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Pünköst.
,E s  raegtelének m indnyájan  szent

lélekkel és tűzzel “
A pünköst  a  szentlélek k i tö l te 

tésének és a keresztyénség d iada lra  
ju tá sán ak  ünnepe. A pünköst azt  je 
lenti,  hogy ha vau szent ügy a nagy 
világon, az meg nem halhat,  az győzni 
fog minden időben. Mert az em ber
nek rendelte tése,  hogy szárnyakat  
öltsön, mely meghordozza ő t  a világ
mindenségben úgy. hogy homlokával 
m egérin tse  az ég boltoza tá t  és meg- 
sejditse, hogy m indenki csak anny it  
ér. a  m ennyiben az eszményekért  lel
kesedni képes.

A keresztyénség örök eszményi- 
ség. És ezért  győzött.  Azért, m ert  
nem erőszakkal,  hanem Isten igéjé
vel ver te  á t  a sziveket;  nem sebet 
ü tö t t ,  nem öldökölt ,  hanem gyógyí
t o t t  és örök é le te t  ad o t t  a halandó 
embernek. —  Nem fűzte rabszolga- 
lánczra az embert,  nem t e t t e  földi 
urak  gö rnyed t  jobbágyává, hanem 
Isten fiává s a  teljes szabadság ö rö k 
ségébe ü l te t te  be. Nem félelmet, ha
nem szeretetet, és ennek folytán bizo
d a lm át  h in te t t  szét. Lerombolta az 
em bert  embertő l  elzáró korlátokat.  
Egy család édes otthonánál! te s tv é 
rekké v á l to z ta t ta  á t  a népeket.  Kó- 
nvörü le t te l  (o rd í to t ta  a boldog és

gazdag szivét a  szerencsétlen és a 
nyomorult  felé. Nem homályt terjesz
t e t t  maga körül,  hanem a lelki vilá
gosság. az igazság s a műveltség fák
lyájá t  gy ú j to t ta  fel. Nem a porba 
kalauzolt hanem a t isz ta  lelkesedés 
és a  fenkölt érzüle t  erényeit  p lán 
t á l t a  a megszentelt  szivekbe. Egyszó
val az ember oda v itte ,  hogy maga-z- 
tos ideálokat lásson benue, m in t  örök 
czélokat.

Szándékosan mondtuk el ezeket. 
A mai tá rsada lm i életből k ihalt  az 
idealizmus. Ma megnevetnek mindent, 
a mi szent, a mi magasztos és fel
emelő. —  Megnevetik a tékozló fiú 
könnyeit ,  ha azok a m últak  i rán t i  
szent p ie tás t  és emlékezést akarják 
kifejezni. Hitét,  bizalmát, az életbe 
v e te t t  rem ényét  sokban elvesztette  e 
kor;  élni akar  mindenki  örökös izga
lommal. kétségbeesett  hajszával.  A 
gazdasági vágy az egyedüli, mely el
tö l t i  a sziveket.  Gazdagok, nagyon 
gazdagok, százszoros n. ezerszeresen 
gazdagok akarnak  lenni ma az embe
rek. Hajszolják a  földi örömöket, ke
resik a földi kincseket, csüggedten, 
sebekkel boritva. ezernyi kín és á r
mány között. A könnyen élés- theo- 
r iá ja  és a  ku r ta  szoknyás er nyék 
kultusza áll a törekvések közt az 
első helveu. És a  földet  inkább meg-

tapodni akarják,  m in t  megszentelni 
avagy csak egy p i l lana tra  is

Oh! ha ma is megzendülue a  le
vegő, m in t  a sebesen zúgó szélvész, 
hogy e ltöltsón m indenkit  szentlélek- 
ke) és tűzzel . . .

Hiszen sejtjük azt mi nagyon jól, 
kogy az a mi van. nem jól van, de 
nincs erőnk hozzá, hogy megváltoz
tassuk. Tudjuk, hogy tisztább vilá
gokért  kellene küzdenünk. de jobban 
esik lent  maradni  a sárban, m er t  az 
kényelmesebb és uem kell hozzá erő- 
ki (ejtés

Oh, ha csak egy paránya volna 
bennünk auuak, a mi volt Krisztus 
tan í tványaiban ,  csak egy pa ránya  auuak 
a tűznek, a tni őket e ltö l tö t te .  Hogy 
meg tudnék  mi akkor vá ltoz ta tn i  ezt  
az életet ,  mely sokszor olyan gyötrő, 
olyan keserű, olyan vén olyan una l
mas, hogy szinte  to rk ig  vagyunk vele 
jóllakva.

Hiszen ma is té r í ten i  kellene az 
embereket,  m int a Krisztus t a n í t 
ványai a  hivő lelkeket.  — T ér í ten i ,  
jobb ítan i  és a lelkek tö rekvésé t  a 
magasba irányítani .  És nem azon 
lenni minden eszközzel, hogy minél 
sivárabbá, minél kietlenebbé legyen 
az é le t  minden téren. Po li t ikában  
úgy. m in t  társada lm i téren  Az egy-

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,
Budapesti levél.

IWI8. május.
Tisztelt Szerkesztő úr!

Van szerencséin folyó hó 19-én kell 
becses üzenetének vételei elismerni, mely 
üzenet állott is a kővetkezőből: ,?•

így levelezni, bevallom, rám nézve elér
hetetlen művészet s bizony, kedves Szerkesztő 
ur, bőbeszédűségét egy pár szerény hasábbal 
büntetem meg.

Mivel pedig minden levél egy-egy kis 
Höntgen-féle fotográfia, mely azonban nem 
a csontokat, hanem a lelket mutatja, arra 
vagyok kiváncsi, melyikünk lélekmása valódibb? 

*
És Ün mire kiváncsi? A haldokló szezon 

eseményeire? Ezek is oly erőtelenek már, 
mint egy végelgyöngülő utolsó tettei.

Ah. nincs már türelmünk semmihez, 
mikot sötétzöld szinbe öltözik ablakunk előtt 
az Erzsébet-tér.

. . . Lelkem tele van az akácz édes 
illatával, tavaszi hangulattal, mely mint egy 
nagy, symfonikus költemény zsong bennem 
alaktalanul és . . . telve van egy korai csalo
gány dalával.

. . .  Ez a csalogány egy asszony. Úgy 
hívják, hogy Arnoldson Sigrid s csak egy 
hazája van, de az az egész világ.

Három h* t óta a magy. kir. opera ké
pezi a fészket s ma. búcsú lőadasa alkalmá
val megtörtént az a rendkívül ritka eset, 
hogy az operában elfogyott az összes jegy.

Valóban felséges egy asszony, megér
demli ezt a czimet úgy, mint bármely királynő, 
részemről legalább első sorban neki adnam. 
De hát a színpadon jár . . . s az a pár 
deszkaszál valahogy olyan degradáló intéz
mény . . .

Milyen bolond is vagyok én. Egy pár 
nap óta egyre róla álniódozom, ebben az 
én kis csendes szobámban őt látom mindig 
s a hangja itt cseng a Iölemben. Ha éjjel 
fólébredek, a Mignon románcza zúg köröttem 
s ha nappal valamit dúdolok, az a Mignon 
fecskedala.

A mennyi kőlté szettel képzelte Goethe 
a Mignon titokzatos alakját, azt mind egye
sítve láttuk Arnoldsonban. Ő maga egy köl
temény. Hangja úgy szól, mint a lágy csengő 
és behatol, mélyen az érzés tanyájába. Mikor 
őt hallom, érzem, hogy szív érintkezik a 
szívvel. Nem, ez sok volna, az enyém csak 
annyira képes, hogy meglássa az övének 
nagyságát. De elég ahhoz, hogy imádatszerü 
érzéssel töltsön el, nem ő iránta, a ki csi
nos, H5 esztendős asszonyka, nem a hang
jába, de a leikébe, a mely e hangban él, a 
művészetébe, mely magával tud ragadni a 
szellemi élvezetek legmagasabb pontjára.

A Mignon dala * egyszersmind az egész 
opera: a vágy zenéje.

Hí nagyon feszegetnék, ki lehetne mu
tatni, hogy minden egyes opera milyen em
beri indulatnak a zenéje. Ennek ad kifejezést 
a zeneszerző s ha ezt megtaláljuk, úgy meg
értjük az operát. Wagner azért oly nehezen 
érthető, mert mintegy a természet erőivel, 
az elemekkel dolgozik s ha van is nala egy- 
egy kis lyrai résziét, valami súlyos őserő 

| von rá fátyolt, mely a laikus szemnek átlát
hattam

Annyi vágyat dallal kifejezni, mint a 
Mignon románczában, csak Thomasnak sike
rüli, az opera szerzőjenek. Mikor a múlt 
evben a Semmering pompás vidékén kóbo
roltam s fölmásztam Sonnwendstein legma
gasabb sziklájára, mikor ott körülöttem jár
tak a felhők, a szel lobogtatta kabátomat, 
az erdők zúgtak titokzatos morajjal s egy 
pillanatra, mig a nap kisütött, elterült előt
tem a vidék egész Becsig gyönyörű panorá
mában, akkor -  emlékszem — önkéntelenül 
elkezdtem énekelni a Mignon dalát, tele 
szívvel és tele vágyakkal. Olyan vágyakhoz 
való ez a dal. a milyenek egy utolsó szikla 
tetején fogják el az embert. Valami messze 
fekvő, boldog vidék után, a hol nincs gond 
. . . küzdelem s a hol az ember bűn nélkül 
tud sze.^tni. .Kenust du das Land?“ .

És most magam előtt láttam azt a kis 
vándorkomédiás leányt, szürke ingben es s/fik 
szoknyácskában, a kinek ajkára adták e/.t a 
dalt, olyan ajakra, mint az Arnoldsoné.

Poézissel, nemesen és egyszerűen mu
tatta meg, hogy mlty« nn**k képzelte Goethe
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házban úgy, mint az államban. A 
palotában úgy, mint a kunyhóban.

Jövel, jövel áldott pünköst és 
tolta el mindnyájunkat szentlélekkel 
és tűzzel, hogy felébredjünk és aztán 
küzdjünk a diadalért; küzdjünk azért, 
hogy szebbnek tekintsük a földet, 
mint a milyen, sőt ha úgy kell, gyé
mántnak lássuk még a porgőröny- 
gyöket is. És aztán, hiszen így törek
véseink nyomán megszületik bennünk 
és általunk a szabadság, a felvilágo
sodás, buzgóság, lelkesedés, békességre 
való törekvés, a szeut, a nagy, az 
örökkévaló dolgok iránt való lobogó 
szeretet, egyszóval azok a virilis vo
nások, melyek kialakítják rajtunk az 
Isten képét, hogy láttára leemelik 
kalapjukat az emberek, mint a hivő 
lelkek teszik a faragott képek előtt.

Kivánuuk olvasóinknak boldog 
ünnepléseket!

Közügyek.
— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy

háza város képviselőtestülete pénteken, május 
hó 27-dik napján délután 3 órakor a város
háza dísztermében rendkívüli közgyűlést tart. 
A gyűlés tárgysorozata a következő: Beniczky 
Miksa indítványa Kossuth Lajos emlékének 
gyalázói Zimándi Ignácz és Zelenyák János 
ellen, a város közönsége megvetésének ki
m ondása és illetékes hatóságuk utjáni ineg- 
fenyitésök tárgyában. Szabolcsvármegye lia- ' 
tározata a városi szervezési szabályrendelet I 
tárgyában. Ugyanannak határozata  a  városi 
mérnöki állás ideiglenes betöltése tárgyában. 
Ugyanannak határozata Marsalkó Gusztáv 
ellenőr fizetésének időleges pótlása tárgyá
ban. Ugyanannak határozata a város és 
Toletti Domokos közötti peregyess. g jó v á 
hagyása tárgyában. Pénzügyi és gazdaszati 
és jogügyi szakosztályi vélemény a színház 
épületnek a város részérőli átvétele tárgyá
ban. Az 1S‘J8. évre elkészített közmunka 
összeirasi m unkálat bem utatása, a váltság
díj megállapítása s a kötelező megváltás 
arányának m eghatározása tárgyában. Szabolcs-

a  kis Mignont, a ki faluról-falura já r t a 
komédiás truppal, tűrte a  bántalm azásokat, 
mikor nem akart a tojásokon tánczolni és a 
ki vágyott messze, a hazája után.

Összetetté szépen a két kezét és eléne
kelte azt a dalba ön tö tt fajdalm át. Ennvit 
te tt csak, de bizony sokan voltunk azok 
közül, a kik kótaval já rnak  az operána es 
végig dirigálják ülőhelyükön a darabot, hogy 
most dirigálás helyett egy könnyet segítettünk 
le a  guklcer alatt . . .

Előadás után szaladgáltam egyik operai 
ism erősöm től a másikig, hogy hadd halljak 
valami rosszat is erről az élő költeményről. 
Nem sikerült egyebet m egtudnom , mint 
hogy . . . .  a magas ci egy kissé hamis volt.

