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Év végén.
A haldokló év utolsó ó rá iban  még 

egyszer emlékezetünkbe  to lu lnak  azok 
az események, amelyek te rm észe tük
nél és jelentőségüknél  fogva m aradan
dóbb hatással vésték be m aguka t  e 
vármegye  tö r tén e tén ek  táblá já ra.  Ha 
je l lem ezni  akarnék  ezeket az esemé
nyeket,  v a lam in t  a  velük okozati 
összefüggésben álló tö rekvéseket ,  meg
lehe t  á l lap í tan i  azt. hogy e megye 
tá rsad a lm án ak  m inden rétegében a 
forrongás egy neme volt  észlelhető, 
amely a létező á llapo tok  megváltoz
ta tá sá ra .  a köz tudatba  á tm e n t  á l ta lá 
nosabb jellegű bajok orvoslására  tö re 
k ed e t t  —  kevés sikerrel.

A szoczializmus elnevezése a la t t  
i sm ere tes  mozgalom például a tú lzá
saitól e l tek in tve ,  czélzatáhan nem t a r 
ta lm az  egyebet,  m in t  k ikényszerítését 
az alacsony néposztály sorsa és érde
kei i r á n t i  á llandó figyelemnek és jó 
a k a ra tn a k  mindazon tényezőknél, a 
melyek h iva tásuknál  fogva gyakorol
nak  befolyást, e néposztá ly h e l y z e t é r e  
Azonban bárm enny ire  t isz te le tre  méltó 
és a szocziálista mozgalom ebben a 
vonatkozásában, el ke l le t t  nétnuluia  
azé r t ,  m e r t  a kényszer fellépése meg
foszto tta  azt  az igazság es jogosság 
ere jé tő l  s m er t  a többi néposztályok 
rovására  k ív án ta  az é rdekkörébe be
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Hogy gyönge ajkam ' telve fölnyitom.
Nem is tudom , hogyan tiszteljelek * 5 
Hisz eJJiglen meg nem ismertelek.
S mi rosszabb még : te sem ismersz talán —  
Mit épülsz hát a jövevény dalán?
Súg a gyanú, vagy ilyes valami :
.U gyan  mit tud ez nékünk dallani? . . .* 
Bizony mit ? Kz a kérdés engem is hant.
Még nem ismertem olyan boldog ispánt.
Aki urának búzát aratott,
A földhöz hogy ha m a g o t  nem kapott.
Hisz ott a löld jó  zsíros, fekete.
Föl is szántotta már a jó eke.
Minden pompásan preparálva már,
C sak Mim/ hiányzik. S ez baj. úgy-e b á r ; . . . 
V ájjon nem igy jár most az én prológom r . . . 
Hogy jobbra-balra gonddal forgolódom.
Mi haszna, bárha -/.ivem oly meleg.
Ha a rámához eszmét nem lelek •
Jo rendezőség költőt kaptatok 
S ti néki fényes rámát adtatok.
I>e tartalmát én hol vegyem elő?
Ad majd talán a friss levegő ? . .
Ijc szinte hallom zúgni most a választ :
„Mit eszme, tartalom? nos azt te válaszd;

vont fold mi vés osztály helyzeté t  j a 
v í tan i .

Hanem  ennek a mozgalomnak le
folyása nem jelenti  egyútta l  a  szo
cziálista  tanok  ha tásának  e lm úlását  is 
Következetes  szigor, helyén a lk a lm a
z o tt  t a p i n t a t  s kíméletlen megtorlás 
m indenesetre  fótényezói volnának a 
forrongó elemek lecsendesitéséuek. 
Tény azonban az is, hogy a szocziá
lis ta  elvek túlzásai,  e törekvésekuek 
a  jogosság h a tá rán  való túllépése, 
já tszák  a főszerepet u mozgalom bu
kásában. Amiből következik, hogy 
m ihe ly t  a  tanok  m egtisz tu lnak a  jog
ellenes és tö rvénytelen  czélok sa lak
ja i tó l .  nemcsak állandó t a n y á ra  t a l á l 
nak a  foldmives péposztály  lelkületé- 
ben. hanem a jövőben való m a g a ta r 
tásának  és vágyainak mozgató rugóját  
fogja képezni.

Epén azért,  ennek az évnek a 
szoczialist* mozgalmai messzebb t e r 
jedő fontosággal b írnak,  s m in t  a 
kezdet időszaka emlékezetes marad a 
jövőben fel-fel bakfcanó törekvésekuek, 
amelyek megtisztult*** a  kompromi- 
tá ló  e lemektől e népÖStftály sorsának 
jav í tá sá t  fogják követelni.

Kimagasló eseménye a lefolyt esz
t e n d ő n e k  a .Bessenyei Kör* m egala
kulása  is. Szép reményekkel indu lt  a 
a pályafutásának. Túl volt m ár  a

Azért vagy költő, hogy eszeid ki.
Adott thémáról nem vice/, énekelni*.
Nem is a théma, óh az van elég,
S hozzája rímet mindig is lelek.
Csak volna helyből egy pár jó adat.
Mi ismerősök közt mindig akad.
I>e hol vegyem hat én az idegen?
Kire forduljon elmém tdebenn ?
Boldog az. aki én utánam lép fel.
Csinál az hókuszpókuszt majd a géppel.
I)e én —  ha már megszól is érte bárki —
Drót nélkül nem tudok telcgrafálni!
I)e lássuk csak mégis talán . . . talán . . . 
Porhüvelyemnek itt baloldalán 
Működni kezd már a battéria . . .
Hogyan k o p o g ! . . . Hah. meg van —  g ló ria! 
Kz a >ok szép szem. mi oly éltető.
Szivemhez ez most a hővezető.
Oh ti mosolygó szép tündéreim,
Kik itt virultok a Nyír téréin, 
o h  hála néktek, forró köszönet.
Ti mentitek meg gyönge versemet.
Mikor a térti zordon, szigorú.
És ránezos arczán feltűnt a borii.
Végig simítja a nő kis kaesója.
Így lesz a vésznek villámhárítója.
Hat kit szorongat a nagy tudomány.
Csak mája nőtt meg, teste oly sovány 
Kik úgy ágaitok, bölcs professzorok,
S kedélyetek otthon úgy nyikorog,
Miként a nyíregyházi talyiga. 
l'gy-e heh jó l esik a sült liba.
Midőn a nő azt zengi lágyan: „jősz te!*4 
hám , hogy megenyhit a szép asszony főzte '

kezdet nehézségein s hinni enged te ,  
hogy a vármegye t á rsad a lm á t  képes 
lesz egy nagy szervezetbe egye
síteni,  amelyben a lá rende l t té  lesz az 
egyén legtöbbször jogosulatlan igénye. 
Nem akarunk a közel jövőben fel
színre kerülő eseményeknek elejébe 
kerülni,  an n y i t  azonban már most 
szabad k i je lentenünk, mikép egyesek 
személyes érdekei, számtalan  oldalról 
tap asz ta l t  animositás, Kicsinyeskedés 
és rosszakarat súlyos teherre l  nehe
zült  a körre, a ra i t  a kör vezetőségé
nek minden ténykedésénél sajnosau 
éreznie kellett .

Az öufegyelmezettség, m in t  leg
főbb kelléke a  tá rsada lm i  eg y ü t t 
élésnek — még mindig hiányzik, s 
a  korlátozása az egyéni akara tnak  
még teljesen ismeretlen  nálunk. Innen 
van, hogy ma sincs remény ahhoz, 
hogy az a  közérzület, amely t á rsa 
dalmi egyesületek lételéu^k a lap já t  

| szolgáltatja , a  közel jövőben meg
szilárdulhasson.

Ilyen körülmények között  az 1893. 
év egyik kiiiiagastó eseménye a  
.Bessenyei k o r- megalakulása lega
lább mé*g ma nem képes megadni 
a  megye t. irsudalm inak azt  a  tisz
t í tó  erőt,  amely közérdekű viszonyok
ban e lh a l lg a t ta t ja  az egyént, és 
m egterem ti  a közös czélokhoz való

Vagy aki fenn ragyog mint ideál,
A kit a háztartás nem altéról,
Kinek a rossz cseléddel nincs baja,
S művészi bajjal borzas a  haja,
Hattyú nyakán gyöngy, karján karperec*,
S havonta újabb nagy kontót szerez,
Az ünnepelt, a szép előkelő,
A nemcsak kedves, hanem d r o g *  n ő : 
Cdvét ti nektek el hadd súgja más.
Fizetni érte mily szép h iva tás '
Mert hisz a nő ül a jobb oldalon,
Ő az intéző kormány hatalom.
Az ő szivében van a taktika,
S körülte forg a nagy politika;
A világtengely a ti szivetek 
o h  hölgyeim, ti lelkesítsetek!
Hisz rólatok már annyit almoJánk,
Mióta első Adám ős apánk 
Hevert a híres almafa alatt . . .
Az Űrtől jö tt a legszebb gondolat.
Mely a bordából Évát alkotott.
S ekként a  férfi nőtársat kapott.
Kz ősök óta mennyi vá ltozat!
Kz Darvin úrnak legjobb czáfolat,
Kiről úgy súgva jegyzi meg dalom.
Hogy a mi kedves ősünk a - m ajom !
És ezt tagadni nem oly egyszerű :
Valami van bennünk majomszert!,
K mellett bizonyíthat a d iv a t:
Ki ne von’ rabja, tán csak az. ki vad 
És nagy merészen fejjel megy a falnak. 
Vagy azok tan. kik nagy vagyont kaparnak. 
Mi többség abban hasonlók vagyunk.
Mi a divatnak híven bódulunk.
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ragaszkodás szabályozó és a lka lm az
kodni tudó érzését.

A közéletünk sivárságát  eloszlatni 
egyesek odaadó buzgalmának és ön
feláldozó tevékenységének még m in 
dig nem sikerül. A lehanyatló  év 
legfeljebb annyival tanulságosabb, hogy 
több volt a szándék és nem^s hajlam 
szervezni a tá rsada lm at,  m in t  az előző 
években, de — legalább egyelőre nem 
teljes sikerrel.  Vesseuek m agukra  azok, 
akik a szándék m egvalósítása  elé 
szándékosan igyekeztek akadályokat  
gördíteni.

Közügyek.
— Közgyűlés a vármegyén. Szabolcsvár- 

megye törvényhatósága rendkívüli közgyűlé
sét folyó évi deczember lió .'30-ik napjának 
(1. e. 10 órakor tartja meg a vármegyeháza 
nagytermében. A tárgysorozatból kiemeljük 
i következőket: Belügyminiszteri leirat Er
zsébet királyné Ű F**ls«*ge <*mlékszobrára 
tett törvényhatósági megajánlás tárgyában. 
A kö igazgatási bizottságból kilépő Somogyi 
Gyula. Hrabovszky Guidó, dr. Meskó László, 
Bory Béla, K.illav L >opold bizottsági tagok 
helyének választás utján való betöltése. A 
központi választmány újra alakitáaa. Az ál
landó választmány újra alakítása. Az iga
zoló választmány újra alakítása. Az állandó 
bíráló választmány újra alakítása. Az igaz
ságügyi bizottság njra alakítása. A népne
velési bizottság újra alakítása A lótenyész
tési bizottság újra alakítana. A statisztikai 
bizottság újra alakítana. A jegyzői szigorló 
bizottság tagjainak megválasztása. A jegyzői 
nyugdíj egyleti választmány újra alakítása. 
A sörözi) bizottságok polgári elnökeinek 

- I 1. tsctés • A l( II ö biz ittságok ''Illő
kéinek megválasztása. Az urvuszéki szavazó 
bizottság lúgjainak megválasztasa. A kóz- 
gyülésen üléssel es szavazattal bíró tisztvi
selők névjegyzékének bemutatása. A t. fő
ügyésznek a közigazgatási bizottságban való 
helyett silese iránti int• /kedés, küldötlsegi 
jelentes a nyíregyháza—v.-naményi h. é. rasut 
törvényhatósági tamogatasa kérdésében. Iga- 
zoló választmányi elentés .1/ igazolt megye- 
bizottsági tag választásokról. Igazoló választ

mányi jelentés az ujfehértói, mándoki és 
t.-pálezai vál. kerületben uj választási határ
idő kitűzetése iránt. Állandó bíráló választ
mányi jelentése a legtöbb adót fizető bizott
sági tagok jövő évi névjegyzékének megálla
pítása tárgyában. Egészségügyi bizottság je
lentése a Nyíregyházán felállítani kért gyógy
tár létesítése tárgyában. Alispáni jelentés 
dr. Samassa József egri érsek 10,000 koro
nás alapítványa tárgyában. Tiszti ügyészi 
javaslat Nyíregyháza város. Xyir-Rikta. Ló- 
rántháza, Rohod, Jákó. Vaja, P.-Dobos, 
Nyir-Mada es Levelek községek képviseleté
nek a nyíregyháza—v.-naményi h. é. vasút 
segélyezése tárgyában hozott határozatára. 
Tiszti ügyészi vélemény Gégény, Bezdéd, 
Ajak, kótaj, k.-Apathi, 13.-Aranyos, l’iriese, 
Tura. Nyírbátor, Nyir-Lugos, Berkesz, Keék, 
Sényő, V.-Megyer, Hiúd, Beszterecz, Eszeny, 
Agtelek, M.-Pócs, Dombiad, Nagy- és Kis- 
I3aka, Lövő. Lóvő-Petri. Oros községeknek a 
népkönyvtár letesitése és kezelése tárgyában 
hozott határozata felett.

