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I.
Mindinkább általánossá válik az a 

felfogás, hogy a mai becsületügyi e l
járások egyáltalán nem felelnek meg a 
haladó kor követelményeinek.

A közvélemény élén egy volt és egy 
tényleges m iniszterrel csak a minapjában 
helyezkedett szembe e tradicionális el
járással és egyszerűen semmibe vette a 
kaszinói tagokból összeült becsületbiróság 
becsi= let fős? tó határozatát.

Néhány évvel ezelőtt, nem lehete tt ' 
volna társaságbeli embert találni, ki 1 
szembe m ert volna szállni egy becsület- I 
bírósági Ítélettel anélkül, hogy a diszkva- i 
lifikációval egyenértékű elbánással ne ! 
számolt volna. Nem is szólván a kato- j 
naságról. Ezzel szemben ma o tt állunk, ; 
hogy nem is valahol a Balkánon hanem j 
Ausztriában oly törvényjavaslat van 
készülőben, meiy a párbajozókat hat j 
évi elzárással és húszezer koronáig tér- j 
jedő pénzbírsággal akarja sújtani.

Khuen Hederváry eljárásának, az 
osztrák büntető javaslatnak egy ugyan
azon indito oka vau. Az emberek meg
győződtek arról, hogy a mai becsületbeli 
eljárások semmiképen sem felelnek meg 
azon célnak, melyet szolgálniok kellene, 
mert egyrészt illetéktelen befolyásnak '

engednek teret, másrészt lehetővé teszik, 
hogy egy barbár, igazságtalan szokás 
alapjáu gyakran a legnagyobb krakéler 
gazember jogosau foglaljou helyt a leg
előkelőbb társaságban.

Mindenki érzi e kérdés megoldásá
nak szükségét, a mai helyzet ta r th a ta t
lanságát és az emberek cselekedni kez
denek. A miniszter semmibe veszi a ‘ 
becsületbirósági döntést — az osztrákok 
hat évi börtönt óhajtanak az elavult ; 
szokások követeire mérni, Pedig egyik 1 
sem helyes. A mai törvények nem nyúj
tanak kellő biztosítékot a becáület- 
rablók ellen a nem védik meg a társa
dalm at az oda nem való elemektől, 
m iért is a becsületét keresőt ráutalja 
a párbajra. Ez az Osztrák törvény sem 
lehet a kérdés végleges mngoldása, mert j 
u#m teszi lehetetlenné a párbajt és nem 
statuál hézagpótló eljárást mindazon 
esetekre, melyeknél ma az egyetlen se
gítség a mai becsületbeli eljárás. 
Annál iakább nem volna végleges ren
dezése a kérdésnek, mert az osztrák 
párbajozób, m int Mária Terézia idej ben 
te tték , midőn halállal büntették a pár- i 
bajt. — olyan országokba járnának el j 
verekedni, hol nincsen hasonló törvény.

A kérdés csak akkor volna végle
gesen elintézve, ha a társadalom saját 
kebelébeu szervezne oly intézményt,

mely mindazon esetekben, hol a törvény 
nem nyújt jogot, orvoslást, teljes eréiiyel 
torolná meg a sérelmeket.

Alakítani kellene minden tisztessé
ges ember bevonásával egy olyan or
szágos társaságot, mely saját kebelében 
csak olyan embereket tűrne meg, kikkel 
mindenki kezet lóghat, kiknek jellemé
hez semmi sem fér. Tiszteletben meg
őszült makulátlan becsületü emberekből 
a lak íto tt barom fórumos bíróság telje
sítené azon kötelességeket, melyek egy
részt megvédik ez egyéni becsületet, 
másrészt kellő megtorlásban részesíte
nek minden közönséges jellemből fakadó 
cselekedetet.

Nem börtönbüntetés avagy pénz
bírság volna azon eszköz, mellyel ez á 
társadalm i bíróság büntetne, mert ez 
lehetetlen, másrészt nem is vezetne cél
hoz. A társadalm i életből való kizárás, 
(mely mondjuk harmadszori dorgálás 
után, bojkottáiná a sértő t onnan, hova 
nem v a ló : a társaságból) azon legerő
sebb Ítélet, mellyel a biróság élhetne. 
Az e lité it nevét közölné egy külön e 
célra alakítandó lap, melyet mindeu 
körben, társaságban bárki olvashatna. 
Az ilyen embert nem fo .ad n í be úri 
társaság, kaszinó tagja n^m lehetne, 
bizalmi állást nem viselhetne.

T
iía c a g o k , s íro k

Arany fényben tündökölve 
Édes, játszi napsugár,
Viruló szép virágok közt 
Vig mosolygó képpel jár. 
Oly üde a kis ligetke,
Rózsa nyílik rügy tövén : 
ügy tűnik, egy-egy levélke 
Mint suttogná : Ő, meg én. 
Ott bolygok kéjitassan 
Harmatos fü közepeit,
S szivem akkor szép jövőt, 
Eltűnt múlttal összevet.
S látom, hogy mily szép 
Élni, élni akarok.
És a dicső szép természet 
Ölén ah, hogy kacagok ! . .

Ezüst-fehér holdvilágnak, 
Fénye bágyadt, sáppadoz, 
Csendes méla lombok közül 
Bús, tört sóhajt átalhoz.

Oly fehér a rózsa szirma, 
Haldoklik oh, szinte már, 
Hajlott bokra úgy letörve,
Zord halálra félve vár.
S én szorongva járok, halkan, 
ügy kisért a holdvilág . . . 
Összerezzen testem, lelkem, 
Hogyha mozdul egy kis ág.
S hirtelen a rózsa ágyból 
Nyílnak mély, zord, hüs sírok 
S én közöttük életuntán 
Valakiért úgy sirok . . .

mai.

bús,

az élet,

-r '! • .'w '•!'

Asszonyokról—asszonyoknak.
(Folytatás.)

A fiú megöleli és kezeivel bontogatja ma
gáról az anya ölelő karjait.

— Hagyjon anyám — szólt, és mélytüzű 
szemével szemrehányóan néz anyjára.

— Nem fiam — te tévedsz . . . . •
Oh kegyetlen sors, hogy saját vérem . . . 

féltve őrzött magzatom elhiszi, hogy anyja nyo
morult hitebagyó . . . .

Keserves zokogás tört elő kebléből. Kétség- 
beesetten engedte el fiát és leomlott a homokba

Csak könnyes nagy szemeivel kereste a fiú tekin
tetét, hogy gyöngéden, rábeszélően meggyőzze 
fiát arról, hogy ő nem bűnös, hogy ő ártatlanul 
szenved. A fiú nem hit anyjának, de már lá
gyulni kezdett. Arcáról eltűntek a keserűen 
kemény vonások, hogy egy szomorúan szánal
mas kifejezésnek adjanak helyet.

— Ne kinozz anyám — mondá szemrehá
nyóan, de karjai már, a földön zokogó anyja 
után nyúllak, hogy felemeljék az a nőt, a kit 
utál és megátkozott.

— Hol voltál tegnap ?
— Oh fiam — drága szerelmetes fiam ! 

Izrael Ura világosítsa meg az ő orcáját terajiad 
és adjon lelkednek békességet ! . . . .

— Mit csináltál tegnap ? — kérdi a fiú 
türelmetlenül és megint ki akarja magát szaba
dítani anyjának köréje fonódó karjaiból.

— Beszélj nem érllek jó fiam ?
— Óh anyám ! Ball és Molock . . . Iste

neid . . .  a rút áldozatok ! . . .
Az asszony meghökken, egy percre és 

gondolkozik. Azután éles sikoly hagyja el ajkait.
— Fi — am !! . 1 . . — sikolt ja és ella- 

szitja magatol gyermekét. Néhány lépéssel hátra 
ugrik, hogy égnek emelt kezekkel átkozódjék 
kegyetlen.

3 ' J>!* ; v ff" -*• •!!

üí̂v •̂V’W -WSF! W 1 'ÜFVV" * lő w\

Újdonságok u. m. cipók, Borzalino kalapok,
_L . , JB, j  i___,  M | | | , n ------r —

keztyük, harisnyák, ruhadiszek stb. mar óriási ia- 
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M eggondolná ilyenkor m inden ifjú 
krakéler, vájjon érdeme3-e hiú aenc égé
sért, szószátyárkodásért egy jövőt koc
kára tenn i ?

S. K. L.

Pénzintézetek alapítása és ellenőrzése.
Közgazdaságunkban igen jelentékeny szere

pet játszanak a pénzintézetek, különösen a 
bankok, takarékpénztárak és hitelszövetek, s 
jelentősegük hovatovább emelkedik.

Tekintve, hogy a fent jelzett intézetek 
alaptőkéje Magyarországon néhány milliárd 
koronára rúg, tekintve, hogy jelenleg 7 milliárd 
koronára tehető a betétile' kezelt összeg, 
tekintve tehát, hogy Magyarország vagyonának 
igen jelentékeny részét ezek a psnzintézetek 
kezelik, ezek következtében fontos közérdek 
fűződik ahhoz, hogy a pénzintézetek feladatúi
kat a nagyközönség érdekében bizalomra mél
tóan teljesíthessék, fontos közérdek, hogy a 
pénzintézeteknél elhelyezett tőkék lehetölég 
biztosítva legyenek.

Az IsTö. évi t.-e. szabályozza a részvény- 
társaságok és szövetkezetek megalakulásának, 
működésének és megszűnésének szabályait, s a 
német kereskedelmi törvény alapján a részvény- 
társaság és szövetkezet úgyszólván korlátlanul 
alapítható.

A kereskedelmi törvény 147 §-a szerint 
részvénytársaságnak azon társaság tekintetik, 
mely előre meghatározott bizonyos számú és 
egyenértékű részvényekből álló aladtőkével ala
kul s melynél a részvények tulajdonosai csak 
részvényeik erejéig felelősek.

A mai közgazdasági élet fejlettsége mellett 
életben tett megfigyelések után de legeferenda 
kívánatosnak, célszerűnek tartanám, ha oly 
pénzintézeti részvénytársaság, mely kölcsön
ügyletek lebonyolításával, betétek kezelésével 
foglalkozik, ne legyen korlátlanúl alapítható, a 
részvénytőke minimális nagysága a törvényben 
meg volna határozva, mert ezáltal az úgyneve
zett törpebankok keletkezése lehetetlenné volna 
téve, felesleges kifejtenem, hogy számos törpe
bank és takarékpénztár létesítése épenséggel 
nem áll a közönség érdekében, ott az alaptőke 
betét a legkisebb válság mellett is könnyen le
het veszélyeztetve.

De megfontolás tárgyává teendő az is, hogy 
az intézetek szakszerű, megbízható kezelése 
szempontjából nem volna kívánatos az, hogy a 
vezetőség feddhetlen jellemű egyénekből álljon.

