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Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képv. van.

Hol a legfőbb hiba.
1909 ben behozatott Magyar- 

orszagba Ansz1 riából 1.317,749,000 
korona értékű áru, 108.291,000 
koronával több mint az előző 
évben.

(Orsz. statisztikai hiVatal)

Midőn az Ausztriától való függésünk 
nyűge ellen küzdünk, megfeledkezünk 
azon hibákról, melyek függetlenségünk 
ki v ivasát, nemzetünk boldogulását, lehe
tetlenné teszik.

Nagy hiba, hogy a küzdők seregében 
a legtöbb ember vezér szeretne lenni 
Innen van az a folytonos bizalmatlanság, 
egymás ellen való torzsalkodás, mely 
az eredményes munkát meghiusitja Ezért 
van, hogy a pártoskodásban levő pártok 
legtöbbször személyi érdeket támogatnak. 
Nem történhet nálunk olyan számítás, 
melynek keresztülvitelére magyar embert 
ne lehetne kapni.

De mindettől eltekintve, annyi hibánk, 
bűnünk van még, hogy igazán csoda, 
hogy ennyire is boldogulunk. Folytonosan 
szidjuk Ausztriát, szidjuk a külföldet, 
hogy miatta nem haladhatunk Ugyan
akkor nem azt tapasztaljuk-e, hogy pén
zünket szándékosan dobáljuk az élelmes 
külföldnek? Ha beszélünk, jólesik idegen 
szavakat használni. Viseletűnk akkor tet

szetős, akkor divatos, ha az anyag, a 
szabás külföldi. Bár ez igy van, mégis 
mellünket verjük, kiabálunk, hogy a kül
föld miatt nem boldogulunk.

Hazánk földje a gondviseléstől meg 
van áldva Mit érünk vele ? A magyar
föld termését elvesztegetjük olcsón s a 
külföldön történt feldolgozás után vissza 
vesszük drágán. Lehet-e ennél képzelni 
fonákabb gazdálkodást ? Mi nem akarjuk 
észrevenni, hogy a nemzet boldogulásá
hoz nemcsak panaszkodás, hanem szor
galom és takarékosság is kell. Gyerme
keinkkel megtömjük az iskolákat, hogy 
tanult emberek, urak legyenek. Iskolázott 
és tudákos emberek dolog nélkül csatan
golnak, lármáznak és szítják az ellensé
geskedés tüzét. Ugyanakkor gyáraink és 
munkásságot követelő üzleteinkben, ide
geneket tartunk.

Nincs az a nemzeti viselet, melynek 
zagyvaléka feltalálható ne volna öltözé
künkben. Mindenben, még háztartásunk
ban is, a külföldet majmoljuk s ugyan
akkor zúgolódunk, hogy a külföld miatt 
nem élhetünk boldogan. Külföldre járunk 
üdülni, fürdőzni. A gyermekeink kezébe 
adni szokott játékszerekért milliókat adunk 
ki. Bár ez igy van, nem ismerjük be 
hibáinkat és azt, hogy magunk vagyunk 
saját bajainknak okozói.

Ha azt akarjuk, hogy politikai küz

delmünk sikerre vezessen, fel kell szaba
dítani önmagunkat a pártoskodás álka 
alól. Ne becsülje túl magát senki s álljon 
félre, ha magánál különb embert lát. Le 
kell vetkőzni a hiúságot, önzést, a hatalmi 
vágyat, mely rossz tulajdonságok a nem
zet ügyeinek továbbravitelét hátráltatják. 
— Ha e nemzetet az egység, összetartás 
szelleme hatja át, nem fog velünk pac
kázni senki és siker koronázza önzetlen 
törekvéseinket.

Ha boldogulni akarunk, érzelemben, 
nyelvben, viseletben igazi magyaroknak 
kell lennünk. Van nekünk mindenünk, 
csak tanuljuk meg feldolgozni. Ha ezt 
tesszük, akkor millióink nemcsak itthon 
maradnak, hanem tőlünk vásárol a kül
föld. Igen, de akkor el kell sajátítanunk 
azon ügyességet, szorgalmat, melyet a 
külföldieknél tapasztalunk. Ez nem lehe
tetlen, hiszen a magyar tanulékony, csak 
ismerje be, hogy a munka nem szégyen. 
Erre annál nagyobb a szükség, mert az 
általános elszegényülés dologra kényszerit.

Szóval, ha élni, boldogulni, fejlődni 
akarunk, szakítani kell az eddigi szo
kásainkkal. Ma már pártoskodásból, kor
teskedésből elvek forgatásából megélni 
nem lehet. Félre kell dobni a telhetetlen 
divatot, mely kiforgatja a magyart ma
gyarságából és kiforgatja zsebét az utolsó 
fillérből is. Meg kell szokni a munkát,

T Á R C A ,
f rm u sk á m h o z !

Lásd én egyetlenem, Téged kerestelek . . .
S érzem, hogy nélküled már el sem lehetek! 
Mikor együtt vagyunk, én teveled gyöngyöm, 
Nincs is akkor nálam boldogabb e földön.

Majd ha édes vágygyal, szívemre ölellek 
S egyre csak azt súgom : szeretlek . . . szeretlek . . . 
És mikor Te szendén hozzám simulsz gyöngyöm 
Lesz-é ennél nagyobb boldogság a földön ?

F o gad tu n k  . . .
Egymás szemébe hogy ki néz tovább,
Fogadtál vélem 
S szemembe néztél merően 
S én is szemedbe néztem.

Sokáig néztük így egymást,
Előbb Te sütéd le szemed,
Te elvesztéd a fogadást,
En elvesztém — a szívemet. —

K L

Magda.
Bemutató a jeles szerző „A Hargita alatt1* cimü, most 

megjelent novella-kötetéből.
Utánnyomás tilos.

I.
Halk, meggondolt kopogtatás után belépett 

Vass Eszter, s mielőtt egyetlen hang elhagyta 
volna ajkát, néma hódolattal lehelt csókot a 
barnabörös karosszékben üldögélő nagyasszony 
szentekhez méltó tiszta, elfonnyadt kezére. Á 
tejét nem birta fölemelni, hogy a tekintetével 
is üdvözölje, mert két szép fekete szeme könny- 
árban remegett s az ő leányos, fenkölt lelke 
restelte meghatottsága áruló jelét. A nagy
asszonynak ezúttal sem aranyos szegélyű pápa
szemére, sem megtört sugaru szemére nem volt 
szüksége. Mialatt kissé összhuzta szempilláit, 
hogy leikével annál fényesebben belenézzen a 
lány leikébe, látta, tudta, hogy mi történt ott 
bent, a mélyen s hogy a megkezdés makacs 
nehézségétől is megkönnyitse Esztit, vigasztaló, 
engesztelő szavakat ejtett k i :

— Ne szomorkodj, édes leányom, majd 
utána nézünk a dolognak. Megjavul az a rossz 
csont. Vagy megszokik vagy megszökik, - - to l-

dotta meg tréfás éllel s alabastrom-fehérségü 
arcán haiavány pírral villant keresztül a mosoly.

Eszter félig térdelő helyzetéből fölegyene
sedett, s úgy tekintett a nagyasszonyra, mint 
aki a világ minden üdvösségét és szépségét 
onnan várja.

— Nem is magamért jövök, mert én min
dent el tudok viselni. De a szomszédok, a pa- 
tikáriusék, a barátnőim . . . Minden uzsonna
kávé után elém tálalják a mákoskiflivel, hogy 
most tükröket tört a kávéházban, embereket 
inzultált az utcán, a rendőrségi ínspekciós szo
bában tölti az éjszakákat s hogy nincsen elég 
virág a virágárusnál, hogy egy szinpadi csillag 
hiúságát tömjénezze . . .

A nagyasszony is mind tudta ezeket. Sőt 
bizonyos volt benne, hogy e hirek nem túlzottak, 
Csöppet sem. Sándor, az ö széltől, napsugártól 
is óvott, féltett szemefénye, nagyanyai büszke
sége, huszonhat évvel tragikusan sirbaomlott 
édesatyja egyetlen emléke, alighogy kihúzta 
lábát a nagyanyai házból, ráadta fejét cigányra, 
kávéházra, pezsgőre, mulatozásra s kezdte úgy, 
olyan megdöbbentő temperamentummal, szilaj- 
sággal s kiapadhatatlan fiatalsággal, ahogyan 
kezdte s végezte az atyja nagy- és kisajtai 
Ajtay Sándor, a hires céllövő, verekedő és
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mert a szorgalmas ember nem kénytelen 
Amerikába vándorolni.

Tény az, hogy sok okunk van a 
panaszra, de az is tény, hogy legnagyobb 
részben magunk vagyunk szerencsétlen- 
ségünk okai. Épen ezért segíteni kell j 
magunkon, hogy ki ne ejtsük kezünkből i 
azon mentő eszközöket, melyek segélyével • 
megóvhatjuk magunkat a végromlástól.

Rámutattunk azon hibákra, melye- , 
két felismerni nem szeretünk. A nemzeten 
van a sor, hogy jó és rossz között vá- i 
lasszon. Ha tovább is közönyös lesz saját ] 
sorsa iránt, megérdemli az elkerülhetetlen 
bünhödést.

2__________________

J ó  h á s ,  jó  e g é s z s é g .
Akit sorsa arra kárhoztatott, hogy téli idő- j 

ben, a köznép lakásában kénytelen megfordulni, ; 
az tudhatja valójában, hogy a szegény emberek ; 
háza mennyire egészségtelen. Nem is szolok a 
falusi állapotokról, hanem beszélek azon Nyir- 
házáról, melynek haladásával fennhangon szok
tunk dicsekedni.

Nyíregyházán meg sok, apró ablakkal el- , 
látott, alacsony, szűk olyan lakás van, m 'Iveket j 
ősztől tavaszig csak az ajtónyitás szellőztet. Éhez j 
járul, hogy a legtöbb melléképületet lakássá 
alakit a házigazdái önzés. A szétdarabolás által 
elszükilett udvaron, alig lehet mozogni. A téli 
kereset hiányában szenvedő nép, alig mozdul 
ki lakásából, ahol szívják a romlott levegőt.

D; hagyjuk a szegény embereket a maguk 
ronda, egészségtelen házikóiban és beszeljünk a 
haladó Nyíregyházáról. Ismeretes dolog, hogy 
e város lakosai számának emelkedése, szembe
ötlő. Ez teszi szükségessé a folytonos építkezést. 
Nagy hiba azonban, hogy a régi, kicsiny 
Nyíregyházát egy mocsarak által körülvett szigetre 
helyezték el

A város lakosságának építkeznie kell. Ahol 
régen víz, dágvány volt, mostan ott drága, de 
egészségleien, folyton omladozó épületeket emel
nek. Vannak ugyan vízlevezető árkok, lehetnek 
száraz nyarak, kemény, fagyos telek, amikor a j 
felületes szemlelő alig veszi észre, hogy a fel- j 
szivárgó talajvíz átjárja a házak falait. Az ilyen ; 
nedves, dohos házakban egészségteen a levegő, 
gombásodik, penészedik minden. Ha pedig gyönge j 
tél, mint a mostani, áll be és esős idő jár, a i 
pincék s más alépítmények megtelnek vízzel. , 
Ilyenkor aztán a rövidlátó ember is beláthatja 
hogy a legléveszteltebb dolog oda építeni, ahoi j 
nem is oly reg béka, pióca lakott, vizi növények 
tenyésztek.