— De valamit a m agánéletéből?!
— Kérem, nem tudunk semm it, nem 

tudhatunk semm it, m ert . . . m ert itt van 
a  férje is. Ott, az a kőpezős bourgeois, a 
ki minden előadás után zsebrerakja a kis 
800 forint honorárium ot. Megjegyzem, hogy 
ez igen kevés, ahhoz képest, hogy Lóié Ful- 
ler, a szerpentin táncz föltalálója, érdemek
ben, udvarlókban és evek számában követ
kező bővelkedő miss, a Magyar színházban 
500 forintot kap egy föllépésért.

Holnap pedig, Budapest szegényebb 
lesz egy asszonynyal, A rnoldson utazik. Már 
ugyan .bejárta  kétszer a világot*, de ezt a nótát

biztos ertesülesem szerint — nem énekeli, 
mert a .svéd csalogány* olaszul vagy fran- 
cziaulcsicsereg.(Természettudósok figyelmébe!)

N Y Í R E G Y H Á Z A .

vármegye alispánjának határozata Léderer 
Ignácz és M árton József gyógyszerészek által 
szegény jogon k iado tt gyógyszerek számlái
nak m egállapítása tárgyában. Tanácsi elő
terjesztés ifj. Sexty József városi szám tiszt
nek a házi és gyám pénztár kezelése idejére 
megfelelő dijazásbani részesítése tárgyában. 
Jánószky Endre városi adópénztáros 3 heti 
szabadságolása irán ti tanácsi előterjesztés. 
Maleczky Emil, G erhardt Sámuel és Maczkó 
Mátyás é s  neje jogfőid vételi ügyökben ta 
nácsi előterjesztés. Tanácsi előterjesztes a 
helybeli izraelita ortodox hitközség já rd a 
építési költség elengedése ügyében. Tanácsi 
előterjesztés a H im es-kerti telep részekre ifj. 
Orbán Károly, Szohor Pál és Tom asovszky 
Lajos vevő-felekkkel m egkötött szerződés 
bem utatása tárgyában. Tanácsi előterjesztés 
a H im es-kertben egy összekötő hid létesítése 
irán t. Tanácsi előterjesztés a folyó évi m ár- 
czius 15-iki kivilágításra vonatkozólag. Tanácsi 
előterjesztés a  sertésvész feliepése esetén 
követendő eljárás tárgyában.

— Betegápolási pótadó. Eddigelé a köz
kórházi gyógykezelésben részesülő vagyon
talan betegek gyógykezelési költségeit a tö r
vényhatóságok, a  városok és az egyes köz
ségek viselték. A törvényhatóságok e költsé
geket term észetesen csak pótadókból fedez
hették s így a  többek között 2  év ó ta Sza
bolcsvármegye is 4°/„ betegápolási pótadót 
kénytelen kivettetni és beszedetni, hogy ezen 
kötelezettségének megfelelhessen. Most a kor
mány ezen terheket az állam vállára szán
dékszik átvenni. Az idevonatkozó törvényja
vaslat most van a képviselőház előtt s a 
jövő héten m ár tárgyalás alá kerül. A tö r
vényjavaslat azonban a betegápolási költsé
gek fedezésére szintén pótadót, csakhogy 
term észetesen állami pótadót vesz tervbe, 
amely pótadó azonban a javaslat szerint az 
egyenes állami adók J°/0-á t meg nem halad
hatja.

— lmok vagy dijnok? Egyik vármegye 
főispánja megkérdezte a belügym inisztertől, 
hogy váljon a dijnokok kinevezésének joga 
ő t, a főispánt ilieti-e meg, avagy az a lispán t ? 
A m inisztertől azt nyerte válaszul, hogy a 
fói-pán a vármegyei segéd- és kezelősze
mélyzet kinevezése tekintetében az 1 H8 6 . 
XXI. t. ez. áltál reá ruházott jogot csakis 
az á lla n d ó a n  rendszeresített állásokra gyako
rolja, mig az ideiglenes alkalm azott napidi-

Kedvcs Szerkesztő u r!  ha pesti em 
ber volna m ár megkérdezné tőlem itteni 
zam atos gezm anizm ussal: Más .szenvedései* 
nincsennek csak s/inház . . . színház? — 
Csupán egy betűvel tévedne, csakugyan nincs 
más .szenvedélyem.*

A .szezon* tehá t haldoklik.
Mennél melegebben süt a nap, annál 

nehezebben vesz lélegzetet. Mint a vén tüdő 
vészes, a ki akkor leheli ki az élelet, m ikor 
a fakon kifakad a rügy . . .

A természet megifjodik s kimúl a  m eg
vénült szezon. így kell annak lenni, mikor 
o tt ’artunk , hogy a nappal éjszakává, az é j
szakát nappallá tesszük.

De van ám a tavasznak is sok öröm e.
Ha egyik csütörtök estén kijönne velem 

a büszke görög stylusban ép íte tt m űcsarnokba, 
a pesti közönségnek sok jellemző vonását 
m uta tha tnám  meg.

Kimegy a tavaszi tárla to t megnézni, 
hogy a ruhá já t m utogassa; járkál a képek 
között, hogy a zenét hallgassa . . . Bocsá
nat, a nagy érdem ű közönséget nem szabad 
szidni.

Csütörtökön este katonabanda dübörög 
az oszlopos teremben. Az igaz, hogy élelmes 
em ber volt az a festő, a  ki zenével akarja 
kiszoktat ni | a közönségét, jó l is ism erheti a 
m agyart, de bizony mégis csak m egsértett 
bennünket. Azzal, hogy zenét is nyújt a 
képek mellé, azt m ondja: szamarak vagytok, 
nektek a festőművészet kevés élvezetet 
nyuj I.

1 jasok fölfogadása a törvény rendelkezésen 
kívül esvén, azt az alispán teljesíti. E tekin
te tben  a togaloinzavar a m iniszter vélekedése 
szerint onnan ered, hogy az állások elneve- 

I zése nem szabatos, am ennyiben egyes vár
megyék dijnoki névvel jelölik meg nem csu
pán az ideiglenes napidijas, hanem  az állan- 

| dóan rendszeresített s nyugdíj képes irnoki 
i állásokat is. Czélszerünek látná ennél fogva 

a miniszter, ha a  vármegyék közönségei az 
em lített állások szabatos elnevezése iránt 
intézkednének.

A m agya r  lith u rg ia  ügye.
Az .O rszágos Hírlap* keddi szám ából 

vesszük át a  következő nagyérdekű közle
m ényt :

A m agyar lithurgiáról, mely a legkö
zelebbi napokban ú jra nagyon aktuális le s /, 
m ár nem egy értesülés volt a sajtóban, de 
az egész kérdés kepe még nem  dom borit- 
ta to tt ki teljesen és világosan.

Több mint száz éve annak, hogy buzgó 
orosz liitü, de m agyar érzésű papok m eg
csinálták s használni kezdtek a m agyar lithu r- 
giát. Lassan, nagyon lassan terjedett a ha jdú 
ság közül kiindulva, de mégis inkább előbbre 
m ent, m intsem  té rt vesztett volna. Buzgó 
hazafiak mindig akadtak , akik ezt a tüzet 
szították a nemzeti oltáron.

1868-ban m inden magyar dolog komoly 
fű lendülesevel m ar annyira  e rősödött a m a
gyar érzés, hogy a m agyar lithurgia hívei, 
akik el vannak szórva különböző egyház
m egyében (de a  zöm term észetesen H ajdú- 
m egyében es Szathinárban van a munkácsi 
püspökség alatt) külön magyar püspökségét 
kívántak maguknak, amely alá tartozzanak 
az összes m agyar lithurgiások, kikből meg 
a Székelyfölden is van egy pár falu.

Eötvös kitért a kívánságuk előtt. De el 
nem  olto tta aspiráczióikat s különösen H ajdu- 
Dorog jó  m agyarjai csak váltig nem  te ttek  
le a lobogót s viszik még m a is. S ő t nem 
kételkedünk abban sem , hogy ha megállnák 
mellette, diadalra segítik.

Most Báníly, illetve W iassics ala tt meg 
vehem ensebben lepett ki a  soha el nem alvó 
vagy s újra a  m agyar püspökséget kívánták. 
Baro Bántfy azonban nem  párto lta  ezt. És 
helyes is. Bantíy indoka az, hogy minek ki
szakítani külön egy megyébe a m agyar litliur-

No mi nem hallgatjuk ezt a fülsiketítő 
csinna-bum  zenét, hanem  m egnézzük a ko
peket. Azaz m egnéznék, ha m ár nem ism er
nénk oly szörnyen a  kritikákból.

Hanoin m indjárt a  második terem ben 
akad egy kép, a mit talán kifelejtettek a 
m űbirálók. Magam pedig úgy vagyok a  ké
pekkel, hogy egyet nézek-nézek sokáig és 
ha tetszik nekem, akkor az a kép az a  go n 
dolat foglalkoztat, bárm ilyen más színeket 
láttak is.

Nekem tehá t csak egy kép ism erősöm  
m aradt a inult sétából. Czime : .Gyöngy az 
elel, komoly a mű vészét.* Szenes Fűlöp 
festette. A gyöngyéletet gyönyörű nő kép 
viseli, az arczán életkedv sugárzik és boldog 
mosoly ül az ajkain s a  m int végig dől 
m int modell a kereveten, szinte érezzük, 
hogy itt csakugyan van valami, a mi .é le 
tet* jelent. Mellette komoly gondokkal telve, 
összehúzott szemöldökkel áll a festő, vizs
gálja im m ár kész festm ényét. Megálltam a 
kép előtt, éreztem , ra jta  valam i m agasabb 
gondolatot.

De vájjon igaz-e a gondolat?
Mennél tovább nézem a  két alakot, 

annál inkább találom , hogy az igazság 
mégsem teljes ra jta . Bedig az igazság sehon
nan sem hiányozhat.

Magam legalább a gyöngyéletet nein 
festeném  egy ily m ulatni vágyó, talán kicsa
pongó nő alakjában. Hiszen egy perez múltán 
sajnálat ébred bennünk és azt m o n d ju k :



3
gióju híveket és aztán hagyni a többieket. 
Mikor ezek missiót teljesítenek a nem ma
gyar lithurgiáju hívek közt, mint a jó kovász. 
Az eszes államférfi számot vetett azzal a 
körülménynyel, hogy folyton szaporodnak a 
magyarokhoz szakadok. — Ha fogynának, 
bizonynyal kívánságuk mellé áll Banffy. Mi 
legalább igy kommentáljuk Bánfl'y álláspont
ját — aki azonban egyébként hive és támo
gatója a magyar lithurgiának.

P irczák Gyula a munkácsi püspök derék 
ember, jó magyar ember, de végre is nem 
forradalmárnak született. Uespektalója nem
csak a római pápának, hanem mindenféle 
hatalmaknak. O e kérdésben nagyon is cir- 
cumspeclus volt. Az ö határozottabb föllé
pése a lithurgia kérdésben sokkal előbbre 
vitte volna Kómában az ügyet - ahol nem
csak a magyar püspökségről nem akarnak 
hallani semmit, hanem a magyar lithurgia 
ellen is, mely pedig már százados gyakorla
ton alapszik, rossz szél fuj.

A görög-katholikusok abban, hogy a 
Vatikánban az ó-szlav lithurgiahoz még min
dig szívós ragaszkodás mutatkozik, Schlauch 
Lörincz bibornok és Steiner Fülöp püspök 
befolyását okolják.

Schlauch Lőrincz állítólag azért ellenzi 
a magyar lilhurgiát, mert a görög-kalholiku- 
soknál a magyar nyelv hozatik be oltári 
nyelvül, félni lehet, hogy erre a római katho- 
l’kusok táborában is vérszemet kapnak a 
legmagyarabb helyeken a latin nyelv elha
gyására.

Steiner püspök ellenben egyszerűen azért 
ellenzi, mert Steiner püspök elvből ellenez min
den dolgot, ami a magyarság erősödésére szolgál.

A lithurgia kérdésben e két egyházfő 
zavarta Kómában a vizet.

Csudái kozni kell különösen Schlauchon, 
aki nemcsak egyszerű bibornok. — hanem 
egyike a legkiválóbb szellemeknek Magyar- 
országon (Steinernel e/ csak természetes); e 
két egyházfőn kívül erősen komplikálta a kér
dést a hajdú-dorogi és a budapesti bizottság 
közötti konfliktus. A hajdú-dorogiak ugyanis 
nemakarnak tágítania külön magyar püspökségtől 
a budapestiek ellenben megelégesznek a ma
gyar lithurgiával és a naptár-egyesítéssel.

Eleinte nagyok voltak az i Kentétek, de 
a legutóbbi időkben sikerült egy kompro- 
miszszuin, mely összehozta a kel bizottságot 
úgy, hogy a püspökség kérdése egyelőre nem

szegény nő, mennyire sülyedt! S vájjon az 
ő hamis mulatságukban ki nem érzi az élet- 
untságot s a boldogság hiányát, mily mes
terséges kaczajjal és lármával akarnak fedni? 
Egy ily nő győzzön meg bennünket arról, 
hogy gyöngy az élet? Nem, az lehetetlen. S 
midőn elmerülünk a nézésben, inkább azt 
találjuk; komolv az élet és komoly a mű
vészet. Vagy talán a festő eppen ellenkező
jét gondolta annak, a mit gúnyos czelzattal 
mond? így ez a gyöngyelet azt jelentené, 
hogy mi ilyennek képzeljük azt; valóban ily 
felfogással a kép igen kiváló.

