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8-12, 2 5.
Ezek a rejtélyeseknek látszó számok 

azt jelentik, hogy délelőtt 8 órától 
12-ig és délután 2 órától 5-ig.

Nyíregyháza város tekintetes kép
viselőtestülete az uj szervezkedési sza
bályrendelet tervezetének tárgyalása 
során hozta meg azt a határozatot, 
hogy a hivatalos órák a városnál a 
szabályrendelet életbelépésének nap
jától kezdve délelőtt 8 órától Ili ig 
és délután 2 órától 5-ig tartsanak.

Télen-nyáron, az elöljáróság tag
jai ép úgy mint a segéd- és kezelő- 
személyzethez tartozók, akár van dol
guk, akár nincs — ami néha napján 
a legterheltebb hivatalokban is meg
esik ép úgy, mint a legjobb csalá
doknál, — kötelesek lesznek, illetve 
amennyiben a tervezet ide vonatkozó 
része jóváhagyásban részesülne, köte
lesek lennének a hivatalban tartóz
kodni.

Ez a tényállás.
Essuk m árm ost azon indító oko

kat,amelyek a képviselőtestület l l.azaz 
tizenegy tagját, — mert a határozat 
meghozatalánál a tisztviselőkön kivül 
már csak tizennégy képviseleti tag 
volt jelen, s tizenegyen szavaztak az 
indítvány mellett, — arra birta, hogy 
a hivatalos órákat ekként kiterjeszsze.

A k ite rjesz tés  beuue vo lt a szer
vezkedési szab ály ren d e le t e lk ész íté 

sére kiküldött biz.ottság tervezetében. 
— Ezen bizottság elnöke adta elő a 
kiterjesztés indokait. Elmondta, hogy 
a kiterjesztésre szükség van. mert a 
meglevő tisztviselői kar a folyton 
szaporodó hivatalos munkákat a mos
tani hivatalos órák a latt elvégezni 
nem képes, és mert a bizottság uj 
hivatali állásokat szervezni nem akar. 
a hivatalos órák kiterjesztését java
solja. Javasolja pedig annál is inkább, 
mert a tervezet a tisztviselők, vala
mint a segéd- és kezelő-személyzet 
fizetésének felemelését is czélba veszi, 

-  a k i teh á t t<ihb fizetést kap . dol
g o zzé k  többet!

Hát hiszen ha igy állítjuk fei a 
kérdést, az első pillanatra úgy tűnik 
fel, mintha a hivatalos órák kiter
jesztése teljesen indokolt és észszerű 
volna. A hivatalos ügyek szaporodnak: 
azoknak elintézéséről gondoskodni keli. 
A fizetéseket felemelik: aki nagyobb 
fizetést kap, dolgozzék többet!

Ámde aki ez‘ a tételt ilyen me
reven állítja lel, az rosszul ismeri az 
em bert, mikor azt hiszi, hogy az 
csak egy gép, amely ha a reá váró 
munkát nem képes elvégezni napon
ként öt óra a la tt: elvégzi naponként 
hét órai munkával, s amelybe ha több 
tüzelő anyagot raknak, menten na
gyobb erőt is lesz képes kifejteni.

De rosszul ismeri a hiva ta lnokot 
is, ha azt hiszi, hogy a reá váró

munkát csa k  a zé r t  nem végzi el, 
mert a hivatalos órák naponként csak 
öt és nem hét órát tesznek ki; és 
felteszi azt, hogy a reá kényszeritett 
két órányi többlet alatt, ha „muszáj “ 
ezt a két órát a hivatalban töltenie, 
ép oly buzgósággal és igyekezettel fog 
dolgozni, mint te tte  az előtt, mikor 
a lejére tornyosuló restáncziák erköl- 

i esi kényszere a la tt önszántából tol
dotta meg a hivatalos órákat.

Hosszul ismeri magát a közigaz
g a tá s t  is, mikor azt hiszi, hogy a 
folyton szaporodó ügyek gyors és 
akadálytalan elintézése azon múlik, 
hogy a hivatalos órák délelőtt és délután 
egy-egy órával nem korábban kezdőd
nek, abból a feltevésből indulva ki, 
hogy egy óra csak egy óra, s egy 
óra alatt a napnak bármely szakában 
ép annyit lehet dolgozni, mint a 
hivatalos ügyködésre régi tapasztalat 
szerint legalkalmasabb délelőtti és 
délutáni órákban.

Nem ismeri, vagy ha ismerni véli 
is, rosszul ismeri a városi tis z tv ise 
lők feladatá t, mikor az iktatóköny
vek számai után indulva, az azokba 
beiktatott ügyiratok elintézését tartja  
feladatuknak, s ezen ügyszámok elin
tézését akarja a hivatalos órák kiter
jesztésével elérni.

Hosszul ismeri azonban magát a 
hiva ta loskodást is, mert hiszen ilyen 
logikával ki lehetne mondani azt is,

A  „NYÍREGYHÁZA" TARC2ÁJA,

Az A ndor Jó z se f könyve.
(Elbeszélések. Irta: Cyprián -  Andor József. Hegedűs \ 

László rajzairal. Budapest, 181)7.)

Elég vaskos kötet, tetszetős külsővel, 
csinos rajzokkal. A ruházata teljesen szalon
képes. Megjelenése a századvégi követelmé
nyeket kielégiti. Komoly törekvéseihez mérten 
tán kissé gigerliskedik is. Petiig Andor József
nek komoly a törekvése, azt megmutatja 
könyvének tartalma. De hát a külső ! Manap
ság eg) ik fődolog, hogy az ember elegánsan 
jelenjék meg, különben emberszámba se megy. 
Tán a könyv se megy könyvszámba díszes 
kiállítás nélkül? . . .  Én úgy emlékszem, 
hogy a Jókai, de meg a Mikszáth első könyvei 
— pedig az utóbbiak közel a fin de siódé
hoz jelentek meg — ezek sem voltak valami 
díszes kötetek — külsőleg, azért mégis csak 
lett a szerzőjükből valami.

Azonban hagyjuk a fanyar hangot. 
Cyprián a mi emberünk, ne csináljunk neki 
kellemetlen perczekel, mert nem érdemli. 
Büszkék lehetünk rá már most is és büszke
ségünk bizonyára növekedni fog az ő 
növekedtével. Mert hiszen Andor József 
még nagyon fiatal ember. Még vallót 
sem irhát alá, nem nagy korú, s mégis 
már nagyon ügyesen forgatja a tollat. Pár

éve csak, hogy a fiatal szerzetes-növendék a 
maga szelíd, üde leikével a zárda falai közt 
készült két hivatásra. De úgy érezte, hogy 
az egyik hivatás nyűgözi a másikat. Agya, 
szíve tele volt képekkel, történetekkel a kép
zelet országából és a világ zárva volt előtte, 
hogy alakjait, történeteit vérré, hússá, való
sággá alkossa. — Félénken, Cyprián álnév 
alatt küldötte kezdő czikkoit az elsőrangú 
lapoknak, hogy megtudja, nem-e hivságos 
ábránd, amit magáról gondol? — A szer
kesztők pedig azt látták, hogy tehetség
gel van dolguk. — Ez reményt, önbizal
mat öntött bele. — S elhagyta a nyugodt 
pályát, hogy a küzdelemnek szentelje magát, 
az irói pálya küzdelmének, ahová lelke von
zotta minden erejével.

S ime a küzdelem első gyümölcse: az 
Elbeszélések. 242 lapon tizennyolez elbeszélés 
és egy inonolog van. Aki e könyvet kezébe 
veszi, az el is fogja olvasni. Először is azért, 
mert határozott irói egyéniséggel van dolgunk. 
Korántsem kiforrott egyéniség. 22—23 esz
tendővel nem is lehet. — Hosszabb idő kell 
arra, hogy az Írónak ember- és világismerete 
megizmosodjék, rajzai biztos vonásuak, szí
nezése élénk, megkapó és harmonikus, 
psichologiája igaz legyen. Az elbeszélésekben 
nem mindenütt találjuk meg e követelmé
nyeket. De vannak egyes darabok, a melyek 
becsületére válnának a legünnepeltebb írónak. 
Aztán meg a nyelve és előadása egyszerűsége

mellett is bájos és üde. Megérezzük mi is, 
hogy a mit Cyprián ir, az szivéből jön s 
megszeretjük őt. Valami édes, meleg hangu
lat vesz rajtunk erőt, ami az iró egyénisé
géből ömlik reánk. Pedig nem mindenült 
vagyunk elégedettek.

Az első darab .A nagymama születés
napja," a legszebbek közül való. A családi 
élet. melegsége mesterileg van benne raj
zolva ; de nincs benne teljes lélektani igaz
ság. Egy egyszerű gazda ember, akinek a 
fiábóla család bámult büszkesége, a vármegye 
esze lesz, nem szokta zsarnokilag meggátolni 
fia tisztességes házasságát. A félbe maradt 
kép-ben a lélektani rajz biztos, de kissé von
tatott, a megoldás nem kielégítő. Esztike 
kedves teremtés s a nénjcivel is kibékülünk, 
ha igaz, hogy átalakítókig hatott erkölcsi 
életökre.

(Jelencsák úr házassága egyszerű törté
net. Gelencsák úr tisztes fűszeres, aki Stefa- 
nicsné asszony szobaura. Derék naiv em
ber, aki nem ismeri a világot, mintha még 
a holtban sem beszélt volna kisasszonyokkal. 
Slefanicsné asszony tehát megfogja unoka 
húga, Adélka számára, akinek még egy székje 
se lesz a staíirungjába.

A kiengesztelés megkapó drámai erő
vel rajzolt történet. — Özvegy Hadak Já- 
tiosné, Hamvas Elza halálával engeszteli 
ki a sorsot gyermekei boldogságáért. — 
Hamvas Elza az öreg Hadák életében ros>z
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hogy javítsa a város a tisztviselők 
fizetését még 2—300 forinttal fejen
ként, aztán mondja ki, hogy a hiva
talos órák éjféli 12 őritő l másnap 
este 11 óra 59 perczig tartanak, — 
s az igy megnyert naponkénti 17 órai 
újabb hivatalos óra-többlet lehetővé 
teszi azt. hogy a tisztviselői, vala.nint 
a s*»géd- és kezelő-személyzet létszáma 
a mainak egyharmadánál is kevesebbre 
8zállittassék le!

No már tisztelet-becsület a hiva
talos óraidó szaporítása mellett sza
vazó képviseleti tagok város-atyai 
gondosságának, hanem az ilyen ab
szurdumokhoz vezető f  1 fogásukat épen- 
séggel nem tehetjük a magunkévá!

E» hát vájjon c/.él hoz vezető-e a 
hivatalos órak kiterjesztése? A segéd- 
és kezeló-sz^m lyzetnél talán még 
némileg a lehet., mert hiszen ezeknél 
szemnél láthat * az a munka, amit 
az uj hivatalos órák alatt végeznének. 
Ámde az elöljáróján tagjainál, akiknek 
munkás ágát s*-m röffel, sem óraszámra 
m rui nem leh«t: ugyan ki lesz képes 
megállapítani, hogy uaponként csak
ugyan két órával többet dolgozott-e, 
ha ezt a két órát a hivatalban töl
tö tte  is?