Az építkezők helyzetét súlyosbítja, hogy 
amely lGOOr] öles tei ületert valamikor 1 — 2U0 
forintot adtak, most mesés drágán kell meg
fizetni. Olyan körülmény, olyan larthatlan állapot, 
ez, melyen változtatni kell. Igaz, hogy sajátságos

nöhóditó, kinek e jeles tulajdonságaiért hordja 
a nagyasszony élete végezetéig a fekete szint. 
Önkénytelenül is a múlt emlékeire bolyongott 
vissza emlékezete s a leány észrevette, hogy 
hosszú, elmélázó hallgatása, ha meg nem töri 
a csendet, sebeket szaggat föl a lelkében, se
beket, melyeket évtizedek sem voltak képesek 
heforrasztani.

— Aranyos néni, — vette föl kedves liizel- 
géssel a szót Eszter — úgy érzem, hogy minket 
láthatatlan szálak fűznek össze. Én is megérzek 
minden rezgést, ami szívében támad, s mikor 
i.agy érzéseim vannak, mindig azt gondolom, 
hogy ezeket néni is hasonlókép érzi, Ugy-e, 
édes, jó néni, Sándort nem veszítjük el, sém a 
nagymama, sem én . . .

— Nem, nem, édes lányom. Az életben 
vannak viharok, veszélyek. De mindennek van 
orvossága. Jónak és rossznak. De most itt ma
radsz nálam és megbeszéljük, hogy milyen had
járatot indítunk Sándor és szövetségesei ellen, 
hogy vissza tudjuk hódítani magunknak.

A nap a nyugati égen elődugta fejét egy 
felhőrongy mögül s az üveges verandát elön
tötte a fehér, sugárzó fény. Az ablakpárkányok
ról zöld levelű futókák eregették a padlóra 
vékony smaragd-karjaikat s egy üvegharanggal 
hatalmas ércmivü óra zengő nyelven tudtul 
adta a délutáni négy órát, utána pedig jóked-

S Z A B O L C S

helyzeten változtatni, a város környékének 
vizenyős volta miatt, nem könnyű

A város a heti állatvásárt, a vasúti állomás 
közelébe, a város nyugati oldalára helyezte át. 
Az országosvásártérre, ez a nagyon értékes 
terület, most évenkénti négy vásár tartására 
szolgál. Én azt hiszem, hog a város lejlesztésére, 
ez volna a legalkalmasabb terület. A város 
bővítse ki a hetivásár területét és helyezze oda 
az országosvásárt is. Tudom, hogy mind ennek 
sok akadálya van, de annyi nincs, amennyit 
leküzdeni ne lehetne.

Ha a város mindezt belátja, a pénztárba 
igen nagy összeg folyiic. A vásártér h°lyén szép, 
szabályos utcákat lehet nyitni s az építkezések 
kellő ellenőrzése mellett, szép, egészséges város
rész emelkednék ott, ahol most e megbecsülhetlen 
terület haszon nélkül hever. Tessék ezt a város 
és a polgárság érdekeinek szempontjából fontolóra 
venni, mert ha a mostani állapotokat meg soká 
tűrik, beállhat azon idő amikor a dágvanyos 
helyekre epitett házak egymásután dőlnek 
halomra.

Lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy másoknak 
még jobb gondolataik vannak. H í igen, akkor 
tessék ezt szóvá tenni, mert azt tovább elnézni, 
hogy tuldrága, vizenyős területekre, házakat 
drágán epitsenek már azért sem lehel, mert 
az ilyen lakások legtöbbje különféle betegségek 
csiráit tenyészti. __________

Á becsület védelme.
Azt, aki más ellen meggyalázó kifejezést 

használt, vagy meggyalázó cselekményt követett 
el, még a régi római jog, — jus strictum, — 
szerint halállal büntették, a mi büntető törvé
nyünk szerint ötszáz forintig terjedhető pénz
büntetéssel, ha pedig a meggyalázó kifejezést 
nyomtatvány vagy nyilvánosan kiállított kepes 
ábrázolat által tette közzé. 3 hónapig terjedhető 
fogházzal és 500 forintig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő.

Véleményem szerint mennél nagyobb súlyt 
helyez az uralkodó társadalmi felfogása becsü
letre, annál nagyobb védelemben részesíti.

A régi római jog azt, aki mást becsületétől 
megfosztott, úgy tekintette, mintha életetői 
fosztotta volna meg s úgy büntette, mintha 
embert ölt volna.

Később, midőn a szigorú római erkölcsök 
lazultak, midőn a köztársaság helyét a caesariz- 
mus hódítja meg, a becsületsértés büntetése 
jóval enyhült.

A mi büntetőtörvényünk a becsületsértést 
csak pénzbüntetéssel sújtja. Ha összehasonlítjuk 
a vagyon ellen elkövetett bűncselekményekre 
megállapított büntetési tételekkel, úgy rögtön 
szemünkbe ötlik az aránytaiansag.

Ha egy közbecsülésben álló embert valaki 
meggyaláz, vagy akár tettleg bántalmazza, akkor 
azt legfeljebb 500 forintig terjedhető pénzbün 
tetéssel lehet büntetni, ellenben ha ugyanattól 
valaki mondjuk egy órát lop, i évig terjedhető 
fogházzal » ha értéke 200 koronát meghalad, 
úgy 5 évig terjedhető börtönnel büntetendő. * 1

vében eljátszotta a „Magasan repül a dam “-t. 
A kanári, a sárga pettyes, kis bolond is csipogni 
kezdett s a nagyasszony és Esztike kisétáltak a 
verandára, ahol több volt a fény és a rügyező 
tavasz, mint a nagy, hűvös szobában.

Mig a nagyasszony a konyhán rendelkezett, 
Eszti felállt, kinézett a veranda üveges oldalán, 
s amint a nagy kert kibontott rózsafáin bolyon
gott tekintete, nem volt csöppet sem szomorú, 
rózsás, keskeny ujjaival dobolni kezdett az 

: ablaküvegen.
— Milyen szép itt minden, gondolta. Szép 

és ódivatú s ha az Isten is úgy akarja, vala
mikor én leszek itt az, aki most a nagymama. 
De azelőtt lesz egy gyönyörű, boldog időszak.

I A szerelem forró időszaka.
Majd bejött a nagyasszony s leült Eszti 

j  mellé. S meghitt, hosszú beszédet kezdtek, 
mely mindig Sándorról, az ő jövő életéről,

| szerelméről tartalmazott frissebb és frissebb 
| adatokat. Már az uzsonnát is elfeledték s egy-
1 szer csak meglepte őket az este, mely lábujj

hegyen jár, mint az óvatos ember. Eszti bement 
. a nappaliba és felvette a kalapját, kabátját és 
| nagyon szomorúnak látszott, mikor kezet csókolt, 
i A nagyasszony nagyon sajnálta:

— Most nem tudom, hogy mit fogok tenni. 
De rövidesen rászánom magamat valamire, a 
mitől remélni lehet.

1910. február 12.

A becsületet, az ember ideális javainak lég- 
főbbikét, a törvény nem részesíti olyan olta
lomban, mintegy 10 korona értékű ingósághoz 
való tulajdonjogot, vagyis az ideális javat ósz- 
szehasonlithatlanul kisebb védelemben részesíti, 
mint a vagyontárgyakat.

Bármennyire sülyed a korszellem, bármeny
nyire terjed a coruptió, bármennyire elhara
pózott a pénzimádás s a vagyonnak, mint az 
élet legfőbb javának kikiáltása, mindamellett 
meggyőződésem az, hogy az intelligentia túl
nyomó része nagyon átérzi a törvénynek tul- 
enyhe voltát, érzi, hogy a becsületsértés bünte
tése nincs arányban a becsület nagy jelentő
ségével.

Innen van az, hogy a törvény sok esetben 
kényszeríti az egyeseket, hogy becsületük meg
sértéséért maguk szerezzenek elégtételt ; előmoz
dítja az úgynevezett lovagias elégtételt — a 
középkor e maradványát.

Ott, ahoi az általános műveltség nem ha
tolta át a tömegeket, ott, ahol még az ország 
első tanácskozó testületében, a parlamentben is 
az ellentétes vélemények es felfogások megbe
csülése helvett a legdurvább személyeskedések, 
inzultusok hangzanak el, ott, ahol a társadalom 
hangadó elemei is vétenek a jó Ízlés szabályai 
ellen ott, ahol agadnak újságok, melyeknek jel
szava: caíumniare audacter, semper uliqaid 
haeret s a ragalom mérgezett fegyvereivel tá 
madnak sokszor önző érdekből, ott a becsület
nek törvény által való hatályos védelemre elo- 
dázhatlan szükség van, ez pedig csak szigoriiott 
büntetési tételekkel s a meghurcoltnak nyuj'andó 
teljes elegteteilel erhető el.

Hiszem és remelem, hogy a törvényhozás 
figyelme különösen a büntető és sajtótörvény 
módosításakor kifog erre terjedni. Míg a tör
vényhozás megfelelő törvényt hoz, addig a 
helyzet sanalásához a társadalom és a bíróság 
is sokat tehet.

Azt, aki mást becsületétől megfosztani 
igyekszik, aki ezt bosszúból, vagy önző érdekből 
teszi, azt a társadalom sújtsa megvetésével, az 
ilyenféle támadásokból élősködő lapokat ne vegy e 
kezébe; igyekezzek mindenki mások személyisé
gét becsületét respectálni; a bíróság pedig a 
fenálló törvény keretén belül igyekezzek a be
csület védelmét amennyire lehet érvényesíteni; 
ne alkalmazzon — vagy ha igen, csak kivéte
lesen — 5 és 10 kor. pénzbüntetést, hanem 
szabjon ki érzékeny pénzbüntetést, hisz külö
nösen méltánylást érdemlő esetekben a bünte
tést joga van felfüggeszteni.

Legtöbbet lehet várni az áltálános művelt
ség terjedésétől, mert az, akit az igazi műveltség 
áthat, sohasem fog pöt'eszkedően viselkedni, az 
embertársait megbecsüli s jogos indok nélkül 
senkit sem fog megbántani, becsületében sérteni 
szem előtt tartva a latin közmondást: Qui 
absentem rodit amicurn, qui iiunc non defendit, 
hic nigerest, huné tu Rom íné cavetó ; magyarul 
Aki távollevő barátját rágalmazza, ki azt nem 
védelmezi, az sötetlelkü, attól óh római ! óva
kodjál.

Dr. Zinner Samu.

S a hét végén elutazott a nagyasszony 
Ajtóról. Tizenöt év óta nem lépte át a falu 
határát.