— Közgyűlés a városnál. Nyíregyháza 
város képviselőtestülete a múlt héten pénte
ken délután tartotta ez évben uto'só s egy
szersmind rendkívüli közgyűlését, melynek 
tárgysorozatán I • tárgy szereped. Legalsób
bon is tudomásul vették a varmegye köz- 
igazgatási bizottságának azon határozatát, 
amelylyel Halasi Jánosnak a városi tisztvise
lők és a íogimiiáziurni tanárok községi pót
adó alóli mentességére irányuló felebbezését 
elvetette. Azután tudomásul vették a bel
ügyminiszter leiratát, amelylyel az eladni 
szándékolt 250000 forintnyi italmercsi kar- 
talanitasi kötvénynek a kötvényezés alóli 
feloldását megengedte s .1 eladással a pol
gármestert, a város tisztiügyészrt és dr. Fer- 
licska Kálmán orsz. képviselőt bízták meg. 
A polgármester előterjesztésére az illetékek, 
es az idegen helyről áttett tartozások be
hajtására egy esküdt félfogadását 1 szótöbb
séggel engedélyezték. A vasúd ut vátudij 

* i munkálatok munka-
dijat kiutalták. A tisztviselői nyugdíj v á lasz t
ó i . a  kiküldöttekéi m gvalasztották s 
megválasztottuk a központi választmány tag
jait is Végül több kis- -lib jeh ntősegü ügy 
után a Morgenst'-rn-lé.e faraktar területre 
vonatkozólag az előtt való nap délelőtt meg
tartott árverési ered menyét el nem fogadván, 
elrendelte 1 közg) 1 kérdés -
rület január 1-re üritte>sek ki. A közgyűlés

végeztével a polgármester a képviselőtestü
let tagjainak boldog ünneplést kívánva, a 
gyűlés a polgármester éltetése közepette 
V* 0 óra tájban véget ért.

Az uj fo g y a sz tá s i adók.
A pénzügyminiszter folyó évi november

22-iki kelettel hirdetményt tett közzé, mely
nek ismertetését érdekesnek és szükségesnek 
találjuk.

Az eddigi szeszitalmérési, czukorlogyasz- 
tási es söritaladók löítrt. évi decz. il-ik nap
jával megszűnnek; ennélfogva az LSO'.L évi 
január hó első napjától kezdve égetett szesz- 
folyadékok, czuKornak, ezukor árunak és sör- 
nek .1 zárt városokba (Budapest, Pozsony) 
való behozatala s nyílt helyeken való eláru- 
sitása és beszerzése alkalmával a most em
lített adók nem fizetendők úgy, mint eddig, 
zárt városokban a fogyasztási adóhivatalok
nál és nyíl! helyeken az adószedésre jogosi- 
tottnál (községnél, bérlőnél) Az egyes varo
sok által a lenemlitett c/.ikií«*k fogyasztása 
vagy bevi ele után szedett városi adókat és 
pótlékokat e rendelkezés nem érinti.

Ugyancsak lsOti. évi decz*mber *l-ével 
szűnnek meg a/, l-'io. t-vi XXXVI. t.-ezikk- 
nek az égetett szesz folyadékok forgalmának 
korlátozására vonatkozó ama rendelkezései, 
amelyek szerint égetett szeszes folyadékok 
egyik beszedési körből a másikra nem voltak 
szabadon bevihetők.

Az eltörölt szeszitalméré-i, ezukorfogyasz- 
tá-i és söritaladók helyett szt s/lörgulmi, ezu- 
korfogyasztási - sörfogyasztási adó • Inéi 
zés alatt 1 ***»•.». január l-én uj adók lépnek 
életbe.

Ezek a • adók a kisebb mennyiségben 
elszállított adóköteles czikkek után az illető 
czikk' ket előállító ip ma,Lilátokban fognak 
beszedetni: 1 nn ilfogva izok, tik 
k*-t a magyar korona országainak területen 
fekvő i v 11 iparvállalatoktól kisebb inennyi- 
stjflícn (fgetftt f oiyU'l>‘kukat OOO*)
b ktoliterlokn.il, ezukort •" métermáz.-ánál, 
sört 50 hektoliternél kisebb mennyisegekben) 
szereznek b*-, vagy akik ily czikkeket 1 ma
gyar koro a or?/againak területén belül ke
reskedésekből, vagy más űzle' kböl, illetve 
felektől szereznek be, a rzikkek beszerzése 
es atvi-ti'l'* alkalniai'"l átlót li/rtni nem tar
toznak. mert az adó már az elárusító gya-

S ha a vagyon már benne elmerül 
S  a folytatáshoz zsiráns sem kerül. 
Vigasztalódjál kedves jó  papa.
Egy szép múltnak vagy hulló csillaga. 
íoldhtrtokos csak aki rászorul.
Csak a ki „végzett*, az a fold? sár.
De azért az a  mondás még sem áll.
Hogy egy bolond szazat csinál.
Mert nem bolondság itt a titkos ok.
Hisz a divatcsinálok okosok.
Nekik hasznai a ránk vetett adó.
S mcggazdagul a párisi szabó.
Nos, egy majomtól ilyes nem telik,
Nincs ennél ravaszabb, nincs emberibb.
Es a ravasznak lépre menni —  ez 
A hypothézis czálölatja lesz.
Nem, D anin  ur. a majom nem oly dóré. 
Nyomorban annak nem borsódzik bőre, 
Oroszlán rangra ő nem aspirál,
S a miután lát, az javára vál'.
Nem veri el a biztos falatot,
A csimpánz soha csődbe nem jutott.
Nem, IJanin ur. nem, ez nem ősapánk. 
Nem tőle szállt a hiúság reánk.
Hagyjuk meg a vergődők vigaszát,
S a bibliának régi igazat.
Lám, Éva mihelyt feleseg vala,
A férjnek a divattal lett b a ja ;
Igv lón —  mi nélkül asszony meg nem él, 
Első kosztüm a fügefalevél.
Bizony egy kissé primitív ruha,
De hat ma is van ilyen mostoha.
Éva ruhája örök minta lett. 
f ld e m z e r i t  a báli toalett. —

A bal. a bál —  és . . .  óh mi boldogok, 
Kiknek szivünk ott oly hcw cl d o b o g !
A zene csikland, kéjjel l<»rg a táncz,
Durrog a pezsgő . . . Nos. még mit kívánsz? 
o tt a leányszív boldog frigyre kész.
S az ifjú masnap - telekkönyvbe néz.
Ne vedd rossz néven, hogy ha óvatos,
Ma a sok pezsgő nagy gondot okoz,
Az arral úszni egynek is elég,
Hat még ha ketten : férj és feleség! —
A frigy ma nem a boldogság la k a : 
Hajótöröttek mentő csónaka.
De hát az élet hullámos terén 
Én csak a szúró tövisét lelém ?
Nincs t  virága, bajos, illatos ? . . .
Mikor az ég oly tiszta csillagos,
S merengeni készt egy titkos sejtelem,
Taníts meg hinni, édes szerelem ! . . .
Hisz ez a bajsza úgy is oly sivár,
Emeld a lelket, fényes ideá l! —
Szép holdas estén álmodozni jó,
Oly jól esik egy kis illúzió.;
Illúzióra számit is korunk,
Van kedvderitö pécsi műborunk.
De hisz így jó  nekünk ez a világ,
Hitedben van csak a valódiság.
Veszel díszkönyvet karácsonyra —  óh 
Milyen magasztos, milyen ragyogó.'
Nincsen valódibb tábla, mint azé, 
Elefántcsontja „echt“ papirmasché.
Tán lelkesülsz az arcz virágain’
Csak optikai csalódás a szín ;
A szalonhölgy*, ha hiányos a háj,
Lényén művészi gonddal korrigál.

Igv ragyog, ö az estély csillaga,
S éjjel vizes pohárban a foga.
És attól, aki ezt meglátta -  h a j!
Csak válóperrel múlik el a baj.
De ez ne bántson, nem a te bajod,
Nem ott ragyog fel a te csillagod.
Föl. aki küzdesz egy jobb czél felé,
Jogát a  jó  ügy mindig meglelő.
Mert hisz nem annak ásva a verem,
Kinek vezére igaz szerelem ;
Ennek nyomán az nem színpadra lép,
Van a kertnek igaz virága még.
M egérted illatáról s lépj oda.
Csinált virágnak nincsen illata,
S ha van, csak parfüm az. Légy szcmlulcs. 

j Vigyázva járni mindig érdemes.
A szende baj, ha üdén mcgjelcn,
Mint harmatcsepp a rózsalevelén,
Ottan mosolyg az örök szép. igaz,
A sok csalódás végén a„ vigasz,
Ott tiszta nyelven természet beszél . . .
Hű társra lelni férfi ez a czél.
A férfinak az élet nagy tere 
Csak vendéglő és munka műhelye,
Fogyaszt es gyűjt, de mindkettő sivár, 
o tt bort iszik, itt vizet prédikál.
Biztos tanyához nem visz semmi ösvény, 
Mig sorsa végre a paróka s köszvény.

1 Igv vár az agglcgénység sorsa rád.
Majd schnellsicdcrbcn főzöd a theát,

1 S bájos hanggal mi ágyadhoz kísér ;
A dongo légy s a ezinezogó egér.

| Van kedved ehhez ? Nos, hogy elkerüld, 
i A szív sugalmat akkor megbecsüld.



ros vagy kereskedő, illetve fél által volt le- 
fizetendő.

Magún felek, valamint a szesz, czukor 
és sör elárusitásával és feldolgozásával fog
lalkozó iparüzők az uj adókat, mennyiben a 
szabályellenesség fenn nem forog, csak két 
esetben tartoznak személyesen lefizetni:

1. Azok u tána czikkek után, amelyeket 
a magyar korona országainak területén fekvő 
szeszfőzőkből, czukorgyárakból és serfő/.ők- 
ből nagyobb mennyiségben szereznek be. — 
-neg van engedve azonban, hogy a nagyban 
szállított mennyiségek után is az említett vál
lalatok fizessék az adókat és a czikkek átve
vői adót fizetni nem kötelezte!nek. Aki tehát 
ilyen nagyobb mennyiségekben szerez be a 
magyar korona országainak területén fekvő 
szeszfőzőkből, czukorgyártelepekről és ser- 
1 őzökből adóköteles czikkeket, az árut akként 
rendelje meg, hogy az adót a küldő válla
lat fizesse meg.

