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Bartholomaeidesz János.
0 felsége a király Bartholomaei

desz János nyíregyházi ág. evang. lel- 
kész és tiszteletbeli föesperesnek, a 
Ferenc/. József rend lovagkeresztjét 
adományozta.

Alig volt az ut, bbi időben — ben- 
nünket is érdeklő kitüntetés, amely 
oly osztatlan örömmel és megnyug
vással fogadtatott volna, mint a lu
theránusok agg lelkészének a Ferencz 
József rend lovagkeresztjével való 
dekorálása. A legfelsőbb kézirat meg
jelöli azokat az érdemeket, a melyek 
miatt a közszeretetben álló pap a 
királyi elismerésre rászolgált. A fér
fiúi tevékenység három szép mezője 
az. a melyen Bartholomaeidesz János 
munkásságának maradandó virágai 
díszleueli. Valóban Nyíregyháza város 
és ág ev. egyház harminc/. éves inú t- 
jának minden egyes mozzanatában 
találkozunk Bartholomaeidesz János 
nevével, s mind az a fejlődés, a me
lyet a város és egyház feltüntet ezen 
idő alatt, szerzőjének avagy egyik- 
jelentékeny tényezőjének vallja a ki
tüntetett lelkészt.

A hitélet bensösége, amely az ág. 
evang. egyház híveit jellemzi, egye
nesen utal Bartholomaeidesz János 
lelkészi működésére. Oly időben ke-

A  „NYÍREGYHÁZA" TARCZAJA.
Budapesti levél.

(A m entik  bálj». — T in .d iü o r .n io  Bohém«,tély.)
Budapest, február hó.

Tiutclt Sierkesitö Úr!
A múlt héten gyémánt-kiállítás volt a 

Vigadóban. N m csoda, mikor ti4 mamája 
van egy bálnak. — előkelőségben és pénz
ben bővelkedő mamája. Az ember csaknem 
megvakult a fény és — irigység miatt.

Ez a sok anya sietett ezúttal az öltözé
kével s már esti fél kilenctkor ott ragyog- 
tatta a gyémántjait a .Vigadó összes ter
meiben.* * Minden ladyt hat pálezás rendező 
fogadott s főiménél közben ezek lépkedtek 
előtte. Ezek a modern lictorok. Azért jöttek 
ily korán, mert fél-tízkor a király fog közöt
tük megjelenni, aki pedig a legpontosabb 
ember az országban.

Nagy szó: a király egy bálon! Olt látni 
őt magunk között, mulatságban! Mikor már 
csak megérkezése is egész más szint ad 
Budapestnek.

Mikor a bálanyák kis százada együtt 
volt, fölvonultak a számukra készített emel
vényre, „próbát ülni*, hogy a fenségek 
megérkezte után zavar ne legyen. A termek 
tömve voltak előkelő közönséggel, a várako- 

, s nyomott hangulata uralkodott . . .  az 
? esz nyüzsgő tömeg egy kiváncsi szem volt.

riilt Nyíregyházira, midőn a lutherá
nusok nagy felekezetét elkeseredett 
viszály pusztította és gyengítette. 
Szeretteljes fellépése, atyai gondosko
dása csakhamar! a közbizalom osztá
lyosává tették <Jt. s szeiid intéseivel, 
bölcs mérsékletével rövid idő alatt 
teljesen helyreállította az egyházi 
élet feldúlt nyugalmát. Ez időtől 
kezdve Bartholomaeidesz János iránti 
mély vonzalom és szeretett kitöröl
hetetlenül be vésődött egyháza hívei-, 
nek leikébe. Bajában hű tanácsadója, 
bánatában vigasztalója s igazságos 
bírája let1 híveinek, akik úgy tekin
tették és tekintik ma is ősz papju
kat, mint vezért a lelkiekben, és 
tanácsadó apát.

A nagy befolyás, amelyet Bartholo
maeidesz János híveinél eredménydús 
lelkészi működésével szerzett, biztosí
totta egyrészt az egyházi élet zavar
talan fejlődését, másrészről alkalmas 
eszköz volt arra. hogy uépét tévely
géseiből kivezesse, s hogy úgy mond
juk, érzéketlenné tegye minden oly 
mozgalom, irány és eszme iránt, amik 
a jogrenddel és társadalom békés 
fejlődésével ellenkeztek. Ki ne emlé
keznék arra, hogy a 80-as évek 
antiszemita mozgalmától Bartholo- 
maeidesz János zárta el a népet, s 
hogy az ö liberális gondolkodása

A próbaülés után a bálanyák a lépcső
kön helyezkedtek el. Az elsők szívdobogást 
is kaptak egy-egy kocsizörgésre.

Végre megérkezett Maria Jozefa, a leg
szebb főlierczeguó férjével Ottóval, s 15 perez 
múlva Ófelsége a király.

A fogadás ulán 4 szolga között haladt 
fölfelé a lépcsőkön. A szolgák mindegyike 
egy-egy gyönyörű girandólt tarlott kilrncz 
szil égő gyertyával.

A mentők azon csapatja, mely virág
csokorral ékesített bottal volt fölfegyverkezve, 
rögtön kordont készített s a király hatalmas, 
.éljen* dörgése között ment föl az emelvé
nyére, karján Mária Jozefa főherczegnővel. 
Ott az emelvény körül állottak a keztvútlen 
notabilitások, akikkel a király majd kezet fog.

Míg a főlierczegnő a bálanyákat fogadta, 
akik egymásután járultak eléje, néhány pilla
natra, addig a király megkezdte szokásos 
cerclejét. S valószínűleg már minden irány
ban ki volt elégítve a kíváncsisága, mikor 
azt kérdezte, hogy hány gyertyaerejü láng 
ég a teremben ?

(T. Sz. Úr! Ha e mondatot szemtelennek 
találja, kérem törölje ki.)

Az az egy fényes óra is gyorsan eltelt, 
habár tánczolni lehetetlen volt.

Őfelsége — távozlakor a rendező bizott
ság elnökéiül, a fiatal Szapáry gróftól búcsú
zott, aki szegény, most a földmivelcsügyi

gátolta meg jórészben az antiszemitiz
mus tanainak terjedését

Arany betűkkel véste be Bartho
lomaeidesz Jánosa nevét Nyíregyháza 
város történetébe azzal a törhetted 
következetességgel folytatott mun
kásságával is, amelylyel a 60-as évek
ben még teljesen tót ajkú ág. evang. 
felekezetet fokozatosan — úgyszólván 
észrevétlenül — megmagyarositotta. 
Kiváló tapintattal válogatta meg az 

| egyes egyházi intézmények idejét és 
sorrendjét a megmagyarositásra. Volt 
elegendő tekintélye és finom érzéke 
ahhoz, hogy a nép kedvező hangulatát 
megsejtse a magyárusítási lépésekhez. 
Így történt, hogy e nagy átalakulása 
az egyháznak a legcsekélyebb ráz- 
kódtatás nélkül, s úgy ment végbe, 
hogy az egyház hívei jellegzetes és 
becses szokásaikat és erkölcseiket 
megtarthatták, és emellett magyaros 
érzületet, gondolkodást és kifogástalan 
hazafiasságot sajátíthattak el.

Bartholomaeidesz Jánosé elsősor
ban az. érdem, hogy a népnevelés 
ügye az ág. evang. egyházban oly 
magas fokú fejlődést, ért el Boldogult 
emlékű lelkész társával, néh. Farbaky 
Józseffel, valamint az egyház buzgó 
elöljáróival egyik iskolát a másik 
állíttatta fel a peresbyterium által, s 
egyik tanítót a másik után hozatta.

minisztériumban díjtalan segéd-fogalmazó 
gyakornok.

Természetes, hor-y az udvar távozta 
után a gyémántok is ott hagyták a Vigadót, 
helyébe a fesztelen jókedv lopózkmlott s ott 
maradt, míg csak az utolsó pác táuczolt.

*

Bele vagyunk bolondulva az olaszokba. 
Nem tudom bizonyosan, (alán a jambo- 
társaság tette olyan népszerűvé őket, hanem 
annyi tény, hogy utazunk az olaszokban. 
Most az isteni szép Tina di Lorenzo csalogat 
a Vig színházba.

Manapság nálunk a drámai művészetben 
a spanyol Eehegaray vezet elől, a francziák 
régi magaslatukon tartják magukat, azután 
az olaszok következnek. A németeket végkép 
elhanyagoljuk, a divatjuk kimúlt. — Annál 
divatosabb nevek: Bacco Róbert, Rovottá 
Gerolamo, Giacosa Giuseppe. A vígszínház 
pedig egymásután hozatja el Zacconit, Sal- 
vinit, Tina di Lorenzot.

Ez utóbbinak vendégszereplése véletle
nül nagy port vert íól (lehet, hogy ettől a 
portól Pázmándy meg fog vakulni). Önöknél 
bizonyára nem keltett feltűnést ez az „eset*, 
óh de nálunk milyen hálás pletyka-théma.

A M—g ugyanis azt irta az olasz Tiniké
ről, hogy a szultán háremében odaliszk volt. 
Mily nagy kitüntetés lele t ez Törökország
ban egy nőre nézve, nagyobb aránylag, mint 
a Takova-rcml akármelyik keresztje. —
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De nem csak iniut egyházi fér
fiút, hanem a város közügyeinek 
egyik fáradhatatlan harczosát is ju
talmazza a királyi kegy fényes jel
vénye. Bartholomaeidesz Jánost első 
percztól kedve ott látjuk a város 
közügyéi iránt érdeklődök között. 
Tettel és szóval küzd a város érde
kében úgy is, mint képviselő-testületi 
tag, s úgy is, mint kötelesség tudó 
tagja a képviseleti bizottságoknak. 
Bartholomaeidesz János nevével sűrűn 
találkozunk a város történetének 
lapjain, s mindig úgy, hogy elismerés 
és hála méltó osztály részesévé teszük.

Egy hosszú eredménydús munkás 
pályát ismer el és jutalmaz meg 0 
Felségének igazságos és bölcs elhatá
rozása. Örömmel és büszkeséggel csat
lakozunk azok sorába, akik a kitün
tetése alkalmából Bartholomaeidesz 
Jáuot üdvözölték.

Közügyek.
— A városi kévviseló'testület pénzügyi és 

gazdászati szakosztálya tegnap, szerdán dél
után 4 órakor a városháza kis tanácstermé
ben ülést tartott, melyen a pénteken tartandó 
közgyűlés fontosabb tárgyai kerültek előzetes 
tárgyalás ala.

— Képviseleti közgyűlés lesz február hó
25-én délután 3 órakor a városháza dísz
termében a következő tárgysorozattal: 1. Al- 
ispáni határozat a helybeli gyógyszerészek 
által szegény-jogon kiadóit gyógyszerekről 
szóló számlák megállapítása tárgyában. —
2. Bizottsági jelentés a városi 1896. évi 
számadások megvizsgálása tárgyában hozott 
vármegyei határozat- s tanácsi javaslatra 
vonatkozólag. — 3. Tanácsi előterjesztés a 
köutak tisztítására a város áltál beszerezni 
czélba vett sárkaparó gépre vonatkozólag.
4. Tanáoi előterjesztés a Nyíregyházán léte
sítendő villamos-vasutnak miniszterileg lett 
engedélyezése tárgyában. — 5. Tanácsi elő
terjesztés a tűzoltó-főparancsnok kérelme 
folytán, a be nem töltött szakaszparancsnoki 
állásnál ív j7. ívben megtakarított 580 fo
rintnak az lati* *, évre leendő átvitele tárgya-

De nálunk bizony mégis csak piros lett et'ől 
a .kitüntetéstől* a Tina kreol-arcza. Sőt 
annyira zokon vette ezt a rágalmat, hogy 
kénytelen volt három napig betegeskedni.

Lám, az is baj, ha valaki oly csodala
tos szép. mint ő. Arcza naivságot és mely 
érzelmeket fejez ki, lágyságot és erőt, bájos, 
sima von.isai lelki nyugalmat; — szemeiben 
tűz és szendeség van, termete Nápolyra vall: 
sugár és igéző.

Tehát odaliszk volt!?
Nem. nem igaz! nyilatkoztatja ki öt 

olasz űr. Ezekkel együtt a szép Tinának 
unokatestvére lép a sorompóba, végül pedig 
Keglevich gróf, a Vígszínház igazgatója s 
keletkezik az „eset*-bői a nyilatkozatok és 
párbajok hosszú sora.