II.
A „vöröshaja*, kiről Nagyajtán riasztó 

vészhirek keringtek, cigarettel fehér fogai közt, 
omló, csipkébe, vesző kék pongyolájában difit 
végig a széles, alacsony pamlagon. A félkezé
ben valamelyik szerepe íüzetét tartotta, de a 
szemei messze kalandozlak a hetükről. Aláza
tos, engedőimet kérő kopogás után belépett 
fekete ruhájában, egyszerűen, Ajtay Sándorné 
s a köszönés után megállt a kisasszonnyal 
szemben s olyan hangon, mit a kéregetök szok
tak használni a szívtelen gazdagok portáján, 
fordult a szokatlan látogatótól megriadt leányhoz:

— Kisasszony, bocsásson meg, hogy alkal
matlankodik Önnél egy nagyon öreg asszony, 
kinek ön bátran az unokája lehetne. Kéréssel 
jövök, nemcsak a magam, de egy második sze
mély nevében is, ki olyan jó, szép és tiszta> 
mint Ön . . .

E szóra a zavartan figyelő Magda tégla
vörös lett, de nem szólt semmit. A cigarettáját 
idegesen kioltotta és eldobta.

A nagyasszony kevés szünet után folytatta:
— Talán sejti is már, hogy Sándorról van 

szó, ki ellopja Önnek drága idejét s meggon-
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Ü stö k ö sö k .
Pár napon keresztül Szabolcsmegyéhen is 

meg lehetett figyelni az 1910 A jegyű üstököst, 
an i sok beszedre adott alkalmat. Ez évben 
4 bolygó csillag jelent már meg az égbolton, 
amelyek között a Halley a legveszedelmesebb. 
Ez ugyanis metszi a föld pályáját, csakhogy 
olyan időben amikor a föld mar nem lesz ott. 
A veszély azonban nincs teljesen elkerülve a 
28 napi különbség áltál, mert az üstökös farka 
rly bosszú, fogy a főid átmegy rajta. A n gy 
kérdés mar nu s; azon lordul meg, hogy a köd- 
szerű anyagból álló csóva milyen anyagból áll. 
Ha vízgőzből, vagy valamely ártatlan gázbói, 
akkkor nircs semmi veszély, de ba mérges 
anyagokat tartalmaz, akkor sok féle bajt okoz
hat. A világ pusztulásáról szóló jóslatok azon
ban túlzottak mert a föld már több Ízben talál 
kozott ezen üstökössel és általános pusztulást 
soha sem okozott.

A Ilalley-féle üstökös minden 75 76 évben 
visszatér s nevet Halley csillagásztól kapta, mert 
ez az angol tudós volt az, aki megallapitottat 
hogy az 1531-ben, lt  07-ben és 1682-ben latot, 
nagy üstökös nem barom égitest, hanem egyet
len csillag, mely eiiptikus pályán a nap körül 
forog s e pálya nngfütasára 75 évi időre van 
szüksége. E megál'apitás alapján kiszámította, 
hogy a kérdéses üstökös 1759-ben ismét látható 
lesz. Halley ugyan riem erte meg jóslatának 
beteijtdesét. de az üstökös megjelent, s alakjá
val és pályájának irányával is igazolta, Halley 
állításait. Az üstökös azutan 1835-ben megint 
láthatóvá lett, s mivel bolygásának ideje het
venöt év, látható lesz az idén is. Nálunk sza
bad szemmel csak március, április hónapokban 
lesz látható, a földhöz való legnagyobb közel
sége, esetleg a földnek a csillag uszályával való 
összeütközése pedig május J8-ára esik.

A Halley üstökös óránként 170,000 km., 
tehát naponként 4.0í0.000 km. sebességgel 
rohan a világűrben, mig a föld óránként 106.(00 
kin. sebességgel rohan a nap körül. Tudomá
nyosan megállapított lény, hogy a föld és a 
Halley üstökös pályája metszi egymást. Ha tehát 
a föld es az üstökös ennél az ominózus pont
nál találkoznának, az összeütközés tényleg be •

dolatlan könnyelműségével compromittálja az ön 
művészi jó hírét . . .

Magda egészen felült s halkan, idegesen 
kacagott.

— Kompromittálni az én jó híremet? Hát 
van nekem jó hírem, Nagyságos asszony ? Ha 
volna. Ön nem lenne itt, hogy visszakérje tőlem 
a drága unokáját. Az Ön megjelenése megcá
folja azt, amit kegyes volt az ildomosság ked
véért ráakasztani az én úgynevezett elméleti 

jó híremre! . . .
— Bocsánat, kisasszony. Ön ideges és 

félreért engemet. Önnek több olyan hódolója 
van s ha én egyet elkérek Öntől, azért itt nem 
lesz zavar, sem lelki háborúság, mert egy újab
bat léptet a régi helyére.

— Igen, mert az egész világ elfér az én 
szivemben. S mert én sportszerűen űzöm a 
férfiak bolonditását. Szegény komédiás leány. 
Ha akarsz is igazán és önfeláldozóan szeretni, 
nem lehet, mert a tisztelt polgári társadalom 
nem hiszi el neked. Nagyságos asszonyom, ön 
oly nemes és finom lelkű urinő, honnan veszi 
a jogot, hogy rólam fel tudja tételezni, hogy 
én nem tudom oly igazán szeretni az unokáját, 
mint az a hallgatag Eszter, vagy Annuska, aki 
a naptár szépirodalmi részét szók* a elolvasni s 
tudja, hogy a csirkebecsinálthoz milyen fűszert 
kell használni. Hátha én Júliát, Melindát vagy 
Évát ábrázok m a színpadon, ezért rosszabb 
vagyok, mint az, aki egy támlásszéken az el
fogyasztott vacsora után könnyeket ont az ala
kításomon ?

— Bocsásson meg, kisasszony, én becsü
löm a művészetet és az ön tehetséget is. Merész 
bátorságom arra irányul, hogy figyelmébe ajánl
jam az unokám leteendő szigorlatait és lebegő

következnék, szerencsére a föld már május 2-án 
álmegy a veszedelmes ponton, mig a Halley 
üstökös csak május 30-án ér oda. így tehát az 
a veszedelem, hogy a föld és az üstökös magva 
ellentétes irányban való haladtában egymásnak 
rohanna, ki van zárva. Ellenben május 18 án 
a két égitest helyzete olyan lesz, hogy a föld 
okvetlenül belekerül az üstökösnek 23 millió 
küon éUr hosszú uszályába, feltéve, hogy ez a 
23 millió km. hosszúság még meg van. Mert ép 
a csillag 1835. évi megjelenésekor csalódottan 
k( rátalálták, hogy ez az uszály csak csonka 
csutak, melyre az előző korszakokból ránk ma
radt grandiózus leírások épen nem ültnek. E 
leírások szerint ugjanis az üstökös farka akkora 
volt, hogy az égboltnak egy teljes harmadát 
elfoglalta.

Már most felt éve- azt az épen nem lehe
tetlen esetet, hegy a föld bt lt kér ül ebbe az 
uszályba, niindtn attól függ, hogy ez az uszály 
milyen anagbol ál). Egészen komolyan vehető 
tudományos oldalról azt állítják, hogy az uszály 

| anyaga gáz-szerű mértg, nevezetesen cián, amely 
i míg fogja mérgezni a föld légkörét, s megöl 
| minden elő lényt a földön. Ezzel szemben más 
; tudótok ezt állítják, hegy ez a mereg a föld 
| légkörével való érintkezés alkalmával felbomlik,
: elillan s így a földre mi veszedelmet sem jelent.
I A római obszervatórium tudós igazgatója, Mil- 
' losevicb viszor t úgy vélekedik, hogy az uszály 
; semmi más, mii t ködpára, s az egész találko 

zásnak csupán az lesz a köveikezményo, hogy 
a főd nehány órán át sűrű ködön keresztül 

| feg ba'adni. Erre vonatkozólag be kell várni,
’ mig az üstökös látható lesz, mert akkor a szin- 
j képellenués (speclrai-ar alisis) utján majd meg 
| lehet állapítani, hogy az üstökös uszálya milyen 
; anyagból áll.

Nem lesz végre érdektelen megjegyezni, 
> hogy sokak véleménye szerint — és ezt a szá- 
; mi'as is igazolja — a Halley-üs ökös azonos a 
i napkeleti bölcsek betlehemi csillagával.

! KSvfayck télben való virógoztatása,
Irta: Liseron.

, Mintegy tiz évvel ezelőtt a virágos boltok 
j  kirakataiban télviz idejében még nem lehetett 
j oly sokféle és pompásan viritó dísznövényt
i ----------------------------------------------------------------
; pályáját, melyet megzavarhat egy szellemes 
| fiirt. Ha ön más érzésekkel van az unokám 
| iránt s ha ő ezt az érzést az életére nézve 

elengedhetetlennek hiszi, én nekem nincs kifo
gásom, bárha elém is kerül ez a kérdés . , .

Magda tágra nyílt szemmel, elbüvölten hall
gatta az utolsó szavakat. A Lear királyból 
eszébe jutott egy gyönyörű póz, melylyel kép
zeletében már lerótta hódolatát, de alkalmaznia 
nem volt módja, mivel a nagyasszony fejmeg
hajtással. hirtelen távozott. Az az ötlete támadt, 
hogy utána megy, hogy a földön térdelve bo
rítsa csókjaival kezeit. De banálisnak tartotta, 
s csüggedten, bús levertséggel sétált a szalagok
kal, virágkosarakkal díszített szobában, föl, alá.

Mi következik most ? Tud-e a jelenetről 
Sándor ? Elmondja-e, eltitkolja-e ? Néha nagy- 
lelküségi rohamok fogták el, Lemond Sándorról 
annak a leánynak a javára. De miért dobná el 
szerelmét, mikor e nélkül boldogtalan, kétségbe
esett lenne, s mikor e nélkül lezüllene oda, 
ahol a többi pályatársnöje, tiszavirágéletü sze
relmi viszonya burjánzik. Azért, mert kenyér
kereső nő, nem megvetést, hanem dicséretet 
érdemel. És rá fog szolgálni erre a dicséretre, 
mert úri lányhoz méltóan, komolyan, kifogás'a- 
lanul él. * **

Két év múltán Magdát csakugyan oltárhoz 
vezette Ajtay Sándor. S a nagyasszony még 
azt sem kötöt'e ki, hogy visszalépjen a szín
padtól. A kérdezősködőknek így válaszolt:

— Amig az unokám irodája fellendül, jól 
teszi Magda, ha játszik. A kenyérkereset széppé 
teszi a nőt. A művészet elvarázslóvá. Boldog 
vagyok, hogy ilyen menyem van . . . Most már 
elrepülhet fáradt lelkem . . . Kiss Menyhért.

látni, mint manapság. Ha ma megállunk egy 
ilyen kirakat előtt, annak üvegtáblái mögül az 
ibolyák, gyöngyvirágok, azaleák, rhododendronok, 
orchideák, cyklamenek, tulipánok, jácintok, 
rózsák, liliomok, pipacsok, és egyéb virágok 
egész tömege mosolyog ránk, s közöttük gyö
nyörűen virágzó mandula- és orgonafaágak 
integetnek felénk, sőt itt — ott egy cserépben 
aranysárgán vagy kéken érő szőlőfürtöt is 
láthatunk.