2. Az olyan égetett szeszfolyadékok: 
czukor, ezukorkák, kandirozott gyümölcs, cso
koládé, csokoládé-gyártmányok, likőrök és 
sör után, melyeket oly helyről szereznek he, 
melyre az 1898. évi XVI. és XVII. t.* czikkek 
szabálya nem terjed ki. Ezek a helyek: a 
számvonalon kívül fekvő területek, a biro
dalmi tanácsban képviselt királyságok és or
szágok (Ausztria) végre Bosznia és llercze- 
govina.

Azok a czikkek, melyeket az átvevő tar
tozik űzetni, a lél áltál azonnal bejelenten- 
dok s legczélszerübb, ha az illető hivatalnál 
a czikkek azonnal megvizsgáltatnak.

A hirdetményből, melyet nagy hosszú
sága miatt egész terjedelmében nem közöl
hetünk, a fizető adok tételeinek megemlíté
sét okvetlenül szükségesnek, s tudnivalók
nak tartjuk:

Égetett szeszes italok után (likőr kivéte
levei) hektoliterenkint 15 krajezár szetzfor- 
galmi adó;

likőrök után hektoliter fokonkiiit 15 kr, 
szeszforgalmi adó és hektoliterenkint 2 Irt, 
ezukorfogyasztási adó:

czukor után méterrná/sánkint 6 frt ezu
korfogyasztási adó :

c/ukorkák után méterraázsánkint 5 frt 
ezukorfogyasztási adó;

O tth o n t  c su p án  a  n ő  a lk o t n ek ü n k , 
( 'z c lh o z  csak  ott é r  kó b o r é le tünk .
M a is n y ilvánu l a  szcp h iv atá s ,
Hisz czclo tok  az  o tth o n  a lko tó * .
Itt is a női kegy  rag y o g  reán k . 
H ozzátok  fo rd u l th e o l i tg iá n k ;
S  ti, hölgyeim  m ost nek tek  dalo lok . 
K isded d é k á n ja  im e cn vagyok . 
Nézzétek el. hog y  k icsiny  a lakom , 
ltja im  m ind n ag y o b b ak , m ondhatom  ; 
M ind an n y i, bar o tth o n ra  vár szegény. 
M iként a  ezéd ru s , szép szálas legény.
S  ki ki, am int az  eg y h áz  p ap ja  lesz. 
Nejével m ind egy szeb b  o tth o n t keres.
S e szép rem énynek  n y á ja s  o tth o n a  
B iztassa  g o n d o s sz iv ed ’, oh  m a m a ! 
H iszen  ki tu d ja , kire hog y  mi vár ?
Ju  lán y o s házak  h íre  m essze  já r ,
S  am in t a vágyból lesz  a  szép  rem ény, 
A can d id á tu s  igy lesz vőlegény.
E s azt hiszem , ez legszebb  alkalom . 
Hogy ab b a  h ag y jam  u n a lm as d a lo m ’. 
Hisz c sak  e lő szó  ú gy is az  egész . .  . 
M ire való há t en n y i csevegés ?
Valaki ezt h a  ké rd en é  ta lán .
Készséggel an n ak  én  ezt m o ndanám  :
Ha egy szép m űvet já tszan i akar. 
E lőször hangol m inden z e n ek a r ;
A társa ság  is jó l csak  úgy m utat.
Ha m eg van h ozza a  jó  h a n g u la t;
N os, én c su p án  a  hango ló  vagyok. 
T arta lm a t én hát nem  is adha tok .
Ha ez a  szép est a  jav á h o z  ér.
E ' m ajd  fölöttem  n ap iren d re  tér, 
i Mt leszek cn is, hol tapso ln i kell.
Es örü lök , ha  m eg lesz a siker.

N v  i h  re Cy h  y  a  z  a .

kandirozott gyümölcs után métermá- 
zsánkint 4 frt ezukorfogyasztási adó;

sör után hektoliterenkint 5 frt sőrfo- 
gyasztási adó fizetendő.

A bejelentési és adófizetési kötelezett
ség, valamint ellenőrzés s különböző kedvez
mények és könnyebbségek tekintetében a 

1 részletes rendelkezések külön füzetekben adat
tak ki, melyekből tájékozást meríthet a kö
zönség.

A termelési adó alá eső szeszfőződé 
vállalkozóinak figyelmébe ajánltatik az a ren
delkezés, mely szerint a termelési adó alá 
eső szeszfőzdék vállalkozói a szeszforgalmi 
adó szempontjából minden további bejelen
tési es adófizetési kotelezettseg s ellenőrzés 
alól felmentetnek akkor, ha a szeszforgalmi 
adót a szesztermelési adóval egyidejűleg le
fizetik: s igy a felek saját érdekűkben cse- 
lekesznek, ha ezt az adóztatási módot vá
lasztják.

A czukor togyasztási adóval megadóz
tatott ezukrot tartalmazó tartályok és a sör
fogyasztási adóval megadóztatott sört tar
talmazó hordok és ládák ezukorfogyasztási 
adó /-árjegyzékkel, sórzarjegyekkel lesznek 
ellátva.

Az 1899. január 1-én készletben levő 
égetett szeszes folyadékok, czukor, czukor- 
áruk es sör után a birtokos megfelelő pót- 
adot lizet s az általa az illető czikkek után 
esetleg íeflzetett szesziluliiieresi.czukoi fogyasz
tási vagy söritaludó részére az adószedésre 
jogosított által vissza fog téríttetni.

A pótadó alá eső készletek 1899. jan. 
I -tol l-ig írásban kft példányban bejelen- 
tendők az illető készletek tartási helyére 
nézve illetékes pénzügyőri szakasznál.

Kivételt képeznek, tehát he nem jelen
tenünk :

I. A/.ok a készletek, melyek után már 
ez az adó lefizettetett;

*2. Az adómentes főzött pálinka, melyet 
a szeszfőző háznépe fogyaszt el;

l. A szeszfogyasztási adóval tei holt ége
tett szeszes folyadék;

I. Az 18 8 8 . évi XXIV. t.-cz.-ben meg
jelölt czélokra rendelt szesz;

5. Az a szesz, mely valamely termelési 
adó alá eső, a szennrő gép jelzései szerint 
adózó szeszfőzde részről kivitel czéljaira adó
mentesen ruktaroztatik ;

0. A czukor adó áltál terhelt czukor és
7. Az egyes féléknél jelentéktelen meny- 

nyiségben készletben levő czikkek, a melyek 
az egyes magánfeleknél 5 liter alkoholt, 25 
liter likőrt, 10 kilogramm ezukrot vagy ezu- 
korárut, vagy 5 liter sört az illető czikkek- 
kel kereskedést, vagy ipartúző feleknél pedig 
10 liter alkoholt, 50 liter likőrt, 20 klgramm 
ezukrot vagy ezukorárut és 25 liter sört meg 
nem haladnak.

A/.ok, kiknek Budapest szekes-főváros, 
vagy Pozsony szab. kir. város adovonallal 
körül zárt területen a már emlitett mennyi
segeket meghaladó czukor vagy sörkészletúk 
van s e készleteket az illető pont értelmében 
bejelenteni nem kötelesek, tartoznak gondos
kodni arról, hogy ezen készletek tartályai a 
ezukorfogyasztási adózárjegyekkel, illetve sör- 
zárjegyekkel elláttassanak.

A lenti változások az 1888. évi XXIV. 
t.*czikk szerint fizetendő szeszadót, az 1888. 
évi XXIII. t.-czikk szerint fizetendő ezukor- 
adót és a sörtermelés megadóztatására nézve 
fennálló törvények és szabályok értelmében 
fizetendő söradót nem érintik.

R e *  Nyirbátoriensee.
in.

Nyírbátor deez. 25.
(—f.) A f. hó 8-iki országos vásárnak 

a nagy katholikus ünnep ellenére kormány- 
hatosagi rendelet folytán lett megtartása 
miatt Kálmán Károly néppárti honatya tudva
levőleg a napokban megintcrpellálta a kor
mányt.

Érthetetlen, hogyan jön Kálmán Károly 
ur mihozzánk? Hát nálánál nyomatékosabb 

Képviselőt a magyar parlamentben nem 
találhattak volna ez interpelláczióra?

A Sándor-utczai ország(os) (szin)ház 
ezen derek bonvivántja az .Alkotmányért!* 
ezimfí, jelenleg is színen levő tragikomédia 
egyik jelenetében kuplezta el ezt az .aljas
ságot,* a Fekete tengerbe, vagy legalább is 
a siralomházba kívánva az átkos vasár
rendező kormányt, a melyet végül imigyen 
aposztrofált: „Az volna az igazság, ha most 
a kormány imádkozva bucsujárást. tartana 
Nyírbátorba !“

Szinte hihetetlen, de tény, hogy erre a 
kenetteljes dörgedelemre sem omlottak össze 
a bársonyszékén, és a „Magyar Állam* csal
hatatlan politikai koinbinácziói ellenére is — 
meg mindig áll a kormány !

Nálunk azonban kimondhatatlan konster- 
nácziót idézett elő ez a bölcs politikai tanács. 
Mert hátra van meg — mondogatják — a 
mi szeretett országos képviselőnk is! Ü még 
nem hallatta hatalmas szavat. Ha ő vegig- 
bocsátja korbácsát a kormányon és haragvó 
honfiúi lelkének menykőveit és lángnvilait 
megereszti, a kormány nem tarthatja magát 
tovább; menni fog. az az, hogy elfogadja a 
— meghívást es csakugyan lejő hozzánk 
pihenni.

A kormány jöjjön Nyírbátorba! No, ezt 
bizonyára a mi jo mmorita-házfőnőkünk 
eszelte ki, miután elárvult katholikus templo
munk kijavításához annyi időn keresztül hiába 
kert, esdekelt kormány segítségért. Ha lejön 
a kormány, — igy gondolhatta, — megakad 
a szeme a mi kopott, rongált, ledőlt tornya 
templomunkon, es majd csak kitataroztatja 
és mégis csinosittatja.

Az emberek azonban tanácstalan arcz- 
czal kérdeztek: Hat csakugyan jön a kor
mány ? Mit csinálunk mi a kormánynyal ?

A város fejlesztése iránt szunnyadó 
óriási érdeklődés fölriadt e hírre, és volt 
lárma a nagy tisztességnek megfelelő fogadási 
modok kieszi-le.se körül J.egelsőbben a világí
tási viszonyok tekintetében nyilvánultak han
gos kívánalmak. Villamos világi(á> vezetendő 
a vasúti (Kossuth Lajos) utczára, a Piacz- 
terre és a főbb ulczákra. Ami annál könnyeb
ben eszközölhető, mert ez idő szerint a 
vasúti utcza és a főbb utczak sehogy sincse
nek világítva; a piaczteren pedig csupán 
két pisla petróleum lámpa viaskodik a sötét
séggel, esti harangszóra már lel is mondjak 
a szolgalatot, es igy nagyobb kár nélkül és 
hamar eltávolithatók.

A villamos világításnak azt a hasznát is 
emlegettek, hogy s/.aporitaná nálunk azon 
emberek számát, akik leien este 4-nél, nyá
ron pedig esle 7 óránál tovább házonkivO! 
nem időznének. Ami csak intenzivebb világí
tással erhető el, mert az emberek nálunk 
általában keresik — a homályt és különösen 
nappali munkáik sűrűn burkolvák homályba.

Hogy egyszerre ekkora tekintélyes idegen- 
forgalom áramlik felénk, hát valami nemesebb 
ízlést, kulturális haladást is kellene mutat
nunk. A czirkuszra hideg idő jár, a kengyel- 
futó sem produkál a fagyos göröngyök 
telejen, a kaszinó műkedvelő művészi vállal
kozása csődöt mondott: az apróhirdetések 
többé nem szokatlan utján tehat Koplalaghy 
Egmond helynélkül maradt színigazgató ki
próbált társulatát szerződtették néhány 
estére.

