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A várm egyei közgyűlések.
Olvasom a vármegye legközelebbi 

közgyűlésének változatos programm- 
já t és hosszan elmerengek rajta Első 
p illanatra  eszembe ju t. hogy mennyire 
nem kívánatos törvényhatósági bizott
sági tagnak lenni. Valami 100 tárgy, 
a gazdasági, politikai, ethikui, városi, 
községi, közlekedési, állategészségügyi 
és nyilvántartási, jogi, vizszabályo- 
zási. sociologiai, kereskedelemügyi, 
pénzügyi, katonaögyi stb sto. mezők
ről összehordva. Tessék ezt minden 
bizottsági tagnak gondosan áttanulni, 
magának lelkiismeretesen pártatlan  
véleményt alkotni, s aztán szavazni 
meg nem hajolva sem baráti, sem 
atyafiul, sem másféle talán csak tárgyi 
érdekek előtt. Mert én abban a be
ismerem — uaiv hitbeu élek, s kí
vánok is élni, hogy a közügyekben 
való szereplés lelkiism eretes tanu l
mányozást, előkészületet, p ir ta i lan
ságot. e I fog u la t I a u ságot, á 11 alá bán teh á t 
bizonyos magasabb ethikai emelke
dettséget követel, s mindennek fölött 
soha nem lankadó, éber és folytonos 
tu d a tá t annak, hogy minden törvény- 
hatósági bizottsági tag. e minőségé
ben való joggyakorlata közben m int 
az egész törvényhatóságnak — geog- 
rafiai, politikai és sociologiai érte

lemben egyaránt — képviselője, a ltér 
egoja já r  el.

Amint azonban nézem és olvasom 
a tárgysorozat té te le it sorban ahogy 
következnek, fokozatosan tűuik a 
theoriám igazaiba vetett" hitem. Be
látom, hogy lehetetlen 100 annyira 
külömböző tárgyat, a melyek jogi, 
gazdasági, nemz**t gazdászattani, pénz
ügyi. orvosi, állatgyógyászati, szára- 
viteltaui, mérnöki, hadászati, geoló
giai, pathologiai,' minerologiai, socio
logiai, politikai l stb. szaktudást és 
előképzettséget követelnek, — mind 
alaposan áttanulip  inyozni. Lehetetlen 
pedig ily rengeteg szakképzettség 
hiánya okából, lehetetlen azért is, 
m ert 400 em bert csak nem lehet 
neki ereszteni az aktáknak, s lehe
tetlen végül azért is, inért 160 ügy 
áttanulmányozásához egy « mbernek 
is kevés 60 nap, négyszáz embernek 
pedig 68 esztendő.

E szerint a törvényhatósági bi
zottsági tagok csak két n t van
nyitva Vagy teljeseu készületlenül 
és tárgy ism eret nélkül menni neki 
a döntésnek, vagy egyáltalában neki 
sem menni. Így is vau! A közgyűlés 
tárgyai felett, ha csak az nem poli
tikai természetű — amihez minden 
magyar ember születésénél fogva

é rt — vagy nem választás, nem is 
dönt a törvényhatósági közgyűlés, 
azon egyszerű oknál fogva, mert m i
helyt sorra kerülnek a száraz; közle
kedési (van más czélra használt ut 
is?) és kö/s-*gi közutak törzskönyve
zésére vouatkozo szabályrendelet, köz
ségi zárszámadások, költségelőirány
zatok, községi szervezkedési szabály
rendeletek, bika vásárlások szerződé
sek jóváhagyása stb ügyek — már nincs 
seholsem törvén) hatósági közgyűlés. 
Pedig épen ezek a/ok az ügyek, s az 
ezek ellátására vonatkozó jogkör az, 
amelyek éleseu kidomborítják a vár
megye politikai egyéniségét és lényét 
az alsóbb rendű politikai testületek 
fölött. Vagyis amikor valójában kell 
a vármegye, akkor nincs vármegye, 
ellenben vau amidőn Hevesvármegye 
hírhedt zsáneréhez hasonló tárgyakkal 
lehet üres szalma cséplési gyakorla
tokat tartani.

Ámde uem hiszem, hogy akadna 
egyetlen árvaléltk is, aki elég merész
volna azt követelni a törvényható
sági közgyűléstől, hogy miucfen tá r 
gyat alaposan megvitasson, és a fö
lö tt lelkiismeretesen döutsöu Í9. Ez 
úgy au is azt vonná maga után, hogy 
egy 1 6 0  tárgyhói álló tárgysorozat 
fölött egy évig kellene késedelmes-
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Együtt ülnek . . .*)— R e ln e r  M a r ik  R i lk e . —

Együtt ülnek a kertben ette,
S  elmerengnek hosszan . . édesen . .
, Mint feliér selyem olyan a keze . . .**
S  a lány szól: „mert mondja ezt nekem .

S  besuhant valami a kertbe,
Bár ki se nyilt a kertajtócska,
És kéjléd szédült a sok lepke,
És meyrcmegett minden rózsa.

Fordította: ttündör Sándor.

•eoessló .Irta  : V a p .
Midőn a régi Romában a gazdasági 

ellentétek feszültsége már egy bizonyos fokra 
hágott, gyakran előfordult, hogy a nép egyik 
része a mons sacer-re, az aventinusra vagy 
a janiculumra vonult, azon fenyegetődzéssel, 
hogy a régi anyaváros orra előtt, a tiszte
letreméltó városatyák szemeláttára fog egy 
uj Rómát alapítani, hogy ha kívánságát nem 
teljesitik. Ezt úgy nevezték, hogy: secessio 
plebis. A városatyák okos emberek voltak, 
a secossionistákhoz jó koponyáju közben-

•) A .Ver Mcrum*-ból.

járót menesztettek, sokat ígérték, keveset 
tartottak és a secessio plebis — megszűnt.

De ha nagy veszély fenyegette a hazat, 
a nép közös akarattal mindent a mit a leg
közelebbi tavasznak köszönheted az Istenek
nek áldozta es amint u szent tavaszkor szü
letett gyermekek felnőttek, megizmosodtak 
az ifjú sereg, a ver sacrum szülöttei, búcsút 
vett szülővárosától idegenbe ment, hogy uj 

. tanyát üssön, közös békés együttélést bizto
sítson magának önerőből, idegen segítség 
nélkül.

A bécsi művészvilág modern felfogású 
része engedve a mindinkább erősebb mérve
ket öltő uj művészeti irányzatnak, testületté 
tömörült össze .secessio* elnevezést rakott 
magara (bár mint ezt ők is beváljak, varrni 
kevés vonatkozással e szó fenntebb részlete- 

; zett jelentőségére) fiatalos tűzzel fogott műn- 
l kához, a modern felfogást alkotásaiban ér

vényre juttatta s ime az eleinte nevetséges
nek tartott, hóbortosnak bélyegzett secessio 
fényes győzelmet vívott ki, ma már saját 
saját palotája van és saját művészeti heti 
lapja a : „ver sacrum".

Vagy egy negyedszázad folyt le, mig, a 
bécsi művész életben, mely eddig a hagyo
mányos iskola rendszer korlátái között nyö
gött, uj akkordok csendültek meg, az erede
tiség az ósdi szabályokat megvető művészeti 
önállóság akkordjai. És evvel uj aera nyílott 
meg. Megszűnt az u. n. stílus hatalma. A 
művésznek teljesen tetszésére van bízva mit

alko.-son milyen formában milyen felfogással. 
A szó legszorosabb értelmében vett szubjecti- 
vitás lép előtérbe. A Makart korszakot ki
véve nem is volt meg Becsben ilyen élénk 
művészeti élet. Az uj irány (nem pedig stí
lus mint azt helytelenül mondjak, a secessio 
jellege és lényege kizárja a stílus szó fogal
mát, legfölebb igy mondhatjuk: a stiltelen- 
seg stiljej szakított a conservativ tradíciók
kal, a sablonirnádó copffal, valóságos forradal
mat idézett elő, melyben a guillotine szerepét a 
.modern Ízlés* jálsza, és a tudós professzorok
nak megrökönyödött serege figyelemmel hall
gat az uj prófétákra, félelemmel vegyes árau- 
lással néznék a mozgalomra, mely az ő te
hetetlenségüket élesen gúnyolódó világitásba 
helyezi. Egymás között ugyan azt mondják: 
bár maguk sem hiszik, .no, ez a parvenü 
se sokat fog henczegni* aztán fogják magu
kat és Wagner Ottót, a secessionisták egyik 
ultramodern vezérét bízzák meg, hogy egy 
uj képzőművészeti akadémia tervét dolgozza 
ki. És ezt a cs. k. képzőművészeti akadémia 
tudós professzorai, a secessio elvi ellenségei 
tették!

A secessionisták palotáját Olbrich épí
tette. Ez az architektúra remeke, eredeti a 
lépcsőház inárványdiszitésétől fel egészen a 
kupola aranyos gombjáig. A használhatóság 
ideálja.

Csakúgy ózőnlik a nép a szokatlan for
máival imponáló uj műcsarnokba, hol ipar- 
művészeti tárgyakban épúgy gyönyörködhe
tik, mint a legdivatosabb külföldi festők,
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kedni. vagyis egy esztendő munkáját 
négy a la tt végezne el, amely raethó- 
dus m ellett megtörténhetnék, hogy 
2000-ben arról volna szó a várme
gyénél, hogy helyben hagyható e hát 
Szalóka község 1920. évi költségelő
irányzata ?

Ez pedig egy cseppet sem kívá
natos állapot!

De folytassuk a logikai következ
te tést tovább!

Ha a vármegye közgyűlése a reá 
bizott feladatot a fentebb előadott 
okoknál fogva nem teljesítheti, vagy 
a közgyűlés felesleges, vagy a felada
tokat felesleges rábizui.

A közgyűlést sajnálnám, nem csu
pán azért, m ert sok szép emléke ha
zai történelműnk fűződik hozzá, ha
nem főképen azért, mert specziális 
magyar találmány, amelyben kifeje
zésre ju t a magyar nemzet jellegzetes 
egyéniségét élesen körvoualozó sajá
tossága. Ma pedig, midőn annyira 
benne vagyunk a kosmopolitikus áram
latban, s karakterünket minden vo
natkozásban annyira engedjük a nyu
gati kultúra vivmáuvai által befolyá- 
soltatn, igen uagy szükség van arra, 
hogy legalább nehány fontosabb in
tézményünkben óvjuk meg a magyar 
karaktert. Marad tehát az, hogy a 
vármegye közgyűléseit meg kell sza
badítani olyan tehertől, amelyet el 
nem bir, le kell vadairól venni azt 
a feladatot, hogy Eszeny község 4000 
frtos költségvetése felett bírálatot 
kelljen mondania, hogy mortualis an- 
gariá t kelljen megszavaznia, ellenben 
oly jogkörrel kell felruházni, amelyet 
a nagy igényű modern közigazgatás 
sérelme nélkül is betöltbet.

Csak egy példát hozok fel annak 
igazolására, hogy a mai rendszer meny-

peldaul Van Kysselberghe, Max Kiinger, stb. 
stb. geniális műveiben.

A házi berendezések találékony ezer
mestere Iloftinann József, ki a titkári hiva
talban felállított bútoraival altalános feltű
nést keltett. — Megmutatta, hogy nem epen 
feltétlenül szükséges, hogy minden bótorda- 
rab faszinű legyen. Már kezdenek hozzászokni 
az emberek, hogy egy-egy asztal kék merész
kedik lenni, hogy egy ruha-szekreny meg
tanul pirulni, hogy számtalan más bútor sa- 
jatszerü zöld színben úszik. Helyesen jegyzi 
meg Hevesi Lajos, hogy ezek a friss színek 
valósággal jóltevői a szemnek, egy boron
gás, ködös napon például. Secessionista bo
tort külömben az utolsó időben színházak
ban gyakran alkalmaznak. A nemzeti szín
ház legujabbi daarabjában a Bisson és Lec- 
lerq vígjátékénak „a házi béké‘ -nek 3-dik 
felvonásában látható secessionista berende
zésű szoba általános tetszést keltett, sőt a 
túlzók azt is mondják, hogy a vígjátékot ez 
a secessionista szoba menti meg.

Ami pétiig a „tér sacrumot* illeti, az mar 
kúlsó alakjával is elüt az eddig ismert folyó
iratok physiognomiájától. Évenként 12 füzet 
jelenik meg az u. n. kiállítási füzetekkel együtt. 
Kitűnő papíron van nyomva. Illustracziói 
egytől egyig finom kivitelűek, a bemutatott 
kepek a kiállítás legszebb, legeredetibb tár
gyainak hű reproductiói. Minden füzet csak
nem egész terjedelmében egy-egy kiváló 
művésznek van szentelve, annak legsikeröl-

□yire alkalm atlan a szilárd jogrend 
megvalósítására. A 20-iki közgyűlésen 
vagy 20 község 1899. évi költségelő
irányzata kerül tárgyalásra. Mindad
dig, amig a törvéuyhal ósági közgyű
lés a község háztartását jóváhagyás
sal el nem látja, jogilag a község 
gazdasági élete kiesett a törvényes 
keretből. Ezek a községei* tehá t je
lenleg is ex lex állapotban vannak. És 
ugyan miért. Saját hibájukból talán? 
N em ! De mert a törvényhatóság a 
nehézkességénél fogva a törvényesség 
látszatát még nem adta meg az 1899. 
évi háztartásának.

