utóbbi esetben 
csupán a fődolog sugalmazza a művész 
intencióit. Verescsaginnál a festmény minden 
kis részlete beszél, maga a fődolog viszont 
elég hangos ahhoz, hogy az apró részecskék 
halk szavát elnyomja.

A képek azonban mindig az igazat 
mondják, Y’eresesagin nem tud hazudni; 
pedig szinte látjuk, hogy jó hazafi létére 
sokszor igen szerelne ilyesmit mondani: 
Moszkva leégése nem is volt oly nagy veszély 
a franczia ármadiára, a tél nem is volt oly 
iszonyú, stb. és még is meg kellett hátiálnia 
a százezrekből álló hydrafejü „grande arun-e- 
nak.“ Nem, ő kimondja egész leplezetlenül, 
ami megtörtént, igy aztán természetesen azt 
sem hallgathatja el, hogy a francziák a 
templomokat istállóknak használták, a szent 
helyen a hívok ajlatos imádkozása helyett 
lovak nyerítése és rés;.«»g katonák vad károm
lása hallatszott, kik a megüzentségtclenitésen 
kívül a templomot különben kirabolni sem 
mulasztották el.

akik arra sem méltóak, hogy a tév- 
tauok szolgálatában mély meggyőző
déssel elbukó tévelygő apostolok iránti 
ösztönszerü szánalmunkkal ajándékoz
zuk meg őket.

Az első végtárgyalás igazi jelen
tőségében. helyesebben jelentéktelen
ségében domborította ki a szabolcs- 
vármögyei szocziálizmust. Bebizonyí
totta azt, hogy a szocziálista mozga
lomból az eszme tüze hiányzik, lelke
sedést nem keltett, elszántságot nem 
fejlesztett, igaz meggyőződést nem 
ébresztett, vagyis m m alkalmas arra, 
hogy nagy tettek pattanjanak ki 
magvából, nélkülözvén minden elő
feltételét azon erkölcsi tényezőknek, 
amelyek nagy hatások és evolutiók 
létrehozását eredményezhetik.

Ezek a végtárgyalás tanulságai
nak negatívumai.

De a végtárgyalás során h vád
lott szoczialisták nem Csak arról te t
tek tanúbizonyságot, hogy a szocziá
lizmus léuyegében meddő, tartalom 
nélküli és tartós voinu* er*j« nincs* 
de meggyőztek arról is. hogy Szabolcs- 
vármegye szoc/iálistái korántsem azok 
az emberek, akiktől a szocziálizmus 
önző érdekei legcsekélyebb elöhaladást 
remélhetnének. Jámbor feleltetett nép 
az, amely többre becsüli a raartirom- 
ság minden dicsőségénél a maga 
egyéni javát inég akkor is. midőn

Az egész cykluson kercsztü pedig — s 
ami szintén nem kis dicseret — egységes 
hang vonul keresztül: a háború borzalmai
nak deprimáló hatása tartju lógva a nézőt, 
s a nagy orosz festőnek eleg erős marka vau 
ahhoz, hogy akit egyszer megkapott, azt 
mindvégig ki ne eressze kezéből. Mindenütt 
a dermesztő hideg, a nyomor, s e kettőnek 
együttes hatása, a csaknem kétségbeesésig 
nn nő lehangoltság. Beláthattad messzeség.g 
nyúló lakatlan jégmezők, melyen keresztül 
didergő, agyonhajszolt, éhes katonák ődőn- 
genek s ha sokáig nézzük e képeket, valósaggal 
remegni kezdünk, s szinte megkönnyebbülten 
vesszük észre, hogy nem a hósivatag közepén, 
hanem a tárlat egyik barátságos, fűtött ter
mében vagyunk.

S aki ilyenkor nem gondol sajnálkozó 
szívvel enrn k s ezenkívül minden háborúnak 
nyomorult áldozataira, az vagy szívtelen módra 
nem akarja, vagy esztelenül nem tudja meg
érteni a nagy művész hatalmas gondolatait.

Az orosz háború főalakja — de nem 
lelke — Napóleon. 6  is csali épp olyan 
áldozata volt ennek a dicstelen kísérletnek 
mint az a katonája, aki Oroszországban 
hagyta n fogát, vagy egy másik, aki f.igyott 
karral jött vissza Francziaországba. A musz
kák hideg országának éghajlata csaknem le
fagyasztotta a Napol' mi imperatori kalapját 
kő ülvevő . I l i i t .  A n.így had ve/, rne., kiiek 
eddigi összes tetteit I.ingesze sugalmazta, .<m
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épen csak rövid tartamú szabadság- 
vesztéséről vau szó.

Nem uraim! ezek a mi együgyü 
szocziálistáink, a maguk elnökeivel, 
jegyzőivel, pénztárnokaival, nem fé
lelmetesek, de iukább nevetségesek. 
Jobban félnek a törvény megtorló 
kezétől, mint ahogy szuggerált czél- 
jaik elérését óhajtják. Ebben van a 
szocziálizmus lassú halálának — leg
alább a mi vármegyénkben — alapja 
megvetve.

Nem igy szokták a társadalmi 
forradalmakat csinálni s nem ilyen 
emberekkel akikben még az a büsz
keség és önérzet sincs meg. amely 
nyíltan és felemelt fővel ismeri be 
az üdvözölt eszméhez való ragaszko
dását, A gyávaság pedig, amely a 
vádlott szocziálisták magatartásából 
olyr ékesen kitüudöklik, nem fogja a 
hivök táborát megsokszorozni, sem a 
táborban lelkesedést, kitartást élesz
teni nem fog.

Közügyek.
— Nyíregyháza város képviselőtestületének

a héten pénteken délutánra tervezett köz
gyűlése, közbejött akadályok miatt, csak a 
jövő héten penteken fog megtartatni, még 
pedig valószínűleg már délelőtt kezdődőleg, 
hogy az összegyűlt tárgyak egy nap elintéz- 
hetők legyenek.

— Uj hivatali állás a városnál. Nyíregy
háza városánál egy uj hivatali állás rendsze
resítése vált szükségessé, még pedig sürgősen 
szükségessé. A mezőgazdasági munkások és 
munkaadók közötti jogviszonyokat szabályozó, 
márczius 1-én életbe lepett 1398. év II. t. 
ez. a műn kas-igazolvány ok kiállítását, vala
mint a munka-szerződéseknél való hatósági 
közreműködést rendezett tanácsú városokban 
a jegyzőkre bízza, akiknek ezen teendőket 
személyesen kell ellátniok. Az igazolványok 
kiállítása azonban, különösen mert nem csak 
a személy leírást is maga bán foglaló köny
vecskéket kell kiállítani, hanem a kiadott iga
zolványokról, illetve magukról a munkások
ról külön tórzskónyvszerü nyilvántartást is 
vezetni, úgyszintén a szerződések megkőté-

mindig büszkén tekintett szét a világban, a 
dermesztő lég lefagyasztotta arczárói a dia
dalmas önteltséget, s őt magát orrig bundába 
burkolódzó tehetetlen bábbá degradálta.

A langészt a természetnek — 25#-os 
alakban nyilvánuló hidege lealázta, pocsékká 
tette. De mégis Bonaparte az, mert ha ő 
tanácstalanul töpreng, ha ő hiába töri meg
rémült agyát az iszonyú labyrinthusból kive
zető fonál megtalálásán, ő nála még száz
szorta szánalomraméltóbb alakok a tábor
nagyok megdermedt eszű csoportja, akik 
uruk mellett — ámbár valamennyi fejjel 
magasabb nála — tanácatalansagban csak
nem komikusán eltörpülnek.

Ez az egyedüli vonás az, amivel Veres- 
csagin Napóleont kissé fölemeli, a többi po- 
sitió közül egyetlenegy sem szekundál a 
nagy hadvezér hatalmas történeti alakjának 
s ezert kárhoztatják némelyek Verescsagint. 
Pedig itt nem a rendes Napóleont, hanem 
az orosz hadjárat Napóleonját kell keresni, s 
aki ezt keresi, föltétlenül meg is fogja találni.

Amit Verescsagin e cyklusban megfest, 
az minden legkisebb vonásában az orosz had
járat meg nem hazudtolt, nagyon tanulságos 
története. E pár főstmény a világtörténelem
nek szemünk előtt drámai élénkséggel leját
szódó, művészileg elővarázsolt részlete.

( songor József.

sénél való közreműködés oly nagy munka, 
hogy arra a mezőrendőri ügyekkel együtt 
legalább is egy teljesen különálló, meg
felelő képesítéssel biró egyén — jegyző — 
szükséges, annál is inkább, mert a mos
tani aljegyző különben is túl van terhelve 
a saját jegyzői teendőin kivül az ipar - 
ügyekkel. A városi tanács a tegnap, 
szerdán délután tartott ülésében foglalkozott 
ezzel a kérdéssel s miután belátta, hogy egy 
uj aljegyzői állás rendszeresítése elkerülhe- 
tetlenne vált, ilyen irányú előterjesztési fog 
terjeszteni a képviselő testű let elé. Addig is 
azonban, mig az uj állás szervezése a maga 
rendes utján keresztül vihető lenne, hogy a 
már életbe lépett törvény végrehajtásában 
fenakadás ne álljon elő, ideiglenesen az 
iparügyek ellátására szükséges munkaerő 
sürgős alkalmazását fogja kérni a képviselő- 
testüleUől.

— SzegényügyUnk. A régóta vajúdó 
szegényügy végleges rendezése czéljából a 
városi tanács legutóbb tartott közgyűlésén 
az előtanulmányok megtétele és javaslattétel 
czéljából a saját kebeléből egy bizottságot 
küldött ki, melynek tagjai dr. Trajtlcr Soma 
orvos-főnök elnöklete alatt Sztempák Jenő 
tanácsos, Kovách Győző lőszámvevő és dr. 
Konthy Gyula városi worvos. — A bizottság 
jelentését junius 1-ig köteles beterjeszteni.

S z e sz g y á r  és h izlaló.
Schlichter Gyula honvedhuszár százados, 

a .Júlia'* gőzmalom és gőzfavágó tulajdo
nosa pendítette meg az eszmét. Azt az esz
mét tudniillik, hogy létesíttessek Nyíregyházán 
egy gazdasági szeszgyár és szeszfinomitó telept 
szarvasmarha és sertéshizlalással kapcsolatban. 
Létesitte^sék pedig szövetkezeti alapon, többek
nek és pedig azoknak a hozzájárulásával, 
akiknek nagyobb befektetésre való tökeik 
nincsenek ugyan, de 50—100, vagy pár száz 
forintot képesek nélkülözni annyiban és 
akként, hogy azt egy minden valószínűség 
szerint szépen jövedelmező vállalat létesíté
sére fordítsák.

Az eszme maga nem egészen uj. Hallot
tuk már másoktól is, hogy egy ilyen vállalat 
Nyíregyházán nem csak kifizetne magát, de 
szép jövő is várná reá.

Azt meg epen untig elégszer hallottuk, 
hogy Nyíregyháza sajnosul) kénytelen nélkü
lözni eddigeie a nagyobb ipar-vállalatokat. 
Évek, sőt évtizedek otu kísértett például egy 
műmalom létesítésének kérdése. — Evekkel 
ezelőtt már alakulófélben is volt egy e czélra 
tervbe vett részvénytársaság. A szép terv 
azonban hamvába halt. Azért talán, mert 
nem volt meg hozzá a megfelelő anyagi 
képesség? Meglehet. Valószínűbb azonban, 
hogy a vállalkozás szelleme hiányzott az 
emberekben.