Természetesem a magyar vendégszeretet 
a színésznőnek fogta pártját és keményen 
kikelt a sértés ellen.

A szép Tina pedig, a mint megsejtette 
a kedvező körülményt, azonnal jobban lett 
s újra fellépett. Valóságos ovácziót rendeztek 
neki. Megjelenésekor virágzápor fogadta, s a 
koszorúknak egész garmada vándorolt föl a 
színpadra. A legérdekesebb volt azonban az 
az illatos tubarózsa-csokor, fátyollal lebontva, 
melyet — Keglevich igazgató küldött.

A kellemetlen affér tehát egy kéz meg
kéréssel végződött. Azaz hogy bocsánat, ez 
már a harmadik megkérés volt a vendégsze
replési hét alatt.

bán. — 6. Tanácsi előterjesztés Lichtmann 
Dezső és Tárczy Kálmán lakositás iránti 
kérelmük tárgyában. — 7. Tanácsi előter- 
jesztás a Hatzel Márton-féle ősztöndij-alapit- 
vány kamatainak kiosztása és az alapitó-levél 
megállapítása tárgyában. — 8. Bizottsági 
javaslat az 1848. évi márczius 15-iki ese
mények félszázados megünneplése tárgyában.
9. Bizottsági javaslat a városi tisztviselői 
nyugdij-ügyre vonatkozólag. — 10. Tanácsi 
előterjesztés 250,000 forint összeg erejéig a 
regale kártalanítási kötvények feloldása, esetleg 
ugyanazon összegű törlesztési kölcsön felvétele 
tárgyában. — II. Tan. előterjesztés Kotrány 
János és neje ingatlan eladási ügyében. — 
Iá. Iskolaszéki vélemény a helybeli nőegylet 
által fentartotl női ipariskola részére áOO 
frt segély megszavazása tárgyában. — 13. 
Tanácsi javaslat Marsaiké Gusztáv ellenőr 
részére helyettes pénrtárokként működési 
idejére a fizetés különbözeti megszavazása 
tárgyában. — 14. Tanácsi előterjesztések 
Dr. Vadász Leó és Melhauser János községi 
pótadó leirasa tárgyában. — 15. Tanácsi 
előterjesztés Gróf Dessewffy Dénes és társai 
községi közmunka leírása tárgyában. — 10. 
Tanácsi előterjesztés a volt Sóstó bérlő tár- 
sulai és Huray László községi pótadó hát
rányaira vonatkozólag. — 17 Polgármester 
előterjesztése éz Ungvári bába-képző tanfo- 
lyamsa vonatkozólag. — IS. Tanácsi előter
jesztés az 1891 —1895. évi községi pótadó 
egyénenkénti leszámolása tárgyában. — 
19. Tanácsi javaslat az erdő parkírozása 
tárgyában. — 20. Pénzügyi és gazdászati 
szakosztályi előterjesztés a nagy laktanya 
istállóiban a választó rudak felvasalása és 
az ezredes által sajátjából fedezett 340 frt. 
kiadás megtérítési tárgyában. Esetleg más 
tárgyak.

Szo c ia lizm u s S z a b o lc sv á r -  
megyéhen.

Mi sem bizonyítja jobban annak a fel
tevésnek alaposságát, hogy vármegyénkben 
a szocialista mozgalom nagy részben a lel
ketlen izgatások következménye volt, mint 
az. hogy az izgatok elleni szigorú hatósági 
fellépés után megszűnvén a nyílt és szemér
metlen agitáczió. a szocialisták agilitása is 
napról-napra csökken.

.Sokat lelt a mozgalom szeliditesére 
annak felfedezése, hogy a központi szociá-

Nos, hal nem igazi a magyar vendég- 
szeretet? Sőt mi több, Keglevich vendégsze- 
relemme fokozta.

Igv válik nyilvánossá, hogy mért nyilat
kozott Keglevich olyan nagy tűzzel.

A közönségnek legalább fele része pedig 
nem Ítéli el Pázmándyt. Mert végre is a 
színpad nem az a hely, ahol becsületsértések 
iránt oly nagyon érzékenyek szoktak lenni. 
Nopcsa báró sokkal különb dolgokra vállal
kozott. S ha ma csodáljuk is a nagy színész
nőkét, művészi magaslatuk rendesen olyan 
homályos alapon épült. Ez a homályos alap 
az ő társadalmi állásuk.

A tanulság pedig az „eset"-bői az, hogy 
színésznőnek mindig csak jövője, van, „múltja* 
nincs.

• •
*

Igen kedélyes mulatsága volt az idei 
farsangnak a bohém-estély.

Hogy valaha léteztek bohémek, azt is 
csak most tudtuk meg, mikor már bohémek 
nincsenek. Legalább a valódiaknak a fajtája 
kihalt, annál több most az utánzat. Mert 
bohém ma minden második fiatal ember — 
a mennyiben csak minden második foglal
kozik valami művészettel, a kontárság pedig 
a „bohém* fogalmából nem hiányozhalik.

Az estélyt tréfás hangverseny vezette 
be. Arra gondoltam, hogy ilyen fajta még 
nern volt otthon föltalálva.

Vájjon nevet-e a mi közönségünk pél
dául azon a Mozart ötösön, melynél mindjárt

i lista vezérek úgy tüntették fel a törekvései
ket, mint amely úgy a kormány, mint ma- 

! gának a királynak a jóváhagyását is bírja. 
Látván pedig a hatóságok erélyes intézke
déseit, lassankint kezdték észrevenni, hogy a 
hangoztatott magas protekezió nem csak 
hogy nincs meg, de sőt éppen a szövetsé
gesnek hitt hatalom az, a mely a szocialista 
mozgalom megfékezésére törekszik.

A szocialisták érzik, hogy magukra 
vannak hagyva, s tudják, hogy czéljaikat el 
nem érhetik. — Lassanként vonulnak tehát 
vissza, s ha igy halad a szociálizmus ernye- 
dése, várhatjuk, hogy rövid .nehány hónap 
lefolyása után a szabolcsmegyei szociálizmus 
csak mint egy keserű álom, emléknek ma* 
rád fen.

Sok helyen kezdik belátni azt is, hogy 
a tavaszi és a nyári munkák föl nem válla
lásából csak rájuk háramlik helyrchozhatlan 
kár, s most már ők kérik a birtokosokat, 
hogy a visszautasított munkákat velük vé
geztessék.

Az elmúlt héten teljes szélcsend ural
kodott a vármegye területén. Megemlítésre 
méltó rend- és törvénybontás nem fordult 
elő, kivéve a kálló-semjéni szociálista elnök 
támadását, Bleucr Béla ottani birtokos gazda
tisztje ellen. Ez az eset azonban éppen a 
szocialisták körében támasztott legnagyobb 
visszatetszést, s igy jelentőséget nem lehet 
neki tulajdonítani.

A vármegye területén megszaporitott 
csendőrségnek és levezényelt katonaságnak 
dolga nem akadt, s hihetőleg nem is fog 
akadni.

Jó hatással volt a szocziálistákra az, 
hogy a halosagok fokozottabb gonddal kezel
tek es kezelik azokat a panaszokat, amelye
ket a köznép emel. Emiatt kezd meggyöző- 
dés'é válni a szoczialisláknál az a tudat, hogy 
a szegény ember baját is lehet orvosolni, s 
hogy igazát a szegény ember is megtalál
hatja a hatóságoknál.

Alább közöljük a lefolyt hét ncvezete- 
i sebb mozzanatait a vármegyei szocziálizmus- 

sal kapcsolatban;
Szabolcsvárinegyének főispánja, Fcililzsch 

Bért hold báró erelylyel és tapintatta! ural
kodik a helyzeten. Nem elégszik meg a hiva
talos és nem hivatalos jelentésekkel, de Köz
vetett nül szerzett tapasztalatok alapján ipar
kodik magának a tények állása felől tárgyila-

a bevezető taktusok után eltörik az első 
hegedűs hangszere. Kötözi, toldozza, de hiába, 
kénytelen énekelni a szólamát. Nem sokára 
a második hegedűsnek a vonó-szőre hull ki. 
kis töprengés után ő is énekel. Hasonló 
kalamitások történnek a többi bárom „mű
vész*-el is, mire cgi szép ötöst zengenek, 
szerencsére csak egy pár pillanatig — a 
berekedésig.

Ügyes szám volt: „Weber Mucsán.* 
Fúvós hangszereken kísérték Sauer utánzó
jának, Herr von Bittérnek geniáüsan hamis 
zongorajátékát. A „symphonie aetherinque*- 
nét pétiig, melyet 12 nagy bőgőn nyögtek 
el, valósággal fellélekzett a közönség, a liány- 
szoj egy nagy bőgőst távozni látott a pódi
umról, a mit egymásután játékközben hagy
tak el mind a tizenketten.

A kedélyességet a bohém-kávéhúz te
nyésztette, a hol fényes jókedv és sör ural
kodtak.

*  ^  *

Négy napon át most három óráig éjfél 
után szólhatott a zene Budapesten. Máskor 
az éjfél után következő órában minden tisz
tességes ember már haza vándorolt. Most a 
tisztesség megsértése nélkül lehetett két órá
val tovább kimaradni.

Bedig az egy órától terjedő idő a leg
veszélyesebb. Mennyi pillanatnyi pénzzavart 
fog ez még okozni.

•  ̂ *
No de ha pénzzavarról van szó, akkor 

jobb lesz — hallgatni. P ,
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gos ismeretet szerezni. Így február HS-án 
Ferlicska Kálmán <lr. országos képviselő tár
saságában a megye egyik legveszélyesebbnek 
jelzett lájékát, Kisvárba vidékét utazlu be 
és a sokszor emlegelett Dögbe községben 
nevezett országgyűlési képviselő Balogh Péter 
elnökük telkén közgyűlésre lűvalta össze a 
népei, hogy gondolkozása, érzülete és aspi
rációi tárgyában tájékozást szerezzen. — Az 
értekezleten az összes kolomposok meg is 
jelentek, ott voltak a szociálisták elnökei és 
főbb tagjai is. Ferlicska dr., ki a gyűlésen 
egyedül jelent meg, a következő kérdéseket 
intézte a megjelentekhez: 1. Tudják-e, mi 
a szocializmus? ■>. Igaz-e az a hír, hogy föl 
vannak esketve? 3. 1 la igen, mire vannak 
fölesketve? 4. Mi a kívánságuk, mi módon 
kívánnák azt elérni? Hisznek-e a földosztás 
lehetőségében és ha igen, jogszerűnek larl- 
ják-e azt? á. Végül mi idézle elő a lázon
gásukat ?

E kérdéseket megfelelő beszéd után 
tették löl, s azokra másfél órán át tartó 
barátságos beszélgetés folyamán a gyülekezet 
tagjai a lí»Kalá/.afosabb cs legliszteletteljesebb 
magatartás mellett a következőképp vála
szoltak :

Hogy mi az a szocializmus, azt mi 
éppenséggel nem tudjuk, mi csak a szót 
magát ismerjük, de értelmét nem, de azt 
hisszük, hogy az testvériséget jelent, vagyis 
azt, hogy a kik .szocialisták, azok mind egy
máshoz jó barátok.

A mi az esküt illeti, igaz, mi a község
ben mintegy háromszázan felesküdtünk. Az 
eskütétel idején nem tudtuk, hogy mire es
küszünk, ezt csak később tudtuk meg, mikor 
Kisvárdára hittak bennünket közgyűlésre, 
csak akkor tudtuk meg, hogy mi arra esküd
tünk, hogy azt a 800 hold földet, a mit 
ezelőtt mintegy 40— 50 esztendővel, a tago
sítás alkalmával a kis-\aidai úrbéresektől az 
urak jogtalanul elvettek, azt visszafoglaljuk 
és hogy egymást el nem hagyjuk, s mikor 
ezt megtudtuk, bosszankodva fejeztük ki. 
hogy minekünk a kisvárdai úrbéresek földjé
hez semmi közünk, mi más emberfiának föl
det nem szerzünk.

A kívánságunk pedig az lenne, hogy ne 
csak a zsidónak legyen a faluban botja, 
mészárszéke meg kocsmája, mert ezekkel 
megelégedve nem lehelünk, hanem legyen 
nekünk is és ezt oly módon kívánjuk elérni, 
hogy pár száz forintot összerakunk, aztán 
nyitunk boltot, mészárszéket, korcsmát, a 
hol a mi közös megbízottunk lóg bennünket 
a beszerzési árban kiszolgálni s iuig ezt ki 
nem visszük, addig közölünk senki egy po
hárral sem iszik meg a korcsmában és már 
hónapok óta tényleg nem is iszunk, s a ki 
inni merni*, annak jaj volna.