A feladatokkal czél és jogszerűt
lenül való megterheléséből következik 
még az is. hogy a közgyűlések nép
szerűtlenekké váltak s többé nem ta 
lálkozója a vármegye értelmiségének, 
ahol országos jelentőségű eszmék vi- 
ta tta tnak  meg, általános érdekű ügyek
ben való magatartás srabályoztatik s 
a vármegye szellemi és anyagi érde
kei fordulnak meg benne.

Pedig a vármegyei közgyűlések 
régi fényét okos szervezéssel még 
mindig elő lehetne varázsolni akkor, 
ha közéleti és társadalmi sajátos vi
szonyaink helyes mérlegelésével azzá 
tétetnék, amire hivatva van, tudni
illik a megyei közélet vezetőjévé, a 
társadalmi élet központjává, amely
ben összpontosulna a vármegye gaz
dasági, szellemi hum anitárius és tá r 
sadalmi igényeink  kielégítésre váró 
tömege

Így talán meglehetne vetui alap
já t egy erős közszellem és önérzetes, 
együttérző polgári elem keletkezésé
nek is.

E/. pedig volna annyira fontos, mint 
az. hogy a közgyűlés merő partikulá
ris jellegű ügyekkel bíbelődik.

tebb alkotásai jellemző és tartalmas magyará
zatokkal vannak ellátva.

Különös gond van fordítva u. n. kőnyv- 
diszitésekre, melyek mindegyike sajátságos 
eredeti fölfogásról tanuskodo sokszor szin- 
nyomatu apróság. Nőalakok fanasztikus virá
gok. exotikus .szinpecsétek* (hogy igy mond
juk) nagyobb ornamentálisVajzok, (melyek azon
ban decorativ jellegükből mit sem veszítenek) 
él-*nk vaitozatossággal tárulnak szemünk elé. 
Az irodalmi rész is igen becses. Aktuális 
művészeti kérdések megvitatása, művészeti 
folyóiratok raegbiralása képezi az irodalmi 
rész tárgyát. Különösen érdekesek Hevesi 
Lajos, a ver sacrura főmunkatársának egyes 
művészekről irt alapos tanulmányai. Stílusa 
rokonszenves és mindenekelőtt eredeti. Épen 
úgy ir, mint a hogy a secessionisták festenek.

A secessio a mi művészeinket is kezdi 
foglalkoztatni s bár az a/, ausztriai császár
sárosban ütött tanyát, művészeink (a fiatal 
gárda zöme) az uj iskola iránt, mely az 
individualizmus absolut hatalmát hirdeti, 
rokonszenvet éreznek s remélhetőleg már a 
közel jövőben a secessio kiállításain magyar 
művész nevével is fogunk találkozni.

Véleményünk az, hogy aki a művészetben 
is a sovinizmus hirdetője, az korlátolt látkórü 
bornirt ember.

Mert sokat, sokat kell még tanulnunk s 
csak aztán jöhet el önálló, speciális magyar 
mit részét a te országod.

Közügyok.
— Közgyűlés a vármegyén. Vármegyénk 

alispánja temntettel az utóbbi időben igen 
felszaporodott s elintézetlenül álló ügyekre 
folyó hó 20-ik napjának <1. e. 10 órájára a 
vármegyeház nagytermébe rendkívüli köz
gyűlést hivott ősze. A 152 pontból álló 
tárgysoro/.atnik nevezetesebb pontjai a kö
vetkezők: Széli Kálmán m. kir. miniszter- 
elnök leirata, melyben a törvényhatóságot 
az uj kormány kinevezéséről értesíti. — Hege
dűs Sándor kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter leirata melyben miniszterré történt kine- 
veztetését tu< latja. — P erezel Dezső rn. kir. 
belügyminiszteri állásától legkegyelmesebben 
történt felmentését tudatja. — I)r. Samássá 
József egri érsek köszönő irata a törvény- 
hatóság üdvözletéért. — Gyöngyös város 
közgyűlésének átirata a kötelező állami bizto
sítás behozatala tágyában felterjesztett em
lékiratok támogatása iránt. — Alispáni elő
terjesztés két közig, gyakornoki állás rend
szeresítése iránt. — Alispáni jelentes a Nyír
egyházán tartandó lóversenyre egy vármegyei 
dij megajánlása iránt. — Alispáni jelentés a 
nyíregyházi vasúti állomáshoz vezető községi 
(közdűlő) közút kiépítése kérdésében kiadott 
intézkedések jóváhagyása iránt. — Alispánt 
előterjesztés a Bessenyei György szobrának 
leleplezésére vonatkozó programul megálla
pítása iránt. — Az államepitészeti hivatal 
főnőkének jelentése a nyíregyházi vasúti állo
máshoz vezető községi (közdűlő) közút ki
építésé czéljából megtartott árlejtés eredménye 
ell>*n beadott felebbezésekre. — I)r. Járossy 
Sándor előmunkálati engedélyes és több Ib- 
rány, Búj, Gáva, 1'aszab. Szabolcs, Balsa, 
Dombrád és Kótaj községi lakosoknak kér
vénye a tervezett nyíregyháza—sóstó—domb
rád —rakamazi vasútnak ar. útadó alapból
80.000 írttal leendő segélyezése iránt.

— Közgyűlés a városnál. Nyíregyháza 
város képviselőtestülete a múlt héten s foly
tatólag a héten kedden délután rendes köz
gyűlést tartott, melynek legfontosabb tárgya 
az uj építkezési szabályrendelet volt Mindkét 
alkalommal szomorú bejelentéssel kezdődött 
az ülés. Pénteken a llottaridrsz János, kedden 
a Qtíká Ignác- képviselőtestületi tagok halá
lát jelentette b • az elnöklő polgármester, 
kiknek helyére a következő póttagok behívása 
is elrendeltetett. A pénteki ülésén ezenkívül 
tudomásul vették az állami adómén!ességben 
részesülő ingatlanok utáni községi pólado ki
vetését rendelő belügyminiszteri határozatot, 
valamint a Nyíregyháza—rasáros-naményi 
vasút részére megszavazott 20000 frlos hozzá
járulást helybenhagyó megyei határozatot. 
Kiküldtek az lö'.tH. évi házipénztári zárszám
adást felülvizsgáló bizottságot s általánosság
ban elfogadtak tárgyalás alapjául az uj 
építkezési szabályrendeletet. Készleteiben a 
keddi ülésen vettek tárgyalás alá ezt az 
uj szabályrendeletet s délután 3 órától 
esti 7 óráig szerencsésen le is tárgyaltak s 
némi módosításokkal a bemutatott tervezetet 
egész terjedelmében elfogadták. Az uj sza
bályrendeletnek egyik nevezetes újítása, hogy 
az építkezési ügyekben az előadói teendők 
alól felmenti a rendőrkapitányt s azt külön 
előadóra bízza s általában részletesen sza
bályozza az építési engedélyezés körüli eljá
rást és teendőket. Nevezetes újítása meg 
az is, hogy a várost és Siatárát négy épít
kezési kerületbe sorozza, melyek közül az 
első kerületben, ahova a városház- és vár- 
inegyeháztért, a városház-utezát a pazonyr- 
és iskola-utcza elejét osztja be, csupán eme
letes házak épités'*t engedi meg. A második 
építési kerületbe a varos egyebb belső utczai 
sorozvák, a harmadikba a külső utczák és 
uteztrészek, valamint az Érkert, a Bujtos, az 
Ó és Uj szőlőskertek: végül a negyedik épí
tési kerületbe a tanyák tartoznak. Üzen ke
rületek szerint van megállapítva, hogy az 
egyes kerületekben milyen anyagból es mi
lyen fedéllel engedélyer.hetők az uj építke
zések. A meglevő nád es zsindely tetőknek az 
első es második kerületben lűzmentes tetőkké
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leendő átalakítására a szabályrendelet 20 évi 
időt engedélyez. Általában az uj szabályren
delet sok üdvös intézkedést és újítást tartal
maz, csak épen az szükséges, hogy, a benne 
foglalt rendelkezéseket végre is hajtsák.

— Megfelebbezett választás. A folyó hó 
7-én Mikecz János alispán elnöklete alatt tar
tott képviseleti közgyűlésén megejtett gazda
sági tanácsosi választás ellen, — majd foko
zatosan a lendőrtunácsosi választás ellen is 
Menyhért János, Nádasi Kálmán, Szmolár 
István, Marsalkó Lajos és Schulcze György 
e hó 13-án felebbezést nyújtottak be.

— Gr. Buttler-féle alapítványi hely. A m. 
kir. honvédelmi miniszter l7b34/lö91L sz. 
alatt rendeletével arról értesíti a vármegyét, 
hogy Szabolcs vármegyéből a folyó évben a 
gr. Buttler János-féle Ludoviceumi alapítványi 
helyek közül egy lesz betöltendő, s felhívja a 
vármegyét, hogy ajánlati jogát a f. évi május 
hó 20-ig gyakorolja. A kijelölés, m-g p. dig 
lehetőleg 3—4 ifjúra értesülésünk szerint a 
májusi közgyűlés tárgyát képezi.

— Vasúti előmunkálati engedély A ke- 
kedelemúgyi, m. kir. miniszter a „magyar 
vasúti forgalmi részvénytársaság“ budapesti 
czégnek a magyar királyi államvaí-utak 
Nyíregyháza állomásától a nevezett város 
belterűten át a Sóstó lürdőig s onnét Kótaj, 
Ibrány és Nagy-Halász irányában Dombrád 
s ezen vonalból Ibránynal kizárólag Búj, 
Bérezel, (Jáva, Vencsellő, Balsa, Szabolcs és 
Tímár irányában a in. kir. államvasutak Ra- 
karnaz állomásáig vezetendő keskeny nyom
távú villamos, esetleg gőzüzemű helyi érdekű 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy 
évre megadta, és egyúttal dr. Járossy Sándor 
nyíregyházi ügyvéd nyíregyháza -  halászi és 
ibrány vencseliői vasútvonalra nyert elő
munkálati engedélyének a magyar vasúti 
forgalmi részvénytársaságra történt átruházá
sát engedélyezte.

M árczius 15.
Szokott fenynyel ünnepelte meg Nyír

egyháza városa a népszabadság ünnepét. Fel
lobogózott házak, ünnepi ruhák jeleztek, hogy 
a magyar nemzetnek ünnepe van. Istentisz
teleteken, iskolai ünnepélyeken tolongott a 
nép, mindenki részt akart venni a nemzet 
ünnepeben. A lelkesedéstől kipukattak az 
arezok, hangosabban dobogtak a szivek. 
Szabadságharczunk élő szobrai az ős hon
védek lelkes ünneplésnek voltak tárgyai.

Az ünnepségek legkimagaslóbb részé a 
város polgársága által délután 3 órakor ren- , 
dezett ünnepély volt. Meg alig ütötte el a 
két órát, mar is özönlött a nép a városház 
térré úgy, hogy barom órakor kétezer főnyi 
ember állott a városháza előtt.

Az ünnepély első pontja az egyesült 
városi dalárdák éneke voll. Kölcsey himnu
szát énekelték el dalárdisláink s precziz elő
adásukkal kinyerték a közönség tetszését.

Ezután az ünnepély elnöke Bencs László 
polgármester rövid, lelkes szavakkal ecsetelte 
a mai nap jelentőségét, az ünnepi gyűlést 
megnyitotta.

Az ünnepély szónokát dr. Bartók Jenőt 
már pódiumra lépése alkalmával zajos taps
sal fogadták. Mindenkinek élt még a szivé
ben a múlt évi jubiláris ünnepélyen elmon
dott lelkes beszéde es ezért a mai beszéde 
elé is nagy várakozással tekintettek. És e 
várakozásban nem csalódlak, mert Bartók 
mai beszédét is annyira áthatotta a hazafias 
ihlet, hogy valósággal gyújtó hatást gyako
rolt. Azonkívül formai tökély és a rethorikai 
szépségek teszik értékessé.

A beszédet követő tetszészaj lecsillapulta 
után a dalárdák énekeltek el Petőfi Talpra 
magyarját, majd pedig Szabó László lépett 
pódiumra és elszavalta ez alkalomra írott 
következő ódáját:

M árczius 15.
Hozsánna néked márcziusi nap!
Hozsánna néked fénylő kikelet!
T e ! A természetben feltámadás!
Kivel nemzetünk újra született!