Bizony pedig sokszor nem artana ben
nünk egy kevés amerikai, vagy mondjuk: 
üzleti bátorság. Olt van lám a villáin világí
tás. Annak a berendezésere is alakulóban 
volt egy részvénytársaság. — Az sem ment 
teljesedésbe. Féltek a bizonytalan jövőtől. 
A hosszas tanulmányozgatások és számitga- 
tások eredménye az lett, hogy a meg sem 
alakult részvénytársaság visszalépett. A villara- 
világitás berendezésére vonatkozó kizárólagos 
engedélyt megkapta a Ganz és társa ezég. 
A ezég el is készítette a berendezést, mi
közben a kételkedők, a .kicsinyhilüek* kár
örvendő mosolylyal kisérték a kezdet nehéz
ségeit, a legkedvezőbb esetben 5— 15000 frt 
évi veszteséget jósolva a vállalatnak. Es íme 
mi történt ? Az, hogy az első évben már 
egy bank által 200,000 forint alaptőkével 
alapított, bár ma még inkább csak névleges 
részvénytársaságnak adta át a vállalatot a 
Ganz es társa ezég busás nyereséggel és ez 
a részvénytársaság már az első csonka évben 
ledezte a bevételből kiadásait. Nyíregyháza 
város pedig mar ma is szomorodott szívvel 
látja be, hogy mennyivel okosabb és haszon- 
hajtóbb dolgot cselekedett volna annak ide

jén, ha a villamos világítást maga rendez- 
teli be.

Ez a kételkedő, bátortalan felfogás bizo
nyára ismét előtérbe lép a gazdasági szesz
gyár és szeszfinomitó, valamint szarvasmarha 
es sertéshizlaló telep kérdésénél is

Bizonyára akad számos hang, amely 
kivihetetlennek, tulmerésznek, vagy a legjobb 
esetben tulideálisnak fogja találni ezt az 
eszmei. Bizonyára akad számos vélemény, 
amelyet tálán a legvilágosabb statisztikai és 
számítási adatok sem győznek meg annak 
kivihetőségéről. Lesznek számosán, akiket sem 
Nyíregyházának kedvező gazdasági viszonyai 
és helyszíni fekvése, sem a tervezett telepből 
a városra, a város forgalmára s ezzel együtt 
gazdasági és kereskedelmi fejlődésére várható 
előnyök meg nem győznek a tervezet eleire* 
valóságáról és szükségességéről.

Mindezekkel szemben egyelőre elégnek 
találjuk, ha magáról az eszme felmerülterői 
hirt adunk s ha erte az eszme felvetőjét 
örömmel üdvözöljük.

Az ő kezeben jó helyen tudjuk ezt a 
kérdést. Megmutatta és pedig rövid idő alatt 
mutatta meg a Júlia malom és gőzfavágó, 
amelynek termelvényei nemcsak az idegen 
mümalmok produktumait kezdik kiszorítani, 
de tért hódítanak idegen helyeken is, és a 
melynek működésbe hozatala nemcsak a fa 
árakat szállította le hanem — és ez a siker 
kétségbe vonhatlan jele — maga ellen zúdí
totta a favágó urak haragját is, akik pedig, 
volt idő, mikor kisebb mennyiségű fa felva- 
gására csak külön instáncziákra mutatkoztak 
hajlandóknak. Megmutatta ez a voltakepen nem 
is olyan nagy szabadi iparvallalal, hogy tu
lajdonosa vállalkozásában merész, de számí
tásaiban reális, a kivitelben körültekintő, de 
gyors es hogy nemcsak szavakkal, de teltek
kel is kész szolgálni a közjó érdekét akként, 
hogy magúnak is meg legyen belőle a maga 
polgári haszna.

Ila uj tervét is sikerül igy megvalósíta
nia — és hisszük is hogy sikerül — nagy 
érdemeket szerez magának Nyíregyháza vá
ros fejlődésében és jövendő nagyságában.

A m unkás törvényről.
Márczius 1-én egy uj törvény lépett 

életbe: az 1898. évi U-ik törvényezikk, amely 
szól a munkaadók s a mesőgaidasátji munká
sok közútit jogvissonyok siahályotásaról.

Az uj törvény meghozatalára a mező
gazdasági munkások körében fellepett és 
ijesztő mérvben elharapózott agrár-szoczializ- 
mus szolgait indokul, s főként azon sztrájk- 
mozgalom, a mely az elmúlt évben az ara
tás idején a dús televényú Csanád és Békés 
vármegyék területén az aratás elvégzését 
csak allami közbenjárással, idegen helyről 
szállított munkaerő, sőt a börtönök lakóinak 
igénybevételével tette lehetővé.

A törvény megalkotásánál tehát két 
szempontot kellett szem előtt tartani: a mun
kásokét, de egyszersmind a munkaadókét is.

A munkásokét oly irányban, amely bizto
sítja őket, hogy kialkudott bérüket, amelyért 
az elvállalt mezőgazdasági munkálatok telje
sítésére vállalkoznak, tényleg és egészben 
megkapják, de egyszersmind a munkaadókét 
is oly irányban, hogy a felfogadott munká
sok a munkálat elvégzésére köteleztessenek.

A munkaadók és a munkások közötti 
jogviszony természeténél fogva szerződéses 
lévén, az uj törvény ezt, a szerződés kötésé
nek és teljesítésének módozatait veszi sza
bályozás alá A törvény tehát nem fekteti 
uj alapokra a munkaadó és a munkás kö
zötti jogviszonyt, a gazdasági jogrendet. 
Intézkedéseinek czelzata: megvédeni a munka
adót a munkás esetleges szerződés-szegese 
es erőszakoskodása ellen, s megvédeni a 
munkást a munkaadó esetleges túlkapásai 
ellen.

Hogy azonban ezt a czélját elérhesse, 
első sorban is gondoskodik arról, hogy a
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munkát vállalni, szerződni akaró munkás 
egyéniségének — hogy úgy mondjuk — 
azonosságát megállapítsa. Elrendeli neveze
tesen, hogy aki nem cseléd minőségben gaz
dasági munka teljesítésére szerződik, igazol- 
ványnyal kell bírnia, amelyet részére állandó 
lakhelyének elöljárósága díjtalanul állít ki.

Ezen igazolvány tehát sok tekintetben 
— sőt alakra is — hasonlatos a cseléd
könyvhöz, sőt a katona könyvhöz is. Benne 
meg van a munkás személy leírása is, és 
mikor a munkás elszerződik, igazolványát 
át kell adni a munkaadónak, aki azt a munka 
elvégeztével az elvégzés igazolásával vissza
adja. Az igazolvány tehát annak a bizonyí
tására is szolgál, hogy a munkás más munka
adónál elszerződve nincs.

Az igazol vány nyal bíró mezőgazdasági 
munkások — a napszámosok kivételével -  
és a munkaadók között az elvállalt munkára 
írásbeli szerződés kötendő meg, még pedig 
a községi elöljáróság, illetve városi tanács 
előtt. A szerződés feltételeiről természetesen 
egymás között szabadon alkudozhatnak, abba 
a hatóságoknak beleszólása nincs, de a szer
ződés csak úgy bir a törvényben körvona- 
lozott, vagyis a törvény alapjai) érvényesít
hető lialálylyal, ha a szerződés az elöljáró
ság előtt köttetik meg.

A szerződés természetesen megköthető 
ugyanazon nagyobb munkára, például ara
iadra, cseplesie, több munkással együtte
sen is.

A szerződés mindig két példányban — 
bélyegmentesen — állítandó ki, az elöljáró
ság által felolvasandó és megmagyarázandó; 
az egyik példánya a munkaadónak, másik 
példánya pedig a munkásnak, illetve ha töb
ben vannak, a szerződésben megnevezendő 
közös megbízottjuknak adandó át.

A törvény taxatíve leisorolja azon ese
teket, amelyekben az ekként megkötött szer
ződések a munkaadó, vagy a munkások ré
széről felbonthatók. Ez esetben a l'elmon tó
nál levő szerződés példány az illető elöljáró
ságnál letétbe helyezendő s a hatóság erről 
a másik felet, a másik példány és az igazol
ványok átadasa, illetve átvétele czéljabol ha
ladéktalanul értesíteni köteles.

Gondoskodik ezen kívül a törvény arról, 
hogy a hatoság úgy a munkásokat, mint a 
munkaadókat a szerződésben elvállalt kötele
zettségek pontos teljesítésére szoríthassák. E 
tekintetben annyira megy, hogy a hatóság
nak (járásokban a főszolgabírónak, a váro
sokban a polgármesternek) nemcsak pénz- 
büntetés, de elzárás alkalmazására is jogot 
ad úgy a munkások, mint a munkaadókkal 
szemben.

A napszámosoknál a szerződés írásba 
foglalását nem teszi kötelezővé, a napszá
mosnak azonban igazolványnyal szintén kell 
bírnia, s azt az őt felfogadó munkaadónak a 
munka taitamára átadnia.

Humanitási szempontból nevezetes újí
tása a törvénynek, hogy a napszámosok 
részére délben egy egész órai, ápril 15-től 
szeptember 30-ig, pedig ezenfelül reggel és 
délután egy-cgy félórai szünetet rendel s az 
ezt nem engedélyező munkaadó eljárását 
kihágásnak minősíti.

A törvényben körülírt jogviszonyok fe
letti bíráskodás a közigazgatási hatóságok 
kezébe van adva úgy a 100 korona érteket 
meg nem haladó kártérítési, mint a kihágási 
ügyekben, s a felmerülő ügyeket minden fokon 
soron kívül rendeli elintéztetni.

Az uj törvény tehát mint az uj közigaz
gatási törvények egyáltalán, az amúgy is 
túlterhelt községi jegyzők, főszolgabirak es 
polgármesterek teendőit szaporítja meg és 
pedig nem kis mértékben, ámbár szerencsére 
a 75 § felhatalmazza a löldmivelésügyi
minisztert, hogy a főszolgabíró váltóról a 
teendőket olyan községekben, aliol arra szük
ség és a képesség is megvan, a községi elöl
járóságokra, a jegyzők teendőit pedig (» 
szerződés kötéseknél való közreműködést) az

elöljáróság más tagjára, avagy a törvény- 
hatósági, a közigazgatási, vagy a mezőgaz
dasági bizottság erre önként vállalkozó tag
jaira ruházhassa. Csak az a kérdés, akad-e 
a legtfljesebb autonomikus érzelmekkel meg
áldottak között is ilyen önként vállalkozó 
férfiú?

A szabad  hajdúk m últjáról.
A tudományos akadémia legutóbbi ülé

sében Pauler Gyula elnöklete alatt csak egy 
fölolvasás volt. Ezt Komáromy András tar
totta „A szabad hajdúk történetére vonat
kozó levéltári kutatások“ czimmel. Az érde
mes tudós ama nagyérdekü adatokat dolgozta 
fel, melyeket Szabolcs- és Ilajduvármegye, 
továbbá Debreczen, Böszörmény, Szoboszló, 
Nánás, Dorog, Vámos-Pércs és Hadház levél
táraiban, Thurzó György nádor örököseinek 
Árva várában őrzött levéltárában gyűjtött. 
Szépen, vonzón löl is dolgozta az adatokat, 
melyek Bocskay támadásától II. Uákóczy 
György erdélyi fejedelem bukásáig adjak elő 
a hajdúk történetét.