A laikus okvetlenül elcsodálkozik ezen a 
tüneményen s főleg az tűnik fel neki, hogy a 
legkülönbözőbb és egymástól távol eső időben 
virágzó növények itt ugyanabban az időben, 
tél közepén virágoznak, mert hisz a tavaszszal 
viritó ibolya mellett ott látja a nyáron nyíló 
tüzliliornot és az őszszél nyíló fenciánát vagyis 
tárnicsot.

A kertészeti tudomány valóban csodát 
müveit. Mindezt a viritó pompát pedig olykép 
hozta létre, hogy botanika tapasztalatai nyomán 
félrevezette a növényben is bizonyos mértékben 
megtalálható életösztönt. A növény életfuncti- 
óinak kifejtése közben a talaj-, az éghajlati és 
a fényviszonyok parancsoló szavának engedel
meskedik. Ha már most a kertész — akár tél 
közepén - -  olyan viszonyokat tud teremteni, 
melyek a növény vegetatióját előmozdítják, ez 
tekintet nélkül az évszakra, virágozni fog, ahogy 
viszont téli álomba merül nyár közepén is, ha 
a kertész — képletesen mondva — el tudja 
vele hitetni, hogy tél van.

Ezen a megtévesztésen alapul az a három
féle módszer is, melynek alkalmazásával a 
kertész tetszésszerinti időben virágzásra tudja 
birni, helyesebben kényszeríteni a legkülömbö- 
zőbb virágokat, s melyekről a laikus közönségnek 
nem igen van tudomása, noha feltehető, hogy 
érdekli.

Az első ilynemű módszer, egyúttal a leg
régibb és legismertebb, az úgynevezett fogyasztás, 
ami különben nem egészen helyes kifejezés. 
Ez abban áll, hogy a hagymás és gumós növé
nyek hagymáit és gumóit egy évnél hosszabb 
időn keresztül úgynevezett hidegházban vagy 
akár jégveremben vagy akár jégveremben is 
állandóan 3—4 fokos hidegben tartjuk. A virá
gok ilykép azt hiszik, hogy tél van s nem haj
tanak ki. Ha már most egy ilyen „fagyasztott 
gumót, hagymás, vagy akár gyökértöt is cserépbe 
ültetünk s melegházban vagy fütött szobában 
tartunk, rögtön hajtani kezd s 3—4 hét múlva 
virágzik, bárminő évszakban is.

A második, alig kétéves módszer a Johann- 
sen-féle. Ezt olyan gályákkal szemben alkal
mazzuk, melyeket bizonyos, előre meghatározott 
időben virágzásra akarunk birni, s nem más, 
mint a növény megrészegitése. Abban áll, hogy 
a levágott mandula- vagy orgonafagallyat egy 
hónappal a kivánt idő előtt étherrel telitett 
levegőben tartunk 24 órán át. Ez olykép törté
nik, hogy mintegy egy literes üvegbura alá 
tesszük, mely alá ugyancsak kicsiny csésze 
vizben 0.6 köbcentiméter éthert helyeztünk. 
Ha a megrészegített gályát azután földbe szúrjuk, 
vagy csak vizbe állítjuk, rögtön kihajt s 4—5 
hét múlva gyönyörűen virágzik.

A legújabb, Oroszországból hozzánk szár
mazott módszer a melegfürdő. Ez abban áll, 
hogy az illető növényt pl. november közepén 
kiássuk a földből, s egész nagyságában, tehát 
gyökerestül 6— 15 órán keresztül állandóan 30 
C. fok meleg vizben tartjuk. A ilyen növény a 
fürdő után földbe ültetve, s meleg helyre hozva, 
újév körül teljes virágában fog állni.

íme ez a három főbb kertészeti módszer, 
melynek alkalmazásával a téli virágpompa 
csodáját nálunk Nyíregyházán is bármely háznál 
létre lehet hozni.

TELEFON 129.

HÓI
o b . n

tulia díszekben a báli idényre a
X g ' r x á i t z s  női*) férfi divat

— Képviseleti gyűlés. A szokottnál 
ragyobb ellevenség uralkodott a közgyűlési 
teremben, a mely heves jeleneteknek színhelye

TELEFON 129.

választékban kaphatók 
és rövidáru üzletében,
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egyáltalán még nem is volt. Több fontos tárgy 
volt azonban napirenden és ez hozta a képviselő
testületi tagokat némi izgalomba. A polgármester 
tapintatos elnöklése azonban idejekorán elejét 
vette az izgalom kitörésének és lehetővé tette 
a napirenden levő ügyeknek sima elintézését. A 
Császárszállás átcsatolása ügyében hozott köz
igazgatási bizottsági elutasító véghatározat fel
olvasása után a tanács javaslatára egyhangúlag 
kimondottak, hogy e határozat ellen felülvizsgálati 
kérelemmel akarnak élni és ennek beterjesztésével 
a polgármestert bízták meg. — A Széchenji- 
uttól az állomási épületig terjedő ut rendezése 
tárgyában kimondták, hogy a város régi hatá
rozatát a Mav.-tól kívánt irányban módosítja 
és hogy az áruraktárok előtt elvonuló utak 
rendezését is kívánja. — A közgyűlés elhatározta 
a Városház térén hét irányból jövő utak ki- 
szélesítését és fejtő kővel való beburkolását. — 
A közgyűlés elhatározta, hogy a jégárakat fel
emeli és a gyártáshoz használt villamos áramot 
felmondja. Újabb m-gfontolás tárgyává teszi, 
hogy a változott vi-zonyok mellett a gőz, villamos 
vagy az olajűzem bizonyul-e olcsóbbnak. Helyes 
az intézkedés, nekünk csak az a kívánságunk, 
hogy a telep üzembiztonságáról se feledkezzenek 
meg, mert ez is egyik íőkeliék.

— A kereskedő Ifjak egylete febr. Iá-én 
tartja meg táncestélyét a Koronában, a mely 
iránt általános érdeklődés mutatkozik.

— Választási mozgalom. A képviselőház 
feloszlatása még csak kilátásba van hegyezve s 
már is megindult minden vonalon a választási 
mozgalom. Már a mi megyénkben is mozognak 
a politikai faktorok és aktőrök. Mint Kisvárdáró! 
írják. Hrabovszkv Guidó Justh parti képviselő
nek Dr. Jármy István fővárosi ügyvéd lesz az 
ellenie e. Jármyt gróf Forgách László mándoki 
és Liptay Béla j^kei földbirtokosok lámogatják. 
Heves választási harcra van kilátás. — A tisza- 
löki választó kerület képviselője Dr. Pap Zoltán 
e hó 13-án fogja megtartani beszámolóját 
TLzalökön.

— Vallásos estély. Az ág. evangélikusok 
febr. 19 én 5 és fél órakor vallásos estét ren
deznek a központi i-kolában, amelyen Zsilinszky 
Mihály egyházkerületi felügyelő is rés<.t vés/.

— A , törvényszék" symposiónja Kovács 
István törvényszéki elnök kezdeményezésére összeültek 
kedden este kedélyes symposiónra mindazok, a kik 
az igazságszolgáltatás terén működnek és azok is, a 
kik Justitia istenasszony komoly táborával egy 
mesgyén dolgoznak. A Korona nagyterme megtölt 
díszes közönséggel, a melynek soraiban városunknak 
notibilitásai is megjelentek. A terített asztal mellett, 
a mely mellől száműzve volt a buiokratismus komor 
szelleme, körülbolül százhatvanan foglaltak helyet. 
Mindannyian otthon felejtették a rideg paragrafusok 
kedvrontó hatását és átengedték magukat a kedélyes 
hangulatnak testet és lelket megörvendeztető befolyá
sának. V igán tolyt a társalgás. A kedélyes együttlét 
örömeit gyarapította Petrovics Gyula apát-plébánosnak 
nagyszabású és remek felköszöntője, a melyben a 
bírói kar magasztos hivatását szép szavakkal dicsőí
tette és a házigazdát, Kovács István elnököt éltette. 
Közös megállapodás szerint elmaradtak a szokásos 
felköszöntők, a mi nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a symposión mindvégig kedélyes maradt. A vacsorát 
tánc követte, mely kora reggelig tartott. Az ügyvédi 
kar nevében dr. Sarvay Elek csokrot nyújtott át 
Kovács Istvánná elnöknő őnagyságának. A hölgyven
dégeket pedig a rendezőség ibolya csokrocskákkal 
lepte meg.

Jelen voltak:
úrasszonyok: Báthory Istvánné, özv. Básthy 

Barnáné, dr. Dohnál Józsefné, dr. Elekes Aladárné, 
dr. Eötvös Dezsőné, dr. Horváth Gézáné, Horváth 
Dezsőné, Jóny Lászlóné, dr. Járossy Sándorné, Ko
vács Istvánné, Kiss Józsefné, dr. Konthy Gyuláné, 
Kovách Győzőné, Lázár Kálmánné, Liptay Jenóné, 
Mezőssy Gusztávné, dr. Murányi Lászlóné, dr. Nagy- 
máthé Andrásné, özv. Nádassy Dezsőné, özv. Mar- 
schalkó Károlyné, dr. Oláh Lajosné, Sarvay Jánosné, 
dr. Szabó Lászlóné, Szabó Lászlóné, Szabó Józsefné, 
Székely Sándorné, özv. Szakmary Károlyné, dr. 
Szesztay Zoltánná, dr. Szikszay Györgyné, dr. Szopkó 
Dezsőné, özv. Tamássy Imréné, Thoroczkay Gyuláné, 
Tóth Pálné, Várallyay Ferencné.

Urleányok: Básthy Berta, Ballay Margit, Bodó 
Kózsa, Borbély Aranka, Horváth Mártus, Jósa Rózsa,

Jóny Mády, Lórencz Anna, Kiss Irénke, Kovács 
Edith, Kovács Lenke, Mezőssy Kata, Mikecz Kata, 
Mikecz Jolán, Nyíri Margit, Szalay Ancsi, Szalay 
Manya, Trajtler Anna, Pókai Annuska, Várallyay Ellus.

A rendezést Szunyogh Béla és dr. Némethy 
Andor vezette.

— Református bál KisTárdán. Nagy
számú közönség érdeklődése mellett tartották 
meg a református bált. a melyet hangverseny 
előzött meg. Eötvös Károly remek előadása 
Gyulaffy Lászlóról volt bevezetője a szép mű
sornak. Barta Ödönné zongorajátékát Gaal Ist
ván szavalatát, Dr. Szabó Sándor énekelőadását 
Nagy An Írás debreczeni főkántor kuruc dalait 
és Gaál József vig szavallatát nagy tetszéssel 
fogadták és viharos tapssal fogadták. A hang
versenyt követte kivilágos kivirradtig tartó tánc. 
Az estély igen szépen jövedelmezett a felépí
tendő református templom javára.

— Rablótámadás. Hrentka Imre és Laka
tos Ádám inasok megtámadták a Kótaji-utca 
végén Csernyák Mihályt es elrabolták tőle 28 
koronányi készpénzét. A rendőrség elfogta a 
fiatal bűnösöket és á taita  az ügészségnek.

— Uj név. Weiszberger Károly kisvárdai 
lakos családi nevének ,Beres"-re kért átvál
toztatásé^ a belügymini-terium megengedte.