A földosztás tehetségéről való beszédet 
bolondságnak tartjuk, sőt jogtalannak is, amire 
mi nem is gondolunk. — Arra törekszünk, 
hogy minket is embereknek nézzenek, hogy 
oly napszámot adjanak, mely inellett nem 
kell folytonosan magunkat és családunk tag- 
jait az ehenhulustól félteni, s hogy a kialku
dott napszamot becsületesen ki is űzessék, , 
mi 30—40 krajezárért dolgozni nem fogunk, 
hanem arra törekszünk, tiogy egy felnőtt 
férfi télben legalább 60 krajezárt, nyárban 
pedig 1 forint napszámot kapjon. A legtá- 1 
voiabb állunk attól, hogy bárkivel szemben 
erőszakra vagy törvénytelenségre vetemed
jünk, mi czélunkat összetartással és kérelem
mel akarjuk elérni, ha kérelmünket teljesitik j 
a földtulajdonosok, minden jól van, ha nem 
teljesitik, nem dolgozunk. Ezt mi már évek 
óta beszélgetjük egymás között, mielőtt még 
Várkonyiról és lapjáról tudtunk volna. Altól , 
ne féljen senki, hogy bennünket bárki is 
elbolondit vagy rossz útra vezet, tudjuk mi 
nagyon jól, mi lehet és mi szabad. Nem 
akarunk mi nagyobb nyomorúságot, mint a 
minőben úgy is élünk. Azt sem akarjuk, 
hogy katona- és zsandárfegyverek feleségein
ket idő előtt özvegyekké, gyermekeinket ár
vákká tegyék, de meg a becsületünk sem

engedi meg, hogy olyat tegyünk, ami a tör
vénybe ütközik.

A mi lázongásunkat az a körülmény 
idézle elő, hogy a kisvárdai érdekelt lakosság 
nem engedi azt meg, hogy mi bejárjunk 
Kis-Várdára fuvarolm, ez állal a lakosság 
egy részé kenyere javától esnék el, valamint 
előidézte az is, hogy a kisvárdai és kékesei 
lakosság összebeszélt, hogy bennünket a 
ha tálukba be nem eresztenek, s ott nekünk 
sem napszám, sem feles munkát vállalni nem 
engednek, s nincs, aki bennünket ez ellen 
megvédelmezni akarna, mi pedig verekedni 
nem akarunk senkivel sem. Kérjük az ural, 
hogy basszon oda a nagyságos főispán urnái, 
hogy ezt a sok katonát, amit községünkbe 
küldtek, vigyek el innét, ne bosszantsanak 
es ne terheljenek bennünket vele. mert lehel 
itt olyan verekedés, ami elő szokott máskor 
is fordulni, de olyan, — mii t aminőről az 
újságok beszélnek — soha sem lesz. Mi a 
legkisebb zavargásra sem készültünk és ilyet 
előidézni nem is fogunk.

Ezek után nevezett képviselő testvéries 
hangon intő beszédet mondott a gyülekezet
hez, melynek befejeztével azzal a kéréssel 
járultak eléje, hogy fogadná el a főispán úrhoz 
egy kérvényüket, a mit hozzá majd küldött- 
ségileg be lógnak Nyíregyházára vinni, a 
melyben majd kifejtik.' hogy ők ártatlanok, 
semmi gonosz czélzatot nem táplálnak és 
hogy szabadítaná meg a községet a katona
ságtól, mit Ferlicska dr. készségesen meg is 
ígéri.

Kisvárdán ugyan ez nap a főispánt az 
a meglepetés érte, hogy az oltani szocziálista 
vezérek a községi főbíró utján egy fölötte 
érzékeny hangú kérvényt nyújtottak at neki. 
melyben lölháborodással kelnek ki az ellen a 
gyanúsítás ellen, mintha ő nekiek bármi 
bűnös vagy törvényellenes célzatuk volna 
es szigorú vizsgálatot kérnék azon rágalmazok 
ellen, a kik f tőlük azt hiresztelik, hogy ők 
gyilkos szerszámokkal járnak-kelnek, hogy 
földet akarnak osztani, vagy hogy pláne 
verekedni, ölni vagy gyújtogatni volna szán
dékukban.

Ha tehát a jelek őszinték, az erélyes 
óvintézkedéseknek mar is tapasztalható ered
ménye van. A fentiekből ki-ki levonhatja 
magának, hogy menynyiben szocziálista a 
magyar paraszt, mennyiben nem.

Meiüsai) Béla, országgyűlési képviselő és 
birtokos, aki a napokban a hadügyminisz
tert is informálta a szabolcsi állapotokról, e 
sorokat irta a .Budapesti Hírlapnak*:

Az u. n. szabolcsi szocziálizmusnak in
dító okát, forrásál illetékes helyről vett érte
sülései nyomán a valóságnak teljesen meg
felelően adta elő a Budapesti Hírlap kiküldött 
tudósítója, e lapok tegnapelőtt: számában. 
De az a mozgalom a maga kihatásaiban egy
általán nem volt egyöntetű és így egy kalap 
alá venni az egészet nem lehel.

A mándoki és kisvárdai járások legtöbb 
községében nem nevezhető az másnak, mint 
elvaki'ott tömegek fanatikus szövetkezeiének 
anyagi előnyök szerzése czéljából. A nép el
vakultan izgatóinak biztatásától abban a hit
ben élt, hogy neki csak akarnia kell: minden 
követelése érvényesül. Teljesül, mert a pesti 
urak háta mögött áll a kormány, sőt a király 
is az ő pártjukon van, csak a községházán 
dugták el a régóta kiadott legfelsőbb paran
csot. Minden községben megjelent egy-egy 
királyfi — leginkább Rudolf, volt olyan is, 
a hol Mátyásnak nevezték — aki nappal csak 
rongyos ruhában járt, de estére fölhúzta a 
királyi gérokkot és elbeszélte, hogy lesz a j 
határ fölosztva. Mesének tartanám, ha nem 
nekem magamnak beszélte volna ezt egész 
lelkesülten egy szegény paraszt.

És kenyértörésre került a dolog, földes- 
uraikat fenyegettek, földeiket fölosztották 
jegyzőkönyveikben és határozataikat végre
hajtani megkisérlctték. S a nagy csalódás 
érzésé most szakaid rájuk, támogatás helyett 
magukkal szemben találták a fegyveres erő

hatalmát: azt a hatalmat, amelyet a ma
gukénak hitték.

Karászon, Anarcson, Dögben, Mándokon, 
ahol ezelőtt kiabáltak a földesuraknuk, hogy 
vérbe gázolunk mi, elég volt egy pár letar
tóztatás, a katonaság puszta megjelenése, 
hogy a nagyhangú fenyegetőktől alázatos 
instánsokat csináljon.

Es ez volt a szabolcsi szocziálizmusnak 
veszélyesebb része; a többi járásokban sok 
községben megalakították ugyan egyesületü
ket, de törekvésükül leginkább a munkásbér 

\ fölemelését, a feles vagy harmados földek 
igazságos kimérését, az egyházi adó mérsék- 

j  lését követelték ; szóval lehetőt és lehetetlent 
I vegyesen, de mindenütt oly formában, hogy 

föllépésüknek olyan fenyegető jellege, amely 
akar a személy, akár a vagyonbiztonságot 
veszélyeztette volna, nem volt, sőt ellenkezőleg 
gyűléseiken rend és fegyelem uralkodott, s 
a legkisebb zavargások nélkül oszlottak szét. 
Magam is voltam szocziálista gyűléseken s 
a nép fölvjlagositásaimat szívesen is vette 
es például községemben Ujfehértón (S000 
lakos) nyomát sem latom annak, hogy ve
szélyes avagy fenyegető magatartást tanusi- 

i tanának.
A szocziális kérdést a hatóságok erélyes 

I föllépése az én véleményem szerint Szabolcs- 
vármegyében egyelőre csöndes mederbe te- 

i relle, a nyugalom helyre állott. De a szu
rony nem végleges megoldás! a bajokon 
kölcsönös jóakarattal segíteni kell.

Mert ne álltassuk magunkat es ne akar
junk mindent a Várkonyi ur számlájára írni. 
Igen! annak a lapnak végtelen káros hatása 
volt a nézre, megmételyezte lelkét, de ne 

; gondoljuk, hogy csak ez volt az egyedüli ok.
Nem szükséges itt feszegetnem, de 

visszaélések történetek és azokon giteni 
kell. Es ha u magyar nép tudni lopja, hogy 
megkapja a maga Iisztességes nip-zámát, 
hogy megélhessen abból (nyáron például 

j Uj-Féhérton 1.40—1.G0 frt, ez telj sen elég 
j is, Iliig sok helyen csak 60 kr), ha a csalod 

tudni fogja, hogy 1200 □  öl lengeri föld 
csakugyan annyi és nem GOO; ha gabonát 
kap és nem öcsül, ha nem lesz útiköltség: 
akkor izgathat Várkonyi ur. lesz esze, nem 
ül föl neki!

Kivételes intézkedésre szerintem nincs 
szükség, csak energikus közigazgatásra, a 
mely a töJderitett visszaéléseket orvosolja és 
beoltsa a nepbe azt a hilet, hogy a szegény 
ember is megkapja a maga igazát I

Ez a szoczializmus igazi ellenszere és 
nem a statárium!

A .Festi Hiriap‘ -ban olvassuk a követ
kező czikket:

A pócsiaknak nagy fájdalmat okozhatott 
az a hírünk, hogy a szocializmus immár ott 
is felütötte fejét. Ma két tiltakozást is vet
tünk, az egyiket az ottani jegyzőtől, — aki 
kereken kijelenti, hogy: M.-Pócson szocializ
mus nem voll, nincs és nem is lesz! — 
A másik levelet Itajner János, — az ottani 
postakocsis — küldi, szólván ilyen-formán:

.Becses lapjánek február 13-iki számá
ban egy rosszakaru tudósító információja 
folytán az állt, hogy Mária-Pócson is fel
ütötte fejét a szoczializmus, hogy a helybeli 
papság nagy igyekezettel és sikerrel világo
sítja fel a népet, és hogy erős a gyanú, 
miszerint a postát szállító kocsis csinálja a 
szociális izgatásokat.

A mellékelt előljárósági nyilatkozat sze
rint községünkben semmiféle szocziális moz
galom nincsen, tehát jóakaratu békéltetésre 
s felvilágosításra ok nincs és különösen nem 
a helybeli papság részéről, kiknek tekintélye 
a nép előtt utolsó időben nagyon lecsappant.

Van községünkben egy kis mozgalom, 
de az nem szociális jellegű, hanem a papok 
embertelen bánásmódja ellen irányul. Üaczára 
annak, hogy óriási jövedelmük van a híres 
m.-pócsi búcsúból, továbbá ezer holdas 
birtokukból, azért embertelenül nyúzzák a
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népet, igy pl. egy gazdaember hozzátartozó
jának temetése «0— 100 mondd nyolczvantól 
száz forintig kerül, csupán a nagy harang 
húzása laJ Irt, egy esküvő 5 — 10 írtig kerül, 
ha egy szegény embernek temetése van, 
családja évekig nyögi a költségeket, ezen 
mozgalomban en is, az egész község lakos
ságával ívsztveszek, a püspök ur Öméltósá
gához akarunk fordulni emiatt, de egyszerű, 
szegény emberek lévén, nem tudjuk a mód
ját, inig valaki majd felvilágosít a módjáról 
akkor teszünk majd ellene lépéseket.*

Várkonyi ellen.
A h írh ed té  vált szoczialista izgató í 

Várkouvi István, többszörös budapesti 
háziúr, ü/elmeiuek leleplezése és az 
ellene folyamatba te tt fenyitó eljárá
sok közhírré tétele tárgyában, Mikecz 
János, Szabolcsvármegye alispánja a 
következő körrendeletét bocsátotta ki 
a községek elöljáróihoz:
Y ;ilam vnnyi község i e löljáró inak!