Bocskay István 1605. deczember I2*én 
a korponai országgyűlésen 13 kapitány alatt 
összesen 9254 bujdosó vitéznek adott hajlé
kot, kenyeret és nemesi kiváltságot, Szabolcs- 
megyébe telepítvén őket. hogy mindenkor 
állandóan együtt lakván, Magyarországot és 
Erdélyt, a , székelyek módjára* fegyverrel 
szolgálják. — Ezek voltuk uz igazi szabad 
hajdúk: Básta György sokat próbált, vitéz, 
— de elvadult erkölcsű — rabló zsoldosai, 
akik Bocskay fölhívására fegyvert ragadván, 
megtámadtuk és Álmosánál tönkrevertek a 
császári hadakat s a nemzet vallás- és alkot
mányos szabadságát visszav ívták. — Hajtok 
kívül még Halasi Fekete Péter kapitány 
7 századból álló serege kapott adományt 
Bocskay fejedelemtől Szoboszlón's igv körül
belül 10 ezer embernek sorsa biztosítva volt.

Az értekező fölsorolja a hajdú vitézek 
letelepedésére, az 1607. és Dili. évi láza
dásra vonatkozó ösmerellen adatokat, miglen
II. Mátyás király 1613-ban megöl'ízlelte a 
hajdúságot a Bocskay tói adományozott földek 
és kiváltságok birodalmában — oly föltétel 
alatt, hogy az országnak és koronás kirá
lyoknak hűséget fogadván, 3 hónapon ke
resztül minden zsold nélkül, annak eltelte 
ulán pedig fejenként 3 frt 20 dénár hópénzert 
tartoztak szolgálni.

A tizenhetedik század első felében hét 
hajdú város volt, úgymint: Nánás, Dorog, 
Polgár, Vamos-Pérc.*, Szoboszló, Hadház és 
Böszörmény.

Minden városnak a kassai generális ál
tal kinevezett kapitánya és szabadon válasz
tott rendes tanácsa volt. A magisztrátus 
szigorú fenyítékben tartotta a vitézeket, gon
dot viselvén arra hogy lovuk fegyverestül 
legyen. Őriztette a kapukat és a város ke
rítéseit, szabályozta a gazdasági és birtok
jogi visszonyokat. üldözte a gonosztevőket, 
halálos ítéletet hozott, kegyelmet adott. A 
A dorogiak kivételével a hajdúk tisztán ma
gyarok es reformátusok voltak. A prédiká
torokat nagy becsületben tartották és meg
élhetésükről tisztességesen gondoskodtak. 
Polgáron 1643-ban a papnak 125 forint 
készpénz fizetése volt s ezenkívül 50 köböl 
búzát, 25 köböl árpát, 16 szekér tűzi fát, 
200 kéve nádat és 1 .verő disznó*-t kapott. 
Mikor még kevés írástudó ember akadt a 
hajdúk között, rendesen a papot meg az 
iskolamestert küldték föl az országgyűlésre. 
Ilyen alkalommn! a prédikátornak fuvart és 
1 frt diurnomot, a tanítónak 50 pénzt adtak.

Ami idegen elem, rác, oláh vagy tót 
akadt közöttük, az mind Dorogra szállott,

| melynek kapitányai a tizenhetedik században j 
még jobbára ráczok voltak. De már a múlt 
század elején úgy megmagyarosodlak, hogy 
csak az idegen hangzású nevek (Botyák, | 
líadzsi, Fukar, Ssimó s t b. > meg a rácz és 
oláh nyelven tartolt isteni szolgálat tartotta 
fönn közöttük az idegen származás emlékét.

A parasztoknak is jó dolguk volt a haj
dúságon, mert eleinte sem dézsmával, sem 
füstpénzzel, sem ur dolgával nem tartoztak, 
legföllebb a kapitánynak robotollak és a 
földet harmadában művelték. Polgáron a 
parasztok is szabadon halászhattak és va
dászhattak, mindössze is annyi megszorítás
sal, hogy a fogás egy részét 12 frt birsá- 
terhe alatt a város piaczán kellett eladniok.

Jellemző a hajdú birtok jogi termelé
sére nézve, hogy p. o. Polgáron minden 
egyes lélek után u. n. .nyilföldek* voltak 
és azokat tulajdonosaik szabadon eladhatták 
a szomszédoknak vagy másoknak, de a ha
tárban fekvő úgynevezett „fogott földek* - et 
nem volt szabad eladniok, hanem maradék
ról maradékra híztak. Aki magtalanul halt 
el, annak földjét, aki hamarább érte, elfog
lalhatta.

A hajdú városok a nikolsburgi és linci 
békekötések értelmében Erdélyhez ' tartoztak, 
ee II. Rákóczy György fejedelem lG5í)-bin 
Szabolcs és Szatmár megyével együtt áten
gedte azokat Leopold királynak s rövid idő 
múlva egy főkapitány alatt külön kerületté 
(Districtus Hajdonicalis) alakultak. De Pol
gárt az egri káptalan visszaperelte tőlük és 
igy a hajdú-kerület a legújabb időkig hat 
városból állott. A városok jegyzőkönyvei, 
melyeket Szoboszlón 1629-től fogva rend
szeresen vezettek, a polgári, de különösen a 
büntető igazságszolgáltatás történetére vo
natkozólag nagyérdekü adutokban bővel
kednek.

Éh ínség T isza -P o lgá ro n .
Szabolcsvármegye délnyugati határszélén, 

a Tisza folyam dús televenyü iszapjából 
rakódott talajon épült Ti-za-Polgar nagy
községben az. éhínség ül ötté lel a lejét.

Sajátságos játéka a véletlennek. A ma
gyar Kánaan: Torontalmegye mintájára sző
kébb hazánknak, vármegyénknek is ezen 
egyik legjobb termő vidéken jutott odáig a 
köznép, hogy könyörületes emberbarátai 
segélyere, kónyöradoiuányára szoruljon.

Ha követni akarnánk az epés tollú, 
szenzácziót kereső hírlapok példáját, tovább 
is fejtegetnénk a hasonlatot, mert hiszen 
valamint Magyarországon Toioutalvármegye 
arról nevezetes, hogy ott van a legtöbb és 
leggazdagabb nagybiilok es nagybirtokos, 
azonképen Szabolcsmegyenek is Tisza-Polgár 
községe az, amelynek rengeteg halárából a 
legnagyobb rész nagy birtok, az egri káptalan 
birtoka.

De ne feszegessük ezt a kérdést most, 
mikor arról van szó, hogy Bocskai hajdani 
szabad hajdúinak ivadékai, — kiktől a nekik 
hagyományozott határt, az egri kápta'an 
perrel szerezte vissza — ma az Ínséggel, az 
ínségnek is a legutolsó fokával, az éhínséggel 
küzd.

A veszély a legfenyegetőbb mérveket 
öltöttte. Vármegyénk intéző köreinek éber 
figyelmét nem is kerülte el — A felállított 
népkonyha már meg is kezdte működését. 
Szervezve van az ínséget segélyző bizottság is.

A vármegyei tiatóság megtette a maga 
kötelességét, most a könyörületes sziveken 
van a sor, hogy szók is megtegyék a maguk 
kötelességét. Azokhoz fordul a vármegye 
alispánja is, a következő felhívásai:

Kérelem Seabolcsrármegye lakosaihoz
A törvényhatóság alföldi részén települt 

Polgár község egyébként is szegénysorsu 
népe — a múlt évi silány termés, a csekély
nek bizonyult nyári keresmény folytán — 
éhezik, és a szó legigazabb értelmében köz- 
segélyre szorul, mert ma már a 700-at is 
meghaladja ama szerencsétlenek száma, aki
ket egyesek könyörületessége és a nagyrészt 
önkéntes adományokból fenntartott népkony
hán nyújtott ingyenes élelem ment meg az 
éh-haláltól.

Szükségtelen a nyomort élénk sziliekkel 
ecsetelni, hiszen tudjuk, tapasztaljuk, hogy a 
magyar nép tűrni, szenvedni, nélkülözi ne--.
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tanult; és bizonyára rendkívüli körülmények
nek kell előidézni azt a tényt, hogy a ma
gyar faj minden más segítség hiányában ala
mizsnáért nyújtsa kezét.

Ez a rendkívüli körülmény bekövetke
zett, inért — annak daczára, hogy a község 
munkabíró férfia az egész tél folyamán ide
gen helyen, verejtékkel keresi maga és csa
ládja réí-zére azt az élelmet, amit máskor 
nyári munkájával megszerzett, — addig a 
keresni nem tudó elagottak, betegek és árvák 
fenntartása a kónyörületességre van utalva.

A könyőrületesség nevében fordulok a 
vármegye azon jobb viszonyok közt élő 
részéhez, amelynek nélkülözhető pénze, vagy 
élelme van; es én hiszem, hogy az a közön
ség, amelynek áldozatkészségét az ország 
minden vidéke s nem egyszer a külföld is 
hálásan vette igénybe — nem vonja meg 
jótékonyságát az őt közelebbről érdeklő vérei
től sem.

A pénzt, vagy eleimet, (gabonaneinüek, 
főzelék, burgonya, zsír, szalona slb.) tartal
mazó adományok akár a helybeli elöljáróság 
közvetítésével, akár pedig „Az ínséget segé
lyező bizottság — Polgár“ czim alatt, bár
mely megyebeli vasúti állomáson az adomá
nyozó által közvetlenül — esetleg a szállí
tási költség utólagos fizetése mellett is — 
feladhatók, mely feltétel betartása esetén a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter engedelye 
folytán igen mérsékelt vitel-dij mellett szál
líthatók.

Végül tájékozásul tudatom még, misze
rint az élelmi szerek szállításánál hasznait 
zsákok, kosarak, vagy cgyebb tartályok a 
feladó kívánságára vissza fognak küldetni.*

Ehhez felesleges nekünk több szót fűz
nünk. Csak azt említjük meg meg, hogy 
Nyíregyháza varos tanacsa a kedden délután 
tartott lendkivüli üléstn vette tárgyalás alá 
az alispán felhívását, amelynek alapján a 
tiszapolgari ínségesek javara a hazankénti 
gyűjtést rendelte el.

A gyűjtést, melynek vez**tesevel Bisthy 
Barna gazdasági tanácsos bízatott meg, 
hétfőn kezdik el, a helybeli lelkészeket pedig 
felkérte a tanacs, hogy a va-arnapi Isten- 
tisztelet alkalmával a megk -zdendő gyűjtést 
hirdessék ki s híveiket az adakozásra hív
ják fel.

H íre k .
M árczius 15.

A szabadság, egyenlőség, testvériség ünne
pét üli meg a magyar, marczíusnak idusán.

A szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszméi ültek diadalt e napon, felszázaddal 
ezelőtt.

Ót ven év múlt el azóta, hogy az l*48-ik 
év márczius hónapjának 15-ik napjan mint 
a kilobbanó láng, csapott fel a lelkesedés 
szent tüze az ország fővárosában, hogy onnét 
szetáradva, az egész hazaban betöltse min
den igaz magyar szivét, lelkét, egész valóját.

Ennek a nagy napnak ötven éves év
fordulóját készül méltóképen megünnepelni 
Szabolcsvármegye es Nyíregyháza város kö
zönsége is.

A jövő héten viradn&k reánk az ünnep
ségek napjai.

Készüljünk a nagy napokra, ünnepeljük 
meg az örök emlékezetű nap emlékét mind
nyájan, szívvel, leiekkel, szivünk szerint, lel
künk szerint!

Szabokzvármegye közönsége díszközgyű
léssel ünnepli meg az I848 iki nagy esemé
nyek ötvenéves évfordulóját. A díszközgyűlést 
máreztus 14-ikén délelőtt 10 orakor tartják 
meg a vármegyeháza nagytermében, amelyen 
az elnöki megnyitó beszed után Bory Béla 
bizottsági tag tart ünnepi beszédet. A gyű- 
ést az elnök beszéde rekeszti be. A gyűlés

ünnepélyességét emelni fogja a nyíregyházi 
városi dalegylet közreműködése is a gyűlés 
megnyitása előtt és bezárása után előadandó 
hazatias karénekekkel.