Nmn, tisztelt tizenegy képviseleti 
tag ur. nem ez a módja annak, hogy 
a tisztviselői kait az eddiginél nagyobb 
munkassigra sarkaljuk

Adjanak a tisztviselőnek olyan 
fiz^t st. amely biztosítsa független 
existentiáját s ne kényszerítse arra, 
hogy más jövedelmi források után is 
lásson. Adjanak olyan fizetést, amely 
alkalmas legyen ar-a, hogy a tiszt
viselői állásokra odavaló megfelelő 
munkaerők vállalkozzanak Olyanok, 
akik nem uézik, hogy elütötte-é már 
a déli 12, vagy a délutáni 5 órát 6 
akik a hivatalos órákat ne arravaló- 
nak tekintsék, hogy ezalatt hivataluk-

nss/.ony volt. Férje temetésénél két leánya 
idegenkedik tőle, a kisebbik nem engedi 
magát megcsókolni sem. Ez észre téríti Elzát. 
Mint özvegy megtisztulva csupán gyermekei
nek él. De Márton István rokona, egy szív
telen svihák. meglátogatja őket s idősebb 
leányában, Mariskában szenvedélyes vonzal
mat ébreszt. Elza észre veszi, elküldi Pistát 
a háztól s leányát egy becsületes egyszerű 
albiróhoz adja nőül. A lakadalomkor azonban 
megjelenik Márton István azzal a határozott 
szándékkal, hogy a mennyasszonyt éles <bitj&. 
Megmondja Elzának is, az anyjának, ki ebben 
isteni büntetést lát magára. Hogy gyermeket 
megmentse, Mártont és magát megöli egy- 
egy revolver lövéssel. Az alakok hivek élet
teljesek. A bűnös anya lelki mardosása nagy 
igazsággal van megrajzolva.

A tegnap és ma, Az elvált aszony nem 
•légit meg. Az élet rideg képe, különösen az 
utóbbi; fellázad szivünk, eszünk a szegény 
kis Klárika sorsán még az — Íróra is. A 
Találkozás szintén abból a zsánerból való, 
amit verizmusnak neveznek. Az életunt sivár 1 
Dán rabbá teszi a Minka szivét a fürdőben. 
Télben, vadászatkor, ismét meglátja a kis í 
lányt, aki örül neki.

— Eljött, — mondta végre, — eljött. 
Mégsem feledkezett meg! Alig tudom hinni.

A hangja rekedt volt és száraz köhögés 
akadályozta a beszédben. Amint feltolta a 
fátyolt, látta Dán, hogy arezbőre szinte re- |

bán kell az időt eltölteuiök, mert 
a kaszinóban úgy sem találnak kártya- 
kom pánistát!

Ezzel a módszerrel, hogy javítják 
ugyan a fizetést, de azzal a feltétellel, 
hogy a hivatalos órák meghosszabbit- 
tassanak, épen az ellenkezőjét érik 
auuak, amit elérni akarnak.

Azt, hogy a tisztviselőkben egye
nesen azt a goudolatot, azt az érzést, 
azt a tudatot keltik fel. hogy nem 
munkájáért kapja fizetését, hanem a 
hivatalban eltö ltö tt hivatalos ó rákért!

Ebben pedig aligha lesz köszönet!

Közügyek.
. — Képviseleti közgyűlés. Nyíregyháza vá

ros képviselőtestülete a múlt pénteken, e hó 
19-én délután rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek folyamán elhatározta, hogy a vár
megye törvényhatósági bizottságának azon 
határozata ellen, amely a nyíregyházi orszá
gos vásártér helyéül az eddigi területet je
lölte ki, felebbezéssel él s a felebbezés elké
szítésével a tisztiügyészt megbízta. A Hiraes- 
kerten tú! levő területnek uj szőlőtelep czél- 
jaira leendő kiosztása és egy jogtóid átírása 
ügyében a képviseleti tagok abszolút többsége 
jelenlétének leányában érdemleges határozat 
nem volt hozható. — Ezután került sorra a 
Nyíregyházán létesíteni szándékolt állami ta
nítóképző intézet kérdése, amelyben többek 
hozzászólása után megbízta a képviselőtestü
let a polgármestert es dr. Ferlic.->ka Kálmán 
orsz. képviselőt, hogy a kormánynál tájé
kozzák magukat a felöl, hogy a kormány 
minő feltételek mellett volna hajlandó ezt az 
intézetei Nyíregyházán állítani fel? Végül 
pedig Vojtovics Bertalannak a varos tulaj
donát képező épületek felbecslése körül tel
jesített munkálataiért 200 frt tiszteletdijat 
szavaztak meg.

— Uj megyebizottsági tagok. A részint 
elhalálozás, részint lemondás folytán üres'e- 
désben volt uiegyebizoltsági tagsági helyekre 
Szent-Mihályon Suhajda Béla, Nyir-Adony- 
ban Korchma Pál es Jliittcr Lajos, Oroson 
Simák István, Pócs-Petriben dr. Szóke János 
és Tisza-Lókőn Bodó János választattak meg.

— Hivatal vizsgálat. Br. Feilitesch Bér- 
thold, vármegyénk főispánja a in ült héten

meg és orra, a kis finom, egyenes orr csak
nem lilaszinhen játszik . . . S folyton az a 
rekedtes, el-elfuló hang. Dán felállt és le
rázta magáról a havat. A találkozás, a sok
szor megállapított találkozás itt van. — De 
nincs rozsa és verőfény, hanem csak kőd és 
hidegen fehérlő hó. Odaátról gyönge kürt- 
hang hallatszott, vállára vette puskáját s szá
razon felelt:

— Amott vadászunk a Púp mögött. — 
Untam magam, hát átjöttem, hogy megnéz
zem, hogy milyen a fürdő télen. Szomorú és 
kietlen. Es — hallja — hívnak is vissza.

A leány leolvasta a bosszús, csalódott 
arczrol azt, ami a szívben végbement. — 
Sápadtan nyújtott kezet és szemével a köd
bevesző, kopár hegységet nézte.

— Igaza van. Szomorú és kietlen. És 
én itt elek.

Most már nem a köhögés, a visszatar
tott sirás akadályozta.

Szomorú, igazságtalan történet. De az 
életből való.

Cyprián sok ilyen félével foglalkozik. 
Hatása alatt az életnek és a verizmusnak. 
Forrongó lelke még nem választotta meg a 
biztos irányt, de már most is azok közé 
tartozik a legfiatalabb gárdában, akit öröm
mel látunk a jelenben s a kitói sokat várunk 
a jövőben.

Piulas.

csütörtökön a dadai felső járás főszolgabírói 
hivatalának ügykezelését vizsgálta meg.

— Uj jövedelmi források czíoién közöltük 
előző számunkban, hogy Nyíregyháza város 
tanácsa a város évről-évre szaporodó kiadá
sainak a községi pótadó emelése nélküli fedez- 
hetése czéljából uj jövedelmi források léte
sítésén fáradozik. Megemlítettük azt is, hogy 
ilyen jövedelmi források gyanánt Kovách 
Győző városi főszámvevő a fogyasztási adók 
utáni községi pótadót s a szikvizre kivetendő 
ónálló községi fogyasztási adót hozta javas
latba. Ezen uj közs. adók behozatalának elő
munkálatai már folyamatban vannak, sőt a szik 
vizre kivetendő fogyasztási adóra vonatkozó 
szabályrendelet tervezetét is elkészítette a 
városi főszánivevő, s azt a tanács a saját 
kebeléből kiküldött bizottságnak adta ki tanul
mányozás czéljából. — Időközben, mint érte
sülünk, a vármegye főszamvevője szintén 
hasonló eszméket pendített meg a vármegye 
alispánja előtt, csak hogy ő a bor, sör, szesz, 

j  ezukor és húsfogyasztási adók után kivetendő 
községi pótadón kívül a kő vezet vám fizetése 
kötelezettségének a nyíregyházi lakosokra 
leendő kiterjesztését is javasolja s e czímen 
10,000 forint évi jövedelmet vél elérhetni. A 
kövezetvám ekként való kiterjesztése azonban 
aligha volna méltányos, mert hiszen a nyíregy
házi lakosok részint közmunkaváltság czíinén, 
részint a kövezetvám költségvetésének hiá
nyára fordított községi pótadóval mar most 
is tetemes áldozattal járul a kövezet költsé
geihez s ezen felül a vámfizetési kötelezett- 
ségnek a tanyákon lakókra kiterjesztése ezen 
tanyai lakosokat csaknem teljesen elzárná a 
várostól, mert nemcsak a szerda és szombat 
napi hetivásárokra jönnek be, hanem a napi 
piaczokra is, amit ha vámot kell fizetniük, 
alig ha tennének meg. Ezt az intézkedést 
tehát erősen megérezné a város lakossága a 
piaczi czikkek árainak emelkedésén is. De 
elzárnánk a tanyán lakokat a vasárnapi isteni 
tiszteletek látogatásától is, pedig köztudomású 
tény, hogy a tanyasiak a legbuzgóbb láto
gatói manapság is a templomoknak. Nagyon 
meg kell tehát fontolnia a városnak, mielőtt 
a vámfizetési kötelezettség kiterjesztését el
határozná, hogy nem többet artana-e vele, 
mint amennyi jövedelmet elérne.

— Ülések a vármegyén A nagy-kállói és 
kis-várdai közkórhaz választmánya a folyó 
évi deczember hó 3-án, a pótadó felszólam- 
lási küldöttség pedig deczember hó 2-án tart 
ülést.

— A szervezkedési szabályrendelet tárgya
lása. A város uj szervezkedesi szabályrende
letének tárgyalusát a kedden, e hó november 
-3-án délután 3 órakor kezdődő közgyűlés 
kezdle meg. A közgyűlési meghívón is két 
nap tartónak Ígérkezett a szabályrendelettel 
foglalkozó közgyűlés, a tárgyalás azonban a 
számtalan felszólalás, véget érni alig akaró 
viták miatt olyan lassan haladt előre, hogy 
szerdán este meg a szabályrendelet tervezet
nek nagyobb fele maradt hátra, amelyet már 
csak a jövő héten hétfőn tartandó folytató
lagos gyűlésen vesz tárgyalás alá a képvise
let. Különösen Beniczky Miksa, Mikecz József, 
Belfi András, Nádasi Lajos képviseleti tagok 
ereznek magukban a rendesnél nagyobb 
hivatottságot arra, hogy a szervezeti bizottság 
munkálatán több-kevesebb, lényegesebb és 
lényegtelenebb módosításokat indítványozza
nak. A képviseleti tagok érdeklődése azonban 
az első napon épen nem állott arányban a 
tárgy fontosságával. Alig 25—30-an gyűltek 
össze délután. Estefele azonban már ezen 
szám is annyira leapadt, hogy például mikor 
a hivatalos óráknak a tervezetben foglalt 
kiterjesztése került szőnyegre, a tisztviselőkön 
kívül alig maradt 20 képviseleti tag jelen. 
Az idevonatkozó pont felett kifejlett vita

i folyamán még ezek közűi is többen eltávoz
tak, úgy hogy a szavazáson — amely akként 

i döntött, hogy a hivatalos órák hétköznapo
kon délelőtt 8 órától 12 óráig és délután 
2 órától 5 óráig tartsanak, vasárnap délelőtt 
azonban csak nehány clkerűlhctlenűl szüksé-
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ges ügyosztályban tartassák 1 óra — 14-en 
vettek részt. A szerdán délután folytatólag tar
tott gyűlésen főként az árvaszék szervezetére 
vonatkozó rész keltett hosszabb vitát. A terve
zet ugyanis egy ülnöki állás megszüntetésével 
egy árvaszéki jegyzői állás rendszeresítését 
javasolta. A képviselet azonban, az eddigi 
szervezet mellett döntött. A szabályrendelet 
tárgyalását, mint említettük, a jövő héten 
tartandó üléseken folytatják.

