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A z i gazság érdé kében.
kazságcr/.etünk tiltakozik ama min- | 

den alapot nélkülöző támadás ellen, mely- | 
Ível a ..Xvirvidék“ legközelebbi számának 
.. Közfürdőink állapota" oimü köziemén vé
ben Dr. polgármesterünket illette. Di\ 
ugyanis a Sóstó és gőzfürdőről írva, többek 
között azt mondja, hogy Májerszky Béla 
polgármester urnák nincs érzéke az ilyes
mik iránt.

Mielőtt megkezdett cikkünket folytat
nánk, kijelentjük, hogy a polgármester 
tevékenységét a legszigorúbb igazságos
sággal mérlegeljük s mi vagyunk az 
elsők, akik rámutatunk minden olyan 
mulasztásra, melyet a polgármester ré
széről észlelünk. Azonban szívre tett kéz
zel mondhatjuk el. hogy a polgármester 
a legteljesebb jóakarattal fáradozik váro- 
>unk és annak polgárai boldogulásán. 
Épen ezért nem tudjuk megérteni amaz 
alaptalan támadást, mely a jelzett cikken 
végigvonul.

Nem akarjuk felsorolni mindazon 
eredményeket, melyek a polgármester 
nevéhez fűződnek. Aki a polgármestert 
és működését ismeri, belátja, hogy ő, 
úgy is mint e város fia, úgy is, mint e 
város polgármestere megtette, megteszi, 
meg fogja tenni mindazt, ami e városnak,

annak egyes polgárainak előnyére szol
gálhat. Igaz, hogy vannak emberek, akik 
a városi ügykezelést a városháza előtti 
járdáról képzelik. Lehetnek emberek, akik 
az adatokat baráti összejöveteleknél szer
zik. Így aztán nem csodálkozunk, ha akad 
olyan képzelődő ember, aki a polgár- 
mester érzékét saját felfogása szerint 
mérlegeli.

Dr. az említett két fürdő ügyét kap
csolatba hozza a közegészség ügyével, 

j Ezt helyesen teszi. De hogy a csikólege
lőnek. kendoráztatónak, meg a nem is 

| létező ióusztatónak mi köze van városunk 
közegészségügy<-hoz, azt már igazán nem 
értjük

Dr. ur mindenről beszél, csak arról 
nem, amiről beszélni lehetne. Hiszen van 
elég tárgy, ha a polgármester tevékenysé
gével akar foglalkozni. Vagy semmi Dr. 
előtt csak egy kölcsönügynél 800U0 
korona megtakaritás, a motoros vasút 
ügye, a város csatornázása, a gyorsított 
vonat, indóház, szanatórium, iparfejlesztés, 
közgazdasági intézkedések és a többi. 
Persze Dr. csak a Sóstót meg a gőzfürdőt 
látja és a lóusztatót képzeli. Legyen nyu
godt Dr. Ne aggódjék a város egészség
ügye miatt, mert az annak javítására 
szolgáló intézmények létesítése komolyan 
van a polgármester által tervbe véve. 
A Sóstó lendületet vesz a motorosán való

olcsó közlekedés által. A jéggyár kérdése 
polgármesteri intézkedésre vettetett fel. 
Az uszoda és gőzfürdő rendezése a gőz
fürdőnek ez évben lejáró bérletének kér
désével kapcsolatban lesz elintézve. Szó
val a polgármester gondolkodik és dol
gozik, de terveinek keresztülvitelénél a 
sorrendet kell betartania, a város pénz
ügyi helyzetével kell számolnia. A város 
pénztára nem a Csáky szalmája, mely által 
hírnevet szerezzen egy takarékos polgár
mester. A Dr. oklevele ingó vagyon, mely 
ma itt, holnap már az ország másik szé
lén lehet, de a barázda marad és annak 
tulajdonosa nem verejtékezhet úri kedv
telésekre.

