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i.
Hetek, sőt hónapok óta nyíltan 

és titokban terjedt a híre annak, hogy 
az alföld réme, a szoczialismus vár
megyénk határain betört, s hogy a 
falusi nép körében hihetetlen rokou- 
szenvvel fogadtat!!;. Hivatalos és 
kevésbbí hivatalos körök bizonyos 
kímélettel és tartózkodással vettek 
tudomást e végzetes baj feltűnően 
rohamos hódításáról, és abban a meg
győződésben, hogy a terjedés tünete, 
a szoczialismus tanainak az ereje 
alkalmas előfeltételek hiányában csak 
múló jelentőséggel bírhat, — a vár
megye nyugalmának biztosítása érde
kében a kímélet csaknem titkolódzás 
jellegét öltötte fel.

A vármegye alispánjának körül
tekintő intézkedései, melyekkel a főszol
gabírók tevékenységét sorompóba állí
to t ta ,— hogy úgy mondjuk a kulisz- 
szák mögött — a szoczialismus ter
jedésének és jelentkezésének meggát- 
lására: a vármegye feltétlen elisme
rést hívja ki. — És valóban nem a 
hatóságok közönyén vagy elnézésén 
múlott hogy a megtévesztett köz
nép mind szélesebb mérvben nyit utat 
azoknak a tévtanoknak, amelyeknek 
csak dicstelen m ártírjai lehetnek.

A „NYIBEGYHÁZA" TAECZÁJA,

A m űkedvelői e lőadásró l.
Szombalon — azaz hogy I Ijes históriai 

hűséggel adjam elő a történteket: a folyó 
18117. évi november hó •.7-ikcn — délután 
négy órakor még úgy állottak a dolgok, 
hogy nem én Írom meg a referádát a mű
kedvelői előadásról.

Mikor .lapunk felelős szerkesztője* ezen 
pontosan megjelölt időben személyesen el
hozta hozzám a szerkesztőség részére szóló 
tiszteiéi-jegyet, a tőlem lelhető legsavsnyubb 
arezczai és leglctnondóbb kézmozdulattal je
lenlétiéin ki, hogy a megtisztelő megbízás
nak eleget nein tehetek.

Mikor pedig .felelős szerkesztőnk* meg- 
másithal lannak látszó elhatározásom indokai 
után tudakozódott volna, csöndes rezigná- 
czióval hivatkoztam pár nap óta gyötrő ol-  ̂
dalnyilalásomra, amelyet a száraz szeles, hideg 
időjárásnak és szobám ablakai rosszul záró
dásának, vagyis egyszóval annak a bizonyos 
,czug‘ -nak köszönhettem.

.Felelős szerkesztőnk* azonban nem ha
gyott békét. — Biztosított, hogy a színház 
pompásan be lesz fűtve, aztán meg anélkül 
is annyian lesznek, hogy ott a .czugMól 
teljesen óva leszek, satöbbi és a többi, 
utoljára is egyszerűen asztalomon hagyta a 
jegyet, hogy csináljak vele, amit akarok, ha
nem akármit csinálok is, a színházba okvet-

Felelős szerkesztő: Társ-szerkesztő:
Dr. Prolt Gyula. Sztem pák Jenő.

Kiadó-tulajdonosok: a szerkesztők.

Őszintén kijelentve, a magunk 
meggyőződése is az. hogy a vészharang 
megkouditása idő előtt, — mindaddig 
tehát, inig a szoczialista tanok hóbort 
lovagjai a csendes szemlélkedés á rta t
lan foglalkozásával érik be, — csak 
súlyosbíthatja a vármegyét fenyegető 
bajt, az által, hogy túlbecsülve a 
szoczialismus jelentőségét, kelleténél 
nagyobb zajt Csap miatta, ezzel a 
szoczialisták önérzetét ok és alap 
nélkül emeli, önbizalmukat fokozza, 
amivel karöltve jár a tettre kés-ség. 
Épen azért jólehet kimerítő tudomásunk 
volt a feltűnt szoczialista mozgalmak
ról, félre tettük az újságírói hajlamot 
s készséggel fogadtuk el az alispán 
okos, csendben dolgozó politikájának 
tagadhatlan helyességét. A tartózko
dás útjáról azonban ma már kényte
lenek vagyunk mi is letérni azon 
okból, mert épen a legveszélyeztettebn 
vidék lapja, a „Kisvárdai Lapok* 
teljes leplezettséggel tárja föl a szo- 
cziaüzmu* átplántált, jogtipró elvei
nek romboló terjedését.

Ott állunk tehát, hogy kénytele
nek vagyunk nyíltan bevallani az 
ország színe előtt, hogy vármegyénk 
köznépe nem tudta magát izolálni a 
félkegyelmű, dologtalan szoczialista 
vezérek behatásától, s hogy a szoczi- 
alisinus tényezővé emelkedett mi

ien menjek el s az előadásról a referádát 
irjaru meg.

Mikor aztán .szerkesztőnk* több szót 
nein vesztegetve, és utolsó ellentmondáso
mat be sem várva távozott, kezembe vettem 
azt a hosszúkás rózsaszín papírdarabot, és 
elgondolkoztam.

(iondolkozásomnak tárgya azonban nem 
egyedül oldalnyilalásom val l Sőt ez egészen 
báltérbe szorult i többi mellett. Eszembe 
jutott ugyan, hogy hiszen tűi hetik azt a mi 
színházunkat akármennyire, lehet olt az. első 
felvonás előtt pokoli hőség: amint a színpad 
függönyét felhúzzák, a szcllős, hézagos zsi
nór padláson, mint valami terjedelmes kür
tön, tódul ki a meleg, az egyszerű, .szimpla" 
ablakokon pedig süvölt be a hideg: kész a 
,czug“, amelynek nem egy színész adta már 
meg az árát csak az én tudomásom szerint is.

De hát nem ezen járt az én eszem fő
képen. Hanem azon, hogy újságírói pályám 
legkellemetlenebb emlékei a műkedvelői elő
adásokhoz, vagy is a műkedvelői előadások
ról irt tudósításokhoz fűződnek.

Mindig szem előtt tartottam ugyan, hogy 
az. a latin közmondás, amely azt tartja, hogy 
,de mortuis nil nisi bonc!*, a műkedvelőkre 
is áll. (Ha tudnám, hogy amiket én itt most 
elöljáró beszédképen összelirkálok, a latin 
nyelvben jártas emberek figyelmét kikerüli, 
át is alakítanám rájuk, de félek, hogy nem 
eléggé szerencsesei! alkotnám mega .műked
velők* latin elnevezését.) És ezt a közmondást,

Hirdetéseket es előfizetéseket
elfogad a kiadó hivatal: Nyireg házán, 
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nálunk, amellyel számolnunk kell már 
ma. He kell ismernünk azt is, hogy 
az eddigi tünetek inkább a baj komoly 
voltát, mint múló jellegét igazolják, 
s mindenek fölött nem lehet többé 
elzárkóznunk annak hatása elöl, hogy 
a vármegye földművelő lakosságának 
felette nagy része mohó sietséggel 
nyitja meg lelkét a jelenlegi társa
dalmi rend alapjait megtámadó tanok 
előtt.

Ez a hatás aggodalomra in t!  És 
mintegy késztet arra, hogy alapjában 
vizsgálják meg ama kapcsolatot, amely 
a gyors terjedés, a szoczialismus tér
hódítása és a mai gazdasági viszonyok 
között kétségtelenül meg van.

A kutatás tauulságát könnyen 
ellensúlyozhatnánk azon igazságnak 
ciuikus elfogadásával, hogy hiszen a 
nyomasztó gazdasági viszonyok min
denkoron keltettek a köznépben visz- 
szahatást, amely azonban nyomtalanul 
veszett el a viszonyokban beállott 
kedvező fordulattal.

De ezen igazságban való meg
nyugvásból kizökkent az, hogy az az 
elégedetlenség, amely a vármegyében a 
hatóságok erélyes intézkedései daczára 
uapról-napra szélesebb hullámokat vet, 
nem csak nyomasztó gazdasági viszo
nyokban leli fel indokát és alapját, 
sót nem is abból táplálkozik. Inkább

amely a műkedvelőket vonatkoztatva, magya
rul akként hangzik, hogy .A műkedvelőket 
c-ak dicsérni szabadbárm ennyire  igyekez
tem is mindig szem előtt tartani, még sem 
volt rá eset, hogy a megdicsért műkedvelők 
némelyikét, sőt mondhatnám nagyobb részét 
magamra ne haragítottam volna. Es pedig 
rendszerint két ok miatt neheztelt meg, aki 
megneheztel!. Az egyik az volt, hogy miért 
n in dicsértem meg őt jobban, mint a többit, 
— a másik meg az, hogy miért dicsértem 
meg mást jobban, mint ö t !

Ez járt tulajdonképen az eszemben akkor 
is, mikor a szerkesztőség jegyét elfogadni 
nem akartam.

De ezenfelül (már csak őszintén meg
vallom,) féltein, nagyon féltem az előadás
tól. Feltettem a népszínművet, féltettem a 
népszínművek levegőjét az ínteligens műked
velőktől és féltettem, nagyon féltettem Felhő 
Klárit, ftátkaynak ezt a drámai jelenetekben 
gazdag, igazán sikerült népszínművel a műked
velőktől I

Hát még mikor eszembe jutottak azok 
a hírek, amik a próbából kiszivárogtak I No 
már (hogy még egy őszinte vallomást tegyek) 
ha rajtam állana, a próbákra publikumot 
soha sem eresztenék! (A sajtó, a hetedik 
nagyhatalom képviselőivel szemben termé
szetesen kivételt tennék én is!)

A próbák publiku na csupa jóakaratból 
annyira szívén hordja az előadás sikeréi 
hogy míg egyfelől telebeszéli a szegény mii'
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csak alkalom gyanánt szolgál, és ked
vezőbbé teszi a szoczi-alista tanok 
terjedhetésének talaját, mig a valódi 
ok a titokban folytatott izgatás a 
profestionista szoczialisták, a szellem 
proletárja részéről.

Ennek pedig o tt domborodik ki 
a jelentősége, hogy az elbánás és az 
alkalmazandó preventív intézkedések 
kell hogy kíméletlenebb legyenek a 
a kívülről ható okokból ke letkezett 
mozgalommal szemben, mint akkor, 
amidőn az elégedetlenség terjedését 
valódi nyomor, szükség vagy méltány
talanság majdnem természetszerű folyo
mány gyanánt hozza létre.

Igaz ugyan, hogy a köznép kere
seti viszonyaiban az utolsó 3—4 éviién 
külömböző vÍ8 major m iatt hátrá
nyos változás állott be. Az elszegé
nyedés az egész vármegye területén 
oly fokban jelentkezik, hogy hivata
los és társadalmi utón való segítés 
szüksége alig odázható el. De mind 
amellett a tévtanok, s azokból kifo
lyólag a rendbontó törekvés népsze
rűsége nem fejlett volna ki, ha arra 
nem ad hatalmas lökést az idegen 
tényezők lelketlen izgatása.

Különös jelentőséget kívánnánk 
adatni annak is, hogy az arra hiva
to tt hatóságok a köznép által elő
terjesztett panaszok megvizsgálása elöl 
akár kényelem-szeretetból, akár hatás
köri nehézségek miatt, akár pedig el
fogultságból ue térjenek ki, mert 
bizonyos az, hogy ott. ahol jogos, mél
tányos és érthető a panasz és elége- 
dettlenség. igazságot szolgáltatván a 
népnek, többet használ a szocializmus 
tanainak vonzó ereje és terjedése 
el leu. mi üteg) szurony-erdő, mint amely 
tuczat-számra termeszti az emlékükben 
is hatékony mártírokat.

kedvelő fejét mindenféle jó tanácsokkal (csupa 
jóakaratból', addig másfelől egész kétségbe
eséssel tudatja a próbákon jelen nem volt 
ismerőseivel az általa észlelt hibákat. (Szintén 
csupa jóakaratból!)