Nem csupán a megalakulás előfeltételeinek 
szigorítása, de egyszersmind az ügykezelés, leg- 
föképen a betétbe helyezett összegek lehető 
biztosítása kell. hogy a törvényhozás szemei 
előtt lebegjenek.

A jelenlegi ellenőrzés nem hatályos. Na
gyon jól tudjuk, hogy bár a kereskedelmi tör
vény a közgyűlésnek a legfontosabb jogokat 
adja meg, amennyiben ez választja meg az 
alapszabályokat, a számadások megvizsgálása, 
a mérleg megállapilása, a nyereség felosztása, 
a társaság feloszlása tárgyában határoz, azon
ban rendszerin a közgyűlés csakis az igazga
tóságnak hódoló és bókoló emberek gyűlése, 
mely nem képes törvényben biztosított jogaival 
élni.

A közgyűlési jegyzőkönyvek a törvényszék
hez beterjesztendök, azonban ez az ellenőrző* 
sem elegendő, mert hisz a törvényszékek nem 
rendelkeznek szakközegekkel, melyek segélyével 
felügyeleti hatáskörüket megfelelően érvényesít
hetnék, de még sokkal jobban el vannak hal
mozva az igazságszolgáltatással, hogy ebben a 
hatáskörben a közönség jogos érdekeit megvéd
h e ssé l

Mindezekből az következik, hogy a keres
kedelmi törvénynek a részvénytársaságokra és 
hitelszövetekre vonatkozó rendelkezései módo- 
sítandók és pedig olykép. hogy a kereskedelmi 
forgalom lehető legkisebb korlátozása mellett a 
részvénytársaságok a hitelszövetkezetekben e l
helyezett milliárdak lehetőleg biztosítva legye
nek. ki legyen zárva az, hogy könnyelmű, gon
datlan kezelés folytán egyes intézeteknél a 
közönség bizalmából elhelyezett összegek el 
vesszenek.

Jól tudjuk, hogy egyes pénzintézetek bukása 
folytán nemcsak a betevők és részvényesek 
veszíthetik el vagyonukat, hanem kényszerű be
hajtás folytán az adósok existentiáját is tönk
reteszik s igy az államnak és társadalomnak, 
eminens érdeke és kötelessége, hogy a kérdés 
helyes megoldását előkészítse és dűlőre vigye 
oly időben, midőn még nagyobb bajok nagyobb 
megrázkódhatások kikerülhetők.

i>. z. s.

Egy fontos nevelési és egészségi feladat.
Minden fontosabb dolognál inkább hasz

nálja az ember a jobb, mint a bal kezet. —  
Jobbjavai markolja az ember a kardot, a szer
számot, a tollat, jobbjava1 rázza az ember 
barátjának jobbját. Ezt használja az ember, a 
mikor gesztikulál, a mikor áldást osztogat, a 
mikor a legcsekélyebb dolgot végzi. A jobbra 
eső helyet a notabilitás a legméltóbb embernek 
tartja fenn. Egyszóval az ember minden mun
kát a jobbjával végeztet, mig a bal kezét tel
jesen elhanyagolja. S ha valaki mégis hasz
nálja fontosabb teendőknél a bal kezét, ki van 
téve gúnyolódásnak. Balognak vagy balogsüti- 
nek (Jókai) mondják a balkezét használó embert.

Ilyennek csúfolják a felszeg mozdulatu em
bert is.

Broca és Bastian megfigyelései szerint az 
agy bal felében fekszik az ember beszédcent- 
ruma, még pedig azért, mert a gyakorlati élet
ben egyoldalúan használja a jobb kezet. Ennél, 
fogva fekszik a beszédcentrum balog emaerek- 
nél természetszerűen — ezt beható kutatások 
igazolták is — az agy jobb felében. Webar 
Ernő pedig további kutatások alapján kiderí
tette, hogy a természet tulajdonképpen két 
centrummal áldaná meg az embereket, ha 
mindakét kezüket egyaránt használnák. Meg
állapította azt is, hogy gyermekeknél megvan
nak a kétoldali beszédközpontnak a nyomai. 
De az egyik kéz elhanyagolása következtében 
elsenyved az egyik központ. Ha később az 
elhanyagolást ellensúlyozzák, akkor az elseny- 
vedt centrum megint funkcióképassé válhaiik. 
így lehetne a balkéz munkába állításával t egy 
parlagon heverő agyrészletet kulturális műkö
désre" késztetni.

Ezen alapszik az a modern törekvés, a 
mely a bal kéz munkakepesiteset célozza, vagy 
jobban mondva, amely mind a két kezet egy
formán akarja munkába állítani. A mozgalom 
tagjai tehát az ambidekstriát írták zászlajukra. 
Weber tapasztalatait és állásfoglalását magukévá 
tették a leghíresebb orvosok, a legnevesebb 
pedagógusok és a legkiválóbb szakemberek. 
Liepmann Hugó tanár és Frükel Manfréd orvos 
kísérletei bizonyítják legjobban a tétel helyes
ségét. Liepmann észlelt betegeket, akikn ik job
bik oldala szélütótt volt. Az elhanyagolt bal 
kéz pedig munkára keptelen volt. — Fráakel 
kísérletei pedig megerősítették azt a lehetőseget, 
hogy ezeket a duplán béna embereket, a kik 
gyakran a beszélőképességtől megvannak fosztva, 
a balkéz gyakorlása áltál, uj élet megnyilvánu
lásokhoz segíthessék. Az ő szilárd meggyőződése 
szerint sikerűi normális embereknél a bal kéz 
gyakorlása által, hogy a bal a jobb kézzel és 
evvel a jobb a bal agyféllel egyenértékűvé 
vá jék. A balkézzel való rendszeres iratás utján 
képes volt egy jobb oldalán szélütött embernek 
az elveszett beszelőképességét visszaadni. Azi 
a figyelemre méltó megjegyzést fűzi hozza: 
„Ezt a beszélőképesseget nem vesztette el, a 
mikor egy másik szélütés jobbik oldalát erte 
és őt a jobb kéznek visszanyert csekély moz
gékonyságától is megfosztotta. Sok hasonló 
esetre tudnék hivatkozni."

Tudatlan anyák, orvosok és tanítók azt 
mondják a természetes balog gyermekekről, hogy 
rosszul szoktatták őket. Büntetést büntetés er, 
de hiába, ők  tovább használják bal kezüket. 
S éppen ennek az ellenkezője volna helyes: A 
balkéz céltudatos kiképzése azoknál, akik csak 
jobb kezüket használjak. A balkéz úgyis csekély

— Oh Jehova ! miért n< ui szólsz . . . miért 
nem bizonyítod be ártatlanságomat!

Lángoló belükkel Írd homlokomra, hogy
nem vagyok vétkes ! .................  Vagy írd rá
hogy \élkes vagyok, ha kinozni szeretsz . . . ha 
nem elég, mit eddig szenvedtem, úgy pusztíts 
el körülöttem mindent . . . Mérgezd meg min
den csepp italom . . . forró kéneső perzselje 
testem . . . Vedd el gyerme-ke-em ! ! !

A fiú ijedten szól reá anyjára, azután kö
zelebb lépve hozzá megragadja egyik kezét

— Ne sirj ! , 
délután ?

— Én fiam ?
— Igen.
—Most már tudom mit 

szolt Ráchel gyorsan lihegve 
hogy én is ott voltam abban az őrült sokaság
ban melynek párázna vigságaitól zajos volt az 
éj. Nem ezt nem hitlem volna ! . . Vásárolni 
voltam délután az ékszer árusoknál azután Le- 
iltáboz mentem . . . majd lefeküdtem és alud
tam mig csak hirül nem hozták, hogy te nem 
vagy sehol. Felkerekedtem ekkor szolgáló nőim- 
mel, hogy tűvé tegyek utánad mindent

Hát hova mentél tegnap 

Én ?

gondolsz — vála- 
— Te azt hiszed.

Kerestelek az egész éjjel . . . Saruimat elvesztve 
lábaimat feltörte a kavics és megvérezte a tö 
vis . .  . Hajam szétbomolva . . . ruhám mely
ben látogatni valék összegyűrve . . . teérted! . . . 
Mert téged kerestelek mindenüt, félőrülten futva 
keresztül mindenen, mig meg nem találtalak 
itten — gonosz álmoktól gyötörve. Próbáltalak 
felkölteni, nem tudtalak! Beakartunk vinni, de 
nem bírtunk . . . Most elküldtem szolgálómat, 
hogy menjen el szolgáimért . . .  És mig visz- 
szajöltét váriam, keresésed izgalmától, a futás
tól összetörve elaludtam, hogy egy borzasztó 
jelenetre ébredjed, melyben a gyermek megta
gadja anyját megátkozza szülőjét!! óh  nagy 
hatalmas Jehova miért mérted e szenvedést 
reám . . . Miért akartad, hogy e világra jöj
jek . . .  ha saját magzatomban ily kínos átok
kal sujtsz engemet. Miért kínozol ? Vagy ha 
halálomat akarod miért nem ölsz meg egyszere 
oh Istenem ! ?

— Anyám ! !
— Hagyj békében a 

megölte a fiam! . . .
— Nem ölte meg . . . nem, ezerszer 

nem! . . .  Ha nem valál, ott hol látni véltelek 
Ú2y fiad él és tiéd.

bosszúálló nagy Ur

— Nem voltam !
— Esküdj m eg!
— Esküszöm!
— Mord utánam: Rachel Lévi leánya ta

núul hívom a bosszúálló nagy Jehovát, Ábra
hám, Izsák és Jákób Istenét, hogy amit mond
tam mind igaz. Az ő sújtó ostora büntessen, 
ha hazudtam! Dadogva ismételte az asszony a 
szavakat miközben alázatosan kérte bensejeben 
hütlenül elhagyott Jehovát — mely hátha mé
gis csak létezik, hogy ne haragudjék mig reá, 
mert hiszen amit tesz, fiáért teszi.

Az asszony könyei elfogytak, és teljesen 
meg nyugodott abban a percben, mihelyt érezte 
hogy a diadal az övé. Karon ragadta gyerme
két és kedves szavakat suttogva a fülébe a 
sátrak felé vezette.

— Nem de régi jó fiam leszel? Szeretni 
fogod anyádat? — Ami az éjjel történt kitö
röljük emlékünkből s egymásnak élünk ezentúl 
boldogan ?

— Oh igen és szolgálni fogjuk az Urat.

Aggastyán.

(Folyt köv.)

TELEFON 129. TELEFON 129T  $S G IS 1P IÜ 1 ffilyO T SQ rC  az ,,idén1 eIőrehaladottságánáI fogva 
* *  ^  mélyen leszállított árban kaphatók:

női*, férfi divat és rövidáru ideiében,
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használatát meggondolatlan szándékossággal még 
jobban korlátozni, bizony balgaság.