De czélzalol Iái ni magas tudomány a 
mi zenekedvelő közönségünknek.

*
Szerkesztő ur, tudom, nagy figyelemmel 

kiséri most a lóversenyek alkalmából a fő
városi lapok sport-rovatát. — Oh csak ne 
tagadja, tisztában vagyok én azzal, mennyire 
érdekelte ez a rovat akkoriban, mikor Pes
ten volt beiratkozva az egyetemre. — Nem 
akarom megsérteni, nem mondom, hogy „járt 
az egyetemre.*

A lóversenyek alatt itt vannak az aris- 
tokraták, sőt még a Festetich palota abla
kaiban is fölhúzzák a fehér függönyöket, 
melyek majdnem egész esztendőben bámul
hatnak a Muzeum-kertre.

A versenyekre kimegy egész Budapest 
és a .fél-világ.*

Az emberek szkeptikusak, tehát szemé
lyesen akarnak meggyőződni, vájjon igazat

bolygatta!ik. A két bizottság egy országos 
bizottsággá alakult és a legközelebbi napok
ban Budapesten fog összegyűlni. Ugv érte
sülünk, hogy Szabó Jenő főrendiházi tag egy 
igen becses és érdekes elaboratumot fog a 

l bizottság elé terjeszteni.
Minden jó magyar ember érdeklődéssel 

tekint a lelkes kis csoportra és munkájára, 
mely immár talán az utolsó küzdelme a ma
gyaroknak az utolsó szigeten, saját hazá- 

i jukban a saját nyelvük használatáért.
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A középiskola i tan terv  
revíziója;

Az országos közoktatási tanács állandó 
j  bizottságának a középiskolai tantervek reví

ziójáról szóló jelentése a napokban hagyta 
! el a sajtót. A terjedelmes jelentés a revidiált 

tanterveken és azoknak megokolván kívül a 
revízió történetét s a középiskolai szervezetnek 
az egységes jogosítás alapján leendő módo- 
sitását is ismerteti.

A bizottság elvi fontosságú javaslatainak 
összefoglalása a következő:

Nemzeti tantárgyak:
1. Magyar nyelv és irodalom, a) a ma

gyar irodalom történet tanítása a VII. és VIII. 
osztályban foglal helyet, s eszerint módosul 
egyfelől az irodalom olvastatás, másfelől vál
tozást szenved a rhetorika és poétika helye 
a megelőző osztályokban; b) a poétikához 
kapcsolódik mint uj anyag, a művészettani 
alapfogalmak rövid fejtegetése, a VII. osztály 
irodalom történeti anyagához a megyar nyelv 
rendszerének áttekintése; c) az olvasmányok 
canona (részint példaképen, részint kötelező 
módon megjelölve az egyes szerzőket és mű
veket) pontosan inegúilapittatik.

2. Történet, a) A történet-tanítás úgy 
rendeztetik be, hogy a nemzeti történet — 
az V-ik osztály kivételével — mindegyik osz
tályban helyet találjon; az I—II. osztályban 
a magyar nyelvi olvasmány alapján, a III—IV. 
osztályban összefüggő elbeszélés alakjában, a

osztályban az egyetemes történettel 
kapcsolatban, a VIII. osztályban összefogla
lóiig. főfigyetemm* *i az állami élei és az al
kotmány fejlődésére; b) az egyetemes történet 
tanítása a klasszikus ó-korral az V. osztályban 
indul meg.

inondott-e a perzsa sah, mikor azt állította, 
hogv az egyik ló jobban fut, mint a másik. 
— És mindennap bebizonyul, hogy igazat 
mondott.

Nem mellékes dolog azonban a lóver
seny mellett a szépség-verseny sem, nevezé
sek és bánatpénz nélkül a nagy tribünön. 
Hogy vájjon itt van-e több festett haj, vagy 
a műtárlat kepein, Ítéljék meg a műbirálok.

Téved azonban, a ki azt hiszi, hogy a 
szépségverseny nincs befolyáséul a lóverse
nyek eredményére. — Hej, azok a vasizmos 
jockeyk a dicsőség mellett női kegyért is 
versenyeznek. Bizonyítja ezt az a pár fogat, 
mely lóverseny után a Stefánia úton meg
fordul, hordozva egy-egy jockeyt s egy sárga 
vagy piros hajú hölgyet.

A nőket a verseny alatt nem is igen 
érdekli más, csak a jockeyk. — Ez azonban 
nem gátolja meg őket abban, hogy a többi 
férfiakkal együtt azokat is lóvá ne tegyék. A 
publikumot pedig a lovak . teszik lóvá.*

Hogy engem is azzá tettek, már budget 
kérdést képez s igy jobb lesz róla hallgatni, 
mert még Sz. úr eltalálná mondani az édes 
apámnak s akkor nem volnék az ő „édes* fia.

Mikor Pestre utaztam, ön arra figyel
mezteti, csak lóversenyre ne járjak. Hej de 
jó tanács volt, olyan jó. hogy nem lehetett 
megtartani.

Hanem tisztelt Szerkesztő úr, önt két
szeresen fogja ezentúl tisztelni

Z.

3. Földrajz, a) A földrajz mint önálló 
tantárgy, külön heti óraszámmal csupán az 
alsó három osztályban foglal helyet, de a 
földrajzi ismeretek ébrentartása és bővítése 

I tészint a történettel, részint a természetrajzzal 
kapcsolatban, a többi osztályokban is bizto
sítandó ; b) Az I. osztály tárgyául kizárólag 
a hazai földnek megismertetése szolgál (Európa 
általános földrajzának áttekintése csupán a 
keretet adja meg ehez az ismertetéshez); c) 
A IV. osztályban a történet befejezéséül Ma
gyarország (Ausztria, az osztrák-magyar mo
narchia) politikai földrajza foglal helyet; d) 
A VII. osztályban a viágtörténetet Európa és 
Amerika földrajzának áttekintése, a Vili. 
osztályban a magyar történetet Magyarország 
politikai, gazdasági és műveltségi állapotának 
ismertetése fejezi be.

A túlterhelés:
1. Latinnyelv és irodalom, a) A czélból 

elmarad a magyar szöveg latinra fordítása; 
ennek következtében az Írásbeli dogozatok 
száma (nem hetenkint hanem kéthetenkint 
egy) kevebedik s a heti órák összes száma 
hattall csökken: b) az olvasmányok canona 
és olvastatásuk megváltozik, a szerkesztett 
olvasmányok helyét a III. és IV. osztályban 
Cornellius Nepus és Phaedrus, Julius Caesar 
vagy Kurtius Kufus és Ovidius, az V-ikben 
Livius helyét Cicero és Ovidius foglalják e l; 
Livius az V. osztályból a Vl-ikba helyeztetik 
á t; c) a nyelvtan anitása az I—VI. osztá
lyokra terjesztetik k i; d) a VII. és VIII. osz
tályban a római régiségekre vonatkozó, vala
mint az irodalom-történeti ismeretek össze
foglalása külön is helyet foglal.

2. Görög-nyelv és irodalom. A VII. és 
VIII. osztályban a görög irodalom (az epika 
és próza; a lyra és dráma) fejlődésének 
összefoglaló áttekintése megkövetelendő.

3. Modern nyelvek (nemet-franczia). a) 
A czél alabb szállítandó; a biztos nyelvtani 
ismeret és az idegen nyelvekre való szabatos 
fordítás helyett elégséges a czélba fölvett 
•gyakorlottság a nyelv írásbeli és szóbeli 
használataaan*; b) a nyelvtan tanítása az 
összes osztályokra kiterjesztetik; c) az olvas
mányok canona osztályonkint inegállapittatik;
d) a nyelvtanulás gyakorlati követelményeire 
az eddiginél nagyobb súly helyezendő. E 
végből foglalnak helyet a tantervben a be
szédgyakorlatok s a tanítás, legalább a felsőbb 
osztályokban, az illető idegen nyelven történik.

4. Természetrajz vegytan, a) A gimná
ziumban a természetrajz tanitasa (I. II. osz
tály) elvallasztatik a földrajztól s heti 2—2 
órában külön helyet foglal el; 6) a termé-

i szetraj/.i disciplinák tanmenete a vegytan 
kedvéért a gimnáziumi IV—VI. osztályokban 
változást szenved: IV. osztály növénytan a 
szükséges chemiai előismeretekkel, V osztály 
állattan, VI. osztály ásványtan vegytannal 
kapcsolatban; c) a reáliskolában a vegytan 
tanítása 1 — 1 osztalvlyal magasabban foglal 
helyett IV—VI osztály helyett (V— VII. osz
tályban) s az ásványtan tanítása a vegytannal 
kerül kapcsolatba az V—VI. osztályokban.

5. Természettan. A VII. és VIII. osztály 
termeszettam anyaga változatlanul marad, 
de a tanítás módszerének irányzása végett a 
czélba fölveendő, hogy a inathematika lehe
tőleg csak fizikai törvények kifejezésére, nem 
pedig levelezésére alkalmazandó.

6. Mathemajika. a) A számtan tanításnál 
a számolásbeli ügyesség gyakorlására különös 
gond fordítandó, s a föladatok tárgyköre 
aként állapítandó meg, hogy a számtani ta
nítás is hozzájárulhasson a közzépiskolai 
képzés nemzeti elemeinek fejlesztésére, b) A 
inathematikai tananyag minden ágazatában 
megkíván és megenged némi redukciót.

7. Rajzoló és ábrázoló geometria, sza
badkézi rajz. o) A rajzoló geometria tanterve 
a gimnáziumban és reáliskolában lehetőleg 
egyaránt aképen állapítandó meg, hogy a túl
ságosan bő és elvont anyag redukáltatván 
konkretebb alalakban, inkább szemleltetően, 
mintsem rendszeres összefügésben határoz-
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tassék meg s mindenütt csak a legegyszerűbb 
esetekre szorítkozzék; b) Az ábrázoló geo
metria anyaga a régi óraszám meghagyása 
mellett, de az osztályok változásával (V—VIII. 
osztály helyet: VI—VIII. osztály) redukálandó 
és a legegyszerűbb helyzetek tárgyalására 
korlátozandó; c) A szabadkézi rajznál a súly 
a látás és megfigyelő tehetség fejlesztésére 
esik; ennélfogva a diszilinényi elemek hát
térbe szorításával főkép a természeti tárgyak 
valóság után való rajzolása érvényesül s a 
szépizlés fejlesztése végett az egymást kővető 
koészakok jellegzetes műalkotásainak bemu
tatás és ismertetése is helyett is helyet foglal 
a tantervben.

8. Testgyakolat. a) A szer tóin ázás, a 
rendgyakorlatok es szabadgyakorlatok meg
szorításával a szabadkézi gyakorlatok (a trai- 
ning mellőzésével) és játékok lepnek előtérbe 
(szabad délután); b) a gyöngébb szervezetű 
tanulók állapotuknak megfelelően foglal- 
koztatandók.

A görögpótló tantárgyait.
1. Görögpótló tantárgyak az 1890. évi 

XXX. t. ez. keretében: a) Az irodalmi taní
tás súlypontja a kiszemelt görög íróknak 
magyar fordításban való olvastatására esik; 
mellettük s velük együtt csupán kapcsolatos 
olvasmányok foglalnak helyet a magyar iro
dalomból; b) az olvasmányok mellett, rész
ben azok aiapján, a görög irodalom törté
netének és a görög művészet remekeinek 
ismertetésére is gond fordítandó; c) az ábrá
zoló geometriai elemek teljes mellőzésével a 
rajztanitas csupán a szabadkézi rajzra ter
jeszkedik ki amaz elvek alapján, amelyek a 
reáliskolai szabadkézi rajz tantervében irány
adók; d) a görögpótló tárgyak a görög nyelv 
összes heti óráit lefoglalják.

2. Az 1890. évi XXX. t.-cz. módosítá
sával: a) A görögpótló tanfolyam bifurkáció 
alakjában megszüntetendő; b) a görögöt 
pótló lantárgyk pen iskolánkint vagy egy 
modern nyelv (franczia, angol, esetleg olasz) 
vagy a térin szettudoinanyok egyik ága és 
a rajz vétessék; c) a fóntebbi pont szerint 
a gimnáziumnak három typusa áll elő: I. 
latin nyelv göröggel, 2. latin nyelv francziá- 
val (esetleg angol, olasz) és 3. latin nyelv 
a természettudományok egyik ágával és 
zajzzal; d) emez iskolatypusokra egyaránt 
kiterjesztetik a tud. egyetemi és a műegye
temi tanulmányokra szóló egységes jogosítás;
e) amennyiben a reáliskolák a fóntebbi typu- 
sok valamelyikévé át nem alakulnának, fő
iskolai mai jogosítványok kiterjesztése nein 
engedhető meg.