A Kelhő Klári próbáiról, még a főpróbá
ról is olyan hírek szivárogták ki ezen a réven, 
hogy én bizony fáztam az előadástól!

De a tiszteletjegy és a nyakamban hagyott 
feladat olyan lelkiismerct-furdalást idézett 
fel bennem, hogy bár a legutolsó perezben, 
mégis elhatároztam, hogy az előadásra el
megyek.

A nyolez órát elütötte ugyan már, mire 
a színházhoz értem. — de azzal hizlaltam 
magamat, hogy nálunk a sziulársulatok se 
kezdik pontosan az előadásokat. Nem is 
sokat késtem. Mindössze annyit vesztettem, 
hogy a közönség gyülekezéséi, meg a függöny 
felhúzása előtti érdeklődő kíváncsiságát és 
izgatottságát nein észlelhettem, aztán meg 
hogy mivel az előadást már tényleg meg
kezdetlek, sőt a beciülevel olvasásának jele
netén is tűi voltak, — a földszinti bejárato
kat is sűrőn elálló publikumon keresztül 
helyemre nem juthattam.

Állva néztem végig az első felvonást, 
álég téli kabátomat sem vetettem le, egye
nesen azzal a czélzaltal, hogy ha a dolgok 
ngy fordulnának, még a felvonás alall ki
osonok a színházból és e'tagadoni, hogy jár
tam a tájékán is. A referádákat pedig Írja 
meg aki jobban tud füllenteni, mint é n ! . . .

• ■ • D°ky pedig mindezeket ilyen rész
letességgel bocsátottam előre, annak az a

*És véleményűnk szerint a súlyos 
közigazdasági viszonyokhoz a köznép
pel szemben a legtöbb tényező részé
ről következetesen érvényesített mél
tánytalanság és szemérmetlen kiakná
zása a nép gyengeségének és tu d a t
lanságának járul azon talaj meg
termékenyítéséhez : amelyben dúsélet- 
nedvet talál a szoczialismus vak. 
sága és vad képzelete.
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Közügyek.
— A szervezkedési szabályrendelet tár

gyalása. Nyíregyháza város képviselőtestülete 
a héten kedden, november 30-án tartott ülé
sében vette folytatólagos tárgyalás alá az uj 
szervezkedési szabályrendelet tervezetét. A 
tárgyalás menetét azonban rendkívül meglas
sítja azon körülmény, hogy a tervezet elké
szítésére kiküldött bizottság meglehetős felü
letes munkálatot terjesztett a képviselet elé. 
Sok benne a felesleges szoszaporitás, s nem
csak az egész tervezetnek, hanem egyes rész
leteinek is az egy boái litása feltűnően pon
gyola. Előfordulnak olyan esetek is, hogy 
ugyanazon irányban két helyen két külön
böző intézkedés foglaltatik, az meg nem is 
ritkaság, hogy az egyes intézkedések nem a 
maguk helyére vannak beillesztve. Mind ezek 
a hiányok valószínűleg abban lelhetik magya
rázatukat, hogy a tervezet több más város 
szabályrendeleteiből van összeállítva, anél
kül. bo^y a kellő összhangra megfelelő gond 
fordittatott volna. Ennek tulajdonítható a töb
bek között az is, hogy p Idául a gazda
sági tanácsos teendői közzé felvette a ter
vezet azt is, hogy „Számadása és felügyelete 
alá tartoznak a városi gátvédelmi anyagok 
és szerelvények is‘ ! — A képviselet sokat 
simít ezen a rendszertelenségen, de termé
szetesen mindannyiszor hosszabb mugyaruz- 
gutások árán. Ennek tulajdonítható, hogy a 
kedden este 7 óráig tartott ülésén mind
össze a poli.ni rinesterre, a jegyzői hivatalra, 
a gazdasági és u tanügyi taincso^ra vonatkozó 
fejezetek voltak letárgyalhatok. A lényeget 
érintő nevezetesebb változtatások, amiket a 
képviselet a tervezeten eszközölt a követke
zők : a polgármester teendői közé visszahe*

magyarázata, hogy az előadás sikerének 
illusztrálására ezekre és a következendökre 
hivalkozbassam:

Az első felvonásnak közép.*n jártak inár, 
mikor azon vettem észre magamat, hogy a 
teli kabátom lekivánkozik rólam. Meleg volt 
a színházban. — De ekkor eszembe jutóit, 
hogy hiszen én szökni akarok az előadásról; 
meg is indultam, de nem kifelé, hanem a 
ruhatár felé : levetni a téli kabátomat.

És úgy is tettem. Egészen belemeleged
tem az előadás élvezetébe. Mert amitől fáz
tam, az be nem következeit. A műkedvelők, 
azok az intelligens műkedvelők úgy bele- 
találták magokat szerepeikbe, mintha közü
lük egyiknek sem ez volna első kísérletük, 
pedig legtöbbjüknek ez volt.

Bizony ott maradtam én az előadás 
végéig, sőt végig néztem másnap is és szí
vesen irom meg a rcferádát. Szívesebben, 
mint a legelső-rendű színtársulat előadásáról, 
pedig olt az az élvezett is kínálkozik, hogy 
az ember a hibák tollhegyre tűzésével kedve 
szerint foglalkozliatik.

Bocsánatot kérve lehűt a kissé nagyon 
is bosszúra nyúlt bevezetésért, magára az 
előadásra térek át.

Azt már volt szerencsém jelezni, hogy 
az előadás általánosságban jó, igen jó volt. 
És jó volt részleteiben is. A műkedvelőknél 
szokásos lámpaláznak, szögletességnek, izga
tottságnak nyomait is alig lehetett itt-ott 
észrevenni.

A ezimszerepben Kova eh Elcfou? úrnő 
mutatott be úgy megjelenésében, mint játc-

lyeztettek a mezőrendőri ügyek, a főjegyző 
az iroda és a kézbesítések feletti felügyelet 
alól felmentetett, az iparügyek továbbra is 
az aljegyzőnél hagyattak s ugyanő bízatott meg 
az árvaszéki jegyzői teendőkkel is.

A szerdán délután tartott ülésen a városi 
adóhivatalra került a sor, a képviselőtestület 
azonban az egész fejezetet visszautasította a 
tervezetet készítő bizottsághoz, hogy az adó
ügyi tanácsos és a városi főjegyző; bevoná
sával dolgozza át ezt a részt. A házipénz
tárra, a főszámvevőre és a tisztiügyészre 
vonatkozó részt némi változtatásokkal elfo
gadták, valamint elfogadták a mérnöki hiva
talra vonatkozólag a szervezeti bizottság által 
pótlólag beterjesztett módosított tervezetet is. 
A szabályrendelet többi része azonban az 
idő előhaladottsága miatt a jövő héten tar
tandó újabb gyűlésre lialasztatott Mikecz 
József azon írásban beadott indítványával 
együtt, amely a szabályrendelet keretébe a 
bejelentési és cselédnyilvántartási hivatal fel
állítását czélozza.

— Hódolat a királynak. A törvényhatóság 
az őszi rendes közgyűlésen tudvalevőleg egy 
indítványt fogadott el. amely a koronás 
király iránti nemzeti bála méltó lerovását 

I czélozza abból az alkalomból, hogy a nem
zetet történelmünk in nagy alakjának saját 
költségén felállítandó érczszobrával ajándé
kozta meg. A királyi tett általános lelkesedés 
lángját gvujlotta meg vármegyénkben is, — 
a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
az indítvány pártolására — mely szerint t. i. 
O Felségének a nemzet az ország fővárosá
ban szobrot emel — az összes törvény- 
hatóságokat felkéri. Az inditványnyal tegnap
előtt foglalkozott Debreczcn város törvény
hatósága. Határozata — amint azt egyik 
debreczeni lapból olvassuk — a kővetkező:

S/.abolcsvármegye törvényhatósága fel
buzdulva O Felsége szeptember 25-én kelt 
magasztos elhatározása Mell, egy átiratban 
azt indítványozza, hogy O Felségéhez a 
törvényhatóságok egy-egy tagjaiból alakított 
diszküldöttség menesztessék, valamint hogy 
I. Ferencz József királyunk érczs/.obrát az 
ország összes törvényhatóságainak hozzá
járulásával a lő- és székvárosban állítsák fel.

A tanács azonban tekintettel arra, hogy 
Debreczen sz. kir. város közgyűlését) Felségé 
ezen lényéért legbensőbb bálájának és leg-

kábun és énekében egyaránt kivaló műked
velő-művésznőt, aki nemcsak otthonosságá
val, de szerepének gondos tanulmányra valló 
alakításával is a legtelj esebb elismerésre tette 
magát méltóvá. Bthizelgö kellemes hangjával 
s gyönyörű dalaival meg egészen elragadta a 
publikumot.

Yetély társnője: Viola Éva ifj. Soltész 
Gyuláné úrnőben talált megfelelő személye- 
sitöre, aki diadallal küzdött meg a legheve
sebb drámai jelenetekkel is.

A jólelkü özv Aha Györgyné szerepére 
talán keresve sem lehetett volna jobb sze- 
mélyesitőt találni Hónai Jenvnc úrnőnél, 
akinek jóságos bangliordozása úgy hnzzá- 
illett azokhoz a mesterséges ránczoklioz és 
ősz hajfürtökhöz.

Az Irján Etelka urhölgy Hokkánéját 
egyenesen a pompás jelző illeti meg, úgy 
eltalálta és mindvégig meg is tartotta a Ten
ger Adáin ház veszedelmének hangját.

Felhő Katicza szerepében pedig Hcncs 
Etelka urhölgy mutatott be igen kedves ala
kítást.

A férfiak közül Fátyol Ferkó szerepét 
Okolicmnyi Dezső ur játszotta, kinek elejétől 
végig átgondolt és átérzett játékán meglát
szott, hogy nem először mozgott ezúttal a 
világot jelentő deszkákon. Ar. iharosi csárda
beli jelenet becsületére vált volna bármelyik 
elsőrangú népszínmű énekesnek. Érzéssel éne
kelt nótái is zajos tetszésben részesüllek.

Aba András rendkívül nehéz szerepét 
Dauer Vilmos ur játszotta meg becsülettel,



forróbb köszönetének hódoló feliratában már 
kifejezést adott, — de tekintettel arra is, 
hogy ezen alkalomból a trón zsámolyánál, 
maradandó Írott bel ük ben már csaknem az 
egész-ország letette szivbeli érzelmeinek hála
teljes megnyilatkozását s tekintettel végre 
arra, hogy a tervbe vett hódoló díszküldött
ség az eddigi hasonló küldöttségeknél kisebb 
mérve által még sem hatna kellő fenynyel a 
nemzet hálájának kifejezésére, a muua részé
ről a hódoló díszküldöttség eszméjét elvileg 
sem pártolhatja s igy nem javasolja a város
nak abban való részvételét. Úgyszintén több 
okból nem pártolja az érczszobor felállítását 
sem, mivel különben is annak a törvény- 
hozás kebeléből kell kiindulni.

Helyesléssel hozzájárult a közgyűlés ehhez 
a javaslathoz is; dr. Wolafka Nándor püs
pök plébános azonban a város egész közön
sége állal ünnepelt aktus megörökítését is 
óhajtaná úgy, hogy az okt. 3-án lefolyt 
hódoló ünnep leírását, és az ott tartott beszé
deket, a közgyűlés jegyzőkönyvében megö
rökítsék, ami1: a közgyűlés szintén elfogadott.