Van azonban a Dr. cikkjének egy 
különös bekezdése is. melyszerint kérjen 
csak a város lakossága bármit, hogy meg 
nem adják-e. Kérjen lóusztatót, kender- 
áztatót, csikólegelőt, vagy tudom is én 
mit, még ki sem nyitotta a száját a 
paraszt, gazdaközönség, már is teljesítve 
vannak kívánságai, mintha bizony a város 
szellemi munkásai, iparosai és kereskedői 
nem járulnának hozzá a városi pótadóhoz 
és csak előbbieknek zsebéből telnék az ki.

ügy látszik, hogy Dr. nemcsak a 
polgármester népszerűségét, tevékenységét 
akarja lerántani, miként sok más önzet
lenül munkáló emberrel is történni szo
kott, hanem nekiront gazdáinknak is, mert
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A jogászok természetrajza.
i t már üT-ikón, Kisvárdán. ;i joghallgatók hangversenyén 

felolvasta a szerző: S záv ay  Z o ltán .

Mikor felszólítottak, hogy a joghallga
tóknak e matinéján felolvassak, a legnagyobb 
zavarban voltam ; nem tudtam, hogy tulajdon
képen miről is olvassak fel. Megfordult 
agyamban a politikai helyzettől kezdve egé
szen a kínai császárok történetéig minden, 
de csak nem voltam megelégedve. Végre is 
eszembe jutott, hogy nékem tulajdonkópen 
már kora ifjúságomtól, másfél éves koromtól 
kezdve kiváló természotrajztudósi hajlamaim 
vannak. Már ebben az időben oly erővel lép
tek fel e hajlamok, hogy például összes já
téklovaimat és bárányaimat darabokra szed 
tem, hogy könnyebben tanulmányozhassam. 
Midőn özek eszembe jutottak, azonnal elha
tároztam, hogy természetrajzi értekezést fogok 
írni, még pedig alkalomszerűen a jogászokról.

Önök bizonvára gyakran láttak már ele
von jogászt és igy látszólag jól ismerik ókot 
mégis milyen ellentétes nézetekkel bírnak 
róluk. Könnyű is a jogászokat ismerni, mert 
hiszen mindenütt jelen vannak : a kávéházban, 
színházban, banketteken, bálokban, szűk-, zárt 
és nyiltkörü táncmulatságokban, ló-, kerék- 
pár-és egyéb versenyeken, tennisz és másfé
le klubbotban, az összes elképzelhető utczá- 
kon, tereken, sőt néha a tanórákon is.

Épen ezért azzal vádolnak bennünket 
hogy örökké a kávóházakban, klubbokban 
és utcákon élünk, egyszóval hogy nem érez
zük át jövendő életpályánk nehézségeit.

Pedig dehogy is nem! Hisz1 ép az a 
haj, hogy nagyon is átórezzük, Tulajdonkó
pen mi is a mi hivatásunk ? Üli, ki ne tudná 
azt! Mi vagyunk a „haza leendő oszlopai".
S most azt kérdem önöktől, vájjon nem szí
vesebben alkalmaznak-e bennünket majdan 
oszlopoknak, ha már a sorstól „jó bi'zonyvá- 
nyokkal" rendelkezünk, hogy az utca. azaz 
a'„szabad ég" hideg és meleg éghajlata alatt 
edződtünk meg. Es azt is beláthatja minden
ki, hogy azért, hogy ezen „oszlophivatásnak" 
könnyebben megfelelhessünk, csak azért va
gyunk mi annyi klubb és egylet oszlo
pos tagjai.

Es mik vagyunk mi még? Zöld hajtá
sok a haza szent törzsén, hogy majd belő
lünk is jó törzs váljék. Nos, ezek után ki 
kételkednék abban, hogy csak a haza végte
len tiszteletéből és leendő hivatásunk szereteté- 
böl vagyunk annyi kávéház „törzsvendégei" ? !