A vármegye fúldmivelő népe közt 
oly sajnálatos mérvben elterjedt szo- 
czialisztikus mozgalom ligyeleinmel 
kisérése közben tapasztalni lehetett, 
hogy a mozgalom részessi a lelketlen 
izgatok részéről azon tévhitbe ringat- 
tattak és balga reményeiket is arra 
alapították, hogy az egész mozgalom 
szervezője Várkonyi István lapszer
kesztő a nép közt sűrű basonlesésböl 
ezer számra terjesztett „Földművelő" 
cziraü lapjában csak igazságokat, meg
engedett tanokat hirdethet, mert kü
lönben a hatóságok ót felelős- jre von
nák, lapját betiltanák, s nem enged
nék meg, hogy a népet büntetendő 
cselekül' nyék elkövetésére ösztönözze

Ezen elterjedt tévhit eredményezte 
nagyrészt, hogy a lapot szorgalmasan 
olvasó köznép annyira magáévá tette 
a „Földmivelő* botor czikkeit és ez 
akadályozta meg eddig a lélrevezetett, 
kivihetetlen csalóka ábrándoktól el* 
kábított földmives és munkásosztály ki- 
józánitását.

A magy. kir. kormány Várkonyi 
István lapszerkesztő és négy fővárosi 
ház vagyis mintegy 3 0.000 írt értékű 
vagyon tulajdonosa ellen a legutóbbi 
napokban a legerélyesebben lépett tél, 
ót rendőri felügyelet alá helyezte, pénz
készletét, előfizetőinek névsorát lefog
lalta, lapjának elkobózáiát pedig á kir. 
főügyészség panaszára a bíróság elreu- , 
delte.

A magas kormánynak és az igaz
ságügyi hatóságoknak ezen erélyes fel
lépésiből a nép meggyőződést szerez
het -arról, hogy Várion}inak a szabad- ' 
sajtó magasztos eszméjének nevében , 
elkövetett visszaélései megtorlás nél- , 
kül maradni nem fognak és a népnek ' 
az előfizetők közé való fogdosását és ' 
szándékos félrevezetését a hatóságok 1 
tovább nem fogják tűrni.

Meghagyom tehát a községi elöl- i 
járóságnak, miszerint a lakosságnak 
minden rendelkezésre álló alkalmas 
módon hozza tudomására, tegye köz
hírré, hogy Várkonyi ellen, visszaélé
seiért a megtorló eljárás folyamatba 
tétetett, pénzkészlete és előfizetőinek 
névsora lefoglaltatott, ó maga állandó

rendőri felügyelet alá helyeztetett, s 
\ ellenében, izgatásai miatt a bííutenyitő 

eljárás megindittatott és lapjának el
kobzása elrendeltetett.

Minthogy pedig a Várkonyi által 
szervezett szövetkezetbe belépők egy
másközt esküt tesznek le. melynek azon 
czélja van, bog)' letevőiket a szövet
kezet, elhagyásától visszatartsa, s a jó
hiszemű nép körében tényleg a letett 
eskü ily hatásúnak minősíttetik is; 
ennélfogva kötelességévé teszem az 
elöljáróknak, hogy szintén a legszéle
sebb körben hirdessék ki, hogy azon 
eskü, melyet a szocziálisták egymásközt 
— egyébként a törvényes formák mel
lőzésével — leteszuek, úgy jogi, mint 
lelkiismereti szempontból semmis és 
hatálytalan és annak megszegése sem 
törvényes, sem vallásos elvek szerint 
nem képez, kárhoztatandó cselekményt.

Nyíregyházán, 1898 február 19-én.
Mikecz János, 

alispán.

>  V I R  E  W Y H A Z A.

A noegylet jelm ez-estélye.
Kedden ' -te folyt le a Korona szálloda 

táncztermében és mellékhelyiségeiben a nyír
egyházi jótékony nőegylet jelmez-est. lye, az 
immár elmúlt farsang utolsó tánczraulatsága.

Ekkor történt meg először, hogy a tágas 
táncterem, ha szöknek nem - bizonyult, de 
;i tánczolókkal és hozzátartozóikkal, valamint 
a mulatság iránt érdeklődőkkel egészen meg
telt. De nemcsak számra, hanem változatos
ságra sem láttak még a terem szolid halvány 
színre festett falai és aranyozott czirádái 
olyan közönséget, mint ez este.

Lapunk -z. rk' s/.tőség* az • st«*lv alkal
mából külön alkalmi-lapot adót adott ki, 
amely 11 óra után már megjeleni > amelyet 
lapunk e számához előfizetőink részére mel
lékletül csatolunk. — Ebben a „Karnevál* 
c/.iinu alkalmi ki> lapban, amelyben — ter- 
més/.i l. -cn tréfás tartalommal -  a .Nyír
egyháza* beosztását utánoztuk, tudósítást 
adtunk magáról az estélyről, sőt közöltük a 
jelenvoltak névsorát i-. Ez ok miatt felesleges, 
hogy itt i< részletesen referáljunk az estély
ről, tniért is annak inegemlilé»*v«*I. hogy az 
estély bevétele a 600 forintot meghaladta, 
az első négyest 52 pár tánczolta és hogy az 
utolsó csárdásnak reggel '/,6-kor se akart 
vége szakadni. —• a  jelenvokak részben 
helyesbített, részben kiegészített névsorát a 
kővetkezőkbe^ közöljük :

Jelmezben voltak:
Irányok: tíutl iy lz.» (Orosznő). Bencs 

fka nemes Téftdy)* tVóboá1'A óna
(Carmen), Eötvös Mariska (Csipke rózsa), 
Vejér Jairskn (Szegfű), Jósa Andrea (Osatrfgu 
árusod), Jósa Martba (Alt Wien), Jósa Rózsa 
tConer dáma), Jarmy Antónia (Czigány lányai 
Jármy Pa dia (Magyar leány), Májerszky
Nellike (Bébe), Mnrtinyi Margit (Rokoko).*
Maorer Ireuke (Ámor). Mikecz Anna (Szoba
leány), Molnár Maliid (Spanyol czigány
leány), Molnár Olga i(Té)j, Keílner Bella 
(Csipke rózsa), Komon? Klára (Szalag csokor), 
Kovács Edith (Csipke rdza), "Scianiuely Ilona 
(Empire),Schmidt Irénke (Töt leány). SzőllÖssy 
Rózsa (Rózsa).

Asxsonyok. Dr. Dobná! Józsefné (At éj 
királynője), Eltscher Simonná (Pipacs). Edéi* 
stein Aladámé (Kigyö), Korányi Lijosné 
(Bretagneinő), Korányi Endréné (Spanyolnő), 
Kovách Eléírná (Nap), Kbvách Gyózóné
(Japánnő*, Maurer Lászlóné (Rokoko), Sol
tész Gyuláné (Satanella).

Férfiak: Bodnár István (Incroyable), 
Eötvös Dezső (Rokoko), Hartstein Sándor 
(Bányász), Korányi Endre (Pól Tamás), 
Kovách Elek (Velenezei szenátor), Konthy

Gyula (Rettenetes hasa), Kubassy Béla 
Clown), Maurer László (Goi Tamás), Murányi 
László (Trobadour), Okolicsányi Dezső (Gi- 
gerli), Pavlovics Sándor (Spanyol grand), 
ifj. Soltész Gyula (Kellemetes basa). Szamuely 
Barna (Jockey), Székely Imre (Madarász), 
Szabó Lajos, (Szakács), Vay Zoltán (Mikúdó).

Jelmez nélkül:
Asszonyok: Adriányi Kálmánné, Rallay 

Győzőné, Lenes Lászlódé, Bodnár Istvánné, 
Boldizsár Imréné, Czukker Henrikné, Czukor 
Vilmosné, Dobos Imréné, Elek Lászlóné, 
Eötvös Pálné, Fejér Barnáné, Ferenczi Mik- 
sáné, Flegmáim Jenőné, Flegmunn Sándorné, 
Hajós Emilné, Horkovics Sándorné, Jármy 
Gyuláné. Kállay Györgyin'*, Keiv-ztessy Ist
vánné, Kertész Istvánné, Kiár Andorné, Kiár 
Gusztávné, Koczok Lászlóné, Konthy Gyuláné, 
Korányi Imréné, Kovács Istvánné. Kubassy 
Gusztávné, Lédorer Ignáczné, Martinyi Józsefné, 
özv. Maurer Károlyné, Mikecz Dezsőné. Mikecz 
Jánosné, özv. Molnár Pálné, Novak Gyuláné, 
Pazar Istvánné, Péchy Pálné, Rónay Jenőm*. 
Rosenberg Emilné, Stern Jenőné, Sütő Jó- 
zsefné. S/.okolay Arpádnc, Szopkó Alfréddé. 
Vietórisz Józsefné.

Leányok: Adriányi Olga, Básthy Berta, 
Elek Margit, Fehér Erzsiké, Grosz Jolán. 
I lorkovits Aranka, Koczok Piroska, Lukács 
Margit, Mezőssy Anna, Péchy Klára.

A páholyokban j.len voltuk: Roltmunn 
Alajosné, Roltmann Lujza, Ruzsonyi Pálné. 
Prok Gyuláné, Nagy Lászlóné. Lavotta Réláné, 
Szeszich Lajosné, Szeszich Ida és Emma, 
Almássy Istvánné. Gojics Amadil, Kovách 
Gerőné, Kovách Bella, Leövey Elekné, özv. 
Kubassy Arthurné, Kubassy Berta, Trajtler 
Somádé, Trajtler Anna, Geduly llenrikné, 
Kovási Margit. Szlahoczky Imréné, Gara 
Irénke, Leffler Sámuelné, Báthory Istvánné.

H ír e k .
— Igazságügyi kinevezések. A király Jákó 

Pál szatmárnémeti ügyészségi alügyészt a 
nviregyházai törvényszékhez bíróvá és dr. 
Kállay Miklós budapesti büntelötőrvénysr.éki 
jegyzőt ugyancsak a nyíregyházi törvény
székhez albiróvá nevezte ki.

— Kitüntetés, o  felsége a király Fontain 
Henrik ezredesnek, a 1U. huszárezred volt 
parancsnokának, nyugalomba vonulása alkal
mából a vezérőrnagyi jelleget adományozta.

— Uj ezred parancsnok. A nyugalomba 
vonult Fontain Henrik tábornok helyébe a 
helyben állomásozó 10-ik huszár ezred pa
rancsnokává O felsége a király vértesi Weisz 
Ernő huszár alezredest nevezte ki.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Nayy 
1 Károly nagy-kállői adóhivatali gyakornokot

a kisvárdai, Asztalos . npáá nyíregyházi adó
hivatali gyakornokot a tnagy a tóvári adóhiva- 

| fal Ima; adólisztek ke nevezte ki.
, Az ev. ref. egyházmegye számvevő

szék® tegnap e» tegnapelőtt Nyíregyházán 
gyűlést tartott.-'A gyűlés iolyatuan felbontót- 

' ták az egyházmegye 3-ik aljegyzői állásra 
’ Leadott szavazatinkul. Meg választatott Lic.
! liáct Kálmán balsai lelkész, Erdélyi Imre
• rakamazi lelkész ellenében. Kisebb jelentő- 
' ségfi ügyek tatargyalása után behatóan fog-
* lalkozótt a közgyűlés a ' képviselőház előtt 
1 fekvé azon* törvényjavaslattal, amely a nem

katholikuR lelkészek ja vadai magasát szabá- 
1 lyozza. A közgyűlés több séfelmet talált a 
[ törvényjavaslatban, s elhatározta, hogy már- 

czius hó 3-ik napján Nyíregyházán tartandó 
egyházmegyei közgyűlésből feliratot intéz a 
törvényjavaslat sémiméi intézkedésének meg
változtatása czéljából a felettes egyházi ható- 
ságokhóz.