— A városi mérnöki állás. Nyíregyháza 
város tisztimérnöki állása ismét üresedésben 
van. Küzdényi Szilárd ideiglenesen megvá
lasztott mérnök ugyanis, akinek megválasz
tásához a vármegye alispánja is hozzájárul
ván, immár véglegesen megválasztott tiszti- 
mérnöknek volt tekinthető, állásáról lemon
dott. Lemondásának oka az, hogy a képviselő- 
testület a rendes évi fizetésre vonatkozó 
kívánságait ugyan teljesíteni hajlandó volt, 
azt a kívánságát, hogy esetleges újbóli meg 
nem választatása, szolgálatából elbocsátása, 
avagy munkaképtelenné válása esetén részére 
az eltöltött szolgálati évek arányában vég
kielégítés adassák és ez részére szerződésilég 
biztosittassék, teljesíthetőnek nem találta A 
városi mérnöki állás tehát isnvt üresedés
ben van. — Megemlítjük egyidejűleg, hogy 
Vass János az egyelőre még szinten ideigle
nes minőségben megválasztott műszaki tiszt
viselő c hó 1-én elfoglalta állását.

— Választás a városnál. Nyíregyháza vá
rosánál az üresedésben volt iktatói és egy 
irnoki állás a múlt csütöi lökön tartott köz
gyűlésen töltetett be. Az előbbeni állásra 
Laszlavik József eddigi helyettes iktató, az 
utóbbira Nagy Gyula napdijas Írnok válasz
tatott meg.

pedig ez a szerep hatalmas próbaköve a leg
jobb drámai színészek képességeinek is.

Jó íz ű , tökéletes alakítás volt a dr. ifj. 
Bodnár István ur Tenger Adámja. Mintha 
csak neki Írtak volna. A hatást, amelyben a 
jól ellesett hanghordozásnak és mozdulatok
nak is jelentékeny része volt, csak növelte a 
pompás maszk.

Csík Vendel szerepében dr. Konthy Gyula 
ur, a régi jó műkedvelő keltett folyton de
rültséget, az ugri füles Clergő szerepében 
Szabó Lajos ur ügyeskedett, Szitha Pista 
Szabó IÁszló urban talált megfelelő szeme- 
lyesitőre. Tömjén János esperes í zerepében 
Hónai Jenó ur nyújtott olyan sikerült alakí
tást, hogy kívánni se lehet jobbat, Ballay 
Aladár ur pedig a Bálint szerepének felelt 
meg. A Csík Istók szerepét Murányi IÁszló 
ur, a (iyuri czigányét Pavlovics Sándor ur, 
a másik czigányét Scipiades Tibor ur látták 
el, a két előbbi azonban mint férfi és mint 
kezdő műkedvelő bizonyára nem veszi rósz 
néven, ha szives figyelmükbe ajánljuk azt a 
paradoxnak látszó mondást, hogy .kevesebb 
több lett volna !•

Végezetre hagytuk az öreg Benczét. Ezt 
a szerepet Dórics Ambrus ur, a város és a 
közel vidék jól ismert .Dórics bácsi “-ja vál
lalta el. Addig unszolták a nőegylet küldöttei, 
inig sikerült rábeszélni, hogy ezt a szerepet 
ő játsza el. Igazán .kolosszális* gondolat. 
lletven esztendőn felüli ujoncz műkedvelő! 
És Dórics bácsi engedett a kérésnek! Elját
szotta Benczét, az öreg mindenest. Maszk 
sem kellett hozzá. Nála természettől meg
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A h.-dorogi m a gy a r  püspök
ség a kópvise lőházban.
A képviselőház november 24-diki ülésén 

Rátkay László, a függ. és 48-as párt kiváló 
tehetségű tagja, a tőle megszokott lelkes és 
hazafias hangon, interpellálta a közoktatás- 
ügyi minisztert a Hajdú Dorogon felállítandó 
magyar püspökség ügyében.

Interperllációjában (vagy — a mint ő 
magyarosan nevezte: — nyilvános kérdésé
ben) kifejtette, hogy tisztában van azzal, 
miszerint az ily kérdések nagyon nehezen 
rendeződnek s hogy hosszú idő kell, míg 
megérlelődnek.

Azt is kijelentette, hogy egyáltalában 
nem barátja annak, hogy a telckezeti kérdé
sek a Ház elé hozassanak ; ezt csak a leg
ritkább esetben tartja megengedhetőnek. — 
De ezt a kérdést éppen azok közzé sorozza, 
melyek megengedik, sőt megkövetelik, hogy 
a Ház eié hozzassanak.

A görög kathohkmok az egyházi szer
tartásoknál régi idő óta az ó-szláv nyelvet 
használják. Bár a katli. egyház mindig töre
kedett a nyelv beli egységre, de ezt keresztül
vinni soha sem tudta és kivált a szláv nép
nek még Cyrill és Method idejében ki
vételesen megengedte az ó-szláv nyelv hasz
nálatát.

Kétségtelen, hogy annak meghatározása, 
hogy valamely felekezet szertartását mily 
nyelven tartja, tisztán a felekezet belügye, 
de ha tekintetbe vesszük, hogy a magyar 
nyelvről van szó, hogy szó van 200.000 
magyar lelek ügyéről, hogy a magyar nyelv 
a magyar állam egyik leghatalmasabb ki
fejezője, hogy c nyelvkérdés éppen azokban 
a vármegyékben merül fel, melyek nyélv 
tekintetében nem egészen a mieink: akkor 
tisztában leszünk azzal, hogy ez nem vallási 
kérdés, hanem a magyar nyelv — és vele a 
magyar nemzet ügye.

Az érdekelt görög-kalholikusok 50, sőt 
100 éve, hogy ezt a kérdést fölvetették, de 
különösen, hogy a közelebbi időkre menjek 
vissza — 1873-ban II.-Dorogon népgyűlé-t 
tartottak, melynél egy bizottságot küldöttek 
ki, hogy ez a bizottság a magyar gör.-kalh. 
püspökségnek II.-Dorogon leendő felállítása 
iránt kérelmezzen. De csupán püspöki kül- 
helynökséget nyertek, ami azonban a liturgia

volt a fehér haj. fehér bajusz, fehér szakáll. 
És aligha csalódunk, ha azt állítjuk hogy a 
műkedvelői előadás sikerében jelentékeny 
része van a Dórics bácsi nem mindennapi 
vállalkozásának. És .Dórics bácsi* meg is 
felelt a hozzá fűzött várakozásoknak! Elját
szotta Benczét a nöegylet jóvoltáért, — áldja 
meg az Isten is érte!

De ne feledkezzünk meg a karokról 
sem. Hiszen olyan kellemes látványt nyújtó 
.Leányok. — Legények.* sem minden színi 
előadáson láthatók, mint aminőben Eötvös 
Mariska, Horváth Ilonka, Kozma Irma, Mol
nár Matild, Pavlovits Hózsika, Schmidt Irénke, 
és Turnusz Anniba kisasszonyok, valamint 
Eötvös Pál, Horváth Bertalan, Milotay Gábor 
és Nemes Gábor urak gyönyörködtették az 
előadások közönségét. De nem csak megjele
nésük volt kellemes látvány, hanem az is, 
hogy nem álltak tétlenül, mint a rendes 
színészek karhölgyei és férfiai szoktak. Nem
csak benépesítették, hanem meg is elevenítet
ték a színpadot.

Hanem ez már jórészt a rendezd: dr. 
Trajtler Sámuel ur érdeme, aki igazi lelkese
déssel és fáradhatlansággal látta el ezt a 
nehéz feladatot.

A nézőtér szombaton teljesen megtelt s 
vasárnap este is, amikor a jegyek nagy ke- 
resletségének következtében az előadást meg
ismételték, ismét olyan szép szánni közönség 
gyűlt össze, hogy megirigyelték volna a szí
nész-direktorok, ha látták volna.

Xasquc.
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ügyét előbbre nem vitte. E kérdés 1883-ban 
törvényhozás tárgyát is képezte és a törvény 
meghagyásából az akkori miniszter, Trefort, 
kieszközölte a király engedélyét arra, hogy 
az előzetes lépéseket e kérdésben megtehesse.

Az ügy azután ismét elaludt s csak ez 
év január 30-án tárgyaltától t a házban egy 
kérvény kapc-án. A vallás és közoktatásügyi 
miniszternek akkori felelete egészen világos
nak és határozottnak nem mondható. A mi
niszter kijelentette, hogy a kormány felada
tát és kötelességét e kérdésben teljesen tisz
tán látja és hatáskörének korlátái közt kíván 
maradni, azonban mint a válasz későbbi 
részébe lálja, a miniszter arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ő sem kezdeményezőleg, 
sem informative e kérdésben állást nem fog
lalhat

Valóban megható, ha nézzük eme gör. 
kath. honpolgároknak azt az állhatatosságát, 
kitartását és türelmét, hogy vallási kérdésü
ket össze kapcsolva a hazaszeretet kérdésé
vel, századokon át folyvást felvetik. És való
ban megdöbbentő az a közöny, sőt ridegség, 
melylyel e kérdés a kath. főpapságnál, a 
kormánynál és magánál a háznál is találkozik.

Beterjeszti interpelláczióját.
„Interpelláczió a vallás és közoktatás

ügyi miniszterhez.
Felismerve azon rendkívül fontos érde

keket. melyekkel a magyar ajkú görög kath. 
püspökség felállítása s így a magyar államot 
illetőleg bir, hajlandó-e a vallásügyi kormány 
a felségtől nyeri, felhatalmazás alapján el
járni és odahatni, hogy a magyar ajkú gö- 
rög-katholikus püspökség Hajdu-Dorogon a 
római szentszékkel egyetértőleg minél előbb 
felállítva legyen.*

A szoc ia lizm u s története  
Szabo lcsvárm egyében.
Ez év tavaszán Tápió-S/.eléről (> munkás 

került Apagyra, ahol körülbelül 2 hónapig 
tartózkodtak. Ezen idő alatt a község népe
vei gyakran érintkeztek. Telítve lévén mind 
a hal munkás a szocializmus elveivel, a tár
salgásuk lőkép ezen elvekre terjedt ki. — 
Vasáinaponkint és esténként titokban gyü
lekezések tartattak, amelyeken a szocialista 
lapok brutális czikkei olvas:attak fel a mun
kások által, kísérvén e czikkeket olyan kom
mentárokkal, amelyek közeli viszonyban vol
tak a hallgatóság helyzetével, panaszaival, 
sérelmeivel és ki1 ánságaival.

A rokonszenv, az uj és szokatlan esz
mék iránt nőttön nőtt, annál is inkább, mert 
a vármegyében tényleg létező szegényedés, 
valamint a köznépnek bizonyos vonatkozá
sokban való tehetetlensége felette kedvező 
előfeltételeket látszottak adni a tanok nép
szerűsítéséhez.

Beszéltek ezeken az összejöveteleken a 
parasztok nyomorúságos helyzetéről, az igaz
ságtalanságokról, miket a hatóságok és a 
föld urai részéről tűrnek évek óta, az adó 
nagyságáról, a föld egyenlő felosztásáról, u 
teljes egyenlőségről, az űr és a paraszt kö
zötti különbség megkülönböztetéséről, az olcsó 
napszámról és ehhez hasonló általános kér
désekről, amelyeknek vitatása hogy nem 
maradhatott hatás nélkül a hallgatóságra, 
csak természetes, már csak azon varázsnál 
fogva is, amelyek a szoczialista lapok által a 
szocializmus győzelme esetére kilátásba helye
zett légvárak és ködiatyolképek szépségei 
önkénytelenül támadnak.