Nyíregyháza város márczius 15-én dél
előtt 11 órakor tart díszközgyűlést a város
háza nagytermében, amelyen az ünnepi be
szédet dr. Ferlicska Kálmán orsz. képviselő 
tartja, Geduly Henrik ag. ev. lelkész, kép
viseleti tag pedig indítványozni fogja, hogy 
a varos a nap emlékére a gyűlésterem szá
mara lesiesse meg ö felsége és Kossuth Lajos 
életnagyságu kepeit. A városi közgyűlésén a 
dalegylet szintén közreműködik.

A társadalmi ünnepségek tervezete a 
következő: Heggel ö órától 10-ig az iskolák
ban tartatnak hazafias ünnepélyek. Délelőtt 
10 órakor az összes helybeli templomokban 
istenitiszteletek tartatnak, amelyeket megelő
zőleg az összes tornyok harangjai egy negyed
óráig huzalnak. Délután 3 orakor a város
háza kapubejárata előtt emelvény körül tar- 
tatik meg a tulajdouképeni társadalmi ünnep, 
amelynek folyamán a nyíregyházi nők által 
a mill mura alkalmából a város részere ké
szített remek diszlobogót a hölgyek küldött
sége a város képviseletében Bencs László 
polgármesternek átadja. Ünnepi beszedet dr. 
Bartók Jenő ev. rét. lelkész tart, dr. Vwtórisz 
József főgimnáziumi tanár pedig alkalmi 
ódáját szavalja el.

Este 8 órakor a Korona vendéglő táncz- 
termében közvacsora lesz, amelynek érdekes
ségét s ezzel együtt látogatottságát nagyban 
fogja emelni azon körülmény, hogy ezúttal 
hölgyek is részt vesznek benne. Nem marad 
el a város kivilágítása sem, miután az e 
tárgyban a mull pénteken tartott értekezlet 
abban állapodott meg, hogy a városháza 
200 frt költséggel pohár-mécsesekkel világít
tassák ki, 200 frt pedig a szegények között 
osztassák szét. A városháza < púiét kivilágítását 
a tanács a mérnöki hivatalra bízta.

Hogy a város a nagy napon fel lesz 
lobogózva, azt tálán említenünk is felesleges.

— Kinevezés. A főispán ur Öméltósága 
Sárkány Zsigmond tisza-nánai okleveles állat
orvost a nyn lat őri jarasha ideiglenes minő
ségű állatorvossá kinevezte. — Hopp Cyőrgy 
kir. tanácsos penzügyigazgató Kohn Jenő 
nagy-kallói lakost a nagy-kállói kir. adó
hivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká 
nevezte ki.

— Szeszgyár és hizlalótelep. Schliehter 
Gyula m kir. honvédhuszur százados, a 
• Júlia" gőzmalom és gőzfavágó tulajdonosa 
egy eleire való eszmél pendített meg: egy 
gazdasági szeszgyár es szesztinoiniló telep 
létesítését sertés és marhahizlalással kapcso
latban. A nagyszabásúnak tervezett ipartelep 
szövetkezeti utón, részvénytársaság alapításá
val volna létesítendő. Az eszmével lapunk 
más helyén részleteden foglalkozunk, s szán
dékozunk meg foglalkozni ezután.

— A „Bessenyei kőr“ alapszabályai ma 
terjesztetnek fel a belügyminiszterhez jóvá
hagyás végett.

—  Halálozás. C^kszentinártoni Gergelyfl'y 
Mihály — az összes rokonság nevében is — 
fájdalomtelt szívvel tudatja megboldogult 
felejthetetlen kedves feleségének szül. milotai 
Milotay Erzséftetnek folyó hó 7-én, éjféli 
12 órakor, boldog házasságának 35-ik, életé
nek 53-ik évében rövid szenvedés után tör
tént gyászos elhunytál. — A kedves halott 
földi maradványai f. hó 9-én délután 3 óra
kor tétettek örök nyugalomra az evang. ref. 
egyház szertartása szerint a nyir-bogdányi 
sirkertben. A béke angyala őrködjék felette!

— Zászló átadás. Felkérem Nyíregyháza 
lelkes hölgyeit, kik adományaikkal hozzájá
rultak azon díszes zászlóhoz, mely a mille
náris év emlékére készítve, f. hó 15-én d. u. 
3 órakor fog a varos képviselő testületének 
átadatni, miszerint a zászló ünnepélyes át
adásánál tömegesen jelenjenek meg. Az át
adásnál résztvenni szándékozó hölgyek, már
czius 15-én délután 2 órakor gyűlnek össze

az ipariskola helyiségeiben, honnan vezetésem 
alatt vonulnak fel a 3 órakor a városháza 
előtt tartandó dis'gy ülésre. A diszgyülésen 
a hölgyek részére külön fentarlolt helyek
ről gondoskodva lesz. Básthy Barnánc mint 
a millenáris zászló bizottság elnöke.

— Nagyobb . menetsebesség. A m. kir. 
államvasutak igazgatóságának előterjesztésére 
a kereskedelemügyi miniszter megengedte, 
hogy a püspök-ladány — már amar ossz igét i 
vonalon a vonatok óránkénti menet-sebessége 
00 kilométerről 80 kilométerre, a nyiregy- 
hoza—csapi vonalon pedig 48 kilométerről 
55 kilométerre emeltessék. Ezen változások, 
amelyek már egy lépéssel közelebb hoznak 
bennünket ahhoz, hogy Nyíregyháza és Buda
pest között gyors vonati összeköttetéseink 
legyen, ami pedig már csak idők kérdése,
a május elsején életbe lépő nyári menet-rend 
szerkesztésénél már érvényesülni fognak.

— Országos vásár. A nyíregyházi úgy
nevezett Tamás-napi országos vásár, amely 
a héten vasárnap és hétfőn tartatott meg, 
szinte szokatlan élénkségnek örvendett. Ennek 
magyarázata jó részt abban keresendő, hogy 
a sertésvész miatt hosszú idő óta elmaradt 
sertés-vásár ezúttal volt először megtartható. 
Különösen az állat-vásár volt nagy s az 
eladók a kereslet, illetve az árak ellen sem 
panaszkodhattak.

— A márczius 15-iki bankett rendező
bizottsága tisztelettel kéri mindazokat, akik 
a banketten részt venni akarnak, hogy jegye
iket legkésőbb 13-áig, vasárnapig kiváltani 
annál is inkább szíveskedjenek, mert a vacsora 
csupán a jegyeiket megváltók számához mér
ten fog megrendelteim, és mert a közvacso- 
rán nők is szándékozván részt venni, a 
résztvevők számára a bizottság a helyek 
beosztásáról, illetve kijelöléséről ideje korán 
gondoskodni szándékozik.

— Arisztokraták és a többiek. Kálnay 
László kötetéről a ,.M igyarorszag* keddi 
száma a következőket írja: E czinien egy 
kötet elbeszélés jelent meg Kálnay Lászlótól, 
a kinek neve már régebb idő óla igen jó 
hangzással bir a magyar elbeszelő irodalom
ban. Uj könyve tizenkét elbeszélést tartal
maz, a melyek egytől-egyig föltüntetik Kálnay 
jeles irói kvalitásait. — Meséi érdekesek es 
poétikusak, kidolgozásuk pedig mesterinek 
mondható. Mindegyik elbeszélése «gy maga
sabb színvonalú irói gondosságával, tárgya, 
alakjai iránt való szeretőiével es le kcsedése- 
vei van megírva. Jellemző erejevet ölesen

i körvoualozza az egyes alakokat. — Valóban 
élnek ezek mind és szinte kilépnék a könyv 
lapjairól. Egészséges humora pedig, mint 
fürge forrás csörgedez át az ege»z munkán. 
A könyv igen csinos kiállításban jelent meg. 
Kapható minden könyvkereskedésben I írtért.

— A bUd-szent-mihályi bünper. Az I8‘.»7. 
évi deczeinber hónap folyamán az egész 
ország érdeklődése mellett tárgyalta a nyír
egyházi kir. törvényszék azt a szcnzácziós 
bűnesetet, amelynek aldozala Dombrádi Zsu
zsanna és kis gyermeke voltak. A Szimon 
Anna tragédiájára emlékeztető bűneset akkor 
ítélettel befejezhető nem volt, mert a bíróság 
pótvizsgáiét megtartását látta szükségesnek 
elrendelni, s ezen telül a bünper egyik fon
tos szerepet játszó tanúja: Kornics Mátyás 
ellen dr. Kardos Samu ügyvéd bűnvádi fel
jelentést tett, azt kívánván azzal elérni, hogy 
Dombrádi Zsuzsanna gyilkosa nem a vádlott 
Schwarcz, hanem Romics Mátyás. Az ezen 
irányban folytatott nyoraozat azonban egyet
len terhelő adatot sem produkált Hoinics 
ellen, nemcsak, de sőt teljes büntetlenségét 
deritette ki. A pótvizsgálat is befejeztetvén, 
az iratok visszakerültek a kir. törvényszék
hez, amely az újabb végtárgyalás megtartá
sai e hónap 14. és következő napjait tűzte ki.

— A városi gőz- és kM-fUrdő kazán tisz
títás miatt e hó 9 — 13-ig bezárólag zárva 
van. Ezt az időt felhasználják arra is, hogy 
a bizony nagyon megvedlett gőzfürdőt ha
bár csak felületesen is kitatarozzák.
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— A 48-<u honvédek. Szokásban volt 
-eddig is Nyíregyházán, hogy márczius 15-én 
megemlékeztek a 48-iki események élő tanúi
ról a 48 as szegény honvédekről, akiket ez 
alkalommal megvendégeltek. Pár éven át a 
inegvcndégclés helyett pénz-adományban 
részesítették őket, de ekkor meg az történt 
meg, hogy a szétosztással megbízott agg 
honvéd ellen társai holmi Panama-szerű 
vádakat emeltek. Az idén ismét pénzadományt 
ad részűkre a város, 2 forintot fejenként, 
amit Béna Lcíttló polgármester az id. Krúdy 
Gyula, a szabolcsinegyei honvédegylet elnö
kének kimutatása alapján oszt szét közöttük.

— Alfüldy Károly táncztanár, mint min
den évben, a tavasz beálltával most is meg
érkezett Nyíregyházára, nem kis örömére a 
tánezra vágyó legifjabb nemzedéknek. A tan
folyamot 12-én, szombaton kezdi meg az 
ág. hitv. evang. központi népiskola nagy
termében.

—  Szerencsétlenül járt kocsis. Dr. Trajt- 
ler Soma városi orvosfőnök kocsisa egy sze
kér trágyát akart tegnap szerdán délelőtt
0 óra tájban gazdája udvarából kiszállítani.
A szügyellőhöz nem szokott katonalovak 
azonban nem akarták a nehéz szekeret meg
indítani. A kocsis ekkor az egyik ló zabolá
ját megfogva vezetni akarta a lovakat, amire 
azok nekirugaszkodtak még pedig oly hirtelen, 
hogy a kocsist felbuktatták. Az egyik ló is 
felbukott s oly szerencsétlenül esett az alá 
szorult kocsisra, hogy annak mind a két 
lábszárcsontja eltört. A szerencsétlenül járt 
kocsist beszállították a kórházba.