Az iroda lm i és közm űvelő
dési egyesü le t a la p sz a b á ly 

tervezete.
Az a mozgalom, melyet br. Feilitzsch 

Bért hold főispán indított meg azon czelból, 
hogy Nyíregyháza város és Szabolcsvármegye 
értelmiségét egy irodalmi és közművelődési 
egyesület alakításának megnyerje, az egész 
vármegyében élénk érdeklődéssel találkozott. 
És e kedvező előjelet súlya szerint mérlegelve, 
nem lehet többé kétségünk az iránt, hogy a 
czélba vett egyesület, — amelytől léha tár
sadalmi életünk jelentékeny fellendülését 
várjuk, — nem csak léire fog jönni, s nem
csak össze fogja hozni a vármegye értelmi
ségét a közös czél közérzületét tenyésztő 
hatásával, de várható működése igazolni is 
fogja a hozzákötött várakozásokat.

Az egyesület megalakításának gondolata 
különben egy fontos lépéssel már is előbbre 
haladt.

Az az értekezlet, amelyet br. Feilitzscsh 
Berthold főispán e hó 8-ára összelőtt, tudva
levőleg kiküldött egy 7 tagú bizottságot az 
egyesület alapszabály-tervezetének megszer
kesztése czéljaból. A bizottság e hó áO-án 
tartott ülésében kiküldetéséhez híven több, 
az országban működő hasonló czélu egyesület 
alapszabályait zsinór-mértékül véve, meg
alkotta az alakuló közgyűlés elé terjesztendő 
tervezetet, amelyet főbb vonásaiban a követ
kezőkben ismertetünk :

A tervezet nagy működési kört ölel föl, 
s nem elégszik meg azzal, hogy az egyesület 
tevékenysége felolvasó - estélyek rendezese 
által kimerhessék. Másrészről azonban gon
dosan mérlegeli ama nehézségeket, amelyeket 
az anyagi erők csekélysége és a kisvárosok 
tartózkodó és egymás iránt bizalmatlansággal 
viseltető társadalmi élete támaszt az egyesü
let nagy arányokban való kiépítése ele.

A kör czime: .Bessenyei-kör Nyíregy
házán." (Izéi ja : a közművelődésnek nemzeti 
szellemben való fejlesztése. E czélja elérése 
végett szépirodalmi és ismeretterjesztő fel
olvasásokat, zene, szavalati es műkedvelői 
előadásokat lesz hivatva rendezni, művészek 
és színtársulatok szereplései előmozdítja, 
sikerének biztosítására közremunkál, továbbá 
feladatához lartozand nemes irányú, s a kör 
czeljaval egyező szellemi vállalatokat fölkarolni, 
s azokat működésűkben támogatni.

Anyagi erejéhez mérten irodalmi pályá
zatokat nyit, s kisdedóvóknak, gy« rmek- 
mencdékházakn.ik segélyezése, népkönyvtárak
nak felállítása, s a fennállóknak segélyben 
részesítése altul a magyar nyelvet ápolja, s 
a magyarosodást elősegíti.

A körnek alapitó-, tiszteleti-, rendes-, 
ideiglenes- és család-tagjai lesznek. Alapító- 
tag az, aki a körnek czéljaira egyszer- 
smindenkorru 100 koronát lefizet. Rendes-, 
ideiglenes- és család-tagok nők és férfiak 
egyaránt lehetnek. — Évi tagdíj 6 korona, 
a család - tagok mindegyike után pedig 
1 korona.

A kör mindennemű tagjának jogában 
áll a közgyűléseiben szóval és szavazattal 
részt venni, a kör szellemi vállalataiban cse
lekvő szerepet vállalni, s egyúttal szabad be
lépő Joga lesz a kör által rendezett minden 
zártkörű házi előadásra. A belépés 3 évre 
szerez tagsági jogot, ellenben tovább foly, 
ha a 3 év előtt a kilépés be nem jelentetik.

A kör ügyeit az alapszabályokban «*lő- 
irt hatáskörükben a kör vezért iszt viselői, a

szakválasztmányok, az igazgató választmány 
és a közgyűlés kezelik.

A kör vezértisztviselői: elnök, két alel- 
nök, titkár, segédtitkár, pénztárnok, könyv
tárnok és az ügyész. Mindannyian 3 évre 
választatnak a közgyűlés által.

Az elnöknek a tervezet széles hatáskört 
biztosit. Nála összpontosul a kör minden ne
vezetesebb ügye. Intézkedéseiért csak a köz
gyűlésnek felelős, ellenben felügyeleti és 
ellenőrzési joga van az igazgató választmány 
és a szakvalasztmányok működése fölött.

Fontos szervei lesznek a körnek a szak
választmányok. A kór ugyanis a szellemi 
munkásságnak az egyesület feladatkörébe 
felölelt különböző ágaihoz képest, az egyenlő 
irányban törekvő erők csoportosítása, s bel- 
terjesebb működtetése czéljából saját tagjai
ból szakválasztmányokat alakit, melyeknek 
feladata a szellemi munkásságnak hatáskö
rükbe utalt ágára nézve irányadó, buzdító, 
kezdeményező és vezető szerepet vinni. E 
czélnak megfelelően 3 szakválasztmány ala
kíttat ik; és pedig: 1.) irodalmi és zenészed, 
z.) színészeti és 3.) a magyar nyelvet, ma
gyarosodást és a magyar nemzeti szellemet 
.ápoló szakválasztmányok.

Az irodalmi és zenészed szakválasztmány 
teendői közzé be van osztva: a kör estélyein 
felovasások és szavalatokról gondoskodni, a 
tudomány és irodalom terén felmerülő vív
mányok és nevezetességek megismertetéséről 
gondoskodni. Az estélyek zenei részét ren
dezni szintén ezen választmány hátáskörébe 
tartozik, valamint művészek meghívása s föl
léptük előkészítése áltul a zene iránti érdek
lődést s a zene művészeti képzettséget emelni. 
Ugyanezen szakosztály állítja össze az iro
dai mi, vagy' felolvasó-estélyek részletes prog
ram inját.

A színészed szak választmány hatáskörébe 
tartozik: színtársulatok meghívása, vélemé
nyezés több társulat jelentkezése esetében, 
érkező társulatoknak a bérlet-gyűjtésben való 
támogatása, a működű színtársulat befolyá
solása a közönség nemesebb Ízlésű része 
érdekében, időszakonként műkedvelői színi 
előadás rendezése, színi könyvtár és ruhatár 
szervezése, szin-diszitményekről való gondos
kodás, a kór tagjainak műkedvelői színtár
sulatba való csoportosítása s a nyíregyházi 
állandó színház ügyének előmozdítása.

A magyar nyelvet s a magyarosodást 
terjesztő szakválasztmány feladatát képezi a 
tervezet szerint, hogy a szükség mérvéhez 
képest kisdedóvodák állíttassanak fel, nem 
különben, hogy az óvodákban főkép ahol 
annak szüksége mutatkozik, s az iskolákban 
is a magyar nyelv terjesztessék.

E czélból összeköttetést tart fel az isko
lákat és kisdedóvódákat fentartó autonóm 
testületekkel s azok jogkörének sérelme nélkül 
meglátogatja ez intézeteket, segélyezi azokat 
oly módon, hogy az arra érdemes s külö
nösen a magyar nyelv tanítása körül kiváló 
eredményeket felmutató kisdedóvóknak és 
tanítóknak jutalmakat ad, a tanulóknak juta
lom könyveket oszt. Hasonlóan feladatához 
tartozik az egyes bokor tanyákon népkönyv
tárak felállítása és gyarapítása.

A tervezet még egy igen fontos szerepet 
is kivan nyújtani a szakválasztmányok egyi
kének. A vármegye területén lélező műemlé
kek, történelmi jelentőségű helyek és tárgyak 
gondozása, történelmi vonatkozású tárgyak 
kutatása, azoknak megőrzéséről való gon
doskodás, valamint a történelmi becscsel biró 
dolgok iránti hajlam és érzék ápolása és 
fejlesztése se az. a mely igénybe veendi az 
egyesület előrelát hal ólag eredményes tevé
kenységét.

A szak választmányok mindegyike 8 tag
ból fog állani, élén egy választmányi elnökkel, 
s kötelezve vannak arra, hogy minden hónap
ban egy ülést tartsanak.

A szakválasztmányok fölött első sorban 
az igazgató-választmány áll, a mely irányítja 
a szakválasztmányok működését Jés a szak

választmányok támogatása mellett az egyesü
let eredményes működésének tényezője.

Az egyesület legfőbb vezetése a köz
gyűlésnek van fentartva, a mely minden 
esztendőben megtartandó legalább egyszer s 
a szükség mérvéhez képest bármikor össze
hívható.

A közölt főbb vonásokból látszik, hogy 
az életerős működésnék minden feltétele le 
van rakva az egyesület alapszabály-terve
zetében.

H a z a  fi a s  ü n n e p e k  az  
isko lákban .

A közoktatásügyi miniszter rendelete.
VVlassics Gyula kultuszminiszter ép oly 

üdvös, mint dicséretre méltó körrendeletét 
adott most ki, arra buzdítván ebben igen 
helyesen az iskolafenntartó hatóságokat és 
tanítókat, hogy minél sűrűbben rendezzenek 
az iskolákban hazafias ünnepélyeket, hogy a 
gyermek ez által minél hamarabb tanulja 
meg szeretni hazáját és nemzetét. Az igazán 
költői stylusban megirt körrendelet ékként 
hangzik:

Valamennyi királyi tan felügyelőségnek !
Nemzetünk általában dicsőséges, sokszor 

azonban nehéz zivatarokkal támadott ezred
éves fennállása azon megdönthetetlen igaz
ságot tárja elénk, hogy „hullámtól vert 
sziget*-ként való fenmaradását lakosai lán
goló hazaszeretetének, a nemzeti eszmehez 
való s z ív ó s  ragaszkodásának köszönhette s  
ez utón lephetett be „teljes joggal" a nyu- 
goti nagy nemzetek társaságába.

Most, amidőn az ezredéves forduló ma
gasztos és kegyeletes ünnepségei lezajlottak 
s beléptünk a második évezredbe, kétszere
sen meg kell fontolnunk az első évezred ta
nulságait ; számot kell vetnünk azzal, hogy 
nemzetünk ma már azon a széles talapzaton 
áll melyet az alkotmány sánczaiba befogadott 
egész nemzet képez.