így történt aztán, hogy a hatóság figyel
mét elkerülve, a hat munkás csakhamar meg- 
hóditotta a szoczializmus elveinek a könnyen 
clszedithetö apagyi munkásokat. Megismer
kedvén ekként a szoczializmus központi ve
zetőivel, azok derűre borúra küldözgetek az 
apagyiak nyakára a szoczialista lapokat, 
amelyek méginkább megerősítették a tudat
lan olvasó közönséget a szoczialismus győ
zelme esetére hirdetett aranykor hitében.

Az érdeklődés és rokonszenv csakbamar 
átcsapott a szomszéd községekbe is, úgy
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hogy alig egy pár hétre a tápió-szelei szo
cialista munkások eltávozása után már Le
veleken, Napkoron, Ruinocsaházán és Ibrony- 
ban is észlelni lehet a szoczializinus iránti 
érdeklődést, sőt az ahhoz való csatlakozást.
A csatlakozással egyidejűleg mindenüvé száz
számra érkeznek a s/.oczialista lapok ingyen 
példányai és kedvencz olvasmányaivá válnak 
a köznépnek, amely mohón szívja be a tár
sadalmi rend felforgatását, valamint a köz
nép helyzetének javulását hirdető elveket.

A hatóság alig sejt még valamit, mert 
összejöveteleiket titokban, éjjel tartják s 
ügyelnek arra, hogy egy-egy helyen nagy 
tömegekben ne jöjjenek össze, amiként azt 
a szocialista lapok előírják. Legtöbb helyen 
a jómódú parasztgazdák is csatlakoznak a 
munkásokhoz, úgy hogy a nevezett falvakban 
ma már alig akad egy pár ember, aki büsz
kén ne nevezné magát „czucilistá“-nak. —
A fogalom értelme előttük zavaros s főkép 
azt látszik jelenteni, hogy az urak földjét 
fel fogják osztani s mindenkinek egyenlő 
darab jut. Szegény ember nem lesz s min
denki maga művelvén földjét, beáll a teljes 
egyenlőség, ahol adót sem kell fizetni, mert 
az államnak semmi szükséglete nincs. Ebben 
az állapotban hivatalnokok sem lesznek, 
annál kevésbbé katonaság, mert a világ egész 
népessége egy közös társadalommá olvadt 
össze. Fog az olvasó közönségen a lapok 
buzdítása is, hogy a valódi szoczializmusnak 
életét és vérét is fel kell áldoznia elveiért, s 
ezért ha valahol nyíltan jelentkezik a szoczi- 
alisták mozgalma, az elkeseredés és elszánt
ság felette nagy. meg oly okok miatt is, 
amelyek a szenvedély magasabb fokának fel
keltéséhez épen nem alkalmasak.

A szoczializmus terjedésének hulláma az 
említett községeken tulcsap s ma már Karász, 
Mihálydi, Ó-Fehérté, Tétli, Thass. Szakoly, 
Balkány, Nagy-Kál ó, Keék és Petneházának 
elöljáróságától, illetőleg a jáiási lőszolgabirá - 
tói is beérkezett a hivatalos jelentés, amely 
a szoczialismus rohamos fejlődéséről számol be.

A szoczialisták immár erőszakos fellé
pést is rögtönöztek, még pedig Kárászon 
betörtek a postaimat.dba a szocziahsta lapok 
után. Nagyobb jogtalanság elkövetve nem 
lelt. Mihály dibun b<jelentés nélkül formális 
népgyűlést tartottak, amelyen sérelmeiket 
megbeszélték s olyan h.itarozalot hoztuk, 
amely alaposan beleütközik a büntető tör
vénybe. Az ügy a kir ügyészségnél van. Leve
leken az ott vizsgálatot tartó főszolgabiió 
jelenlétéről â szoczialisták tudomást vevén, 
a szoczialisták a község-háza előtt össze
gyülekeztek s fenyegető magatartásukkal veszé
lyeztették a község békéjét. A főszolgabíró 
csillapítani kezdte őket, mire a tömegből 
kivált egy suhancz, a főszolgabíró kezéből 
kiragadta az iratokat s darabokra tépte. Az 
ügy szintén az ügyészséget foglalkoztatja.

A vármegye hatósága amint tudomást 
vett a szocialiamus rohamos terjedéséről, 
nyomban megtette azokat az intézkedéseket 
a melyek az adott körülmények között szük
ségeseknek mutatkoztak. Az alispán mindenek
előtt oda utasította a főszolgabírókat és a 
köz-yi elöljáróságokat, hogy a békét lenke- 
dök panaszait hallgassák meg s a mennyi
ben azok teljesíthetők, azt vagy közvetlenül 
orvosolják, vagy azok mibenlétéről azonnal 
jelentest tegyenek. Egy-két helyen ez a ren
delkezés is hatásosnak bizonyult.

Csak az a haj, hogy a legtöbb inficziált 
községben a bíró is szocziahsta, s igy vagy 
nem terjesztetik elő a panasz, vagy maga a 
bíró az, aki útját állja annak, hogy az or
voslással a mozgalom elfojtassék.

Intézkedett továbbá az alispán arról is, 
hogy a különösen veszélyeztetett pontokon 
csendőrség legyen állandóan kéznél. E czél- 
ból Karászban, Ramocsaházán, Ófehér tón, 
Apagyon és Szakolyban ideiglenes csendőr
állomásokat létesített, a hol pedig csendőr
ség különben is volt, ott az állomány meg
erősítéséről gondoskodott, Nyíregyházán egy 
hatvan tagból álló csendőr különítmény el

helyezését tette lehetővé, hegy a tavaszra, 
amidőn a szocziahsta mozgalom nagyobb 
arányú és veszedelmesebb jelentkezése kö- 
vetkezhetik be, a karhatalom kéznél legyen.

Felhívást intézett továbbá a felső lisza- 
vidéki gazdasági egyesülethez azon czelból, 
hogy tegye a szocializmus terjedésének okát 
tanulmánya tárgyává s közölje vele azon 
módozatokat, amelyek alkalmazásával a terje
dés meggátolható, s a mozgalom csirájában 
elfojtható.

Ezenkívül különös figyelmeztetés intéz
teiéit a községek elöljáróságához, hogy a 
közigazgatásban közvetlenséget, előzékeny 
bánásmódot és szolgálat-készséget tanúsít
sanak.

Egyelőre — tekintettel a szociálisták 
békés magatartására — gyökeresebb orvos- 
szer alkalmazását időszerűtlennek találta az 
alispán annál is inkább, mert a súlyosabb 
eszközök igénybevétele csak mérgesítené a 
helyzetet, s ok nélkül keserítené a szoczialis- 
tákat.

Mindezen intézkedések rendkívüli jó ha* 
lássál voltak, s nagy részben tulajdoníthatók 
azoknak hogy a szoczialisták tevékenysége 
tetlen maradt és meglorlandó magatartást 
alig tanúsítottak. Várható ezekből ítélve, hogy 
vármegyénkben a szocziaiismus romboló ha
talmával érvényesülni nem fog, s hogy jövőre 
nézve is megmarad csupán meggyőződésnek 
a melyet lelketlen izgatok valamint a szoczi- 
alista lapoknak nyakatekert gondolkodású 
czikkei keltettek.

Hírek.
Kinevezés. Br. Ftilitzsch Bertliold 

főispán Mezössy L/Uzló végzett joghallgatót 
a vármegyéhez közigazgatási gyakornokká 
nevezte ki.

—  Megerősítés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Secnzlay Láazló okleveles mér
nöknek, Szesztay Károly helybeli ügyvéd 
fiinak, a kir. József-műegyetemen a pálya
udvarok berendezésének tanából magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyta, és őt e minő
ségében megerősi tette.

— Hivatal vizsgálat. Br. Feilitzsch Ber- 
thold főispán november hó 29-én a nyirbog- 
dányi járás főszolgabírói hivatalát, november 
30-án púiig a nyírbátori járás főszolgabírói 
hivatalai vizsgálta meg.

—  A vármegyei közkórház épitése. A
belügyminiszter tegnap hosszú leiratban vá
laszolt a törvényhatósági közgyűlésnek a 
Nyíregyházán építendő közkórház tárgyában 
teli felterjesztésére. A leirat részletesen ki
terjeszkedik a bemutatott tervekre, s a köz
gyűlési határozatra, s azokon több, de kisebb 
jelentőségű változtatásokat rendel meg. Az 
építést különben jóváhagyja, s elrendeli, hogy 
mindennemű munkálatokra az egység árak 
egybeállítása mellett minél előbb hirdettessék 
meg az ajánlati versenytárgyalás. - •  A leirat 
figyelmébe ajánlja a törvényhatóságnak, hogy 
az építés minél előbb történendő megkezdése 
iránt azonnal legye meg a kellő intézkedé
seket, sebből a szempontból a miniszter maga 
is eláll néhány oly pótlás követelésétől, 
amelyek a kórház építésének megkezdését 
elodáznák. — Bizonyos tehát immár, hogy 
a kórház legközelebb, előre láthatólag kora 
tavaszszal épülni fog.

—  lij ügyvéd. A debreczeni ügyvédi ka
mun dr. Wrintner Samu ügyvédet Nyir-Bátor 
széklulylyel, az ügyvédek névjegyzékébe fel
vette.

—  Dalestély. Eléggé egyhangú társa
dalmi életünkben mindenkor egy-egy kedves 
emlékű összejövetel a városi dalegylet által 
rendezett dal stély s épen ezért ölömmel 
jelezzük, hogy e/on rég nélkülözött estélyek 
rendezésűt hirn vés dalosaink ismét felnyi
tották s ezeknek elsőjét deczember hó 5-én, 
vasárnap, a Korona szálló dísztermében tar- 
tandják meg. Oly nagyszabású programmol

állapított meg ezen estélyre dalárdánk, annyi 
uj darabot készül bemulatni, hogy eltekintve 
ezen estélyek rég megállapított jó hírnevé
től, már maga ezen programúi is biztosítja 
a deczember 5-iki dalestély magas színvona
lát. Két szép uj magyar dalegyvelcg a leg
kedveltebb ujabbkori dalokból összeállítva, 
egy nagyszabású uj műdarab s ujilásként 
Mayer Ferencz kitűnő baritonistának soló 
éneke fog bemutatóra kerülni. Olvasó közön
ségünk bizonyára örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy derék dalosaink fáradságát 
megjelenésével megjutalmazza s hogy úgy 
magának, mint az egyletnek kedves emlékű 
estelyt biztosítson. Az estély műsora a követ
kező: 1. Dalünnepen, férfikar, Tliern Károly - 
tói. 2. Fehér galamb, (uj) dalegyveleg Szcnt- 
irmay Elemértől. 3. Vándor dal a Granadai 
éj operából, (uj) bariton soló, liarmonium 
kísérettel, énekli Mayer Ferencz. 4. Honlidal, 
(uj) férfikar, Iluber Károlyi ól. 5. Népdal
egyveleg (uj) Nádor Károlytól. G. Bordal az 
Ernani operából.