— A főgimnázium államsegélye. A nyíregy
házi ág: Vér fŐgifrinázltim államsegélyét a 
miniszter felemelte. 1886 bán állatidé tételűt 
vettek fel at állami kőltéégtéWébén 8890 
frtot a nyíregyházi főgimnázium segélyezé
sére, mely azonban rövidesen 9900 írtra 
emelkedett. Most azonban a szépen fejlődő
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gimnáziumnak évi szükséglete tetemesen fel- 
szapdrodott, úgy, hogy újabb, magasabb 
államsegély igénybe vétele lett szükségessé. 
A gimnázium évi szükséglete 38321 frt, erre 
fedezete van 22321 Irt, hiányzott tehát 
10000 forint. Ma érkezett le Májerszky Bélá
hoz az iskola pártfogósága elnökéhez a szer
ződés, melyet a főgimnázium kötött az álam
mal. A kultuszminiszter a nyíregyházi ág. ev. 
főgimnázium évi segélyét 10000 írtra emelte 
fel. Az iskolának felekezeti jellege továbbra 
is megmarad. Az eredeti szerződést Wlassics 
Gyála közoktatásügyi miniszter irta alá, Ze- 
lenka Pál a tiszakerületi ág ev. egyházak 
püspöke pedig záradékkal látta el. Ezen 
szerződés értelmében segítve lesz a tanári 
fizetések silányságán is. Négy tanár lesz 
1000, négy 1100 és négy 1200 forint évi 
fizetéssel. Ezen 12 tanér közül hetet a gim
názium pártfogósága választ, a másik öt 
tanári állást pedig nyilvános pályázat utján 
töltik be. Ez utóbbi őt tanárt a főgimnázium 
pártfogóságának a felterjesztésére, de nem 
kijelölésére, a miniszter nevezi ki. Kitűnő 
főgimnáziumunk ez>*n újabb sikeres fejlődése 
csak örömünkre szolgál.

— A tisztelt „Kisvárdai Lapok." Még 
mindig hadakozik ok nélkül, bizonyít czélta- 
lanul és védelmez hívatlanul. Nem tetszünk 
neki. Hogy mennyire fáj nekünk a tisztelt 
laptárs hosszú czikke, láthatja abból is, hogy 
nem igen sok szóra méltatjuk. — Csupán 
egyetlen kérdésünkre vártunk feleletet. Igaz-e, 
hogy a közbiztonság azon a területen, ahol 
a „Kisvárdai Lapok“-at olvasták annyira 
meg volt rendülve, hogy revolver nélkül 
háláló- veszedelem volt járni? Igaz-e, hogy 
a szociálisták rablásra, gyújtogatásra és 
gyilkosságra készen álltak ott azon a vidé
ken? És mivel tudja e2t bebizonyítani a 
„Kisvárdai Lapok*? Mert tudomásunk sze
rint ebben az irányban a szociálisták mit 
sem terveztek azok az urak pedig ezeket 
hireszteíték Budapesten. Czikkünkben, amely 
még mindig nagyon fáj a .Kisvárdai Lapok*- 
nak — ezeket a híreszteléseket róttuk meg. 
Ha azonban nem felelne meg a valóságnak 
az,* hogy a deputáczió tényleg ily híreket 
kolportált Budapesten, vagy ha való az. 
hogy a szociálisták már csakugyan gyilkolni, 
gyújtogatni és rabolni akartak, úgy szí
vesen bocsánatot kérünk a meganathé názott 
kifejezésünkért. Midőn azonban látjuk azt, 
hogy Hvzőssy Béla országgyűlési képviselő 
a hadügyminiszternek adott informácziójában 
nem csak hogy említést sem tesz a szociá
listák ily szándékáról, de sót azt mereven 
kizártnak nyilvánítja: midőn alkalmunk volt 
meggyőződni arról is, hogy a deputáczió 
bőbeszédűsége a miniszterelnököt a képviselő
háziján dementálásra kenyszéritette. kijelent
vén, hogy a szabolcsi deputáczió előtt a 
-ajtószabadság korlátozásáról nem nyilatko
zott, ily irányban ígéretet nem tett. — ily 
körülmények között elismerő szavunk nem 
volt és nem is lehet a deputáczió részére. 
Ha a .Kisvárdai Lapok* elég megbízható
nak találja az informácziót, amit a depu- 
taczió nyújtott, — legyen vele boldog. Mi 
nem, a hivatalos vármegye sem, a miniszter- 
elnök sem és a töldmivelésügyi miniszter 
sem. Legyen szabad megemlítenünk, hogy 
az utóbb nevezett miniszter a tárczája költ
ségelőirányzatának tárgyalásánál nmegszeppent- 
nek* jelentette ki a szabolcsi urakat s kon
statálta, hogy a zempléni urak nem ^szeppen- 
tekm meg úgy, mint a szabolcsiak. — 
Kinek ad a bizonyára tájékozott miniszter 
igazat? Oh de hát a .Kisvárdai Lapok* 
szerint gyermekes beszéd a megszeppenésről 
beszélni. — Hallatlan, milyen gyermekes 
ember az a Darányi Ignác*, aki Magyar- 
ország gazdasági életet korippnyozza, velünk 
együtt, akik csak a .Nyíregyház*M Írjuk 
tiszta meggyőződéssel és elfogulatlanul! — 
Kár volt feszegetni a deputáczió dolgát —
t. .Kisvárdai Lapok* !

— A miniszter Siabolcsmtgyérfl. Szabolcs- 
vármegye közönsége nem a legjobb konduit

lisztával bir kormánykörökben. Sok félszeg- 
séget és extra vaguncziál tulajdonítanak neki, 
s emiatt szívesen tesz.ik ki gunytárgyának. 
Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi 
miniszter a múlt hét egvik napján tartott 
beszédében nem a leghizelgőbben nyilatkozott 
a vármegye közönségének a szocziálizmus- 
sal szemben tanúsított bátortalan maga
tartásáról, a múlt szombaton tartott kép
viselőházi ülésben pedig Szabolcsvármegyét 
úgy áliitotta fel, mint az antisemilizmus fő 
fészkét a 80-as években, s indokul a Tisza- 
eszlári perre hivatkozott. Nem tudjuk, ki 
informálta a minisztert vármegyénk felől igy, 
annyi azonban bizonyos, hogy épen olyan 
túlzó informáczió, mint az amelylyel a kis
várdai gazdakör küldöttsége szolgált a 
miniszterelnöknek a szoczialismus szörnyűsé
geiről. A miniszter összetéveszti az okot az 
okozallal. A Tisza-eszlári p -rnek volt folya- 
mánya az antisemituzmus. Az sem felel meg 
a valóságnak, hogy az unlisemitismus Szabolcs
ban grasszált volna a legerősebben. Hála 
Istenek a mi vármegyénk hamarább gyógyult 
ki antisemitizmus betegségéből, mint Somogy, 
vagy Liptó, és nem küldött fel antisemita 
követet soha.

— Uj távirda állomások. A kereskede
lemügyi miniszter Kalászon és Gáván távirda 
állomások felállítását rendelte el.

Villamos világítás Nagy-Kállóban Érdekes 
terv megvalósítását tervezik a nagy-kallóink 
a nyíregyházi villainvilágitási vállalattal együtt. 
Arról van szó ugyanis, hogy Nagy-Kállóban 
villamos világítást rendezzenek be, még pedig 
olyképen, hogy az áramot a nyíregyházi 
villamtelep szolgáltatná. — A nagy-kállói 
községi elöljáróság felszólítására a világítási 
vállalat már be is adta ajánlatát. Ha a terv 
megvalósul, a villamos világítást bevezetteti 
az orsz. tébolyda is. ahol mintegy 150 lám
pára van szükség. Ha úgy haladónk, még j 
megérjük, hogy nemcsak Nyíregyházát és j 
Nagy*Káliót, hanem majdan a közeli uradal
makat, sől talán Tokaj városát is, a nyír
egyházi villanytelep látja el villamos árammal.

— Jótékony alapítvány. A múlt évben el
hunyt Barzó János volt tekintélyes városi 
polgár hagyatéki ügye a napokban került 
tárgyalás alá. melynek során a felolvasott 
végrendelet alapján 1500 forintos alapítvány
hoz ju*ott a nyíregyházi áz. evang. egyház.
A végrendelet az alapítványról akként intéz
kedik, hogy annak kamataiból magyar nyelvű 
énekes könyvek vásároltassanak részint az 
egyház, részint pedig a szegényebb sorsú 
egyháztagok részére.

— A nyíregyházi polgári olvasó-egylet tag
jai o hó 19-én, szombaton este minden te
kintetben jól sikerült bátyus táncz-estélyt 
rendeztek az ág. ev. központi elemi népis
kola dísztermében és mellékhelyiségeiben. 
Vidámság, fesztelen jókedv jellemezte mindig 
az olvasó-egylet mulatságait: melyeket a buz
gó rendezőség egesz.' ii családias szinezotüekké 
tudott tenni. Ez volt a szombati estély jellem
vonása is. A tánezos fiatalság csak a késő 
reggeli órákban távozott a mulatság szín
helyéről, s nem volt a jelenlevők közt senki 
sem, a ki a mulatsággal tökéletesen meg ne 
lett volna elégedve. A mulatság fényes sikere 
első sorban a rendező-bizottság tagjai buz
galmának köszönhető, a kik fáradságot nem 
ismerve, minden lehetőt elkövettek arra néz
ve, hogy a mulatság a legjobban sikerüljönr 
nagy része van azonban a siker elérésében li bájos 
háziasszonyok és kisasszonyoknak,akik mindemre 
kiterjedő figyelmességgel gondoskodtak árról, 
hogy a jelenvoltak anyagi tekirttetben setn 
szenvedjenek hiányt. A mint ezt u felszolgált 
izletós ótelek változatossága fényesen bizo- 
nyitá. Háti asszonyok voltak: Balczár I«ijosne, 
Béludly Lászlóné, Barkúcxy Baruáné, Győr- 
biró Benőné, Chotvács Ágostonná, LyfTler 
Sámuelné,í , !>st4i.'rt Antaltól #L1sftv flftáné, 
dr. Konthy Gyuláné, Szlaboczky Imréné, 
Szabó Istvánná, Surányi Imréné, Tessik Já- 
nosné, Vojtovics Bertalanná és Werner Gyuláné. 
Házi kisasszonyok teendőit végezték páratlan

buzgalommal: Bacsó Ida, Bacsó Margit, Bencs 
Etelka, Berzeviczy Ida, Bodó Marcsa, Bietz 
Juliska, Déry Erzsiké, Dövényi Vilma, Kele
men Etelka, Matulka Emília, Melczer Margit, 
Pataki Karolina, Pintér Ilonka, Huzsa Ilonka, 
Szatmáry Juliska, Sípos Emma és Susztek 
Ilonka. — A jelen volt hölgyek névsora, a 
háziasszonyok és házi kisasszonyokon kívül, 
a következő: Asszonyok: Bacsó Emilné, Béres 
Istvánná, Berzeviczy Dánielné, Dietz Miksáné, 
Déry Pálné, Görgey Józsefné, ’Janusch Ru- 
dolfné, Konrád Gyuláné, Hankószky Istvánná, 
Matulkáné,özv.Melczerné,Némethné(Demecser), 
Pintér Istvánná, dr. Prok Gyuláné, Rúzsa 
Endrené, Surányi Istvánná, Susztek Pálné, 
Szathrnáry Ferenczné, dr. Vadász Leóné, Vay 
Jenőné, Tahy Miksáné stb. Leányok: Bíbic/. 
Mariska, Dietz Mariska, Béres Erzsiké, Gal- 
góczy Hóién, Görgey Izabella, Hankószky 
Ilona, Janusch Mariska, Mirsalkó Boriska, 
Mátéffy Berta, Melczer Margit, Németh Sa
rolta (Demecser). Strómayer Irén (Királytelek), 
Tolnay Ilonka, Turnusz Milika stb.

— Az „Iparos ifjak önképzó' köre1- far
sang utolsó estéjén bált rendezett, mely a 
lehető legjobban sikerült. — Őszintén meg
vallva, mikor a meghívót olvastuk, meglehe
tősen kétkedtünk az álarezos bál jó sikeré
ben. — Azt már megszoktuk, hogy bál, 
majális, szüreti mulatság, felolvasó estély, 
műkedvelő előadás az Iparos ifjak önképző 
körében úgy anyagilag, mint erkölcsileg na
gyon szépen sikerül, de álarezos bál, — is
merve iparosainknik o tekintetben konzer
vatív gondolkodásmódját, — ennek sikeré
ben igazán keveset bíztunk. — Annál örven- 
detésebben konstatáljuk, hogy e feltevésük
ben nagyon és tegyük hozzá, kellemesen 
csalódtunk, mert a mulatság anyagilag igen 
szépen sikerült, mert több mint 200 frt volt 
a bevétel, amelyből legalább 103 frt tiszta 

| jövedelem. — Az erkölcsi siker pedig vete
kedik az anyagival, amennyiben a lehelő 
legszebb jelmezekben gyönyörködhettünk. — 
Amennyire lehetséges volt, a követkeső jel
mezeket sikerült feljegyeznünk: Nagyon szép 
bosnyák leány volt Rubliezky Mariska, pom
pás lovász volt Béres Erzsiké, jól festett, 
mint oláhczigánv leány Biró Etelka, megkapó 
jelenség volt, mint éjkirálynője Schönbrun 

| Gusztáv né úrnő, ennivaló virágárus leány 
, volt Cérnák Erzsiké és P.iskó Miriski. ti-  
! Iáló alak volt mint spanyol énekesnő Zdber- 

stein Sámuelné úrnő es Kerekes Juliska 
mint kártyavető czigányasszony, nagyszerű 

I tűzoltó volt Janusch Mariska. Ezeket sikerült 
1 a jelenvolt hölgyek közül névszerint felje

gyeznünk. Láttunk még ott a női jelmezek közt 
csipkerózsa, ujsághordó, tündér stb. jelme
zeket, amelyeket mind lehetetlen felsorolnunk. 
A férfi jelmezek közül is sikerült feljegyez
nünk egy nehányat; — igen sikerült alakok 
voltak Kéry József spanyol grand. Borók 
János mint majom, Kiss Andor mint örült 
spanyol. Csadényi B la mint szárazföldi ten
gerész, Korányi Marton mint Bébé. Tóth 
Kálmán mint amerikai fogorvos stb. — Vala
mennyit azonban teljes lehetetlen volt fel
jegyezni, mert ehhez gyorsíró, s a közléshez 
pedig hasábok kellettek volna.