Szükséges ez okból, hogy a hazaszere
tetnek, a nemzeti összeforradás tüzének olt - 
hatatlan lángja az egész nemzetet körül fogja.

Ennek a lángnak ápolása, folytonos 
élesztése, általánosítása csakis úgy lehetséges, 
ha már a zsenge gyermek ráneveltetik a 
nemzeti összetartásra, ha valamennyinek tuda
tába megy át, hogy mindnyájan ugyanegy 
anyának, szeretett hazának gyermekei vagyunk, 
mert a későbbi korban vissza-vissza csengő 
ifjúkori érzelem a leghatalmasabb élesztőjévé 
fog válni a felnőttek hazafias érzelmeinek is.

E láng élesztésére nagyon fontos alkal
mat találok abban, ha az iskolák ifjúsága a 
szent korona, az ország czimere, színe és 
zászlója, rnint a magyar nemzeti eszme és 
összetartás jelvényeinek beható ismereteire 
úgy oktattatik, hogy azokban ne csupán a 
díszt lássa, de irántuk kegyeletes, hódoló 
tiszteletet érezve, bennük magát a nemzetet 
megszeresse.

Ez okból szükségesnek találtam a királyi 
tanfelügyelőség figyelmét felhívni arra, hogy 
a tankerülete területen levő állami, államilag 
segélyezett községi és községi elemi nép-, 
polgári-, alsófoku kereskedelmi és iparos- 
tanonczi iskolákban évenkint tartani szokott 
iskolai ünnepélyeknek a jelzett hazafias irány
ban való rendezése iránt intézkedjék.

Megjegyezni kívánom, hogy az iskola 
helyi felügyelő testületéinek, gondnokságok
nak, iskolaszékeknek, felügyelő-bizottságoknak 
érintetlenül kívánom ugyan hagyni abbeli 
jogukat, hogy a tartandó hazafias iskolai 
ünnepélyek napját a helyi viszonyok szerint 
maguk állapítsák meg, mindazonáltal ki
fejezem, hogy az ünnepélyek napjául ott, 
ahol a teljes 10 havi szorgalom-idő be van 
tartva, legczélszerübbnek látnám minden év 
junius hó tí-át, mint (> Felsége inegkoronáz- 
tatásának évfordulóját kijelölni, ellenben a 
10 hónál rövidebb szorgalmi idővel biró
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iskoláknál akár október hó 4-ike, mint 
Ő Felsége nevenapja, akár pedig május hó 
3-ika, mint az ezredévi ünnep hivatalos kez
detének fordulója volna kijelölendő.

Hogy ezen hazafias ünnepélyek az óhaj
tott hatást előidézhéssék, szükségesnek talál
tam arra nézve tájékoztató programmot 
nyújtani s e czélból az Ujváry Béla, — a 
.Néptanítók Lapja* szerkesztője által össze
állított. általa alkalmasnak talált és elfogadott 
rÜnnepi füzetéből (mely a Néptanítók Lapja 
szerkesztőségénél darabonként 10 krajczárért 
rendelhető *meg,).............példányt oly fel
hívással küldök a királyi tanfelügyelőséghez, 
hogy azokat a vezetése alatt álló tankerület 
jelzett iskolái között szétosztva, az iskolai 
ünnepélyek rendezésére nézve kiadandó 
intézkedése másolatát mutassa be.

Budapesten. 1897. október 28-án.
Wlassfcs Gyula, s. k.

Hírek.
— Köszönet a királynak. Szabolcsvárme- 

gye őszi rendes közgyűlése Mikecz János al
ispán és társai azon indítványát, hogy Őfel
sége ama nemeslelkü elhatározásáért, amely 
szerint az elmúlt ezer év tiz kimagasló alak
jának emlékszobrokat állíttat udvartartása 
költségén s beleegyezését adta a magyar ka
tonai akadémia felállításához, a törvényható
ságok hálájuknak olyképen adjanak kifeje
zést, hogy az összes törvényhatóságok egy- 
egy megbízottjából alakítandó díszküldöttség 
járuljon Sietségéhez és hogy a törvényható* 
ságok őfelségének az ország székes főváro
sában érczszobrot állítsanak, a törvényha
tósági bizottság tudvalevőleg nagy lelkese
déssel magáévá tette s hozott határozatát 
köriratban közölte a társtörvényhatóságok- 
kal. A többi törvényhatóságok Szabolcsvár- 
megye ezen köriratát mostanában veszik tár
gyalás alá, és teszik szintén nagy lelkesedés
sel magukévá. — Legújabban Trencsén, 
Abauj-Torna vármegye és Pozsony szab. kir. 
város törvényhatósága értesítette erről Sza- 
bolcsvárraegvét. sőt Trencsén vármegye a 
szobor költségeire egyidejűleg l 'O i forintot 
meg is szavazott.

— Az első hó. Az ősz minden borongós 
poezisével uralkodik. Súlyos olora színű fel
legek lomhán terjeszkednek szét. az égbol
tozaton már napok óla. Fojtó nehéz köd ül 
a földre, tekinteteinket pár lépésnyire enged
vén terjedni csupán. Enyészet, lassú halál 
szomorú képe mindenütt a természetben. 
A lombja vesztett fákon nem pihen meg többé 
a természet művészi erejében gyönyörűséget 
kereső szem. A kietlenséget még ridegebbé 
teszi a lecsapódott köd csepegő vize. Csak
nem egy hét óta nem mutatta magát i sűrű 
felleg sátor mögül a nap. A világosság és 
melegség hiánya úgy érzik a természet min
den tárgyán. Az ősz egész komor pompájá
val bontakozott ki. De mintha nem tartana 
sokáig uralma. Tegnap délelőtt volt első össze
tűzése a közvetlenebb, familiárisabb téllel. A 
győzelem egyelőre az őszé volt. Sűrű hó- 
pelyhek rövid ideig tartott hullásával mu 
tatta meg erejét a tél. amelylyel az ősz 
langyos szele szállott szembe, s a fehér 
lepel, amely már-már eltakarta az ősz lucs
kos színében sőtétlő főldfelületet, csakhamar 
eltűnt, s ezzel jóidőre bizonyára maga a tél 
is visszavonult az észak hólepte mezőire. — 
Az első szállongó hópelyheket a kedves is
merős melegségével fogadta mindenki, aki 
a kavargó hullás játszi tüneményéhez mate
riális kérdéseket nem kénytelen csatolni. — 
Hanem vajhrni kevés ezeknek száma. A nagy 
többség kebléből egy-egy nehéz sóhaj száll 
ki, amint hull a hó, s minden pelyhe emlé
keztető a drága fűtőre és az élet ezernyi 
gondjaira.

Ministeri köszönet. A vallás és közok
tatásügyi minister Propper Samu lurai föld- 
birtokosnak a túrái községi elemi népiskola 
tanulóinak jutalmazására a magyar állam
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ezer éves fennállásának emlékére telt 500 
koronás álapitványáért köszönetét és elis
merését nyilvánította.

—  Műkedvelői szinielőadás. A helybeli jó
tékony nőegylet 1^97/8. évi tevékenységének 
első hírnökét szombaton, e hó 27-dikén bo
csátja ki. — Műkedvelői szinielőadás lesz a 
színházban, amelyet á'lundó jelzővel szoktak 
emlegetni, nyilván az állandóan bezárt ajtói
ról. A színház ezen állandó jellegét megbontotta 
a leleményes nőegylet, s addig, mig az idő
járás enyhe volta megengedi a színház fűté
sét, megrendezi a maga szokásos műkedvelői 
előadását. Estenkint hangos női kaczaj töri 
meg az állandó színház állandóan kihalt 
tájékának csendjét. A műkedvelői előadás 
női szereplőinek kaczaja az, akik a humorban 
és jókedvben gazdag esti próbákra sietnek. 
Azt a hangos vidám kaczajt a biztos siker 
csalhatlan reménysége fakasztja s nem ok 
nélkül. A próbák, amelyek rendszerint nagy 
nyilvánosság előtt folynak le, igazán biztosí
tékot nyújtanák a szombati előadás különös 
sikere iránt. Jól tudja ezt a nőegylet is, s 
tekintettel arra, hogy a szombati előadásra 
a karzaton kívül nincs senki számára hely 
többé, vasárnap meg fogja ismételtetni a 
páratlan buzgalmu szereplőkkel a „Felhő 
Kláriu előadását.

—  Dohány beváltási határidők. A magy. 
kir. dohány jöved< ki központi igazgatóság 
Szabolcs vármegye területére a dohány bevál
tási határidőket következőkben állapította 
meg: Nyíregyházán deczember 13-tól február 
28-ig. llakamazon január 3-tól február 28-ig, 
Kis- Váirdán január 3-tól február 9-ig, és 
Nyír-Bátorban január 3-tól február 28-ig.

— Hym n. I)r. Nagy Sándor pitvárosi 
uradalmi orvos, Nagy Lajos helybeli ág. ev. 
ének vezér fia e hó - 4-én kötött házasságot 
dr. Simon Pál tótkomlósi járásorvos kedves 
leányával Margittal Tót-Komlóson.

—  Vadászat. Vasárnap a sóstói erdőben 
rendezett hajtóvadászat eredménye 34 nyúl,
2 róka és 2 fáczin. Vadászat után 3 órakor I 
a Sóstón társas ebéd volt. A vadászaton részt | 
vett Br. Feilitzsch Berthold, Szabolcsvármegye 
főispánja is.

—  Elárverezendő színházak. Nyíregyháza 
város specialitásában a színház csődjében 
nem áll egyedül. Társul szegődött hozzá a 
székes-fehérvári színház. Az analógia teljes 
a két színház között ligy az alapítás és annak 
módozatai, valamint további sorsa tekinteté
ben is. Fizetés képtelen lett. Egyik jelzálogos 
hitelezője megunta a várakozást, s bepórölte. 
Árverési határidő is van már. E tekintetben 
tehát előbbre van mint mi. A kikiáltási ár 
potom az építési 300.000 frtos költséghez 
képest. Hanem a liczitáczió nem fog megtar
tatni. A város elhatározta, hogy nem veszi a 
liczitáczió szégyenét, s megveszi maga. — 
Épen úgy, amint minálunk fog történni, 
ha ugyan nem kerekedik felül az az áramlat, 
amely a minden izében elhibázottan terveit 
és epitett színházat ezen okokbol a meg
semmisülésnek kívánja odadobni. Történjék 
bármi, az az óhajunk jogos, hogy a szinház- 
k- rdés megoldása tekintetében sem maradjunk 
hátrább Székesfehérvár városánál.

— Gyászrovat. Simon ffy Imrét, Debre- 
czen város polgármesterét súlyos csapás érte. 
Felesége német-ujfalui SimonfTy Imréné szül. 
Tóth Juliánná e hó 21-én meghalt. Teme
tése nagy részvét mellett 23-án délután ment 
végbe.