—  Köszönet nyilvánítás. Mindazon úrhöl- 
gyeknek és uraknak és pedig a szereplőknek : 
Rónai Jenőné, Kovách Elekné, ifj. Soltész 
Gyuláné, Bencs Etelka, Irján Etelka, Turnusz 
Amália, Pauur Vilmos, Okolicsányi Dezső, 
ifj. Bodnár István, Ballay Aladár, dr. Konthy 
Gyula, Murányi László, Szabó Lajos, Szabó 
László, Rónai Jenő, Dórics Ambrus, Pavlo- 
vits Sándor és a karnak: Eötvös Mariska, 
Horváth Ilonka, Kozma Irma, Molnár Maliid, 
Pavlovits Rozsika, Schmidt írónké, Turnusz 
Amália, Eötvös Pál, Horváth Bertalan, Milo- 
tay Gábor, Nemes Gábor, továbbá dr. Trajt- 
ler Soma rendezőnek, Soltész Gyula intéző
nek, Vajda Dezső súgónak es Santroch 
Alajos karmesnek, akik a jótékony nőegy
let által rendezett műkedvelői előadáson részt 
venni, s az előadás sikerét lekötelező szíves
séggel előmozdítani kegyesek voltak, az egylet, 
nevében ez utón is hálás köszönetét mond: 
A nöcijylct elnökscyc.

—  A márcziusi események félszázados 
ünnepe. A magyar szabadságnapjának ötve
nedik évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnep megbeszélése czéljából a kiküldött 
nagy bizottság vasárnap Budipesten a Royal- 
szálló termében ülést tartótt, amelyen a 
magyar író- és művészvilág képviselői nagy 
számmal jelenlek meg. Jókai Mór, a márczius 
15-iki szónok, akit lelkes eljenzéssel fogadtuk, 
nagy hatású üdvözlő beszéddel nyitotta meg 
az értekezletet, s a beszédét kővető viharos 
éljenzés és taps elhangzása után Feszty 
Árpád állott föl, hogy rövid vonásokban 
vázolja azt a tervet, mely a legszebben és a 
leghatásosabban emelné érvényre a neveze
tes nap jelentőségét, s amely egy nagy disz- 
menit formájában volna megvalósítandó. 
Rákosi Jenő márczius 15-ének jelentőséget 
méltatta, Zala György pedig kijelentette, 
hogy a magyar képzőművészet lelkesedéssel 
csatlakozik az ünnephez. Szathmári Mór a 
saj tó j ie  vében szólt, s indítványozta, hogy 
válaszszák meg Feszty Árpádot az egész 
mozgalom főrendezőjének. Ezt az indítványt 
a bizottság éljenzéssel fogadta. Margittay 
Tihamér a végrehajtó, a művészi és a ren
dező-bizottság megalakulásáról tett jelentést. 
Herczegh Mihály rektor indítványára Fenyő 
Sándor és Jókai Nór felszólalása után elha
tározták, hogy úgy az egyetemi ifjúságnak, 
mint a nemzeti szövetségnek és egyáltalán 
az összes hazafias és kulturális tényezőknek 
bevonásával rendezik az ünnepet. — Hát 
nálunk nem volna-e időszerű már most elő- 
ké-ziteni a márczius 15-iki események 50 
éves évfordulójának méltó megünneplését ?

Halálozás. Vettük a kövekező gyász
jelentést: Mélyen elszornorodolt, s megtört 
szívvel tu latjuk .i feledhetetlen legjobb anyá
ink, anyósnak, nagyanyának, testvérnek özv. 
Barzó Anndrásné szül. Adaniovics Zsuzsánná- 
nak ez évi november hó '29-én, életének Gö-ik 
évében történt gyászos elhuny tát. A boldo
gult nak hült tetemei folyó hó 30-án, délután 
3 órakor, uz llj-utc/. i II. száinii li íztől fog- 
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vasút melletti sirkertbc örök nyugalomra 
tétetni. Nyíregyháza. 1897. november 29-én. 
Legyen áldott emléke! Gyermekei: Barzó 
Juliánná, özv. Jelenovics Dánielné gyermekei
vel. Barzó Zsuzsánna férjezett Király Sándorné 
férjével és gyermekeivel. Barzó Mihály nejé
vel és gyermekével. Barzó Pál nejével és 
gyermekeivel. Barzó István nejével és gyer
mekeivel. Barzó György. Testvére: Adamo- 
vics János nejével es gyermekeivel.

— Halifax híveihez. A beállott hideg idő
járás életre keltette a korcsolyázó egyletet 
is. A pazonyi út mentén levő jégpálya a leg
közelebbi kedvező napon megnyílik. A meg
nyitást a Jakobovics Fanny kisasszony do
hánytőzsdéjénél kitűzendő ismeretes piros 
zászlócska fogja jelezni. Ugyanott válthatók 
az évad- és a napi-jegyek is.

— Szinház. Deák Péter színigazgató, aki 
tudvalevőleg a színházat január és február 
hónapokra kibérelte s aki az ez idő alatt tar
tandó előadásokra a hatósági engedélyt is 
megkapta a városi tanácstól, táviratilag ér
tesítette Sztárok Ferencz rendőrkapitányt, 
hogy Nagy-Károlyban, ahol társulatával ez 
idő szerint tartózkodik, előadásait deezember 
hó 8-án befejezi s már ekkor óhajtja Nyír
egyházán megkezdeni az előadásokat.

—  Wlassics a hazai iparért. W lassics Gyula 
közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az 
iskolák szükségleteiket magyar gyárosoknál 
szerezzék be. Ugyanezt minden miniszter meg 
lehetné a maga hatáskörében.

—  Előmunkálati engedély meghosszabbitása. 
A keresked-lemügyi miniszter Cs. Lázár 
Elemérnek, az ecsedi láp lecsapoló társulat 
mérnökének a magyar királyi államvasutak 
Nagy-Károly állomásától Kaplony, Kálmánd, 
Börvely, Vállaj, Mérk, N.-Keséd, Ny.-Csaholy, 
Nagy- és Kis-Kocsord községek érintésével 
a nyíregyháza—málé-szalkai h. érd. vasút 
Mátc-Szalka állomásáig ré-zbrn az ecsedi-láp- 
csatorna töltést in vezetendő szabványos nyom
távolságú, li. é. gőz.mo/donyu visut-vonalra, 
az 189t>. évi október hó 9-én kelt rendette! 
kiadott előmunkálati engedi ly érvényét a 
lejárattól számítandó további egy év tarta
mára meghosszabbította.

— A vásárvámszedés bérbeadása. Nyíregy
háza város vásárvámszedési jogával egy idő 
óta különös helyzetben van A vásárvám
tarifát fel akarják emelni, az uj tarifa készen 
is van, a vármegye azonban az erre vonat
kozó szabályrenddet megfelelő átdolgozását 
is kívánta a várostól. Mig tehát ezek jogerős 
elbírálás alá kerülnek, a város csak ideig
lenesen és feltételesen adja bérbe a vásár
vámszedési jogot. A jövő évre vonatkozólag 
november 29-én megtartott árverésen épen 
ezen bizonytalanság miatt az eddigi bérlő 
csuk 5109 Irtot ajánlott, mig egy másik 
pályázó 100 írttal többet ajánlott ugyan, de 
az árverési feltételekkel ellentétes teltételek/ 
mellett. A képviselőtestület tegnap délután 
akként határozott, hogy ha Spüz Ferencz 
lemond & folyó évre a sertésvész indokából 
támasztott kártérítési igényéről, amelyet a 
kepviselőtestület méltányossági okokbol már 
elvben elhatározott, az esetben vele a szer
ződést megköttetni rendelte.

—  Lesz már aranypénzünk. A körmöcz- 
bányai pénzverde jelentéséből olvassuk, hogy 
ez év folyamán 770,000 darab arany húsz
koronást, 14.400,000 kor. értékben és 200,000 
darab tizkoronást 2.000,000 kor. értékben ver
tek ki.

—  Amrum. Nagyon megtetszhetett Hirach 
József nyíregyházi lakosnak ez a medvemor- 
mogáshoz hasonló név. Született ugyanis egy 
kis fiacskája, akit ő a saját vallási rítusa 
szerint Amrum névre „kereszteltctelt* meg. 
A családi örömet be kellett jelenteni a pol
gári anyaköuyvvezetői hivatalban is. Itt azon 
bán nem akarták elfogadni a kü'önös hang
zású nevet, és pedig annál kevésbb.*, mert a 
magyar kereszt-, vagyis az utó-nevek jegy
zék", amelynek megfelelően azok az anya- 
könyvekbe bejegyzendők, sem ismeri azt a 
nevet, de megfelelő magyar fordítását sem.

N Y I H E  «  Y H  Á Z A.

llirsch József ragaszkodott és ragaszkodik az 
Amrum névhez, s igy történt, hogy ma már 
Szabolcsvármegye alispánjának döntése alá 
került az a kérdés, hogy mi legyen a kis 
Amrummal, milyen néven kerüljön bele az 
anyakönyvbe ?

— Égő ravatal. Nagy-Kállóban egy dús
gazdag parasztgazda, Marján György temeté
sén játszódott le a következő rémes jelenet. 
Kitelték a koporsót az udvarra, a rokonság 
sírva állta körül a ravatalt. — A gyászolók 
közül többen a görög katholikus ceremónia 
szerint igyekezlek a halott mellett álló pap 
kezében megcsókolni a keresztet, e közben 
egy kis leány feldöntötte a körös-körül égő 
viaszgyertyák egyikét. A láng belekapott egy 
koszorú szalagjába, majd a koszorú is égni 
kezdett, ettől lobbot vetett a szemfedő is; a 
lángban álló ravatal mellől sikoltozva futottak 
szét a gyászolók, mig végre a temetésen 
jelen volt papok letépték a lángoló koszo
kat és elfojtották a tüzet.

— A Magyar Hírlapról. A Magyar Hírlap 
első és legnagyobb czélja az, hogy a magyar 
műveltséget terjessze és erősítse. Politikája 
ennélfogva mindenekelőtt magyar. Mindent 
tesz a magyarságért és nem alkuszik e rész
ben senkivel sem. A Magyar Hírlap párton- 
kivüli újság. Iránya teljesen független, de 
nem a közjogi ellenzék felfogása szerint, 
hanem a politikailag teljesen szabad, le nem 
kötött gondolkodás szerint. — Ilyen módon 
külön áll a „Magyar Hírlap" ; külön és együtt 
a radikális és szabadelvű közvéleménynyel. 
A kormány kormányoz, ahogy tud, az ellen
zék támad, ahogy az ereje bírja; a „Magyar 
Hírlap" pedig ellenőrzi mindkettőt a közügy 
javának a szempontjából. — Demokráczia! 
Ez a „Magyar Hírlap" jelszava, vezető gon
dolata. Le a czimekben rejlő hatalommal! 
Előre a magyar polgárság érdekeivel! Meg 
pedig az egész ország polgárságáéval, nem
csak azokéval, akik Budapesten laknak. — 
A gazdaság életbevágó kérdéseivel a lehető 
legnagyobb alapossággal s a legnagyobb 
részletességgel foglalkozik a „Magyar Hírlap". 
Szépirodalmi közleményei egyetlen egy lap
nak’ sincsenek oly bőséggel és oly változatos, 
kiváló forrásokból, m inta „Migyar Hirlap"- 
nak. — A magyar szépirodalom első ferlia, 
Jókai Mór, a „Magyar Hírlap" számára irja 
legszebb müveit s legközelebb rendkívül érde
kes, — eredeti uj regényt is közöl tőle a 
„Magyar Hírlap". Kívüle a legjobb erők 
látják el a tárcza-rovatot és a regenycsar- 
nokot, amelyet kónyvalakban bocsát közre a 
lap. A magyar társadalom minden érdekes 
eseményéről beszámol a „Magyar Hírlap", 
amelynek erre a czélra „Társaság" czimmcl 
külön rovata van. Egyéb rovatai is rend
kívül gazdagok, megbízhatok, tárgyilagosak. 
A „Magyar Hírlap" a következő szezonban 
a szabadságharcz jubileumára érdekes és 
nagybecsű meglepetéssel kedveskedik közön
ségének. A karácsonyi album, amely évente 
irodalmi esemény szokott lenni, már jórész
ben készen van. Az idei karácsonyi album, 
amelyet ismét Fenyő Sándor szerkeszt, nem 
kvaralakunak készül, mint a régiek voltak, 
hanem nagy oktávulakuak. így olyan lesz a 
maga 200 oldalával, mint egy testes könyv. 
Könnyen meg lehet majd őrizni s eltenni 
könyvtárba, amit meg is érdemel, mert iga
zán becses lesz. — Úgy irodalmi, mint 
illusztrácziós része a legjobb lesz, amit ebben 
a nemben a magyar Írók es művészek mai 
napság adhatnak. Az előfizetők még karácsony 
előtt megkapják a gyönyörű albumot, amely
nek az előállítása jóformán többe kerül, mint 
amennyit a „Magyar Hírlap* egy havi elő
fizetési ára kitesz. A „Magyar Hírlap" c/.« n- 
kívül más kedvezményekben is részesíti elő
fizetőit. A „Kis Világ" t/.imü képes gyermek
lapot negyedévenkint őo krajczárjával kapják; 
az „Évszak" czimü gazdag tartalmú, gyö
nyörűen illusztrált divatlapot pedig feláron, 
negyedévenként G5 krjával. — A szerkesztői 
üz netek rovatát) in az előfizetőinek díjmen
tesen ad a lap lelvilágo itást minden kérdés
ben, amely őket érdekli. Az újonnan belépő

előfizetőinek díjmentesen küldi meg a Magyar 
Hírlap Jókai Mórnak, a magyar irodalom 
atyamesterének, október elsejétől fogvae 
Magyar Hírlapban megjelent tárczáit.