A színházi helyiség kérdése is fejtörést 
okozott. Mert színházunk nincsen, sót nyomát 
a nagy történeti múltúnkban is hasztalan 
keressük. Van azonban színházi előadásra 
alkalmas helyzet: a városi nagyvendeglő 
terme. A konok vendéglős azonban netu 
volt hajlandó a színház kedvéért a farsangi 
tanezos vendegeket elszalasztani, és igy 
Thália papjai a Bathori-utczai csizmadia 
színbe szorulnak, melyet a derék ipartestület 
díjmentesen bocsátott a színművészet rendel- 
kezesére. Ez u téglaszinbeli helyi erőkkel
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olcsón kitataroztatva, fog az országosan ; 
rendezett vidéki színészet fejlettségének be
mutató helye lenni a kormány látogatás ' 
idején.

De nem pihenni jön a kormány, hanem 
„Canossát jár.“ Ez a felvilágosítás még job
ban megzavarta az elméket. — „Canossába 
menni?* Mit jelent ez? vagy miféle kor
mányzati praktikum lehet? Van egy sok vilá
got látott emberünk, egy universális foglal
kozású férfiú, a kinek az van lenyomtatva 
az életrajzában, hogy wBudapesten, Grácz- 
ban és Münchenben tanult*, — a rósz nyel
vek azonban sajtóhibát állítanak ebben a 
passzusban, a mely szerintük igy értendő, 
hogy .elemi iskolás korában Budapestről, 
Gráczról és Münchenről is tanult* — ezt a 
férfiút kérdezték meg Canossa felől, azonban 
ez a fogas kérdés neki is felülmúlta tudását.

Végre eszébe jutott valakinek tudako
zódni a „Magyar Állam*-nál. Es már útban 
is van hozzánk Canossa ismertetése egykorú 
színes fölvételekkel. Ezek nyomán rendezik 
be a magtárokká degradált klastromi czellá- 
kat. Ha Tisza Kálmán is lejönne, neki mar 
hely csak a klastroini konyha királynő szobá
jában jutna, a ki nincs eppen a saját szo
bájára utalva.

Valahogy ne méltóztassanak nagyon ko
molyan hinni, hogy a mi közérzületünk hír
hedt dermesztő közönye csakugyan fölenge
dett, ha mint hű krónikás, közgazdasági éle
tünk emelkedésének egyik jelére is rámuta
tunk.

A nyírbátori kölcsönös népsegélyző egy
let, — melynek az osztrák-magyar banknál 
levő giró-számláját, úgy halljuk, bizonyos 
könnyelmű hitelnyújtás miatt kapott meg
rovás terheli, — az első l* éves cziklus be- 
vegződven, második évtársulatot kezd.

A napokban tartott egyik gyűlésen az 
intézet választmánya egy szótöbbséggel ><)0 
írt tiszteletdijat szavazott meg egyik tisztvi
selőjének. A jelek azonban arra mutatnak, 
hogv a közgyűlés nem fogja számba venni 
az igazgató-titkár-könyvelő, hármas foglal
kozású egy hivatalnoknak érzékenységét es 
a tiszteletdijat nem adja meg. Sőt mar is 
halljuk hangoztatni a kötelességet: őrködni 
é- erélyesen föllépni, hogy a tapasztalt viszás- 
sagok a jövőben orvosoltassanak és a rész
vényesük érdeke háttérbe ne szoruljon.

Ezeket az ellenzéki törekvéseket és czél- 
jaikat azonban pozitive nem ismerjük. Vár
juk, hogy akik a részvényesek között a ve
zetés szerepére hivatottak, megteremtik az 
érintkezést a részvényesek között, es a közös 
teendőket megbeszélve, az egyöntetű eljárás 
létesítésével a közgyűlésre a részvényeseket 
kellően előkészítik. Hisz eddig a részvénye
sek azt sem tudták, rnit akarjanak, sőt egy
más létezéséről is alig szereztek tudomást. 
11a ilyen határozott iránya lesz az akcziónak, 
számíthatnak csak vele az intézet vezetésé
nek elveiben változtató nyomokat előidéző 
hatásra; szóval csak eKkor lehet kilátás a 
sikerre.

Ad voceni: siker. Ezt keresi a helybeli 
i/.r. nőegylet I. hó ;i-én tartandó tánczmu- 
1 itsagának rendezősége is, mely nálunk iga
zan ritka odaadással készíti elő ezt a mulat
ságot. Főiskolai tanuló ifjúságunk jelenleg 
szabadságon, itthon lévén, a siker előrelát
ható. Lesz táncz virradatig, fényes toilettek- 
nek mozgó kiáliitása, es valami jut majd a 
jótékony kasszának is.

M*g nagyobb az örömünk azonban a 
nagy nehézségek közölt már kivívott másik 
siker fölött. A „Nyírbátori Korcsolyázó-Egye
sület* mégis csak megalakul. Az úgynevezett 
„Lugosi ló“-n alakított egyesületi jégpálya 
karácsony másodnapján már meg is nyílt.

Sok szerencsét! Boldog uj évet!

Olvasóinkhoz.
Végét járja az esztendő.
Közeledik az ó év utolsó napja, hogy 

menten nyomába lépjen első napja az újnak.

Ilyenkor, az esztendő végeztével, ki-ki 
összeállítja számadásait; ineghányja-veti: mit 
végzett az elmúlt esztendőben? Mit ért el, 
miket valósított meg kitűzött czéljaiból? 
és előkészül a következő újabb esztendőre.

Számot vetünk mi is — olvasóink szi
ves engedelmével — a lefolyt esztendőbeli 
pályafutásunkkal.

És mikor ezt teszszük, szerénytelenség 
nélkül merjük állítani, hogy számadásainkat 
rendben levőknek találjuk.

Időnket nem tékozoltuk el hasztalanul. 
Olvasóink mind jobban erősödő bizalmát 
nem pazaroltuk el. Munkálkodásunk nem 
volt meddő, mert nem romboltunk, csak 
építettünk, nem hanyatlottunk, csak fej
lődtünk.

Építettünk, mikor tehetségünkhöz képest 
megsegítettünk és előbbre juttattunk minden 
igaz és jó ügyet, — és fejlődtünk, inért 
öntudatos és czéltudatos tevékenységünk 
csak növelte egyrészt olvasóink táborát, 
másrészt munkatársaink gárdáját.

De nemcsak lapunk általános irányára 
és intelligens színvonalára fektettünk különös 
gondot, hanem összes közleményeink meg
bízhatóságára, tárgyilagosságára és változa
tosságára is.

Rovataink lapunk megindítása óta szinte 
önkénytelenül szaporodtak s már ezek révén 
is sikerült a vidéki hasonló irányú lapok 
színvonalán jóval felülemelkednünk.

És mikor a mulóban levő esztendőre 
visszapillantva a jövőre gondolunk, ismét 
csak az a czól lebeg szemeink előtt, hogy 
lapunkat ezután is csak fejleszszük és ezután 
is mindig mennél tökéletesebben igyekezzünk 
kielégíteni olvasóink igényéit.

Ezen ígéretünk es az eddig felmutatott 
eredmények alapján tiszteletteljes bizalommal 
kérjük olvasóinkat es munkatársainkat: tá
mogassanak bennünket ezutánra is vállalko
zásunkban s vigyék előbbre ifjú, de életerős 
lapunk ügyét, amelylvel eddig is minden 
anyagi és önző czéloktól menten szolgáltuk 
mindnyájunk érdekéi: a közérdeket.

A szerkesztőséi?.

Hírek.
Farsangi naptár.

Január 7 -  n a Bessenyei kör házi estélye.
Január I4-én a jótékony nőügyiét mű

kedvelői előadása. Színre kerül a .Falu rossza.*
Január J l  én az i/.raelita jótékony nő- 

egylet tánczmulatsága.
Január Jtí-án a kereskedő-ifjak egyleté

nek tánczmulatsága.

— Kinevezés. A kere.sk* dHemügyi mi
niszter dr. Andor Endre miniszteri fogalma
zót az ipartanács titkárává kinevezte. — 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Andor 
József helyettes főgyrnnasiumi tanárt a buda
pesti I-ső kerületi állami fögymnasiumhoz 
rendes tanárrá nevezte ki.

— Kitüntetett községi biró. Ő Felsége 
folyó hó 13-án kelt legfelsőbb elhatározásá
val id. Viráij András Báj község birájának 
sok évi hü és buzgó szolgálata elismeréséül 
az ezüst érdemkeresztet adományozta.

— Kinevezés. Az igazságügy-miniszter 
Janousch liudolf nyíregyházi kir. törvényszéki 
joKgyakornokot a nyírbátori kir. járásbíróság
hoz aljegyzővé nevezte ki.

—  A kereskedó-ifjak egylete a Nyíregyhá
záról elköltözés folytán lemondott i/derer 
Igmícz helyére Kiár Andor nagybérlőt vá
lasztotta meg elnökéül.

— Uj kazánvizsgáló biztos. A kereskede
lemügyi miniszter Kreutzer Balázs kir. mér
nököt Debreczen székhellyel, a Szabolcs 
és Hajdú vármegye, valamint a Debreczen 
város területen levő gőzkazánok ügyeinek 
ellátásável megbízta.

— A helybeli kereskedők közős meg
egyezéssel elhatározták, hogy uj év első nap
ján — tekintettel arra, hogy vasárnapra 
esik, az üzleteket zárva tartják. Ez a határo
zat nemcsak a vasárnapi munka szünet 
megtartásának nemes gondolatából eredt, 
de arra is hivatva van. hogy a nagy reményű 
ifju«ág által szertelenségig s/.okásba vett 
újévi ajándék zsarolást korlátozza, s igy 
bizonyára senkimást nem lóg kellemetlenül 
érinteni, mint a hanyag gazdasszonyt es az uj 
évi sportot kedvelő ifjúságot.

— Városi tisztviselők nyugdíjintézete. A 
Nyíregyháza városánál szervezett tisztviselői 
nyugdíjintézet 18H9 január hó l-én kezdi 
meg működését. Az intézet igazgató választ
mányába a legutóbb tartott képviseleti gyű
lés rendes tagokul Soinoyyi Gyulát, Beniczky 
Miksát, Fest Lászlót és Barzó Mihályt, pót
tagokul pedig dr. Vietnrisz Józsefet es Déry 
Dánielt választotta meg.

Halálozás Csak négy hónappal ezt 
elölt temették el általános részvét mellett a 
a férfi kor.i dél n volt Vojtovies Bertalant. 
Ifjú feleség** tegnapelőtt köreit** a sírba. A 
család a következő gyaszjelente^t adta ki : 
Vojtovils Zoltán, Dezső, Marcit, Jolán «*s 
Berti, mint gyermekei: Tolnai Sandorn• mint 
anya férjével, s Ilonka mint testvére, valamint 
Soltész Jánosné férjével es l'othorszkv Já- 
nosné férjével mint nagynénik; őzv. Juha.-/ 
Mátyásné gyermekeivel, Ses/.tay 1‘álné férj vei 
és gyermekeivel, az összes rokonság nevében 
is fajdalomtól megtört szívvel jelentik szerető 
édes anyjuknak, jó gyermeknek, testveinek, 
sógornőnek és rokonnak ózv. Vojtovits Ber
talanná sz. Bodnár Erzsébetnek f. hó i7-* n
délután félliat órakor, elet-nek 30-ik * vi bn ,
özvegy*-•g«mek negyedük hón apjáb;in ró*n.i
•senve M után történt gyászos elhunytat. A
meghaldogultnak hült tetemei folyo 1 io 2'.»-•én
délután 2 órakor fognak a vasul mell. t ti
sirkertbc•ii őrök nyugalomra helye/Jutni. Az
. ngeszlelő szent mise-áldozat f. Iió 30-•án
délelőtt '.i órakor fog az egek Urán,ak heiuu-
láttatni. Nyíregyháza, IS'JS. dee/emli>er i s án.
Áldás ás; béke lengjen drága hamv;ii Telet t !