—  A debreczeni pályaudvar kibővítése. A  
debreczeni pályaudvar kibővítését, amelyre 
a magyar államvasutak igazgatósága össze
sen I,*00.000 forintot irányzott elő, az idén 
nagy erővel folytatják. — Az idei munka- 
program m ha esik a raktárak uj területének 
(eltöltése, amelyen a télen át is több száz 
munkás dolgozott, a posta- és távirobivatal 
pavillonjanak felépítés; és a pályaudvar ke
leti végén keresztülmcnő debreczen-nagy- 
váradi országút vasszerkezetű felüljárójának 
elkészitése. Ezen építkezések miatt a város
nak föl kell áldoznia a népkertnek (elét. A 
kert hátsó részén ugyanis széles kocsiutat 
terveznek, melynek segítségével a pályaudvar 
felé törekvő kocsiforgaluiat megosztják a 
Nagy- és Kisvárad-utczák között.

— A polgári olvasó-egylet által rende
zett tánezmulatság anyagi sikeréhez felültize- 
tesekkel hozzájárultak: Groák Odón 3 forint 
50 kr, Vojtovics Bertalan 3 Irt, Barkóczy 
Birnabás. Lefller Sámuel. Surányi Imre, 
Vay Jenő és dr. Prok Gyula 2—2 Irt, Su- 
ranyi István, L)ietz Sándor, Bencs László, 
ifj. Halezár Lajos. dr. IIotTman Emil. Szopkó 
Dezső, Nádossy Dezső, Tahy Miksa, Szamuely 
Barna I — I frt, Pazár István, Szilágyi János 
Konrád Gyuláné úrnő, Gyuricsko Ferenc/., 
Kubassy Béla, Papp Sándor, Tomasovszky 
Lajos, és dr. Zinner Samu *»0—5» krt,j ösz- 
szesen 29 frt 50 kr. — Ezenkívül jegyeiket 
megváltották: Schwartz N. (Nyir-Mada)
5 forinttal, id. Lipták Dániel és Mandel Ede 
(Nyírbátor) 3—3 írttal, Erdélyi Farkas (Oros), i 
Schvartz Ede, Bogár Lajos, Barzó Mihály, 
Barna Miklós (Oros)l és Jóba Elek 2—2 
írttal, Fábry Gyula, Bán Lajos, André Gyula, 
Andrejovits N. Sesztay Pál, Vass Imre 
(Nyírbátor) és Fodor István (Nyírbátor)
1 forint 50 krjával, Basthy Barnáné úrnő 
1 írttal. A felülíizetések- és jegy-megváltások
ból befolyt összesen 74 frt. Ezenkívül 
Benczy Gyula úr a kikötött dijjából 10 frlot 
engedett el az egylet könyvtára javára. A 
megnevezetteknek ez utón is köszönetét 
nyilvánítja: a rendezőség.

— Jubileumi kitüntetések, ó  császári és 
apóst. kir. Felsége — mint osztrák császár — 
50 éves uralkodásának legmagasabb emlék
ünnepe alkalmából alapítandó jubileumi 
emlék-éremre igénnyel bírnak mindazok: 
1. kik 1859. évtől 1868. évig a közős had
seregbe besoroztattak, s onnan a honvédség
hez áthelyeztettek, ha legalább két évet egy

huzamban ténylegesen szolgáltak; 2. 1868. év 
u^ n besorozott s már védkötelezeltségüknek 
teljesítése után elbocsátott egyének közül azok, 
kik a közös hadseregnél két évet, vagy a 
honvédségnél egy évet ténylegesen túl szol
gáltak; 3. a honvédség és csendőrség kötelé
kéből elbocsátott oly évi önkéntesek, kik 
egy évi szolgálatukat tényleg teljesítették;
4. védkótelezettségük leteltével elbocsátott 
póttartalékosok közül azok, kik valamely jog- 
czim folytán helyeztettek a póttartalékba, 
ha a közös hadseregbe besorozottaknál ezen 
áthelyezés betöltött két tényleges szolgálati év 
után, a honvédséghez besorozottaknál pedig 
teljesített egy tényleges év után történt;
5. Tiszti rangjukról nyugdijilleték megtartása 
mellett lemondott, úgy a hadsereg- mint a 
honvédségbeli volt tisztek, hadapródok. — 
Figyelmeztetnek mindazok, kik a fentemlitett 
szolgálati kor bármelyikébe tartoznak, hogy 
ebbeli igény jogosultságukat a városi katona- 
ügyosztálynál katonai igazolványuk —, vagy 
végelbocsátási okmányuk felmutatása mellett 
legkésőbb a folyó hó ig bejelenteni el ne 
mulasszák, mert a későbbi bejelentések figye
lembe nem vétetnek, s az emlék-éremre 
jogoultak a késedelem miatt ettől elesnek.

A p ró ságo k  a  hétről.
Egy kis helyreigazítással kell kezdenünk.
A múlt számunkban e rovat alatt meg

emlékezvén a Nyíregyházán tervezett villamos 
vasút dolgának a városi közgyűlésen lefolyt 
tárgyalásáról, felemlítettük, hogy a kérdéshez 
hozzá szólott Belfi Mihály is. aki minden
hez ért.

Belfi ur ezért a megemlékezésért meg
neheztelt, illetve megneheztelt azért hogy őt 
Mihálynak kereszteli ük el. holott Andrásnak 
hívják és főkent amiért uzl iituk róla, hogy 
ő mindenhez ért.

Fel is kereste szerkesztőnket, illetve 
szerkesztőinket, akiket épen egyűlt talált és 
megkérte őket, hogy a névcserét igazítanák 
ki, azt pedig, hogy ő mindenhez ért von
nak vissza.

Hát mi készséggel eleget teszünk a B ifi 
ur igazságérzetéről tanúskodó kérelmének és 
ezennel helyreigazítjuk, hogy Belfi urat 
Andrásnak hívják és hogy ő nem ért min
denhez ! «

A hétfői országos vá«ár alkalmából 
ismét elözönlő lek a várost a különféle 
házalók.

Már szombaton házról házra jártak 
mindenféle portékáikkal. E/yik a másiknak 
adta a ki'incset. Megtisztelték becses látogatá
saikkal a hivatalokat is. Némelyikkel szinte 
erőszakkal lehetett csak elhitetni, hogy „Nem 
kell semmi!*

A többek között a városházán levő 
egyik hivatalba is belátogatott egy ilyen 
mozgó nagykereskedő. „Valódi brassói szöve
tek*-ben utazott.

Egy hivatalos járatban ott tartózkodó 
ur csupán heczczbői megkérdezte tőle az 
egyik tetsze.ősebb külsejű szövet árát. Nem 
is kellett egyéb. A könyökéről majd lement a 
a politúr, úgy agyon dicsérte a valódi brassói 
posztó jó tulajdonságait és főként olcsóságát. 
„Három méter és tiz czentiméter. Egy egesz 
öltönyre való. Csak kilencz forint !*

A kiváncsi úri embernek azonban nem 
lévén szüksége „valódi brassói szövet*-re, 
nem reflektált az üzletre.

Nem úgy a nagykereskedő. Csakhogy 
egyszer szóba eredtek vele.

— Hát mit tetszik ígérni? Tessék jól 
megnézni ezt a szövetet! Micsoda fogás, 
micsoda puhaság, tiszta gyapjú, kérem 
aláson . . . .  — A jó ég tudná híven re
produkálni elszabadult nyelvének dicsériádáil.

A kiváncsi ur, hogy szabaduljon tőle, 
tréfásan vág közbe:

—Hát tudja mit, adok érte magának három 
forint nyolezvan krajezárt, aztán Isten áldja!

Erre persze azt lehetne várni, hogy a 
nagykereskedő ur ájuldozni kezdett. Dehogy. 
Csak egy pillanatig gondolkozott s aztán 
azt feleli:

— Na hát én meg szaván fogom a 
tekintetes urat. Tessék, itt a szövet!

Az ekként csakugyan szaván fogott 
urnák mit volt mit tennie: fizetett. Hanem 
azután hogy a lelkiismeretét megnyugtassa, 
azt kérdezte:

— Ugyan mondja meg igaz lelkére: 
melyikőnk csapta be a másikat?

A nagykereskedő ur elmosolyodik és ép 
oly bizalmasan felel:

— Azt csak tessék reára bízni!
*

Három ur, (nevezzük őket A-, B-, és 
G’-nek,) együtt ozsonázott hétfőn délután a 
Teszter-féle ezukrászdában. Mikor távozóban 
fizetni akarnak, .A.-nak egy ötlete támad s 
azt indítványozta, fizesse egy közülük az egész 
„cech“-et, hogy melyik azt a sors döntse el. 
B. és C.-nek megtetszik az eszme, kérnek 
egy csomag kártyát, aki legkisebbet „emel*, 
az fizet.

Emelnek. B. a makhetest emelte. Annál 
kisebb nincs: ő fizet. B. azonban ekkor 
tiltakozni kezd: „Nem gilt! Újra!* C. persze 
nem enged, de B. sem. Amire A  azt indít
ványozza, hogy miután nincs aki köztük 
igazságot tegyen: választott bíróság döntsön 
a dologban! B és C beleegyeznek.

A választott bíróság kedden délután ült 
össze ugyancsak a Teszter-féle ezukrázdában. 
Elnöke egy albiró tagjai egy törvényszéki 
aljegyző, és egy fiatal ügyvéd, póttag egy 
másik fiatal ügyvéd volt.

A választott bíró-ág az alakszerűségek 
legszigorúbb betartásával tárgyalta le u nem 

I mindennapi kérdést: ki fizesse a cech-et?
Kihallgattak a feleket, aztán a ezukrászda 

tulajdonosát, meg a felszolgáló kisasszonyt 
mint tanuka', megszemlélték a káityákal is, 
kostatálván a többek között, hogy meg van 
mind a harminc/.kettő, de olyan vedlett álla
potban, aminőben a nemzeti és országos 
kaszinókban egy pillanatig sein túrnék 
meg őket.

Aztán a bíróság visszavonult tanács
kozásra, mialatt a felek és a tanuk a külső 
szobában várták az ítéletet talán meg 
nagyobb izgatottsággal, mint Zoláék az 
esküdtek verdiktjét.

Rövid félórái tanácskozás után az elnök 
kihirdette a bíróság Ítéletét, amely akként 
szólott, hogy a hétfői „cech* megfizetésére 
B. kötelezte!ik, mert a felek és a tanuk 
egybehangzó vallomásai szerint ő emelte a 
legkisebb kártyát. Az eljárási költségekben, 
vagyis a bíróság tagjainak és a feleknek 
kedden elfogyasztott ozsonnájában B. és C. 
egyetemlegesen marasztaltalak, mert azok 
felmerülésére mindketten okot szolgáltattak ; 
B. mert nem akart hétfőn fizetni, C. pedig 
mert jobb és biztos tudomása daczára is 
belement a kérdésnek választott bíróság ele 
vitelébe. — Minthogy pedig az egész vitára 
tulajdonképen A. intrigája szolgáltatott okot, 
a bíróság tagjai napi-dijának fizetésében
— amely fejenkint 4 darab ezukrászsüte- 
ményben állapíttatott meg, — ő marasztal- 
tatott el.

A salamoni Ítélet jogerős és Írásba fog
laltatván, nem ugyan a Budapesti Közlöny 
hasábjain, hanem a Teszter-féle ezukrászdá
ban közzé fog tenni.

*
Nagyon megijesztette a vármegyét,

— kevésbbé a hivatalosat, — amely elegendő 
képességet érzett magában arra, hogy alka
lom adtán vasszigorral is megfékezze a tár
sadalmi rend megbontóit, — annál inkább a 
nemhival.dósat — a scocziál izmus váratlan 
és nagyarányú elterjedése.