Nem kell azt gondolni, hogy mi az élet
nek ebben a nagy próbaküzdebnében egészen 
elprózaiasodtunk. Oh, nem. Nekünk azért 
egész lágy a szivünk és telve van a sorstól, 
de főleg a leányszemektől vésett rovásokkal. 
Oh, bár szivünk e rovátkáit nem mutathatom 
is meg tanúbizonyságul, de elég bizonyítékot 
nyújtanak erről a kollóg.um padjai!

Főleg a bájos lányhallgatósággal sze
retném megismertetni, hogy tulajdonképen 
milyen is a jogász, mert ép ők ismernek 
bennünkot legkevósbbé, hiszen mindenünnen 
ellentétes nézeteket hallanak felőlünk. Az 
újságokból örökké az utcán és mulatságokban 
időző, tétlen, komolyabb munkára képtelen 
hadnak képzelnek bennünket, viszont, saját 
lapunk, a „Főiskolai Lapok", mindig dolgos, 
munkás, csak nemos célokért hevülő egyé
neknek rajzol valamennyiünket ; a mamák, 
azok egyenesen mumusokként tüntetnek fel 
minket, inig egyes hasonlókorú lánybarátnők 
hajlandók volnának bennünkot inkább az an-
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van csikólegelőjük, mert a polgármester 
kenderáztatóról is kíván gondoskodni.

Midőn Dr, az általa parasztnak ne- 
novezett gazdakö/.önség ügyével loglal- 
kozik, feledi, hogy Nyíregyháza várost a 
„•paraszt“ gazdaközönség nagy áldozatok 
árán alapította meg és fejlesztette idáig. 
A gazdáink által hozott áldozatokért pedig 
megérdemlik, hogy egy csikólegelőről, 
kenderáztatóról gondoskodjanak részükre. 
Különben a csikólegelőért, legeltetési bért 
tizet a gazda. A kenderáztatóban pénzért 
áztathat. Hát ez ama roppant áldozat, 
melyet Dr. annyira túlbecsül. A gazdának 
nem kel! villanyvilágítás, aszfaltjárda, sem 
vasúti sugárút, de azért fizeti a közkölt
séget. Hát mért Írja a polgármester ro
vására Dr., ha egy uj adóalapot képező 
kendertermelés céhára a polgármester 
áztatóról gondoskodik. A polgármester 
nem Dr.-ek, hanem a város minden lakos
ságának. igy a gazdáknak is polgármestere, 
róluk is köteles gondoskodni.

Mi nem akarjuk sem a polgármestert, 
sem a gazdák érdekeit védelmezni, de az 
igazság vezeti toliunkat, midőn egy 18 
éves egeszségiigvi intézmény felszerelései
nek avulásáért leckéztetett polgármester 
és a gőzfürdőhöz semmi közzel sem bíró 
gazdák mellett szót emelünk.

A vidéki városok legnagyobb átka. 
hogy a város fejlődését, a közigazgatás 
menetét, annak a pénzügyi helyzetét 
távolról sem ismerő műkedvelők ártják 
magukat a közügyekbe. Az ilyen emberek 
nem látják, látni nem akarják az elért 
eredményeket, hanem olyan dolgokhoz 
szobinak hozzá, melyeket nem ismernek, 
vagy félreismertek. Az ilyen állapotok a 
közügy rovására esnek és bénitolag hat
nak a legjobb szándékra, esetleg a lakos
ság egyes osztályai közé a meghasonlás 
magvait szórják.

Nem tudjuk olvasta-e a polgármester 
a reá és gazdáinkra vonatkozó eme cikket. 
Ha nem olvasta, úgy felhívjuk rá a fi
gyelmét. Láthatja eme közleményből, hogy 
akadnak emberek, akik közjóra iiányuló,

legteljesebb jóakaratát, fáradhatlan tevé
kenységét is igyekeznek meghurcolni. Ez 
a körülmény azonban ne csüggcszsze el, 
mert azok, akik előtt ismeretes a város
hoz való jóakarata, annyira becsülik, 
szeretik és nemes fáradozásai közben 
készek támogatni, hogy hasonló közlemé
nyeknél gondoljon arra. miszerint eddigi és 
ezutáni tevékenysége következtében azok 
is tisztelői közzé állanak, akik ma még 
nem értik, ellene cikkeznek.