- -  Öngyilkos szerelmes pár. Ujfehértó 
csendjét múlt hétfőn kora reggel szerelmi 
dráma Ilire zavarta fel, a mely gyorsan terjedt 
el mindenfelé. Tóth Juliska, egy szép orosi leány 
a ki a papiakban szolgált és Kovács Lajos 
kereskedő segéd valtak meg az élettől, a mely
ben boldogságot nem reméltek. Szerelmesek 
voltak egymásba, de nem bíztak abban, hogy 
ők valaha egymáséi lehetnek Kovács egy jól 
átmulatott éjszaka ulan felkereste szerelmesét, 
kit mámoros fővel rábírt, hogy közösen válja
nak meg az élettől a mely nekik örömet nem 
nyújtott. Röviden végre is hajtották tervüket, 
revolver lövéssel súlyos sebeket ejtvén ínagu
kon. A csendőrség megindította a vizsgalatot 
és a nyíregyházi kórházba szállította a súlyos 
sebesülteket. A vizsgálat fogja a részleteket 
kideríteni^

— Összevert asszony. Levelek községben 
Timku Andrásnét véresre verte 3 asszony. A 
faluban most keresik a támadókat, mert az 
el vertnek sok haragosa volt pletykálkodása miatt.

— Vizsga. A laikusok husvizsgáló tanfo
lyamát f. hó 14 én fejezik be nyilvános vizs
gával. Az uj tanfolyam 21-én nyílik meg a 
városházán.

— Halálos szerencsétlenség. Mráz Mihály 
18 éves fiatal taiigás arról volt nevezetes, hogy 
öreg szüleit gyámolította és keresetét átadta 
nekik. Ezt a jómagaviseletü fiatal embert tegnap 
előtt halálos szerencsétlenség érte a vásártéri 
homokbányában, Olyan helyen kezdett rakodni, 
amelynek mered k fala az esőzésnél meglazult, 
így történt azután, hogy az egyedül levő taligást 
maga alá temette a föld. Később vidéki embe
reknek feltűnt a magánosán álló taliga és akkor 
jöttek rá a szerencsetlenségre.

— A torna- és vivóegylet f hó 20 án 
közgyűlést tart, a mikor a múlt évi zárszámadás, 
jelentés és a folyó évi költségvetés elfogadása 
mellett foglalkoznak majd a clubház ügyével és 
pénztárost is választanak.

— Teaestély. Régen folyt le mulatság 
olyan kedélyesen, mint a nőegylet teaestélye. 
A Gazdák Otthonának tágas termei tömve vol
tak érdeklődőkkel, akiknek hangulatát még az 
sem rontotta el, hogy a villám órákon át nem 
égett és gyertyák mellett kellett táncolniok. A 
rendezőség élén Básthy Barnánéval fáradtságot 
nem ismert és azt nem hiába tették, mutatja 
az óriási erkölcsi és anyagi siker.

— Elfogott betörök. Betörő körútra indult, 
két debreceni suhanc, Bocsik János Gyula és 
Waschmann Gyula, hogy végiglopják vár
megyénket. Nyíregyháza felé vették utjokat, 
azonban Érkeserün a csendőrség rajta csípte 
őket egy betörésen, a melyet Újvári Béla föld - 
birtokos házában elkövettek. így hamar ért 
véget betörési kirándulásuk, a melyért felelősségre 
vonja majd őket a nyíregyházi törvényszék.

— A kereskedő ifjak egylete f. hó 6-án 
tisztujutó gyűlést tartott. Megválasztatott: Elnök- 
ké Hoffmann Mihály, alelnökké Lichtmann Imre,

1 titkárrá Bergstein Jenő, főjegyzővé Oláh Jen5>
I aljegyzővé Havas Jenő, pénztárnokká HrüU 

Simon, ellenőrré Gerő Gyula, háznagyokká Löff- 
ler Ernő és Silberstein József, könyvtárnokká 
Sugár Sándor és Szilárd József. A választmá
nyi tagok lettek: Altman Sándor, Britz Miksa, 
Lenhorn Sándorn, Dr. Bartos Sándor, Dancziger 
Andor, Beregi Dezső, Friedlánder Lajos, Grosz 
Jenő, Goldstein Sándor, Katz Mór, Löwinger 
Soma, Lefkovits Andor, Fóliák Izidor, Práger 
Károly, Silberstein Miklós, Silberstein Ignácz, 
Feldheim Jenő, Szántó Ignácz, Sleifer Vilmos 
és Krámer Sándor.

— Felszámolás. Az Egyesült Kisvárdai 
Kőolajfmomitó gyár r. t. kimondta mar régen 
a felszámolást, de az evvel megbízott részvényesek 
lemondtak. A múlt héten azonban választottak 
uj felszámolókat és így már nincs semmi akadálya, 
hogy ez az ipartelep felvegye végre a néhai 
nevet. Az utolsó üzletévben felszaporodott a 
társaság vesztesége 126,100 koronára.

Szaholcsvármsp és a vidék
legnagyobb

megbízható,
le g o lc s ó b b ,

elsőrangú,

ébszerésoraraktára
Sándor Rezső

áza, Városház-utca 3 sz.
N a g y  válSLS^télcTDSLn.:

j e g y g y ű r ű k ,

arany lánczok,
a r a n y  ór ák ,  

bnlliant és gyémánt ékszerek, 
e z ü s t  evőkészletek, 
tálcák,

" t  1—12—6

girandolok, 
k é s z l e t e k ,  

China ezüst
dísz és háztartási cikkek, 

Mesés olcsó árak.
Az a browning !

Egy szerencsétlen véletlennek köszönhette 
Taub Lajos helybeli ruhakereskedő, hogy a 
vádlottak padjára került. A múlt év őszén 
ugyanis Márczy András kemecsei segedjegyző 
egy rend ruhát vásárolt a jóhirü kereskedőnél. 
Az átöltőzködés közben megmutatta browningját, 
a revolvereknek ezt az ucháciusát és hirara- 
maximát. A fegyver Taub kezében elsült és a 
golyó Márczy András tüdejebe fúródott. A sze
rencsétlen áldozat rövid kínlódás után meghalt. 
A véletlen momentumok egész láncolata vitte 
tehát Taubol a vádlottak padjára és Márczy 
Andrást a korai sírba. S a véletlen momentu
moknak véletlenül szerencsétlen kimeneteléért 
bűnhődött a szerencsétlen fiatal ember az élet 
örömeiben még ki nem merült fiatal életével, 
inig Taub Lajos két havi szabadságvesztéssel, 
amelyre a törvényszék elitélte, fog azért a kétes 
dicsőségért lakolni, hogy vevői közt akadt egy, 
aki békés polgárok közt valóságos kis pokol
géppel jár.

1 Farsangi cikkek . S tern  Sándor* fa legjobb ruhadiszek gasok, legyezők, 
báli keztyük

óriási választékban  kaphatók : UH,DÖÍ,dÍYdtárU Üzletében PdZOUyi-Q.2.
IwIen.y-a.sszon.yi Icoszomk: és fáty-ololc. I
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ellen rekriminálni, hanem csak az emberek 
browning mániájához nehány megjegyzést fűzni.

Az emberek zsebében olyan polgár jogot 
nyert a browning, mint hajdan a tubákos pikszis. 
Nem boldog a magyar, ha browning nincs a 
mellény zsebeben.

A kutyát szájkosár nélkül nem szabad ki
vinni az utcára, ellenben a töltött revolver 
pokolgépet mindenki a zsebében sétáltathatja, 
szemléltető értekezést tarthat róla a kávéházban, 
a vendéglőben, az emberekkel zsúfolt boltban, 
holott a browning sokkal szeszélyesebb, hara- 
pósabb, kegyetlenebb, nehezebben kezelhető és 
oktalanabb a legmérgesebb komondornál. Minek 
a Nyíregyházára bevásárlás végett kiránduló 
vidéki embernek a browning? Azt értem, hogy 
a hadügyi kormány minél tökéletesebb fegyvert 
ad az armádia kezebe, de miért szereli fel magát 
békés és csendes időben a legmodernebb zseb
beli emberpusztitoval; a vidékről felránduló 
vevő ? Hiszen a portékáját túlságosan magas 
áron kinálgató k reskedőt nem szokás és nem 
is tanácsos revolverrel megfékezni

A jóra való. becsületes buldog revolver ki
kopott a dicsőségből és helvét elfoglalta egy 
öldöklő szerszám, mely oly könnyen elsül, mint 
egy bodzapuska és úgy pusztít mint a haragos 
ég villáma, de mindig csak vél *tlenül és mindig 
csak békés polgárok sorában. Ki hallotta már, 
hogy valaki browningjával lelőtt egy veszedelmes 
rablógyilkost ? Ellenben ki nem hallott olyan 
szomorú esetet, mikor a jámbor polgár, a kis 
browninggal enyelogve, agyonlőtte felebarátját 
vagy saját magát ?

A browning-viselés járványa — mondja 
egy szellemes iro — tulajdonképpen nem egyéb 
hivságos polgári kardcsörtetésnél. Csakhogy mig 
a k rdesörtető hadfi büntetlenül megvillogtat
hatja fölötted a kardot, addig a browning- 
csörlető büntetlenül nem dörditheti el az apró 
browningot. Ez a szörnyeteg csak arra jó, hogy 
a jámbor polgár önmagát vagy másokat bajba 
juttathasson, a mint azt a sorok elején említett 
esel is bizonyítja. Tehát le a browninggal!

Krónikás.
— Yigestély. A nyíregyházi városi dal

egylet farsangi vigestélye febr. hó 6-án vasár
nap este a közönség nagy részvéte mellett 
zajlott le a Korona nagytermében. A dalegylet, 
mely Kovách Árpád uj karnagy vezetése mellett 
múlt évi nov. hó 1-től hivatásának művészi 
fonalát ismét felvette, immár a kezdet nehéz
ségei' legyőzve állt ki a közönség elé, hogy 
elkészülve szivből szívhez szóljon és danoljon. 
Mindenek előtt a dalegylet vezetősége hálás 
köszönettel adózik Kovács Irénke kisasszony
nak azon kedves és annyi közvetlenséggel el
mondott prológjáért, melynek alkalmi vonat
kozású témája szellemes szerzőjét D *zsi Sándor 
urat annyim dicséri. A műsorba felvett ének
számok nagy precizitással voltak előadva. A 
crescendo és decrescendó árn alatai kitartattak 
úgy, a hogy a zenei és értelmi fokozatok azt 
megkívánták. „Falu vegén kurta korcsma" (Arany 
Jánostól) cirnü müdarab, mely az újabb magyar 
zeneirodalomnak egyik legremekebb kincse és 
gyöngye, a daiegylet által oly határozottsággal 
adatott elő, hogy a nehéz darab kritikus tér
ségéit is egészen e'simitva láttuk m tgunk előtt. 
.Régi nóta. liires nóta* dalegyveleggel oly ked 
vés dolgot produkált a dalegylet, hogy a kö
zönség végezetül lázas kitöréssel fogadta a dal
egylet szereplesét. A többi darabokat is a kö
zönség tapssal és újrázással jutalmazta. Hősek 
Karoly mükertész, a vigestely alkalmából egy 
remek virágcsokrot készített a daiegylet részére. 
— Ezen alkalommal felülfizettek: Dr. Konthy 
Gyula 6 korona, Póppel Gyula mérnök 5 kor., 
Bogár Lajos, Hősek Károly, Dr. Demjén József, 
Adorján János 3 — 3 korona, Barzó György, 
Jánószkv László, Oltványi Ödön, Csapkay Géza, 
Huray Sámuel, Dr. Palicz Gyula, Birucha Pál, 
Szabó István, Tomasovszky László, Dr. Lakatos 
Imre, Nikelszky Dezső, Novák Zoltán 2—2 
korona. Nádasi Gyula, Völgyi Miksa, Lényei 
Dezső, Apagyi Lajos, Hunyady László, Sipos 
Gyula, Tárczay Endre, Karner József, Kuris 
János, Grünberger Endre, Eördőgh Béla, Kovács 
András 1 — 1 korona. Dr. Meskó László jegy- 
megváltás címén beküldött 10 koronát. Hálás 
köszönet !