-  Pályázat ösztöndíjért. A iy iregyliá>.i 
ág. h ev. főgymnasium kormányzó' taríáésa 
a Reguly-Suták-jele Ösztöndijalapitváuy múlt 
évi kamataitTplyó évi inárczius hóban fojtja 
kiosztani. Ezen ösztöndíj elnyeréséért pályáz- 
hatnak a gymnasium ,V;[k op.^(yat^ .kezdve 
bármely felsőbb tanmferelbe járó, jel s o|ő- 
mcnctelu és jé magaviseletéi ág. ev. tanuló 
ifjak, ha a kegyes alapitványozókkal való 
rokonságukat igazolni tudják, — ev. reb hit
vallásunk is elnyerhetik az öszl^ndjnal. A 
pályázók kérvényeikéi j. évi márrz u« 10 i_- a 
nevezett főgytnn. igazgat.'‘ságihoz, mii,lsük 
be. , ir  igaigatósdg.

—  Karikás János bácsi csodálatai kalandjai
czim alatt a .Független újság* könyvtarában 
egy képekkel diszile I 70 oldalra terjedő 
füzetke jelent meg a napokban. A füzet 
szerzője Buday Barna, liuday (lyula ó-felieilói
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gazdatiszt fia az Országos Magyar Gazdasági 
egyesület tisztviselője, a „Köztelek* egyik 
fő munkatársa és a Független Újság segéd 
szerkesztője. A fiatal iró a „Független Újság* 
számára irta meg tiszta egyszerű magyarság
gal, ezeket a kalandokat, amelyek a „Füg
getlen Újság* leginkább gazdákból álló olvasó 
közönsége körében nagy kedvelt ségnek ör
vendenek. Mutatóul a „Halál-ugrás* ezirnüt 
közöljük a füzetből csarnok rovatunkban.

— A Nyíregyházi Gazdasági és Kereske
delmi Hitelintézet múlt évi mérlege. Az igaz
gatóság jelentése mindenek előtt konstatálja, 
hogy az intézet a lefolyt üzletévben már 
megkétszerezett alaptőkével működött és 
hogy a mérleg végeredménye fényesen iga
zolja azon reményeket, melyeket a felemelés | 
műveletéhez fűztek. Noha a gazdasági viszo
nyok nyomasztó volta az egész vonalon érez- j 
hetővé lett, rossz termés és a már állandóvá 
vált állategészségi mizériák vidékünk gazda
közönségének súlyos veszteséget okoztak úgy 
hogy a kihitelezésnél való óvatosságot még 
fokozottabb mértékben kellett gyakorolni. A 
betétüzletünk a múlt évben 129 050 Irt 49 
krt tüntet föl. A másfél millió forintot meg
közelítő activák forgalmazása által 3Ö258 
irt kr tiszta nyereség éretett el, melynek 
felosztására nézve a közgyűlés elfogadta, 
hogy az idei szelvények 8 forintjával váltas
sanak be. mig a tartaléktőkét 8323 Irt 34 
krral gyarapítva, az 40823 Irt 3f krra emel
tessék. 1897. folyamán leszámitoltatott 4095 
darab váltó 2.GU7.347 Irt 39 kr értékben. 
1897. évben visszafizetetett 2.475,408 frt 22 
kr. Tárcza-állomány 1897. deczember 31-én 
1305 darab váltó 881,012 frt 23 kr értékben. 
Emelkedés 131.939 forint 17 krajczár. 
Be táblázott kötvény-kölcsönök összege 1897. 
deczember31-én 75,753 frt. Emelkedés 13.403 
frt 10 kr. Kötvény-kölcsönök összege 1897. 
deczember 31-én 43,950 frt 00 kr. Emelke
dés 12,104 frt 10 kr. Folyó- és giro-számlá- 
kon a múlt évben elért 7 905.105 frt 9 krral 
szemben ez évben 10.817,651 frt 30 krt 
forgalmaztatott tehát az emelkedés 2.852,489 
frt 18 kr. és mint követelés 439,3i 2 frt 59 
kr. vezettetik át a jövő üzletévre. Emelkedés 
113,491 frt 64 kr. Ha-onló arányú emelke
dést tüntetnek föl a többi üzletágak is. össz
forgalom volt 1897. évben 22.375,507 frt 
75 kr.. mely összehasonlítva az 1896-ban 
••lért 18 487,008 forint 56 krral, összesen
3.288,799 frt 19 kr. emelkedést tüntet fel; 
kiváló bizonyítékául az intézet fokozatos fel
lendülésének.

—  Nyugta és köszönet. A nyíregyházi 
takarékpenztar-egyesület igazgatósága 25, a 
nyíregyházi gazdasági es keresk. hitelintézet 
r. t. igazgatósága 30. a szabolcsi hitelbank 
igazgatósága pedig 10 frtot szavazott meg a 
helybeli népnevelési egyesület-nek. Fogadja a 
nevezett három intézet mélyen tisztelt igaz
gatósága jótékony adományáért, a kegyesen 
pártfogolt egyesület hálás köszönetét. Nyíregy
házán, 1898. február 18-án. Okolicsányi Gésa 
elnök. Werner Gyula pénztáros.

— Köszönet nyilvánítás. A helybeli gaz
dasági és kereskedelmi hitelbank-intézet tek. 
igazgatósága, a nőegylet által fenntartott árva- 
ház javára 50 frtot, a takarékpénztár pedig 
60 frtot voltak szívesek adományozni. Fogadják 
az intézetek tek. igazgatóságai kegyes ado
mányaikért őszinte hálás köszónetúnk nyilvá
nítását.

—  A neiybeli ndegylet által fenntartott 
nöipariskola részére a nyíregyházi takarék- 
pénztár tek. igazgatósága 40 forint adományt 
küldötl. Fogadja érte az elnökség hálás kö
szönetét.

—  A Szabolcsi Hitelbank igazgatósága
-5 fi lót volt szives a helybeli jótékony nőegy
letnek adományozni. Fogadja ezen nagylelkű 
adományáért az elnökség halás köszönetét.

— Köszönet nyilvánítás. A nyíregyházi 
takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága 
12 frt 50 krt küldött ref. egyházunk szegény 
iskolás gyermekei ruházatára, melyért fogad
ják hálás köszönetét a ref. egyház elöljáró
ságának.

N Y Í R E G Y H Á Z  A.

— Köszönet nyilvánítás. [A nyíregyházi 
takarékpénztár-egyesület tekintetes igazgató
sága, a városi alsófoku iparos lanoncz-iskola 
segélyezésére 40 forint összeget volt szives 
ajándékozni. Fogadja a tekintetes igazgatóság 
kegyes adományáért az ipariskolai felügyelő- 
bizottság ős/.inle köszönetét.

— Nyilvános köszönet. A „Szabolcsi 
Hitelbank* intézet lek. igazgatósága a jóté
kony ezélra szánt összegből 10 frlot adomá
nyozott az országos „Eötvös-alap* javára. 
Fogadja a tek. igazgatóság a legnemesebb 
czel iránt tanusilott áldozatkészségéért hú ás 
köszönetéin nyilvánítását. — Pazar István, 
az „Eötvös-alap*4 helyi gyűjtő-bizotts. elnöke.

— Köszönet. A nyíregyházi takarék- 
pénzláregyesület és a nyíregyházi gazdasági 
és kereskedelmi hitelintézet egyenként 50— 
50 forintot adományozlak a főgimnázium 
czéljaira. — Fogadja mindkét pénzintézet 
tek. igazgatósága ez ufón is hálás köszönetét 
a fógyimnázium kormányzó tanácsának

— Köszönet. A Szabolcsvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület nyíregyházi járásköre kebe 
lében levő .önsegélyző-egyesület* czéljaira 
a helybeli takarékpénztár-egyesület 20 korona, 
a gazdasági es kereskedelmi hitelintézet r.-t. 
40 korona adományt voltak szívesek juttatni. 
Amidőn a fentebbi becses adományokat 
e helyütt is nyugtázom, egyszersmind az 
említett, a jótékony czélokat mindenkor 
melegen pailoló pénzintézetek tek. igazgató
ságainak, áldásosán működő egyesületünk 
nevében legmelyebb köszöneteinet nyilvánítom. 
Nyíregyházán. 1898-ik év február 17-én. 
Stoffan Lajos, elnök.

— Köszönet nyilvánítás. A .Nyíregyházi 
Izr. (l‘oel-/edek)Segelyegyler-nek 2 tisztelet
beli tagja e héten újra adott az egylet czél
jaira 40 frtot, úgy mint Burger Mór ur 25 
frtot és Burger Pál ur 15 frtot. Mely nemes 
adományokat e téren nyugtáz és köszön 
meg az elnökség.

— Köszönet nyilvánítás. A „Szabolcsi 
Hitelbank* intézet tek. igazgatósága alsófoku 
iparos tanoncziskolnnk részére 30 frt össze
get adományozott. Fogadja a tek. igazgató
ság kegyes adományáért e lapok utján is 
szives köszönt tünket. Pazar István, iparos 
tanoncziskolai igazgató.

— Köszönet. Harger Mihály ur utólagosan 
megváltotta a kereskedő ifjak által rendezett 
bál belépti jegyét 5 írttal, melyért ezúton 
fejezi ki a rendezőség hálás köszönetét.

— A múlt vasárnapi dalestély alkalmá
ból felülfizettek: Javorek Kálmán. Munc/.hart 
József, Klein István 40 — 40 kr., N.N. 60 kr , 
Kopcsa János 60 kr.. André Gyula 90 kr., 
Ctölder Karoly 50 kr., N. N. 50 kr., Draguly 
Vilmos, Markó Károly, Gyuiicskó Ferencz, 
HofTman Emil, Kossik K.. Kovács K. 40—40 
kr., Diecz Sándor 50 kr., Menyhért János 40 
kr., Dery Dániel 1 frt 20 kr., Taub S. I frt, 
Matulka Ö. 40 kr., Weiszberger N. 80 kr., 
Tahv István 30 kr., Geduly Henrik 80 kr., 
dr. Bartók Jenő, N. N., Szentpétery N. 
40—40 kr., Weisz Ignácz 80 kr., Macza J. 
40 kr., N. N. 40 kr., HotTman Mihály I frt, 
Lipták Dániel 40 kr., N. N. 40 kr., Tárczy 
Kálmán I frt, Szilvássy István 40 kr.. Juhász 
Etele 80 kr., Péchy Gyula 90 kr., Sesztay 
Pál 80 kr., Kiár Andor 1 frt 40 kr., Ober- 
lánder Károly 80 kr., Tóth Kálmán 40 kr., 
Csázik Péter 2 frt 80 k r, Mercz Lajos 2 frt 
80 kr., Kállay György 90 kr., Andrejkovics 
Béla 40 kr., Tahy Miksa 1 frt 20 kr., dr. Fer- 
licska Kálmán 4 frt 40 kr., Mandel N. 40 kr., 
br. Feilitzsch Berthold 2 frt 40 kr., dr. Zin- 
ner Samu. Geppel Tivadar, Kiss János 40—40 
kr., br. Bottiner I forint 40 kr., Suták N. 
(Halász) 3 frt.