A balkéz tllenes előítéletet száműzni kel
lene az iski Iából és a családból. Nincs alapos 
ok, hogy a bal kéz elhanjagoltassék, de sok 
ok szól amellett, hogy mindkét kezünket hasz
náljuk gyermekkorunktól kezdve, amint azt a 
tornázásnál, zongorázásnál, operálásnál stbnel 
teszik és amint azt a japánok ős idők óta 
teszik.

Az ambideksztria szellemi és egészségi 
előnyei nagyok. Kiváló orvosok nagy lelkese
déssel beszélnek róla. S kik az ambideksztriát 
a gyakorlati életbe átvitték, tapasztalták, hogy 
sok előnnyel, és semmi hátránnyal nem jár. A 
létért való küzdelemben sem árthat, ha az 
embernek két munkabíró keze van.

Már számos iskolában és tanintézetben 
honosították meg és mindenütt bevált a bima- 
cualis kézügyesség.

A reformot megkellene honositani nálunk 
is, mert jó és mert nem kerül pénzbe. Csak a 
tanítok jóakarata kell hozzá.

K . . . . r.
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Vese- és hólyagtajcknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykő- es fényképződésnél, a lég
utak es a ki válasz' ó szervek hurutos bántalmai- 

nal kitűnő hatásúnak bizonyult. 
f f i í T  ORVOSILAG AJÁNLVA. T g ®  

Főlerakat:

Wassermann Sámuel
füs'Zerkereskcdésébeii

I l y i r e g y h á z á n .
Telefon szám 121. 331 — 5—7

Ujmódi filan tróp ia .
A mi buzgó leányegyesületünknek szives 

figyelmébe ajánljuk az újszerű utakat és mó
dokat, amelyekkel az amerikai asszonyok a 
közjótékonyságu intézmények pénzkészletét gya
rapítják. Hasznát vehetnék Nyíregyházán is, ahol 
a jótékonyság térén sok a teendő és hol a 
jótékonyság oltárára oly szivesen áldozatot is 
hoznak.

Csak egy-két nálunk is keresztülvihető pél
dát akarunk itt leszögezni. Egy gyermek kórház 
ügyét felkaroló női bizottság elment — példá
nak okáért — egy közúti vasúti társaság elnö
kéhez, megrajzolták neki a kórház szomorú 
képét és a sziveket megindító szavakkal ecse
teltek a beteg gyermekek nyomorát, akik a 
hiányos házi ápolás mellett elpusztulnak. Végre 
felkérték a lágyszívű elnököt, hogy engedje meg 
nekik, hogy egyetlen egy napon ők — a höl
gyek — végezzék a kalauzok teendőit és hogy 
a befolyó tiszta bevételeket engedje át a kór
ház alapnak. A fiatal hölgyek energiája imponált 
a jó embernek.

Néhány nappal később közölték már a 
lapok a következő közleményt: „Nem ismeretlen 
a szomorú tény, hogy a jótékony adományok 
a gyermekkórház javára az utóbbi időben igen 
gyéren folynak be. Fiatal hölgyek, akik a kór
ház ügyét felkaroilák, akarják a közúti vasút
társaság elnökének segítségével ötletes módon 
a kórház alapját gyarapítani. Az érdemes elnök 
ugyanis átengedte a hölgybizoltságnak egy 
napra a társaság összes vonalait a kórház 
javára. F. hó 10-én szabadságot kapnak az 
összes kalauzok és fiatal hölgyek fogják őket 
helyettesiterd. A tiszta jövedelmet a kórház 
alapjára fordítják. Bizton reméljük, hogy ezen 
a napon senki sem fog gyalog, vagy bérkocsin, 
vagy magánfogatán járni. Fél hat órakor reggel 
átveszik a hölgyek a szolgálatot. A kocsikon a 
kővetkező felírás lesz: „A gyermekkórház 
napja! A kalauzok elfogadnak a kórház javára 
borravalót !*

Nem is kell hangsúlyoznunk, hogy ez 
ötlet általános tetszést aratott. A bevétel nagy 
összegre rúgott, sokkal nagyobbra, mint más
kor. Este átadták a szolgálatot a férfi kalauzok
nak és a forgalmi költséget az igazgatóságnak. 
A kórház alapnak jutott több ezer dollár.

Nagyon jövedelmező is volt az az ötlet, 
hogy egy újságot a jótékony cél javára „köl
csön* kértek. A nemesszivü hölgyek a cél 
javára veszik igénybe az ujságelárusitásból és a 
hirdetésgyüjtésből befolyó tiszta jövedelmet. A 
hölgyek Írják a vezércikket, a tárcát, a híreket, 
a krónikát, skandolőzt, az üzleti és közgazdasági 
híreket, a reklámokat stb. Egyszóval a hölgjek 
elvégzik az összes munkákat. S a közjótekony- 
ságnak szánt lappéldány óriási kelendőségnek 
örvend. A jótékony intézmény pénztára meg is 
telik alaposan.

Hasonlóképen „kölcsön* kérik a nemes
szivü hölgyek jótékony egyleteik javára a 
divatkereskedeseket, a pipere boltokat, a dro
gériákat stb. Mint elárusitónők szerepelnek a 
legelőkelőbb leányok. Az eredmény mindig fé
nyes volt.

— ás.

Felhív! s a kolera elleni védekezésre,
Oroszországban s Olaszországban az ázsiai 

cholera pusztít. Félő, hogy Ga.icia, Románia s 
Szerbián at, a mai közlekedési eszközök mellett 
hazánkba is át jön a vész.

Ma midőn még semmi okunk rettegni, hív
lak fel benneteteket, hogy mindazon ovo intéz
kedéseket tegyétek meg, melyek e veszélyes be
tegség meggátlására szükségessek.

Mindenesetre első dolog a testi és lakás
ban való tisztaság.

Tehát rendezzetek nagy takarítást, minden 
szennyes, piszkos anyagot távolitsatok el közele
tekből, fürödjetek, mosakodjatok.

A lakás után következik az udvar, erről 
minden szenyes tárgyat, szemetet, trágyát, tá
volitsatok el.

Az árnyékízékeket tisztitassátok ki, mely 
hogy gyorsan eszközölhető legyen elrendeltem, 
hogy ne csak éjjel, de nappal is íöganatosi 
tassék.

Elrendeltem ezenkívül, hogy hetenként a vá
rosi egészségügyi biztos ftrtőtbnitse a pőcegöd- 
röket mésszel, de igen helyes lenne, ba ezenkí
vül magatok is fertőtlenitnétek. Akár mésszel 
(1:10 arányitva) akár vasgáliccal, melyből 30 
gramot vizben felolvasztva adnátok a pöcegö- 
dörbe személyenként és naponta.

Hogy ez lehető legyen, meghagytam a gaz- 
dasáei intézőnek, hogy nagy mennyiségű vas- 
gálicot szerezzen be, melyből a szegények ingyen, 
vagyonosak beszerzési áron vehetnek.

Óvakodjunk a meghűléstől, mely ilyen me
leg időben bélhurutot szokott előidézni s ez 
fogékonnyá tesz a cholerára.

Inkább melegebb ruháitokat vegyétek fel, 
mint meghűlvén kevésbé eilenálók legyetek a 
cholerára.

Az éjjelezés és alkoholos italok mértékte
len élvezete csőkkentvén a szervezet ellenálló 
képességét, veszélyes.

Ni künk mély furatu kutaink vannak, me
lyek nincenek megfertőzve. Csakis ezek vizét 
használjátok az ivásra. Ha valaki még ezt is 
félfőzi s kihűlés után issza, helyesen cselekszik.

Eledeleiteket jól megsüssétek, főzzétek, 
mert ezáltal az összes fertőző anyagok elpusz
tulnak. Hideg eledelek élvezete nem nagyon 
ajánlatos. Különösen a tej- és tejtermékek ve
szedelmesek, melyek minden fertőző baktérium 
melegágyai. Fel kell tehát ezeket főzni és mele
gen elfogyasztani.

Senki sem fogja állítani, hogy az érett 
gyümölcs veszedelmes volna. Azonban a héjján 
levő piszok, hogy honnan került reá, azt senki 
sem tudja s nem állhat érette jót, hogy bacte- 
riumokat, melyek ártalmasak a szervezetre, nem 
tartalmaz.

Ezért a rossz, esetleg rothadásnak indult 
gyümölcsöket ne-, ajót pedig hámozva egyétek, 
héjját a 1 ázi szeméttel fávolitsátok el.

Semmi esetre se egyetek annyi gyümölcsöt, 
amennyi hasmenést idéz elő. ______
mmmmmmmmm ■  b  k i  mmmmmmmmmm

I n t é z e t i  k e l e n g y é k
fiú és leány ingek, harisnyák, zsebkendők, leány kötények stb. stb. 
-------------  -  óriási választékban kaphatók ; :

Ha ezen óvakodások dacára családotok va
lamelyik tagja kolikát, hasmenést, vagy pláne 
hányás és hasmenést kap, rögtön orvost hívja
nak hozzá, tekintet nélkül a nap szakára, mert 
ti meg nem tudjátok külömbóztetni a cholerát 
a bélhuruttól s nem csak magatoknak, de em
bertársaitoknak is pótolhatatlan kárt okozhat
tok a ragály terjedése által.

Figyelmeztttlek benneteket, hogy a legszi
gorúbban fogom sújtani, ki ilyen betegét eltit
kolja, avagy hozzá orvost nem hiv.

Egy ember sem mondhajta, hogy nem volt 
módjában orvoshoz fordulni, mert a szegénye
ket a tiszti orvosok ingyen gyógyítják, a mun
kásosztályt a kerületi munkasbiztositó orvosai 
látják el, jómódúak pedig hivathatnak maguknak 
orvost.

Tudomásotokra hozom, hogy az el nem kü
löníthető, ápolást nélkülöző betegek számára 
a városi járványkortiázat rendbe szedettem s 
itt a betegek úgy orvosi ellátásban, mint ápo
lásban fognak részesülni.

Ha azonban mégis meglátogatna e csapás
sal a teremtő, úgy a kolerás beteg környezete 
a hányadéko', hasmenést gyűjtse egy edénybe, 
melyet csak szorgos fertőtlenites (mésztejjel, vas, 
gáliccal, carbolial stb.) után öntsön egy, az 
udvaron e célra kiásott s már mésztejjel leöb
lített lyukba.

Kezeiteket minden egyes esetben, midőn a 
beteggel érintkeztek, 4 százalék cárból avagy 
kreolin oldatban mossátok meg.

Enni beteg szobájában tiltva van s az ápoló 
evés előtt is mossa meg kezeit és száját is.