IN Y I l i  E  O  Y H  Á  Z  A .

Sugáraidnál ismét zöld a táj;
Odvas kéregjét leveti a fa,
A koporsónak zárja kipattan 
S örök dicsfénybe áll a (Jolgotha!

Napod teremtett minket is újra,
A kik aludtunk hosszú tetszhalált!
Mert aludtunk — csaknem holtra válva 
Rodostón borult szemfödél reánk !

Hol szabadságunk nagy fejedelme,
Dicső Rákóczynk lehunyta szemét;
Árva népünk elzsibbadt kezéből 
Kiejté régi, hősi fegyverét,

Mély volt az álom. Már csaknem örök! 
Ásták a sirt is becstelen kezek,
Hogy megkötözve vessenek- bele 
Egy meg nem halt, de alvó nemzetet!

De jött a tavasz! Megrendült a föld! 
Korán volt meg a ravatal!
Serkentve zug a feltámadásnak 
Riadó kürtje a „Talpra magyar!“

S riadt a magyar. Talpra állt megint, 
Idézte múltja nagy szellemeit . . .
A hármas halmon nem kuvik rikolt 
Turul sikongja hurczi enekit!

És széttörte lánczát a magyar 
Aczél markába megvillan a kard . . . 
Szabadság nélkül nem élet az élet 
S Árpád népe még élni, élni akart!

Kiállt a síkra, szembe a halállal,
A szolgaságnak ezer ördögeivel 
Yíni szent harezot a szabadságnak 
S a népjogoknak igaz fegyverével!

Kellett a temető. Szükség volt reá.
A megváltás kereszt, s vértanút kiván! 
Volt elég. Volt. Áldás szent nevükre.
Mert áldás fakad mindegyik porán!

Borulj le népem apraja, nagyja!
Illesd csókoddal e szentelt hantokat! 
Minden rögjehez egy-egy elbukott 
Szabagsághösnek vércsepje tapad !

Borulj le imára! Zengj gyözedelmi dilt! 
Az élet győzött a halál felett . . .
. . . Hozsánna néked márcziusi nap! 
Hozsánna néked fénylő kikelet! . . .

Szabó László.
A költői szépségekben bővelkedő ódái, 

mely a szavaló precziz előadásában sokat 
nyert.|a közönség mély figyelemmel hallgatta 
és végül zajosan megtapsolta. A tapsok fele
részben pedig a tökéletes szavalásnak szó
lották.

Ezután ismét alpolgármester emelt szót 
kérve a közönséget, hogy mint eddig meg
ünnepelte, úgy ünnepelje meg ezután a magyar 
szabadság kivívásának évfordulóját. Beszédére 
zajos éljenzés volt a válasz

Befejezésül a dalárdák énekelték el a 
Szózatot, melynek elhangzása után a közön
ség csendesen ünnepélyes érzéssel szivében 
eloszlott.

Este 7 ' ,  [órakor a Korona vendéglő 
nagytermében társasvacsora volt, melyben 
városunk intelligens közönsége nagy számmal 
vett részt. A banketten számos hazafias 
pohárköszöntő hangzott el.

Felhívás
Magyarország összes tanító- és tanáregyesüle

téhez, valamint a nagyközönséghez.
Három éve elmúlt, hogy sikerfiit meg

alakítanunk a „Magyar Tanítók Kaszinója‘-t 
azon czélzattal, hogy emeljük a tanítóság 
társadalmi tekintélyét es hogy a közönségben 
felébresszük a tanügy iránti érdeklődést. Ha 
czélunkat megközelíteni eddig csak parányi 
részben voltunk képesek, úgy legyen ment
ségünk az, hogy időnk nagy részét felemész
tette a fészekrakás nehéz munkája.

Ma, midőn szabadabban lélegzőnk, már 
felajánljuk szolgálatainkat a t. nagyközön

ségnek s kedves kartársainknak, úgy a vi
dékieknek, mint a helybelieknek, — tekintet 
nélkül arra, hogy tagjai-e kaszinónknak vagy 
nem. A legszívesebben nyújtunk felvilágo
sítást a m. t. szülőknek gyermekeik tanítá
sára vonatkozólag. Akárhányszor előfordul 
az eset, hogy a szülő kétségben van az iránt, 
minő iskolába Írassa be gyermekeit, forduljon 
hozzánk bizalommal, mi a nyert felvilágo
sítás után a legkészsegesebben szolgálunk 
szakszerű tanácscsal. Úgy a m. t. szülők, 
mint kedves kaitursaink gyakran óhajtják 
gyermeikel a fővárosba adni. Magunkra vál
laljuk a közvetítést e tekintetben is, s ezért 
kérjük a m. t. fővárosi polgárokat, kik mér
sékelt díjazás melleit hajlandók vidéki gyer
meket csaladjukba fogadni, szíveskedjenek 
szándékukat irodánkba bejelenteni. Megje
gyezzük, hogy a gyermekeket nemcsak elhe
lyezzük, de azokra fel is ügyelünk. Szívesen 
közvetitnénk a régebben nagyon czélszerüen 
alkalmazott, de ma már feledésbe menő „cse
rét" is, s ez irányban is legkészsegesebben 
ajánljuk fel szolgálatainkat.

A névmagyarosítás egyik legnemesebb 
irányú mozgalma most társadalmunknak. 
Sokun lehetnek, akik szívesen csatlakozná
nak, de körülményeik az utánjárást nehezí
tik. Irodánk ez irányban bárkinek készséggel 
áll támogatására.

Végül mindazon vidéki kartársainknak 
akiket, ügyes-bajos dolgok, vagy bármely 
körülmények a fővárosba szóllitanak, ha erre 
előlegesen felszólítást kapunk gondoskodunk 
minden tekintetben jutányos itt időzéséről.

Röviden szólva: bárki bármely ügyben 
hozzánk fordul, a legnagyobb gondossággal 
igyekszünk minden óhajtásnak megfelelni.

Az iga/gatÓNaff.

A fenesi síkon.
Kolozsvár, márczius.

A régmúlt időnek komoly szelleme széj
jel teríti szárnyait **s úgy ül némán, emberi 
szemek előtt láthatatlanul a sík vidék fölött. 
A történeti időt takarja el, s kiterített szár
nyait csupán akkor lebbenti föl, ha nem 
profán lelkek akarnak belátni a lefolyt idők 
misztériumába .

•
Itt, a fenesi síkon 16G0. május havában 

sebesült meg második Rakóczy Dyörgy Ka
csuk pasa ellen vivőit csatajuban. A fejedel
met Kolozsvárra vitték, hol meg is halt.

Erről nevezetes a fenesi sík, mely külön
ben csak amolyan kisebbszel ú lapály, hanem 
itt Erdélyben, fiol hegyet, halmot minden 
iépten-nyomon találni, sima vidéket ellenben 
annál bajosabban, még a legcsőppebb lapos 
területet is hamar síknak nevezik el.

Kolozsvár innen körülbelül barom-négy 
kilométernyire fekszik, házcsoportjai u nagy 
távolságból maroknyi tömeggé törpúlnck, 
melyek közzül a főtéri templom hegyes tornya 
büszkén tör fölfele. Túl a domb vonalon a 
kolozsvári határ kezdődik.

A legmagasabb domb aljúban ősregi. 
Árpádkorabeli kápolna őrzi az alatta elterülő 
kis temetőt. A kápolnát kijavítottak, ügy, 
hogy most teljesen újnak látszik, ámbár az 
alakján jóformán nutsein változtattak. — A 
körülötte heverő kőtörmelékek összevissza 
karczolva különböző epitaphiuinokkal egymás 
hegyen-hátán heverve kepezik az egyedüli 
régiségi igazolványt.

A kápolna melletti domb tetejéről aztan 
látni az egész környéket. Kolozsvár nagyvá 
rosias házcsoportjai nyújtogatják fölfelé nya* 
kaikat, a várostól körív alakjában a liegyse# 
lábjainál húzódnak a tarka nyári villák. Kö‘ 
röskörül a láthatár peremén hegyek. Délrő 
a gyalui havasok hótól csillogó csúcsai le- 
herlenek.

A domb aljúban a Szamos kígyózik vé
kony, fekete szallag alakjában. A domb te 
tejében kőboliozat védelme alatt nehány 
viasz és kőszent ligural, köröttük kiaszott
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koszorúk levelei csörögnek bántó, melanko
likus zajjal, valahányszor a friss tavaszi szel • 
lőnek kedve kerekedik, beléjük esirapazkodni.

A szentek előtt öreg anyóka térdelt és 
mormogott valami imát, miközben száraz 
feje ingaszerüleg mozgott előre-hátra. A kő
boltozat háta mögött egy csomó gyerek ját
szott nagy vigsággal .künn a farkas, benn 
a bárányt*. A márcziusi nap vidáman sütött, 
boglyas fejeikre.

Túl a dombon Kolozs-Monostor kezdő
dik. amely jelenleg Kolozsvárnak képezi ha
todik kerületét. Valamikor külön község volt. 
Itt van Kolozsvár gazdasági tanintézete, mely
nek épületét nagy területű vedlett park veszi 
körül. Itt a tavasz, majd rendbe hozza a 
kertet, melylyel a tél csak amúgy stante- 
pede bánt el.

A közúti gőzvasut nagy csengéssel, han
gos dübörgéssel és piszkos, fekete füsttel 
kanyarodik a park alá.

Fölülünk és a vonat gyorsan visz ben
nünket befelé a városba. Pár perez és a kö
rültünk zajló zsivajban egészen elfeledjük, 
hogy a világon tulajdonképpen természet is 
van . . . —f.

Hírek.
— Kinevezések. A m. kir. pénzügymi

niszter Kohn Jenő nagy-kállói adóhivatali 
gyakornokot a törökbecsei adóhivatalhoz 
kir. adótisztté, Vajda József' nagyváradi kir. 
adótisztet a nyíregyházi m. kir. pénzúgy- 
igazgatósughoz pénzügyi fogalmazóvá ne
vezte ki.

— A vármegyei Erzsébet alapítvány. Sza-
bolcsvarmegy** kózöns-ge a múlt évi őszi 
közgyűlésen Krzsebct királyné emlékezetére a 
közművelődési alapból £0 even keresztül évi 
80U forintot szavazott meg vagyontalan gyer
mekek nevel téré. A közgyűlés e határozata 
ellen Kállay Ubui és társai felebbezést adtak 
be. amelyre vonatkozólag a napokban érke
zett le a varmegyéhez a belügminiszter dön
tésé. még pedig oly értelemben, hogy a ha
tározatnak az alapítvány tevés módjára vo
natkozó részét a belügyminiszter jóváhagyta, 
abból az indokóo., mert a varmegye közön- 
se ge '/.abad elhatározásától függ, hogy vál
jon egy minden időkre szóló alapítványt 
letesitsen-e, vagy pedig bizonyos meghatáro
zott időn át adományozzon ösztöndíjakat. 
Figyelemre méltóknak találta azonban a bel- 
ügyminiszter a felebbezésben felhozott kifo
gásokat a határozat ama része ellen, amely 
szerint a/, évi 800 frtnyi összeg kel egyenlő 
részben a vármegye területén levő gimnázi
umok, első sorban pedig a nyíregyházi fő
gimnázium és a Nyíregyházán létesíteni ter
vezett ev. ref. leányinternátus között osztatik 
meg. mert — a belügyminiszteri leirat szavai 
szerint — az ösztöndíjakra szánt összeg a 
közművelődési alapból tizetettik, ez pedig 
pótadóból gyűlt és gyűlik össze s igv sem
mivel sem indokolható a varmegye közönsé
gének azon eljárása, hogy a nyíregyházi 
főgimnáziumot a nagy-kallói gimnánizum 
rovására kedvezményezni kívánja. A belügy
miniszter ehhez képest, a határozat e részének 
feloldása mellett, fölhívja a vármegye közön
ségét, hogy a segélyezésre szánt 8<J0 fortnyi 
évi összeg mikénti fölhasználása kérdését te
gye újból megfontolás tárgyává s hozzon uj 
határozatot.

— Szabolcsmegye -  Párisban. Fmlitést 
tettünk lapunk múlt számában arról, bog)' 
a gróf Thoroczkay Viktor hódmezővásár
helyi főispán elnöklete alatt az 1900 évi 
párisi kiállításra való társas kirándulás szer
vezésére alakult országos igazgatója, Somogyi 
Nándor űr a múlt héten Nyíregyházára jött 
azon czélból, hogy Szabolcsmegyére vonat
kozóan egy helyi bizottságot alakítson meg. 
Faradozásait siker koronázta, mert a csütörtök 
delutánar összehívott értekezlet, melyen báró 
PcilUzsh Berthold aranykulcsos főispán elnö
költ, a bizottság megalakításit kimondotta.