C S A R N O K .  

Iroda lom  óo politika.*)
I r t a : M ikszáth  K álm án ,

Egy hírlapírói banketten, gondolom Rá
kosi Jenő fejtegette, hogy Magyarországon a 
politika és irodalom kölcsönösen terméke
nyítették meg egymást, hol az egyik a má
sikat, hol a másik az egyiket és csak azt 
nem lehet tudni, melyikük volt a nő és me
lyikük a férfi.

Valóságosan úgy volt, mintha házastár
sak lennének, hatva egymásra és támogatva 
egymást. Statusférfiak, a közélet kimagasló 
alakjai állottak össze, hogy egy-egy irodalmi 
munkát kinyomathassanak. Ha magok nem 
tehették, fogtak valami szürke, gazdag em
bert, annak csak egy intés kellett. A nagy- 
látásuak lelkesedtek az irodalom emelésén, 
a rövidlátásuak pedig engedelmeskedtek az 
okosaknak. Milyen tiszteletre méltó szamaraink 
voltak régente!

A politika és irodalom egy ugyanazon 
kemenezében sült azon egy tűznél. Kölcsey 
csinált politikát és irt verseket. A verseibe 
politikát kevert, a politikába poezist. Vörös- 
inarthy Mihály együtt vitatkozott Deák Fe- 
renczczel, ki délutánonkiut ott szíttá kaba- 
noszait egy karszékben a Ráth Mór könyves 
boltjában, lesve a megjelenő uj könyveket.

Tudvalevő róla, hogy minden kis verset 
elolvasott azzal az indokolással:

— Mégis kiváncsi vagyok, mit mondhat 
valaki nyolc/, sorban, amely alá oda irja a 
nevét.

Kegyetlen és merész kritikus volt külön
ben s egyszer olyas valamit nem talált 
szépnek, amire kárörvendve jegyző meg Bonis 
Samu:

— No azt pedig Shakespeare irta, uram- 
bályám.

Deák rámordult nagy flegmával:
— A patkány se szép, Samu fiam, pedig 

az úristen teremtette.
Gróf Széchenyi István esze, bár nagy 

államférfit! volt, bizonyos poétái intuitióval 
volt megpatkolva és sokkal hivebben irta le 
a forradalmat negyvennyolez elölt, hogy 
miképen Jog jönni, mint ahogy leírta negyven
nyolez után Horváth Mihály, hogy miképen 
jött. Csodálatosan volt akkor a politikus < s 
iró megalkotva, úgyszólván egy anyagból, 
mint az akkori hatos es huszas, mindenik- 
volt réz is, ezüst is, csakhogy az egyikben 
az ezüst a túlnyomó a másikban a réz.

Báró Kemény Zsigmond délelőtt a minisz
terekkel konferált, vacsora előtt vezérczik- 
keket irt, vacsora után regényt — es mégis 
okos embernek tartotta mindenki, még a 
kortesnóla is: „Habár poros a kabátja — 
Deák Ferencz a barátja."

A piros bársony székben ült báró Eötvös 
József s egy-egy nagy beszédet elmondván, 
mikor lecsillapodott az éljenzaj, kigyult arcza 
felvette hétköznapi sápadtságát, feje lankad- 
tan lehanyatlott, homlokára sugarak s/áltak, 
merengő kék szeme elsiklofl uicssz .* a kép
viselők feje fölött. Az az, hogy n in is volt 
óit képviselői fej. Egy fürge tündér nyom
ban e takarította előle a honatyákat s Jo.n- 
bos, susogó fákat hozott helyettük patakok
kal, virágokkal. Néha idegesen nyűit a cz« i Li
zájához . . . s öreg képviselőknél láttam 
emlékül ellett költemény-embriókat, melyeket 
papírjain talállak:

„Tavalyi fám gyümölcsöt hoza már . . . "

•  A S inger és Wolfner ceég A’tál 1 9d-ru 
kiadott „Almanach- előszava. Az almanach ái.i 
1 forint. Kaphat) minden könyvkereskedésben
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Hiszen a miniszter után ina is találni 
néha ott felejtett fragmentumot, de az most 
ilyenforma:

Majláth püspök által felfüggesztett pro
fesszor ügyében felelni.

* **
Vagy húsz év múlt el s az irodalom és 

politika nincs többó közösségben. Elváltak 
asztaltól, ágytól. Az ágy az irodalomnak 
jutott, hánykolódik benne, sem elaludni nem 
tud. sem ébren lenni; a terített asztal a 
politikának jutott, erőlködik is rajta, hogy 
fölforditsa. De nemcsak elváltak, kezdik egy
mást lenézni kölcsönösen.

Az iró politikusok kivesztek, azaz vannak 
még Írók bent a parlamentben, de azokat 
idegen, excentrikus lényeknek tekintik, mint 
a hogy veszik például Trencsénben a vadon 
nőtt szőlőtőkét. Trencsénben az csak dísz
növény . . . Mit keres itt? Gyümölcsöt nem 
hozhat, nem neki való a talaj.

De viszont az irók is úgy veszik a poli
tikát, mint az énekes madarak a diófát. liá- 
szállanak, mert csalogató leeresztett szárnyak
kal pihenni gallyain, de tudják, hogy kigő
zölgése ártalmas a hangjuknak.

Legjobban lehetett megtigyelni e különös 
változást Jókain. Húsz év előtt őt is úgy 
vették, mint kiváló politikust, mert nagy iró. 
Beszédei roppant hatást keltettek, a Teréz
városban egy hatalmas minisztert bukkantott 
meg, zászlóit diadalmasan lehetett volna 
v gig hordozni az ország minden kerületében.

S mi történt húsz év után?
Húsz év után mindenki azzal állt elő, 

hogy Jókai nem ért a politikához.
Lehet, hogy nem is értett hozzá, de ezt 

minduntalan szemére vetették, üldözték vele, 
ujjal mutogattak rá: „Nem ért a politikához, 
nem ért*. Mintha folytonos szemrehányást 
tennének neki azért a nyomorult mandá
tumért: „Itt van és nem ért a politikához*.

És ott volt Demkó Bál is, Urbanovszky 
is es ott voltak százan és szazán és azoknak 
senki se tett szemrehányást, azok mind értet
tek a politikához, mert nem nyomta le őket 
az a dehonestáló körülmény, hogy egy gyö
nyörűséges könyvtárt írtak össze Magyar- 
országnak.

Szomorú dolog ez < s rejtélyes. Az em
ber tűnődve kutat. kérdez. Mi okozta a távo
lodást? Kiben van a hiba? Mikor kezdődött 
és mik voltak a frázisai? Meddig fog tartani 
és mi lehetne a orvossága ?

* **
Egy este e fölötti töprengésemben alud

tam el. Álmomban szétnyílt a fal és egy sár
kány bontakozott ki belőle. (Gyakran álmo
dom sárkánynyal.)

— Ha már annyira érdekel a théma, — 
szólt hozzám a sárkány, — miért nem kérde
zed meg a haza bölcsét?

— A haza bölcsét ? - feleltem csodál
kozva — Hiszen ő már meghalt és nem 
felelhet.

A sárkány megrázta mind a hét fejét.
— Ö megvan, — monda titokzatosan.
— És hol található?
— Szép asszonyok ujjaiban laknak a 

lelkek.
Ejh, bolond egy álom ! gondoltam ma

gamban, a mikor fölébredtem. De megval
lom, némileg megragadott és nem ment ki 
eszemből, a mit a sárkány mondott, hogy 
az elhalt lelkek szép asszonyok ujjaiban lak
nak : nem is olyan rossz Ízlés ott lakni 
rózsaszín körömmel fedett házikóban.

Lám, a vén kujonnak a sárkánynak, 
milyen ötletei vannak! Nyilván ez ette a szüze
ket abban a bizonyos fekete posztóval bevont 
mesebeli városban . . .

Es ime, rá nehány napra a véletlen 
olyan társaságba vitt, a hol a spiritimussal 
mulattak. Az egész esztendőt dominálta 
nálunk ez a divat kivált a hosszú teli esté

ken. A salonokban kezdtek fade-ak lenni az 
élők, hát oda kellett invitálni a halottakat. 
Jámbor pénzváltó, ha egy ezüst forintos kerül 
a kezedbe, forgasd meg kegyelettel, mert 
királyok, költők és államférfiak lelke szaladt 
rajta keresztül . . .

Egy ezüst forintos engedelmesen moz
gott és szaladgált ide-oda két ideges asszonyka 
szép ujja alatt a körbe állított abéczén. A 
lelkek pedig jöttek-mentek és felelgettek a 
hüledező asszonykáknak, mint a diákok.

Jöttek tarkán, XIV. Lajos, Jeanette D’Arc 
és egy agyonvert kecskeméti juhászbojtár. 
Az asszonyok pedig sikongattak, borzongtuk 
és jegyezték a betűket.

Erre aztán nekem is eszembe jutott a 
sárkány mondása (nini, szinte igaz kezd lenni) 
os eszembe jutott a thémám, hogy az iroda
lom és politika miért távolodott el egymás
tól s mikor kerül ismét össze? Kértem 
a hölgyeket, hogy kérdezzük meg Deák 
Ferencztől.

Deák állításuk szerint megjelent s az 
első kérdésre, miért távolodott el a politikai 
és irodalom egymástól, a következő sorrend
ben szaladgálta be a forintos a belüket:

— Mert nincs együtt az egész nemzet.
A második kérdésre (mikor kerül ismét 

össze) világosan jelent meg a felelet:
— Mikor az egész nemzet együtt lesz.
— Hogy érti ezt ? vetettem fel suttogva.
Mire ismét megindult a vándorló pénz

darab, oly sebesen, amint a finom ujjbőr 
alatt lüktető női vér hajtotta, és legott pa
pírra volt vetve a bővebb magyarázat:

— Mikor a számiizöttek miml vissza
térnek

Mosolyogtunk magunk közt, akik ott 
férfiak voltunk. Együgyüség! Hiszen a szám- 
üzöttek mind itthon vannak már. Az utolsó 
is haza került halva.