Tiltva van a kolerás beteghez látogatók 
beeresztese, mert ezek ruháikkal hurcoljak a 
ragályt.

A beteg által bepiszkoit tárgyak forró lúg
gal öntendők le, ruhanemüek pedig forró vizbe 
tartandók 30 percig.

Saját érdeketekben hívlak fel benneteket 
ezen ovóintéz«edések pontos betartásara.

Nyíregyháza, 1910. augusztus 29.
M á je r s e k y  B é la , polgármester.

A jöveadö bölcsei.
A mindennapi élet sajnosán igazolja, hogy 

sok tanult és tudákos ember lézeng állás es 
megélhetés nélkül. Ez a körülmény sem józa- 
nitja ki azon szülőket, akik tehetseg hiányában 
is okvetlenül taníttatni kívánjak gyermekeiket. 
Ha eljön a beiratás ideje, valóságos ostromnak 
van kitéve minden iskola.

Igen sok pálya van, mely biztosabb meg
élhetéssel kecsegtet, mint azon pályák legtöbbje, 
melyekre hosszas tanulás, tömérdek költség 
árán lehet lépni. Ezzel nem vet számot sok 
szülő, hanem taníttatja es taníttatja gyermekeit. 
Ám neveljenek iskolázott embert gyermekeikből 
a szülők, de ügyeljék meg előbb, hogy a gyer
meknek van-e tehetsége, van-e akarata a tanu
láshoz. Vessenek számot a szülők, hogy zsebük 
megbirja-e a taníttatással járó, sok családra 
elviselhetetlen kiadásokat.

Nem képzelhető ugyanis keservesebb kiáb
rándulás, mint az, amikor a rósz tanuló el
hagyja évek után az iskolát s ipari vagy keres
kedői pályára lépni nem akar, hivatalnokosko- 
dásra pedig képesítve nincs. Ilyenkor, csak 
ilyenkor látja be sok szülő, hogy nagy hiba 
volt gyermekét elurasodni engedni. Ilyenkor 
sopánkodnak azon sok költség után, melynek 
haszna nincs, mely kidobott pénznek bizonyul.

Régebben még volt remény ahoz, hogy az 
úri, vagy tehetős családból származott embe
rekből lehet beprotezsált hivatalnok. Ma eme 
reményről is le kell tenni, mert napjainkban a 
hivatalhoz ész és szorgalom s nem családi 
összeköttetés kell.

Akadnak még emberek, akik megfelelő kép
zettség nélkül juttottak állásukba. Ezerszer jaj 
az ilytn embereknek. Az ilyen hivatalnokok csak. 
tapogatóznak, folyton pirulnak s korán küldet
nek csekély nyugdíjba. Még többen vannak 
olyanok, akik folytonos pályázás, folytonos ki
lincseléssel töltik el az éveket s a szenvedés és 
nélkülözés minden keserűségét átszenvedik. Lát
juk, tudjuk, hogy ez igy van, mégsem okulnak 
azon szülők, akik mindenáron iskolázott embert
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm» mm m m

.S te rn  S án do r* ■
ir i és női divatéletében Pazonyi-u. 2. |

□



4 S Z A B O L C S 1910. szeptember 3.

akarnak esszel, szorgalommal meg nem áldott 
gyermekeikből neveltetni.

Amily nagy hiba tudatlan gyermeket fel
sőbb tanintézetbe járatni, épen olyan hiba eszes 
gyermeket nem iskoláztatni. Igen ám, de a be
hatáskor épen a rósz tanulók szülei követelik 
leginkább, hogy gyermekeik felvétessenek. Ennek 
következtében történik aztán, hogy sok, de sze
gény szülőktől származott, igazi tehetséggel meg’- 
áldott gyermek marad ki s kénytelen kapanyél 
mellett maradni.

A megélhetésre vonatkozó helyzet, még 
többet fog változni. A tudomány mennél in
kább halad, annál inkább nem fognak boldo
gulni s közepes és közepesen alóli tehetségek. 
Az ész meg fogja keresni a kenyeret akkor is, 
amikor a tudatlanok és tudákosak százezrei 
maradoznak el a megélhetés után való küzde
lemben. Már most is sok a panasz, de több 
lesz akkor, amidőn eszes, tanult emberei veszik 
azokkal fel a harcot, akik átbukdácsoltak a fel
sőbb iskolák osztályain.

Ha az életet ismerő ember látja, hogy az 
iskolákat valósággal elárasztják, ostromolják a 
tanév elején, sajnálni tudja azon szülőket, akik 
nagyzásból, rövidlátás folytán okvetlenül tanít
tatják az olyan gyermekeket, akik a jövendő 
küzdelem szerencsétlen áldozatai lesznek. Tessek 
szétnézni. Tessék beszélni az olyan nélkülözés
től halvány, szakadozott ruházatú emberrel, akin 
nyomorgása mellett is meglátszik, hogy vala
mikor az iskolapadot faragta. Az ilyen ember 
tudja legjobban, hogy merő oktalanság tehetseg 
nélkül való gyermekekből a jövendő bölcseit 
kifaragtatni akarni.

Tudom én, hogy soraimat a legtöbb ember 
nem akarja megérteni. Mivel eként állunk, na
gyon aggódom azok sorsa iránt, akik üres fejjel 
vágnak neki az életnek. Nagyon aggódom annak 
miatta, hogy a sok tudákos ember növelni fogja 
azok nagy táborát, akik zúgolódva, fenyegetve 
kérnek kenyeret a törvényhozástól és a tehetős 
egyesektől.

— Királyi köszönet. Főispánunk közli velünk 
a hozzá közhirrététel végett érkezett következő 
legfelsőbb kéziratot:

Kedves gróf Khuen Héderváry ! Születésem 
nyolcvanadik évfordulója alkalmából országaim 
minden részéből számtalan szerencse kivánatot 
és hü ragaszkodás bizonyítékát vettem, ame
lyek összes népeimért egyformán melegen do
bogó szivemet mélyen meghatván, igaz öröm
mel töltötték el és amelyekből újabb erőt 
mentettem a jövőre is. Hosszú életem alatt az 
égtől nyújtott oltalom és támogatásért mélyen 
érzett hálámmal forró imáim szállnak fel a 
mindenhatóhoz, hogy államaim összes lakossága 
javának szentelt működésemtől a jövőben sem 
vonja meg szent áldását.

Mindenkinek, a ki e napokban rólam sze
retettel megemlékezett, szivem mélyéből mondok 
köszönetét és megbízom Önt, hogy ezt köz
hírré tegye.

Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi aug. hó 21-én.
F e r e n a s  J ó z s e f  s. k.
Gróf K h u e n  Héderváry Károly, s. k.
— Kinevezések. A pénzügyminiszter Lejtrik 

Gyula díjtalan pénzügyi számgyakornokot a 
nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőségnél ideiglenes minőségű 
segélydijas, Huszti Gyula nyíregyházi lakost pedig 
ideiglenes minőségű díjtalan pénzügyi szám
gyakornokká nevezte ki a nyíregyházi in. kir. 
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
séghez.

— Közgyűlés. Az alsószabolcs—hajdú- 
vidéki ref. egyházmegye keddi közgyűlése meg
szavazta a nyirábrányi, a nyiracsádi és márton- 
falvi egyházaknak a kért anyagi támogatást. A 
nyirábrányi leányegyház anyásitását levették a 
napirendről, mert a hívek ellenmondtak. Márton-

falva segélykérvényét a Gustáv Adolf egylethez 
pártolólag terjesztették fel. Perekó Imre nyir
acsádi tanító dijlevelének ügyét a presbitérium 
határozata értelmében intézték el.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy- 
miniszter Kiss Ernő nyíregyházi kir. törvényszéki 
és Csernák Lajos nyíregyházi kir. járásbirósági 
írnokokat kölcsönöseu áthelyezte.

— Nyíregyházi építőmester — Szombat
helyt. A Magyar Építőiparosok Országos Szövet
sége ezidei vándorgyűlését szeptember 11-én 
Szombathelyen tartja meg. A gyűlés napirendjén 
van a többi közt Pisszer János nyíregyházi 
épitö-mester előadása az építőipari követelések 
biztosításáról is.

— Lóversenyek. Tiszapolgáron szeptember
8-án d. u. 3 órakor ló- és csikódijazással egybe
kötött lóversenyt rendeznek, a melyen a szom
széd megyék gazdái is részt vesznek -- A 
szeptemberi nyíregyházi lóversenyeket már az 
uj lóversenytéren, a vasúti állomáson túl a 
dohányraktárak mellett fogják megtartani.

— Uj nevek. Kaúfmann Aladár (Pinkász) 
körállatorvos nyirmadai lakos családi nevének 
Keményre, Schönberger Győző, Ilona, József, 
László, Klára, Miklós kisvárdai lakosok Szabóra, 
Krecsák Lajos nyíregyházi közigazgatási gyakor
nok Krecsányi-ra kért átváltoztatása belügy
miniszteri rendelettel megengedtetett.

— Útépítés. Szeptember i 4-ikére verseny- 
tárgyalást hirdetnek a hajdunánás—tiszapolgári 
törvényhatósági ut kiépítésénél szükséges föld- 
mozgósitási munkák biztosítására.

— Pályázat. A kisvárdai kir. járásbíróság
nál nyugdíjazás következtében megüresedett 
ítélőtáblái bírói cim és jeleggel felruházandó 
vezető járásbirói állásra pályázatot hirdetnek.

— Nagy gyakorlatokat rendez a szabolcs- 
megyei tüzoltószövetség. Múlt hó 28-án is 17. 
nyírbátori, 8 gávai és 10 rakamazi tűzoltó volt 
Nyíregyházán, hogy kellő kellő begyakorlás után 
vehessenek részt a nyíregyházi kiállítás tűzoltó- 
versenyen.

— Helyesbítés. Az 1908. évi március 14-én 
kelt belügyminiszteri rendeletet, melylyel Dr. 
Stark Samu nyíregyházi illetőségű lakos családi 
nevének Erősre kért átváltoztatása engedélyez
tetett, odamódosittatik, hogy a névváltoztatás 
nem Dr. Stark Samu, hanem a vele azonos dr. 
Stark Salamon részere engedélyeztetik.

— Községek kongresszusa. A napokban 
megalakult Budapesten a Községek Országos 
Szövetsége. Vezetősége most készíti elő a meg
tartandó országos kongresszus anyagát. Az uj 
szövetség célja, a mint azt már jeleztük, a ma 
egymástól elkülönítve működő, de az ezerféle 
közös érdek által egymásra utalt községek össze
kötő kapcsot létesíteni. Ha a szövetség programm- 
jának csak egy kis töredékét is teljesíti, akkor 
is bebizonyította már, hogy létjogosultsággal bir.