— A rendőri Önsegélyző egyletnek a Sza
bolcsi Hitelbank 50, Práger Károly 25, Nyíregyházi 
Általános Hitelintézet 30, Fűszer és Gyarmatáru rt. 
25 koronát adományozott, amelyekért ez utón mond 
hálás köszönetét a vezetőség.

— Lopott felöltő. Városunk egyik legügye
sebb rendőrbiztosát kellemetlen meglepetés érte tegnap. 
Maleskovits Jánosról van szó, aki egy nagyobb sza
bású nyomozásban kifáradva ment lakására. Ezt tud
hatta valamelyik „régi ismerőse", mert az ebéd ideje 
alatt az előszobából elvette felöltőjét. Most azután a 
gonosztevők társaságában mulatnak a megtréfált ren
dőrbiztoson, aki azonban azt tartja, hogy az nevet 
igazán, aki utoljára nevet és erélyesen nyomozza téli 
kabátját, már csak azért is, hogy a jó hírnevén csorba 
ne essék. — Lapzártakor értesülünk, hogy a felöltő 
megkerült. Gyekisné vette meg a Salyem-utcán 4 ko
ronáért a még ismeretlen tolvajtól.

— Az építőiparosok szövetségi* február 
13-án összülést tart a városházán. A zárszámadások 
és költségvetés letárgyalása után kiegészítik a tiszti
kart és szervezkednek a munkáspénztári „kiküldöttek" 
választására vonatkozólag.

3 óra alatt meglepő szépen tisztit,
Gyászruhákat 24 óra alatt fest:
Gabulya M ihály
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete

N yíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
(Zrinyi szálloda udvar.) 646-5-20

— Öngyilkosság. Kiszely András helybeli 
napszámos felesége egy évvel ezelőtt feiakasz- 
totta magát. Kiszely András évek óta folyton 
ivott, minden keresetét a szeszre áldozta. Eme 
káros szenvedélye nejének halala után még job
ban és elannyira fokozódott, hogy magát és 2 
kis gyermekét eltartani képes nem volt. Talán 
az alkohol bóditó hatisa, vagy a lelkiisraeret 
furdalása következtében, éppen a neje halálának 
évfordulóján, kötélre kötötte magat. Úgy látszik, 
hogy szerencsétlenseg üldözi eme családot, mert 
másfél esztendőv 1 ezelőtt a testvérét ütötte 
agyon egy ledöntésre váró fa. így szedi áldo
zatait a drága és butító ital, de mégis sokan 
vannak, akik nem okulnak az iiyen elszomorító 
példákból.

— Budapest tündérkertje . A Rákóczi- 
uton levő es Grosz Ötön tulajdonát képező 
Ostende-kávéház. A maga nemében valóban 
exaticum. Egy fényes, nagy tere n tüsörfalakkal, 
keleti szőnyegekkel, dúsan megrakva. A kávéházi 
hideg ételek, a francia szakácsművészet remekei, 
a borok és a valódi francia likőrök kitűnőek. 
Kitűnő bel- és külföldi lapok a világ minden 
részéről állanak az olvasó publikum rendelke- 
zesere. Esténként az egész continensen előnyö
sen ismert Vörös Miska hírneves cigány zene
karánál! meghallgatására a legfényesebb elite- 
közönség tölti meg szorongásig a kávéház 
ragyogó Iérméit. Grosz Ödönt a nyíregyháziak 
a Pannóniából ismerik és szívesen keresik lel.

—■ AZ espcreilto nyelv iránt érdeklődők ez 
utón értesittetnek. hogy szerdai napokon 572 órától 
van tanítás a kereskedő-ifjak helyiségében. Az egye
sületbe tagdíj nélkül lehet belépni.

— Mikor lesz a népszámlálás 1 Komoly 
veszedelem fenyegeti Magyarország „kultur- 
jellegét." Ártól van szó, hogy az egész világon 
tíz évenkint a 0-al végződő évek vegén telje
sítik az általános népszámlálást. Ez iránt már 
kellene nálunk is intézkedni, mert a kérdőpon
tok szövegezése, nyomtatványok készítése, a 
körzetek megalakítása, a számlálók ellenőrizteté
serői való gondoskodás mind olyan dolog, amely 
időt vesz igénybe. Ha ehez hozzá vesszük a 
költségek felett való intézkedést és a mai nthéz 
politikai viszonyokat, érthető az az aggodalom, 
amelyet a budapesti tudományos egyesületek 
és statisztikai hivatal bejelentett a kormánynak. 
A népszámlálást feltétlenül meg kell tartani, 
mert máskép elesünk a többi államok statiszti

káival való ősszehasonlithatástól. A számlálásról 
eddig mindig külön törvény intézkedett, amelyet 
bajos az országgyűléssel idejében elfogadtatni.

— Nem. lesz gyümölcs. A szokatlanul 
enyhe tél a gyümölcsfákon a rügyeket úgy ki
fejlesztette, hogy pár napon való meleg idő 
azokat kipattantja. Az idő azonban olyan korai, 
hogy a tavaszi fagyoktól joggal lehet félni, amely 
nemcsak a gyümölcsösben, hanem a szőlőkben 
is nagy kárt tehet.

— Tanfolyam. A budapesti technológiai 
iparmuzeum február 28 tói március 5 ig elektro- 
motori taufolyamot rendez tandíj nélkül. Ez azért 
fontos ránk nézve, mert a villamos áram nappali 
szolgáltatása mellett a kisipar is igénybe veheti 
a hajtóerőt. Közelebbi felvilágosítást az ipar- 
testület ad.

— Közutatnkról. A kormány uj törvény
tervezetet készíttetett az utakról, melynek tár
gyalásán az O M. G. E kiküldötte felszólalt, 
hogy a megyék az útadók nagy részét vasutakra 
fordítja s e miatt kiépítetlenek az utak, kéri 
megállapítani, hogy a bevétel hány #/„-a legyen 
fordítható vasútra. Mintha csak a szabolcsi vi
szonyokról beszélt volna.

— Nagy sportszeuzáeió. Gyönyörű színes 
természetes felvételekben mutatja be az Apolló 
színház e heti műsorában egy tigrisvadászat 
hajmeresztő eseményeit. Látjuk rajta a vakmerő 
vadászokat a mint nyomra akadnak, a benszü- 
löttek hajtjaK a fenevadakat. L ltjuk a mint a 
vadasztársasag szemtől szembe Kerül a legfélel
metesebb fenevaddal, egyet megsebez kuzülök 
vegre nehány sikerült lövés örökké ártalmat
lanná teszi. Mindé izgató látványt a legsikerül
tebb kinematográfiában. E felvétel egyike a 
legdrágább felvételeknek s ahol eddig bemutat
ták óriási tetszést aratott. A műsor másik kie
melkedő száma: Vidéki paciens! Timmory kitűnő 
francia bohózata (Film d' Art) Előadják: Tré- 
ville úr, Brunais úr a párisi Theatrede 1’ Athéné 
tagjai. Milo úr a Theatre des Parisiens és Palau 
úr a Theatre du Palais Roya! tagjai. A fancia 
szellemeségnek egyik legsikerültebb alkotása e 
kis bohózat. Szereplői a legnevesebb párisi 
komikusok. A természetes felvételek egyik leg- 
szebje is műsorra keiül. Séta a Pyrenei hegyek 
között címen, Ezenkívül nehány jó humoros 
kép és egy olasz dráma egészítik ki a nagyszerű 
műsort. Előadások, mint rendesen.

Orvosilag jamvn. Vese es hoiyagDajoKnal, a 
vesemedenc idült hurutjainál, hugykő és fövény- 
képződésné a légutak és a kiválasztó szervek 
iiurutos bánaimainál kitűnő hatásúnak bizonyult. 

F ő r a k t á r :

W a s  sár maim Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcellán 

nagykereskedőnél Nyíregyháza,
598 — 10—14

— Kamarai közlemények. A debreceni 
kereskedelmi es iparkamara közli, hogy Német
országba szánt mindenféle bornemüek vegyi 
vizsgálat ala vonatnak, kivéve azon esetet, hogy 
ha valamely arra képesített magyar állomás 
bizonyítványát vele küldik. — A brazíliai kor
mány megengedte, hogy az áruminták után le
fizetett vám visszatérittessék visszautazás alkal
mával. — A kamara utalva a magyar gyertya 
es szappanipar fejlettségére körlevélben hívta 
fel a kereskedőket a hazai ipar fokozottabb 
pártolására.

— Egy kis statisztika. A múlt évi nép
mozgalmi adatok kedvezőtlensége arra indította 
a várost, hogy Nyíregyháza adatait vissza menő 
időkre is beszerezze. Az országos statisztikai 
hivatal közlése szerint volt 1840-ben ág. ev. 
13000, róm. kath. 3000, gör. kath. 1500, refor
mátus 660, izraelita 30. 1869-ben róm. kath. 
4351, gór. kath. 2408, református 1269, ág. ev. 
12740, izraelita 1128. 1900-ban róm. kath. 
8093, gör. kath. 3790, református 3396, ág. ev. 
14788, izraelita 3008, egyéb 13. A szaporodási 
adatok az utóbbi evekben nálunk 9'3u/0 körül 
ingadoznak, ami kevéssel alalta marad az orszá
gos átlagnak.

Ne tétovázzék, ha fáj a D Q I* Q f U O (  
feje, hanem használjon azonnal UÖI Ul f UU p a s t i l lá t ,

amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás 
elmulasztja. Orvo- 4 .Q A  Kapható minden gyógy
sok által ajánlva. szertárban. — Készíti

Beretvás Tamás gyógyszerész, Kispesten.
!! 3 doboznál ingyen  postai szá llítás. !!
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— „Minden kereskedő csaló !‘‘ Deraecser 
községben Ujj István dohányos incselkedett 
Leüth Ábris szatócs 19 éves Ignáez fiával. Az 
antimerkantilista dohányos azt hangoztatta, hogy 
minden kereskedő csaló. Az incselkedés, amely 
a kiskereskedés felkért lovagjának rosszul esett, 
verekedésbe csapott át, miközben Leuth Ignacz 
elővette revolverét és rálőtt Ujjra. A golyó a 
fejébe hatolt Haldokolt, a mikor a kórházba 
szállították. Leuth Ignócz pedig az ügyészség 
fogházában gondolkodik meggondolatlan teltének 
előzményein és következményein.