—  Az uj bűnvádi perrendtartás életbelép
tetése. Az igazságügyminiszter az uj bűnvádi 
perrendtartást s ezzel kapcsolatosan az es
küdtszék intézményét 1899. évi január 1-ső 
napján kívánja életbe léptetni. Erről értesi-

i tette már az ország valamennyi főügyészsé-
j gét és törvényszékét. Az esküdtszéki intéz

mény megvalósításához kiterjedt előkészületek 
szükségesek. A többi között egyik nagy gond
ját fogják képezni az igazságügyi kormány
zatnak az alkalmas esküdtszéki tárgyaló he
lyiségek, amelyekkel az országnak talán

egyetlen törvényszéke sem rendelkezik. A 
polgárok uj, de terhes hivatása — a bün
tető igazságszolgáltatásban való tényleges 
részvétele — elé nagy várakozással tekint a 
jogász világ, s annyi bizonyos, hogy egy 
hatalmas lépéssel ismét közelebb jutottunk 
a művelt nyűgöt magaslatához.

—  Bolt-tűz. A múlt szombaton, e hó 
20-án este 8 óra tájban tűz támadt Kerekes 
Pál férfi és katonai egyenruha szabónak a 
városhaza épületben levő bolthelyiségben. A 
tüzet a már zárva levő bolt ajtójának nyila
sain kitóduló füstről vették észre a járókelők. 
A városháza udvarán levő őrtanyáról hama
rosan kivonult tűzoltók a kirakat vastáblájá
nak kifeszitése és az üvegtábla bezuzásával 
jutottak be a nehéz folytó füsttel telt üzlet- 
helyiségbe s ott sikerült a tüzet eloltaniok, 
mielőtt a boltban felhalmozott összes áruk 
tönkre mentek volna. A kár a károsult szá
mítása szerint így is megközelíti a 300 0  fo
rintot. A tűz valószínűleg a kályhából kipat
tant szikrától támadt s a posztó anyagban 
hosszabb ideig senyvődött.

—  A százezer forintos csalás. Nagy fel
tűnést keltett annak idején egy pár buda
pesti életbiztosító társaság feljelentése, me
lyekben Fodor Zsigmond kisvárdai biztositó 
ügynököt azzal vádolták, hogy beteg rokoná
nak hamisított orvosi bizonyítványokkal ki
eszközölt biztosítása által a biztositó intéze
teket csaknem 100000 frttal károsította meg. 
A bűnügyi vizsgálat széles mederben indít
tatott meg úgy Fodor Zsigmond, mint azok 
ellen, akik a biztosítási ügyletek megköve
tésében bizonyítványaikkal vagy egyéb módon 
— mint bűnsegédek — támogatására voltak. 
A vizsgálat által beszerzett adatok azonban 
nem igazolták a feljelentés vádjait, s bizo
nyítékok hiányából a kir. törvényszék Fodor 
Zsigmond és társai ellen beszüntető határo
zatot hozott, amelyet a dcbreczeni kir. tábla is 
helyben hagyott. Á kir. Curián a múlt héten 
tárgyaltatott a nagy port felvert ügy. — 
A Curia határozata megváltoztatta az első
fokú bíróság beszüntető végzését s Fodort 
társaival vád alá helyezte csalás és okirat- 
hamisítás büntette miatt. Az érdekes ügyben 
a helybeli kir. törvényszék rövid időn belül 
tartja meg a végtárgyalást.

— Hideg telünk lesz. Mad. Dovald, az 
angol csillagász — a nap-foltokból jósolja 
meg, hogy milyen lesz az idő. — Most 
azt jósolta, hogy a tél rendkívül hideg 
lesz. mert a napfoltok erre engednek követ
keztetni. — Szerinte a jövő nyár is hűvö
sebb lesz, a szokottnál.

— Italmérők megrendszabályozása. A bel
ügyminiszter körrendeletileg tudatja, hogy 
habár az italmérési engedélyt az italmérőktől 
a pénzügyi-igazgatóság vonhatja meg, egyes 
esetekben, mikor a közrend teszi ezt szük
ségessé, a főszolgabirák, illetve a rendőr
kapitányok is bezárhatják az italmérési 
helyiséget.

— A pálinka áldozata. Nagy Vitószki Jó
zsef kótaji szőlőskerti lakos e hó 18-án este 
a Kótaj felé vezető utón egy szekér trágyát 
szállított. A hűvös ködös időben azonban a 
kelleténél több pálinkát vett be, mielőtt út
nak indult volna s így történhetett, hogy a 
szekérbe fogott két fiatal csikót az utszeli 
árok felé kormányozta, ahova szekerével 
együtt befordult és pedig olyan szerencsét
lenül, hogy a trágya egészen maga alá te
mette. Másnap reggel halva találták meg az 
arra járók.

— Ápolónői tanulók felvétele. A magyar 
vörös-kereszt egylet 1898. évi január hó 
elején uj betegápolónői tanfolyamot nyit az 
Erzsébet-kórházban. A betöltendő 9 helyre 
pályázhat minden feddhetlen előéletű nő 20—40 
életév között, ki erkölcsi jobb meggyőződés
ből hivalásszerúleg kiván az ápolónői élet
pályára lépni. A kérvények a szükséges ok
mányokkal felszerelve legkésőbb folyó évi 
deczember hó 15-éigterjesztendők be a magyar 
vörös-kereszt egylet igazgatóságához (IV. 
kecskeméti utcza ö.) hol a közelebbi feltété
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lek is megtudhatók. A folyamodványhoz 
melléklendők: a) Keresztlevél, illetőleg anya
könyvi kivonat; b) ha az illető férjezett, 
vagy kiskorú, beleegyezése a férjnek szülők
nek, vagy gyámnak ; c) erkölcsi bizonyítvány, 
mely a vidéken az illető lelkészi hivataltól, 
nagyobb városokban az illetékes hatóság 
által is kiállítandó; d) hiteles bizonyítvány 
arról, hogy magyarul és esetleg németül is 
beszélni, Írni és olvasni tud s kellő felfogási 
képességgel bir; t) hatósági bizonyítvány 
folyamodó családi viszonyairól és foglalkozá
sáról ; f) egészségi és himlőoltás bizonyil- 
vány.

—  „Nemzeti Népnevelési a czime annak 
a  gyakorlati nevelés és oktatásügy szolgála
tában álló lapnak, mely f. é. deczember el
sején jelenik meg Bács-Topolyán, Szőllősy 
Jenő kitűnő szerkesztésében. Előfizetési ára: 
egész évre 2 Irt s havonkint kétszer jelenik 
meg. Ez a lap lesz a magyar tanítóság leg
kedvesebb lapja, mert oly bő és változatos 
tarlalommal ily olcsó lapot még a külföldön 
sem ismernek. Vezér-el ve, hogy a magyar 
tanítóság, a magyar ifjúságot, a magyar nem
zeti szellem utmulatása szerint nevelje. — 
Melegen ajánljuk tanítók, szülők és nevelés
sel foglalkozó minden egyén figyelmébe és 
pártolásába. Mutatványszámot szívesen küld 
a kiadóhivatal: Bács-Topolyán.

—  A csillagos ég. E hó 12 — 14-ike közt 
gyönyörű hullócsillag-eső volt látható és a 
világ majd minden pontján akadt szorgalmas 
megfigyelő, aki a ,Leonidák“ ez idei meg
jelenését észlelte. Kár, hogy az erős holdfény 
nagyon megnehezítette ezeket az észleleteket, 
mindazonáltal elég szép eredményt értek cl 
ezúttal is. Akik elmulasztották a legutóbbi 
csillaghullást megfigyelni, könnyen pótolhat
ják ezt e hó 25—27-ike közli éjjeleken, 
amikor ugyanis a „Bielidák“ egész raja fog 
megjelenni. Mondjak, hogy e/.ek a meteorok 
egy elzüilólt üstökösnek, a Biela-féle üstökös
nek a szétszórt maradványai s valószínű, hogy 
tényleg úgy is van. Legelőször 1K72. nov. 27-én 
jelentek meg ezek a hullócsillagok és Fiámmá- 
rion azt írja róluk az „Astronoinic populaire*- 
ban, hogy úgy estek a meteorok, mint a hó- 
pclyhck és erősen a mesterséges tűzijátékra 
emlékeztettek. Ez a c-illaghullás esti 7 órától 
reggeli 1 óráig tartott. Más tudósok is ineg- 
ligyelték ezt az érdekes tüneményt. Hómában 
Secchi atyja 14.000 meteort számlált. Monca- 
lieriben 33.400-at. Anglia egy pontján 10.600-at 
Mindnyájan az ég egy pontjából az Andromé* 
da-csillagzat .Gamma* nevű csillaga tájékából 
látszottak eredni. — Különben a csillagos 
égen kevés érdekes tünemény lesz látható a 
következő hetekben. A Jupiter az éjnek máso
dik felében most igen kedvező körülmények 
között figyelhető meg a Szűz csillagza
tában, körülbelől 1 fokkal délnyugatra s 
Gamma-csillagtól. — A Jupitert nem rég 
több csillagvizsgálók figyelték meg és raj
zolták le, igy Anioniadi készített a minap 
remek Jupiter-rajzokat. — A megfigyelések 
mind azt bizonyítják, a mit már többszőr 
állítottunk, hogy tudniillik ez az óriás világ, 
mely földünknél 1300-szorta nagyobb, fejlő
désének igen kezdetleges stádiumában van még. 
Az egyenlítő táján a forrongó anyag óriás sebes
séggel kering, szintúgy a felett* elterülő lég
áramlatok. Mint Tisserand Fárisban, Belopolsky 
Oroszországban és Keeler Amerikában egy
mástól teljesen függetlenül megállapították, 
a Jupiter egyenlítőjének minden pontja má- 
sodperczenkint 12,500 métert tesz meg. A 
Neptun decz. 12-én jut oppoziczióba a nap
pal. Állása tehát igen kedvező, minden kis- 
fajta látcsővel is látható lesz a Bika-csillag 
képében nem messze a .Messier 1“ ködfolt 
nyugati oldalától. A Vénus egyre közeledik 
a naphoz és nemsokára tőkéiéi esen el fog 
tűnni. Most a skorpió csillagzatában talál
hatna meg. Jövő hó 15-án 1 óra 17 percz- 
czel kél föl előbb, mint a nap. Merkúr, 
Marsz, Szaturnusz és Uránusz nem figyelhe
tők meg.

Kereskede lm i v isszaé lé sek  
m e ggá tlé sa .

A kereskedelmi miniszter folyó évi 51.030. 
szám alatt a vándor-raktár tulajdonosok és 
a kereskedelmi utazók által elkövetett vissza
élések meggátlása tárgyában a következő 
körrendelet adta ki valamennyi magyarországi 
másodfokú iparhatóságnak:

Több kereskedelmi és iparkamara azzal 
a panas/.szal járult elém, hogy egyes, külö
nösen idegen kereskedők megbízottai a ma
gukkal hozott vándor-raktárakból, kereske
delmi utazók pedig minta-raktáraikból tör
vényszerű iparűzési jogosultság néikül eladá
sokat eszközölnek, s ezzel, valamint gyors 
eladásra való ingerlést tartalmazó hirdeté
seikkel az állandóan letelepedett és a köz
terheket viselő kereskedőknek egyenlői len 
versenyt és kárt okoznak.