— Kolera és minden fertőző járvány ellen 
legjobb óvszer a tiszta, baktériummentes viz. 
Ilyen a világhírű „Buziási Phönix“ ásványvíz, 
mely mint természetes baktériummentes leg
tisztább és legolcsóbb hazai ásványvíz a leg
híresebb orvostanárok által ajántatik. A mostani 
járványos időben a Buziási Phönix ásványvíznek 
egy házban sem szabad hiányoznia. A buziási 
források különben egy újonnan felbugyant hatal
mas forrással szaporodtak s igy az eddiginél is 
nagyobb mennyiségben szolgáltatják a járvány 
elleni legbiztosabb óvszert.

— Tanítók figyelmébe Szabolcsvármegye 
kir. tanfelügvelösége felhívja a megye tanítóinak 
és tanítónőinek figyelmét a Verner Jenő pesti 
tanító szerkesztésében most megjelent . T a n í to k  
és ta n í tó n ő k  z s e b n a p tá r a  a z  1 9 1 0 /1 1  ta n é v r e * 
cimü könyvecskére. Ez a naptár néptanítóink 
munkájában hü tanácsadó, ismeretterjesztő és 
irodalmi értékű. 1 K, 10 fül. beküldése ellenében 
portómentesen küldi meg K o v á c s  Gyula könyv
kereskedő Nagybányáról.

— Rövid hí rek. Gzeglédi János zaikodi 
lakos Sánta Andrást mellbe szúrta. Czeglédd, 
a ki a falurosza nevét méltán kiérdemelte, a 
fogházba került. - Tiszapolgáron porrá égett 
Vámos Pál tanyája és az egri káptalan birto
kán levő nagy disznóól az adatokkal együtt. — 
Pikó József kaszával lekaszabolta Dankó István 
nevű haragosát. Pikót letartóztatták és Dtnkot

a kórházba szállították. — Bala János 19 eves 
legény vadászatra indult, de a nyulacskák ügye
sen elkerülték a kocavadász sőretjeit. E feletti 
dühében egy céllóvészeti gyakorlaton tartóit. 
A céltábla egy szeker volt, a melyen sok mun
kás ült. Ketten súlyosan sebesültek meg, a töb
bieket csak horzolta a sörét. A céllóvő koca
vadászt letartóztatták.

— Ne légy életeddel könayelmücu já t
szó ! A kolera réme döngeti minden oldalon az 
ország kapuit. S bar az ország egészségügye
inek buzgó őrei éjjel nappal résen vannak, meg- 
eshetik, hogy ez a nyavalya belopódzik nálunk. 
Erre az eshetőségre való tekintettel kiadott a 
hatóság minálunk is szigorú rendeleteket, a 
melyek a közegészségügyi viszonyok gyors javí
tását célozzák. De sajnos, a rendetetek végre
hajtásával nem törődik senki. Majdnem minden 
udvaron bűzlik egy-egy szemétdomb, a ku ak 
környékén rothadó szerves anyagok veszélyez
tetik a viztisztaságát, a korcsmák, vendéglők 
stb. illemhelyei botrányos állapotban vannak. A 
közönség pedig indolens és nem védekezik. S 
ez a nagyobbik baj. Minden egyes em jeniek 
kellene azon lennie, hogy lehető legnagyoou 
tisztasságot tartson lnzaban es a ház környé
kén. Hol kifogástalan a tisztasság oda nem fér
kőzik a járvány. Tehát, a t. olvasó, ne légy 
életeddel könnyelműen játszó!

— Több óvatosságot. Nálunk nem szok
tak nagy rablások előfordulni, éppen ezen a 
lakosság nagyon könnyelmű. Az alkalom szüli 
pedig a tolvajt, mondja a példa beszéd és bizo
nyítják tapasztalatból sokan Nyíregyházán. A 
heten is Asztalos Imre vásártéri malomi gépész 
óráját vitte el egy ügyesxezü ember, a nyitoti 
ablakon keresztül. Braiila Ferenc mozdonyvezető 
ablakán is bement valaki amidőn az a szobáját 
szellőztette, Emlékül magával vitt egy órát es 
2 gyűrűt. Friedrich Józsefné pedig egy szilvas 
szekeren felejtette ridiküljét, amelyben egy arany
lánc volt Kevés óvatossággal mind a hárman 
elkerülhették volna károsodásukat.

— Vásár. A nyíregyházai országos vásár 
most hétfőn lesz megtartva, amelyre mindenféle 
jószág felhajtható. Csak is járlattal ellátott álla
tokat bocsátnak be a régi vásártéren tartandó 
vásárra.

— Az Uj Idők — Proliié könyvéről.
Napkeletről a cime Prőhle Vilmos konyvene* 
és ez a könyv nem élettelen költői álmodásox- 
nak, hanem egy komoly tudósnak könyve, 
bebarangolta Ázsiát, a Kaukázust, Törökországot 
és Japánt és a kit utazásaiban nem a potto- 
reszí tájak, hanem az emberek érdekelték. 
Prőhle — igy folytatja az Uj Idők — nem 
akart léleknélküli útirajzot írni, a melyeket leg
följebb csak etrográfiai különlegessegek tarkíta
nak, hanem megírta a karacsujoK, a torosok 
és főként a japánok külön lelki életét és az 
exótisus országokat népeik lelkén keresztül raj
zolja még. írásaiban van valami hasonlatossag 
Lafcadio Hearn müveivel, ezzel a melegszívű 
poóta-megfigyelővei és ez a hasonlatosság nem 
véletlen műve: a tárgy hozza magával, az a 
különös világ, amelyet minduketten megírtak és 
amelyet érezzük, csas rajongó szeretettel es lelkes 
megbecsüléssel lehet megírni. Prőhlét — es 
Lafcadio Hearnt is — nemcsak érdeklik a hő
seik, de ők szeretik is ezeket a babonás, szük- 
szavá, színes fantáziával megáldott embereket 
és ez az oka annak, hogy mindakeíten a leiras 
és a lélekrajz közben — talán akaratlanul is 
— novellisztikusok lesznek. Ezzel egyszerre köze- 
lébb visz bennünket Prőhle témakörébe, mert 
amikor a tőrök, a baskír, a japán szív érzéseit 
festi, érezzük, hogy az emberi szív végtelenül 
többől jelent az emberi értelemnél, még a nem
zetek eleieben is. Különösen Japant szereti 
Prőhle. Az ezer sziget mondavilágáról művészi 
kézzel lebbenti föl a fátyolt es avatott kézzel 
ülteli át a japán dalokat magyar nyelvbe. Ezek 
a dalok mű veszi egyszerűségükben megragadok. 
A könyv végén Prőhle pompás fordításban 
közöl egy török drámát is, amelyet Kemál bej 
irt és ebből a drámából az újabb törők iroda
lomba is betekintést nyerünk. Az egész könyv 
mindenképpen érdemes a figyelemre es való
színűleg meg fogja sokszorozni Prőhle eddigi 
híveinek számát.

^ Ne tétovázzék, ha
feje, hanem használjon azonnalU e r e t v á s  pastillá t, amely 10 perez a la tt a legmakacsabb migraint és tejfájás 

elmulasztja. Orvo- i » _ _  « . n n  Kapható minden gyógv 
sok által ajánlva. szertárban. — Késziti'

Berci vas Tárná* iryosyszer*1*/. K ispesten .
!! 3 dobozna! ingyen  postai zsáHitáa. 1!
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— K épviseleti gyűlés volt tegnap a vá

rosnál. A Sóstó kiépítésére az árlejtést és a 
tó terjedelmének visszaállítását kimondották. A 
fogház kert ellenében a Bujtos keleti végében 
kétszeres nagyságú területet adtak át. A keres
kedő tanone iskola 1000 korona segélyt kap 
ezután. A városrendezéssel kapcsolatosan a nép
számlálás előtt a házakat újra számozzák és a 
névtelen utcákat elnevezték. Ez által az utcák 
ás terek számi Nyíregyházán 163-ra emelkedett. 
Uj nevet kaplak a következő íontosabb utcák: 
Tokaji-utca Rákóczi Ferencz-utja, Pazooyi-utca 
gróf Vay Ádam útja, Szentmihályi-utca Bethlen- 
utca, Orosi-utca Bocskai-utca, Vasuti-utca 
Széchenyi-utca, Városháztér Kossuth Lajos-tér, 
Megyeháztér Bessenyei-tér.

— Olcsóbb lesz a kenyér. Az utóbbi 
években az ember legfőbb tápláléka roppant 
megdrágult, különösen ha arra vetemedett, hogy 
pékkenyeret egyen. Ez többnyire élvezhetellen, 
gyakra# hússal spékelt volt és mindenekföiöti 
drága, úgy, hogy a cselédmizériákkal sem tö
rődve, ha nem is mindig kitűnő, de legalább 
tiszta kenyeret akkor kapott a háziasszony, ha 
otthon sütötte. Különösen Nyíregyháza messze 
földön hires arról, hogy jó k myeret, jó süte
ményt itten kapni nem lehet.

És amig pékjeink napról-napra híznak, 
addig a kenyér, de különösen a sütemény élvez
hetetlen és apró.

Ezt különösen a középosztály sínyli meg 
leginkább, mert a munkás és iparos osztály, ha 
drágább a kenyér, felemeli a napszámot, a 
munkabért, de az igazi szegény, a középosztály, 
kinek jövedelme egyforma, ha az élelmi cikkek 
sokszor kétszeres, sőt ezen felüli árra is emel
kednek.

Legtöbb városban mindenképpen igyekez
nek is ezen segíteni, igy kenyérgyárakat állítanak 
és ezáltal elérik, hogy legtöbb esetben a kenyér
árak 20—30°/e-kal esnek, de ami fő Ízletes és 
tiszta kenyérhez jut a lakosság.

Mint értesülünk egy ilyen nagyobb szabású 
kenyérgyár van berendezés alatt Nyíregyházán, 
az épület és berendezés nagy része már kész 
és mihelyt a gépek megérkeznek, mely gépeket 
villamos erő ; tehát a legideálisabb és legtisztább 
üzemerő fogja hajtani.

A kenyérgyár már legközelebb megkezdi 
működését.

— Harcászati céllövészet. A helybeli 
i4-ik és 15-ik huszárezred tartalék századai 
szept. 7-én reggeli 8 és 12 éra között éles töl
téssel gyakorlatozni fog a Császárszálláson.

— Vizsgálat. A helyijeli postahivatalokat 
Niedermayer Károly nagyváradi posta- és tá
vírdái titkár megvizsgálta és rendben levőnek 
találta.

— Tanévmegnyitás. A nyíregyházi ág. ti. 
evang. főgimnáziumban a tanévet szeptember 
hó 6-ik napján d. e. 9 órakor nyitják meg 
Megnyitás után a tanuló ifjúság azonnal a ter
mekbe vonul.