— Az Ingyenes népoktatás. A közoktatási 
miniszter rendeletet intézett a vármegye kir. 
tanfelügyelőjéhez, melyben az ingyenes nép
oktatásról intézkedik, mely a jövő iskolai évben, 
tehát szeptemberben a felekezeti, községi és 
magániskolákról is érvénybe lép. Az uj rendelet 
arról is intézkedik, hogy az oly helyeken, hol 
a tanító javada mazásában a beszedhető tandíj 
is szerepel, a tanító ezen jövedelmének pótlásáról 
az ál am gondoskodik.

— Működik Nyíregyházán is aházbér- 
sréf'. Itt van, sőt el is takarodott már a keserves 
házbérnegyed,keserűséget, sötét gondot, kétségbe
esést hagyva maga után. Ez idén is vígan stáj
gerollak a háziurak, 30—40 °/o-tel felemelvén i 
a lakok terheit. Sajnos azonban a béremelkedessel 1 
nem jár együtt a lakások juharban való lariása, 
hogy tűz- es vagyon biztonság szempontjából 
legalább a legprimitívebb követelményeknek 
megfelelnének. Most a kiuzsorázott lakókon a 
sor, hogy a házbérbasákat arra szorítsák, hogy
a lakosztályokat a béremelés és az evvel járó 
ertekf melesnek megfelelően modernizálják.

— Elfogott gyilkosok. A Nyírlövő melletti 
országúton meggyilkolt Wassa Hermann 82 éves 
mezőladányi marbakereskedő gyilkosait elfogta 
a kisvárdai csendőrség. A gaztett elkövetői, 
Jandrik János és ifj. Jandrik János, az ügyészség 
fogházában várják méltó büntetésüket.

— Jéginség. A kedvezőtlen időjárás sza
porította bajainkat a jéginséggel, a mely külö
nösen káros hatással lesz úgyis áldatlan köz
egészségügyi viszonyainkra. Ennek elejét veendő 
szükséges volna, hogy a jéggyár termelőképes
ségét fokozza és hogy a betegápolási célokra 
•zolgáló jeget több könnyen hozzáférhető helyen 
árusittassa. Ajánlatos volna meg, hogy az ille
tékes körök evvel a kérdéssel, valamint a jég- 
inségnek beállható következményeinek ideje
korán foglalkoznának és az esetleges bajokat a 
város lakosságától elhárítsák.

— Pisztoly matiné. A Devillers rendszerű 
pisztolylövésnek bemutatása volt a múlt héten 
fővárosunknak első rangú sporteseménye. Stéger 
Hugó György tanulságos felolvasása után gya
korlati bemutatások következtek pisztolyasszók, 
pisztoly és revolver célbalövések, a melyekben 
különösen Kállay Tamás terelte magára a nagy 
számú és előkelő közönség figyelmét.

— Az agyonvert betörő. Tuba György, 
nyirbaktai jakos november 7-én, amikor a 
tanyára ment az ajtót felfeszitve, a szobában 
pedig Minya Jánost találta, aki neki esett és 
ütlegelni kezdte. Tuba nem vesztette el lélek
jelenlétét, kiugrott az ajtón és azt rázárta a 
tolvajra, majd dorongra kapott és azzal leste 
a tolvajt, kit menekülés közben fejbevágott és 
hasba ütött, hogy pár perc múlva n eg halt.
A törvényszék Tubát másfél évi börtönre ítélte, 
mert bebizonyosodott, hogy nem önvédelemből 
követte el tettet és még azonfelül arra is köte
lezte, hogy Minya özvegyének és gyermekeinek 
évjáradekot fizessen. Tuba György felebbezett 
az Ítélet ellen.

— Zempléni Árpád most rendezi sajtó 
alá a turáni Dalok-at. l0 évig dolgozott az 
ősmondák összegyűjtésén, amely most 18—20 
ivet tölt meg. Ára fűzve 5, diszkedéiben ped'g 
8 korona lesz. Megrendelések az iró lakására 
(Budapest Bástya u. 11.) intézendők.

— Vetőmag beszerzése. Mint értesülünk, 
uj termésű lucernából az idén közel sincs annyi, 
a mennyi szükséges. Sok felöl fognak azért 
olyat ajánlani, mely régi maggal és értéktelen 
Turkesztániával lesz keverve. Répamagból a 
szükségletnek alig termett Vs-ad része. Hogy 
mi mindent fognak megpróbálni csiraképes, faj
azonos répamag gyanánt eladni a gazdáknak, 
arról sokat lehetne irni. Ily körülmények között 
óriási fontossága van a védekezésnek, mely első 
sorban abból áll, hogy ne induljanak a látszó
lagos alacsony árak után, hanem ügyeljenek az 
áru minőségére. Ugyanis a magas árak minden

199/1910. v. sz.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a bécsi keresk. cs. kir. járásbíróság 
909. C/II. 1040/4. és a nyíregyházi kir. törvény
szék 13348/909. P. számú végzése által Braunstein 
K. bécsi. Engel Lajos és fiai karlsbadi cég 
végrehajtatok javára 51 K 80 f. és 188 K 32 f. 
tőkék, ezeknek a végzések szerint számdandó 
kamatai és 6 korona 40 fillér hirdetési díjjal 
eddig összesen 211 kor. 94 fiit. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 2831 kor. 62 
fillérre becsült üveg, porcellán, lámpa stbi áruk 
és boltberendezésből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Meiy árverésnek a nyíregyházi kir. járás
bíróságnak 910. V. 24/3. számú kiküldést ren
delő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyír
egyházán aipeies pazonyi-úícai üzletében leendő 
eszközlésére 1910. évi feb ruár hó 22-ik

S Z A B O L C S

esetre arra késztetnek egyes magelárusitókat, 
hogy régi csiraképtelen mag hozzákeverésével 
alacsonyabra szállítsák le az árt s igy termé
szetesen az értéket is, miáltal olcsóbb árakat 
szabhatnak. Ezért ajánljuk, hogy gazdáink az 
idén a legmesszebbmenő garanciát kössék ki 
úgy gazdasági, mint kerti magvak bevásárlásá
nál s különösen a külföldi cégektől követeljék, 
hogy szavatoljanak a magyar mezőrendőrségi 
törvények szerint, különben nem lehet tőlük 
kártérítést kapni. Hogy azonban eleje vetessék 
a sok kellemetlenségnek és súlyos károknak, 
legajánlatosabb hazai céget igénybe venni mint 
p o. a közkedvelt Mautner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereskedését Budapesten, mely cég 
becsületben áll fenn már 30 éve és különben 
is be van igazolva, hogy a Mauthner-féle mag
vak a legjobbak és azokban még soha senki 
sem csalatkozott.

HÍZLEBONTÁS YEGETT! Most 
mindenfinck a legjobb alkalom kínálkozik, 
hogy vásárlását a KBEISLEIl SIMON divuí- 
vászon-, posztó- és fehérnemű cégnél 
minden elfogadható árakban beszerezhesse. 
8 - 2

— Perzsa szőnyegek nagyválasztékban érkez
tek és jutányos áron kaphatók Hoffmann 
Ariburnál a Ba>ár pj ületben.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban
olcsón és gyorsan készít Klafter Ignáez legújabb 
gépekkel es belükkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyiutca 9.

Őottscblig-féle tearumok, legjobb minő
ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÜR fűszer- 
kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, - — 
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltenek, 
játszókártyák és hegedühurok legolcsóbban áru- 
sittatnak.

— Báli és alkalmi újdonságok legna
gyobb választékban kapható Ungár Lipót divat- 
áruházában Nyíregyházán.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Debreezenen keresztülutazók és arany ezüst 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók figyelmét felhívjuk a Löfkovits Art- 
bur és Társa arany, ezüst, óra és ékszer 
áru üzletére, mely .Magyarországon a leg
nagyobb s Debree-énben a Piac-utcán van.

Felelősszerkesztö és laptulajdonos
Hlatky SchLchter Gyula.

Ajánlunk mezőgazdasági szesz
gyárosoknak Prof. Wolthmann- 
féle vetőmag burgonyát, mely 
szeszgyártáshoz kiválóan alkalmas 
vaggon számra a nyirábrányi 
vasútállomáshoz szállítva, mázsá
ját hat korona 50 fillérért.

Úgyszintén biztos átvészelt
tenyészkanokat.

Fried és Láng
Pta.-Bánháza,

81-3-1______________ posta fürmihályfalva.

Üzlet átvétel.
Tisztelettel értesítem a n. é. 
vevőközönséget, hogy a ::

Jakobovits M. cég üzletét átvettem és

Jakobovits M. utóda
^ B E D É I T !  JÁHOS >—•—i
törvi nyszékileg bejegyzett cég alatt fogom 
tovább vezetni.

Több éven át alkalmam volt a n. é. vevő
közönség Ízlését megismerni, mi állal azon 
kellemes helyzetbe jutollam, hogy a legmesszebb
menő igényeket is kifogom elégíthetni.

A n. é. vevőközömég szives pártfogását 
kérve, vagyok

kitűnő tiszteletlel

,15-3-1 Erdélyi János

napjának délelő tt 10 órája  határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hngy az 
érintett ingóságok ezen s szükség esetén a 
következő napon d. e. 9 ó rakor folytatandó 
árveresen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értél- 
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-c. 108. § bán megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nyíregyházán, 1910. évi febr. hó 3.
Oláh Gyula, kir. bir. végrehajtó.

“  T J  J  Ü Z L K T I I  ~
m e g n y í l t  a z*

Alkalmi Aruház
(Hohe cukrázdája mellett a Bessenyei 

•kerttel szemben).
A legújabb Cosztüm szövetek, 

blous és pongyola kelmék, 
de Lainek, cérna vásznak, 

kanavászok,damaszt áruk stb. stb. 
szabott árak mellett nagyválasz
tékban kaphatók, ZZZZ^

A n. é. vevőközönség szíves párt
fogását kéri

Salgó Sándor.
2495/1909. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a nyíregyházi járásbíróság 
909. Sp. II. 647/3. számú végzése által a nyír
egyházi fűszer- és gyarmatáru r. t. végrehajtató 
javára 525 korona 87 fillér tőke és 7 korona 
20 fillér hird. díjjal eddig összesen 92 korona 
80 fillér perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le és 
felülfoglalt és 638 koronára becsült bolt- 
berendezés, italok, hintó, talyiga, lószerszám 
stbből álló ingóságok a Szamuely Jakab nyir- 
igyházi lakos 30 kor. s j. követelésére is meg
tartandó nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás
bíróságnak 909. V. 2528, és 2629/2. számú 
kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínen, 
vagyis Nyíregyházán Iskola-u. 4. sz. és Kigyó-u. 
7. sz. háznál leendő eszközlésére 1910. évi 
február hó 21-ik napjának délután 2V2 órája 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 
1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő s a tett fizetés betu
dandó.