Hírek.
— Lapunk felelő* szerkesztője, m int 

tartalékos hadnagy, négy heti fegyver
gyakorlatra vonulván he. távolléte alatt 
a lap szellemi részéért társszerkesztőnk 
a felelős.

—  Kossuth gyalázói ellen. A magukról 
megfeledkezett és Kossuth Lajos emlékét be
mocskolni akaró Zimándi Ignácz és Zelenyák 
János dolgával fog foglalkozni Nyíregyháza 
város képviselőtestülete is a pénteken dél
után tartandó rendkívüli közgyűlésen. Be- 
niethy Miksa volt orsz. képviselő, városi 
képviseleti tag adott be idevonatkozólag egy 
indítványt, amelyben indítványozza, hogy a 
képviselőtestület undorát és megvetését fejezze 
ki a sötét lelkű támadókkal szemben, s egy
idejűleg intézzen feliratot Vaszary Kolos her- 
czegprimáshoz és Steiner Fülóp székesfehér
vári püspökhöz, mint illetékes felsőbb ható
ságokhoz, a megtévelyedett papok megfenyi- 
tése iránt. — Nem kételkedünk abban, hogy 
a képviselőtestület egyhangúlag magáévá teszi 
a/, indítványt, azt azonban óhajtanok, hogy 
miután az inditvány a tárgysorozat első

pontja, a képviseleti tagok már a gyűlés 
kezdetén mennél nagyobb számmal jelenné
nek meg, hogy a képviselőtestület megnyi
latkozása annál impozánsabb legyen.

—  Kinevezés. A m. kir. dohányjövedéki 
központi igazgatóság ifj. Mann József nyír
egyházi segélydijas dohányjövedéki gyakor
nokot dohányjövedéki segédtisztté nevezte ki.

—  A színház Ugye. A városnál tudva
levőleg most a képviselőtestület szakosztályai 
foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a város 
megvegye-e és milyen áron a színházat? Az 
már körülbelül befejezett dolog, hogy a vá
ros a szabadkézből való megvételt mellőzve, 
megvárja az augusztus 7-ére kitűzött árve
rést. Most a pénzügyi és gazdászati szakosz
tály u színházért adható ár nagyságának 
megállapításán fáradozik. — E czélból már 
szakértőkkel is megvizsgáltatta, hogy az épü
let milyen állapotban van. Tegnap szerdán 
délután a szakosztály ismét ülést tartott, 
amelyen azonban az a kérdés merült fel, 
hogy az árverésen a színház összes beren
dezéseivel és felszereléseivel tétetik-e ki ár
verés alá, vagy azok nélkül? Ennek a kér
désnek tisztázási még a pénteki képviseleti 
gyűlés előtt megtörténik, minthogy ezen gyű
lés lesz hivatva határozni a színház megvé
tele tárgyában.

—  A fó'gimnáziumi vallástanári állás, ame
lyet csak nem régiben töltött be a főgimná
zium pártfogósága. ismét üresedésben van. 
A megválasztott Henriczy Béla aszódi segéd
lelkész ugyanis értesítette a főgimnázium 
kormányzó tanácsai, hogy miután időközben 
más előnyösebb állásra is megválasztatott, 
a vallástanári állást nem fogadja el. A párt- 
fogósá.' tehát most uj választást kénytelen 
foganatosítani.

— Színház. Tiszay Dezső miskolczi szín
társulata szombaton, 28-án este kezdi meg 
előadásait a Varáz.(gyűrű czimü uj operettel. 
A társulat tegnap fejezte be előadásait S.-A.- 
Ujhelyen a közönség élénk partolása mellett 
s a társulat a pártolásra, mint az Ujhelyen 
megjelenő Zemplén c/imü laptársunkból ol
vassuk, úgy egészeben, mint egyes tagjainak 
kiválóságát tekinve, teljes mértékben érdemes.

— Uj vasút Szabolcsban. A kereskede
lemügyi miniszter a Réthy Ferencz és Poliák 
Annin engedélyesek által Debrcczentöl Xyir- 
Bátorig felépíteni szándékolt helyiérdekű vasút 
közigazgatási bejárásán tk megkezdésérejunius 
hó iö-ikét, összejóveteli helyül pedig Dcb- 
reczen városházát tűzte ki. A tervezett vasút 
Debreczentől l/a/du-Sámson, Nyir-Adony, Ta
mási puszta, Mthálydi, <ielse. Szalmád, Nyir- 
Bogát irányában vezet Nyir-Hátorig. A köz
igazgatási bejárást junius 15-én Debreczen 
és Sámson, 10-án Adonv, Miliálydi. Gelsc és 
Szalmád, I7-en pedig Bogát és Nyir-Bátor 
határában foganatosítják Képessy Árpád mi
niszteri titkár vezetése alatt.

—  Országos tanár-kongresszus Debreczen- 
ben. Az országos központi tanár-egyesület 
Debreczenben, július 3-tól kezdődőleg három 
napig országos tanargyülést tart. Debreczen- 
ben hagyományos vendégszeretettel kívánják 
fogadni az országos középiskolai tanár
egyesületnek az ország minden részéből oda- 
sereglő tagjait. Egy nagy bizottság alakult, 
amelyen a kongresszus védnökéül gróf Degen- 
féld József főispánt választották meg; meg
választottak továbbá a rendezést intéző köz
ponti bizottság elnökéül Simonfjy Imre pol
gármestert, az elfogadó- és ünnep rendező 
bizottság elnökéül Márk Endrét, az elszállá
solást rendező bizottság elnökéül Oláh Ká
rolyt. a kirándulást rendező bizottság elnö
kéül Szigmeth Károlyt, a sajtó ügyi bizottság 
elnökéül pedig Koncz Ákost. — Debreczen 
város tanácsa a város vendégéül látja a 
kongresszus tagjait és a gyűlés czéljaira 1000 
(ezer) forintot folyósít. Továbbá gondosko
dott róla, hogy a város monograíiáját zseb- 
könyvalakban megírják.

—  Majális. A helybeli polgári leány
iskola növendékei tegnap, szerdán délután

tartották meg ez idei majálisukat a sóstói 
erdőben a .Méhes nevű kerülő-ház mellett. 
A növendékek délutin V, 3 óra tájban vo
nullak ki tanítónőikkel együtt, a délután 
folyamán azonban számosán keresték fel a 
víg társaságot a rokonok és ismerősök kö
zül. A majálisnak a meglehetős erős széltől 
eltekintve kellemes időjárás kedvezett.

—  Telefon Nyíregyházán. Mint előző szá
munkban említettük, a kereskedelemügyi 
minisztérium által Nyíregyházán létesíteni 
szándékolt állami helyi-telefon hálózat köz
igazgatási bejárására határnapul e hó 23-ika 
volt kitűzve. A kö/igazgatasi bejárásra a 
minisztérium képviseletében H o lló s  J ó z s e f  
kir. főmérnök,a nagyváradi posta és távírda 
igazgatóság képviseletében H a d i  E 'e m é r  fő
mérnök és B e tr ili  J á n o s  főtiszt, az állam
vasutak köp viseletében M a u fc sc h  I m r e  állam- 
vasúti ellenőr, az államépitészeti hivatal ré
széről K o c z o k  L á s z ló  kir. főmérnök, a város 
kép viseletében B e n c s  L á s z ló  polgármester, 
S z ta r e k  F e re n c z  rendőrkapitány és K le in  
I s tv á n  főmérnök, a nyíregyházi villamossági 
részvénytársaság részéről dr. K ovácU  E le k  
és S zo b o r  B á l  voltak jelen s ugyancsak dr. 
Kovách Elek képviselte a villamos vasút 
engedélyesét, a „ Részvény társaság villamos 
es közlekedési vállalatok számara- ezéget is. 
A közigazgatási bejárásnak nevezett eljárás 
a városháza tanácstermében vette kezdetét, 
ahol Gaál Elemér főmérnök ismertette a 
terveket. A tervezet szerint a telefonhálózat 
központja az orosi-utezán levő postahivatal 
lesz. Innen indulnak ki a vezetékek a ház
fedelekre alkalmazott tartókon. A vezetékek 
a Korona épület tetőzetéről agaznak szét, 
egy részük a városházára átfeszitve a város
ház utczán, a vasúti utón, az állomás külső 
nyugati oldalánál a nagy laktanyáig, illetve 
Führer féle téglagyárig, másfelől pedig a 
vármegyeház-téren és a Kossuth-utczán a 
város majorig, a pazonyi-utezán és a pa- 
zonyi utón a Bu ger-féle kőláposi gazdasá
gig s végül a kállói-utczán. A vezetékek a 
város belső területén a háztetőkre alkalma
zott úgynevezett fedéltartókon, a külső 
utczákon pedig oszlopokon lesznek kifeszitve. 
A bizottság kocsikra ülve bejárta a telefon- 
hálózattal ellátandó útvonalakat, melynek 
folyamán csupán a vasúti utón felállítandó 
oszlopok helyének kérdése okozol t némi 
akadalyt, minthogy tudvalevőleg ezen ut ki- 
szelesitese előmunkálat alatt áll, a kiszélesí
tés azonban a telefonhálózat elkészültéig — 
ami i—3 hó alatt megtörténik — nem kö
vetkezik be. A bizottság itt abban állapo
dott meg, hogy az oszlopok ideiglenesen 
a kifele menet jobboldalon elhúzódó gyalogút 
mentén, a kivágott akáczfák helyen fognak 
felállittatni. A bejárás délig tartván, az el
járásról szóló jegyzőkönyvet délután vettek 
fel és írták ala a városházán.

—  Eljegyzés. Hunyady László helybeli 
fényképész eljegyezte Fábry Berta kisasszonyt 
Székelyhidon.

— Jegyzőválasztás Nyir-Bátorban. A néh. 
Márkus Antal volt nyírbátori községi jegyző 
elhunytéval megüresedett jegyzői állás teg
nap, szerdán töltetett be választás utján. A 
jó javadalmazásu állásra Csiha Endre ófehér
tói, Horváth Gyula balsai, Szinegh Elemér 
bélteki, Borcsik Gyula piricsei és Nemes Béla 
döghei jegyzők pályáztuk, kik közül Nemes 
Béla választatott meg.

— A vasúti ut kiszélesítésének és kiépí
tésének ügye — sántikálva ugyan — megint 
előre haladt egy lépéssel. A városi mérnöki 
hivatal ugyanis beterjesztette az Ér folyón 
epitendö beton hiti tervezetét, amelyet 
llőnsch Vilmos miskolczi beton-technikus 
készített el. A tanács ezzel kapcsolat
ban megbízta a mérnöki hivatalt, hogy 
most már az ut építésére és a csatornázásra 
vonatkozó terveket az állam építészeti hivatal 
kívánságának megfelelően sürgősen dolgozza 
át, hogy azok lehetőleg még junius hó fo
lyamán Szabolcsvárinegy *hez fel terjeszt li dők 
legyenek.
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—  Lakbéremelés. Örvendetes hír érkezett 
a nyíregyházi állami hivatalnokok részére. 
Mi voltunk az elsők, akik jó forrásból tudat
tuk, hogy Nyíregyháza városának a 3-ik lak
bérosztályba való emelése a minisztériumban 
befejezett dolog s most megérkezett az erre 
vonatkozó miniszteri rendelet is. A lakbér- 
emelés a folyó évi február hó 1-ig vissza
menőleg történt meg s a pénzügy igazgató
ság inár intézkedett, hogy az állami hivatal
nokok lakbérilletménye az uj osztályozásnak 
megfelelően fizettessék ki a kir. adóhiva
tal által.

— Országos vásár. A pünkösdi országos 
vasár vasárnap és hétfőn tartatott meg. A 
vásár azonban főként az ismét kiütött ser
tésvész miatt elrendelt zár következtében 
nagyon is csekély forgalmú volt s alig ért 
fel egy-egy őszi hetivásárral.

—  Érdekes vendége volt a múlt héten 
csütörtökön városunknak. — Horn Johanna 
kisasszony svéd írónő Christiániából, hol 
atyja egyetemi tanár, európai körútja alkal
mából keresztül utazott Nyíregyházán Tabódy 
Jenő ungvármegyei főjegyző és családja kí
séretében s megtekintette itt a vármegyei 
regiségi múzeumot, dr. Jósa András főorvos 
és Mikecz Dezső főjegyző kalauzolása mel
lett. A tudós kisasszony a legnagyobb mér
tékben meg volt lepetve a nagyjelentőségű 
régiségi tárgyak gazdag gyűjteményének lát
tára, s csodálkozása oly szembeötlő volt, 
hogy magyarázatképen elmondotta, miszerint 
egyáltalában nem volt elkészülve arra, hogy 
vidéki magyar városban ilyen kulturális in
tézményt találhasson.