-- i\ nyíregyházi szabadelvű párt abból az
alkatom! tói, hogy >ir. Firlicska Kálináll,
Nyíregyháza város uras. kepvi*/*Wj .
ismeretes u. n. lex-Tisza kővetke/Jlében az
orsz iggy'illési s/abadJvű pirtkörből kilépi•tt.
a héten csütörtökön délután 5 «tr akor. a
Korona kisterne li' ii közgyűlést tartott, M/ír
tinyi Jó:•séf elnöklet*- alatt, amelyen máj* Inem
két óráig tartó szenvedélyes vita után el-
fogadta a közgyűlés azon indítványát, mely 
szerint a part tudomásul veszi orszgy. kép
viselőjének elhatározásai, másrészt azonban 
a korinam iránt bizalmát nyilvánítja. E 
határozat következtében Halasi János, a 
párt ulelnöke, a gyűlés folyamán bejelentette 
a pártból való kilépését.

— Nyíregyháza város központi választmányát 
e hó 23-dikán alakította meg, nz e napon 
délután tartott városi képviseleti gyűlés, még 
pedig a következőleg: mi gvalasztattak Bniczkv 
Miksa 7t>, Majerszky Béla 7»«, Bogár Lajos 
7á, Szesztay Karoly 74. Zomborszky János 
73, Rarskó Mihály • **, Miket/. József •» 1, 
Nada.-y Lajos 5 '. Imre János 55, Menyhért 
János >j . Hudak Karoly 52 és Nádasy Kál
mán 4*̂  szavazattal. A regi tagok közűi ki
maradtak : dr. Meskó László. Somogyi Gyula, 
*lr. Kovách Klek és Stoller Ferencz.

— Az ötödik gyógyszertár. A Nyíregy
házán létesíteni szándékolt 5-ik gyógyszertár 
ügyével e hó 23-an délelőtt tartott ülésén 
foglalkozott a vármegye egészségügyi bizott
sága, s dr. Jósa András varmegyei főorvos 
véleményé alapján a bizottság egyhangúlag 
az 5-dik gyógyszertár engedélyezése ellen 
nyilatkozott s ily véleinénynyel fogja *z



N Y !  H E G Y H  A  Z A

ügyet az e hó 30-án tartandó vármegyei 
rendkívüli közgyűlés eié terjeszteni. Nyíregy
háza város képviselőtestülete — mint az 
ismeretes — az 5-dik gyógyszertár engedélye
zése mellett határozott.

— A Morgenstern-féle faraktár területére 
a napokban tartották meg a városnál az 
árverést. Három árverező közül a mostani 
bérlő 240 forint legkedvezőbb ajánlatot tette, 
az eddigi évi 651 frt helyett. A képviselő- 
testület az ajánlatot természetesen nem 
fogadta el, sőt egyben azt is kimondta, hogy 
miután így is csak egy évi bérbeadásról 
lévén szó. a területet — mely a színház 
előtti térrel együtt parkiroztatni fog — egy
általán nem adja bérbe.

— A villamos vasútról. Mint múlt szá
munkban említettük, a .Magyar vasúti for
galmi részvénytársaság* a város képviselő- 
testületéhez deczember 6-án beállott aján
lata mellett fekvő szerződés tervezetének 
némely pontjára a bizottság attól kívánt 
nyilatkozatát e hó ál-én beadta. A bizott
ság a múlt csütörtökön délután vette ismét 
tárgyalás és összehasonlítás alá a két szer - 
zódést. Ezen összehasonlítás alapját a bizott
ság, mint amely ezúttal csupán az össze
hasonlításra és véleményadásra nyert meg
bízatást, mint értesülünk, azon véleményt 
terjeszti a képviselőtestület elé, hogy a Ma
gyar vasúti forgalmi részvénytársaság* szer
ződés tervezete a .Részvénytársaság villamos 
és közlekedési vállalatok számára** czeg ter
vezetevei kedvezőbb, mert benne úgy a sze- 
mely, mint a teheráru forgalom maximális 
díjtételei alacsonyabbak; a vonatok kőtelező 
közlekedtetése sűrűbb: a beváltási árak ol
csóbbak; a város belterületén vasoszlopok 
alkalmazásai köti ki és végül ezen szerződés 
a villamos világítási szerződéstől független 
léven, a világítási szerződés tartalmának ki- 
terjesztésél nem igényli. A szerződéstervezet 
es az arra vonatkozó nyilatkozat, valamint a 
bizottság véleménye sajtó alatt van. s a já
rmű- 10-re tüzűit közgyűlést megelőzőleg 
lehetőleg * nappal a képviselőtestület tagjai 
közölt szét fog osztatni.

- Karácsonyfa ünnepély. A bud-szent- 
iiiih.ilvi községi ovoda az idén is rendezett 
a kisdedeknek karácsonyfa ünnepélyt. E hó 
_‘2-en délután folyt le az a szülök es sza- 
iiaos úgy barátok jelenlétében. A dis/.es ka
rácsonyfa az óvoda nagy termőben volt fel-

. h A  i - i
s.ig nő es férli tagjai élén f* lügv. b. elnök 
a megjelenteket melegen üdvözölvén az ün
nepélyt megnyitotta, mire a melléktereinből 
csengettyű szavára a kis Jézuska megjöve- 
telének örvendve páronként sorakozott a 
kis sereg a karácsonyfa körül. A ki> Almasi 
Juliska a többiek nevében mondott szép 
bala-im.d. I'tanna jöttek a kis verseink es 
az enekek sorozata. Befcjez«->ül szétoszlatták 
a kisdedek közt a sok szép ajándékot es 
végül Lukács Kerencz elnök úgy a szülök 
mint a felügyelő bizottság nevelem megkö
szönte Pollner Mariska k. a. óvónőnek a 
kisdedek körül tanúsított fáradozásait, az 
egybegyűlteknek boldog ünnepeket kívánva 
a szép ünnepélyt bezárta.

— Leégett községháza. Berczelen e hó 
jó-én, Karácsony első napján, este 8 orakor 
a községháza — eddig még ismeretlen ok
ból — kigyulladt s teljesen leégett. A tűz 
olv rohamosan terjedt, hogy az összes köz- 
s. gi iratok, sőt valószínűleg a beszedett és 
be nem szállított közpénz is a lángok mar
taléka lett.

— Mikor számítunk koronákban ? Jó ideje 
készülődnék arra, Imgy a régi forint—kraj- 
czár számítás helyett hivatalosan is behoz
zak a korona fillérekben való számítást. A 
i Inrényjivaiiat í> be van nyújtva a képei* 
selóházhoz. amely a kötelező korona számí
tásnak 1 január 1-én való életbelépésé
ről szól, a hivatalokban is megtették a 
szükséges előkészületeket, sok helyen a nyom
tatványok is ké-zen állanak, ámde a honatyák 
obstrukeziónak nevezett bőbeszédűsége meg

akadályozta ennek a javaslatnak tárgyalás alá 
vételét is. így következett he az az állapot 
— amiről a pénzügyminiszter körrendeletben 
Is értesítette a pénzügyigazgatóságokat — 
hogy január 1-vel a kötelező koronaszámitás 
életbe nem léphet. Minthogy pedig az évköz
ben való életbeléptetés már csak a különböző 
könyvelési munkálatok átdogozásának óriási 
munkája miatt is kivihetetetlen, a kőtelező 
korona számításnak az 1900 évi január 1. 
előtti életbeléptetésére még csak gondolni 
sem lehet.

Cselédek és munkások jutalmazása. A
földmivelésúgyi miniszter azokat a gazdasági 
cselédeket és gazdasági munkásokat, akik 
becsületes, jóravaló viselkedésük, példás hű
segük, szorgalmas munkálkodásuk által tár
saik közül kitűntek, 100 koronával és díszes 
dicsérő-oklevéllel jutalmazza. A közigazgatási 
hatóságok és a gazdasági egyesületek már 
fölterjesztettek a kitüntetésre érdemes mun
kások névsorát. Az ajánlottak között nem 
eiry olyan araló-munkás van, aki 25—30 éve 
mindig ugyanannál a gazdánál vállalt ara
tást s nem egy olyan gazdasági cseléd, aki
30—40 éve szolgál egy családnál.

— Fedeztetési állomások. Szabolcsmegye 
területén az 1899. e \i fedeztetési idényre kö
vetkező fedeztetési állomások jelölteitek k i: 
Balkány, Szent-Mihály, Demecser, Dombrád, 
Eszeny. G iva. Keni'cse. Kisvárda, Nagy-Ha
lász, Nagy-Küllő. Nyir-Béltek, Nyíregyháza, 
Nyir-Bátor, Pthrűgy, Rakumaz. Tisza-Dada, 
T.-Dob, T.-Eszlár, T.-Lök, T.-Polgár, Uj- 
Fehértó es Bczdéd.

— Gyászrovat. Borbély Gáspár és neje 
Krasznay Erzsébet, Sándor, Endre gyerme
keikkel; továbbá Sándor és Aranka unokáik
kal fajdalomtelt szívvel tudatják forrón szere
tett anyjának, anyósának, nagyanyjuknak és 
szépanvjoknak néhai Bőrkéiy Síimnél >v szül. 
Szitka Erzsébetnek 90*ik élet -vében végelgyen
gülésben folyó hó 19-én történi gyászos el
hunytat. A boldogult test maradványa folyó 
hó 20-án délután 2 órakor fog az evangélium 
református sirkertben őrök nyugalomra té
tetni. K**it Kemecsén, 189S. deczember 19-en. 
Áldás poraira!

— Megszökött trachomás beteg Mióta a 
trachoma, ez a veszedelmes es ragályos szem- 
betegség az ország több helyén fellépett, a 
belügyminiszter rendelkezése folytán, a mun
kásokat különös ligyel'-inmel kisérik, s nem
csak időszakonként alapos vizsgálat alá ve
szik őket. liánéin megvizsgálják akkor is. mi
kor munkakönyveiket kiváltják. így vette 
észre az orvosi vizsgálat Grogovszky Antal 
guliezi.ii származása nyírbátori szeszgyári 
munkáson is, hogy trachoma bán szenved. 
Nyomban be is akarlak szállítani t nagy
kallói közkórházbu. Grogovszky azonban úgy 
megijedt a kórháztól, hogy megszökött s 
valószínűleg hazájába vette utjai, hogy oda 
is bevigve a trachomát, ha ugyan ott meg 
eddig nem lenne.

— Uj csillag. Múlt vasárnap egy fiatal, 
német csillagvizsgáló egy csillagot fedezett 
fel. mely az eddig hozzánk legközelebb való
nak ismert Marsnál t'elényivel meg közelebb 
van a földhöz. Most a műveltebb világ vala
mennyi csillagvizsgálója feszült figyelemmel 
vizsgálja az égboltozat ragyogó kisebb na
gyobb csillagait, hogy újabb felfedezésekkel 
közelebb hozzák azokat földünkhöz. E tekin
tetben nekünk, laikusoknak, jobb dolgunk van, 
mert mi a csillagokat csak a szerint vizsgál
juk, amint I, 2. :, vagy I csillagos Ester
házy cognacot óhajtunk inni, sőt különös, 
épen megfordítva: nem mi hozzuk a csilla
gokat, hanem a csillagok hoznak minket kö
zelebb a földhöz min *1 komolyabb tanulmány 
tárgyává tesszük azokat.