— Az interparlamentáris konferencia.
Az Interparlamentáris Unió, a mely Brüsszelben 
ülésezik, magába foglal egy magyar csoportot 
is. Ennek egyik tagja Meskó László.

— Talált tárgy. Egyik postai szekrényben 
egy 300 k-nás váltót találtak bedobva. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrségnél veheti át.

— Kalitkába került jómadarak. Gyak
ran találkozott e helyütt az olvasó Kocsis Mihály 
és társai nevével. Ezek 12 17. éves koruk
daczára már jól szervezett betörő bandát tar
tottak fenn Nyíregyházán és különösen a szőlők
ben gyakorolták ügyességüket. A városi árva- 
szék most azokat a jómadarakat mind beszál- 
littatja a javító intézetbe. Nagyon helyesen 
teszi dicséretet erdemel érte.

— Választás. Eperjeskén segédjegyző vá
lasztás lesz szept. 7-én. Nyíregyháza város II-ik 
alkapitányt szándékszik választani. A hirdetmény 
azonban nem küldetett még szét a lapoknak és 
igy a határidő még nincs biztosan megállapítva.

— Zivatar. Tegnap este hatalmas zivatar 
vonult el városunk felett. A Bujtoson és az ér 
alatt az alanfosan fekvő pincék és kamarák 
megteltek vízzel.

— Mesterséffes ótclzslrok. Nyíregyházán 
is oly magasárakat kérnek a sertésekért, aminöt 
még soha. A mesterséges ételzsirok használata 
emiatt általánossá vallott. A margarin forgalom
ba hozatala tárgyában az érdekeltek az utóbbi 
időben több értekezletet tartottak és a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara utján ismételten

fordultak a földmivelésügyí miniszterhez, hogy 
az 1895. XLVI. t.-cz. és az annak Kiegészíté
séül szolgáló miniszteri rendeletek végrehajtását 
a gyakorlati éietkövetelményeinek megfelelően 
szabályozza. A legsérelmesebbnek a földmive- 
lésügyi miniszter rendeletének azt az intézke
dését találják, hogy az úgynevezett mesterséges 
ételzsirokat dimetíi-amido-azobenzollal kell ke
verni, amely vegyiszer a különben kifogástalan 
izü és szép világos, gyakran egészen fehérszinü 
zsiradékok izét és színét annyira megváltoztatja 
hogy a közönséget ezeknek fogyasztásától 
egyenesen elriasztja. Ennek a szernek az alkal
mazását éveken át nem is követelték meg 
hatóságaink amíg a minisztérium a gyárok és 
kereskedők árukészleteinek az ellenőrzését és 
az azokból vett prób ík vegyelmezését el nem 
rendelte.

Az érdekeltségnek a kamara utján fölter
jesztett kifogásait a szigorú és átmeneti idő 
nélkül való végrehajtás ellen a földmivelésügyi 
miniszter is indokoltnak találta és az országos 
chémiai intézet igazgatóságát utasította, hogy 
szakközegei a margarin és mesterséges ételzsi
rok gyártásának és forgalmának ellenőrzését az 
üzletekben szeptember 1-én kezdjék meg.

Talán sehol a világon elő nem fordul az 
a furcsaság, hogy azt, aki valamely élelmicikkbe 
egy, azt megrontó anyagot nem kever, ezért 
hivatalosan „élelmiszer hamisítónak" bélyegez
zék és ezen a címen gyáros- és kereskedő cé
geket a legképtelenebb módon meghurcoljanak. 
Hiszen ilyen eljárással régi, becsületes munká
val évdizedekenát megalapozatt cégek jóhirét 
csorbítják, sőt a gyengébb cégeket egyenesen 
tönkre tehetik, ami nem lehet semmiféle ható
ságnak sem a hivatása. Ám üldözzék az élelmi
szer-hamisítást, de minősítsenek minden, a töb- 
ször idézett törvényt kiegészítő rendeletekbe 
ütköző kihágást „élelmiszer hamisításnak" Ma 
amikora tiszta sertészsír ára kicsinyben 272 K. 
körül mozog, kilonkint inig jó, úgy nevezett 
mesterséges zsírok 30-35 °/o-kal olcsóbba j kap
hatók, a kérdésnek nagy gazdaság; és társa
dalmi jolentősége van. A  nálunk uralkodó élel- 
miszer-drágasságot nem azzal is fokozni, hogy 
a természetes zsir árát mesterségesen is fel
csigázzák azzal, hngy a jó, használatban bevált 
szurogátumok forgalmát annyira megnehezítik, 
hogy fogyasztásuk szinte lehetetlenné válik.

— 50 hektoliter kitűnő óbor van eladó. 
Cim a kiadóban.

— A dohánygyártmányok árának fel
emelése. A dohánygyártmányok fogyasztói né
hány hét óta mindinkább észlelik, hogy a 
gyártmányok különösen a szivarok rendkívül 
rossz dohányból, tökéletlenül vannak előállítva 
s nedvesek. Ez, mint a Magyar Kereskedők 
Lapja Írja, a dohánygyártmányok árának fel
emelését készitik elő. A dohánygyárak ugyanis 
rendeletet kaptak, hogy egyelőre a raktáron 
levő rosszabb minőségű dohányt dolgozzák fel 
s ezeket a gyártmányokat hozzák forgalomba. 
Ezzel a dohányjövedék kezelősége azt akarja 
elérni, hogy az árfelemelés utón jobb dohány
ból készült és gondosabban előállított gyártmá
nyokat hozhasson forgalomba s ezzel az ár
felemelés miatt zúgolódó fogyasztókat kiengesz
telje. Az egyes gyártmányok árfelemelése tekin
tetében végleges megállapodás még nem jött 
létre átlag az áremelés a mai áraknak mintegy 
20 százalékát fogja kitenni.

— Lóvásár lás. A honvédség egyik pót
lován bizottsága okt. 3-án a honvéd laktanya 
lovakat fog vásárolni, 4—7 éves lovakat vesz
nek 800 koronáig terjedő árban.

— Szilágyi és Diskánt miskolci gépgyá
ros cég kitűnő könyökszerkezetü és viznyomásu 
borsajtóira, valamint legújabb „Villám" centri
fugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk olvasó
ink ügyeimét. Kiemelendá különösen a cég által 
feltalált és készített Rákóczy, Kincsem és Hegy
alja borsajtók, nemkülönben a nagyüzemii pré
seléshez készített Rákóczy-kettös kosaru sajtók, 
melynél ;< régi világ Iából készített prése zseni
álisán egyesítve van a modern technika vívmá
nyaival. A sajtók felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érint
kezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a 
must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb 
darabokban is könnyen kilehet venni. Az 1901. 
évi temesvári, az 1902. évi egri és pozsonyi 
II. mezőgazdasági, az 1900. évi nagyváradi és 
az 1907. évi pécsi országos kiállításon a cég

borsajtói első díjjal, arany éremmel s díszokle
véllel lettek kitüntetve. A cég ingyenes árjegy
zékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.

— Vadász-, flobert- és revolver tölté
nyek, sálon és kerti tűzijátékok legjutányosab- 
ban beszerezhető Hirschler Mór füszerkereske- 
dőnél Nyíregyháza, Városház-tér 5. Ugyanott 
lőpor árusítás.

— Ékszert, órát, ezüstuemüt bizalom
mal s legolcsóbban csakis az országszerte leg
jobb hirnevü Lefkovits Artlmr és Társa debreceni 
cégnél vásárolhatnák. Árjegyzék ingyen. Válasz
tékot szivesen küld.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban
olcsón és gyorsan készít K l a f t e r  Ig n á c z  legújabb 
gépekkel és betűkkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyi-utca 9.

— Leány és fiú fehárnemüek, harisnyak, 
zsebkendők nagy választékban kaphatói Ungar 
Lipót áruházában Nyíregyházán.

— 800 pár fiú cipő, 1100 pár
gyermekcipő igen olcsó árban árusittatik 
Friedmann S. Sándor cipő-áruházában 
Városház palota.

A megoldás.
Homályos felhők borították az eget. A 

rekkenö melegben szellő sem serdült, mintha 
kihalt volna az élet a csütlevelü nyárfából is. 
Fejét lehajtva, mély gondolatokba merülve sé
tált egy fiatal lány a homályos, poros utón. 
Néha ineg-megállt, fehér napernyője nyelével a 
homokba rajzolgatva. 11a valaki megligvelte 
volna, úgy bizonnyal feltűnt volna neki, hogy 
mindig a nagy „E" betű alakja rajzolódik ki a 
porban s tűnik el ismét gyorsan a rajzónnak 
használt esernyönyéltől hirtelen eltöröltetve.

Sétáját tovább folytatva, nehéz sóhaj hagyta 
j el a lány ajkát. Egy problémán gondolkozott s 
j nem tudta sehogy sem megoldani. Szeretett.
! Komoly lelkének minden erejével megszerette 

azt a fiatal zeneművészt, Váry Eleket, ki csak 
nem régen költözött városukba, miután egy 
nagy, európai diadalmas körút után a szép 
fekvésű városkában villát véve, kissé pihenni 
akart.

A mindenünnen megnyilatkozó érdeklődés, 
a többszöri felszólításnak engedve, végre egy 
koncerten bemutatta Váry művészetét a városka 
lakóinak is. Ez élvezetes estén, a tapsviharban 
hajlongva pillantotta meg Nagy Mártha először 
a művészt A varázsos hangok tették-e, vagy a 
pajkos Ámor incselkedésének lett következ- 

j  ménye, hogy Mártha még ez estén megszerette 
| Váryt, soha éppen nem volt hevülékeny ter

mészetű.
Nemsokára valami táncmulatságban meg is 

ismerkedett vele. 8 inig együtt keringtek, iorog- 
tak a tarka tömegben, úgy látszott, hogy nem
csak Mártin, de a művész is élvezettel táncol 

; a komoly lánykával.
Majd abbahagyva a bosztont, Váry is le- 

i telepedett a Mártha oldalán. S mivel egyik sem 
rajongott a táncért, hosszasabban elbeszélget
tek. Mintha régi jó ismerő-ök lettek volna, úgy 
megértették egymást rögtön.

S mire Nagyék hazakészülődtek, Váry le- 
kisérvén őket kocsijokhoz, engedelmet kért 
Nagynétól őket meglátogathatni, mibe az ter
mészetesen szivesen beleegyezett.

A Mártha örömére csakugyan ellátogatott 
a fiatal ember másnap hozzájok. A kipirult 
arcú lányka egyszerű világoskék ruhájában talán 
még jobban tetszett neki, mint tegnap. A kel
lemesen töltött rövid pár perc után azon ígé
rettel távozott, hogy gyakrabban el íog láto
gatni hozzájuk.