A forintos magától verte ki a feleletet;
— Még két száműzött van.
Kik azok? kérdeztük.
Lomhán, tétovázva kúszott most a lélek

hez jutott erős karika, a fele útról visszatért 
átment a balszögletbe, onnan ismét vitte a 
a rátapadó női ujjakat a jobbszögletbe, 
mintha tétováznék, végre aztán vágtatva 
nyargalt egyenesen az „E* betűnek, onnan 
a „gy“ bel üt érintette meg, egyszer csak 
ott volt a frappáns két sor:

— Az egyik a magyar lélek az iroda
lomból, — a másik az idealizmus a poli
tikából.

Osszenéztünk csendesen, megdöbbenve. 
Lehetséges-e, hogy De.ik szólt? Ki hisz a 
csodákban? De csakugyan nem térhetne-e 
viszza az a kit száműzött? Ki nem hisz a 
jövőben?

Különfé lék.
Gombok a jótékonyság oltárán. A jóté

konyság igen türelmi s: hagyja csalni magát. 
Azt nem is említjük, hogy mennyire nem 
válogatós. Pénzt, ruhát, ételt, szállást, min
dent elfogad áldozatnak az oltárára. — És 
éppen ezért van, hogy visszaélnek ezzel a 
jóságával és gombokkal áldoznak neki. — A 
templomi perselyek tudnának erről általá
nosságban beszélni, egy kis angol templom
nak a perselye, ott London közelében kü
lönösen. Az említett perselyek igen kellemet
len jószágok: ott leselkednek az ájtatos hí
vőkre az ajtóban és aki nem akar irgalmat
lan szivü pogány hírébe keveredni, az ugyan 
siet bele dobni valamit a szegények számára. 
Igen valamit: ki pénzt, ki — gombokat. Az 
említett, London környékén levő templom 
sekrestyésének a felesége arra az eredeti 
gondolatra jött, hogy ő összegyűjti ezeket a 
gombokat. — Két éven ót cselekedte ezt és 
olyan nagy mennyiséget szedett össze, hogy 
egy teljes bútordarabot, valami szekrényfélet 

| állított össze belőlük. Igen tetszett a külseje

ennek a bútornak: a legkülönbözőbb szinü 
ólom, réz és posztó gombokból lévén össze
alkotva.

Öngyilkos kutya. New-Hawenből jő ez 
a hír, amely egy szenzácziós öngyilkosságról 
ad számot. A személy, aki ennyire ráunt az 
életére, nem ember azonban, hanem — kutya, 
egy remek angol buldogg-fajla. Szerencsére 
megakadályozták sötét szándéka végrehajtá
sában. O t találták a lovasul sineire fektetve 
a fejét, várva a feléje robogó kocsit. Hiába 
szólogatta, hívogatta a gazdája, erőszakkal 
kellett onnét eltávolítani a szemtanuk állí
tása szerint vonakodó, láthatólag halni vágyó 
ebet. Hogy mi vitte a tiszteletreméltó bul- 
doggot erre az elhatározásra: az mindezideig 
nincs kiderítve s csak nem is sejthető. — 
Hiszen jól volt táplálva, kényelmesen élt, 
sőt — egy kutyakiállitáson az első érmet 
nyerte. Fájdalom, a természet végzi te foly
tan nem tudott írni, mert különben bizonyo
san hagyott volna hátra néhány sort, amely
ben tettének okát adja.

Amerika gazdagsága. Az Aréna folyóirat 
egyik utóbbi számában Írja, hogy az Egye
sült-Államok nemzeti vagyona havonként 150 
millió dollárral szaporodik meg, szemben a 
kiadásokkal. — Ami tehát azt jelenti, hogy 
minden napnyugta 5 millió dollárral gyara
pítja az Egyesült-Államokat. A mit világosan 
illusztrál az a kimutatás, amely szerint 1870- 
ben 780 dollár bevétel jutott minden lakosra, 
1880-ban 870 dollár, I8‘j0-ben 1000 dollár. 
Ennek a magyarázata jórészt abban rejlik, 
hogy az éreztermelés évrői-évre növekszik: 
most is 55 tonna arannyal és 1800 tonna 
ezüsttel, ami egymaga körülbelül 100 dol
lárt képvisel. Húsz év alatt megkilenczsze- 
rez.dött az Egyesült-Államok vagyona. — 
Persze igen aránytalanul oszlik el ez a ret
tentő kincs. A nemzeti vagyon 29%,-a, a 
családok 91%,-áia van eloszolva, míg a többi 
71 százalék a csaladok kilencz százalékának 
van a birtokában, ez is akképpen, hogy 20%, 
a vagyonból tiz-husz milliomos kezében van, 
ami a családoknak %„« százalékát teszi ki. 
Ezért érthető, hogy Amerikában van a leg
több gazdag ember s a legtöbb koldus.

A pozsonyi patkó. A pozsonyi patkó 
abban különbözik, hogy nem a lovak lábán 
foglal helyet, minden más jó nevelésű patkó
tól elütőleg. Az emberek lábán sem — tud- 
tunkkal csak a boszorkányok patkoltatták a 
lábaikat — »'e igenis az emberek gyomrá
ban. () ugyanis nem annyira vasból van ková
csolva, mint inkább jóféle mákból vagy apróra 
tőrt dióból és porhanyós édes tésztából gyúrva.
A héja mosolygós barnára sült és igm jó
ízű eledel. Aki Pozsonyon átutazik, az meg 
nem állja, hogy ne vegyen belőle. Bizony a 
pozsonyi „peugli* országos nevezetesség és 
igy méltó, hogy ebben a jubiliumos világban 
ö is jubileumot üljön, f’l is. A pozsonyi 
tisztes pékmestereknek van ugyanis egy még 
a czéhidökből fönnmaradott levéltáruk, amely 
1500-ban alapitódott, s amely egy Mária- 
Terézia sajátkezű aláírásaival ellátott privilé
giumot is tartalmaz. De van egy olyan ok
mány is, ami azt igazolja, hogy két esztendő 
múltán 300 éves fönnállásának a jubileumát 
ünnepelheti meg a pozsonyi patkó. Arról 
szól ugyanis, hogy az 1599-ik évi húsvét- 
vasámapjától kezdve pereczeket és patkókat 
süssenek a pékek. Remélhető tehát, hogy 
Pozsonyban nagy jubileum lészen két esztendő 
múltán, s ez alkalomból különösen finom 
patkókat fognak gyúrni jóféle mákból és 
apróra tört dióból

Muszka leánykérö. Érdekes népszokás 
van Oroszország egy némely vidékén. Kará
csony estéjén összegyűlnek a hajadon leányok 
s a házasulandó legények valamelyik vendég- 
szerető gazda házához. Éjfélig eljátszanak, 
eltréfálnak, akkor jön aztán a leánykérő.
A háziasszony visszavonul a mellékszobába,
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s valamennyi férjhezmenni vágyó leány követi 
őt. Ott aztán sűrű fátyolokkul s vastag ken
dőkkel pólyázzák körül a leányokat, úgy hogy 
a termetükből és az arczukból nem látni 
semmit. Akkor aztán bebocsátják a nősülni 
vágyó legényeket, akik keresik a jövendőbeli- 
jöket a lefátyolozott, kendőkbe pólyáit szépek 
között. Látni az arczuk egy vonását sem 
látják, a terinetök körvonalait is csak éppen 
sejthetik: hát úgy mondják, hogy a szívök 
vezeti a választásukat. — Ki akit választ a 
leányok közül: annak lesz a mátkája. — És 
ez kötelező. — Ha a legény csúnya leányt 
választott, avagy a leányt neki nem tetsző 
legény hámozta ki a kendőből, akkor vissza
léphetnek ugyan a mátkaságtól, de ugyan
csak jókora bírságot kell íizetníök.

Regényes tó Alascában. Egy Québecben 
megjelenő újság érdekes természeti csodáról 
számol be. amilyenhez hasonlóról eddigelé 
még emberfia nem hallott. Valami különös 
természetű tóról van szó, melyet Yukon vi
dékén fedeztek fel, az immár híressé vált 
Klondyke felé vezető utón. P. Tossi hitté - 
ritő ad hirt a tó létezéséről s tulajdonságai j 
után Salawiknak keresztelte el. Ez a tó arról 
nevezetes, hogy daczára északi fekvésének, 
még a leghidegebb télen se fagy be s hogy 
vizének szine épugy emelkedik, mint — bár 
a kettő között kapcsolatot felfedezni eddigelé 
még nem sikerült — az északi tenger part
vidékének a vize. — A Salawik azonban 
nem azért nem fagy be, mert vize talán sós- 
tartalmu, sőt ellenkezőleg, vize egyáltalán nem 

•sós, hanem inkább édes és arai a legkülö
nösebb, vizének a hőmérséke a tél előre
haladásával egyre emelkedik, elannyira, hogy 
a fürdés is egész kényelmes benne. E tulaj
donságánál fogva a halak télen nagy szere
tettel keresik, a tóba ömlő folyókból, pata
kokból mind ide tódulnak s oly sűrűén lepik 
el. hogy kézzel lehet fogdosni és bottal agyon
verni őket.

A hamis fogakról szóló statisztika. A ha
mis fogakat nagyon nehéz a statisztika rub
rikáiba beosztani, mivel titkolják őket. Nem
csak az asszonyok, de még a férfiak is. A 
hiúság eltagad!alja velük a hamis fogakat. 
Hogy, liogynein? — egy szemfüles amerikai 
statisztikusnak végre sikerült számba venni

őket. És állítólag hiteles adatok alapján ki
mutatta ez a New-Yorkban lakozó úr, hogy 
az Egyesült Államokba évenkint kerek — 
négy millió hamis fogat gyártanak Horribi
lis összeg. Ki használja el őket vájjon? Er
ről fájdalom, nem szól már a statisztika. — 
Pedig hát ez volna a legérdekesebb, a leg- 
pikánsabb . . . Es miután az erre való vá
rakozónkban igen megcsalódtunk, hát csak 
egyszerűen konstatáljuk, hogy átlagos szá
mítás szerint egy tonna súlyú aranyat és 
háromszor annyi ezüstöt és platinát hasz
nálnak el évenkint a lyukas fogak betömésére.

Villamos vasút a tengeren át. Furcsa 
villamos vasutat, építettek a tengerparton 
Brightontól a hat kilométernyire fekvő Rot- 
terdeanig. A sínek a parton vannak lefek
tetve, minthogy azonban a dagály idejében 
ezt a partot méternyi magas viz borítja, úgy 
építették a kocsikat, hogy azok nem feksze
nek közvetetlenül a tengelyeken, hanem mé
ter magas oszlopokon nyugszanak a tengelyek 
fölött. A kocsik külső alakja is más, mint a 
rendes villamos kocsiké, mert hajóalakra 
vannak építve, úgy, hogy a magas vízállás
nál úgy tűnnek fel, mint valami sebesen 
járó jachtok. Ezeknek a kocsiknak rendes 
födélzetök van, ahol az utazó közönség sza
badon sétálgathat s aki vissza akar vonulni, 
az bemegy az elegánsan berendezett kajütbe. 
A furcsa kocsik a villamosságot a magas 
oszlopokra helyezett vezetékekről kapják s a 
kocsikat hajtó motor a födélzeten van el
helyezve.

A Bábel tornya. A washingtoni nem
zeti múzeumban most a bábeli torony mo
dellje látható, amely sir Henry Rawlinson- 
nak, egy angol mérnöknek a kutatásai alap
ján készült. — A következő méretekben lett 
volna e szerint építve a torony: 272 négy
zetláb alapon 17»i láb magos volt. Én iste
nem, fogják mondani, ezt olvasván, a mai 
mérnökök, hát ez volt az az óriás? Hiszen 
nekünk ez a torony csak gyerekjáték . . .