A bizottság tiszteleti elnökségét a főispán úr 
Öméltósága volt kegyes elfogadni, az elnöki 
lisztet pedig dr Meskó László országgyűlési 
képviselő. Titkárrá dr. Prok Gyula ügyvéd 
választatott meg. A bizottság tagjai lettek: 
Lázár Kálmán, Popp György, dr. Ferlicska 
Kálmán, Bencs László. Wouwermans Ferencz, 
Haas Ignacz, Somogyi Gyula, Martinyi Jó
zsef, Halasi János, Ferenczi Miksa, dr. Ko- 
vách Elek, dr. Kosenberg Emil. A bizottság 
a napokban megfogja kezdeni működését.

— Márczius 15-ét hagyományos kegye
lettel ünnepelte meg a főgyvnnasium tanuló 
ifjúsága is. Nagyszámú érdeklődő közönség 
hallgatta meg az iskolai daloskor két hazafias 
énekét, Szabó József VII. őszi. tanuló szava
latát (Nemzeti dal), Juricskay llarna VIII o. 
t. emlékbeszédét, Bottenstein Sándor VII. o. 
t. ünnepi pályanyertes ódáját s egy sikerült 
részletet Tóth László Vili. oszt. tanulónak 
ugyancsak pályadijat nyert történeti munká
jából. Az ünn**p jelentőségének foko ásóhoz 
nagyban játult Martinyi József főgyinnasiumi 
igazgató jelentése a főgynasium Vili. o. ta
nulói közt meghirdetett Kossuth Lajos éra* 
lékalapitvány*pályázat eredményéről (a tétel 
ez volt! „Mária Terézia és II. József uralma 
s a nemzeti ébredés*), pályázat eredményé
nek a tanártestület Ítéletét összegező bírála
tát dr. Vietórise József főgyinnasiumi tanár 
olvasta fel. A Kossuth-alap 100 koronás pá
lyadiját Bencs László főgymn. h. felügyelő, 
a Bessenyei-kőr óda-pályadiját (2 arany) 
pedig Porubvzky Pál önképző elnök lelkes 
szavakkal adtak át a jutalmazott ifjaknak,

Dr. Mezössy Béla nagykállói a kerület 
nagytehetségü képviselője f. hó 14-en az 
1899 évi költségvetés tárgyalása alkalmával 
beszedet tartott. A fiatal szónokot az egi-sz 
képviselőhöz osztatlan figyelme és elvtársai
nak zajos tetszése kísérte.

— Jóváhagyott választás. A Szabolcs vár
megyei bizottsági tagoK legutóbbi választá
sából foiyolag a nyíregyházi választást Kucskó 
Mihály és tarsai felebbezéssel támadtak meg. 
Szabolcsváriuegye állandó bíráló választmánya 
a felebbezést elvetette, amely határozat ellen 
a kitartó telebhezők további panuszszal eltek, 
így került a választás a magy. kir. közigaz
gatási bíróság ele, amely a | >anas/.t elutasí
totta. Az érdekes Ítélet indokolásából közöl
jük a következőket:

A tárgy irat ok közt levő választási jegy* 
zökönyvek szerint a bizottsági tagok válasz
tása az 1886. XX. t.-czikk i7—4 1. §-aiban 
előirt szabályok pontos betartásával fogana
tosít látván, a panasziratban foglalt s a pénz- 
ügyiga/gatóság és a városi adó és számve
vőségi hivatal személyzete részéről a válasz
tókra állítólagosán gyakorolt befolyás, miután 
éppen semmi oly adat sincs felemlítve, mely 
áltál a választók szabad elhatározásának kor
látozása megállapítható lehetne és mert sem 
a panaszt aláírtak közül, sem általában egyet
len választóról sincs meg csak állítva sem, 
hogy a/, illető tisztviselők erőszakolása foly
tán választási joguk szabad gyakorlásában 
korlátozva lettek volna a választás rneg- 
semmisitésere indokul nem szolgálhat.

Szteinpák Jenő választhatási képessége 
ellen felhozott kifogas törvényes alappal nem 
hír, mert a bemutatott adófőkönyvi kivonat 
szerint tizet annyi egyenes állami adót, mely 
őt a képviselő választási állandó névjegy
zékbe való felvételre jogosítja s azon körül
mény folytán, hogy a képviselő választók 
névjegyzékéből az adó be nem fizetése, vagy 
nos okból kimaradt az 1886. XXI. t.-cz. ‘23. 
,v f) pontja értelmében választhatási képes
séget el nem veszti; inás okot pedig mely
nek alapján nevezett Szteinpák Jenő ezen 
23. j$. értelmében bizottsági tag nem lehetne, 
panaszlók fel sem említenek.

Ezekből az indokokból a bíróság a pa
nasznak helyt nem ad s ezzel a Nyíregyháza 

i város I. III. IV. kerületében megtartott s 
t panasszal megtámadott törvényhatósági bi

zottsági tagok választását érvényre emeli.

Államsegély. A fóldmivelésügyi minisz
ter Szabolcsvármegyében létesítendő községi 
segélyalapok támogatásra 5000 frt államsegélyt 
engedélyezett.

— Fó'sorozás. Szabolcs vármegyében a 
folyó évi fősorozás újabban megállapított 
tervezet szerint a következő sorrendben fog 
megtartatni: a dadai alsó járásból Tiszá
itokon: ápril hó 6. 7. 8 s 10-én. A dadai 
felső járásból Rakamazon: április hó 13. 14 
es 15-én. A tiszai járásból Mándokon: április 
ho 18. 19 és 2 >-án. Nyíregyházán: május 
hó 19. 2o és 23-án. A bogdanyi járásból 
Nyíregyházán: május hó 24. 25 és 26-án,

! A kisvárdai járásból Kisvárdán : május hó 29.
30. 31. és junius hó 2-án. A nyírbátori

i járásból Nyírbátorban; Április hó 29 és május 
hó 1. 2 és 3-án. A nagykallói járásból Nagy- 
K<illában: májas hó 5. G. 8. 9. és 10-én.

— Halálozás. A helybeli kereskedővilág 
egyik rokonszenves es előkelő tagjának Glück 
Ignácz nagykereskedőnek elhunyta általános 
részvétet keltett városunkban. Temetésén dr. 
Kelemen Adolf hitszónok gyönyörű gyász- 
beszédet taitott, mely a nagyszámmal meg-

1 jelent közönségre mély hatást gyakorolt. A 
megboldogult családja a következő gyászjelen
tést adta ki : Alólirottak mély fájdalommal 
jelentik a legjobb férjnek, apának, nagyapá
nak, testvérnek, apósnak, sógornak és rokon
nak Glück Ignác: kereskedőnek, folyó 1899. 
évi márczius hó I l-én éjjel, életének á'J-ik 
evében hosszas szenvedés után törlent gyá
szos elhunytál. A megboldogultnak hült 
tetemei folyó 1899. évi márczius hó 13-án 
délután 4 órakor fognak, a vármegyeház-térén 
levő halottas házból, az izr. sirkertben 
őrök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1899. 
márczius 12-én. Áldás és beke poraira! 
özv. Glück lgnáczné sz. Schreiber Ida, mint 
neje. Glück Anna férj. Kochlitz Ilenriknc, 
Glück Dezső, Glück Erzsiké, Glück Géza, 
Glück Kornél, Glü* k Jenő, mint gyermekei. 
Kreitler Simonná sz. Glück Ihni, Kain Ber
talanná sz. Glück Mali, Ózv. Wolf lgnáczné 
sz. Glück Eszter, Gottliebii • sz. Glück Sáli, 
Glück Dávid mint nővérei és fivére. Itochlitr. 
Henrik, mint vejc. Koehitz Jolán, Kochlitz 
Erzsiké, Kochlitz Offci, Kochlitz Irenke mint 
unokái.

— Bicziklisták kirándulása. A nyíregyházi 
kerékpáregylet kedvező idő es*-lén a 
jövő vasarnap délelőtt es délután ;irsi* ki
rándulást rendez. I’tirány: délelőtt Nagy- 
Kalló, délután Királytelek. Indulás délelőtt 
8 orakor. délután ’ órakor. Gyülekezés a 
Tesfér-féle ezukrászdában.

— Tanítók gyűlése. A S/abolcsmegyei 
Általános Tanító-Egyesület kisvardai jarus- 
kóre inarczius 16-an délelőtt 10 órakor Kis- 
vardan, az ev. reform, iskola termében tartja 
rendes tavaszi közgyűlését. A gyűlés tárgyai: 
l. Egyházi közének: XC. Zsoltár 1-ső verse 
üsharnioniumon vezeti: Kollonay Dániel pat- 
rohai tanító. 2. Elnöki megnyitó s egyébb 
elnöki előterjesztések. .. A mull gyűlés jegy- 
zökönyvének felolvasása és hitelesítése. 4 
Gyakorlati tanitas, előadja: Szabó László, 
berenc&i tanilo. 5. Saját költeményét sza
valja: Szabó Antal kallói tanító. 6. Felolvasást 
tart : Balogh Gábor, patrohai tanító. 7. 
Indítványok, melyek a gyűlés megnyitása előtt 
az elnöknél bejegyeztetnek. Az elnökség a 
Kartársak ügyeimébe ajánlja, hogy a n. t 
egyházmegyei határozat s ebből kifolyólag 
a n. t esperes ur intézkedésé után a Tiszt, 
lelkész urak mint iskolaszéki elnökök utján- 
az egyház községtől legalább a természetben 
kiszolgáltatandó fuvart vegyék igénybe.

— A nyíregyházi kereskedő ifjak egylete 
rendes évi közgyűlését folyó hó 19-én dél
után 2 órakor saját egyleti helyiségében 
tartja meg, a következő tárgysorozattal: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Két jegyzőkönyvhitele- 
sitő választása. 3. Titkár évi jelentése. 4. 
Pénztári jelentés és vagyon kimutatás elő
terjesztése. 5. Számvizsgáló-bizottság jelen
tése. 6. Költségvetés megállapítása. 7. Tiszti
kar, választmány és számvizsgáló-bizottság

■ lemondása. 8. Indítványok.
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— Kossuth gyászlinnepély. Az izr. elemi 

iskola f. marczius hó 20-án délelőtt 11 óra
kor az iskola nagytermében Kossuth Lajos 
halálának évfordulóján gyászünnepet ül a 
kővetkező sorrenddel: 1. 91. Zsoltár, énekli 
a hitközség kántora; 2. Ünnepi beszéd, el
mondja dr. Kelemen Adolf igazgató; 3. Ima 
Kossuth Lajos lelkiüdvéért, mondja a hit
község kántora ; 4. Szózat, éneklik az iskola 
növendékei; 5. Alapitváni kamatok kiosztása ; 
e gyászünnepélyre a t. közönséget ez utón 
tisztelettel meghívja az elöl járását).

— Gyászrovat. Trinksz Irma kisvárdai 
tanítónő e hó 5-én rövid szenvedés után 
meghalt. Elhunytéról kartársai a következő 
gyászjelentést adták ki : Kisvárda tanitókara 
tajdalomma! jelenti: Trinksz Irma rom. kath. 
tanítónőnek, buzgó működése 25-ik évében, 
rövid szenvedés után folyó hó 5-én történt 
gyászos kimúltál. Földi maradványai folyó hó
6-án délután 4 órakor fognak örök nyuga
lomra tétetni s az engesztelő szent miseáldo
zat pedig 7-én reggeli 8 órakor mutattatik 
be az Egek Urának. Kisvárda, 1899. már- 
czius 5-én. Áldás legyen emléken!

— Pályázat ösztöndíjért. A nyíregyházi 
ág. hitv. ev. főgimnázium kormányzó tanácsa 
a „Iteguly—Suták*-fele ósztöndijalapitvány 
mull évi kamatait f. évi inárczius hóban 
fogja kiosztani. — Ezen ösztöndíj elnyerésé
ért pályázhatnak a gimnázium V-ik osztályá
tól kezdve bármely felsőbb tanintézetbe jaró, 
jeles előmenetelő és jó inagaviselelü ág. 
Ilitv. ev. tanuló ifjak, h i a kegyes alapil- 
ványozokkal való rokonságukat igazolni tud
ják, — ev. ref hitvallásnak is elnyerhetik az 
ösztöndíjat. A pályázók kérvényeiket f. évi 
marczius hó 24-ig a nevezett tögimnazium 
igazgatóságához nyújtsák be. Az igazgatósáy.

— Anyakönyvvezetói kinevezések. A bel
ügyminiszter az ujfehertói anyakönyvi kerü
letbe Balogh Alajos jegyzőt és a bökönyi 
kerületbe Horkay János helyettes jegyzőt i 
anyakönyvvezetőkké, továbbá a nyiracsadibu 
Mártiiéin Tóul jegyzői Írnokot, a levelekibe 
F. Fodor hiszi ó községi esküdtet s végül a 
nyirh Itekibe Spiehnann Gusztár jegyzői Írno
kot anyakönyvvezető helyete-skke nevezte ki.