A p ró sá go k  a  hétrő l
A mull szombati hetivásár alkalmával 

a szentmihályi-utezának a városháza és a 
róm. kath. kántoriak közti részében egy üsző 
szabadult el. A járó-kelőknek a szűk utczá- 
ban nagy lármával és kézbadonázással sike

rült a különben is jámbor természetűnek 
látszó állatot megállítani, de egyszersmind 
meg is vadítani annyira, hogy kötelét nem 
engedte gazdájának se megfogni. — Hiába 
csalogatta, szólíthatta, amint felé közeledett, 
tovább ugróit.

Végre egy megtermett mészáros legény 
vetődött arra. Ez aztán elhatározta, hogy 
felcsap Toldi Miklósnak: megfékezi a meg
vadult állatot.

Mig a gazda egyik oldalról, ő a másik 
oldalról közeledett hozzá, s aztán egy hirte
len fogással meg is kapta a telién szarvát 
de csak az. egyiket. A tehén ekkor futásnak 
vette a dolgot. A nyíregyházi Toldi Miklós 
azonban nem eresztette el a szarvai. Feszí
tette a lábait, hanem a síkos sáros utón 
eredménytelenül. Utoljára el is csúszott, s a 
teli n a földön vonszolta tovább majdnem 
a templomig.

A néző közönség elképzelhető izgatott
sággal leste a fejleményeket. A dolog vége 
az lett, hogy a tehén is elcsúszott a sárban 
és felbukolt anélkül azonban, hogy akár ma
gában, akár a szarvát még ekkor is folyton 
tartó Toldiban kárt tett volna.

Akadnak hat Toldi Miklósok a lizenki- 
lenczedik szazadban is, ámbátor bizony csak 
alfélé fin de siecle Toldik !

Farsang utolsó napjat nemcsak a nőegy
let és az iparosiíjuság, hanem Deák Péter 
színigazgató is felhasználta arra, hogy egy 
kis bohózkodással tegye derüllebbé a hét
köznapi élet szürke egyhangúságát.

Húshagyó kedden este az. „Ördög pilu- 
lái“-l tűzte ki előadásra. Abban van jelmez, 
álarcz, szóval „maskara* elég!

Hogy aztán az előadásnak is egy kis 
reklámot csináljon, meg az ulcza közönségé
nek néhány vidám perczet szerezzen, fogadott 
két közönséges (federetlen) talyigát, azokra 
fe.pakolt nehány gyerekei az „Ördög pilulái* 
állatfejeivel és körültalyigáztatta őket a város 
utczáin.

A társaság természetesen élénk feltűnést 
keltett mindenütt, amerre elvonult. Sőt nem
csak az emberek, hanem a tiakkeres lovak 
között is, amelyek bámulva nézték a tulyi- 
gázó lófejeket.

Az iskolákból épen akkor tájban jöttek 
ki a gyermekek, mikor a díszmenet a piacz.ra 
került. A többek között két kis leány is meg
látja a pazonyi ulcza elején. Az egyik kózűlök. 
akinek bizonyara túl érzékeny idegei lehet
nek, valósággal belesápadt az ijedségbe, 
mikor a talyigákon bótintgató allatfejeket 
meglátta s megkapván a másik kötőjét, 
szinte visítva hívta hogy siessenek, mert ott 
jönnek az ördögök!

A másik azonban utánozhatlan fölény- 
nyél rótta meg alaptalan félelméért:

— Mit félsz te bolond! Nem igazi 
ördögök azok! Hiszen az én bátyám is köz
tük van! Ma már negyedszer játssik a szín
padon !

Közönség kóréból. 9
.Jottünk-mentúnk 100 frt, ettünk-ittunk 

100 forint, summa summárum 500 forint.* 
Ez a régi közmondás jut eszébe az ember
nek, ha a helybeli Ipartestület által f. évi 
január 29-én megtartott bál bevétele- és 
kiadásainak a .N'yirvidék* f. évi 7-ik szá
mában közzétett elszámolását olvassa. — 
líevétel volt — mondja az elszámolás — 
236 frt 20 kr ; — ez még csak természetes, 
mert bizonyos, hogy nem másból, mint 
belépti dijakból; kiadás volt 207 Irt 61 kr.. 
tiszta jövedelem 2H frt 59 kr. — Ez bizony 
inár kevésbbé érthető meg Így, — minden 
kommentár nélkül, s ónkénytelenül is fel
merül a kérdés, vájjon mire vált ez a horri
bilis kiadás, amikor tánceteremi'rt nem kell

*) Az “ rovat a la tt kö ltö ttekért a feleléssé, a  
beküldőt illeti. Saerk.
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semmit fizetni, mert a testületnek magának 
igen szép, tágas tánczterme van; a czigány 
Kacsari volt; aki pedig nagyon szerény 
igényű, 3S— 40 frtért olyan szives buzgó- 
saggal elhúzza a talp alá valót, mint annak 
a rendje. Pedig egy halnál a leglöbb pénzt 
a terem ara és czigány emészt fel. — Ami 
még ezenkívül pénzbe kerül, mint meghivó- 
nyomatás, szétküldés, világítás, mind nem 
oly felelte sokra menő kiadások. Igazi még 
ezenkívül „ingyen bor“ is volt, mint a meg
hívók jelezték, de hát fez csak nem került : 
l.»0 pengőbe, ez az „ingyen bor“ mert ez egy 
kicsit sok volna a mai szűk világban. S ha 
mégis úgy volna, akkor a bált rendező el
nökség nagyon rósz gazda, mert az „ingyen 
bor“-köziállapotban megfeledkezik arról, hogy 
az ipartestületnek több mint 10000 forint 
adóság nyomja a válát s hogy inkább 
a tízezer forint kamatai törlesztésére kel
lett volna fordítani a bál jövedelmét, mint 
„ingyen bor'-ra. — Ha az ipartestület egyéb 
ügyeiben is ilyen rósz gazdálkodást folytat 
az elnökség, akkor nem csoda, ha nagy 
szükség volt arra a hatezer frt segélyre, 
melyet ezelőtt egy évvel kapott a várostól, s 
még inkább nem lesz csoda, ha nemsokára 
egy újabb hatezer forintos segélyt fog a vá
rostól kérni. Egy érdeklődő.

Sz ínház.
19-án, Pénteken fél helyárakkal az öreg 

Trilbyt adták harmadszor, kevés érdeklődés 
mellett.

Szombaton Fatinitzát láttuk simán gör
dülő előadásban. A czimszerepben Tárnát/ 
Isona nagyon rászolgált ;i gyéren felhangzó 
tapsra. Szabó József — Golcz Julián egy 
nagy német hírlap harrzléri tudósítója — a 
legsikerültebb alakja volt a darabnak, lát
hatólag jó kedvvel játszott, énekszámait min
dig a közönség tapsa zárta be. Arkosiné — 
UsrhakotV herrzegnö rokonszenves játéka ál
talános tetszésre talált. Kömley dyula — 
Kanesukoff tábornok — helye> felfogással 
adta a hatalmas orosz vezért. Németh János 
jóízűen humorizált őrmesteri uniformisában. 
A második felvonásban megpróbált árnyjáték 
nem sikerült a világosság helytelen alkalma
zása miatt.

Vasárnap délután, zóna- népelőadásul 
„A néma és majma* ezimü haszontalanságot 
nézte végig egy kis hálás karzati közönség. 
/olbin Lajosba mint majom sok természe
tességgel mozgott és bravúros ugrását (a szín
padról egy páholyba) a jelenvolt czipész- 
ianonezok — szívből fakadó dicsorditással 
honoráltak.

Este az „Igmándi kis pap‘ -ot rántották 
elő, alkalmazkodván azon tradícióhoz, misze
rint és hogy — „vasárnap pediglen nép
színmű adassék*. Különös előadás vala: 
az egyes szereplők ugyan látható igyekezettel 
töltötték be szerepeiket; — Kömley Gyula 
— Peti —, Szabó József — Ferencz kis 
pap —, Zoltán Ilonka Piri —. egyenesen 

Jól alakítottak, hanem az összjátek borzasztó 
volt ; hát bizony ez felületesség, amit a tár
sulat azon itt szerzett tapasztalata ment 
annyira amennyire, hogy a vasárnap esti 
népszínmű-előadásoknak jobbára nincs kö
zönsége.

A jelenvolt kis közönség hidegen viselte 
magát. Csupán a Zoltán Olga sok igyeke
zettel,- kevés iga'Sággal megjátszott Lássák 
Zsuzsánnájának szólalt meg a taps követke
zetesen minden jelenése után. — Elismerést 
érdemel Árkosiné azért, hogy egy ilyen, 
egyéniségével egyenesen ellentétben álló szere
pet — habár a karzat számára is — de el
fogadhatóvá tud remekelni.

Hétfőn Zoltán Ilonka jutalomjátékául a 
„Virágcsata* került előadásra. Ila figyelembe 
vesszük, hogy a közönség mily kevés érdek
lődést tanúsít szegény Deák Péter és társu
lata iránt és azt, hogy sokakat vissza tartott

a megjelenéstől a kedd esti jelmezes mulat
ságra való készülődés és azt, hogy Zoltán 
Ilonka nem csinált, nem is csinálhatott 
jutalomjátéka mellett propagandát, nyugod
tan állíthatjuk, hogy a silány bevétel daczára 
aránylag ez volt a szezon legsikerültebb 
jutalom játéka.'— A jutahnazottat (?) ki a 
Fodor Rózsa szerepét töltötte be, tüntető 
taps és széj) virágcsokor fogadta szinre- 
léptekor. Zoltán Ilonka meghatottan játszott, 
elérzékenyitette a közönség meleg ovácziója. 
Tiszta szép hangjával kedvesen énekelte a 
virágcsata ismeretes áriáit. A szépség verse
nyen pedig szerepéhez híven, igen szép volt 
kék krep-dö-sinnel és virággal gazdagon dí
szített fehér ruhájában.

Az előadás jó volt, a szereplők mind 
derekasan kitettek magukért, hogy rokon
szenves társnőjük jutalomjátékának legalább 
erkölcsi része sikerült legyen. Szabó József 
— Vég Adolár — Krémer Sándor, mint br. 
Ikerváry — Németh János, mint Halmas 
Ferus jókedvvel, általános tetszés közt ját
szottak. Kömleyt és Tarnay Leonát pedig 
külön felemlítjük nagyhatású bábtánczáért, 
melyet megkellett ismételniük, hogy a han
gosan nyilvánuló közóhajnak eleget tegyenek.

Kedden „Az ördög piluláit* vették elő 
negyedszer. Kevesen vették he ezeket a pilu- 
lákat s ehez képest a kaszsza bevétele is 
kevés volt.

C S A R N O K .

H alá lugrás.
A „Karika-* János b&cai ctodálatot kalandjtP-ból.

Akkor történt, mikor nyaralás végett a 
vidékre utaztam.

Prüszkölve, zakatolva indult meg velem 
a viczinális vonat, olyan kávédaráló féle masina, 
a melylyel megesett egyszer, hogy a fütő 
valamelyik gyalogoló komájával jó-őrt beszél
getett a mozdonyról; emez kényelmesen balla
gott a vonat mellett. Végre is azt mondá: 
„Na komám, de most már az Isten áldja 
meg, mert nekem sietős a dolgom". Azzal 
jól kilépett s hamarabb az állomáshoz ért, 
mint a masina.

A szomszéd kocsi utasai hangos beszél
getéssel töltötték az időt; nem lévén más 
dolgom, oda füleltem.

„Átkozott czvibujája — szólt az egyik 
— soha sem érünk haza*.

„Holló komám, a vasút mégis csak 
vasút. Tudja-e, hogy harmincz kilómétert 
teszünk meg óránként, a mihez Ibrsponttal 
jó négy óra kellene*.

„Hagyja el csak telelt az első. — Ha 
anicrikábnn járt volna, akkor tudná meg mi 
az a vonat, meg mi a gyorsasága.*

Olyan ismerős volt előttem a hang, 
meg mertem volna rá esküdni, hogy a be
szélővel találkoztam már valamikor.

„Teszem azt fel — folytatta az Ameri
kában járt — hogy most egy rozoga Ilid 
esnék utunkba, a mely olyan gyenge, hogy 
egyetlen egy kocsit sem bírna meg. Már 
pedig ez a vonat nyolez kicsiből meg egy 
mozdonyból áll Hát mit csinálnánk most a 
hid előtt?"