E visszás állapotok orvoslása czéljából 
hivatali elődöm egy konkrét panaszból ki
folyólag 1891. évi márczius 10-án 11.735. 
sz. alatt kelt rendeletében Budapest székes- 
főváros terülétére nézve már megfelelő mó
don intézkedett. — A kamarai jelentésekből 
tapasztalván azonban azt, hogy oly vissza
élések miatt nemcsak a székes-fővárosban, 
hanem az ország egész terű! tén fordulnak 
elő hasonló panaszok, melyek a föntebb 
vázolt s a szolul üzleti verseny rovására el
követett visszaéléseken kívül még amellett is 
bizonyítékot szolgáltatnak, hogy az ipartőr- 
vénynek e visszaélések meggállására alkalmas 
rendelkezései az iparhatóságok részéről kellő 
erélylyel végre nem hajtatnak: ennélfogva 
egyfelől a felmerült panaszok orvoslása czel- 
jából, másfelől pedig a törvény kellő végre
hajtása érdekében szükségesnek látom, hogy 
hivatali elődöm föntebb idézett nmdelete 
nyomán és az ipar törvény hat áro» Hiányainak 
inegfelelőleg a következőket rendeljem.

Az 1884. évi XVII. t.-cz. 4 §-a szerint 
mindenki, legyen az kül- vagy belföldi, aki 
Magyarország területén ipart, — ideértve 
kereskédcst is, — szándékozik ü/.ni, e szán
dékát az illetékes iparhatóságnál bejelenteni 
és az iparigazolványt kieszközölni tartozik, 
egészen eltekintve attól, vájjon az ipart, 
illetve kereskedést hos-zabb vagy rövidebb 
időn át kivánja-o gyakorolni. Ennélfogva 
mindenki, aki az ország területén boltban, 
lakásban, vagy szállodában vándor-raktárt 
állít föl, abból eladást nem eszközölhet addig, 
inig iparigazolványt nem kapott, illetve amíg 
az annak kiadására a bejelentéstől szá itva 
törvenyszerüleg előirt 3 nap le nem telt. 
Ily bejelentés esetén a kiadott iparigazol
ványról az illető pénzügyi hatóság u pénz
ügyminiszter urnák 1890. évi deczember hó 
7-én. 126.472. sz. alatt kiadott rendelete ér
telmében az adónak azonnali behajtása iránt 
eljárni köteles.

Az ily vándor-raktárak fölállítását külön
ben az iparhatóság köteles mindenkor szem
mel tartani, s amennyiben a fentebb említett 
bejelentés elniulasztatolt, az illetők ellen az 
iparhatóság az ipartörvény 156. g. a) pontja 
alapján azonnal és a legnagyobb gyorsasággal 
eljárni, a büntetést kiszabni, s ha a kijátszás 
gyanúja forog fönn, a büntetési öszszeget 
előzetesen is biztosítani tartozik.

Amennyiben az ilyen akár belföldi, akár 
külföldi kereskedő által fölállított vándor- 
raktár tulajdonosa, vagy üzletvezetője arra 
a vevő közönséget falragaszok, hírlapi hirde
tések, vagy ahoz intézett nyílt és hirdetés- 
szerű körlevelek által figyelmeztetné, e tény
ben az 1884. évi XVII. t.-czikk 51. g-ában 
körülirt gyors eladásra ingerlő módon való 
elárusitás ismérve rejlik s erre az iparható
ság külön engedélye szükséges. — Ha az 
engedély a falragaszok, hirdetések vagy kör
levelek kibocsátása, illetve az eladás megkez
dése előtt ki nem eszközöltetett, a vándor- 
raktár nem csak azonnal bezárandó, hanem 
a vétkesek ellen az ipartörvény 158. §. a) 
pontja alkalmazandó.

Végre ami a kereskedelmi utazókat illeti, 
ezek csakis megrendeléseket gyűjthetnek; a 
mintákat azonban semmi szin alatt el nem 
adhatják, mert ellenkező esetben velük szem
ben az ipartörvény 150. §. a) pontja, vagy ha az 
eladás házról-házra járva történt, a házalási 
szabályokban megállapított büntetések alkal
mazandók ; a kereskedelmi utazók tehát sem 
lakásakban, sem szállodákban minta-raktára
kat föl nem állíthatnak s iparígazolvány nél
kül oda vevőket meg nem hívhatnak.

Fölhívom a czímet, hogy jelen rende
letéin tartalmát a hatósága területén levő 
elsőfokú iparhatóságokkal közölje s egyúttal 
utasítsa az elsőfokú iparhatóságokat, hogy a 
panaszolt visszaélések terén előforduló minden 
jelenséget éber figyelemmel kisérjenek, s ha 
visszaélést tapasztalnak, vagy az ipartestü- 
letek, kereskedelmi és iparkamarák, kereske
dők, vagy magánosok följelentéseiből valamint 
falragaszok és hírlapi hiidetményekből ily 
visszaélésekről értesülnek, jelen rendeletemben 
körvonalazott törvényes rendelkezéseket a 
legnagyobb gyorsasággal és szigorral hajtsák 
végre, hogy hasonló panaszok jövőre elő ne 
forduljanak, s illetve, hogy a letelepedett és 
rendesen adózó kereskedők ily féle jogosulat
lan s talán nem is szolid üzleti versenytől a 
törvényben biztosított jogok sérelme nélkül 
megóvhatok legyenek.

Fölhívom ezek után a czímet arra is, 
hogy jelen rendeletéin pontos végrehajtását 
a maga részéről is, kisérje éber figyelemmel 
s amennyiben az elsőfoku iparhatóságok ré
széről mulasztást tapasztalna, a hanyag ipar
hatósági közeg felelőségre vonása és a mulasz
tás pó'lása iránt saját hatáskörében azonnal 
intézkedjék.

______ C S A R N O K .
A szegény öreg asszony.

Irla  : F id iu s

Egyszer volt egy szegény öreg asszony. 
Annak a szegény öreg asszonynak, volt egy 
kékszemü szőke Pista unokája.

A szegény öregasszony n igvon, nagyon 
szerette a kékszemü Pistát, de öt Pista nem 
nagyon szerette.

Ugyan mi is volna szeretni való így 
olyan ránezos képű, három fogu öreg asz- 
szonyon.

Kint laktak a város végén egy rongyos, 
kicsiny házikónak sötét szűk szobájában.

Az öreg néni kapott a várostól minden 
hónapban nyolez forintokat, mert hát 
az ura negyven esztendőkig volt városi 
dijnok.

Negyven esztendő, szép kis idő, de hát 
nyolez forint is nagy summa ám, minden 
hónapra. Hiszen azt sem volna köteles fizetni 
az a hatalmas város, de azért fizeti, mert a 
város gazdag és kegyetlen jó szive van. Hát 
hogy is ne lenne? Nem kényelmesebb lett 
volna a hatalmas városnak, mikor annak a 
szegény öreg asszonynak az urát, a tintás 
ujju, fakó arczu, félvakot kivitlék; egy kerek 
pléh táblácskát szép feherre pingált numeru
sokkal vastag zsinóron elküldeni?

Sokkal kényelmesebb lett volna!
De néha a nagyok meglátják a kicsi

nyeket.
Oh, hogy áldotta az a szegény öreg 

asszony a hatalmas, jó szivü uraságokat . . . 
áldja meg őket . . . áldja meg!

A szegény öreg asszony élt éldegélt 
árva unokájával. Két házhoz naponként vizet 
hordott azért is kapott egy pár forintocsk.it, 
néha-néha megmaradt ételt, sőt még rongyos 
ruhát is.

Bizony furcsa volt, mikor a szegény 
öreg asszony, vásott férfi-kabálban, czipelte 
a bádog kupákat. Mig lassan tovább kínló
dott a kövezeten, elvált sarku czipői olyakat 
csattantak, hogy még a kutyák is ijedten 

I ugráltak fel fektűkből, a kis ajtók elől.
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Az iskolás gyermekek pompásan mulat
tak rajta. Ha meglátták utána visítottak.

— Kopogós kisértet! Kabátos boszor
kány !

A szegény öreg asszonynak ilyenkor 
egy kicsit fájt a szive, de hamar megvigasz- 
talódott, mert eszébe jutott picziny unokája 
a kis szőke Pista.

Nem rossz az aprós gyerek, nem akar 
az rosszat, csak kiáltoz. Hadd töltse kedvét!

Az évek múltak, a kis Pista felnőtt 
tizenöt éves lett. A szegény öregasszony 
meg lefelé nőit nyolczvan éves lelt. Azért 
hordta a vizet csakhogy már lassabban járt.

A nagy tekintelü városnál már zúgolód
tak. Örökké akar élni a vén szipirtyo.

Zúgolódhattak. Igazuk volt.
Nincs csúnyább valami, mint mikor 

valaki vissza el mások jóságával. Mi a manó
nak ténfereg egy ily öreg némber annyi 
ideig fent, De hiába — a szegény öreg usz- 
szony csak nem tudott meghalni. Mi lett 
volna a szőke Pistából. Neki élni kellett.

Mikor Pista gyerek kikerült az iskolából 
oda adta lakatos mesterségre.

— Ember lesz belőle, ügyes íiu. Mondta 
a mester.

Milyen öröm volt az a szegény öreg 
nsszonvra mikor Pista el jött hozzá, mun kaja 
után. Hogy czirógatta, hogy simogatta! Egy 
kis édességet, egy néhány krajczárt mindig 
tudott az ő gyönyöni-égcnek adni; mert hat 
egy pár forintocskát nagy keservesen össze 
tudott kapargatni. Ki tudja mire?

Talán magának szemfedőre, vagy tán 
Pistinek uj ruhara mikorra felszabadul.

Pista immel-ámmal fogadta a szeretet 
kitöréséit, nem szívesen jött nagyanyjához, de 
mestere küldte gyakr.m, hadd örüljön a sze- 
geny Öregasszony.

Inkább a szomszéd varró leányhoz tért 
volna be Pista. Azok is zívesen el villán- . 
czoltak a szép arczu, kék szemű, most fej- ; 
lödö fíczkóval.

Csend van a sötétes szobában. Kopott 
karos székben, fejét hátra hajtva, csendesen 
szur.ynyad a szegény öreg asszony. Elaszott 
két keze imára van fonva. A rongyos kendő 
alól, melylyel be van teje kötve, fehér haj
csomók lógnak ki.

Olyan tisztelet keltő látványt nyújt az 
alvó öreg, mintha térítőn fekvő halottat lát
na az ember.

Vele szemben tágranyilt szemekkel áll a 
szeretett unoka, a szőke hajú Pisti.

Nem riadt fel almából az öreg, araikor 
belépett.

Pista körültekint óvatosan. Azután oda 
settenkedik a sarokban fekvő ládához Zsebé
ből rongyba csavart kulcs-csomót és kis üveg 
olajat vesz elő. Óvatosan kibontja a kulcso
kat a rongy közül, aztán be olajozza az egyik 
kulcs tollát, úgy illeszti az ócska láda zár
jába.

Nem jó. Nem fordul — másikat vesz 
elő, majd harmadikat. Egészen bele mélyed 
munkájába.

A kopott karosszékben alvó öreg asszony 
fel nyitja szemeit. Még nem lát. Most figyel
mes lesz a zajra Oda fordítja fejét, a láda 
felé. Meglátja Pistát; nem érti mit akarhat 
a íiu.