— A vármegyei muzeum gyarapodása. Gr. 
Pongrác*< Jenöné úrnő Öméltósága, egy régé
szeti szempontból is rendkívüli értékes tárgy- 
gyal gazdagította a vármegyei régiségi mú
zeumot. A 10 — 11. századból való, keresztet 
ábrázoló, felnyitható ereklye tartó ez, bizanczi 
Ízlés szerint készítve. Az értékes régiséget a 
tisza-eszlári határban az u. n. Sinka dűlőben 
találták, pár lépésnyire attól a helytől, ahol 
nem régiben a híres honfoglaláskori lelet nap
fényre került. Dr. Jósa András az érdekes 
régiséget, mely a vármegyei múzeumban fog 
elhelyezietni, fólkúldte dr. Hampelnerf, a ki 
már értesítette dr. Jósát, hogy a nagy régé
szeti becsű tárgyat legközelebb ismertetni 
togja az Archeológiái Értesítőben.

—  A fó'gimnáziumi torna-kör próba ver- 
senye. Az aradi kér. torna-versenyre leran- 
dulo fögiinnaziumi ifjúság folyo hó 26-án, 
csütörtökön délután 5 órakor tartja szoká
sos próba-versenyét. Sorrend a következő: 
I. Szabad gyakorlatok puszta kézzel. 2. Minta 
tornázás a magas nyújtón. 3. M igas ugrás 
és sulydobás távolba. 4. Távol- és rúdugrás.
5. kötélhúzás, fi. Fából tál alakítandó gúlák. 
Az ifjúság testi nevelése iránt érdeklődőket 
tisztelettel meghívja késmárki (ialli Lajos, 
lógiinn. torna-tanár.

— Letartóztatott szoczialista. Ifj. Fignár 
János apagyi szoczialistát még mindig nem 
juhászitottak meg a szocziális mozgalmak 
elfojtására tett hatósági intézkedések. — Az 
aratási munkákra való vállalkozás czeljából 
Apagyra érkezett Becsaj Juoka és Danilovics 
Elek szmerekovai munkásokat megtámadta s 
fenyegette, hogy agyonüti őket, ha Apagyon 
akármelyik földbirtokosnál munkát mernének 
vállalni. Az apagyi csendőrök letartóztatták 
a fenyegetőző ,czuczilistá*-t és átszolgállat- 
ták a nyíregyházi törvényszéknek.

—  Lódijazás és csikósverseny a Horto
bágyon. A debreczcni gazdasági egyesület 
vasárnap lódijazást és csikós versenyt rende
zett a Hortobágyon, hová a gazdák ekhós- 
szekereken, az úri közönség pedig külön 
vonaton utazott ki. A lódijazásnál előnyben 
a kisgazdák lovai részesültek. Ez a díjazás 
is amellett tanúskodott, hogy a régi spanyol- 
fajú lóállománynak Nonius vérrel fölfrissitése 
legjobban megfelel a debreczcni gazda igé
nyeinek s bármint vélekedjenek egyes kon
zervatív hajlamú czivis gazdák, a városi ta
nács és o gazdasági < gyesület a Nonius faj

meghonosításával szerencsésen eltalálta a ló- 
tenyésztés terén azt az irányzatot, amelytől 
az elkorcsosult régi faj megnemesitése bát
ran várható. Igen szép növésű, kitűnően 
gondozott anyakanczák és csikók vezettettek 
elő, még pedig nagy számmal. A lódijazást 
csikósverseny követte, melynél a 4000 mé
teres pályát szőrén ülték a napbarnított 
arczu, izmos csikós-legények. Délben a híres 
hortobágyi fogadó mellett épült nyári mu
latóban jó magyaros ebédhez ült a közön
ség. Egymást érték a elmés felköszőntők a 
Rácz Károly bandájának zenéje mellett Az 
ifjúság tánezra is perdült és városi kisaazo- 
nyok, paraszt leányok, úri gavallérok, pásztor
legények rakták a csárdást alkonyattájig.

—  A krajezár halála. Még nem halt meg, 
de már haldoklik. — Csak öt hét és eltűnik 
oda a hová apja a négykrajezáros s néhány 
esztendő múlva már alig fognak emlékezni, 
hogy milyen is volt az a krajezár. Junius 
30-ig él csak a krajezár, akkorig kivonják a 
a forgalomból, mint kivonták a finom fogásu 
zengő hangú hatost, melynek a neve úgy 
hangzik, mintha csak a halottnak nevét em- 
litenők. Eltűnt a hatos, eltűnt a négykraj
ezáros és most eltűnik a múlt idők utolsó 
aprópénz emléke a krajezár. A fillér, a bronz 
megölte a krajezárt, a rezet s ezentúl nem 
fogjuk mondani „vágd ki a rezet,* hanem 
„vágd ki a bronzot* s a példaszó, hogy 
„krujczárból lesz a forint*, „fillérből lesz a 
korona* alakot ölt.

—  A nyíregyházi iparos-ifjúság önképzó'- 
egylete május ho 30-án, pönkösd másodnap
ján, a „Sóstó* nyári helyiségében saját pénz
tára javára jótékonyczélu zártkörű tánezvi- 
galmat rendez. — A rendező-bizottság tag
jai: Dr. Ferlicska Kálmán, tb. b. elnök. Kozma 
György, b. elnök. Borók János, b. alelnök. 
Nagy Géza, b. pénztárnok. Páskó Ferencz, 
Polánszky Sándor, b. ellenőrök. Kiss Andor, 
b. jegyző. Büleszbach Péter, Dokupil Gyula, 
Friedmann Simon, Grzyvinszky József, Holik 
András, Ilorányi Lajos, Hölcz István, Job
bágy Pál, Kéry József, Kohn Ignác/., Kondás 
András, Kos-ik Kálmán. Kövér Gyula, Kre- 
csák János, Lenhárt János, Pásztor Sándor, 
Pásztor Lajos. Racskó Mihály, Rátvay Já
nos, Bogiik i Gyula, Szamosy Sámuel, Szik- 
szay Pál, Szilagyi Gyula, S/.okol Lajos. Vaj- 
dits László, Vitós/.ky József, Zajácz János 
rendező-bizottsági tagok. Belépti dij: sze
mély jegy I Irt, családjegy frt Felülfizetc- 
sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak. Kezdete délután 5 órakor.

— Csőd. Fábry Béla nyíregyházi vas
kereskedő ellen a kir. törvényszék e hó 23-án 
csődöt rendelt el. — Csőd-biztosul Szabó 
László törvsz. bíró, tömeggondnokul dr. 
Hoffmann Mór helyetteséül dr. Prok Gyula 
ügyvédek neveztettek ki. A követelések be
jelentésének határideje augusztus 1, felszá
molási határnap augusztus 22, csődválaszt
mány választási határnap augusztus 25-ik 
napja.

—  Kanyaró járvány. Eperjeske községben 
a kanyaró-betegség járvány-szerüen fellepett. 
Egyszerre 14 gyermek betegedet! meg. A 
szükséges hatósági intézkedések a járvány 
tovább terjedésének meggátlására, illetve 
megszüntetésére megtétettek.

—  Harcz egy szappangyár miatt. Galambos 
Miklós volt egri lakos szappangyáros albér
letbe vette ki a város tulajdonát képező 
Bundi korcsma egyik mellék épületét s ott 
szappangyárat rendezett be. A szappangyár
hoz az első fokú iparhatóság a telep-enge
délyt meg is adta, Galambos a szappan- 
gyártást meg is kezdte, a szomszédoknak 
azonban sehogy sem tetszeti a gyártással 
együtt járó kellemetlen illat, miért is a telep 
engedélyezés ellen panaszszal éltek. A vár
megye alispánja mint másodfokú iparhatóság 
az elsőfokú határozatot feloldotta s utasi- 
sitotta a városi tanácsot, hogy helyszíni 
tárgyalást tartson, amelyen hallgassa meg a 
szomszédokat s kérje ki a városi orvosfőnök, 
főmérnök és rendőrkapitány véleményét is.

A helyszíni tárgyalás a szomszédok élénk 
érdeklődése mellett a múlt szerdán délután 
tartatott meg s a tanács tegnap délután 
foglalkozott ismét a telep-engedélyezés kér
désével. Az engedélyt a tanács a szakközegek 
véleménye alapján újból megadta, csupán 
némi tűzbiztonsági óvintézkedéseket rendelt 
el, de egyszersmind a gyárost a buzatéri 
közkút használatától eltiltotta, nehogy a viz 
esetleges bemocskolása miatt a kút a lovak 
és állatok itatására alkalmatlanná váljék.

— öngyilkos huszár. Gaál József heves- 
megyei illetőségű honvéd közhuszár szom
baton délután szolgálati fegyverével ismeret
len okból agyonlőtte magát. Hétfőn dél
után temették megfelelő katonai diszszel.

— Uj czigaretták. A pénzügyminiszter 
rendelete folytán ez év junius 1-étől kezdve 
három uj belföldi különlegességi gyártmány 
jön forgalomba. Az uj szivarkák nevei: Sphynx 
(100 drb ára 0 korona), Khedive (100 drb 
ára G korona), D a m e s  (100 drb ára 5 korona). 
Ugyancsak junius 1-től az egyiptomi I. minő
ségű Sphynx és II. minőségű Gúla szivarkák 
gyártását beszüntetik.

— Háború Nyíregyházán. A kassai hon
védkerületi parancsnokság fogházában valami 
katonai vétsége miatt fogvalevő Skulka János 
honvéd fantáziájában született meg a Nyír
egyházán kitörőben levő háború eszméje. 
Egy leveléből tudták meg, amit a nyíregy
házi fogházban vizsgálati fogságban hűsőlő 
Mihály öcscséhez irt s amelyben ékes sza
vakkal tudatja, hogy Nyíregyházán nagy 
háború van készülőben, mert biztos tudo
mása van arról, hogy három egész waggon 
fegyver szállítmány van útban a czibilek 
számára. A levél a hatóságok kezébe ke
rülvén, most majd azért is kérdőié vonják 
vitéz Skulka Jánost, hogy mit is akart hát 
ő voltaképen ezzel a legújabb háborús hírrel ?

— Kegyelemkérő szocziálisták. A Szabolcs- 
megyei szoczialista mozgolódásokból kifolyó
lag tudvalevőleg a szocziálisták közül többe
ket elítéltek a közigazgatási hatóságok is. 
Most az elitéltek közül Nagy István pátrohai 
volt szoczialista elnök és Nagy Péter pénz
tárnok a kuvárdai járás főszolgabírója utján 
felségfolyamodványt adtak be, amelyben elkö
vetelt botlásaikat szánva-bánva erősen fogad- 
koznak, hogy „miután a szocziális tanok 
helytelenségéről is veszedelmes voltáról meg
győzöd ek, annak ellenlábasává leltek* és illő 
hódolattal kérik Őfelségétől a reájuk kisza
bott büntetés elengedését. A járási főszol
gabíró a felségfolyamodványokat a vármegye 
alispánjához terjesztette be, honnan az tovább 
megy a maga utján a belügyminisztériumhoz. 
A kérvény sorsa elé mindenesetre élénk kí
váncsisággal tekinthetünk.

— Árlejtés ruházat szállításra. Szabolcs- 
vármegye alispánja a vármegye szolgasze
mélyzete részére az 1899—1901. evek alatt 
szükséges ruházat szállítására árlejtést hirdet. 
A versenytárgyalás junius 13-án délelőtt 10 
órakor fog a vármegyeháza kistermében 
megtartatni. Az árlejtésen részt venni óhaj
tók 200  frt hánoinpénzt kötelesek letenni. 
Az árlejtési feltételek az alispáni hivatalban 
tekinthetők meg.