— Alapszabályok jóváhagyása. A belügy
miniszter az ibrányi művelődési kör, az anar-
>i mértekletessegi egylet e> a napkori kat- 

holikus olvasókör alapszabályait a bemutatási 
záradékkal ellátta.

— Egy kir. közjegyző halála. Uebrcczenben 
meghalt Nánassy László kir. közjegyző, a 
debreczeni közjegyzői kamara elnöke. 81 eves 
korában.

— Eljegyzések. Kensstessy Gyula járás- 
birósagi joggyakornok Nyíregyházán,a napok
ban tartotta eljegyzését fajkúrti Juhász Ilonka 
kisaszszonynyal, lajkürti Juhász Jenő ügyvéd 
bájos leányával. — SiUtcrstein László hely
beli tekintélyes szesznagykereskedő kedves 
leányát, liózáf eljegyezte Mriscl Adolf úr 
Kis-Várdáró!.

— Tóke-kamat adó. A kir. pénzűgyigaz- 
gatósag 94< >7/1V/1899. sz. rendelete folvtán 
ertesitem az érdekelteket, hogy a folyó 1899. 
évre szóló tökekamat és járadék adó, vala
mint az ezek utáni általános jövedelmipótadó 
kivetési lajstrom megtekintés czéljából a vá
rosi adóhivatalban a folyó márczius hó 12-ik 
napjától 19-ik napjáig terjedő 8 nap alatt 
közszemlére kitetetett s figyelmeztetem az 
adóköteleseket, hogy nctaláni felszólamlá
saikat és pedig a) azok, akik ezen adóval 
már a múlt évben is meg voltak róva, a 
lajstrom kitételének napjától, b) azok pedig, 
akik ezzel ezúttal első ízben rovattak meg, 
adótartozásuknak az adókönyvecskébe történő 
bevezetésétől számítandó 15 nap alatt bead
hatják, megjegyezvén, hogy az elkésetten be
adandó felszólamlások figyelembe vehetők 
nem lesznek. — Nyíregyházán, 1899. évi 
marczius hó 11. Sztempdk Jenő, adóügyi ! 
tanácsos.

— Megtagadott előmunkálati engedély.
Szcrviczky Ödön b.-szerdahelyi földbirtokos |

és dr. Frank Salamon bpesti ügyvéd előmun
kálati engedélyt kértek egy Nyíregyházától 
krány, Dombrád, Czigánd irányában Bodrog- 
szerdahelyig és Czigándtól Vissig vezetendő 
h. é. vasútra. A kereskedelemügyi miniszter 
az engedélyt nem adta meg.

— A tűzoltók közgyűlése. A nyíregyházi 
önkéntes tűzoltó egylet tisztújító közgyűlését 
f. Iio 12-én vasárnap d. e. tartotta a város
háza nagytermében. Megválasztattak: elnök 
Bencs László, alelnük Májerszky Béla, tűz
oltó főparancsnok Básthy Barna, ulparancs- 
nok Barzó Mihály, titkár Okolicsányi Géza, 
pénztáros Novák Gyula.

— Hymen. Geiger Frigyes dr. vereczkei 
körorvos jegyet váltott Gansl Margittal Gansl 
Lipót nyíregyházi kereskedő 1 ányával.

— Tűz. Folyó hó 13-ikán Szalai András 
Közép utczai házában tűz ütött ki. A szél 
erősen fújt és igy sokan féltek, hogy a tűz
nek több ház fog áldozatául esni, tűzoltóink 
hamar ott teremtek az égő ház előtt {és 
csakhamar — minden nagyobb baj elkerü
lésével — lokalizálták a tűzet.

— Hangok a sírból a párbaj ellen. Egy 
ember, a ki semmi okot sem adott reá. hogy 
párbajra hívják, a ki biztosra vette, hogy az 
ellenfele agyon fogja lőni s a ki ennek da - 
czára nem térhetett ki a fejére zuduló Isten
ítélet elől — mit tehetett az vájjon végső 
elkeseredésében? Áldozatnak latta magát, 
legyen tehát a szó igazi értelmében áldozat! 
Elhatározta, hogy nem fog ralőni az ellen
felére. Így is telt, de a párbaj előtt leírta 
a vele történt’ igaztalanságot, leírta kets. gbe- 
ejtő lelkiállapotát s a levelét végrendeleté
vel együtt elküldte Tolstoj Leónak. A sej
telem valónak bizonyult; Tsanov bolgár kép
viselőt, a levél Íróját csakugyan agyonlőtte 
az ellenfele, Király osztrák-magyar konzul. 
A levelét pedig most közzétette Tolstoj Leó. 
Megtehetném — Írja benne Tsanov -  hogy 
nem fogadom cl a kihívást. Kijelenthetnem, 
hogy meggyőződésből nem verekszem. Né
melyek tan kigunyollak. vagy gyávának ne
veztek volna, inasok azt mondtak vón, hogy 
gyalázatot hoztam a bolgár becsületre. Mind
ezzel nem törődném s a Iclkiismeretem nyu
godt maradna. Elfogadtam hát azért, mert 
éppen ezzel akarok tiltakozni e barbár szo
kás ellen. Tudom, hogy az ellenfelem mes
tere a pisztolynak és mivel nem halhatok 
meg nemes eszmékért, a melyeket elődeink 
szent örökül hagytak ránk. eglialok tehát 
egy előítéletért. Lehet, hogy az esetem gyá
szos példa lesz önkéntes martirorasag, annyi 
véletlen párbaj-halál közt. I> ha ezzel a 
fölaldozásommal csak egy lépessel is előbbre
viszem a párbaj ellen megindult mozgalmat, 
hogy ha halálommal egyeseket meggyőzhetek 
hogy egy buta golyo szeszélye jelentéktelen 
szóváltásból csinál tragédiákat, úgy >zivesen 
halok meg! Elfogadtam a kihívást, nem hogy 
magam használjam a fegyvert, hanem hogy 
az ellenfelein golyójának czél'áblául állják . . . 
Verekedni bármi módón — mondja aztán 
nem egyéb, mint vadállatta lenni. Erre intem 
mindazokat, a kik párbajjal szokták elintézni 
a privát ügyeket. E'. erőszakos-ág, eltag utasa 
minden nemes érzésnek, gátlója sokszor a 
becsületes szókimondaaoak. Nem panasz ez 
a mit itt mondok csak jajkiáltás az egész 
emberiség nevében. A mi pénzem van, azt 
mind arra szánom, hogy ezt az írásomat el- 
terjeszszék az egész világon, megküldjék 
mindenüvé a hol csak a tizenkilenczedik szá
zad .felvilágosodott* népe ezt a méltatlan 
szokást lovagiasságnak tartja.

— Köszönet nyilvánítás. <Ízűkor Ilonka 
k. a. esküvője alkalmából e hó 14-én az izr. 
templomban Silbtrstein Rozália és Cinkor 
Esztike kisasszonyok 22 frt 90 krt gyűjtöt
tek nőegyletűnk részére, a mit hálás köszö
nettel nyugtáz az izr. nfagylct elnöksége.

— ítélet. E hó 13-án Ítélt a helybeli 
kir. törvényszék a Szabó—Murányi és Álmos — 
Murányi között még a múlt év január havá
ban végbement párbaj fölött. Elmarasztaltat
tak : Szabó Lajos 8 napi, Murányi László 8

napi s Álmos Zoltán 6 napi államfogházban. 
Az ítéletben úgy a kir. ügyész, mint a felek 
megnyugodtak.

— Peches kivándorlók. Éjfélt konditott 
már fő és székvárosi(bazilika toronyórája,amikor 
egy detektív négy mándlis atyafit hozott be 
a főkapitányságra. Mind a négyüknek útitáska 
volt a kezeben s mind a négyen igen el vol
tak keseredve, hogy ilyen pech érte Őket. A 
négy atyafi ugyanis — névszerin* Tomcsák 
József, Orosz József, Csibéi- Imre és|Nagy And
rás szombaton érkezett meg Ssabolcsváírmegyé
ből, hogy holnap tovább utazzanak Bécsbe s 
onnan a kivándoriásí ügynökség közvetítésé
vel Amerika boldogabb ege alá. Budapestre 
érve, Tomcsák e kalauzolta utitársait a sógor
nőjéhez, akit Vaskó Juliannának hívnak, a 
képiró-ulcza 3. sz. a. levő házban lakik, 
állására nézve pedig — mint a szabolcsi 
atyafiak mondták — .naccsága.* A jó embe
rek itt akartak meghálni, de az éjszakát 
bizony a főicapitariyságon kellett tölteniö: ; 
meg pedig épen a háziasszonyuk, a naccsága 
miatt, akit épen ma délután jelentett föl egy 
ur, hogy a mellényéből, amelyet beszélgetés 
közben levetett, Julianna kilopta az arany
óráját és az aranylánczát. Természetesen 
ezért ment este 11 órakor a naccsága laká
sára a rendőr, aki aztán nemcsak a leányt 
magát, hanem a jóízűen horkoló négy ki
vándorlót is bekísérte. A fókapitányságon a 
négy atyafit megmoloztak, de az aranyóra 
helyett — amelynek a dolgában valamennyien 
vadenat ártatlanok voltak — csupán egy 
hamis útlevelet találtak náluk. A peches ki
vándorlókat visszairányitolták a szülő
hazájukba.

— Tenyészbikavásár Kassán. Az Abauj- 
tornamegyei Gazdasági Egyesület április 4.. 
5. és 6-ik napján Kassan díjazással egybe
kötött tenyészbika-vásárt rendez. A vásáron 
résztvehetnek: Abauj-Torna, Brrsod, Gömór, 
Sáros, Szabolcs, S/epes, Z miplénvármegy k. 
valamint Kassa város tenyésztői; azonban 
pénzdíjakra csupán abauj-tomaraegyei es 
Kassa városi, míg díszoklevélre minden ki
állító pályázhitik. Díjazni fognak 2—3 éves 
magyar, 1—2 éves telivér és félver nyugati 
faji.iju bikákat. Díszokleveleken kívül össze-* u 
2()o<» koronáig terjedő pénzdíjakat fognak ki- 
oszlunók; ezenkívül a kisbirtokosok állal 
tenyésztett bikákat atlaiudijakban fogjak 
részesíteni. A vasáron résztvenni szándékoz >k 
bejelentése legkésőbb április 1-ig, azokra 
nezve pedig, akik állatjaikat vasúton szállít
ják, marczius 20-ig az egyesület titkári hiva
talára elintézve, Kassára küldendő be.

— Veszett kutya marás. K-s György a 
vajai ev. ref. iskola tanulója hazulról a dél
utáni tanórára jött, amidőn egy kutya min
den ugatás nélkül reáugrott s ruháján keresz
tül karján néhány karczola-t ejtett fogaival. 
A kutya a tulajdonos szerint napokon at 
buskomor, magáb i vonulo volt s az állatokat 
üldözte, melyek elébe akadtak : több kutyát 
már előbb megmart. A megrémült gyermek 
segélyért kiáltott, mire többen ütő eszközök
kel a gyermek segélyére siettek, s a veszett 
kutyát agyon verték. A gyermeket orvoshoz 
vittek s a községi elöljáróság a járás orvosat 
s az állatorvost nyomban értesítette. A hely
ség összes kutyái elöljirosági rendeletre el
távolították.

— Megjelent .i „Minis ítészednek* okta
tásához Vaáay József .Gyakorló könyve*. 
268 oldal, 101 gyakorlattal a hebegök és 
selypek számára E könyvet minden tanító 
és szülő jói használhatja a hibás beszéli ü 
gyermekek oktatására. Ara 1 frt 50 kr. Az 
orsz. szaktanács bírálata után 10,628 sznm 
alatt a miniszter állal használata megengedve 
Kapható (szerzőnél Nagyváradon.) Lapunk 
szerkesz t őségé ben.