Pista ekkor szitkot morzsolva foga közt, 
az utolsó kulcsot illeszti a zárba. A nyitás
nak enged a zár, a láda kinyúlik.

Az ősz asszony vérrel átfutott szemei 
kimerednek üregeikből. Arcza rémesen eltor
zul, egyik kezével melléhez kap, aztán hörögve 
ejti hátra fejét.

Pista ijedten vissza néz . . . semmi . . . 
semmi . . . Aztán nyugodtan rakja zsebre a 
szegény öreg asszony egy-két forintocskáját, 
hisz úgy is neki volt szánva.

N Y Í R E G Y H Á Z A .

Elsején a városnál csodálkozva vették 
észre, hogy az öreg nem jött el nyolez fo
rintjáért.

Talán meghalt? Vélekedtek.
Igazuk volt.

Különfélék.
A vadak zongorája. Az afrikai ben- 

szülöttek tánczmulalságaikon énekelni szoktak 
vagy pedig igen egyszerű hárfákat, dobokat 
és csengetyüket használnak. így volt eddig, 
de most egy Kongó állambeli foketebőrü mu
zsikás lángész olyan hangszert taiált föl, mely 
a civilizált világban zongorának nevezett kin- 
szerszám szerkezetét utánozza. Kisebb-nagyobb 
kivált tökök, rövidebb-hosszabb fapáiczi- 
kákra erősítve félköralaku hangszekrényen nyu- 
gosznak. Két kis fadottal, melyek végére gum- 
midarabok vannak erősítve, verik a billentyűket 
vagyis a fapálezikákat, melyekre a hangot ki
csaló tökök erő'itve vannak. A furcsa szer
szám neve madimba és nem könnyű vele bol- 
dogúlni. Ezért a jó rnadimbajátszó Kongo 
országban keresett ember és „művészetet* 
igen jól fizetik.

A koldusok furfangja. Minden koldusok 
mintaképei a párisink. < >k ezerféle cselfogási 
tudnak arra, hogy miként kell kikönyörögni 
a jótékony emberek zsebéből az alamizsnát. 
Es vannak bölcseik is, akik ezzel az okos
kodással mentik a csaláshoz néha fölöttébb 
hasonló cselfogásaikat :

— Mi missziót teljesítünk. A jótékony
ság ugyanis erény és mi azt az erényt plán
táljuk bele az emberi szivekbe.

Most egyesületté alakulván, két alma
nachot bocsátottak ki minden'keiőtt. Az egyik 
a petit jeu, a másik a grad jeu, mindaketlő 
megbecsülhetetlen utbaigazitá-okkal szolgál a 
kérdőtöknek. A petit jeu n* hány s/.áz jóté
konyságáról ösinert emli'T nevét foglalja 
magúban — az ára három fánk. De hat fran
kot kell fizetni i grund jeuérl, ame y nem- ! 
csak több nevet tartalmaz, hanem azonfelül j  
is/en becses adatokat is e nevek vis. 1< i felől, i 
Nevezetesen; mi a foglalkozása, mikor talál- > 
ható otthon, minő a vallása, a politikai né- ! 
zete, mik a szokásai? Ez aztán megbecsül- i 
hetetlen a koldus k számára, mert igy tud
juk. hogy milym eszközökkel hathatnak leg
inkább az irgalmat lanságára. íme nehány adat 
a grand jeu hol.

M. A. Gazdag háztulajdonos, szívesen 
ád öt frankot is. Ha arról pinaszkodol, hogy 
az utczára akar kitenni a házi urad, kifizeti í  
a hátralékos lakbért . . .

M. B. -  Pénz sohasem ád. Ruhát kérj
tőle.

Özvegy M. C. — Csakis a gyermekek
kel szemben könyörületes. Kérj tőle ruhát a 
fiad és babát a leányod számára. Mondd, 
hogy beteg a kicsi és tejet is ád.

M. D. — Vallásos ház. Ha jelented, 
hogy a gyermekedet megszeretnéd keresztel- 
tetni, avagy áldozatni és bérmállatni: ünneplő 
öltözetet készórömest ád.

M. E. — Nyakas és radikális, de igen 
gazdag republikánus. Mutasd be magad neki 
mint a reakciouáriusok és a papok áldozatát.

Ötletes tolvajok. Tehetség nélkül olyan pá
lyára lépni, amelyen nincs protekció, ma 
nem hálás dolog. így van ez a tolvajoknál is. 
akik hiába küzdődnek, fáradnak, tanulnak, ha 
tehetségük nincs, semmi sem lefe belőlük. Az 
ötletes tolvajoknak egy krónikájában olvas
suk a következő dolgokat:

A párisi operában történt, amikor még 
Francziaország császárnéja, aki egyúttal a 
divat királynője is volt, sokszor ellátogatott 
a páholyába. Egy előadáson az egyik előkelő 
arisztokratahőigy páholyába frakkos, rend
jeles úr lépett be.

— bocsásson meg asszonyom szólt 
— őfelsége, a császárné megbízásából jövők,

akinek nagyon megtetszett az ön gyémánt- 
mellűje. Kéri, hogy adja oda neki egy perezre 
. . .  ő is olyat akar csináltatni . . .

A szép hölgy azonnal átadta az ezreket 
érő meltűjét a rendjeles úrnak, aki soha 
többé nem hozta vissza.

Méltó kollégája ennek a párisinak az a 
hamburgi borbély, akinek az volt a szokása, 
hogy borotvalás után, amikor a fehér kendőt 
levitte a megborotvált urak melléről, a ken
dővel együtt a nyakkendőtűjüket is gondja
iba vette.

A legmodernebb és legérdekesebb azon
ban közöttük az a fiatal ember, aki egy ber
lini ékszerészhez azzal állilott be, hogy a 
grófnő nagynénje mindjárt eljön, de szegény 
kleptomániában szenved és borzasztóan lop. 
Könnyezett is a fiatal ember, mikor ezt mondta 
s biztosította az ékszerészt, hogy csak hagyja 
lopni az asszonyt, másnap mindent visszakap 
Es el is jöttek az asszony lopott, amit csak 
meglátott, az ifjú szomorúan nézett az ék
szerészre. aki csak jegyezte, hogy mit lop a 
grófné. Természetesen, hogy soha többé sem 
a grófnét, sem a liatal embert, sem az ék
szereket nem látta.

Szerelem és politika Károly dán herczeg 
csak nehezen tudta megnyerni a családja 
beleegyezését ahhoz, hogy feleségül vehesse 
a vel.-zi herczeg legfiatalabb leányát, a szép 
Muud herczegnőt. A családja jobb összeköt
tetést óhajtott számára es a bájos fiatal 
asszonynyal éreztetlek is ezt az esküvő után. 
E miatt Károly herczeg ott akarja most 
hagyni családját és hazáját s folyamodott is 

j \ iktória angol királynőhöz, hogy alkalmazza 
I öt az angol haditengerészeinél. Egyúttal be

nyújtotta kérvényét a dán tengerészei! mi- 
ni-zleriumhoz el bocsa Halasa iránt, de a mi
nisztérium a kérvényt elutasította és értesí
tette a herczeget, hogy további rendelkezésig 
feleségével együtt a palotát el nem hagyhatja.

A legsúlyosabb meteor. Peary hadnagy, a 
hírneves amerikai sarkutazó most érkezett 
iiaza a hatodik grönlandi expedíciójából, 
amelynek keltős czélja is volt. Az egyik, hogy 
megtegye uz előkészületeket a jövő évi nagy 
utazáshoz, amelyet szánkókon fog megtenni 
az eszkimók segítésével, a másik az, hogy 
elhozza magával azt a Cap YorA-nál fekvő 
rengeteg meteort, amelynek nem kevesebb a 
a súlya, mint 70 tonna. A világ legnagyobb 
meteorköve ez amelyet 1895-ben fedezett fel 
Peary, John Ros* mar 1818-ban tudott ról t, 
említi, hogy az eszkimók késre, lándzsára, 
meg fegyverekre való vasat ütnek maguknak 
le belőle, de ő nem j irt a fekvőhelyén. Már 
egy ízben megkísértette Peary, hogy elszá- 
litsa a három méter iiosszu, J méter széles 
és 12 méter magas vasdarabot — igy lehet 
nevezni, mert 90%  tiszta vas van benne — 
de akkor eltörölt az óriási súlya alatt az 
emelőgép. Most végre sikerült a meteort el
szállítania. A newyorki múzeumba fogják 
elhelyezni, nagy bosszúságára az angoloknak, 
akik eddig azzal büszkélkedhettek, hogy övék 
a világ 1 gnagyobb meteorja. De mi ez a 
British-Museumban őrzött 17 tonnás meteor 
a Peary kövéhez ?

Az agyag mint csemege. Ezen a földiekén, 
ahol annyi sok furcsaság történik meg, igen 
el van terjedve az agyagevés nemes, de éppen
séggel nem tápláló szokása. Egyes amerikai 
indián törzsek, afrikai néger népek, sót a sok 
tekintetben magas kurturális fokon álló japá- 
niak is hódolnak ennek a furcsa élvezetnek. 
Japánban az agyak valóságos csemegeszám ha 
megy. Ha az ember a szájába veszi, semmi 
homokos dolgot nem érez benne, puha, zsíros 
és azt a benyomást teszi, mintha valami zsíros 
étel lenne. Ez az ehető agyag vöröses színű; 
apró, vékony karéjokba vagdalják és tűz fölött 
megpirítják. Kémikusok már megvizsgálták 
ezt az agyagot, és azt találták, hogy az ösz- 
szes benne rejlő tápláló agyag három száza-
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léka só. Érdekes, hogy nemcsak emberek, 
hanem gyakran a juhok is eszik, még pedig 
oly nagy mennyiségben, hogy rendesen meg- 
betegszenek tőle.

Az álmatlanság ellen. Egy hölgy, aki ! 
sokat szenvedett álmatlanságban, számtalan 1 
patika-szer eredménytelen alkalmazása után 
végre a következő, Svédországban régóta 
ismert módot próbálta meg. Amikor nem 
tudott aludni, hidegvízbe mártott és kicsa
vart kendőt tett szemére. Az eredmény meg
lepő volt. Az első éjszakán négy óra hosz- 
száig aludt egyfolytában, ami azelőtt hóna
pokon át nem történt meg vele. Amikor 
fölébredt, a kendő száraz volt, újra megned- 
vesitette, újra a szemére tette és reggelig 
mélyen aludt. Tessék megpróbálni!