A nem hivatalos varmegye pu-ztán es 
kizárólag egy szédelgő es ravasz, de egyéb
ként nagyon alacsony értelmi képességgel
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megszerkesztett újságnak, a „Főldmivelő* 
czimü szoczialista lapnak tudja be a Sza- 
bolcsvármegyei parasztság forrongását.

Hat bizony igaz az, hogy a , Föld
mivelő *-t nagyon sok ügyességgel terjesztette 
el a minden földi jóval megáldott Várkonyi 
István vármegyénkben. Igaz az is, hogy ezt 
a szellemtelen és jellemlelen lapot lá^as 
kíváncsisággal várta és olvasta a kö/.nép 
mindenütt. így aztán csak természetes, hogy 
nagy kelendősége és páratlan nagy hatása lett.

Hanem eltekintve ennek a ténynek min
den káros következményeitől, valami ,haszna 
is van, vagy legalább is lesz, amit sejtetni 
enged a következő eset:

Az orosi szocziálislák jegyzőjének fele
sége egy helybeli úri házhoz bejáratos, — 
tejfelt, tojást és egyébb ebimi czikket szál
lítván oda naponként

Tegnapelőtt alázatosan megszólítja a ház 
úrnőjét s kéri őt, hogy az újságokból egy 
példányt adjon neki, - ha lehet mindennap.

— Minek magának az újság ? — kérdi 
az úrnő.

— Szeretjük olvasni, kérem alásan.
— És milyen újságot akarna?
— Mindegy a* kérem. Tetszik tudni, 

hogy a Várkonyi úr újságját nem szabad 
olvasni, hát jó lesz másféle b.

— De hát mi nem hordatunk szoczialista 
újságot, maga pedig bizonyosan esik ilyet 
akarna?

— Ü nem! kezét csókolom. Hanem 
megszoktuk az újságot, aztán szereljük ám 
tudni, hogy mik snek m< g a nagy világban. 
Már csak tessék adni egyet, tudom úgy is, 
hogy nem teszik el.

Az úrnő természetesen szívesen odaadta 
a kért újságot, s megígérte, hogy minden 
alkalommal ad egy példányt.

A czuczilista jegyzőné pedig túlboldogan 
ment haza.

Még megérjük, hogy a szocziálizmus 
alkalmából köznépünk niadja magát az újság
olvasásra.

Ami epen nem volna jelentéktelen kul
turális esemény.

S z o c z ia lis tá k  a törvényszék  
•lőtt.

Az első szoczialista bünpert tegnap és 
tegnapelőtt tárgyalta a nyíregyházi kir. tör
vényszék. A levtleki szocziálisták ültek leg
először a vádlottak padján.

Hatóság elleni erőszak bűntette, s ható
ság elleni izgatás miatt emeltetett a vád, 
amelynek előzményei a kővetkezők:

A nvir-baktai csendőrség 1897. évi 
október 23-án azt jelentette a nyir-bátori 
járás főszolgabirájának. hogy Levelek község
ben id. Lengyel János és ifj. Papp János, 
szoczialista eszméket terjesztenek éjjelenkint 
házról-hazra járnak s a lakosokkal egy köte
lezvényt iratnak alá, mely szerint utolsó csepp 
vérig nem hagyják egymást.

A főszolgabiró a jelentés folytán okt. 
24-en Levelek községben kiszállott, hogy a 
közigazgatási előnyomozatot megtartsa. Kihall
gatta a községi elöljáróságot és az egyik 
terhelként szereplő id. Lengyel Jánost. A 
midőn ifj. Papp János második terheltet 
akarta kihallgatni: az bejött ugyan az irodába 
de pár perez múlva ki ment a községháza 
udvarán már gyülekező tömeghez és csak
hamar mintegy 20—25 egyén tolakodott be 
az irodába, a kik nagy zajjal kárhoztatták 
és fenyegették id. Lengyel Jánost a miért a 
nyomozatról felvett jkvet aláírta s követel
tek a jkv. kiadását. A főszolgabíró felakarta 
őket világosítani és lecsendesiteni, de ered
ménytelenül a tömeg mind közelebb nyomult 
ho/./.á és egy pillanatban Btdarán (Madaras) 
István kikapta a főszolgabiró kézéből a jkvet 
s azzal társai által követve az irodából kifutott. 
E miatt, de rneg azért is, mert a tömeg

hangulata izgatott volt, egyesek, különösen 
id. Tóth Ltván, Badarán István, Kovács N. 
György, Kínál Miklós és Popovics Mihály a 
tömeget izgatták — a főszolgabiró a nyo- 
mozalot nem folytathatta és székhelyére 
visszatért.

Két nap múlva csendőr segédlettel újra 
kiment és a nyomozatot akadálytalanul le is 
folytatta.

E két alkalommal felvett jegyzőkönyvek 
szerint id. Lengyel János és ifj. Pap János 
a már előbb említetteken kivüi avval is ler- 
heltettek, hogy a népet a törvények es a 1 
birtokos osztály ellen a birtokviszonyok erő
szakos megváltoztatása czéljából izgatják.

Id. Tóth István, Zajácz János, Tóth 
Mihály, Kovács N. György, Popovics Mihály 
azzal terheltettek, hogy ők izgatták s bujto- i 
gatták a népet az erőszakoskodásra, a jegyző- | 
könyv elvételére.

Ez alapon a most megnevezettek s a 
ki nem nyomozatt csoportosulok ellen a ! 
bűnvádi eljárás elrendeltetett, a vizsgálat 
eredménnyel le is folytattatott.

A városszerte nagy érdeklődést keltett j 
bűnügy tárgyalására a bíróság dr. Dicsúfi i 
Sándor elnök, Dudinszki Gyula és Kunfalvy I 
István szavazó-birákból alakult meg. A va- I 
dat dr. Perjessy Mihály kir. alügyész kép- | 
viselte, míg a l vádlott közül négynek 
védelmére dr. Jdrossy Sándor jelentkezett.

A tárgyalás során kihallgatott vádlottak 
legnagyobb rész** azzal védekezett, hogy a 
kerdt-ses csoportosulás alkalmával be voltak 
pálinkázva.

Tagadták különben, hogy a hivatalos 
funkeziót teljesítő löszolgabirót meg akartak 
volna támadni.

Beismerik, hogy valamennyien aláírták 
a szoczialista gvfijtő-ívet. de a földek fel
osztásáról szó sem volt közöttük. Egyéb 
apróbb serelmeik miatt tartottak jónak a 
szocziálistaságot.

A főkolompos: Madarász István beismeri, 
hogy a főszolgabiró kézéből kiragadta az irat 
csomót, hanem az tagadja, hogy ő tépte 
volna szét.

A végtárgyalás egyébként eleg egyhangú 
volt * nem igen szolgáltatott szenzáczios 
mozzanatokat. A hatóság elleni izgatás ep 
úgy, mint az erőszak, részint a vádlottak 
beismeréséből, részint a kihallgatott tanuk 
vallomásaiból bizonyítva lett.

Nem lényegtelen az a jelenség, hogy 
valamennyi vádlotton bizonyos lehangolas 
volt észlelhető, s sehol sem mutatkozott az 
a dacz, önbizalom és elszántság, mit pedig 
szocziálisták nagyhangú feliepése után vár
tunk. Nem lelkesíti őket a szocziálizmus, s 
úgy látszik, m ntha kevés hitük volna a 
szocziálizmus üdvösségében.

A bizonyítási eljárás szerdán délelőtt 
fejeztetett be.

Dr. Perjessy Mihály szépen átgodolt, lo
gikus és erős indokolásu vádbeszédet tartott, 
melyben nagy hatással bizonyította be, hogy 
a vádlottak az ellenük emelt vádban bű
nösek.

Dr. Járossy Sándor védőbeszéde szép 
tanulmány volt a szocziálizmusról, s a bűn
cselekmény társadalmi és politikai előzmé
nyeit világította meg.

A kir. törvényszék tegnap délután 6 
órakor hirdette ki az ítéletét, melylyel id. 
Tóth István, Madarász István, ifj. Pap 
János, Popovics Mihály, Kovács N. György, 
Kocsák Miklós, Tóth Mihály, Uzsindorszky 
József, Zajácz János, Zsurkay Mihály, 
Tokár János, Bacsó András, Balog János, 
Ignácz, Fodor János, ifj. Tóth János és Jet
tük Ferencz vádlottakat a büntetőtörvény 
165. §-ába útköső s a 168. g. első, illetve 
második esete szerint minősülő hatóság elleni 
eiőszaknak a 92. g. felhívása melletti vétsé
gében mondotta ki bűnösöknek, s ezért a 
id. Tóth Elvén, Popovics Mihály és Kocsák 
Miklósi 8 —8 havi börtönre és 3 évi hiva

talvesztésre, a többieket pedig 3 — 3 havi 
börtönre s ugyanolyan tartamú hivatalvesz
tésre ítélte.

Az ítélet ellen úgy a kir. ügyész, vala
mint az elitéltek is felebbezést jelentettek be.

C S A R N O K .

Rendez-vous.
Ezalatt manapság egy fogalmat értünk, 

akárcsak a jour, soczializtnus vagy Sanyarú 
Vendel alatt (aki szintén általános fogalommá 
soványodott le). A társadalmi élet tudósai 
pedig, akik .szemüvegen át vizsgálják az 
eletet* és bonczolják a kritikájukkal, amíg 
csak bonczolni való koncz akad, valószínűleg 
újabban külön osztálylyal tisztelték meg a 
rendez-vousl. Sok faját fogják megkülönböz
tetni. Van egyszerű és összetett, állandó es 
időszaki rendez-vous. — Keletkezésere nézve 
hirtelen megbeszélt es hosszan tervezett, — 
eredeti vagy származékos. A származékos 
rendez-vousk leleplezése fogja sejtelmem 
szerint végkép lealacsonyítani a hősi férfi - 
nemet. A szerint, hogy meddig kell a nőre 
várni, lehet: örömmel megadott vagy kínos, 
kimenetelére nézve pedig: eredményes és 
eredmény nélküli (ez lesz a ritka eset). — 
Kivételes eset: ugyanazon napon a második 
rendez-vous.

Ugy-e milyen hálás théma sociologiai 
értekezésre; belenyúl a társadalmi érintkezé
sek legsötétebbjébe (a rendez-vousok t. i. ren
desen sötétben tenyésznek), sőt egyebek lelké
nek a tanulmányozásához is vezet. Nem-e 
egész lélektant jelent a hangok azon skálája, 
amelyen ezt szokták mondani: ott leszek! 
Egyik suttogva ejti, másik halkan vagy sze
relmesen és hévvel s így tovább a prestóig 
minden fokozatban.

Oh bocsánat! Milyen udvariatlanság! 
Figyelmeztetnem kellett volna a fiatal höl
gyeket, hogy ne olvassák e sorokat, mert 
•nem íiatal hölgyeknek valók." De hiszen ez 
csak reklám, ép olyan, mint a Zola könyvei
nek a pápai átok.

Hogy pedig miért kezdtem analysülni a 
rendez-vousk fajtáit, annak az az oka, hogy 
nem tudtam kisütni, milyen lehet az az alábbi, 
amit elmondani szándékozom?

A napokban egy kishirdetes jelent meg 
egyik előkelő lap legerdekesebb azaz a leg
utolsó hasábján. Így szólt:

F i a t a l  b a a k h l v a t a l a o k
szívesen m ulattatna fess asszon jk it. 
Lipót-város előnyben részesül.

Leveleket .fe lté tlen  diskréció" a la tt 
Álnéven kér.

Tessék akármelyik budapestitől meg
kérdezni, hogy miért részesül előnyben a 
Lipótváros.