— Ritka halál. Cseprega István 1l éves 
iparos tanoncz e hó II -en éjjel gazdájánál 
Ántal János kovácsmester házánál az ár
nyékszékbe ölte magát. Másnap húzlak ki 
onnan holtan.
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— Czigánybanda a gőzfürdőben. Egy nagy
alföldi magyar városban esett meg az a mu
lattató dolog, amit elmondandók vagyunk. 
Nemcsak az a különös ebben, hogy ezúttal 
a czigányok gőzfürdőben voltak, hanem az 
a helyzet is, melynek folytan oda kerültek, 
meglehetős pikáns és szokatlan. A város elő* 
kelő tisztviselői, élükön egy bíróval, közösen 
elhatározták, hogy a szép M.-nénak éjjeli 
zenét adnak. Már éjjeli két órára járt az idő, 
mikor az imádásra és muzsikára méltó hölgy 
lakása elé értek. A füstös czigányok jóked
vűen húzták s az urak is tánczra perdültek 
az utcza során. Egyszerre csak egy dézsa 
mosogató víz ömlött a nyakukba. A lehű
tött gavallérok és az elázott czigánybanda 
most már csak arra gondoltak, miképen le
hetne „lemosni" e gyalázatot. Bevonultak 
egy félreeső korcsmába s ott kivárták, mig 
a gőzfürdőt megnyitották. Az urak egymás
után ugráltak a vizbe, akárcsak a békák, 
miközben ügynek sajátságos gondolata tá
madt. A czigánybandát levetkőztette, s bár 
ezek húzódoztak a fürdéstől, végül még is 
csak mindegyik more a kézébe vette a maga 
hangszeret, azutan ők is beálltak a vizbe. A 
banda ráhúzott s a fürdőzéssel egybekötött 
hangverseny mellett igen vidám tánczra per
dültek az urak, a legvidámabb az volt a mu
latságban, hogy csak egv-egy szál frakk volt 
rajtuk. A bácskai allűrökkel megáldott ura
kat csendzavarás miatt följegyezte a rend
őrség, de i dolgot óvatosan elsimították. — 
Azér városszerte sokat kacz ignak a gőzfür
dői hangversenyen.

— Furcsa törvények. Amerikában, hol a 
törvényjavaslatokat a kt pviselők terjesztik he, 
ezek ezt a kezdeményezési jogot ugyancsak 
kihasználják. Erinek egyik eredménye, hogy 
az L’nió államainak törvényhozásai elé minden 
evben furcsánál-furcsább javas atok kerülnek. 
Így Texas k« pviselóhaza most tárgyalja a 
törvényjavaslatot, mely su yos testi sértés el
követője nem büntethető akkor, ha táma
dója hazugnak mondta. Ha az Uoio 
minden államában hoznának ily törvényt, 
ugyancsak megszaporodjanak a bevert kopo
nyák. A „you are a lair“ -  maga hazudik 
— ugyanis nagyon népszerű szólásmódjuk az 
amerikaiknak. Minthogy pedig az öklözést is 
nagyon szeretik, ki ne fogna szívesen meg
ragadni az alkalmat, hogy eldöngethesse 
haragosát, anélkül, hogy becsukhassák érte ! 
Különben Georgia államban a törvény a 
.hazug" szó használatát egy évig terjedhető 
fogházzal es 1000 dollárig menő pénzbírság
gal sújtja, kivéve, ha a vádlott be tudja 
bizonyítani, hogy a vádló csakugyan — 
hazudott. Illinois uliam törv • nyhozasa elé 
javaslat lett terjesztve, mely az egy dollár 
kutyaadó alól minden háztartásban «*gy pat
kány logo borzebet fel akar menteni. Az indo
kolás kifejti, hogy e törvénynek milyen üdvös 
volna a hatasa. .Minden család kitanitana egy 
kutyát patkány fogdosasara és így ezek száma 
örvendetesen apadna. Wisconsiu állam tör
vényhozásában Hagget képviselő, különben 
agglegény, határozati javaslatot nyújtott be 
.hajadonok. ven lányok es férjes nők meg
védésére.* E javaslatban bizottságot kér ki
küldeni egy törvényjavaslat kidolgozására, 
mely megtiltja a szoros fűzést.

— Sátoralja-Ujhely rendezett tanácsú vá
ros. A belügyi kir. miniszter S.-A.-Ujhely 
rendezett tanácsú város szervezési szabály- 
rendeletét, az ellene beadott felebbezések 
elutasításával, jóváhagyván és megerősítvén, 
a tisztválasztó közgyűlés egybehivása s meg
felelő további intézkedés czéljából folyó hó 
9-én a vármegye alispánjához leküldötte. A 
rendezett tanácsú város tisztválasztó köz
gyűlése folyó hó 2f-er<* tűzetett ki. A pá
lyázati folyamodások beadásának határnapja: 
marczius 23.

— A Positivista könyvtár időközönkint 
kisebb-nagyobb kötetekben fog megjelenni, 
csinos kiállításban s bámulatos olcsó áron. 
Tartalmát egyrészt eredeti dolgozatok teszik, 
melyek a hazai viszonyoknak a positiv philo- 
sopliia s politika szempontjából való apreci-

atióját tárgy azzák. Másrészről és főke peri a 
Gom te Ágost által összeválogatott .Positivista 
könyvtár* egyes munkáinak fordítását nyújtja, 
pontos, hű és megbízható fordításokban. E 
könyvgyűjtemény a művelt nemzetek irodal
mában megjelent legkiválóbb művekből van 
összeállítva, s a kővetkező négy sorozatra 
oszlik: I. költészet es szépmüvészetek ; 2.
exact tudományok; 3. történelem, földrajz 
és memoire-ok; 4. philosophia, vallás, synt- 
hesis. A .Positivista könyvtár*-bán meg
jelenendő művek teljes czimsorozatát egyik 
legközelebbi füzetünk boritékán közöljük. A 
mi az 1. füzetben megjelent: .Nemzeti cul- 
tura és nyugati civilizátió* (czimü társadalom
iam essay-t illeti, abban szerző a magyar 
nemzet anyagi, szellemi és erkölcsi fejlődésé
nek az imént lefolyt millenium folyamán 
vázlatos rajzát adja. E részbeni appreciatiói- 
ban a szerző egyrészt a positiv philosophia 
mindjobban elismerésre jutó elveire, másrész
ről külföldi tartózkodása alatt szerzett szemé
lyes tapasztalataira támaszkodik. Feltétlenül 
szükségessé vált, hogy a milleniumi ünnepé
lyek alatt és után elhangzott dicsériádák után, 
elfogulatlanul, higgadtan s önáinitás nélkül 
vegyük szemügyre a tényleg létező állapoto 
kát minden téren, a régiek híres axoinája 
alapjun: noscete ipsutn. A helyes önismeret, 
úgy az egyéni, mint a nemzetlétben egyedüli 
alapja s helyes továbbépítésnek. Szerző nem 
törekedett hízelegni a közvéleménynek, de 
nyíltan, és elfogulatlanul előadja nézeteit, 
melyek első olvasásra talán kellemetlenül 
érintenek, de a teljes jóhiszeműség s őszinte 
hazaszeretet, mely a kritikus megjegyzések 
között elő-előcsillan, csakhamar kibékíti az 
olvasót azzal, ami a nemzeti öntudatot külön
ben talán sértené. A füzet igen csinos kiállí
tása mellett rendkívül olcsó: 30 kr. Kapható 
a kiadó: Révai Leónál és minden könyv- 
kereskedésben.

— Mire jó a léczkerités? Tudós kémiku
sok sokat törték már a fejüket azon a 
dolgon, hogy lehetne megakadályozni az 
olyan illatok terjedését, melyek épen nem 
hasonlítanak Sirasz rózsaligeteinek édes lehe
letéhez. Próbát tettek mindenfele maró, fer
tőtlenítő folyadékkal, de ennek az eljárásnak 
csak az lön az eredménye, hogy a levegőben 
az eredeti illat helyet más parfume terjed e l; 
ha nem is oly egészségtelen, de legalább is 
olyan orrlintoritó. Nos, a tudomány e nehéz 
problémáját most egyszerre megoldotta Bihar- 
megyében Vaskóit község elöljárósága, meg 
pedig oly egyszerű-n. hogy az ember szinte 
eláinul rajta : hogyan is nein jutott ez a mód 
mindeddig a tudósok esze be ? l’gy történt a 
dolog, hogy Vaskohón az erdész százh itvan 
darab kövér kocái tart s a barátságos altatok 
oly gyönyörűséggel lubickoltak az ottani Baj 
patak hullámaiban, akár a klasszikus kor 
nimfái az Olyimpus völgyének csevegő vizei
ben. Mondanunk sem kell. hogy a környék 
levegője nem olyan volt, mint egy pacsulis 
holté, elannyira, hogy még a jámbor falusi 
gazdák is fölháborodtak, pedig ók mar hozzá 
vannak szokva az ilyen aromához. Panaszukra 
a magisztrátus is foglalkozott a dologgal es 
a következő drákói végzést hozta:

.Több községben lakos panasza foly
tán, mely szerint N. N. Vaskohi erdész 
százhatvan darab sertése a környék leve
gőjét megfertőzted: utasittatik nevezett 
erdész, mikép a patak két partján haladék
talanul másfél öl magas léczkeritést alkal
mazzon. hogy így ez által a kellemetlen 
szag tovaáradása megakadályoztassék.*

Es a magisztrátus nyugodt volt, hogy 
most már eleget tett a higeniának, a másfél 
öl magas léczkeritesén csak nein fog az 
átkozott szag átmászni? De az erdész nem 
nyugodott bele a dologba, és ineglölebbezte 
az ítéletet a közigazgatási bizottsághoz, ahol 
persze nagy elismeréssel fogadták a vaskóin 
magisztrátus uj vívmányát a fertőtlenítés 
térén. Csodálatos azonban hogy mégis azt 
határoztak, hagy a léczkeritést el kell hordani 
s az erdésznek el kell tiltani, hogy koczái 
a patakban hidegvíz*kúrál használjanak. Akadt

ugyan a hiharinegyei közigazgatási bizott
ságban egy jókedvű férliu, aki fölvette az 
ideát, hogy van ám a szag tovaterjedésének 
magakadályozására még a léczkeritésnél is 
alkalmasabb mód. Üttesscn föl a vaskohi 
elöljáróság a patak két partjára tilalomfákat, 
ilyetén föl Írással:
.A kellemetlen illatoknak ezen a helyen tú l
terjedni szigorú büntetés terhe mellett 

tilos*
— Zenés levelezőlapok. A most annyira 

kedvelt képes levelezőlapok sportja arra kész- 
tette a Rózsavölgyi és Társa udvari zenemű
kereskedő czégel, hogy a kiadásában meg
jelent zeneujdonságokat levelezőlapokon díj
talanul mutassa be nemcsak a vevőinek, 
hanem mindazoknak, akik a ezég kiadványai 
iránt érdeklődnek. Elégséges, hogy ebbeli 
kívánságukat pontos megjelölése mellett a 
ezégnek egy levelezőlapon jelentsék he.

— Apis. Az apis-bika az egyiptomiak 
szent állata. Erőteljes, magas, liszta fehér, 
szépszarvu állat, homlokán csillag. Hátára, 
nyakára meg odafestettek a kiterjesztett 
szárnypárt, a nap jelképét. Es énekszót kezd
tek tiszteletere, áldo/tak előtte és hozzája 
fohászkodtak. Nagy volt a tisztelete, mint 
akár a fehér elefánté a hinduknál. Ha el
pusztult, nagy ünnepélylyel temették el a 
Ser.ipeion pompás sirkamráiba. A görög 
hagyomány azt tartja, hogy Dareios épen 
akkor ért Meinphisbe, amikor egy apist 
temettek Hogy az egyiptomiakat megnyerje, 
rögtön KM) arany talentumot ígért annak, 
aki felfedezi az uj apist. Aztán elment Flali 
templomába, s meghagyta, hogy az ő szob
rát állítsák fel a Sesostrisé melleit. A papok 
vonakodtak, inért Dareios nem értette el 
tetteivel Sesostrist. .Majd elfogom, ha annyi 
ideig élek*, felelt a király : Önérzete nem 
hatotta meg az egyiptomiakat, de az igen, 
hogy babonásoknak hódolt s keiestette az 
uj apist. Ezért hat nagy törvényhozójuk közé 
sorolták öt az egyiptomiak. Ez érdekes, — 
mert örök emberi — episodot a Nagy Képes 
Világtörténet 17-ik füzetében olvassuk. Az 
egesz 12 nagy kötet lesz. A gyönyörű művet 
Marczali Henrik szerkeszti. Az első nagy 
magyar világtörténet. Egy kötet ára remek 
kiállításban, di-zkötésben 8 írt, kapható 
re.-zletfizetesre s füzetenként is. Egy tüzet ara 
bármely hazai könyvkereskedésben 30 kr.

C S A R N O K .

A harm adik.
Előkelőén berendezett szoba. Divatos 

angol bútorok: nehez selyem függönyök. A 
kandallóban meg parázs csillog. Kis asztal, 
rajta könyvek, újságok. Az asztal mögött 
pamlag jobbról. Balról két karosszék. Jobb
ról zongora. A háttérben két ablak, melynek 
tábláit színes úvegfestmenyek díszítik. A két 
ablak között virágállvány.

Jobbról van a bemenet: balról az ajtó, 
mely felig nyitva van, a hálószobába vezet. 
Az asztalon lámpa eg; világát a zöld selyem- 
ernyő tompítja.