Kelt Nyíregyházán, 1910. febr. hó 3.
Oláh Gyula, kir. bir. végrehajtó.
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ELŐLEGESJELENTÉS!

Van szerencsém Nyíregyháza város és vidéke 
nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy helyben 
a Vármegyeház-térén újonnan épült emeletes
házban

ROTÁL ff
elnevezés alatt egy teljesen modern, fővárosi 
ízléssel berendezett, a legkényelmesebb igények 
nek is megfelelő

kávéházat és szállodát nyitok.
A kávéház helyisége és fényes berendezése 

valóságos látványosság lesz, Ízléses páholy fül
kék, kitűnő tekeaszlalok és játékszobák állnak 
majd a n. é. közönség rendelkezésére.

Elsőrendű italok, hid°g buffet, bel- és kül
földi lapok nagy választékban, előzékeny kiszol
gálásról gondoskodva lesz.

A szá lodai szobák kényelmes és kellemes 
othont nyújtanak az utazó közönségnek, minden 
vonatná! társaskocsi.

Minden törekvésem az lesz. hogy Nyíregy
háza es vidéké inteligens közönsége kávéházam
ban kellemes családi szórakozást találjon.
Szives pártfogásukért esedezik mély tisztelettel :

Kurtág D. Dezső,
a nagyváradi Lloyd kávéház 

114 3-lx  volt tulajdonosa

A n y o m d a f e s t é k e n  át
vezet a.z u.t a.

g a z d a s á g h o z ;
mert minél Ízlésesebb 
— és szakszerűbb —

nyom tatványokat
használ Ön vevői vagy 
feleivel való érintkezés
ben, annál rövidebb 
: : leszen az útja. : :

M ih á ly  Sám uel
könyvnyomdája és papirkereskedése
Debreezen, Piac-utca 30. 

feladatának tekinti megbízóinak hathatós
s e g é d k e z e t

nyújtani és ezen cél elérésére áldozatok 
arán is elsőrendű munkaerők közremükö- 

: : dését biztosította. : :

Vizsgálja át nyomtatványait s a hiányzókból tegyen
próbarendelményt

úgy az ár, mint kivitelben öröme lesz ! .

1910 es  
m ode llünk  

ú j ít á s a i:
Intenzív lángzó, mely 
gyorsan forral és kevés 

szeszt fogyaszt.
Erős alkatrészek, me
lyek kicserélhetök és 

tisztithatók.
Művészi kivitel (módéra 
stílus). Galvanizált bronz 
színezés. Hozzáadva a 
,I\ops“ biztonsági gyors
fűző eddigi előnyeit, a
.,R o p s“  1910.

a jelenkor legszebb, leg
tartósabb, legbiztosabb 
és legtakarékosabb asz
tali tűzhelye. Ha feldűl, 
elalszik. — A szesz ki 

nem folyhat.
Ára Budapesten 4 K.
Kapható minden szak

mába vágó üzletben.

99
áá

Fémárngyár Részy.-társ. Budapest, V, Váci-út 74/42.
Helyi elárusítók : Ruzsony1 l*ál, Fleiner Lajos, 

Sclivartz Adolf, Wirtschafter Ármin.
BMF Képviselők vidéken kerestetnek. "3SU

S í r k ö v e
10 százalékkal olcsóbban mint 

bárhol
Goldberger Dávidnál,

Nyíregyháza, Vasuti-ut 20.

hatása van már 2—3 mpi használaf után a 
Lányi

féle LILIOMTEJ-CREMNEK S  M i
eltünteti a szeplőt, máj foltot, pattanásokat és a 

bőrt bársonysimává és üdévé teszi.
"^^ZZ  1 tégely ára 1 korona ~

1 drb Liliointej-szappau 1 korona.
1 üveg Lányi llliointej inosdóviz 1 K 20 f. 

1 doboz Ilona pouder 70 fillér.

K a p h a t ó :

Lány i  Dezső
„Magyar Korona44 gyógyszertárában

a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

Báli újdonságok
legújabb selymek és szövetekben

Q u t t m a u i B é n i ik
divatáruházában kaphatók.

p S T V e t n i  v a l ó
kétsoros valódi tavasz

„Hanna árpa1
kapható kis mennyiségben is

BamchArnoldcégnél.
9 3 -1  — 1

S Í R K Ö V E K
^mindenféle alakban is nagyságban 

legolcsóbb árak mel
lett kaphatók :

Fülirer Zsigmondijainál
7—52—55 Nyíregyházán,

V árm egyeház-utca  5-d ik  szám.
.1

S s ő lő o ltv á n y o k .
I. oszt. igen szép és dusgyőkérzetü egy- és 
kétéves Riparia Portalis és Rupestris Monticála 
alanyra oltva, 74 különféle bor- és csemege- 
fajtában. Közöttük a „Csaba gyöngye", mely 
már julius 20-án érett. Ezenkívül Riparia 
Portalis és Rupestris Monticoia sima és 
gyökeres alanyvesszök. Sima zöldoltványok 
es peronosporamentes európai sima és gyö
keres vesszők. — Kérjünk árjegyzéket, melyet 

ingyen és bérmentve küld az

Erzsébet-szölöoltváüyteUp,
Tulajdonos :

Sehmidt Mátyás, Bogáros (Torontálm.)

:a: j ®

Legtökéletesebb!

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 

kezelés. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Magyarországi 
vezérképviselő:

Szabolcsvármegye legnagyobbA
i f

Lukács
Rezső j|§

BUDAPEST,

YI. Teréz-körut 36.

Kényelmes rész
letfizetésre is 

kapható

mmmmm
teljesen látható irásu

: *  »  a B  *
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b ú t o r á r u h á z a
a tő
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Legújabb stílű palissander, mahagóni és 
fehé r fényezett háló és ebédlő berendező- ^  
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák, tfr 

Ebédlő diványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

*  & 
W

»

*
w
*

Lefkovits Zsigmond
535—52—54
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í
kerestetnek jutalék mellett elsőrangú mező- 
gazdasági gépek eladására. Csere üzletek is 
köttetnek. Teljesen bevezetett cég.

Címeiket tudassák a kiadóhivatalba „Gép-

G S 1910. február 12.

Mindenféle nyom
tatvány olcsó,szép 
és modern kivitel
ben a leggyorsab
ban készül Jóba 
Elek czégnél.

MEGNYÍLT!

SAVOY
U & Y H U IV  \,x x x x v j a » .

---------------—  — —

|
!  5

Farsangi
idény alkalm ából felhívom a t. vevőközönsógnek 

figyelmét, mélyen leszállított arakon beszerezhető

a j á n d é k  t á r g y a k r a

íéi fi, női feliéire miiek, blousok, siphonok, szőrme j 
sí ik.  ér;h< ki  )<k. ke; i ) ik.  és nagy választékban

mindenféle bóráiuk és kézimunkákra ___ £.

H E H  HERM ÁN úri és női divatüzlete 
Hoche-czukrázda mellett.

SZABOLCSI HITELBA N K  NYÍREGYHÁZA.

I P é n y .

A Szabolcsi Hitelbank Nyíregyházán, törlesztéses jel
zálogkölcsönöket folyásit földbirtokokra és házakra a leg
előnyösebb feltételek mellett.

Ilyen kölcsönök iránt érdeklődőknek részletes felvilá- 
gositással mindenkor szívesen szolgálunk.

Az igazgatóság.9 7 - 5 -  1

IIh

i!

Nyíregyháza legnagyobb bútoráruháza
|I Alapítva 1903. Pa*onyi-útca ÍO szám.

1 Állandóan raktáron tartom a mai legújabb divatu fényezett 
 ̂és különféle szinü háló, ebédlő, szalon és luxus bútorokat, 
valamint saját készitményü angol bőr-moket és női szalon- 

|  garnitúrákat, vas, félréz és egész réz hálószobákat, lószőr- és 
I afrik madraczokat, úgyszintén egys2erübb de jó kivitelű Blatt* 
|  bútorokat, mely felsorolt és raktáron levő, de itt fei nem so-
í rolható különféle bútorokat utolérhetetlen olcsó árban árusítom,

T  is ^ te le t te l :

G l ö c h
f 11—13—4

Képeket, tükröket, hajlított ía- és vasbútorokat gyári árban árusítok.

li
SÍ
I!
II

MEGNYÍLT!
A fővároslegszebb útvonalán, 
nyugodt és előkelő helyen.

_ _ _ _ _ _ U O m A L U I Á
VII!., József-körut 16. BUDIPEST, Vili., József-körut 16.
A főváros legmodernebb és legújabb szállodája. 
120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés. Hideg 
és meleg vízvezeték minden vendégszobában. 
Lift. Vacuum cleaner. Villanyvilágítás, Társalgó 
termek Legnagyobb kényelem. Előkelő éttéréin 
és kávéház. Iriterurban. telefon. Mérsékelt arak, 
szobák 3 kor.-tói feljebb, fűtés, világítással 
együtt. Modprn egészségügyi tekintetek szerint 
berendezve. Villamos vasút-közlekedés az összes 

pályaudvarokkal.

Két bolthelyiség kiadó.-
Az egyik, Buzatér szögletén, 

forgalmas helyen, az úgynevezett 
W  eisz Dezső-féle nagy bolthelyi
ség, lakással vagy enélkül folyó 
évi május hó 1-től, a másik a 
Tokaji-utca 22-ik számú házban 
lévő üres bolt azonnal kiadó.— 
Tudakozódni lehet l l á z f  11-
I&jdonossaL 3_-

SzőlöoltványT™
szőlövesszőröl és borról nagy képes árjegyzékemet
-------I N G Y E N  — —
és bérmentve küldöm meg, a ki címét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 
akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést 
s e mellett sok szőlökép van benne. Szőlőolt
ványokból és más egyébb európai és amerikai 
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Del- 
vvaréból ^állandóan több millió készlet eladó 
olcsó ár mellett. Több ezer elismerő levél, közt, 
több hercegi és grófi uradalomtól.
Cim : Szűcs Sándor fia, szőlőtelepe,

Bihardicszeg.

Egyedárusitás Braun-féle
k á l y h a e z ü  s t

á?

.T> '

i1 § fg § g: i- ;• ( ih??1
. . .  .

Meteor* Vulkán E
folytonégő Meidinger és

v a s k á l y h á k

M

franc1 a és német lakaréktüzhe- 
lyck kál liaernyők, kál}ha1álcák, 
szenes bödönök, faskosarak, ol
csóbb éi díszesebb kivitelben.

Kerítés sodronyfonat
mi> dón lynkbüség és drótvas ag- 
ságb :n tüskés huzal, sodrony bur- 
gon ako-arak, répakiemeö és 
répahányó vilid1-, répaliántó ké 
sek, villany sengő felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, töltények, koujlia és ház- 
felszerelések. — Répa- és szecska
vágok, ekék és minden a vas 
szakmához tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.

1 1
í >í s
i i
I 1 
4 *- I i
I

1 n
i
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FLEIItR LAJOS vaskereskedőnéi
Nyíregyházán

(„Korona“-épület, Pazonyi-u!ca.)

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.
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