Abauj-szántói rablóviláq. Ahuij-S/ántó 
vidéket rablótörténotbe tartozó szcnzácziok 
foglalkoztatják, amelyek egy urasági inas 
személyéhez fűződnek, aki kétszer szökött 
meg a fogházból, s most egy rablóbanda 
élén rémitgeti a környék lakosságát. A rész
letek, az előzményekkel együtt, itt következ

nek : Három hónappal ezelőtt az abauj- 
szántói csendőrség Korlát községben elfogta 
Melzner József odavaló földbirtokos inasát, 
Csákány Istvánt. Az inast, akinek különféle 
lopások egész sorozata nyomja a lelkét, a 
községi bíró lakására kisérték s mivel attól 
tartottak, hogy elszökik, megvasalták. Az éj 
folyamán az őrizetére kirendelt csendőrök el
aludtak. Csákány a kedvező alkalmat föl
használva, kezéről a bilincset leszakította, az 
egyik csendőr fegyverét és töltényeit magá
hoz vette, a szoba ajtaját az alvó csendőrökre 
kívülről rázárta és megszökött. Napokig 
keresték hasztalan, mig végre a kassai tör
vényszéknél, a csendőr fegyverével együtt, 
önkényt jelentkezett. A kassai törvényszék 
erős őrizet alatt átkisértette az abauj-szántói 
járásbírósághoz, itt azonban a fogoly a fog
ház ablakát kifeszitette s úgy elment, hogy 
máig sem tudják kézrekeriteni. A csend őrség 
azt hitte, hogy a hideg tél majd vissza- 
kényszeríti az erdőből, de úgy látszik, 
Csákánynak nincs szándéka önkényt jelent
kezni többé, sőt társakat toborzott magának 
s most mint .rablóvezér* fosztogatja és 
öleti az embereket. Utolsó gonosz tettét a 
múlt csütörtökön követte el, amikor bandá
jának egyik tagja az erdőfelügyelő (iát 
mészárolta le és fosztotta ki. Gutser István 
abauj-szántói erdőfelügyelő ugyanis az erdő
vidék ellenőrzésére huszonnégy éves János 
nevű tiat küldötte ki, mivel neki más dolga 
volt. Gutser János pisztolylyal volt felfegyver
kezve s alkonyaikig maradt az erdőn. — Haza
térőben egy ismeretlen alak állt az útjába 

I és egymásután kétszer ralött. — Az 
egyik golyó a nyakán, a másik az arczán ta- 

I lálta Gutser Jánost, a ki erre ősszerogyott.
Gutser János, akit nemsokára megtaláltak a 

; hozzátartozói, még eszméletre t-*rt annyira, 
! hogy a részleteket elbeszélte, aztán önkivü- 
| leibe esett s most a halállal vivődik. Elbeszé- 
] leséből a csendőrség azt következtette, hogy az 
; útonálló haramia maga Csákány volt, a kő- 
| vétkezés azonban arra enged következtetni, 
' hogy nem ő maga, hanem egyik czinkostár-a. 

A csendőrség ugyanis megsejtette, hogy Csá
kány éjjelenkint be szokott járni szállásra 

, abaujszántói rokonaihoz. Őrséget állíttatott 
! tehát a rokonok hajlek d környékén. Kará- 
I csony éjszakáján, hajnali négy óra tájban.
! az egyik őrség a leshelyen észrevette, hogy
■ két gyanús alak közeledik Csákány e*yik ro 

konának a haza fele. Az őrség hirtelen elő* 
ugrott s igazolásra szólította föl a jövevé-

; nyékét. — E közben az egyik a gubája alól 
1 pisztolyt rántott elő s mielőtt megragadhat - 

Iák volna, a szájába lőtt. A lövés annyira 
szétvetette a koponyáját, hogy nem le-

■ hetett fölismerni. A másik idegen ezenköz- 
l ben elmenekült. A csendőrség megvizsgálta 
i az öngyilkos ruháját és zsebeit, de semmi

féle írást nem tálált nála, amely kilétéről
I felvilágosítást adhatna. A pisztolyról azon- 
I bán, melylyel az öngyilkosságot elkövette,
| kiderült, hogy azonos a haldokló Gutser István 

pisztolyával, amelyet tőle az erdőb n ' Ivet
tek. Ebből következtetik azt, hogy Gutser 
támadója és gyilkosa a most öngyilkossá lelt 
bandita volt. Csákány ismét elmenekült. Ka
rácsony első napján széleskörű nyomozást 
indított meg az erdőn a csendőrség. Talál
tak itt egy rögtönzött gúnyból, a melyben 
nagymennyiségű lővőszer, reszelő, vesd, egesz 
késgyüjtemény s különféle fegyverdarahok 
voltak. Ezeket a csendőrök elvitték, >1 Csá
kányt még mindig nem tudta- kezrekeritroi.

Hangverseny
az eperjesi tlieolovu-ok r,Ottlu»n***a javára.

Úgy erkölcsileg, in ni anyagilag szépen 
sikerült hangversenyt rendezett a nyiregyhá i 
ág. hitv. evang. egyház a heten kedden • st • 
az eperjesi ágostai hitv. •vang. Ilieologusok 
.Otthon--a javára a központi elemi iskola 
dísztermében.

A műsort Cáewjey (iusztiii', az eperje-í 
theologiai akadémia tudós és költői leikül.; ü 
dékánja nyitotta meg verses prologjával. m -
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lyet egész terjedelmében lapunk tárczarova- 
tában találnak meg olvasóink.

Utána Diecz Lajos, a kassai főreáliskola 
nyíregyházi születésű fiatal tanára tartott 
igen érdekes előadást a sodrony nélküli táv
iratozásról, az elektrotechnika eme csodával 
határos legújabb találmányáról. — Világos, 
könnyen érthető modorban és kísérletekkel 
ismertette nagyérdekü tárgyát, amelyből meg
értették hallgatói, hogy ez a legújabb szen- 
záczió voltaképen igen egyszerű dolog s a 
hang és fény módjára a levegőn keresztül 
elterjedő és közlekedő elektromos hullámok 
áltál a felfogó készülékben keletkező villamos 
aram felhasználásán, értékesítésén alapul.

A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
a zeneszámok következtek.

Elsőben Friedman József debreczeni ze
netanár játszotta el nálunk jól ismert képes
ségevei es képzettségével Schubert Avc Má
riáját es Brahms magyar tánczait, a felhangzó 
tapsviharra meg meg is pótolta számát.

Utánna Kubassy Berta k. a. játszotta 
el zongorán meglepő biztossággal id. Ábrányi 
Korn ‘1 egyik magyar ábrándját, Májerszky 
Nellike k. a. pedig tosti Ninon dalát éne
kelte el csengő, iskolázott hangon, magyar 
dalokkal köszönve meg a hálás közönség 
tetszésnyilvánításait.

A hangversenyt Friedmann Samu gor
donka művész fejezte be Gotterman Le lléve 
es Propper Tarantella czimű műveivel ezút
tal is nyugodt, helyes felfogásúnak és bá
mulatos technikájának adva tanujeiét.

Az ének, hegedű és gordonka számok 
zongorakiséretét ifj. Bazár István látta el 
kellő diskreczióval.

A terem egészen telve volt díszes kö
zönséggel, melynek soraiban ott láttuk Br. 
Feilitzsch Bért ltold Szabolcs varmegye főis
pánját is.

Hun verseny után a tornacsarnokban 
terített asztal várta a közönséget. Vacsora 
alatt kihordták a székekét a tanczteremből 
s csakhamar tánezra perdült a fiatalság s 
járta fgsztelen jó kedvvel késő hajnalig.

Az első négyest 40 pár tánczolta. A 
tanczmulatságon is jelen volt hölgyek név
sorát a következőkben sikerűit összeállí
tanunk :

Leányok Ballay Iza. B.isthy Barna, 
Bencs Eb-lka, Bőlcsházy Vilma. Csupkay 
Ilonka, Déri Gizella. Dietz Böske. Dietz 
Mariska, Eötvös Mariska, Gdovin Vilma. 
Horváth Ilonka, Jánószky Jolanka. Jósa 
Andrea, Jósa Annuska, Jósa Kozsika, Király 
Erzsiké, Kovács Ilonka, Kubassy Berta. Lu
kács Irma, Mácsánszky Mariska. Májerszky 
Nellike, Maurer Irenke, Melczer Margit, Mol
nár Matild, Molnár Olga, Nagy Anna, Nagy 
Ilona, Novak Mariska, Stoffan Ilona. Szép 
Ilonka (Ujhely), Trajtler Anna, Zsák Judith.

Asszonyok. Báthori Istvánná, Batta Ig- 
náczné, Özv. Bertalan Kálmánná, Csapkay 
Jenőné, Dietz Sándorné, Eötvös Pálné, Förs- 
ter Comélné, Geduly Henrikne, Horváth 
Gyuláné, Király Sándorné, Klein Istvánná, 
Korányi Endrené, Kovách Győzőné, özv. 
Kovács Károlyné, Özv. Kubassy Arthurné, 
Macsánszky Sámuelné, _ Májerszky Béláné, 
Özv. Maurer Károlyné, Özv. Molnár Pálné, 
Özv. Morvay Pálné, Nagy Lajosné, Novák 
Gyuláné, Pazár Istvánná, Prok Gyuláné, Ró
nay Jenőné, Id. Soltész Gyuláné, Ifj. Soltész 
Gyuláné, StoíTan Lajosné, Trajtler Sománé, 
Vietórisz Józsefné, Zsák Endréné.

A p ró ságo k  ■  hétről.
Azt tartja egy régi példaszó: .Aki nem 

tud arabusul, ne beszéljen arabusul."
Hanem ezt csak a peldaszó tartja. Az 

emberek szeretnek megfeledkezni róla.
Lám, a legutóbbi városi közgyűlésen is 

azt hitte magáról egy városatya, hogy ő 
latinul is tud, hát latinul is mond valamit.

Ebbéli hitében koczkáztatta meg aztán 
betű szerint a következő bölcs mondást:

.Oui bene distinkt, bene dicitur!"

Hogy mit akart vele mondani, azzal 
körülbelül tisztában voltak mindazok, akik 
erre az idézetre (?) a bajuszok alá moso
lyogtak.

Azt tudniillik, hogy aki jól distingyál, 
jól is tanít, vagyis kellőképen megvilágítja 
beszéde tárgyát.

No hát meg is világította aztán.
Annyira, hogy a következő felszólalások 

folytán az derült ki, hogy az illető város
atya nem csak a latin idézetekkel áll hadi
lábon, hanem az adótörvényekkel, sőt ma
gával azzal a kérdéssel is, amelyhez hozzá
szólott.

Úgy annyira, hogy a gyűlés végeztével 
— mint beszélik — épen az ellenkező véle
ményen volt, mint felszólalásában.

Hanem azért beszélt még többször is 
arabusul. Talán épen azért, mert nem tud 
arabusul. Lévén az arabusoknak is egyik 
főerénye a hallgatni tudás.

*
A karácsonyi ünnepnapok egyikén tör

tént a vármegye egyik Tiszamenti falujában.
Egyik falubeli kiszolgált katona az ünnep 

tisztességére ünneplő ruhájára mellére tűzte 
a császár-jubileumi emlékérmet.

Sok bámulója akadt a piros selyem 
szalagon csüngő ragyogó bronzéremnek. Meg- 

| akadt rajta a falubeli szép leányok, menyecs- 
| kek szeme.

Megakadt a kisbiróé is.
Annyira megakadt és annyira felköltőtte 

I a hiúságát, hogy egy nagyot gondolt és a 
legénynek egyszeriben öt pengőt Ígért a 
.medáliáért."

A legény is gondolt egyet, — odaadta.
A kisbiró menten kifizette az ót ezüstöt, 

sőt mikor már a mellén virított a medália, 
a nagy önérzet még jobban kifakadt belőie:

— Nem adnám egy ötvenesért!
A medáliáért adott öt forintot ugyan 

nem pótolta meg negyvenöt forinttal, hanem 
bementek a falu korcsmájába, ott olyan 
áldomást csaptak a maga nemeben páratlan 
vásár felett, hogy szemtanuk állítása szerint 
belekerült a kisbirónak vagy húsz forintjába. 

*
Az eperjesi theologusok .Otthon*-a 

javára kedden este rendezett estelyen Dietz 
Lajos, a kassai főreáliskola nyíregyházi 
származású tanára a drót nélküli telegrafálás, 
illetve a .sodrony nélküli táviratozás" titkait 
ismertette meg hallgatóságával.

Akik figyelemmel hallgatták az igazán 
érdekes és élvezetes előadást, azok előtt 
nem ördögi mesterség többé a Marconi 
világra szóló zseniális találmánya.

Megtanultak ugyanis, hogy az egész 
voltaképen nem egyéb mint . . . szimpathia.

Két olyan gép kell hozzá, amelyet egy
mással szimpatizálnék. Ep úgy, mint két 
egyformán hangolt hegedű, vagy zongora 
húr, amelyek közül ha az egyiket megütik, 
vagy megpendítik, a másik is zengeni kezd. 
Természetesen csak akkor, ha olyan közel 
vannak egymáshoz, hogy meghalljak egymás 
hangját.