Éjjel van.
A szoba üres. Kívül csöngetnek. Han

gok, léptek hallatszanak. A térj és az asz- 
szony belép. Az utczárol jönnek; az asszony 
vállán kis köpeny lóg, fejét csipkekendö 
fedi; a férj téli kabátban, kezeben látcsővel. 
A szobaleány kiséri őket és segít a vetkó- 
zésnél.

A férj: Milyen hidegség, akár Szibériá
ban. Na legalább jól befűtött itt ? (Odaadja 
kabátját, kalapját.) Itt a kalapom, kabátom. 
Keresett valaki ?

A szobaleány: A borkereskedőtől hoztak 
huszonöt palaczk bort; s a nagyságos asz- 
szony divatárusnője a kalapot elküldte.

Az asszony: (leveti köpenyét) Tegye 
csak rögtön a szekrénybe, de vigyázzon, ne 
hogy elgyúródjék. A kalapot vigye addig a 
hálószobába.
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A szobaleány: Parancsára, asszonyom. 

Méltózlattak vacsoráim, vagy talán terítsek?
Az asszony: Már vacsoráltunk. Lefeküd

het, nincs többé szükségünk semmire. De 
rakjon csak a kandallóba. (A szobaleány 
éleszti a tüzet s nehány hasábfát dob a 
parázsra.)

A férj: (az órát nézi.) Éjfél elmúlt; . . . 
tulajdonképen ostobaság volt színház után 
orfeumba menni: de oly szükségét éreztem 
annak, hogy szórakozzam. (A szobaleány
hoz.) Még hozhatna egy palaczkkal az uj 
bőrből . . . adjon hozzá két poharat. Meg
kóstoljuk. Nemde, Lola? A szobaleány el. A 
férj végignyujtózik az egyik karosszékben. 
Rövid szünet után.) Tudod, édes, ezek a 
franczia erkölcsi és házassági drámák tulaj
donképen nem érnek semmit. Csupa tette- 
tes, ámítás az egész; s hogy a szerző valami 
nyakatokért problémát bebizonyítson, oly 
szemfényvesztést visz véghez, mint valami 
kókler. Pedig a helyzet oly világos. Már az 
első felvonásban tudom, mi lesz a darab 
vége. .S azt hiszem mindig, hogy maguk a 
szereplők is tudják. Hat akkor oly komikus 
nézni, mint vergődnek három felvonáson 
keresztül.

Az asszony: (a kandalló előtt lábát me- ! 
légit ve. háttal ül a férjnek.) Hazug, szenzá- ; 
czios, valótlan a darab . . .

A  férj: Magad i« észrevetted . . .
Az asszony: . . .  És mégis mily külö

nös halassal voltak reáin évekkel ezelőtt, 
mikor Parisban voltam nászuton Róbert- 
tel . . .  A Rejane játszott . . .  és a Ber- 
nard . . .  és én akkor mindent oly termé
szetesnek tartottam . . . Tudod, én azt hi
szem, a mi légkörünk, a kedélyünk nem al
kalmas az ilyen könnyed dolgokra . . .  És 
akkor . . . akkor még fiatal voltam . . .  A 
fantáziám . . . hisz annyi minden összeját
szik . . . Emlékszem, magam is szerettem 
volna ilyen regényt átélni . . . (Szünet. A 
-zobalcany a borospalaczkot hozza a poha
rakkal. Az asztalra teszi és távozik.)

A férj : (erőltetett jókedvvel.) . . . Ördög 
vigye ezt az egész komédiát! . . . Unthetek 
neked is ? . . . Óreglegeny: kissé fanyar lesz 
már . . i'felelőiti a poharakat: megkóstolja 
a bort.) Igen a regi fajta . . . Igen, most 
meg csak a szivart, igy . . . L,ola, miért 
ülsz oly távol (Ölein . . . nem jönnél köze
lebb? jer ide .1 purnlag sarkába . . . (Az 
asszony faradtan felkel ; odakuporkodik a 
pamlagra s fejet a térti vállára hajtja. A férj 
mindkét karjavai átöleli.)

A férj: Látod, ezek a legboldogabb 
órák: itthon egyedül veled, te itt ülsz kö
zelemben s en csókolhatom selyem hajadat, 
igy . . . (megcsókolja) . . .  a kandallóban 
tűz lobog . . . oly boldognak, megelégedett
nek érzem magamat. Egész éjjel igy elülhet
nek. Mond, szeretsz? (Az asszony bágyad
tán mosolyog s megcsókolja. A szobaleány 
belép; a kalapskatulával végigmegy a szobá
ban. Az asszony elhúzódik; a férj idegesen 
•lohol a pamlag támláján. Szünet.)

Az asszony: Tudod . . . ep ina két éve, 
hogy észrevette . . . ma mindig reája gon
dolok. Az elöhb, hogy a Mari oly halkan és 
hirtelen bejött . . . egyszerre csak azt gon
doltam . . . Róbert is mindig oly hirtelen 
es nesztelenül járt . . . Emlékszel, mikor 
utoljára egyszerre csak előttünk állott . . . 
.S mi azt mondtuk neki, hogy te csak reája 
varakoztál a könyvek miatt . . . Szerda 
volt . . . igen . . . igen, szerda tua két 
eve . . .  és szombaton . . .

.4 férj: (hevesen) Igen . . . gyógyítha
tatlan betegség miatt . . . hisz ő maga irta 
a levélben . . Különben is akkor nem ve
hetett észre semmit s a levelekben nem ál
lott semmi . . .  (A szobaleány a hálószobá
ból jön. A férj néhányszor végigsimitja hom
lokát; aztán kiiszsza borát, s a poharat rög
tön telitölti. Szünet.)

A férj (kényszeredett vidámsággal): Em
lékszel a bohóczokra az orfeumban. Kitűnőek

voltak. Mikor egyik a másik hátára kötötte 
a csengetyüt s u szegény, mint a bolond, 
keringett maga körül, hogy megtudja, hol 
csilingel a csengetvü . . . Pompás volt . . . 
mennyit kaezagtam! (Iszik.) De te nem is 
iszol, nem ízlik a bor ?

Az asszony : Igen . . . majd iszom . . . 
Akarod az újságokat? (Valami dalt dudol.) 
Tudod, inkább most próbálom meg a kala
pot. (Bemegy a hálószobába; hallatszik, a 
mint a sötétben motorázik. Rövid idő múlva 
megjelen az ajtóban.) 1 livtál ?

A férj: Nem.
Az asszony: De valaki hivott. Világosan 

hallottam, hogy valaki nevemen szólított . . . 
Nem találom a kalapot . . . Oly sötét van 
benn . . . van gyufád ? . . . Vagy nem ke
resnek együtt? (A férj felkel, gyufát gyújt s 
a hálószobába lép. Beszédük kihallattszik. 
Nemsokára kijönnek. Az asszony a kalap
dobozzal kezében a tükör elé lép s felpró
bálja a kalapot. A férj ismét a pamlag sar
kába húzódik és nézi az asszonyt.

Az asszony : Hisz ez az asszony nem is 
változtatott semmit a kalapon, ügy hozza 
vissza, a hogyan odaadtam.

a . férj: Nem montad édes, hogy mit 
változtasson rajta ? Én nem is ismerem ezt 
a kalapot. Uj ?

Az asszony: Már több mint hároméves 
. . . Meg . . . még abból az időből van . . . 
de azóta nem hordtam. Most változtatni 
akartam valamit rajta; de, úgy látszik, nem 
lehel. Már uj korában is rossz volt.

A férj: Nos akkor tedd el . . . a többi 
I öreg holmikat is . . .

Az asszony: Nem tehetem . . . annyira 
csüngök rajtok. (Szünet. A hálószobában az 
óra félegyet üt. A férj lassan fütyörészget.)

Az asszony. Nem akarsz még lefeküdni ?
A férj: Igen . . . később. Zongorázhat

nál valamit. Valami vígat, keringőt . . .
Az asszony. (a zongorához megy, ki

nyitja; azután meggondolja magát.) Most 
éjjel félegy órakor? Azután nem is játszha
tok vígat . . . két húr elpattant s a han
goló még nem volt itt. (Becsukja a zongorát.)

A férj: Hm.
Az asszony : Szóltál ?
A férj: Nem.
Az asszony (rémülten >: N'*zd, milyen 

| köd ez . . .
A férj (izgatottan): Látod, hogy szíva - 

; rozok! . . . Csodálatos; egy cseppet sem 
vagyok fáradt . . . fenmaradok . . .  te lefe
küdhetsz, ha akarsz . . .  én úgy sem tudnék 
aludni . . . alighanem a bor izgatott fel . . .

Az asszony: Miért beszel ily hangon ?
A férj (idegesen kiabál): Milyen han

gon? Hát a rendes hangomon. Azt hiszem, 
rosszul hallasz : úgy beszélek, rnint máskor. 
(Szünet.)

A férj izgatottan jár fel s alá; az asz- 
szony a virágokat nézegeti.

Az asszony. E/.ek a virágok itt egészen 
elhervadnak; átültetem őket friss földbe, talán 
akkor megmaradnak.

A férj: (leül) Jer; jer ide, a pamlagra. 
Beszeljünk őszintén, mert ezt közöttünk tisz
táznunk kell. (Az asszony leül.) Maradjunk 
nyugodtak es higgadtak; de legyünk nyíltak, 
mert csak igy juthatunk közelebb egymás
hoz. — Köztünk van valami: egy szakadék, 
melyet át nem merünk lépni . . . talán csak 
egy gondolat . . .  egy sejtés . . . vagy talán 
semmi . . .  És ettől szabadulnunk kell, hogy 
boldogok lehessünk . . . 0  meghalt . . . mit 
akarhat még tőlünk ? Mierl zavarja boldog
ságunkat, hisz mindkettőnket szeretett. Teged, 
mint feleségét, engem, mint bíráljál. — És 

' mégis közülünk áll, elfojtja szivünk dobogá- 
I sál . . . Reája gondolunk, a cselekedetére . . . 

s ez elűzi körünkből a beket, boldogságot . . . 
(Hirtelen felugrik s az ajtóhoz rohan. Kívül 
sötétség.) Van itt valaki? Tisztán hallot
tam . . . nem vettél észre semmit?

Az asszony. (tétovázva) Nem tudom . . .
A férj: Hm, különös. (Gyertyát gyújts 

kivilágit. Az ajtóban a gyertya elalszik.) Ter
mészetesen itt megint óriási a légvonat! (Le
teszi a gyertyát s az asszony mellé ül. - 
Szünet. Majd közelebb húzódik hozzá s meg
fogja kezét.) Látod, hogy úgy szeretlek s 
mikor elvettelek, azt hittem, hogy a legbol
dogabb ember vagyok a földkerekségen . . . 
És azok is lehetünk, igen boldogok . . . bol
dogok, csak híznunk kell egymásban . . . 
elfeledni a múltat, s uj életet kezdeni. Nem 
is gondolod, mennyire imádlak ; s csak azt 
a boldogságot óhajtóin, melyről mindig ál
modtam . . . Es elérhetjük a boldogságot, 
ha újból kezdjük . . . Akarod Lola, édes 
Lolám, feleségem? (Megöleli.)

Az asszony: Akarom.
A férj: Ah! (Karja mereven lehull; az 

asszony eleinlén csodálkozva tekint reá; az
után megérti. Tenyerébe rejti arczát és sir. 
A hálószobából kihallatszik, a mint a szél 
felránt egy rosszul elzárt ablakot s élesen 
besivit a szobába. Nagy szünet.)

A férj: Milyen hideg lett itt egyszerre .. . 
onnét a hálószobából jön . . . Ah, a szel 
egy ablakot szakított fel . . . Van még tűz 
a kandallóban? . . . Oly hideg van itt . . .

Ú tm utatás  a szőlőmű
velésre.