— A katonai czélokra szolgáló ebek adó-
mentessége. A belügyminiszter a földmivelés- 
ügyi minisztériummal egyetértve, körrende
letét intézett a törvényhatóságokhoz, amely- 
nen hivatkozással arra. hogy az 1888. évi 
VIII. t. ez. a katonai hatóságok által szol
gálati czélokra tartott ebek adómentessége 
iránt intézkedést nem tartalmaz, ámbár ezen 
törvény egyik főczélja csak a fölösleges ebek 
tartásának megszorítása volt, felhívja a tör
vényhatóságokat, hogy a cs. és kir. közös 
hadsereg, a m. kir. honvédség és a m. kir. 
csendőrségnél katonai, illetve csendőrségi 
szolgálati czélokra tartott ebeknek az ebadó 
alóli mentesítése iránt az ebtarlásra vonat
kozó szabályrendeletek megfelelő módosítása 
utján gondoskodjanak, s az ekként módosí
tott szabályrendeletek*'! jóváhagyás vegett októ
ber 15 ig terjeszs/ k lel.
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—  A bujdosó alkonycsillag. Akik vasárnap 
este napnyugtával a nyugoti eget nézték, 
szép égi tüneménynek voltak szemtanúi. A 
hold vékony sarló-alakja és Vénusz, egünk 
legszebb csillaga közel tűntek fel egymás 
mellett. E tünemény azonban csak rövid 
ideig gyönyörködtette az embereket, hogy 
uj, még érdekesebb jelenséggel kárpótolja a 
szép csillagpár bámulóit. Vénusz egyszerre 
csak eltűnt a hold karimája mögött. A csil
lagászatban két csillagnak ezt a helyzetét 
együttállás okozta födésnek nevezik. A va
sárnapi együttállásnak érdekességet növelte 
az a körülmény, hogy a hold sarlója még 
igen kicsiny volt és igy a lódés már akkor 
következett be, amikor Vénusz még igen 
messze, csaknem fél pereznyire volt a sarlótól 
Ennek magyarázatát a hold fény változásaiban 
találjuk. A hold mindig ugyanazt az oldalát 
fordítja felénk s emberi szem soha sem látta 
még a hideg égi test másik félgömbjét. A 
szerint tehát, amint a nap a látható hold- 
felületet egészen, felig, vagy negyedrészben 
világítja meg, a szerint van földünkről nézve 
telihold, felhold vagy negyedhold. Mindazon
által vehettük már iszre, hogy a holdkorong
nak meg nem világított része — az tehát mely 
a sarlót egy körlapra egészíti ki — halvány ezüst 
fényű, olyan körülbelül mint egy ritka ezüstfa- 
tyol. Ezt a jelenséget onnan magyarázzák, hogy 
a hold ujholdtól első negyedéig földünknek 
nappali vidékeivel van szemben é» a földről 
visszavert napsugarak egészen a holdig jut
nak, halvány fenynyel áraszt va el ennek éjjeli 
vidékéit. Ha mar most egy csillag, például 
a Vénusz, a holddal egy látóvonalba jut, a 
mi részünkre lathatatlanná lesz abban a pilla
natban. amidőn a hold gömbje ama csillag 
es a föld közé kerül, meg akkor is, termé
szetesen ha a csillag a holdkorongnak látha
tatlan, meg nem világított része által föde- 
tik. Ezért láttuk Vénuszt hirtelen, szinte vá
ratlanul eltűnni a fényes égboltról; mintha 
a mindenség elnyelte volna. Ezek a csillag- 
födesek egyébiránt fontos szerepet játszanak 
a csillagászatban, különösen pedig a sele- 
nogratiában (holdtudomány.) Általuk nyertük 
az első tudományos bizonyságot a hold lak- 
hatatlanságáról. Valamely világ szerves éle
tének első alapfeltétele a légkör. Ennek híján 
nincs elet, nincs se érzés. -*e érzelem, az 
ilyeu világ holt. Midőn az ég egyes csillagai — 
azok, amelyek az allatöv táján ragyognak, | 
a hold peremet érzik, sugaraiknak meg kel
lene törniük a hold légkörén, ezt azonban 
e Jdig nem tapaszták meg s igy el kell vitat
nunk az élet btezhetését mellékbolygónk 
felületéről.

—  Elfüstölt milliók. Tizenegy millió fo
rintnál többet füstöli el Magyarország három 
hónap alatt. 1898. január elsejétől, márczius 
végéig. 81,981 frttal többet, mint tavaly az 
első három hónapban. Az erről szólló kimu
tatás elég érdekes. Burnót elfogyott ll.93t.75 
kilogram 23,030 forint 43 kr. értékben, pi
padohány elkelt 124819800 csomag 36*7653 
foi int 38 kr. értékben, a hazai szivarok for
galma 116.788,478 darab 3.941,986 forint 31 
kr. értékben, czigarett elfogyott 187.955,950 
darab 1.679,430 20 kr. értekben, havanna 
szí v arfele elkelt 86,026 darab 12,697 forint 
75 krért. Összes bevétel 11.354,660 frt 85 
kr. A népszerűbb szivarfajokból elkelt: rtga- 
l\t<i$z 1.4*23,900. kutsa portoriko 52.77_,,800, 
tmbukko 3.907,900 darab; a czigarettákból; 
hölgy 52.683,450 darab, magyar 44.036,300 
darab, virzsinia 27.484,909, sport 21.8<8,10u, 
heruegovina 14.733,300, szultán 8.905,350. 
Az idei gazdasági válság meglátszott a do- 
hanyfogyasztáson is, inért a drága szivarok 
forgalmánál csökkenés mutatkozik, ellenben 
az olcsóbbaknál emelkedést konstatáltak.

—  Menetdijkedvezmény mezei munkások 
részére. A fóldmivelésügyi miniszter meg
keresésére a kereskedelemügyi miniszter a 
me/.ei-, valamint a *zőlőmunkasok inenetdij- 
kedvezményére vonatkozó díjszabási halá- 
ruzmányt a magyar királyi államvasutakon, 
valamint mindazon hazai vasutakon, me
lyeknek díjszabásaiban a mezei- és szőlő-
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munkások részére megállapított féláru uta
zási kedvezmény úgy mint a magyar királyi 
államvasutakon eddigelé községi bizonyít
vány előmutatásának feltételéhez volt kötve, 
folyó évi junius hónap 15-én kezdődő ha- 
tálylyal oda módosította, hogy a mezei-, 
valamint a szőlőmunkások a III. kocsiosz
tályban a féláru utazási kedvezményt, melyre 
azon esetben van igényük, ha legalább tizen 
utaznak együtt, illetve ha legalább tiz mun
kás kedvezményes menetdiját megfizetik, 
jövőben az 1898. évi II. törvényezikkben 
előirt * munkásigazolványaik * felmutatása 
alapján minden további kö ségi bizonyít
vány használatának kötelezettsége nélkül 
igénybe venni jogosultak. E rendelet alap
ján tehát a menetdij kedvezmény igénybe
vételénél a mezei munkásoktól eddigelé kö
vetelt községi bizonyítvány felmutatása tel
jesen mellőzendő lesz, mely intézkedés a 
munkásokat kétségkívül sok fáradságtól, 
utánjárástól és költségtől fogja megkímélni 
s a menetdijkedvezmény igénybevételénél a 
munkásnép nagy könnyebbségére fog szol
gálni. E rendelet közhírré tétele, valamint 
végrehajtása iránt a kellő intézkedések meg
történtek s a községi elöljáróságok is uta- 
sittattak, hogy a fent megjelölt czélból eddig- 
ele kiál.itott, azonban a most közölt rendel
kezés alapján tárgytalanná vált községi bi- 

j zonyitványok kiszolgáltatását a jövőben mel
lőzzék. E rendelet hirdetmény utján minden 
vasúti állomáson közzé lesz téve.

a p ró sá go k  a hétről.
A városháza nagytermében e hó 20-ika j 

óta délelőttönként egy bizottság tartja úté- ! 
seit: az adókivető bizottság.

Tagjai meglett komoly férfiak, foglalko
zásuk is olyan lermeszelü, amely úgy szól
ván teljesen nélkfilözi a derült mozzanato
kat, mert czélja annak megállapítása, hogy 
az állam, a százkezü allam kezeinek egyiké
vel milyen mélyen nyúljon bele a .haszon- 
hajlo foglalkozást űző* polgárainak zsebébe, 
-nár pedig az örökké vig kedélyű honpolgár
nak is megiagy a mosoly az arczan, mikor 
arról van szó, hogy adót és mennyi adót 
keli fizetnie ?

Ennek a komoly bizottságnak munkál
kodásába vegyített ezy derült pillanatot egy 
helybeli uj hentesüzlet tulajdonosának a lelt- 
menyessege.

Mikor reá került a sor, a felhívásra senki 
sem jelentkezett. - -  Annak igazolására volt 
tehát j-zükség, hogy inegidéztetett-*.* a tár
gyalásra.

Kikeresik az idézvénv vetivét s az csak
hamar kézről-kézre jár a bizottság tagjai kö
zött. És a bizottság tagjainak arczára vidám 
mosoly ül, s egyenként konstatálják, hogy 
.Nagyon jó! Igazán ötletes*.

A veti ven az aláírás helyén a hentes 
betüzöjének kék feslékes lenyomata volt lát
ható; a hentes neve egy jói meghízott disz
nóban f

*

A bicziklisták sokat panaszkodnak, hogy 
az utcza-gyerekek városszerte különös elő
szeretettel dobálóznak feléjük és utánok tégla 
és cserépdarabokkal, göröngyökkel. Avagy 
egyeb hiányában egy marék főiddel.

Kőzülók főbben ismételten kérték a rend
őrség segélyét és védelmét, a rendőrség ígér
geti is, hogy újra kihirdettetik a bicziklizésre 
vonatkozó belügyminiszteri rendeletet, — ha
nem hát a rendőrségnek annyifelé kellene 
figyelmet és irondot fordítani, hogy igazán 
méltánytalanság bárminő irányban eredményt 
is várni tőle.

A hét egyik délutánján egyik bicziklistát 
közvetlen közelből dobott rneg egy marék 
sárral egy 6—7 esztendős fiúcska a kállai- 
utcza végén. A bicziklista se rest, leugrik a 
gépéről, hamarosan odatámasztja egy fához 
s a halálra rémült gyereket nyakon csípi, 
mielőtt elmenekülhetett volna.

A gyerek kétségbeesetten fogadkozik:
— Jaj csak most az egyszer ne tessék 

bántani, sohasem hajítom meg többet a 
bácsit!

A bicziklis szive megesik a reszkető gye
reken, szabadon bocsátja, s csak azután, mi
kor már messze jár, jut eszébe, hogy hát 
miről fogja őt felismerni máskor az a gye
rek, aki csak azt ígérte meg, hogy ő utána 
nem fog többet dobálózni ?

♦
A keddre virradó éjjel dühöngött égi 

háborúról beszélgettek egy társaságban. A 
társaság egyik tagja egészen neki hevűlve 
fejtegeti:

— Igazán abnormis időjárás! Mindig 
azt hallottam, hogy jégeső csak nappal lehet
séges, most pedig jóval éjfél után csak úgy 
zuhogott a jég? Galambtojás nagyságú jég
darabok !

— Talán nem is egészen galambtojas 
nagyságúak voltak azok! — jegyzi meg egyik 
hallgatója.

— Nem állítom egész határozottan — 
enged az elbeszélő — de legalább is veréb- 
tojás nagyságúak!

— Csudálatos! — tamáskodik újból u 
másik — Én korán reggel egyenesen a kertbe 
menteni, de sehol egy levelet, még a napra
forgó levelét sem talaltam átlyukgatva, pe
dig azt legkönnyebben veri rostává a jég!

— No már én nem tudom milyen kárt 
csinált, milyen volt, de annyit mondhatok, 
hogy én nem a menydörgesre, hanem a nagy 
zúgásra ébredtem fel, az pedig mástól, mint 
jégtől, nem származhatott!

*
A megboldogult aréna udvarán a zöld

ség tér mellett van egy öreg eperfa, egy 
igen öreg terebélyes eperfa. A múlt este — 
mikor a zöldségtér középén gyökeret vert 
czirkusz zeneszei népszerű dalainkat harsogó 
szerszámjaik segítségével teljes igyekezettel 
törekedtek ménnél népszerűilenebbekké tenni, 
arra sétáltam és felpillantottam a tisztes 
epefa feketén bólintgató lombjaira.

Óriási meghatóiUág fogott el. Szép ka
rácsony ünnepe jutott eszembe gyertyács- 
kukkal nugrakott karácsony fáival. A szét 
nyúló izmos gályákon iparüző egészén fiatal 
emberek áltak, ültek, kapaszkodtak és sze
müket, gyertya lángként csillogó szemüket, 
a ezrkusz felé irányították a melyben folyt 
már az előadás.

Megszámláltam ókét, huszonketten vol
tak. A szellős páholyban képiiselve volt ha
zai iparunk csaknem minden aga egy-egy 
ágon. Nyugodtak lehetünk a szaklapokban 
sokszor elsiratott iparunk jövőjéről. Legicó- 
zelebh bekövetkezendő hatalmas föllendülését 
biztosan várhatjuk. Az egészen fiatal iparos 
világ szemmel látható magasra törekvésének 
más következménye neiu lehet.

Ha másik oldaláról nézzük az ügyet, s 
a huszonkét ilju nem mint iparos, hanem 
csupán mint ember kapaszkodott a fara : úgy 
akciójuk eklatáns dokumentum Darwin le
származási teóriája mellett.

A nagy tudós ha láthatná az emberrel 
megrakott eperfát, kezeit dörzsölné őrömé
ben, mert ez a nagy fára törekvés erősen 
hajtja merésznek tetsző állításának malmára 
a vizet és ha állítását egész terjedelmében 
nem is, de annyit mindenesetre bebizonyít, 
hogy — sok ember a majomtól származik.

C S A R N O K .

Az én affa lrjn lm .
I r t a : M a rk  S íp  T w a tn  U lu sa .

A kréini félsziget egyik árnyas fasorá
ban történt. Az üde alléé ruganyos porondján 
hárman sétáltunk, mindhárman ruganyos lép
tekkel : György, orosz nagyhcrczeg, Julius 
Caesar, őrmester a római közös hadseregben
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és én. Felületesen megnézve társaimat, zseniá
lis gyorsasággal észrevettem, hogy mindketten 
ölnyi magasságúak, mire én előkelő noncha- 
lace-val és büszke fejhordással kijelentettem, 
hogy szeretem a nagy emberek társaságát.