A válás statisztikája. Az utolsó tizenkét 
esztendőről szóló statisztikai táblázatok arról 
adnak bizonyságot, hogy valamennyi európai 
város közt Berlinben van a legfőbb válopör.

— Y 1 R E Q Y H Á Z A .

Még Amerikában s a nyugoti államokban se 
történik annyi válás. Berlinben ugyanis min
den ezer házasságra harminczkét válás esik. 
Berlin után következik Hamburg huszonhéttel, 
mig Párishan huszonkettő esik ezer házasságra.

P laoz i á rak .
— Decz>'mber —

Búza . . . 11.40 11.60.
Rozs . . . 7.60 7.70.
Árpa . . . 5.40 5.80.
Zab . . . 6.— 6.10.
Tengeri . . 4.70 4.80.

S z e rk e sz tő i üzenetek.
— R itk án  v o l t . . • Köszönjük. Mi is tudtunk 

róla. De hát az ilyen, sőt különb mulatságos 
nyelvbo’Iások m egtörténnek előadásokon is. gya
korlott színészeken is.

— M. X* Jelen való számunk, mint lá thatja, 
részletesen foglalkozik azzal az áldatlan moz
galommal.

— A ndrás. Tudunk mi annál . . . rosszabb 
szójátékot is.

— U tazó. Közzétételét feleslegesnek tál ójuk. 
mert meglehetős j> forrásból eredő tudomásunk 
van a rrd , hogy a vasúti ut kérdéses részén uralgó 
világítási mizériák orvoslásával a városi tanács 
már foglalkozik.

Eladó ház.
Élesd városban (Biharmegye) a fő

téren, szemben a postával és kir. járás
bírósággal, két ház, üzlethelyiségekkel, 
italmérési joggal és dohányárúdéval, 
mindeuféle üzlethez alkalmas, szabad 
kézből eladó. — Bővebbet W. S. alatt 
a kiadóhivatalban ,S3—3—l)

KERESKEDÉS A „ Z Ó N Á H O Z  NYÍREGYHÁZÁN, VÁROSHÁZ-TÉR ( M a j a  Rudolf-féle ház).
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a „ZÓNAHOZ*1 

czimzett kereskedésemben a következő a téli idényre szükséges czikkek mesés o l c só  árban 
kaphatók, úgymint:

Női, férti és gyermek trikó ingek, úgy
szintén trikó alsó nadrágok.

Női, férfi és gyermek schiflon ingek és 
sehilfon alsó nadrágok.

Női tinóm fehér alsó szoknya, úgyszin
tén fekete alsó szoknya.

Női és gyermek szines és fekete kö
tények.

Legfinomabb fiúgyermeknek való posztó 
és trikó öltönyök.

LcKHnoiiiahb leánygyermeknek való 
trikó és huraszt ruhák.

Selyem és gyapjú Schaolok, zsenllia 
kendők és kaplsonok.

Legfinomabb haraszt kendők.
Valódi Himalája posztó kendők, különb- 

féle nagyságban.
Valódi Mndapolán es Kiesen schitTonok.
Legfinomabb rumburgi vásznak, len, 

ezérna és pamut vásznak.

Finom ezérna kanavász és Szedrek.
Legfinomabb (iobelin ágy térítők, Julta 

es csipke függönyök.
Valódi ezérna abroszok, asztalkendők 

és törülközők.
Legdivatosabb Pocnzsé ésszűra selymek.
Különbféle gyöngy és zsinór díszek.
Legfinomabb csipke és gyöngy Figarók.
Legdivatosabb erem, fekete és fehér 

csipkék.
Legfinomabb Moareé, feil és double 

selyem szalagok.
Legfinomabb fehér, színes és Moár díszek. 

. gouvre rüsehek.
, ezérna és divat barettetek.
, gyapjú szövetek.
. prágai glasée keztyűk.
. gyapjú és trikó keztyük.
. gallér és kézelők.

M agam at s üzletemet a nagyérdemű közönség jóindulatába

(•2 8 -? -2 )

Legfinomabb női, férfi és gyermek 
Jflger ingek tiillialmo/.ott rak tár 
m iatt olcsóbb, m int bárhol.

Legfinomabb gyermek patent harisnyák. 
Legfinomabb Jáger, Itnpcrial és berlini 

pamut.
Legfinomabb női és gyermek valódi 

halcsont lüzők.
Legfinomabb mosdó szappanok.

„ illatszerek.
„ bőr és ceeluloid pénz- és

szivur-tárczák.
Valódi aczél zsebkések.
Valódi teki ősbeka diszhajtűk. 
Legfinomabb atlasz és casmér paplanok. 
Egy darab török paplan ára 1 frt .10 kr. 
Legfinomabb és divatos férfi és női 

nyakkendők.
Legfinomabb férfi selyem nyakkendők 

csak 12 kr.
pártfogásába ajánlva, maradok 

különös tisztelettel

Jakobovits Adolf,
k o r e N k e d ő .
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IN Y  I K  E  C i Y  H  A Z A

Valódi orosz teák!
A „ K a r a v á n "  czimü moszkvai tea-kiviteli társaság ez idei termésű eredeti

J ' - 22-6—4orosz teái
megérkeztek, és a t. fogyasztó közönség figyelmébe ajánltatnak. Ezen pom
pás teák az egész continensen a legnagyobb közkedveltségnek örvendenek.

A teák csakis eredeti hivata- imm wr»mi nmimiwi
los vámszalaggal ellátott csoma
gokban és dobozokban kaphatók, 
melyek mindegyike mellékelt véd- 
jegygyel van ellátva.

Megrendelhetők a m a g y a r -  
o r s z á g i  t e l e p n é l  B u d a 
p e s t ,  Arany János utcza 30. sz., 
vagy N y í r e g y h á z á n

HOFFMANN ADOLF
úrnál.

Tessék árjegyzéket k é rn i!

@ ÍÍOQC 'X8<í« <>«<*» '.*<.<1 '*!<.« «]

Hirdetmény.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozn\ hogy az eddigi 
tartózkodási helyemet. Ér ihályfalvát, hol 
szinten a nagy vendéglőt bírtam elhagyva, át- 
hurczolkodlam Nyíregyházára, s a Tolnny 
Sándor-féle kavéhaz bérletét átvettem, s miulán 
azt a modern kor kívánalmainak minden tekin
ti tben megfelelőleg berendeztem, folyó 1897. 
deczem ber hó 2 -án , csütörtökön, 
Benczy ti>ula h írneve ' népzenekaiának 
közreműködésével, este 8 ó ra k o r  
ünnepélyesen megnyitom.

Káveházamban meg van engedve a hideg; 
é te lek  kiszolgáltatása is. s  î -y a nagyérdemű 
közönségnek kívánatra úgy uzsonnával, vagy 
vacsorával, valamint k i t ű n ő  h e g y i  es 
a s z t a l i  b o r o k k a l ,  úgynevezett h o m o k i  
v i n k ó v a l ,  valamint b u t e l l á s  b o r o k 
k a l ,  mindenféle k á v é h á z i  i t a l o k k a l  
a Itgszivesebben szolgálok.

A rendre, a tisztaságra, a pontos 
k{szolgálatra magam ügyelek lel a leg
nagyobb erélves?éggel, s a nagyérdemű közön
ség megelégedését ily módon akarom kiér
demelni.

Magamat és üzletimet a nagyérdemű 
közönség becses pártfogásába ajánlva, maradok

különös tisztelettel

i fj.  K A T Z  V I L M O S ,
i i _ 3—ij Kruiiliályíalvárúl.

2051 18!)7. I’.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járás
bíróság 13101/97. P. számú végzése által, ( 
dr. Prok Gyula ügyvéd, nyíregyházi lakos * 
végrehajtató javára, Bessenyei István nyír
egyházi lakos ellen, 3(1 Irt 99 kr. töke, ennek 
1897. év július héj 1-ső napjától számítandó 
bVn kamatai és eddig összesen 33 Irt -  kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt bizto
sítási végrehajtás alkalmával hiróilag felül 
foglalt és bUi írtra becsült bútorok, ló. szekér, 
taliga stbből álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a 1 19* L 1897. P. szánni 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Nyíregyházán, a es. és kir. huszár 
laktanyában leendő eszközlésére 1897-ik év 
deezeinher hó 14-lk napjának délután 3 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. g-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak

Az elárverezendő ingóságok w le’ára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-aban megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nyíregyházán, 1897. évi november 
hó 29 ik napján.

< Lili Gyula,
— í—i kir. bírósági végrehajtó.

Hirdetmény.
A vb. Markovit* és Fuells ezég alant- 

irotl csőd tómeggondnoka közhírre teszi, 
hogy a csődtömeghez leltározóit 11-VJ korona 
őö iillér aktív követelés a ján la ti verseny 
ulján el fog adatni.

Az írásbeli ajánlató’; 1897. évi dee/.em
ber 10-ik napjának déle lő tt 11 órájáig  
alulírott tömeggoiidnokboz nyújtandók be. 
A választmány az ajánlatok felett két nap 
alatt határoz, s az ajánlatok bármelyikének 
elfogadásához kötve nincs.

A vételár az ajánlat elfogadásáról tör
tént értesítés után nyomban lefizetendő.

A csődtömeg ezen követelésekre nézve 
semminemű szavatosságot nem vállal.

A követelések leltára  a tömeggond
noknál bármikor megtekinthető.

Nyíregyháza, 1897. november 25.
I)r. Meskó László,

(10—1 — 11 ügyvéd. C4Őilt6nH‘ggondnok.

MÉl iÉ
H I R D E T M É N Y .

A hideg idő b eá lltáv a l a ján ljuk  a t. ez. közönség figyelm ébe m indennem ű té l i  á rú in k a t:
Gyapjú alsó ruházat, k e sz ty ű  és harisnya. — N ői sapka , ka rm a n tyú  és pa llérok  

szőrm e. H ea/skin . P ersianer és K rim m er árúkban . — Férti halén kalapok, vadász sa p k á k , 
bőr és H alina lá b szá r védők. — Gyermek, nő i és férli bőr és n em ez e.zipök. úgyszin tén  H alina  
vadász c s izm á k  és orosz hóczipök. — G um m i sá rczip ö k  és cocus lábtőru/ök. — P c/usche és  
angol gyapjú  kocsi takarók, úgyszin tén  a  leh e tő  legnagyobb választékban  ló takaró pokróczok  
3 fr t tó l  12 í r t ig  d a rab o n k in t — F utó  szőnyegekben  nagy készlet.

összes vadászie lszerelések  ra k tá ro n  ta r ta tn a k ,  v a lam in t vadász- és F /obert-fegyverek, 
tá ská k , p a tronok  és töltő  kellékek, revolverek, m osdó és fürdő szivacsok, v a la m in t kocsi 
mosó szarvasbőr és szivacs.

Van szerencsénk továbbá  a t. ez. közönség figyelmébe a ján lan i dúsan fe lszerelt női ŐS 
fé rfi d ivat • d iszm ű-árú  üzletünket, k a rác so n y i a já n d é k tá rg y a in k a t és fa re a n g i
újdonság czik k ein k e t is rövidesen annak  idején  fel fogjuk soro ln i k im erítő en , hogy így a n é. közön
ség ez irányban  is tájékozhassa  m agát s kényelm esebben k iválaszthassa  szü kség leté t pjgpjj

Ruzsonyi testvérek, >̂j
<S8-»-4) műiparáru raktara. iskola-utcza 3. $1.. a „Zöld papagájhoz."

— íW-.-. ... .. .  . .  ... 4.,
N'\uui.'ott X\ rt-g'házáu .Inba Kék könyvinoindájitban.