De közben Márthának egy gyengélkedő 
nagynénjéhez kellett utaznia, hol hosszasabban 
időzött s mire ismét hazakerült, a művész meg
feledkezni látszott ígéretéről, nem kereste fel 
többé őket. Pedig a lány sokszor gondolt rá 
édes ábrándok közepette. Olykor egész párbe
szédet folytatott vele lélekben.

Ha néha az utcán találkoztak, röviden kö
szöntötték egymást s azzal tovább mentek. De



6 S Z A B O L C S 1910. szeptember 3.

r*. lány nyugalma ilyenkor rendesen odavolt. 
Szinte megmagyarázhatatlan módon rajongott 
az ifjúért, kit alig ismert. S mintha a sors is 
összeesküdött volna ellene, mikor mar leginkább 
remélte hogy találkozhatott vele, hogy hossza
sabban ’ elbeszélgethetnek, mindig közbe jött 
valami, ami szép tervét meghiúsította.

Ilyenformán már reményét is csaknem el
vesztette. Küzküdött önmagával, szere'te volna 
ezt a szerencsétlen vonzalmat szivéből kikü
szöbölni; hasztalan. Rámosolygott képzeletben 
lelkes nagy kék szemeivel az ifjú, vagy egy 
percre megpillantotta valahol s a nagy elhatá
rozás, a feledés, oda volt egyszerre.

Majd úgy gondolta, fordít a dolgon. Nem 
iparkodik feledni, hisz úgy sem sikerül, de ide- 
álizálni fogja érzelmét. Legyen egy édes szép 
álom előtte mindig az ő képe, beszélgessen 
vele lélekben, örüljön a diadalain, de ne vágy
jon vele. beszélhetni; hiszen talán igy még esz
ményibb, még szeretetreméltóbb, annál is in
kább, mert Mártha hősét minden elképzelhető 
jó tulajdonsággal felruházta. Természetesen ez 
sem sikerült. S most odáig jutott, hogy jobban 
óhajtotta látni, beszélni vele, mint valaha.

A csöndes, árnyas fasorban is éppen erről 
gondolkozott s véghetetien boldogtalannak érezte 
magát.

Egyszerre léptek nesze ütötte meg íülét, 
majd barátságos köszöntéssel állt meg mellette 
álmai alakja : Elek.

Mártha pirulva, szinte fél álomban nyúj
totta kezét mosolygó ideáljának s egy percre 
úgy vélte, mintha annak a szemében is szerel
mes fény csillanna fel. Majd szemét lesütve 
szomorúan űzte el ezt a gondolatot.

De Váry nem sietett el, beszélgetni kez
dett a sétáló leánnyal. Száz és egy féléről kér
dezősködött, íecsegett, mire Mártha is mind 
élénkebbé lett.

Egyszer csak odaszólt a lánynak. Ugyan 
mondja, miről gondolkozott olyan nagyon, mi
előtt én itt nem voltam?

— Sok mindenféléről . . . válasznlt ez 
kitéröleg.

Nem, maga valamibe egészen belemélyedt. 
Vallja hát meg, mi volt az! Vagy nem bízik 
bennem? Olyan léhanak képzel, akivel nem 
érdemes komolyabb dolgokról, a saját egyéni 
nézeteiről, gondolatairól beszélni?

Mártha arca hol piros lett, mint a rózsa, 
hol meg elhalványodott e szavakra. Szólt is 
volna, nem is ; de az a két komoly szemcsil
lag, mely egyre rátekintett, ezt látszott mon
dani. „Beszélj, bizhatsz bennem, szeretlek!”

S leküzdve zavarát, végre ezeket mondta. 
Igaza van! Nem éppen közönséges, kicsinyes 
dolgokon járt az eszem. Elmondom hát magá
nak, hisz úgyis azt tartják, hogy maga nagy 
lélekbúvár. Talán érdekelni is fogja esetem, 
talán megoldja e rám nézve valóságos gordiusi 
csomót.

Szóljon hát, Mártha, talán csakugyan sike
rül kételyeit eloszlatni. De hiszen még nem is 
tudom, vannak-e kételyei, — válaszolt moso
lyogva Elek.

Hallja hát. Egy érzés él szivemben már jó 
ideje. Ne mosolyogjon, ne kérdezze, miféle ér
zés. Először ki akartam tépni azt, mint haszon
talan. fölösleges lim-lomot . . . Nem sikerült!
. . . Azután tökéletesíteni, eszményíteni akar
tam, hogy csak édességét érezzem ; ne legye
nek vele vágyak összekötve, ne függjön a kö
rülményektől, ne rabszolgája, hanem ura legyek 
ez érzelemnek. S az eredmény mi lett ? újra 
csak sikertelenség! S ma bonyolultabb rám 
nézve ez a dolog, mint valaha. Reményem nincs 
széttéphetni s eleget sem tehetek vágyaimnak. 
Nos, teleljen, mit tegyek ?

A figyelmesen hallgató művész ekképen 
válaszolt.

Maga engem, mint pszichológust akar hal
lani. Jól van! Egy érzés uralkodik lelki világán, 
azt állítja. Ha ez, amiről szólt, tényleg csak 
egy érzés lenne, úgy könnyű volna a dolga. 
Hiszen az az érzést nem nehéz elnyomni, ural
kodni rajta tetszésünk szerint. Maga sokkal ener- 
gikusabb lány, minthogy egy érzést ne tudna 
megsemmisíteni, mely nem tetszik magának. De 
ha az érzés indulattá növekedett, vagy még in
kább, ha szenvedélylyé mélyült, úgy csaknem 
olthatatlan az a láng, mely lelkében kigyuladt. 
ügy ledönteni képes a gátakat, melyek útját 
állják s vagy győz, vagy — elhamvad lelke a 
szenvedély tüzében! . . .

Talán még soká fejtegette volna a felszínre 
került problémát a nekihevült művész, de egy 
vad szélroham süvöltött át a fák gallyai között, 
sárgult levelek egész halmazát sodorva a szá
raz földre s a komor, fekete fellegeket vakító 
villámlás hasította át, mire dübörögve dörgött 
a haragos égbolt, jelezve a közeli vihart, Mártha 
hát ijedten nyújtotta kezét az ifjúnak bucsuzásra, 
mire az holnapra ígérte a beszédje befejezését 
Mártháéknál s gyorsan elsietett más irányban.

A lány is szaporán lépegetett haza felé. 
Szinte haragudott önmagára, hogy nem vette 
észre a sötét felhőket. Szerencsére azonban 
nem sokára hazaért Még le sem tette kalapját, 
mikor megeredt az eső, szinte úgy látszott,
mintha elakarná mosni a világot . . .

*
Mosolygó, napfényes reggel követte a ziva

taros napot. Szinte megújult a természet a rég 
várt esőben ; minden frissnek, üdének lát
szott a hűvös reggelen. Mártha is jó kedvüen, 
reménykedve nézegette kertjében a virágkely- 
hekben tündöklő harmatcseppeket, melyeken a 
napsugár megtörve, a szivárvány színeiben szi
porkázott. S inig kedvenc virágait gyomlálgatta, 
édes sejtelmekkel gondolt lovagjára.

Végre nagy nehezen délután lett. Persze, 
csak a türelmetlen lánynak tetszett oly hosz- 
szunak az idő, máskülönben forgott minden a 
rendes kerékvágásban.

Úgy délután fél hat körül érkezett meg a 
művész. Sablonos dolgokról beszélgettek eleinte 
a világos kis szalonban, majd a mama indítvá
nyára a hüs, árnyas rózsával befuttatott veren- 
dára mentek, hol sokkal kellemesebb volt a 
lég.

Váry türelmetlenül nézegetett szét. Szerette 
volna már a félbemaradt thémát folytatni, de 
hát ahhoz fölösleges volt a mama. Csak a lány
hoz akart szólni. S ime, a véletlen, ez a sok
szor áldott, sokszor átkozott valami, segítségére 
sietett. A varrónő érkezett meg a Nagysága uj 
ruhájával, jelentette a szobalány. S a kiváncsi 
asszony azzal az Ígérettel, hogy egy perc múlva 
itt lesz, távozott, hogy megszemlélje az uj öl
tönyét.

Elek egy pillanatot sem vesztegetve, köze
lebb húzta székét Márthához s beszélni kezdett.

Sokat gondolkoztam magáról s szavairól 
tegnap óta. Ugy-e nem haragszik, ha nem ott 
folytatom szavaimat, ahol tegnap elhagytam ? 
S választ sem várva, tovább beszél . . .

Mártha, édes Mártha, nagyon meglepett en
gem a maga szomorú okoskodása. Meglepett, 
de fel is világosított ! Maga szerelmes! Ne el
lenkezzen! Ne mondjon nemet, hiszen azt is 
tudom, hogy kit szeret. De ne temesse el arcát 
kezeibe, inkább adja ide nekem. Nekem, az 
egész életre! De ugy-e jól sejtem, hogy az 
enyém szive ? Ugy-e beleegyezik kérésembe ? 
Szóljon hát, hisz látja, hogy milyen türelmet
lenül várom válaszát. E percben a föld legbol
dogabb emberévé tehet, vagy . . .  De nem, 
hisz mindent megértettem, mindent kitaláltam 
s végtelen boldognak érzem magam, hogy végre 
megnyertem egy ily angyali szív tetszését.

Végre a lány is lehüzdötte rendkívüli meg
lepetését s csillogó szemmel, mely maga is ele
get mondott, boldog mosollyal válaszolta.

Igaza van megértett! Szeretem . . . Oh, 
hát igaz e boldogság ?

Nyílott az ajtó s belépett Nagyné. Csodál- 
nézett a piruló fiatalokra. De nem sokáig gon
dolkozhatott, mert elébe álltak s az ifjú minden 
ceremónia nélkül csak annyit mondott a lányra 
mutatva.

Szeretjük egymást! Ugy-e megerősíti bol
dogságunkat ? S az anya ? Könnyekkel szemében, 
mit az öröm csalt elő, csak ennyit mondott.

Áldásom rátok ! Éria.
Felelősszerkesztö és laptulajdonos 

Hlatky Schl chter Gyula.

N yilt-té r.* )
Igen T iszte lt F ő szerk esz tő  Úr 

N agyságos U ra m !
Osmerve nemes igazság szeretetét, mely 

minden tettében megnyilvánul, mellékelt cikket 
bátorkodtuk beküldeni, azon kéréssel, hogy 
azt komoly, az igazságért mindig sikra szálló 
lapjában közre adni méltóztatna.

Kiváltó tisztelettel: 
S te in  te s tv é rek .

Herskovits Igndcz.

Ahol minden bűzlik.
Hetek-hónapok óta mindenki beszél, min

denki suttog, hogy a várrsházán, hol egyetlen 
szentséget szabadna ösmerni : közérdeket — 
nincs minden rendben.