„Hát megallanánk*.
„Én biz leszállanék; a guta menne neki*.
„No lám, az igazi vonat nem azt teszi. 

Mert annak meg van az a tulajdonsága, a 
melylyel minden veszedelemből kivágja ma
gát: ez a gyorsaság. Tudják-e kentek mi a 
gyorsaság ?*

„Az a gyors, a mi nagy zajjal jár. Mert 
teszem azt, ha egy huszárezred megindul, 
olyan zajt csinál, hogy a föld is megremeg 
bele*.

„Hát az ágyugolyóbis, az ugyan nem 
üt nagy zajt, pedig jóval gyorsabban megy 
a huszárnál*.

„Igen ám, de ott volt a zaj akkor, a 
mikor az ágyút elsütötték*.

„Eh, nem értenek kentek ahhoz, mind
járt megmondom én, hogy mi a gyorsaság. 
Hát ott ülök — igy mint most — a vonat 
kocsijában (persze Amerikában történt), mi
kor egyszerre csak rémülten jelenti a kalauz, 
hogy egy nagy bölenycsorda megtámadta a 
vonatunkat. Úgy futottak utánunk, mint a 
szélvészverte sötét fellegek ; lábaik dübörgése 
egész földindulást okozott*.

„Végünk van* — szólt hozzám a moz
donyvezető.

„Már miért volna végünk. Hát van-e 
olyan állat a világon, a mely jobban bírná 
a futást, mint a mi vonatunk*.

„Hisz itt tudnánk mi hagyni a bölénye
ket az útfélen könnyű szerrel. Hanem ott 
van a hiba, hogy előttünk egy iszonyú hosz- 
szuságu vasúti hid terül el; azon át kellene 
hajtani. Igen ám, de nézze csak meg János 
bácsi azt a hidat a messzelátóval.*

Szemem elé tartottam a messzelátót, 
hát látom, hogy a hid derekában ketté van 
szakadva. Bizonyosan valami elefántcsorda 
alatt tört le.

„No ez baj ugyan, de még sem olyan 
nagy baj, hogy ne tudnánk kivágni magun
kat. A hid előtt meg nem állhatunk, az 
nizonyos, mert ha azok a bölények utolér
nek, a vashomlokukkal pozdorjává zúznak 
bennünket vonatostól együtt. — Nincs más 
mód, minthogy minden erővel hajtsunk neki 
a hídnak*.

„Tyhü, hisz egyenesen belehajtunk ennek 
a feneketlen víznek a mélyébe.*

„Nem kell attól félni, én mondom azt, 
Karikás János."

A hogy a nevemet kimondtam, rázen
dítette az egész utassereg.

„No, ha Karikás bácsi mondja, virtus
nak kell abban lenni."

„En aztán kiadtam az utasítást a fűtő
nek, hogy ne sajnálja a szenet; az óriási 
hőség miatt a mozdony falai kitüzesedtek s 
a meggyűlt gőz úgy sustorgott, hogy a lütó 
a bal fülére hót siket lett. No de igy volt 
az jól. tudtam en azt, hogy a gőzben van 
az erő. Ekkor aztán egy jó hajitásnyira a 
hid előtt neki eresztettük a vonatot minden 
erejéből Az utasok letérdepeltek, imádkoz
tak én meg szép csendesen teletömtem a 
pipámat. Örült gyorsasággal futottunk ; — 
az egész világból nem látfunk csak egy hosszú 
tüzes fonalat.*

(„Példának okáért, ha az embert gyor
san nyakon ütik, akkor is tűzszikrákat lát* — 
vágott közbe az egyik.)

„Velünk is az történt, csakhogy ini 
szikra helyett egész vonalat láttunk, mert a 
mi vonatunk gyorsabb volt. mint akárim lyik 
embernek a keze. de gyorsabb még a tüzes 
mennykőnél is. Egy ininutáig sem tartott az 
egész. Én észrevétlenül megcsendesitetlcm a 
vonatot; akkor kezdtünk ráismerni lassacs
kán <gymásra, meg a vidékre.*

„Hol a hid?!* kiáltottak fel egyszerre 
hatan is.

Körülnézték. Nem lehetett azon a vidé
kén a hídnak még csak nyomát sem látni.

„Aki a hidat akarja látni — mondok. 
— fogja a messzelátót; ott láthatja a látó
határ túlsó végén, amint a viztengerböl 

i nehány czölöp ágaskodik ki. Az volt a mi 
hidunk. Egy kilométeres feneketlen örvény 
felett ugrattunk mi most keresztül.*

„Ez volt aztán a gyorsaság !*
„Nem szerettem volna ott lenni*, szólt 

az egyik hallgató.
„Várjon csak kend, hátha még továbbá! 

ott lett volna, akkor tudta volna meg, ho„»y 
mit lehet kivinni a gyorsasággal, ha az em
bernek megszorult a kapezája. Mivel az 
mindég úgy van, hogy a kis vtszedetem 
után következik a nagyobbik. Velünk is ez 
történt.

Budai Barna.
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A „Bessenyei k ö r“ 
a lap szab á lya i.

(Föl jr atáiO
3 . A  m a g y a r  n ye lve t és m a g y a ro so d á s t te r 
je s z tő , s  a  m a g y a r  n e m z e ti sze lle m e t á p o ló  s z a k 

v á la s z tm á n y  te e n d ő i:

54. §. A szükség mértékéhez képest esőit, a 
hol a magyarosodás érdek-' kivanja kisded- 
óvók felállítása; nemkülönben az óvodákban 
ép úgy, mint a tanyai iskolákban a magyar 
nyelv terjesztése.

E czeiuól összeköttetésbe 1- p az iskolát 
fentartó autonóm testület kkel, s azok hatás 
es jogkörét nem sert ve meglátogatja ez in
tézeteket, segélyezi azokat oly módon hogy 
az arra érdemes, s különösen a magyar 
nyelv tanítása körül kiválóbb eredményeket 
felmutató kisdedovoknak, tanítóknak jutal
makat ad, a tanítóknak jutalomkönyveket 
oszt. Hasonlóan feladatához tartozik az egyes 
bokor tanyákon népkönyvtárak felállítása és 
gyarapítása.

Ugyanezen szak választmány a vármegye 
területén letező műemlékek, történelmi jelen
tőségű helyek és tárgyak megőrzéséről gon
doskodik, ilyeneknek kutatását támogatja, 
valamint a történelmi becsesei biró dolgok 
iránti hajlamot és érzéket fejleszti es ápolja.

VIII.
A szakválasztmiiiyok szervezete.
55. §. A szakválasztmányok szervezete a 

kővetkező :
Mindenik élén egy elnök all. Tollvivője 

egy jegyző. Mindegyik szakvalasztmány 8 tag
ból áll, kiket a közgyűlés közfelkiáltássá! vagy 
titkos szavazással választ. A választottak 
megbízatásuk lejártával újból megválaszt
hatok.

56. §. A szakválasztmányok feladatkö
rébe tartozik a kört érdeklő ügyekben, vagy 
tagoktól és magánosoktól kiinduló kérdések
ben, vagy az igazgató választmány felhívá
sára véleményezni.

57. §. A szak választmányok hatáskörükbe 
utalt, vagy oda tartozó ügyeikre nézve a kör 
titkára utján érintkezhetnek hason-irányu 
egyletekkel, vagy egyes személyekkel.

58. §. A szakválaszlmányoknál érvényes 
határozat hozatalára az elnökön és jegyzőn 
kívül 4 tag jelenléte kívántatik. Szavazatok 
egyenlősége eseten elnök dönt.

59. g. Elnökük, vagy kft tagjuk kívá
natéra, vagy az igazoló választmány utasí
tására a szakválasztmányok bármikor tart
hatnak tanácskozást, egyet azonban minden 
hónapban kötelesek taitani

60. §. A szakválas/.lmányok elnökei 
hivatalból tagjai az igazgató-választmánynak.

61. g. A kör tagjai hajlamukat szabadon 
követve, a szakválasztmányok bármelyikének 
ügykörében működhetnek.

6 2 . g. A szak választmányok belszerve- 
zetét és működését különben az igazgató
választmány által jóváhagyandó ügyrend 
szabályozza.

(■Folytatása következik.)

W Y 1 H E U Y H A /. A.

Hirdetés,
Szarvas-utcza ó szám a la t t  3 szoba, 

1 a lkóvén. 1 előszoba, 2 éléskam ra, 
I konyha, pincze. s fáskam rából álló 
u tczai lakosztály  folyó év áp ril hó 
1 -töl bérbe a,ió. ( I—1)

‘,898.' Pályázati hirdetmény,
Büd-Szent-Mihály községben (Szabolcs- 

megye) rendszeresített óvóitól á llásra pályá
zat hirdettetik . Javadalmazás: Évi 300 trt
készpénz a község pénztárából negyedévi elő
lege- részletekben fizetve, természetbeni lakás, 
fűtés fejében 24 írt, évnegyedes elöleges részle
tekben kiszolgáltatva.

Az állás f. 181)8. évi április hó 1-sejéii 
elfoglalandó. Okleveles óvónők kellőleg ifi- 
szerelt kérvényüket f. évi márcziiis lm 15-lg 
alólirotlhoz küldjék be.

Büd-Szent-Mihály. 1898. február hó 
12-én.

Lukács Feronez,
10 2—2) k. ov. felügy. bízottá, elnök

Boltbéri és üveg-üzlet átadási
hirdetmény.

Nagy élénk népforgalm u helyen, 
a  piacz közepén, a  Grediy Jeremiás ú r 
féle ház a la t t  levő. je len b  n  Éles Lajos 
ú r á lta l b írt bolt, tág a s  m ellék h e ly i
ségeivel ; v a lam in t a  rom . k a th  isko
laszék tu la jd o n á t képező házban ez 
idő sze rin t Hibjin Fér ne: á lta l hasz
nált bolt m ellék és tág as pinczehely i- 
ségeivel m agában, vagy az Üvej- és 
porczellan árúkkal e g y ü tt  k ib ére lhe tő , 
ille tv e  előnyös feltetele< mellett át 
vehető. T udakozódhatn i m in d k é t h e ly i
ség irá n t  Hlbjan Ferencz üveg- és 
porczellán-Ozletében (n_ ? _ji

«L © • i . f c C t a  CW  _ * K  C ti)
t -
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egy gőzfa-felapritóVan szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy műmalmunkkal kapcsolatban, 
telepet is állítottunk fed, el fogunk követni mindent, hogy a közönséget jó és olcsó tűzifával lássuk el.

Az általunk elárusított fa zsákokba van rakva, minden zsákba 50 klgr. van mérve és egyenlő darabokra vágva, mi 
által a tüzelésnél nagy megtakarítás érhető el. mindon szekérhez kézi mázsáié van adva, és mindenki meggyőződhetik a ren
delt fa mennyiségéről, de különben is szavatolunk a helyes mértékért. Fel Ívjuk a n. é. közönséget, hogy favágó-telepünket 
megtekinteni szíveskedjék.
4 meter I. rendű bükkfa felvágva . . . .  13 frt 80 kr. 100 klgr. I. rendű bükkfa f e lv á g v a ...........................80 kr.
4 „ I. . , „ házhoz szállítva 14 frt 50 kr. 100 „ I. . , . házhoz szállítva . 85 kr.

Megrendeléseket levelezőlapon J ú l ia  n h o r n H n r 'f l F a / '  l ó r i n '  u r n á i ,  m e g y e h á z - t é r i  g é p r a k -  
g ő z m a lo m  czim alatt lehet eszközölni, avagy W UCI IIU U I H ű l  J d l I U o  t á r á b a n  O y u r c H á n - f é l e  h á z .
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h í r n e v e s

z á r t  és liatésiin ilu t' védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett

■ V  m e d v e - v é d j e g y g y e l  ' U I
valamennyi nagyobb f ű s z e r -  ó s  v a s k e r e s k e d Ó B e b -

b e n  kaphatók.

I V  AjBudapesteu Audrássy-út 23 szám alatt létező B S a u t h -  O  
n e r ^ ö d ö n  ezég csakis o l y a n  c s o m a g o k n á l  vállal S  
teljes jótállást egészen f r l B B  és v a l ó d i  magvakért, amely cső- Q  
magok r a g a s z t v a ,  » m e d v e - á b r á v a l  és M a u t h -  O  
n e r  n é v v e l  vannak jelölve, úgy amint a mellékelt rajz is mutat. q
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