Ezt az egy hirdetést hárman tettük közzé, 
gondolván, hogy több .diskret* alak jelent- 
kezhetik. Pirulással valóin be, hogy egyike 
voltam a háromnak No semmi, már meg
történt.

De nem semmi ám ! Engem ilyen rossz 
útra térit a két barátom? Megbosszulom 
magam.

Hazamegyek s a következő szép levélkét 
fogalmazom meg:

Tisztelt Uram!
Előrebecsátoin, hogy nem vagyok 

lipót-városi, de azért .fess asszonyka" 
vagyok. S az erzsébet-városi .fessek" 
nevében tiltakozom az ellen, hogy a 
Lipót-várost előnyben reszesitse. Miért ? 
Bizonyosan már emlékek kötik a Lipót
városhoz ! ?

De én biztosítom, hogy az erzsébet
városi asszony eppen úgy szereti a 
férfiakat, mint a lipót-városi, csak az 
erkölcstelenségben nem tudja utólérni. 
Mert mi a férfiak mellett a — férjeket 
»* szeretjük.
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Mi csak mulatni akarunk és néha- 
néha „kirúgni a h á m b ó lh o g y  a férj 
nagyon el ne bizakodjék.

Ha abban segíteni akar, jöjjön el 
a Gizella-téri Haas-palota elé csütör
tökön délután 6 órakor és tűzzön fehér 
szegfűt a gomblyukába, én a kezemben 
fogok tartani egyet.

De azután csakugyan „föltétien 
diskréczió !*

Toldy Ilonka.
(Írja meg e névre postrestante, hogy 

csütörtökön ott lesz-e ?)
Ezt a levélkét egy asszony-ismerősömmel 

szépen leírattam s elküldtük a kiadóhivatalba 
honnan másnap a barátaim közül egyik 
kivette.

— No jött-e levél ?
— Nem, nem jött.
Én csodálkoztam, őt pedig nagyon bán

totta a lelkiismeret a kis hazugságért.
Végre bevallotta mindkettőnknek, hogy 

mégis érkezett egy. De ezt okvetlenül magá
nak követeli, mert nagyon szellemes a levél, 
óh ezt egy remek asszony írhatta. Milyen 
szellemes, milyen édes!

Majd megettem a barátomat ezért a 
dicséretért. Az én szemembe még senki sem 
mondta, hogy szellemes vagyok. Nem, még 
senki sem mondta.

Hősi nagylelkűséggel lemondtam a rész
vételi jogról.

De gondom volt rá, hogy a hivatalban 
a „fóltétlen diskréció* követelménye szerint 
mindenki tudjon a dologról és elolvastam a 
levelet széltében-hosszában, mert hiába, egy 
kis dicséret itt is, ott is, jól esett.

A postrestante levélért természetesen én 
mentem el; — olyan élvezet postrestante 
levelekért járni!

A válasz ez volt: „Persze hogy ott 
leszek. Kezeit csókolja — Fehér szegfüs.*

** *
Végre .felderüll a dicső nap.*
Esti hat ór.1 előtt fölmentem az asszony 

ismerősömhöz. Szépen felöltöztettük a szoba
leányát, kalapot, sűrű fátyolt adtunk rá, a 
kezébe nyomtam egy hosszú szál fehér 
szegfűt, s igy fölfegyverkezve indultunk a 
Gizella-tér felé.

A két barátom közül csak az volt itt, 
aki a levelet magának kövelelte, óriási fehér 
szegfüvei és nagy szivszorongásokkal.

Az asszony és én megálltunk a sarkon, 
s a palota elé küldtük a szobaleányt.

— Öhö-öhö-öhö, — köhécselt a fiatal 
ember s megdobbant a szive az izgatottságtól.

Egy-két pillanat . . .  és már a leány 
mellett halad, suttogva a fűiébe:

— Kedves nagysád, ne szaladjon úgy! 
Eb vagyok a fehér szegfüs. Köszönöm, hogy 
eljött . . .

Semmi válasz.
— Talán rossz néven veszi, hogy így 

megrohanom? De felhatalmazva érzem ma
gamat . . . Bocsásson meg, én kénytelen 
vagyok megváltani, hogy levele után is már 
imádom, imádom . . .

— De kérem, hagyjon engem békében, 
nem vagyok én nagysága, csak szobaleány

Különfélék.
A z első ibolyák. Az ibolyát minden idők

ben nagyon kedvelte az emberiség poétikusabb 
része. Ősrégi legenda szerint az ibolya a 
tavasz istennőjének a lábai nyomában fakadt. 
Egy keleti rege szerint az ibolya Ádáin 
könnyeiből származott. Azokból az öröm
könnyekből, amelyeket akkor hullatott,amikor 
az IJr elküldte hozzá Mihály arkangyalt s 
tudtára adatta, hogy megbocsátotta a vétkeit.

Egy görög monda szerint az ibolya úgy 
származott, hogy Zeusz meghallgatván Atlasz 
egy leányának könyörgését, akit a pajkos 
Apollo szerelmi vágyakkal üldözött, ibolyává 
változtatta őt. A görögök és a rómaiak a 
mondáikon kívül azonban még a konyhában 
is felhasználták az ibolyát, mint fűszert. A 
májusi bort ugyanis ők ibolyával készítették. 
A középkor sem vetette meg az ibolyát, 
mint csemegét és gyógyitószert. Erősen meg- 
ezukrozott ibolyák semmiféle középkori ban
k o n  sem hiányozhattak, azt a napot pedig, 
amikor az első ibolyát megtalálták az erdőn 
vagy a mezőn, megünnepelték.

Amerikai tolvajcsvpda. Egy amerikai 
mérnök elmés tolvajfogó csapdát talált ki, 
amely fényesen kiállotta a próbát. Abban a 
pillanatban ugyanis, amikor a tolvaj a pénzes
szekrényhez lép, megnyílik a padló s egy 
rendkívül erős rugó szerkezet megfogja a 
tolvaj lábait úgy, hogy az nem képes magát 
kiszabadítani. A tolvajfogót már gyakorlalilag 
is kipróbálták.

Utazás a dióhéjban. Az afrikai Fokvárosba 
szerencsésen megérkezett a világ legkisebb 
vitorlás hajója, a Spay. Az apró jármű ósz- 
szes legénysége egy szál emberből áll. Ez 
pedig Slocum Józsua ur, kapitány, kormányos, 
matróz, szakács stb. egy személyben A hajó 
12 méter hosszú, 9 tonnás s 1.5 méter 
mélyen jár a vízben. 1895. április 24-én 
indult el Bostonból világ körül való útjára 
s azóta már 34.000 teugeri mértföldet tett 
meg. Egy ízben óriási vihart állott ki dicső
ségesen ez a dióhéj, akkor, amikor egy 
négyárboczos, nagy kereskedelmi hajót a 
vihar nem messze tőle elsülyesztett.

Egy afrikai betegség. Afrikában gyakran 
föllép olyan betegseg, mely általános levert
séget és álmosságot okoz s mely kizárólag 
az idegeneket lepi meg. A baj még nem volt 
határozottan megállapítva; Azt tartották, 
hogy ez a betegség az elégtelen és rossz 
táplálkozástól ered, valamint a „Kóla* és a 
„Haschisch* nevű italok élvezetétől. Két 
coimbrai egyetemi tanár most végre meg
állapította, hogy ezt a betegséget a fellépő 
mikrobák idézik elő. Egy ilyen betegségben 
elhalt egyén véréből kivett baczillusokkal 
beoltottak több házinyulat s ezek pár nap 
múlva mind elpusztultak. Az európaiak 
kapják meg legkönnyebben ezt a betegséget.

írói lelkiismeretesség. Hogy milyen vállal
kozásra képesek egyes írók, hogy az elmé
jüket foglalkoztató regények és inas irodalmi 
munkák tárgyát a legrealiszlikusabban ad
hassák elő, annak szép példáját adta Hugó 
Viktor, Zola és egy Dianowics Rochus 
nevű iró. — Hugó Viktor például^ mielőtt a 
Notre-Dame-i toronyőr czimű regényét meg
írta, nehány héten át naponkint hosszabb 
időtt töltött e templom tetején, tornyában és 
különféle zugaiban.

M i van a tojás sárgájában ? A tojás 
sárgája a tojás összes súlyának mintegy 
30#/#-át teszi, 100 súly rész tojás sárgájában 
van 51*8 s. r. viz, 15*8 r. vitellin (oldott 
fehérje, mely 70—80 fokra melegítve, meg
alszik), 1 5°/o nuclein, 0*4 cholesterin, 7*2 
leci hin, 1*2 glicerin-foszforsav (a lecithin 
bomlási terméke), 0*3 cerebrin, 0-5 szín
anyag, 10 különféle sók és 20*3 sulyrész olaj, 
mely utóbbi az egész tojás súlyának 6 09 
százalékét teszi. Ezt az olajat kikaphatjuk úgy, 
hogy a tojás sárgáját keményre főzzük és 
kisajtoljuk vagy pedig étherrel kivonjuk s az 
étherres oldatból az éthert meleg viz segít
ségével lepároljuk.

Összerakható hajók. Stanley, a híres 
Afrikautazó, töbn részből álló és összerakható ; 
csónakokat vitt magával, hogy azokat aKongo j 
folyón fölhasználhassa. Akkoriban ez az újítás

nagy feltűnést keltett, ma azonban már egész 
hajókat gyártanak összerakható alkatrészek
ből. így Kolumbia állam legutóbb Angliából 
meglehetős nagyságú hajókat hozatott, melye
ket vasúton ládákba pakolva teheráruként 
szállítanak. A részek számozva vannak, úgy 
hogy azokat kevésbbbé hozzáértő emberek 
is könnyen összeilleszthetik. Az egyike ez 
összerakható hajóknak 10 0  láb hosszú, 22 
láb széles, óránkint 11 mértföld sebbességgel 
halad és 100 tonna terhet képes szállítani.

Gáláns bérkocsis A párisi előkelő társa
ság egy jól ismert tagja, X. báróné, az estét 
egy vele baráti viszonyban élő családnál töl
tötte, hol az időt kártyázással cs ipták agyon. 
A báróné, kinek nagy szerencséje van a 
szerelemben, természetesen vesztett a kár
tyán és a háziúr, amikor lekisérte a bérko
csihoz, nevetve mondta, hogy milyen hal
latlan pechje van mindig a bárónénak. A 
kocsi megindult, de a Marsmező közepén 
egyszerre csak megállt és a bárónénak nagy 
meglepetésére a kocsis kinyitotta a kocsiaj
tót és kezében a kocsilámpával a legudvari
asabb hangon fölkérte a bárónét, hogy já t
szón vele is egy partit, hátha akkor több 
szerencséje lesz. Az arisztokrata hölgy mu
latságosnak találta az ötletet, a kocsis beült 
a kocsiba, szembe a bárónéval és osztott. 
A fuvardíjba játszottak és a báróné ezúttal 
szerencsés volt és nyert. A kocsis meg
hajtotta magát, kiszállt a kocsiból és tovább 
hajtott. A báróné azonban mikor hazaért, 
ki akarta fizetni a fuvardíjat, de a kocsis 
erre nagyon megharagudott és kijelentette, 
hogy a köztársaságban - -  ahol mindenki 
egyenlő — az ilyesmi sértésszámba megyen. 
A becsületében megsértett kocsis végre úgy 
nekivadult, hogy a báróné ijjedten surrant 
be a kapun és lemondott róla, hogy a 
kártyán elnyert fuvardíjat a kocsisnak visz- 
szaadja.