így tesznek azok a villamos készülékek 
is. amelyeket a drót nélküli telegrafálásnál 
alkalmaznak. Ha az egyikben villamos ára
mot ébresztenek, a másikban is villamos 
áram támad. Csupa szinpáthiából.

Csakhogy a hang hullámai sokkal gyen
gébbek, mint a villamos áraméi.

A puskalövés se hallatszik mértfkldekre. 
A villamos áram hullámait azomban már 20 
kilométerre is sikerült ilyen készülékkel 
észrevét élni. Még úgy is, ha a két állomás 
között hegységek terültek el.

*
A keddi estélynek egyébiránt voltak más 

tanúságai is.
így többek között megczáfolta azt a 

már-már általánossá válni kezdő hitet, hogy 
nincsennek többé fiatal embarek.

Tudniillik olyanok, akik tánczolnak is.

Jó ideje nem volt annyi tánezos egy- 
egy mulatságon Nyíregyházán, mint ked
den este.

A leányos mamák és a mániás leányok 
szinte hinni kezdték, hogy a közeledő far
sangon megszűnik a tánezoló fiatal emberek 
hiánya miatt immár évek óta hangzó panasz.

Ami ha úgy lesz, igen jól lesz.
*

A nagy tánczolás közben még a hold- 
fogyatkozásról is megfeledkezett mindenki.

Pedig éjfél körül teljes holdfogyatkozás 
is volt.

Csak a kapubejárat előtt várakozó liak- 
keresek élvezték a nagy látványosságot, aki
ket éjféltájon odarendeltek elövigyázatból.

Hát ha már akkor hazafele kell osztani.
Es a vége az lett, hogy a holdfogyat

kozásnak is régen vége lett, mire — úgy 
három óra tájban — hazamenetelre is kezd
tek nehányan gondolni.

C S A R N O K .

Sy lv e ste r  éjszakáján.
T ü n d érics  é jszak a  van.
O tt k ü n n  lassan  hull a  hó. 
S y lvestcrnek  é jszak á ján  
D isz ru h át ölt Tél apó.
C send  honol az  egész tájo n  
A m erre a  szem  ellát. —
< sak  az  Isten tem plom ából 
H allani az  o rgonát.
M egszólal a  n ag y  h aran g  is 
H an g ja  h i rd e t i : bim . bam .
Kimúlt az  öreg  esztendő  
S y lveste r é jszak a  van.
M ég az u tczák  is üresek .
K orán zárva m inden  bolt.
C sak  a  ren d ő r áll m agában ,
É p en  rá ja  sü t a  hold.
H iaba vár k is  házában  
Szép feleség és  jó  koszt.
Nem m ehet a  szegényem ber.
M inek is van éjji posz t ?
L assan  k igy u ln ak  a g y erty ák . 
K ényük kihat az  é jjbe .
P a lo táb an , ro ssz  v iskóban  
V acsorához ü lnek  le.
É s S y lvester végig já r ja .
Legyen szegény vagy g azd ag . 
Teljesen  m indegy  az neki. 
M indenkit m eglátogat.
De b árhova b e k u k k an tso n :
C sak  vig em bereket lat 
P ohárcsengés közt ülni m eg 
S y lveste r é jszaká já t.
Félre gon d d al, félre búval.
M a m indenki m ulasson .
Ö rü ljö n , ho g \ által esett 
Egy év szülte sok  ba jon .
M ert b a ja  van m indenk inek .
Legyen az fiú vagy lány .
K iatkozta ezt az  évet 
Bizony Isten a k á rh án y .
De ha szem ünk  végig nézi 
A sok  csalódás sorát.
M ég e szom orú  listán  is 
K om ikus dolgokat lát.
Például a családapa 
Ha készitne m érleget, 
ö s sz e a d n á  m it k iadott.
S am it m indezért bevett 
Feleséggel, négy  leán y n y a l :
Te szegény  család ap ó  
M ajdnem  h étszáz fo rin to t tesz  
C sak  a  b á lru h a  co n tó !
É s hogy mi lett az e red m én y  
Azt tito k b an  m egsúgom  :
F érje t nem  sik erü lt csipn i.
M ég m ind a  négy  h a jad o n . 
N ézzünk  c sak  egy m ás e se te t:
Ifjú előtt a  biláncz.
S zo m o rú an  igy sóha jt fel :
De so k b a  kerü l a flancz !
Egy p á r jo u r, egy pár m ulatság , 
H isz ez m ég nem  a  világ !
Még is szegény fejem  felett 
Ö sszecsap  az  ad ó sság  !
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K önyvei közt izgato ttan  
Szám ol a  b ö rsian cr,
M egtudni, hogy voltuképen 
P ap írja in  veszt vagy  n y e r ? 
M érlegétől nem  so k  jó t  vár,
S m ire a  végére ér 
H átra  dől a  karo sszék b en  
Dúlt a rc z a  k ré ta  fehér.
Ö ad o tt és b á n a tá ra  
A la hau sse  m ent a  hitel,
Am it idáig  ö sszen y e rt 
C on trem inban  ú szo tt el.
D erü lt m o so ly ly a l az  a jk án ,
Hát ez  v á jjo n  ki lehet?  
D rága lá tos házi u rn ák  
C sin á lja  a m érleget.
N agyon m eg van  elégedve 
A z o szü re tje  jó  volt.
T izenkét kis h ó n a p  a la tt 
C sak  h á ro m szo r s tá jg e ro lt.
Ks ez igy m ehetne  to v áb b  
De m inek  is fo ly tassam  ? 
H iszen  ilyen  szám a d á sa  
M ajdnem  m in d en k in ek  van. 
M ost e szám lán , a rra  kérem . 
H ú zzan ak  egy v onala t.
V onal a lá  jő  az  ú jév .
Az öreg  az  e lm arad .
I >e csen d  ! a  h aran g o k  zugnak 
Azt hiszem , hogy tem etnek . 
M ost az  óra  is kezd  ütni 
E jn y e  szám o lju k  c sak  m eg. 
Egy, kettő , h á ro m , négy  . . .

Tizenegy, tizenkettő 
íme elmúlt az öreg év 
Viv.tt az uj esztendő! rr—.

Az á lla to k  beszéde.
I r ta  : üárdoey i Qéza.

A tudósok azt mondják, hogy az álla
toknak in«y van a maguk nyelve. Garner, 
amerikai tudós meg is irta a majomnyelv 
grammatikáját, egy magyar tudós meg a 
mókusok nyelvet ügyelte meg.

Mik'u . /ek« i a vizsgálódásokat olvas
tam, eszembe jutott boldogult Aradi Gerö 
néhai színim /.igazgató.

Olt ül •» egyszer Szegeden az ő kedves 
titkárával az iroszobában s ahogy ott írnak 
mindaketh n, egyszer csak megszólal, annél- 
kúl hogy felpillantana:

—  Ize.
Gonda László erre felvesz egy árkus 

papirost és azt mondja:
— Csak hat.
Aradi erre tejet csóvál és igy szól:
— Hm.
Gonda vállat von.
Megint írnak tovább. — Aradi kis idő 

múlva rneginl fölemeli fejét és igy szól:
— Izé.
Amire Gonda igy felel:
— Jó, jó, hiszen azt adjuk.
— Hm, feleli Aradi.
— Persze hogy az.
Kis idő múltán azt mondja Aradi:
— Hm. hm.
Gonda meg igy felel:
— Akkor Murait.
Nem állhattam meg, hogy meg ne kér

dezzem, mit beszélgettek ?
Gonda elneveti magát és igy magyarázza 

meg a rejtelmes beszélgetést:
— Mikor az igazgató azt mondja: Izé, 

akkor a nevemet mondja s hogy miért szólít, 
akkor mar én tudom. Az imént azt kérdezte, 
hogy hány páholyt jegyeztek előre a szom
bati előadásra? Arra feleltein, hogy hatot, 
ö  nem mondhat erre mást, mint azt, hogy 
az uj népszínművet kell siettetni. Én vállat 
vonok rá, amiből ő megérti, hogy ideje előtt 
nem érik meg az alma. Egy negyedórái szü
net. Ezalatt az igazgató azon gondolkozik, 
hogy a Kippet kellene adni, mert az jó fél
házat csinál s ez legalább bizonyos jövede

lem. Ismét szólít tehát és én ráfelelem, hogy 
azt adjuk. Csakhogy ekkor mind a kettőnk
nek eszébe jut, hogy a kincstakaro szikla 
megsérült és hogy a festőnek nem volt ideje 
kijavítani. Az Aradi hümmentése tehát ezt 
jelenti: Az a bökkenő, hogy a festő miatt 
nem lehet. Persze hogy az, felelem. Itt egy
szerre eszünkbe jut, hogy a Murai darabját, 
a Huszárszerelmet az idén még nem adtuk. 
Aradi kétszeresen hürament s ez nála azt 
jelenti, hogy csináljunk valami rendkívüli 
dolgot, ami próba nélkül is megtörténhetik. 
Erre az a válaszom, hogy: jól van, adjuk 
hát Murait.

Ez a két ember annyira ismerte egy
másnak a gondolkozását, hogy ha csupán 
ketten maradtak volna a világon, elfelejtet
ték volna az emberi beszédet. Nem kellett 
volna nekik. Csak hümmögettek volna egész 
életükben.

A szerelmesek hogyan olvasnak egymás 
arczárói, egymás szeméből! Az apák és anyák 
hányszor szólnak csupán a tekintetükkel a 
gyermeknek! Hát a siketek, siketnémák! A 
váczi siketnémák intézetében, az udvaron 
mindenféle társas játékot játszanak a gyer
mekek.

Nekünk szomorú az ő zajtalan játékuk, 
de nekik épen nem szomorú: vidámak és 
elevenek.

llát ha az értelmes emberek igy meg 
tudnak lenni a beszéd használata nélkül, 
mennyivel inkább meg tudnak lenni az álla
tok, csekélyértelniü teremtések. Hiszen az ő 
lelki életük, kevés keréken forog. Az evés-ivás 
kérdésé foglalkoztatja őket leginkább, aztán 
az önvédelem gondja s időnkint a szaporítás 
ösztöne. Az idők kezdetén az ember is lehe
tett ebben az állapotban és akkor nem be
szélt. Csak hangjai voltak, de szava nem. És 
azt is kitalálhatjuk, mik voltak azok a han
gok, figyelemmel nézzük az állatokat.

Itt van például a házi állatok között a 
tyuk. Azt hiszem, ennek van legtöbb hangja.

I Az e ls ő  e z ek  közölt a sirás, az a panaszos,
I panaszos csipogás, amit az anyja körül hal- 
! lat. Az anyja cz< kre a csipogásokra koty-koty 
! hanggal felel Ez hivó es megnyugtató hang.
; Azt mondja vele: Gyertek, erre vagyok. Az 
I öreg tyuk egyre kotyog és kapar. Amint 
' valami ennivalót talál, éles krecscsegést 

hallat.
Aki figyelemmel kiséri a csirke fejlődését, 

láthatja, hogy az első napon nem érti any- 
nyira a csirke azt a krecscsegest, mint 
később, de mert a hang feltűnő neki, az 
anyjára néz s látja, hogy az vagdal valamit 
és amit szét vagdal, az jó. Már a második 
napon mindig az anyja fejet vizsgálja a kis 
csirke. Megcsipegeti az anyja orrát, tarajat és 
szakállát is, hogy hátha az is ennivaló ? De 
már kesébb csak a krecsc séges re vigyáz. 
Szemmel látható, hogyan tamil.

Mikor először hall kukorikolást vagy 
kotkodácsolást a kis csirke, megrémülve ,nez 
a hangok felé. Másodszor hallva már nem 
ügyel rá.

Van aztan á tyúknak még egy hangja, 
amelyik veszedelmet jelent. Egy rövid és éles 
kittyentés ez. A csirkék ezt hallva felpillanta
nak s látják az anyjukat hosszan kinyújtott 
nyakkal, emelt fővel, az ijedelem feltűnő 
jeleivel állani. Mintha az egész kis család 
kővé meredt volna, igy állnak egy-két pilla
natig, aztán a csirkék az anyjok szárnya ala 
futnak és elbújnak.