Egy vaskos, pazar bőkezűséggel kiállí
tóit könyvet bocsátott ki a magyar földmű
velésügyi miniszelerium. A könyv czélja uta
sításokkal látni el azokat, akik a szőlőműve
lésnek nemzetgazdaságilag annyira fontos 
munkájában akár elpusztult szőlők felújítá
sával, aka uj szőlőtelepitvények létesítésével 
részt kivannak venni. A (00 oldalra terjedő 
könyv 143 ábrával és 262 rajzzal könnyíti 
ineg a megért hetest s utasításainak a gya
korlatban való alkalmazhatását. — Ehhez a 
valóban nagybecsű könyvhöz maga Darányi 
Ignácz földinivelésúgyi miniszter irt előszó*, 
amely egész terjedelmében a következő :

Korunk szőlőimvelése nemcsak költsé- 
; ge>. hanem szakavatott inunkat is igényel, 

mert a lillokszera áltál elpusztított hegyvi
déki szőlőink helyreállítására a mi viszonyaink 
között csak oly két mód kínálkozik, n • elv
nek alkalmazására nem elégséges sem a r yi 

; szőlőültetesi eljárás áltál feltételezett beru- 
1 házás értéke, sem a régi kezdetleges, sok 

tekintetben helytelen művelési rendszer isnie- 
| rete. A mai viszonyok közt nálunk alkal- 
! mazható két szőlő felújítási mód egyike: ame- 
1 rikai fajtájú alanyon készült szőlőoltványok 
: ültetése; a másik: honi (európai) fajtával 
| ültetett szőlőnek szénkénegezéssel való feu- 
’ taitása. Hogv ezen két mód közűi hol és 
' minő viszonyok közt alkalmazható kellő si- 
I kerrel az egyik, hol a másik s hogy a siker 
| biztosítása érdekében minő munkát kell tel- 
I jesitenúnk és minő különleges iniveleteket 
i kell végrehajtanunk, azt a szölőmivelésnek 

amaz ismereteivel s ama gyakorlatával, amely 
apáink idejéből szármázott at reánk, sem 
meghatározni, vagy m?gbirálni, sem megva
lósítani nem vagyunk képesek. A változott 

j viszonyok részletesebb es belterjesebh mun- 
! kára, gondosabb növelésre s különleges eljá- 
j rásokra s fogasokra utalnak és kénytelenek 

vagyunk gyors es nagy léptekkel haladni a 
folyton fejlődő szakismeretek tág mezején, 
ha el akarjuk érni azt, hogy az elpusztult 
szőlő helyébe uj szőlőt állítsunk s abból oly 
terméseket biztosítsunk maguknak, a melyek 
értéke a tetemes befektetési költséget fedezi 
s fáradalmainkat is megfelelő vállalati nye- 

| reséggel jutalmazza.
Törekvésem, hogy a szőlőmivelés es kü

lönösen az elpusztult szőlők helyreállítására 
! nélkülözhetetlen gyakorlati szakismereteket 
j terjeszszem. egyik irányban e s  részben meg

valósul a jelen .Útmutatás* kiadásúval.
Czélja ezen „l'tmutatas'-nak egyrészt, 

i hogy általánosságban vezérfonalul szolgáljon
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a szőlőmivelőknek az elpusztult szőlők hely
reállítása s a helyreállított szőlők mívelése 
kérdésében; czélja másrészt, hogy kiegészí
tője legyen ama mívelési tervnek, a melylyel 
az 1896. V. t.-cz. rendelkezései alapján köl
csönben részesített szőlőbirtokosok az előirt 
munkák szakszerűen helyes teljesítésére kö- 
teleztetnek. A szőlőmivelési munkanemeknek 
s egyes munkáknak ebben az „ Útmutatás* • 
bán foglalt leírása képezi a mértéket annak 
elbírálására és megítélésére, hogy a kölcsön
ben részesülő szőlőbirtokos a mívelesi terv
ben előirt munkanemeket s egyes munkákat 
a teljesítés helyessége s czélszerüsége tekin
tetéből megfelelően hajtotta-e végre? (Lásd 
az 1896: V. t.-cz. végrehajtása iránt 1>>9C. 
évi szeptember hó 25-én 60,900. szám alatt 
kiadott rendeletem 9. í$-ának utolsó bekez
dését.)

A jelen „Útmutatás* szerkesztésére a 
vezetésem alatt álló minisztérium illetékes 
osztályának felügy ele mellett Engelbrecht Ká
roly központi szőlészeti és borá-zati főfel
ügyelő vezetése alatt Mórágyi István nagy- 
enyedi, Kosinsky Viktor tarczali és Balassa 
István bihar-diószegi vinczeliériskolai igaz
gatókból és Racz Sándor központi szőlészeti 
s borászati felügyelőből álló szerkesztő-bizott
ságot alakítottam. Ez a bizottság, a melynek 
minden tagja már számos év óta a közpá
lyán eredménynyel működő szakember, ösz- 
szegyüjtötte a sző löm ive lés, különösen az 
elpusztult szőlők helyreállítása összes kérdé
seinek anyagát, kiválasztotta abból mindazt, 
a mit evek során szerzett tapasztalatok honi 
viszonyaink közt igazoltak es megvizsgálván 
a tapasztalati jelenségeket s eredményeket 
az elméleti ismeretek megvilágításában, meg
állapította azokat a tételeket, a melyek ösz- 
szefoglalásából a szőlőm ívelés mai rendszere 
— honi viszonyainkra alkalmazva — alakul.

Az ebbe az „Útmutatásába foglalt 
alaptételek tehát po-itiv hasisát alkotják 
amaz eljárásnak, a melyet az elpusztult sző
lők megújítása s a megújított szőlők inive
tése térén az eddigi tapasztalatok igazolá
sára szerint követnünk kell. A mi ezen túl
terjed, annak kutatása, megfigyelése s kide
rítése feladata lesz a szőlészeti kísérleti állo
másnak, amelynek szervezésével épen fog
lalkozom. k

Ez a kísérleti állomás lesz hivatva arra 
is, hogy az eddig szerzett tapasztalatokat, 
az elméleti ismeretek segélyével teljesítendő

kutatások nyomán, tudományos alapon fej- 
leszsze s bővítse s folyton újabb anyagot 
szolgáltasson a gyakorlatnak a szakszerű 
szőlőmiveles előbbre vitelére.

Sok szőlőbirtokos lesz abban a hely
zetben, helyzetben, hogy a jelen „Útmuta
tásában foglalt tanácsok s útbaigazítások 
daczára sem fogja a leghelyesebb utat és 
módot választhatni, mert azt az ezer és ezer 
különféle esetet s azt a számtalan kérdést s 
árnyalatot, amelyet a gyakorlati élet hoz 
felszínre, mind előre látni s behatóan tár
gyalni nem lehetséges. Ezért minden szőlő- 
birtokos, aki azt tapasztalná, hogy a jelen 
„Útmutatásában foglaltakból kimerítő fel
világosítást nem meríthet, vagy hogy az 
eredmény nem igazolja ezen „Útmutatás* 
tartalmát, daczára annak, hogy az eredmény 
nem igazolja ezen „Útmutatás* tartalmát, 
daczára annak, hogy mindenben pontosan 
követte annak rendelkezéseit, leghelye
sebben cselekszik, ha az illetékes kerületi 
szőlészeti s borászati felügyelőhöz fordul, 
ki vagy maga fogja megadni a szükséges 
tanácsot, vagy azt az erre hivatott helyről 
beszerzi.

A jelen „Útmutatás*-* azzal az óhaj
tással bocsátom a közönség rendelkezésére, 
hogy annak a szőlőbirtokosok minél számo
sabban hasznát vegyék s alkalmazásának 
eredményt t minél gazdagabb szüretekben ta
pasztalják. Bizalommal fordulok különösen a 
lelkészekhez s a tanítókhoz, mint a kiknek 
leginkább van alkalmuk a népre hatni s azt 
hasznos munkára vezérelni, hogy a jelen 
„Útmutatás** nyomán a közvetlenség utján 
világosítsák fel a kisgazdákat a szőlőruivetés
nél szükséges eljárásról.

Bárki is. aki szőlőjét helyesen újítja rneg 
és miveli, úgyszintén azok is. akik a népet •• 
tekintetben helyes tanácsokkal látják el, 
mindannyian munkatársaim es közreműköd
nek annak a nagy nemzeti munkának telje- 
sitésenel, hogy hazánk szőlömivelese virág
zóbb. szőlőhegyeinek lakossága eleged*-Itebb 
és jobb sorsban legyen, mint valaha volt.

Budapesten, 1898. évi november 5-én. 
Darányi Ignác/., 

lódmivelesúgyi m. kir. miniszter.
A valóban hézagpótló mű ára csekély 

1 korona s megszerezhető minden gazdasági 
egyesületnél, szőlészeti, borászati és Olokszera 
elleni Védekezési egyesületeknél, továbbá sző
lészeti es bora*zati felügyelőknél.

Lelkészeknek és tanítóknak, akik ez iránt 
egyszerű levélben, vagy akár levelezőlapon 
a földmivelésügyi in. kir. minisztérium sző
lészeti osztályához fordulnak, ez a kiválóan 
értékes és szép mű ingyen küldetik meg.

Mi, akiknek alkalmunk volt e nagy gond
dal összeállított művet áttekinteni, melegen 
ajánljuk mindazok ügyeimébe, akik szőlőmű- 
veléssel szakszerűen és gazdaságosan óhaj
tanak foglalkozni, habár csak hasznos mel
lékfoglalkozásként is.

Különfélék.
Amerikai humor. A Clevelandban meg

jelenő „Szabadság* közli a következő ameri
kai szellemességeket:

— Rendőrhumor. Első színész (az ulczán): 
Te akarsz kollégám lenni, te csepürágó, te !

Második színész: Inkább te szorulsz a 
barátságomra, te lump, t e !

Rendőr (oda lépve): Uraim, kérem, ne 
itt az ulczán tartsák a próbáikat.

— Lelkiismeretes. Útonálló (a rablóit 
pénzt számláivá): Tizenöt forint épen . . . 
nos hordja cl magát!

Utas (távozik, de kis idő múlva vissza
tér): Bocsánat, tizenhat forintnak kell lenni.

— Meggondolatlan. Vendég: Nagyon ki
merüli nők látszol mar ma, tálán sok unal
mas látogatód volt?

Háziasszony: Nem, te vagy az első.

Nem szükséges. Ur: Jancsi, hozd ide 
csak a konyakot. Ott a palaczk fenn, jobbra 
a szekrényben, a másik szobában. De gyer
tyával menj be.

J.incsi: .Vem szükséges. Sütetben is meg
találóin.

P iacz i á ra k .
— Márcziun |A. —

Búza . . . . 9.10 9.15.
Ro/.s . . . . 7.10 7.20.
Árpa . . . . 5.60 5.60.
/..ib . . . . 5.70 5.75.
Tengeri 4.25 4.35.
Paszuly . . . — .— — .
Szesz literenként H ', 08'/,.

Hirdetmény.
Van szerencsém a n. é. közönségét tisz

telettel értesíteni, hogy

táneztanitasi óraimat
az ág. ev. központi eiemi iskola dísztermé
ben folyó évi márczius hó I l-en, szombaton 
megkezdtem.

Tanmódszemu annyira ismeretes, hogy 
szükségtelen azzal bővebben foglalkozni: tö
rekszem mindég a korral haladni, nem létezik 
újdonság e téren, melyet külföldi ismeretsé
gem nyomán azonnal meg ne szerezzek.

Ó ráim at ismét úgy rendezem be, hogy 
egyik nap a kezdőknek, másik nap a hala
dóknak fogok előadást tartani, hogy tanít
ványaimnak elegendő idejök legyen iskolai 
teendőiket is elvégezni.

B eiratások eszközölhetők délelőtt 8 órá
tól 10-ig, délután 2 órától 4-ig lakásomon: 
kállói-utcza 9. szám, Ungár Lajos úr házá
ban (Mendek-féle ház). 146—2—1

Magamat és iskolámat a n. é. közönség 
becses pártfogásába ajánlva, vagyok 

mély tisztelettel
Nyíregyháza, 1899. márczius hó.

Alföldy Károly
oki. tá n ezta n ifó , a m a/jyarorxzági 

tá n ez ta n itó k  fijj/cxHletének a le l m i ke, 
é» a  r iz*ga-bi$ott»<ig tagja.

|  K E I N E K  F E  O K A
| N Ó I  D IV A T A R Ű S A IÓ .

MV KoUzlet: l ) K H H K C / . K > i ,  Kossuth-uteza ti.

F ió k U zIrt! N Y Í R E G Y H Á Z Á N ,  Pazonyl-o tcza,
Maár-fele ház. a volt „Európa* szálloda tőszomszédságában.

Szives tudomásara hozom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség
nek, hogy N yíregyh ázán , F a zon y l-n tc iá n , M aár-féle házban debre- 
czeni üzletemmel kapcsolatos

női és gyermek kalapárú üzletet
nyitottam és már az álén tavaszra  raktáramat a legdivatosabb női m odell 
és gyerm ek-kalap  újdonságokkal igen dú.an elláttam. Igyekezni fogok, 
hogy Debreczenben már kivívott jó hírnevemet itt is érvényre juttassam.

Szükségét láttam annak, hogy helyben egy elegánsabb. Ilnomabb 
női d lvatáni fiók-üzletet létesítsek, mivel itt eddig egy kizárólagos ilyen 
Qzlet nincs.

Mint divatárusnó szakértelmem és elösmert ízlésemnél fogva a leg
messzebb menő igényeket is kielégíteni fótörekvésem leend, kérem a n. é. 
közönség pártfogását.

Elvem mérsékelt árak mellett elegáns, linóm árukkal szolgálni. Gyász, 
kalapokat I -  í  óra alatt elkészítek és ilyeneket készén raktáron is tartok

Tisztelettel
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S0-6 -á  nói divatárusnó, Dsbreczen es Nylrngyháza.
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Nyomatott Nyíregyházin Jóba Klek könyvnyomdájában.