Városunk halad, szépen fejlődik, mert 
a város polgármestere atyai figyelemmel, 
szivjósággal, fáradhatlan buzgalommal 
munkálja e város, e város minden pol
gárának igazi javát. Azon remény kecseg
tet ennélfogva, hogy e város szülötte, 
régi hivatalnoka, ez idő szerinti polgár- 
mestere Májerszky Béla neve letörülhetlen 
hetükkel lesz feíirva szeretett városunk 
történetében.

Bessenyei-estély.
Folyó hó 2-án zajlott le a „Korona4 

nagytermében a Bessenvei-kör 3-ik estélye, 
mely szokatlanul nagy közönséget gyűjtött 
egybe. A nagy terem zsúfolásig megtelt és a 
közönség az „Ezorszemii Caesar4 általános
ságban jó hangulatban hallgatta végig a kissé 
hosszúra szabott műsor sokszor magasabb 
nívójú és magvasabb, néha sekéiyes és lolies 
capriel-szerü, de mindvégig szórakoztató 
számait.

Az estély a vigságnak, a kedélyes 
szórakozásnak a jegyében zajlott le és tár 
hainvazó szerda után voltunk, a farsangi 
bohóságok utolsó csapatai vonultak el sze
műnk előtt s igy az itt-ott alacsonyabb rendű 
productiók nem keltenek bennünk különösebb 
epés gondolatokat.

Nagyon helyesen járt el a kör vezető
sége a mikor egyik esélyét a humor szol
gálatába állította.

A szórakozás bizony reánk fór a hét
köznapi kenyér-harcok elbágyasztó fáradalmai 
után és ilyenkor beveszünk néha — mint ez 
esetben is vastagabb tréfákat, sületlen vic
ceket és felmolegitett zenei sottiseokat is. 
Iséha érezzük hogy kell a könnyű ruházatú, 
nem fontoskodó genre és hálásak vagyunk, 
ha valaki kicsal belőlünk egy őszinte jóízű 
kacagást.

Do térjünk a műsorra. Dr. Fodor Gyula, 
a szatmári Kölcsey-kör titkára rendkívül 
elmés és kedves felolvasást tartott és gratu
lálunk a körnek, hogy ily szellemes felolvasót 
aquirált, a ki a felolvasásokról való legtöbb
ször beigazolt nőm épen hízelgő közfelfogást 
alaposan megdöntötte.

A „Golyá“-ról irt rövid és ügyes paró
diát házi poétánk dr. Vietórisz József. A kis 
poémát ő maga szavalta el általános tetszés 
mellett.

Vendre}'- és Szorémy a „ Vígszínház4 
derék színészei ügyesen játszottak nehány 
apróságot, melyek nem voltak épen újak, 
hanem annál inkább zenés kávéházakba való 
irodalmi értéktelenségek.

Mint már jeleztük ezeket jóakarattal 
lenyeltük és nem tartjuk egyáltalán főben
járó bűnnek.

Dienzl Oszkár ez az érdekes megjele
nésű művész nehány nagyon kedves zenei 
bolondságot adott elő köztetszés mellett.

Nagyon érdekes volt Jackson Ella 
urhölgy, Lindh Marcella nővérének az éneke 
és táncza.

Nehány néger dalt énekelt ez az érde
kesen nem szép nő és exotikus tánczaival, 
melyek között a Cake-valk is szerepelt, a 
közönség soraiban élénk érdeklődést keltett.

A kör ügybuzgó titkárának Dr. Popini 
Albert urnák hálásak lehetünk, a miért nehány 
kedélyes órát szerzett városunk közön
ségének. P.