Lépten-nyomon találkoztunk titkolózó be
avatottakkal, tettetett közönnyel tovahaladó 
férfiakkal, annak jeléül, hogy valahol megfordult 
a hínár a maga undok, bűzös posványos ron
daságival, hogy elnyeléssel fenyegesse meg 
azokat, kik eddig hencegön, üres nagyképűség
gel járkáltak a tetején.

Polgárai vagyunk a városnak. Hosszú év
tizedeken keresztül, ezrekkel adóztunk véres 
veritékes keresményünkből e város fejlődésére 
és szabad volna megkérdeznünk: vájjon mi 
folyik ott ? Nem teszük, mert nem kenyerünk, 
mert nekünk nem lehet here módra h e n y é ln i, 
hanem d o lg o z n u n k  kell.

Ám most megtörténik többekkel többször 
egymásután azon szép eset, hogy a köz 
istápolására választott, a közpénzen tartott 
egyének, becsületben megöszült iparosok olcsóbb 
ajánlatát azon kijelentéssel utasítják vissza, 
hogy : m a g a  n e m  m eg b ízh a tó .

Tehát nem elég a maguk dolga, hanem 
ártatlan, küzdő embereket akarnak oda dobni, 
ahol az erkölcsi megsemmisülés, a posvány 
kezdődik ? Vagy nem tudják önök, hogy a 
becsület magunk fajta embernek tőkét jelent, 
melyet nehéz megszerezni, de igen könnyű 
aljas rágalmakkal, fekete lelkű gyanúsításokkal 
aláásni.

Ne gondolják azonban, a hős férfiak, hogy 
mi is azok közé tartozunk, akik hallgatnak, 
midőn becsületbeli ügyekről van szó. A sunyi- 
tásra nincs okunk, a nyilvánosságtól nem félünk,

*) Az e lovat alatt közlőitekért nem vállal felelős
séget a szerkesztőség

1907. évi pécsi kiállításon arany 
érem és díszoklevél.

1901. temesvári kiállítás. I. dij 
díszoklevél. 1902. országos gazda
sági kiállítás Pozsony, I. dij, arany
érem. 1902. borászati kiállítás Eger, 
I. dij, díszoklevél és aranyérem. 
1906. Nagyvárad I. dij, díszoklevél.

Borsajtók
legújabb rendszerű, könyökszerkezetü 
„Kossuth*, „Kincsem*. „Hegyalja*. 
„Acélorsós*, a magyar borterrneiŐK 

legkedveltebb borsajtói : 
Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) kettős 

kosara sajtok nagyüzemi! préseléshez. 
Sajtóink főelőnye : A must sehol sem érint
kezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! Óriási 
erőkifejtés ! A törköly egy darabban és kön
nyen kivehető! Egy ember által könnyen 

kezelhető !
Szőlőzuzók ós Bogyózók. „Villám" legújabb centrifugális 

bogyózó- és zúzógépek.

Szilágyi és Diskaut gép gyára
Miskolc

Árjegyzék ingyen.
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sőt óhajtjuk és követeljük, mert egyrészt k ö z 
p é n z e k r ő l, másrészt e g y é n i b e c sü le tü n k rő l, iga
zunkról van szó.

Történt ugyanis, hogy ajánlatot adtunk 
be a Koronában végzendő festői munkák elvég
zésére tisztességes szándékkal, becsületes szá
mítással. — Ajánlataink 30—50 százalékkal 
olcsóbbak voltak, mint a legdrágább ajánlkozóé. 
S mégis mi történt ? Az illetékes tényezők 
semmibe vesznek bennünket, kik évtizedek óta 
becsületes kitartással szolgáljuk iparunkat s 
teszünk eleget polgári kötelességünknek, hogy 
a 30—50 százalékkal drágább vállalkozónak 
adva ki a munkát, bennünket nemcsak jogosan 
reménylett munkánktól üssenek el, hanem még 
egyéni és kereskedői tisztességünkben is meg
sértve azt jelentik ki, hogy : nem vagyunk 
bizalomra méltók.

Kijelentjük, hogy nem a vállalatért fájt a 
szivünk mert hála Istennek egy becsületes iparos 
még meg tud élni, ha nem is foglalkozik a 
többnyire furcsa hátterű közszál]itásokkal. Hanem 
kérdjük : mi jogon állítják rólunk az illetők, 
hogy nem vagyunk bizalomra méltók ? Van e 
egyetlen adat, egyetlen jogos vád a kezükben 
melynek alapján ily kifejezéseket megkockáztat
hatnak. melynek következtében joguk volna: 
az adófizetők verejtékes keresetéből kipréselt 
garasokból végzendő munkát 20—50 százalékkal 
drágább vállalkozóknak kiadni és mázoló mun
kákat jóval drágábban lakatosnak juttatni ? ? !

Ahogy hivatását nemesen felfogó hivatalnok 
kötelessége hogy egyetlen érdeket ösmerjen a 
város érdekét, úgy egy becsületes embernek 
legelső kötelessége, hogy tisztelje más ember 
becsületét.

A vasúti indóház munkái Nyíregyháza 
város főmérnökének a városnál végzett nagy
szabású munkákról szóló elösmerő okmánya 
az összes építészeknek Kéry József, Szuchy Jó
zsef és Király uraknak, megelégedése elég bi
zonyíték nekünk arra, hogy munkánk olyan a 
milyennek mi akarjuk, hogy legyen: becsü le tes.

Ez azonban nem elég. Végső ideje, hogy 
a közszállitásokat szabályozzuk — mert ma 
már ott tartuuk, hogy nemcsak basáskodnak, 
hanem mint a múltkor egy kútfúró kartársunkkal 
szemben most a mi becsületünkben is kezdenek 
gázolni. Elég legyen ! Tisztítást kérünk.

Stein testvérek.
Herskovits Ignác.
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l&iaáenféla alakban és nagyságbanj
iegolosóbb árak mel- 

J.ött k s ip j h f i t b k  s

FüíirerZsigmond Fiainál
(216—52—79 Nyíregyházán,

Y á rm e g y e h á z -u tc a  5 -d ik  szám. H

mmmmmmmmmammmummmmmmaam*

Három bolt kiadó.
Tokaji-utca 19. szám alatt nagy- 
kereskedőnek is alkalmas nagy 
bolthelyiség megfelelő mellék
helyiségekkel (Buza-tér sarkán) 

azonnal kiadó!
Tokaji-utca 20. szám alatt 1 
üres bolthelyiség azonnal és egy 
mészárszék augusztus 1-től kiadó. 
É r te k e z h e tn i u g y a n o tt  a tu la jd o n o sn á l.

I

Ü Z L E T  M E C r N Y I T A S I
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Pazonyi-útca 6 szám a. saját 
házamban egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő modern berendezésű

nyitottam.sörcsarnokot és vendéglőt
Naponta villás reggeli, kitűnő ebéd és vacsora, úgyszintén frissen csapolt DREHER- 
féle korona sör kapható. — Abonansok kitűnő és olcsó kosztot kaphatnak. — 
^  ^  Asztaltársaságoknak ingyen helyiségek állanak rendelkezésre. ^  0

Mély tisztelettel:

Friedmann Ármin.

Ékszerek, órák, arany- é s  ezüstnem üek *£?££££
em~ C á n ^ A r  ÜA7 e A elsőrangú ékszerésznél

■ v  O o H U U l  A C A 9 U  NYÍREGYHÁZA, Városház-utca 3. szám.
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\ Legtökéletesebb!

fö lvé te tn ek  e lap  
kia dóh iva t alá ba . \ 

É r kert- u tczán  
vagy a be it éren 
K iss  T: E m m a  

tőzsdéjében .

l l l s  &

Szilárd szerke
zet.— Könnyű 

kezelés. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Kapható Nyíregyházán:
Hibján Sámuel l'tóda és Hoffmann Adolf 

cégeknél.

Magyarországi 
vezérképviselő:

Lukács
Kezso 

BUDAPEST, 
Yl. Teréz-körut 36.

í

Kényelmes rész- 9 
letíizetésrc is | 

kapható \
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Sza bolesvármegye 1 egnagyóbb

íto ráruháza
Nyíregyházán, a törvényszék mellett,
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feliéi* fényezett háló és ebédlő berendezé- N
J , H

sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák. N
i i * *

teljesen látható irasu
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T 11 Legújabb stilii paiisszander, mahagóni és
4 ; 2 J

4 >
4, d
^ Megfelelő árak.
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4 S  
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Ebédlő díványok.

C L A Y T O N  L íH U T T L E W O R T H  LTO
B u d a p e s t ,  V t ' . < 5 z I - - i i ; o r ú t  < 3 0 ,

által a Icgjutányoiabb árak mellett ajánltatnak :
L o c o m o b i i c k  és csép lőgépek , be nz in m o to ro s  csép lőkész 
le tek ,  m a g á n já ra  g e rg é p e k ,  sza lm akaza iozók ,  ió he re -  
csé p lő k ,  t i s z t i tó - ro s ís k .  k o n k o ly o z e k ,  kaszé lógópek, 
m a ro k ra k ó -  és k é v e k ő tő -a ra tó g é p e k ,  szénagyü jtok ,  
^széria- és sza im asa jtók ,  bo ron ák ,  s o rve tö gé pe k ,  /  

^P láné t  j r .  kapá lók ,  k u k o r ic z a -m o rz s o íó k ,  szec s k a 
vágók, ró p a v á g ó k ,  da rá lók ,  ő r lő m a lm o k ,  egye

tem es  a c zó ie kék ,  2- és 3-vasu  ekék  és 
m inden egyéb m ezőgazdaság i gépek.

........ 'ggSP*

i
Képviselet és raktár:

Májerszky Barnabás urnái, Nriregyháta.

§0 %S I  i*  1

|  O l c s ó  s z a b o t t  á r r a i k : I I
Q  Az idény előrehaladottsága miatt a még mindég nagy választékban lévő 

napernyőket, női hlousokat, keztyüket, harisnyákat, férfi 
^  turista ingeket, mellényeket stb. stb.

m é l y e n  l e s z á l l í t ó  11  árakban árusítom. 
Kézimunka hozzávalókban nagy választék.
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Í) férfi-, nőidivat és rövidáru üzlete Nyíregyházán,
(Időbe cukrászda mellett )

F i g y e l m e s  d c i s ^ o l g á l á s .

10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol

Goldberger Dávidnál,
Nyíregyháza, Vasuti-ut 20.
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I :
szövet

í a u  jl I l i i m  m i

V á r m s g y e h á i x - í é r ,
ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindenféle

különlegessegekben,
* v á s z n a k b a n ,

k Lainek és karion árukban stb. stb.
Olcsó szabott árak! 

■ msr Pontos kiszolgálás!
Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.
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