Nyillövészet. Ez a legújabb sport Paris
ban. A biciklizés már nem elég előkelő, sőt 
ma holnap nem is megy már sportszámba. 
Az íjászatot Londonból importálták Párisba 
Az angolok már régen mulatnak a nagyon 
antik sporttal. Londonban 1780-ban alakult 
a Royal toxophilite sociely, amelynek sir i 
Lever Arthon volt a védője. Alakult a 
Woodmen of arden czimü egylet is. Kérdés, 
hogy a párisi nők is megszeretik-e a nyil- 
lővészetet. Bajos lesz, mert eh»»z a sporthoz 
sok gyakorlat és kitartás kell és a párisi nők 
nagyon is szeretik a változatosságot. Az „uj* 
sportmulatság leglelkesebb védői Franczia- 
országban az Orleans herczegi család tagjai 
akik ezzel a régi hagyománynak hódolnak. 
Aumale herczeg annak idején a chanlillyi 
erdőben rendezett nyillő vészetet és ebben 
sok kiváló személyiség vett részt. Ami a 
hölgyeket ill**ti, ezek közt még nem sikerűit 
elég erős mozgalmat indítani játsz-egyesűlet 
létesítése iránt. Ennek okai az urak, akik 
nem jó szemmel nézik a nőemencip ició uj 
megnyilatkozását. Aztán meg attól félnek, 
hogy a hölgyek profanizálják majd a ko
moly sportot, amelynek szabályzata meg 
XII. Lajos idején keletkezett. Aki „ijj lovagja* 
óhajt lenni, annak 21 éves kort kell kimu
tatnia, egy rokonának k**il ajánlania az összes 
lovagok beleegyezésével, be kell töltenie a 
becsölet és tisztesség minden föladatát és 
bizonyos próbán kell átesnie. A hölgyek 
számára persze más föltételeket kell majd

szabni. A férfiak fegyvere körülbelül 20 
kilogramm, a nőké 14 kilogramm. Fontos 
kérdés a jelmez kérdése is. Már alakult is 
bizottság, amely jelmezt ajánlott. Rövid 
szoknya, magas czipő. bőröves derék, tiroli 
apró kal.ip lennének a főalkatrészek. Az 
ujjak nem feszélyeznék a szabad mozgást 
és a bal előkart zöld bőrrel takarnák. A f 
kosztüm eléggé csábos és nem lesz csoda, 
ha már a ruha kedvéért is sok hölgy hódol 
az uj sportnak.

— Máktermelésünk érdekében még igen ! 
kevés történt, pedig az ország kiima- és ta
lajviszonyai nagyon kedvezőek a mákterme
lésre. —- Próbálkoznak ugyan az ország szá
mos részében a mák termelésével, de bizony 
az egyetlen Torontói vármegyét kivéve, a 
hol eléggé kiterjedten űzik a produkciót, 
sehol sem valami kielégítő eredménynyel. 
Oka pedig ennek az, hogy a legtöbb helyen 
silány magot használnak vetésre és a talaj 
előkészítése módjával sincsenek a gazdák tel
jesen rendben.

P iacz i á rak.
— Nov**mb'*r 24. —

Búza . . . . 11.50 11.70.
Rozs . . . . 7.65 7.70.
Árpa . . . 5.50 6.—.
Zab . . . 6.10 6.20.
Tengeri . . . 4.50 4.70.

Nyilt-tér. *)
JReicli Róza, 

Roth Sámuel
N y í r e g y h á z a ,

J  e g y e s e k .
•) Az e rovat a la tt küllőitekért nem felelőd 
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Igen fontos figyelmeztetés!
A m. kir. osztálysorsjegyek Il-ik húzása 

folyó évi deczember ÍO. és 11-én lesz.
Ennek folytán figyelmeztetem és kérem a 
nagyérdemű közönséget, szíveskedjék a birtoká
ban lévő I-ső osztályú sorsjegyeit minél  
előbb úgy nálam, mint az alárusoknál, de 
legkésőbben folyó év deczember 3-ig  
annál bizonyosabban a 2-ik oszlályra kivál
tani, mert azon időn túl, a szabályok ériel
mében, minden kicserélési jog megszűnik és 
mások előjegyzései fognak tekintetbe vétetni, 
pedig Így: egy kicserélt Il-ik osztályú sors
jegy ára: egész 10 forint, vagyis 20 korona, 
fél 10 korona, negyed 5 kor., nyolczad 2 1-, 
korona; míg a vételsorsjegy á ra : 
egész fél negyed nyolczad 

83 16 8 4 korona lesz.
Nyíregyházán, 1897. november hó 16. 

Kiváló tisztelettel

S te rn  Em ánuel fia,
(26 - 2 —2) *orHjeyn fő-árút*.

\  KEBESKEOÍS1 Z Ó  IÁ H O Z '1 HTIBEGí HÍZAN, HiBOSHfa-TfB (ferlicska Rudoll-féle ház),
j  Vui, .zereocén, ,  n.g.érd.m O ktaön.ég b .c .e . Uhlomfaára hozni, hogy '• „ Z Ó R I A H O V
J  czimzett kereskedésemben a következő a téli idényre szükséges czikkek m esés olcsó árban 

( kaphatók, úgymint:
Női, férfi és gyermek trikó ingek, úgy

szintén trikó alsó nadrágok.
Női, férfi és gyermek schitlbn ingek és 

schifTon alsó nadrágok.
Női finom fehér alsó szoknya, úgyszin

tén fekete alsó szoknya.
Női és gyermek színes és fekete kö

tények.
Legfinomabb fiúgyermeknek való posztó 

és trikó öltönyök.
Legfinomabb leánygyermeknek való 

trikó és haraszt ruhák.
Selyem és gyapjú Schaolok, zseni Ha 

kendők és kaplsonok.
Legfinomabb haraszt kendők.
Valódi Himalája posztó kendők, különb

féle nagyságban.
Valódi Madapolán és Riesen schiffonok.
Legfinomabb rumburgi vásznak, len, 

czérna és pamut vásznak.
M agam at 8 üz le tem et a nagyérdem ű közönség jóindulatába s pártfogásába ajánlva, maradok

különös tisztelettel

Finom czérna kanavász és Szefirek.
Legfinomabb Gobelin ágy térítők, Jutta 

és csipke függönyök.
Valódi czérna abroszok, asztalkendők 

és törülközők.
Legdivatosabb Poenzsééssziira selymek.
Külónbféle 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.
, czérna és divat barchetek.
,  gyapjú szövetek.
, prágai glasée keztyűk.
„ gyapjú és trikó keztyűk.
„ gallér és kézelők.

Legfinomabb női, férfi és gyermek 
Jfiger Ingek tulhalm ozott rak tá r 
m iatt olcsóbb, m int bárhol.

Legfinomabb gyermek patent harisnyák.
Legfinomabb Jáger, Imperial és berlini 

pamut.
legfinomabb női és gyermek valódi 

halcsont fűzők.
Legfinomabb mosdó szappanok.

, illatszerek.
, bőr és ceeluloid pénz- és 

szivar-tárczák.
Valódi aczél zsebkések.
Valódi teki.ősbéka diszhajtűk.
Legfinomabb atlasz és casmér paplanok.
Egy darab török paplan ára 1 frt 30 kr.
Legfinomabb és divatos férfi és női 

nyakkendők.
Legfinomabb férfi selyem nyakkendők 

csak 12 kr.

(28— ?— 1)
«Jakobovits Adolf,

k c r e x l i e d ő .
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Az őszi szükséglet beálltával, bátor vagyok ajánlani jól felszerelt

m V  A  S - t j
melyben minden e szakmába vágó czikkek a l e g j u t á n y o s a b b  á r a k  mellett kaphatók — Különösen 
a k o r c s o l y a  évad alkalmára ajánlom a legkitűnőbb angol aczélból készült

j
melyekből nagy vála ztékban tartom a legújabban feltalált — tehát l e g c z é l s z e r ü b b  —  k o r c s o l y á 

k a t .  s ezeket oly leszállított árban fogom eladni, hogy bármely más czégénél sokkal olcsóbbak 
lesznek.

A t. közönségnek üzletemet jóindulatába ajánlva és becses pártfogását kérve,
vagyok tisztelettel

C M - ?  — S ) Fábry Béla.

A legczélszerübb korcsolyák.
£ ?>?>?>*> <;<s<í<í <í<xs<í v>?>v Q

Valódi orosz teák!
A , ,K a r a v á n “ ezimfl moszkvai tea-kivi toli tarsasa

orosz íoái

K. 1 -‘*4.
i»y7. Ilirdetinoiiv.

ez idei termésű eredeti 
21—1>—8

iinin Tittinmiimiiu

megérkeztek, és a t. fogya-ztó közönség íigyolmébe ajánltatnak. K/.on pom
pás teák az egész continensen a legnagyobb közkedveltségnek őrvendt nek.

A teák csakis eredeti hivata
los vamszalaggal ellátott csoma-

melyek mindegyike mellékelt véd- 
j egy gyei van elláiva.

Megrendelhetők a m agyar-  
országi telep n él B u d a 
pest, Arany János- uteza 30. sz., 
vagv N y íre g y h á z á n

HOFFMAM ADOLF
Tessék árjegyzéket k é rn i!

Nyíregyháza város tulajdonát képező 
vásárváiiiszedési jog , a városi tanács K. 
Iá ,294/1897 számú határozata alapján, a 
folyó évi november 29-én délelőtt 11 ó ra 
kor a városházi kistermében tartandó nyil
vános árverésen, az 1N9S. év jan u á r  hó 
1 tol az 189á. év deezemher 31-éig ter
jedő egy évre, a régi feltételek mellett, 
bérbe fog adatni.

A bérleti összeg kikiáltási ára 70 ti fr t. 
— Bánoinpénzként a kikiáltási ár 10‘7„-a, 
vagy készpénz, vagy óvadékképes papírokban 
teendő le.

Árverési feltételek a városi aljegyzői hi
vatalban, a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Kelt Nyíregyházán, 1897. november ló. 
(27—i—2i Melles László, polgármester.

HIRDETMÉNY.
A hideg idő beálltával ajánljuk a t  ez. közönség figyelmébe mindennemű téli árúinkat: 
Gyapjú alsó ruházat, k e sz ty ű  és harisnya. — N ői sapka , k a rm a n ty ú  és ga llérok  

szőrm e. H ea/skin , P ersianer és K r im m er árúkban . — F érti lódén ka lapok, vadász sa p ká k , 
bőr és H alina lábszár védők. — Gyermek, női és férti bőr és n em ez rzipők. úgyszintén H alina  
vadász c s izm á k  és orosz hóczipők. — Gumin/ sá rczip ő k  és cocns lábtörülök. — P elusche és  
angol gyap jú  kocsi takarók, úgyszintén a lehető legnagyobb választékban ló takaró  p okróczok  
3 írttó l 12 frtig darabonkint. — F u tó  szőnyegekben  nagy készlet.

Összes vadászie lszerelések  raktáron tartatnak, valamint vadász- és F lobert-fegyverek, 
tá ská k , pa tronok és tö ltő  ke llékek , revolverek, m osdó és fürdő szivacsok, valamint kocsi 
mosó szarvasbőr és szivacs.

Van szerencsénk továbbá a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani dúsan felszerelt női és 
fé r fi d iva t s  d íszm ü-árú  üzletünket, k a rá c so n y i ajándéktárgyainkat és fa r s a n g i
újdonság czikkeinket is rövidesen annak idején fel fogjuk sorolni kimerítően, hogy igy a n é. közön
ség ez irányban is tájékozhassa magát s kényelmesebben kiválaszthassa szükségletét.

Ruzsonyi testvérek,
r i '3 -?~ 3 )  müiparáru raktára, iskola-utcza 3. ti., a „Zöld papagájhoz."

Ny o in h ott Nv r’ gyhrtz*n Jöba K rk könyvnyomdájában.
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