A Röntgen-sugár, mint bajuszirtó. Egy 
angol missnek, ki felöltözve karcsú volt és 
csinos, nem volt rfiás hibája, mint hogy mar 
a harmincz felé járt és ajkai felett olyan 
bajusz feketéllett, hogy ezért akárhány tej
feles szájú ifjú megirigyelhette volna. A szép, 
misst nagyon keserítette ez az alkalmatlan 
szőr, mely szerinte egyedüli oka volt annak, 
hogy érett kora darczára még nem tudóit a 
főkötő alá kerülni és miután hasztalan pró
bálkozott mindenféle az újságban hirdetett 
csodaszerekkel, v?gre az univerzális szerhez, 
a Röntgen-sugarakhoz folyamodott. A baju
szos hölgy mindjárt az első napon kétszer 
ült a Röntgen-lámpa előtt 50 —50 perczig, a 
következő napokban pedig 30 perczig. A miss 
türelmetlenül várta, hogy a ronda bajusz el
tűnjön és egy őrizetlen pillanatban olyan kö
zel ment a légüres csőhöz, hogy a villamos 
szikrák átpattantak. Másnap a miss nagy 
fájdalmakkal ébredt és egészen földagadt 
arczczal jeleni meg az orvosnál. Felső ajka 
és álla hólyagos volt. — A kiütés nagyon 
nehezen gyógyult és végre is olyan nyomot 
hagyott maga után, mely arczát a kaczér kis 
bajuszkánál sokkal jóbban elcsúfította.

Franczia írók jövedelmei. Az összes fran- 
czia balletristák közt legnagyobb keresletnek 
Francziaországban még most is Victor Hugó 
müvei örvendenek, melyek az írónak és örö
köseinek eddigelé hat millió frank jövedel
met hoztak. — A „Notre-Dame de Paris*, 
„Burg Jarcal* és „Han d'Islande* czimü re 
gények minden egyes eladott kötetéből Vic
tor Hugó egy frank honoráriumot húzott. 
Louis Blanc egy félmillót kapott kiadójától 
a franczia forradalom történetéért és ugyan
ennyit jövedelmezett Thiers „Histoire du 
Consulat et de l’Empire* czimü munkája is. 
(Ihateaubrinnd „csak* egy negyedmilliót ka
pott emlékirataiért. La Bruyére kiadója leá
nyának. akinek keresztapja volt, „Characté- 
rcs* cziinú müve kiadói jogát ajándékozta,
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amiből a fiatal hölgy 100,000 frankot vett 
be. Az idősb Dumas .La San Félice* czirnü 
regényének minden betűjel egy czentimmel 
fizette meg a kiadó, ki a regényt lapjában 
lenyomatta. Eredetileg soros honoráriumot 
állapítottak meg, de amikor a kiadó látta, 
hogy a sorok egyre rővidebbek lesznek, a be- 
túszerinti fizetésben egyezett meg. — Szem
ben ezekkel az óriási honoráriumokkal, a 
régi szerzők koldusos dijakat kaptak — így , 
Rousseau korszakalkotó regényével az Emil
lel, csak 6000 frankot keresett. — Flaubert 
Gusztáv leghíresebb regényét, a .Madame 
Bovary*-t, 400 frankért adta el. A kiadó 
Mlchel Levy, persze meggazdagodott rajta és 
nagyon sokat keresett ugyanez a czég Renan 
műveivel is, akinek meglehetősen nagy ál
landó évi jövedelmet biztosított.

Mennyit nő a köröm? Tudós statiszti
kusok, akik még az ilyen kérdést is érdemes
nek tartják a tanulmányozásra, konstatálták, 
hogy az ujjak körme hetenkint átlag V8j hü
velyknyit nő, vagyis évente mintegy másfél 
hüvelyt. E növekedés azonban a legnagyobb 
mértekben összefügg a táplálkozással s a beteg
ség vagy a rossz táplálkozás mellett lénye
gesen visszamarad. A nyári időjárás is sokkal 
kedvezőbb, mint a tel hidege; d»* fokozat állít
ható föl az egyes ujjakra nézve is. Leggyor
sabb a körömnőveked. s a középső ujjon, leg- 
lassubb a hüvelykujjon (mis megfigyelése 
szerint a kisujjon.) Ez a véleménykülönbség 
a két tudós között abban is nyilvánul, hogy 1 
az egyik szerint a bal kéz, a másik szerint 
a jobb kéz körmei nőnek gyorsabban. De 
egyáltalán érdemes-e ilyesmi fölött vitatkozni?

Dicu protége la Francéi Isten óvd meg 
Francziaországot! Ez az uj jelszó lesz a 
körirata azoknak az öt és húsz frankos 
aranyaknak, melyeket a franczia kormány 
az idén veretni fog. Az eddigi kórirat, a 
.Liberté, Égalité, Frateynité* a kormány 
allilása szerint nem felelt meg a nagy közönég 
vallásos érzelmeinek, s a regi köriratot ezért 
pótolják uj jelszóval. Az uj kóriratot minden
esetre nagyon helyesen választották meg, 
mert úgy látszik, Francziaországnak most 
jokora szükségé van ra, hogy óvja az Isten.

Chinai történet írás. A chinai császárok
nak külön udvari történetíróik vannak, kik 
megírják a császári ház történetét, — ezt 
összegyűjtik és csak akkor adják ki, mikor 
az illető dinasztia kihalt. — Ilyen módon a 
chinai udvari történetírók abban a helyzet
ben vannak, hogy pártatlanul — anélkül, 
hogy büntetéstől tartaniok kellene — irhát-
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nak az egyes uralkodókról és azokról az 
eseményekről, melyek kormányzásuk alatt 
történtek. Ez a bölcs institúció a mennyei bi
rodalomban már -'000 év óta áll fönn, mert az 
első történetírót még a Han-dinasztia nevezte 
ki, mely Kr. e. 20«»-tól Kr. e. 25-ig uralkodott. 
A chinai udvari történetírók kötelesek minden 
jelentősebb eseményt följegyezni. A kézira
tokat, mielőtt más látta volna, vasveretü lá
dákba teszik és ott őrzik és csak akkor bont
ják föl, amikor egy uj dinasztia foglalja el a 
trónt. Ekkor az okmányokat egy elő történet
írónak adják át, ki a legutóbbi dinasztia tör
ténetét megírja. A jelenlegi dinasztia történe
tének okmányai ugyancsak elsárgulhattak már, 
mert ez a dinasztia 1644. év óta uralkodik

Ballerina az udvari estélyen. Az ifjú 
olasz trónörökösné nemrég a Bourbonok regi 
királyi palotájában bált adott, mely alkalom
mal fesztelen társalgásra gyűltek köréje nem
csak az arisztokraczia hölgyei, hanem a hi
vatalnokok és városi tanácsosok nejei is. — 
A trónörökösnének < Iriscuolo asszony, egy 
tanácsos nejének csevegése tetszett a legjob
ban és ezt a hölgyet tüntette ki leginkább 
figyelmével. És aztán valami rettenetes dolog 
történt. Az udvari társaság nagy rémületére 
kitűnt, hogy signora Griscuolo, aki olyan 
szellemesen tud csevegni, évekkel ezelőtt balle
rina volt és sikkes tánczával az egész férfi
világot elbájolta. — Persze, hogy ez rettentő 
skandalumszámba ment és a bűnöst ki kel
lett nyomozni. Medindilották a vizsgálatot és 
kiderült, hogy Terzagli tábornok, a főudvar
mester adjutánsa hivatta meg az udvari bálra 
az exballerinát, a .szükséges tudakozódást* 
pedig elmulasztotta. A mulasztás következ
ménye lett, hogy a tábornokot a szolgálattól 
azonnal fölmentették.

Hosszú perek. A Zóla-per alkalmából 
több pert említenek föl, melyek a regt-ny- 
iró perénél sokkal tovább tartottuk. így az 
per, mely 1788-l>an Warren Hastings, indiai 
főkormányzó ellen indítót lak. csak 17'.• 5-ben 
tehát hét év múlva ért véget. Egy angol 
örökségi per, mely tiz millióért folyt és 
1772-ben kezdődött, c«ak 1876-ban jutottéi 
az ítélethozatal stádiumába. Abban a perben, 
melyet Nawndorf német órás, az állítólagos 
XVII. Lajos franczia trónörökös örökösei 
Chamhord gróf, mint a Bourbon-ág feje 
ellen 1874-ben Párisban indított, csak Jules 
Favre ügyvéd beszéde nyolez napot vett 
igénybe.

P laozi á r a k .
— Márczius 9. —

Búza . . ., . 12.— 12.20.
Rozs . . . 8.10 8.20.
Árpa . . . . 6.80 7. — .
Zab . . ., . 7.— 7.10.
Tengeri . . 5.30 5.35.

Árverési hirdetés.
A néhai Meinlek József iiuiíj- 

klíllrii Illc/lli 6 Ítész llU/.ll, folyó hú 
12-ik napján a városi gyámhatóság
nál önkéntes árverés utján eladatni 
batároztatván, — a vevők értesittetnek 
(14 — 1 — 1) A/ örökösök.

Tancztanitas.
Van szerencsém a n. é. közönséget tisz

telettel értesíteni, hogy lánczlanitási óráimat 
az ev. központi e'emi népiskola d íszter
mében folyó évi m arcziin  12-én, szombaton 
m egk-ídem

Tanmódszerem annyira ismeretes, hogy 
szükségtelen azzal bővebben foglalkozni; a 
korral törekszem mindig haladni, nem létezik 
újdonság c téren, melyei azonnal meg ne 
szerezzek. Ez évadban is három uj tánezot 
(Pás de Putineiirs, Arcadien és Gra/.iana) 
fogok leendő tanítványaimnak betanítani, 
melyek rythmusos zenéjük es kellemes lépé
sük folytán, épen úgy, mint már általánosan 
ismert Pás de Quatre, gyorsan el fognak 
terjedni az egész országban.

Óráimat ismét úgy rendezem be, hogy 
egyik nap h kezdőknek, másik nap a hala
dóknak fogok előadást tartani, hogy tanítvá
nyaimnak elég idejők legyen iskolai teendői
ket is elvégezni, sőt azoknak, kiknek idejök 
egyébk* nt nem engedi, szerda, szombat és 
vasárnap délután adok órákat.

Beiratások eszközölhetők délelőtt 8 órá
tól 10-ig, délután i  órától 4-ig lakásomon 
városbáz-uteza 4-lk >zám. folyó hó 12-étőt 
pedig a tánczórákon is.

Magamat és iskolámat a nagyérdemű kö
zönség becses pártfogásába ajanlva, vagyok

Nyíregyháza, 1898. márczius hó.
mély tisztelettel

ALFÖLDY KÁROLY.
■ 15-2—11 oki. tánczlanitó.
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A. MAUTHNER-féle
hírneves

J

s Vetés ideje: Augusztái 
’■ Umber 
t’ Eltítds í.ivol:
! Talaj -*-• ■

i Anssastzelt:
tember.

* ftUarweite; 15?_w
. düdcDbeschaffenhett: Gat gedüngf./"

KONYHAKERTI is M I M
Zárt és hatásúüilm ' védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett

23BT m e d v e -v é d je g y g y e l
valamennyi nagyobb fűszer- és vaskereskedóseK-

ben kaphatók.

A Budapesten Audrássy-út 23 szám alatt létező Mauth- 
ner Ödön czég csakis olyan csomagoknál vállal 
teljes jótállást egészen friss ég valódi magvakért, amely cso
magok ragasztva, a medve-ábrával és Mauth- 
ner névvel vacnakjelólve, úgy amint a mellékelt rajz is mutat.
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