Megint más hang az, amikor a tyúk 
haragszik. Valami különös recsegés tör ki 
ilyenkor belőle s a következő pillanatban 
már vág.

Van egy szelid sárga tyúkom, amelyik 
félelem nélkül eszik a kezemből és engedi 
magát czirúgatni. Ez is ilyen recsegő hangot 
hallat néha, mikor a földről fölemelem. Ez 
tehát az ő haragjának a hangja.

Van aztán egy gyöngéd éneklő hangja 
is a tyúknak. Akkor hallatja ezt először,

mikor már annyira kifejlődött, hogy a gazd- 
asszony nemsokára tojást várthat tőle. Ezt a 
hangot nevezik karicsálásnak. Ez a hang a 
tyúkfélénél csak a jóérzés kifejezése. Nem a 
társának szól vele, csak magának énekel.

Ugyanezt a hangot hallatja akkor, mikor 
bőséges asztalt talál és nincs kiéhezve, de 
azért jóízűen szedeget.

Viszont a fájdalom hangja, — mikor 
megcsípik egymást — a csirkéknél egy 
sikkantás, az öreg tyúknál egy kercsenlés.

Micsoda fájdalmas aztán a tyuk kiabálása, 
mikor kotlik s nem talál tojást. Ez a vátlyo- 
gás kétségtelenül a panaszkodás hangja.

íme, enyiféle hang elég a tyúknak az 
egész életére. Ez az ő beszéde, örömének, 
fájdalmának kifejezése. Amiket ezeken kívül 
akar mondani, azt megmondja a tekintefe, 
sokféle mozdulata.

De a többi háziállatnak még ennyi kife
jezése sincsen. A harag és a fájdalom hangja, 
ez a kettő az állatoknál az általános. A házi
nyúl meg még ennyit se hallatt. Az ember 
azt hinné, teljesen néma, ha sírni nem hal- 
láná, mikor a kutya, vagy az ember kínozza. 
Ilyenkor úgy sir, mint a gyermek.

Az állatoknak, ha van is gondolatuk, 
ötletük, az annyira az ő egyszerű életmód
jukból való, hogy nein szükséges szavakban 
kifejezniük.

______________ ___________ ___________7

Különfélék.
A ivaleni furczeg rag go na. A walesi iier- 

czeg anyagi zavarairól idő,öl-időre m g min
dig sokat Írnak a lapok, pedig az angol trón 
örököse most már elég rendezett anyagi vi
szonyok között él. A jövedelme különben 
mindig elég lelt volna kiadásainak fedezé
sére, ha mint trónörökösnek nem volna szám
talan olyan kiadása is, amelyektől az angol 
királyi ház többi tagjai meg vannak mentve.

A walesi herczeg egyetlen jövedelmi for
rása eredetileg csak a cornwalli herczegség- 
ben levő hirtok volt. — Ezt kisorusága alatt 
olyan kitünően kezelték, hogy mikor a walesi 
herczeg nagykorú lett, megvásárolhatta az 
óriási sandrighumi b rlokot, s még maradt 
{,<;<K).0>0 forintja.

Mivel azonban a herczeg szegény leányt 
vett nőül (Alexandra dán herczegnőt) akinek 
alig volt nagyobb hozománya, mint egy gaz
dag polgár-leanynak, a walesi herezegnek 
kellett viselni a lakodalmi költségeket, s neki 
kellett berendezni a háztartást is. Ez a sok 
kiadás aztan fölemésztette a walesi herczeg 

j negyedfel milllio forintját. Hogy a  trónőrö- 
I kős-pár mégis rangjához meUoan megtudjon 
' élni: az angol parlament a walesi herczeg- 

nek 4H0,ooo forint, a herczegnéntk pedig 
120.000 forint évi appanaget szavazott meg.

; A sandringhami birtok jövedelmével együtt 
I a walesi herezegi pár évi jövedelme körül

belül 1.320,000 frt.
Néhány évvel ezelőtt, mikor a walesi 

herczeg tetemes kártya-veszteségei miatt 
nagy anyagi zavarokkal küzdött, s ezt a kinos 
ügyet az angol lapok is állandóan tárgyalták: 
a parlament külön bizottságot választott a 
walesi herczeg anyagi viszonyainak megvizsgá
lására. A bizottság konstatálta, hogy a her
czeg háztartását mintaszerűen vez»*tik. A 
sandhrighami birtok többet nem is jövedel
mezhet, mint most, kezelése azonban éven- 
kint 180,0'm forintba kerül. Ha a herc/.egi 
pár nem Londonban laknék, hanem csak 
Sandiighamban, akkor vagyonából valóban 
fejedelmi módon élhetne.

Természetesen a szolgák es hivatalnokok 
fizetésére óriási összegeket kell a herczegm k 
költenie. Udvartartasaban negyven kisobb- 
nagyobb hivatalnok van alkalmazva. Az uta
zás :s rengeteg sokba kerül a herczegi pár 
csa ádjának, s a borravalók is jelentékeny 
összeget emésztenek fő., noha a borravalókat 
a herczeg bizonyos megállapított díjszabás 
szerint osztogatja.



A herczegi család úgyszólván mindent 
angol czégeknél vásároltat, s azonnal tizet 
mindent. Az a kereskedő, aki kétszer küld 
számlát, nem kap többé megrendelést.

A herczeg londoni istállójában állandóan 
40—50 ló van: kocsikra azonban nem sokat 
költ, mert még most is azt a kékre festett 
hintát használja, amelyet tiz esztendővel ez
előtt csináltatott.

Levélbélyegekre és táviratokra évenkint 
huszonnégyezer forintot költ a walesi her
czeg, s csak hivatalos levelezéseinél veszi 
idénybe a királyi család tagjai számára a 
törvényben biztosított portó-mentességet.

A herczeg személyi kiadása is óriási 
összegeket emészt föl; például csak ruhatára
160,000 forintot ér; természetesen a ruhatár 
legnagyobb rcszet olyan egyenruhák foglal
juk el. amelyeket a herczeg még sohasem 
vett magára. Amit a herczeg szórakozásra 
költ, azt külön számolják el ; ez azonban 
.<>oha nem okoz zavart a háztartásban, mert 
a verseny-istálló többet jövedelmez, mint 
amennyit a herczeg szórakozásra elkölt.

csodája — vér nélkül. Az olaszt azonban 
vigasztalja az, hogy •">5 másodpercz alatt 
borotválta meg az egyik embert, inig az 
angolnak a leggyorsabb beretválásához is 3 ,  
másodperezre volt szükségé.

Mrs Moorc szemei. Moore úr, egy new- 
yorki polgár, abból tartotta tönn életet, 
hogy a feleségét idönkint elcsábít tat la egy- 
egy gazdag emberrel, s aztán a csábítótól 
kisebb-nagyobb, de többnyire nagyobb 
összegeket csikart ki. Egy vendéglős, aki 
500 d<• árr I csillapította le Moore úr .fél
tékenységét*, zsarolás miatt följelentette ót. 
— A vizsgálóbíró szerint kitünően jö
vedelmezhetett ez az üzlet, mert Moorené 
rendkívül szép asszony, s különösen a 
szemei olyan szépek, hogy mikor ferjevel 
együtt az esküdtszék elé állították, az elnök 
elrendelte, hogy Moorené háttal álljon a/, 
esküdtek felé, nehogy a sz ep s -g -w t-l befo
lyásolja őket. Így  aztán az e s k ü d le k  el is 
Ítélték mr Mooret a szép mis Muon-val 
együtt.

D i r e k t  L o n d o n b ó l
kü ld i

James Waters & Comp.
elsőrendű angol k iv ite li ház az egesz 
világon ősm ert

v a l ó d iJamaikai rumját,
m elynek Julii n i1** való
szárm azását a londoni Lordm uyor a ltu l 
k iad o tt „eredetiség i b izo n y ítv án y ” i* 
igazolja

Ezen rum  nem haso n lít h a tó  <»>•*/e 
a forgalom ban lévó». leg inkább  sp ir i
tuszból készült és Ja m a ik a in a k  neve
z e tt rum okkal. Pom pás zam atja  •*« 
kiváló tinóm ize egyszeri használa t 
u tán  is télt ünő». Teához a szokott

V\ i
hipel-negyedben egy angol borbélyüzlete 
mellett egy olasz borbély nyitott üzletet. 
Mindketten a legőrületesebb reklámhoz felya 
modtak, s végül elhatározták, hogy verseny 
utján döntik el, melyikük a jobb borbély. 
Találtak tizenkét embert, aki; vall dkoztak 
arra a veszélyes dologra, hogy alávetik ina
sukat a verseny bérétvalasnak. A*, olasz a 
maga hat emberét I perez cs 33 inásod- 
P*rcz alatt, az angol pedig 3 perez és 54 
másodpercz alatt borotválta meg — csodák

Piacz i  á r a k .
-  D ősember

Búza . . . .  9.45
Rozs . . . .  7.00
Árpa . . . .  ö.!»n
Zab . . . .  5.40
Tengeri . . . 4.40
Paszuly . . . —. —■
Szesz lilerenkéfit 531

niHiin viségnek égy harm adrészt' i*»
gentlői

K a p h a tó :
Budapesten Szenes Ede csemege üzletében. 
Debreczenben Kontsek Géza „  „
Nyíregyházán Hottmann Adolf „

\ rumnak éívdoli voltai igazol 
és a londoni Lordmayor által kiadott hizo. 

H o f f m n n n  A d o lf

K. 11171/1898. Nyíregyháza város tanácsa.

Ariejtesi liirdetiueuy.
Nyíregyháza város tanácsána 

számú határozata aiapjan. alul 
a vasúti útnak és a városház-U 
Lsi munkainak zárt ajanlati v«u

A: előirányzott költs*'y

il-ik , irkolatra s( InJ s 11 1 35 kr.
Ős-ízesen 1(J191.59 irt ád1 kr.

Ajaillat tehető iaz 1-ső cisöpört na k *■•se t lég
faragott trachit köv<el leendci elkészítem
viszont a 11-ik i:soportnak esetleg aszfalttal
leendő ♦•Ikés;ülés is. Ajánlatot lehet 1tieadni
a/, összes műnk.ikra , együtt es csoportiinként
külön-ki iiön. A beai iando ajjárdátokhoz a vil
la lati ős:szeg 5%',»-a ovadek jgyanánt intiiteké -
lendő k.•szpt■nzben vagy óv,adékkepes érték-
papírokban.

Az ajánlatok zárt borítékban, sajátkezü- 
1- g aláírva nyújtandók be és a kitüntetett 
költség összegből teendő engedmény az egy- 
seg-árak */»*Iék engedményében tüntetendők 
ki, betűvel és száminál kiirva. Továbbá hatá
rozottan kifejezés adandó annak, hogy aján
lattevő a terveket és árlejtesi feltételeket 
ismeri és azoknak magát a la veti. Az aján
lathoz mintadarabok melléklendők.

A tervek, költségvetés és árlejtési fel
tételek, hivatalos órák alatt, a városi mérnöki 
hivatalban betekinthetők, vagy 10 frt ellene
ben megszerezhetők.

Az ajánlatok 1899. évi január 16. dél
előtt 10 óráig a polgármesteri hivatalhoz 
nyújtandók be, a mikor a tanács által kikül
dött bizottság által, azok a tanács-teremben 
lesznek felbontandók. Elkésve érkező, valamint 
iiéni szabályosan kiállított ajánlatok figyelembe 
vetetni nem fognak.

A varosnak fenntartott joga, hogy a be
érkező ajánlatok közül szabadon választhat 
.•s hogy a beérkező ajánlatok alapján dönt
sön. vájjon aszfalt vagy trachit burkolást 
foganatositson-é ?

Nyíregyháza, 1898. decz á l.
• n . limes László, polgármester.

' •/
- : -

Húzás föltétlenül már jövő hó 4>ón.
Sorsjegyeket a já n l :  s í—# «

STERN EMANUEL FIA.

: í
Nyomato't Nyircgthízan J< ba Elek könyvnyomdájában.