A párhuzamos fasor mögött elterülő két 
lejtőn tirpák jeunesse doréeök heverészett. 
A zöld ifjak mohó vidámsággal ették a zöld 
füvet E ragyogó milieu vidám hangokat 
pendített meg kedélyem hangszerén. Ugy- 
annyira,“hogy egyszerre csak azon vettem 
észre magamat, hogy tréfás nótát dudolga- 
tok. A dal refrainje ez volt:

„Te in csak orosz czár vagy  édesem,
Egy csöppet sem jobb a többinél.u

Mikor már tizenhatszor énekeltem el e 
bájos áriát, György trónörökös, mint leendő 
orosz czár a refraint sértőnek találta és 
kancsukájával arezon legyintett. Minden fel
világosítás kérés helyett belehajitottam őt a 
Fekete-tengerbe. Ő ügyesen kiúszott és véres 
elégtételt kér . — Szó nélkül beledobtam a 
Veres-tengerbe, mire ő minden eredetiséget 
félretéve, újra kieviczkélt és kijelentette, hogy 
én félreértettem őt. Aztán, hogy még jobban 
provokáljon, két métermázsa Takova rend
jelet vágott belém és legjobb barátjának 
nevezett.

A párbajt rendőrségmentes helyen vív
tuk. Az ő segédei először az északi sarkot, 
aztán Klondykét ajánlották, az enyéim ellen
ben először a Csöndes oczean, majd később 
a Gaurisankár területeit óhajtottak. Hosszas, 
de ki nem meritő vita után a Boulevarde 
des Italiens-ben állapodtak meg.

A párbajt zsebkendővégről vívtuk meg, 
tizenótszöri golyó váltással: töltött pisztolyok
kal. Én behunyt szemmel czeloztam. Agyon
lőttem egy minisztert, kel képviselőt, három 
gamint és tizenöt gnsettet. A grisetteknek 
csupán szoknyáit lyukasztottam át. A nagy- 
herczeg golyói csaknem mind a Concorde- 
tér és a Notre-Dame felé szállottak. Végre 
egy nagy nehezen talált, agyvelőmet és mája
mat roncsolta szét. A senatus és a köztársa
sági elnök a párviadalt befejezettnek nyil
vánította.

Az udvarias rendőrig hullámat a mor- 
gueba czipelte. A gyászos esethez méltóan 
a legfeketébb márvanyasztalra fektettek. — 
Valahogy megtudtam, hogy e helyen előttem 
ragalyos beteg feküdt s kiabáltam, hogy 
tegyenek más asztalra, de hiába. — Aztán 
fenyegetni kezdtem a szolgákat, hogy jelen
test teszek az egészségügyi tanácsnak, mire 
aztan a szomszéd-terembe vittek.

Körülbelül tiz-tizenkét esztendeig hever
tem e bajos helyen, aztán meguntam a 
penetráns szagot s jókedvűen a Madeleine- 
terre mentem viilásreggelezni.

A másik párbajom pedig valósaggal 
szerencsés kimenetelű volt. Az ügy a keleti- 
express étkező kocsijában kezdődött, hol egy 
ur a table d'hóte-nál express gyorsasággal 
evett s a mellett rémitő mennyiséget. Köz
vetlen mellettem ült s az orrom elől a leg
utolsó falatig, mindent kiszedett a tálból.

Jó ideig mindössze avval adtam tudtára 
haragomat, hogy a tányért és az evőeszkö
zöket vagdostam a fejéhez, hanem mikor 
kedvencz pecsenyémet, a fiiét de rostbeuf-öt 
hozták s ebből sem hagyott számomra a 
tálban egyetlen falatot sem, türelmemet 
vesztve, O falánkságát az ablakon keresztül 
kihajítottam.

Elég szemtelen volt, amennyiben az 
ajtón keresztül visszajött. Segédeink rögtön 
tanácskozni kezdtek s párbaj-színhely gya
nánt a rohanó vonat fedélzetét tűzték ki. 
Az első összecsapásnál mindkét szemét ki
ütöttem, mire a segédek a viadalt befeje
zettnek akarták nyilvánítani. Én azonban ezt 
nem láttam helyesnek s arra hivatkoztam, 
hogy ő a párbaj előtt is szemtelen volt. A 
második összecsapásnál a hasamra utazott | 
és egy gyönyörű sexttel tényleg ki is hasi- i 
tóttá gyomromat. A párbajnak vége volt, 
kibékültünk s én a legnagyobb jóltevőmnck I

neveztem őt, étkezésre azóta mit sem kell 
költenem.

A harmadik aflairem a Fram-expedició- 
ban való részvételem alkalmával történt. En 
és néhány társam integráltunk a társaságtól 
s a saját szakállunkra fagyoskodtunk. Kirán
dulásunk már-inár eredménynyel kezdett ke
csegtetni, az északi sarktól mindössze pár 
lépésnyire voltunk, sarkunkban azonban egy 
karaván jegesmedve.

Oly hideg volt, hogy még a jegesmedvék 
is didergő álláspontra helyezkedtek, miből 
azt kezdtük következtetni, hogy ők nem 
annyira a hideg északi sarkot, mint inkább 
meleg bőreinket szeretnék fölfedezni. Egy 
angol sorhajó-hadnagy, Sir John Bull a 
fagyos idő daczára minden hidegvérét elvesz
tette s a jegesmedvék előrenyomuló társa
sága ellenében hátamat kezdte barrikádnak 
használni. Hátamnak közönséges torlaszszá 
ledegradálása ellen tiltakozni kezdtem s ezen 
passiv resistencziámnak kézzelfoghatólag is 
kifejezést adtam, a mellettünk lévő legna
gyobb jéghegygyei jól mellbe vágtam, mire 
ő kihívott.

Eközben a jegesmedve csordának min
den tagja megfagyott s a párbaj oly módon 
ment végbe, hogy jegesmedvéket kezdtünk 
enni, győztes az lesz, ulfi többet bir belőlük 
falatozni. Én kétszáz darabot ettem meg s 
mondhatom, hogy a gyomromat épenséggel. 
nem erőltettem meg. hisxen ha jól emlék
szem, e testrészemet az expres vonat tetején 
karddal kihasították. — Ellenfelemet ‘már a 
százhuszadiknál kilelte a hideg és mire a 
hajóhoz visszatértünk, olyan náthás lett, 
mint két luezat osztriga, ilyen fagyosak vol
tak a jegesmedvék.

Több afTairem eddig ugyan még nem 
volt, de hogy lesz, az bizonyos, valószínűt
lennek tartom ugyanis azt, hogy azok közül, 
akik ezt olvassák, egyetlen-egy sem akadna, 
aki ne provokálna.

Közgazd aság .
Fogyasztási és értékesitési szövetkezetek 

szervezése.
Mintha alapjában megváltozott volna a 

társadalom felfogása széles e hazuban. Min
denütt a szövetkezés szükségességét halljuk 
mind gyakrabban hangoztatni. Az az eszme, 
amely eddig csak szórványosan tudott hódí
tani, ma már hivatalos részről is olyannak 
fogadtatott el, mint amely a kisgazda helv- 
zetét javítani egyedül alkalmas eszköz. És 
éppen a szövetkezeti eszmének ezen hivata
los elismerése adta meg a lökést a mozga
lomnak, a szövetkezeti eszmének a gyakor
latban való megvalósítása iránt.

A hivatalos elismerés nagy gyakorlati 
jelentőségét nem lehet tagadni, mert sajnos, 
de nálunk tényleg úgy van, hogy inig vala
mely ügy a hatalom >zankcziónálásat meg 
nem nyeri, épp a vezető-osztály részéről 
visszautasitasban részesül. Mi sem igazolja 
ezt jobban, mint a szövetkezeti ügy fejlő
dése. Buzgó, tettre kész apostolok évtizedek 
óta hirdetik a szövetkezeti eszme szükséges
ségét s igaz, hogy a fáradozás a mai viszo
nyok között elismerésre méltó eredményeket 
tud felmutatni, de ha vizsgáljuk, hogy kik 
azok, akik ezen buzgó férfiak által hirdetett 
eszme szolgálatába szegődtek, úgy ezek kö
zölt sajnos, nélkülözni fogjuk azt az elmét, 
a mely egykor a nem jövedelmező köztevé- 
kenység terén elsőrangú szerepet töltött be. 
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről 
szóló törvényjavaslat benyújtása egyszerre 
megváltoztatja a helyzetet s reméljük, hogy 
a szövetkezés áldásaiban épp ezen törvény- 
javaslat hatása alatt az ország termelőinek 
mind szélesebb rétegei fognak részesülni.

Még csak ígéret volt a hitelszövetkezeti 
törvényjavaslat akkor, midőn a „Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége* a mull 
ev tavaszán annak a tervnek a megvalósí

tását kezdeményezte, hogy a hitel terén már 
is oly szép eredménynyel működő szövetke
zetek példájára, a fogyasztás és értékesítés
nek gazdai érdekek szempontjából megfelelő 
lebonyolítását fogyasztási és értékesitési szö
vetkezetek alakítását vegye fel programm- 
jába. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek
ről szóló törvényjavaslat a szövetséget ezen 
programm megvalósításában egy nagy lépés
sel segíti elő akkor, ha a hitelszövetkezetek
nek adott kedvezményeket más gazdasági 
czélu szövetkezetekre is kiterjeszti.

Hogy a hitelszövetkezetek, melyek szer
vezéséről az uj törvényjavaslat eléggé nem 
gondoskodik, mily kiválóan elősegítik a fo
gyasztási és értékesitési szövetkezetek kelet
kezését, azt igazolja a külföld példája, külö
nösen Németországé, a hol az ilynemű szö
vetkezeteknek egész hálózata van már s hogy 
ott a német gazda a mieinknél mostohább 
viszonyok között még eddig fenn tud állani, 
ez a szövetkezeti eszme oly nagyarányú tér
foglalásnak köszönhető. Sőt kétségtelen, hogy 
ezen szövetkezeti hálózat az, amely a gazda
közönségben az összetartozandósag nagy érzé
sét nevelte és ennek tulajdonítandó az, hogy 
az összetartó gazdatársadalom, érdekeinek 
védelmében oly arányú akcziót tud kifejteni.

A Szövetség által megindítandó szövet
kezeti akczió előmunkálataival a kiküldött 
bizottság már elkészült úgy annyira, hogy 
mire a hitelszövetkezetről szóló törvényja
vaslat szentesittetik, akkorra már működésbe 
léphet az egész akczió központja: a „Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezete* is, amely a 
fogyasztási és értékesitési szövetkezetek or
szágos központjául épp oly megfelelő, mint 
a hitelszövetkezetek központjául a hitelszö
vetkezetek központi hitelintézete. Mert egy 
ily központra és a községi fogyasztási és 
értékesitési szövetkezeteknek ezen központ
hoz való csatlakozásra feltétlenül szük
ség van.

A szövetkezésnek csakis akkor van gya
korlati értelme, ha nem a községekre szorít
kozik csupán, hanem a szövetkezetek százai 
és ezrei egy országos központ köré csopor
tosulnak, mert csak az igy egy központban 
összefutó erők tömörülésével lehet oly elő
nyöket biztosítani, amelyek számba vehetők 
s lehet a termelő osztály ellen irányuló kar
teleket megtörni. Még akkor is, hogy ha az 
a vidéki szövetkezet a központ közvetítését 
nem igényelne, mert szükséglétéit helyben 
előnyösebben tudja beszerezni, még akkor is 
az erkölcsi támogatás és ellenőrzés szem
pontjából szükséges, hogy a községi szövet
kezet egy központhoz tömörüljön. Itt nem 
lehetnek kicsinyes indokok, mint egyéni am- 
biczió és helyi patriotizmus irányadók; a 
szövetkezeti eszme a gyakorlati érték csengő 
érezpénzere csakis úgy váltható be, ha a 
széttagoltság kicsinyes indokai letűnnek a 
napirendről, ha mint egy községben szövet
kezetté tömörülnek az érdekeltek, úgy az 
országban a szövetkezetek is egy központtá 
alakulnak. De szükséges ezen központnak a 
létesítése nemcsak a közvetlen anyagi elő
nyök biztosítása szempontjából, hanem azért 
is, mert a szövetkezetek virágzása a vezetés
től függ és lehet a vezetés pillanatra jó, a 
legmegfelelőbb, mégis eljöhet az idő, midőn 
a központ befolyása sok, igen sok, szövet
kezetei menthet meg a bukástól. Nem kiseb- 
bedhetnek tehát a vidéki központok érdemei 
ha egy országos központ utján a szövetke
zet is erősödhetik.

Nálunk egyelőre korai még a fogyasz
tási és értékesitési szövetkezetek tömörülé
séről beszélni, mert azok száma — sajnos — 
az országban még alig számottevő. Sőt 
szinte jobb is, hogy ily szövetkezeteink nin
csenek nagyobb számban, mert azok a leg- 
külömbözőbb alapelvek szerint szövetkezvén, 
azoknak egy országos központba való tömö
rülése lehetetlenséggel határos. Azonban egy 
törvényhozási alkotás nélkül is a „Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete* közbejöttével a 
Szövetség által létesítendő fogyasztási és
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értekesitési szövetkezetek teljesen egyenlő 
alapokon fognak szervezkedni cp úgy, mint 
amint az nálunk a hitelszövetkezetek szer
vezésénél történt. A Szövetség a .Mezőgaz
dák Szövetkezeté*-vei karöltve megállapította 
az alapszabálytervezetet, kidolgozta a szö
vetkezetek ügyrendjét, megállapította a szük
séges nyomtatványl'ormakat úgy, hogy ily 
módon a központ közreműködésével alakuló 
szövetkezetek kezelése nemcsak könnyebb, 
hanem a szükséges egyöntetűségét is biz
tosítja.

P iacz i árak.
— Május 18. —

Búza . . - . 13.— 13.10.
Rozs . . . . 9.— 9.40.
Árpa . . . 7.— 7.20.
Zab . . . . 8.20 8.40.
Tengeri . . 5.80 5.9 '.
Szesz . . .. . 21 —57.

Különfélék.
A világ leghosszabb hídja. Kétségkívül a 

világ leghosszabb hídja az. mely Skocziában 
a Tay fölött halad el és melynek hossza 
s jO i méter. Ezt követik a nagybritanniai 
Firth és Forthi hid, mely 2391 méter, a 
hollandiai Moerdyck hid 1470 méter, az 
oroszországi Volga-hid 113  ̂ méter, a weichseli 
132.) méter, a thoeni 1272 és a grandezi 
(Elbefölötti) 1092 méter hosszú hidak. — 
Francziaországnak egyetlen nevezetesebb hídja 
sincs, mert a Truyérc fölött elvonuló leg
hosszabb hid is csak 564 méter hosszúságú.

Az emberiség vége. ,L i fin de l’huma- 
nité* czimmel az elmúlt esztendőben Nada- 
iilac marquis tollából rendkívül érdekes és 
tudományos szempontból is fölötte tanulságos 
könyv jelent meg. A Glóbus cziinú folyóirat 
most bővebben foglalkozik a könyvvel és a 
többek közt ezeket Írja róla: Egy vallás
filozófiái iskola már régóta sokat foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. Faye, a franczia tudomá
nyos akadémia tagja, azt a nézetei vallja, 
hogy a földi életnek egy napon meg kell 
szűnni. A nap mindjobban ki fog hűlni, a 
felülete megszilárdul es ezáltal a földet meg
rabol ;.i a világosságtól cs a melegtől, melyek 
pedig a szaporodás és létezés alapt ól tételei. 
Nagyon érdekes és eredeti de Lapparent- 
nek. a párisi kathoükus egyetem tanárának 
a felfogása. Lapparent szerint bizonyos at
moszferikus benyomások a viz fölött lévő 
föld talajét megfosztja szilárdságától és a 
leszakadt részecskéket magaval viszi. — Így 
feltétlenül eljön majd az az idő, amikor a 
földön nem lesznek emelkedések és az egész 
szárazföldet tenger fogja borítani. Nadailac 
könyvében mind a két különböző nézetet 
felemlíti, de egyúttal megjegyzi, hogy az 
emberiségnek mindazonáltal nincs oka aggo
dalomra, mert Lipparent-nek négy és fél 
millió esztendőre van szükségé, hogy elmé
lete beváljon, mig Fay még ennél is többet 
igenyel a nap kihűléséhez. Brialmont tábor
nok belga akadémikus elmélete már sokkal 
inkább képes ez élethez annyira ragaszkodó 
emberiségben félelmet gerjeszteni. — Brial
mont a föld népének túlságos elszaporodását 
aranyba állítja a föld által nyújtható táplá
lék maximumával és arra az eredményre jut, 
hogy földünk csak 12 milliárd embernek tud 
eleimet adni; a belga tábornok számítása 
szerint pedig már a 2166-ik esztendőben 
fogja az emberiség ezt a számot elérni, te
hát 369 esztendő múlva már az éhínség 
fogja az embereket megtizedelni. — Ezt az 
utóbbi hypothezist de Nadaillac marquis mé
lyebb vizsgálat alá veszi és úgy találja, hogy 
a belga generális állítása kissé merész. Meg
engedi ugyan a veszély jelenlétét, de több, 
pontos megfigyelésre támaszkodó bizonyíték 
segélyével kimutatja, hogy a veszély még 
sem olyan fenyegető, mint azt Brialmont 
gondolja. Mily• n módon lehet az emberiség 
elpusztulását megakadályozni? Mi a módja

I

a menekvésnek? Ezekre a mindekiben önként 
feltoluló kérdésekre de Nadaillac a következő 
szellemes fel letet adja: A megoldásnak, ha 
nem is mondható ez teljes biztonsággal, még 
is fenn kell állni, mert ellenkező esetben 
joggal feltételezhetjük, hogy az Isten nem 
volt elég óvatos es hogy a legnagyobb bölcs 
a legnagyobb hibát követte el. A transfor- 
mistak, akik a természet fölötti erőkben nem 
hisznek, ezt a kérdést a fejlődéstan körébe 

! utasítják és azt feltétlenül meg akarják oldani.

A legdrágábbak. Íme egy kis statisztika 
azokról a tárgyakról, amelyek eddig a legtöbb 
költséget okozlak, vagy amelyekért az embe
rek a legmagasabb vételárakat (i/elték. A 
világ legdrágább épülete kétségkívül az nl- 
bauyi kupitólium az Egyesült-Államokban, 
mely 52 millió forintot emésztett föl építési 
költségekben. Versenylovak közül Osborne 
érte el eddig a legmagasabb vetelárl: 370 
ezer forintot. Árion, mely nem volt versenyló, 
300 ezer forintba került. A képek sorában 
Meissonier ,1814* és Millet „Angelus* czimü 
festményeit illeti meg az első-ég. Az előbbi
ért 450 ezer, az. utóbbiért 370 ezer forintot 
fizetett Chauchard. A vatikáni könyvtárban 
van egy heber biblia, amely 270 ezer frlbi 
került; ez kétségkívül a világ legdrágább 
könyve. A p rsa sáli birtokában van egy 
csibuk, ame.yne; értékét körülbelül egy 
millió forintra becsülik. Elég róla annyit 
tudnunk, hogy a legritkább drágakövekkel 
van kirakva s hogy a kup ikja egyetlen nagy, 
pompás tű/ü gyémánt. A nagy Napóleon 
játékszereit egy amatőr 6000 forintért vette 
meg. II. Vilmos német császár néhány évvel 
ezelőtt miniatűr-várat készíttetett a fiainak 
teljes felszereléssel. Ucliatius ágyukkal, de ez 
kétharrnadreszébe sem került az. előbbinek. 
A hyderabadi nyzam öt millió forin of fize
tett ki egy gyémántért J icobs bankárnak, 
ügy mondják, hogy ez a gyémánt ez idő 
szerint legszebb és legértékesebb drágikőve 

I a világnak. A legdrágább szivarokat a wa
lesi herczeg szívja. Havannából hozatja s 
darabjuk körülbelül 10 forintba kerül. A 
persa suli és a török szultán a világ legdrá
gább szőnyegein lépdelnek. Az egyiknek, 
mely drágakövekkel »*kes, o millió foiint 
volt az ara. Ku'vá; közöl a I'Jinlinion nevű 
híres Bernül-hegyi érte el a drágaság leg

magasabb rekordját: 50.000 forinton adták 
el néhány év előtt. North ezredes vadász
kutyája, Fullertou, 14.<00 forinton kelt el. 
Még azt is tudjuk, melyik volt eddig a leg
drágább távirat. A londoni „Times* kapta a 
buenos-ayresi forradalomról és hetvenötezer 
forintot fizetett érte.

A táviró ízlandban. Nemsokára ez az 
északi, csak félig lakott sziget is a cziviii- 
záczió egyik legnagyobb áldásában fog része
sülni: távírót fog kapni. Az ottani Althing 
(képviselőház) elfogadta a Great Narthern 
Telegraf angol társulat ajánlatát, hogy Skó- 
czia és Izland között tengeralatti telegraf- 
kábelt fektessen, mely Feroe-szigeteken át 
fog vezetni. — Az Althing kötelezte magái, 
hogy 20 éven át évenkint 35.000 dán koro
nát (I korona —* 1 frank 39 czent) fog a 
társulatnak fizetni. Így tehát a közeli nyá
ron már táviratilag is közlekedhetünk turis
táinkkal. kik nagy számban keresik föl az 
óriási Hekla tűzhányót, a fölséges fjórdöket 
és a csodálatos „Geiser* szökőforrásokat.

A legújabb ékszer. Az amerikai hölgyek 
megirigyelték az indus hölgyeket azon szép 
divatjukért, hogy nemcsak karjukon, de lá
bukon is viselnek pereczeket. Ok is felkap
ták hát a szép divatot és most minden 
amerikai hölgy, a ki z előkelőségre csak 
némileg is Iszámot lart arany karpereczet 
visel a bokája felett, mi esik úgy vált lehe
tővé. hogy bokái,' erő félezipöt viselnek. A 
lábp'TcCZ esik zárral nyíl ható, melynek kul
csa a hölgy vőlegényének birtokában van. 
Hogy a boldogító kulcsot a hölgy kire bízza, 
a mig nincs jegyese, arról a divattudósitás 
nem ad felvilágosítást, valamint arról sem, 
hogyan vallanak harisnyát a hölgyek, ha a 
vőlegény nincsen kéznél ?

Herczeg a spanyol csatasorban, a spanyol 
királyi ház egyeli n herczege, aki Kéba szi
getén hazájáért harczol. Don Antónia infans. 
A herczeg . 'i  éves, általánosan mint ügyes 
és nagyjövőjü lisztet ismerik és az elegáns 
„El Drincasa* huszárok parancsnoka. Neje 
Eulalia infánsnő, akit rendkívül szeretnek a 
londoni társaságba és ki több évet töltött 
Londonban hogy két (iának teljesen angol 
nevelést adhasson.

MiuJei) ftyuUiJ.is, téliek és kilétek ^
gyógyításod biztos eredm-ovny-*! használ SÁS
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a ieghaihsiúsabb háziszer » i < m* in
tés aialial)o i iáéra és kelló vérkeringés el
é ré s re , »z elromlott és hibás verrészeket 
eltávolítani fáz egészség feiitartisának alap- 
feltételei), valamint a gjomorbaj gyors és 
birtoa elhárít tsárit, p'd étvagytalanstg, sa
vanyú feli üffógég, felfúvódás, hánying* r, 
test- és gyomorfijdalmak. gyomorgörcs, a 
gyomor megt. rb -lé ie  ételekkel, elnyálka- 
sodás, vértolulás, béli et-gségek, Hanor- 
hoidok és uói betegségeknél 40 év óta sike
resen basznsltatik :

Dr. Hősi életbalzsama

tátik TejmeggyQletn érnél, női mell meg- 
ketnényedésénél, mely * gyermekek elvá
lasztása alkalmával szokott elóállani, daga
natoknál, vérkelések, geuoyedések, köröm 
kelés, köröm méreg a kéz vagy a lábu j
jakon, keményedéi, dagi dás, mirigydsgaoat 
és ziirdaganat iái 50 éta sikeresen hsszusl- 
náltstnak a :

Prágai házi kenőcs
|| B. F ra gn e r  gyó gy sze rtá ráb ó l P rá g a ,  303. ÍIÍ7||

A nevezett balzsaTi feléleszti az emész
tés miuden munkálkodását, egészséges és 
tiszta vért eredményez és egy biztos, e lter
jedt hiszio< nepházi szer.
1 iv e ;  50 kr., dupla üreg 1 frt, postán 

küldve 20 krral több.

A gyógyulás fajdalom u e lk t'i a kenőcs 
hűsítő hatása alatt*
1 doboz 25 kr., postán ktldve 6 krral 

több.

jC • a Midenki csak a valódi készítménye-
Ó vás! *•' - -két kérje B. Fi agner gyógyszertá

rából és figyelembe veendő, hogy a 
csomagolás minden részé Dr. Rosa balzsama 
az oldalt levő gömbölyű védjegygyei van
ellátva, ellenben a prágai házi kenőcs csoma

golása. az o'dslt levő W  bimirszegU véd jeg y ü l van ellátva. M indenki, aki uekera 
egy ham D itráiyt feljelent, ju ta lom ban  részesül. — Szerekre menő elismerő nyl- \ á  
latkozatok állanak rendelkezésre. (36—-26—12)

g  R aktár: Tórák  1. Egger A ,  Thalm ayer es S ó id  é» Kochm oister utóda 
g  Budapest, továbna Korányi Imre, Szopkó A lfréd  gyógyszerészek N y íregyház i. ^
g  A  késziló f ó ra k lá r a : B FR A G N ER  gyógyszertára  ,a fekete sa s*  hot a
12 Prágában. Sperner utcza végén 203. sz. u
^  P o s t a i  m egbízd,nk haladékta lanu l eszközöltetnek. u
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