Na üt apróságok Nyíregyházán.
Vázsonyi Vilmos orsz. képviselő, a 

kitűnő publicista, e napokban gyönyörű cik
ket irt a P. II.-bán; azon ötletből, hogy egy 
grófi sarj Budapesten bankirodát nyitott. 
Cikkében szellemesen gúnyolja a meggaz
dagodott kereskedőket, kik kitüntetések után 
törik magukat és kiket az „előzékenység 
láza“ gyötör.

Bár más formában, de ráillik ez a mi 
helyi viszonyainkra is. Nálunk ugyan nem 
törheti magát a meggazdagodott ember ki
tüntetés után, mert ehhez más is kell ; leg
alább a bugyellárist kell némi formában 
megvókonyitani. De itt is találó a Lessing 
meséje a ludról, mely hajtogatta nyakát, 
hogy hatytyunak nézzék. „És nem lón 
hatytyu, csak nevetséges lud“.

Es miután itt az az előkelő, kinek jog
címe van sárga csizma szárban járni és sal- 
langos szerszámú lovakat, ha mindjárt katona 
lovat is, kergetni; a vagyont szerzett keres
kedő csakhamar otthagyja a boltot, vagy

gyalokkal azonosítani. Talán felesleges is 
mondanom, hogy én — mint mindig, úgy 
most is — a leányok pártján vagyok és a 
jogászokat én is az angyalok közé sorozom, 
Itt kitérőleg megjegyzem, hogv én az angya
lokat ilyenformán két főcsoportba osztom, 
u. m. először az „arkangyalok4, ezek az ég
ben laknak, másodszor a „sarkangyalok", 
ezek pedig leginkább az utcasarkokon időz
nek, és a közönséges életben „joghallgató" 
név alatt ismeretesek.

Most tehát, azt hiszem, áttérhetek fel
olvasásom tulajdonképeni tárgyára, a jogá
szok életének ismertetésére. Megemlítem, 
hogy nem fogom követni azt a régi, tudo
mányos világban elfogadott felosztást, mely 
az emberiséget saját fő ütőkártyái szerint 
zold-ász, tök-ász, makk-ász és jog-ász ra osz
tályozza. En a jogászoknak, mint ilyeneknek 
életében f> korszakot különböztetek meg, 
amelyek nélkül a jogász el nem képzelhető. 
Ez az ö korszak pedig a következő :

I. A jogász beiratkozik.
II. A jogász figyel.

III. A jogász padot farag.

V, A jogász tanul.
Ez a legutolsó, a reáforditott idő rövid

sége miatt, talán korszaknak nem is nevez
hető időmennyiség s csak egyes egyéneknél 
szokott és ott is csak rend és természetelle
nes tüneményként rövid időre fellépni, de 
azért, mint néha előforduló valamit, kényte
len voltam osztályozásomba felvenni.

Vegyük most a korszakokat sorba.
1. A jogász beiratkozik. Amint a jogász 

elhagyja a gimnázium padjait, mindjárt ó 
maga is meg van róla győződve, hogy most 
egész különleges jogokkal biró személyiség, 
mint ezt neve is mulatja.

Ugyanis ez a szó „jogász" minden eset
re oly egyént jelöl, akinek bizonyos jogai 
vannak. Ilyen különleges jogai a jogászoknak, 
például, hogy 3 centiméterrel magasabb 
gallért hordhat, mint más, hogy bajuszát 4 
hónappal azelőtt kipödörheti, mielőtt más em
bertársa rajta a bajusznak halvány nyomait 
is képes volna felfedezni, hogy haját tetszés 
szerint jobra-balra, vagy keresztbe fésülheti, 
hogy bottal járhat, szivarozhat és a kávóhá- 
zakat látogathatja. Ezeket a jogokat a jogász 
minél nagyobb mértékben igvokszik gya

korolni, hogy ezáltal magát más embertársa
itól lehetőleg megküiömböztesse. Ez a meg- 
külömböztetés ilyenformán nagy mértékben 
sikerül is neki.

így a kezdő jogász, mihelyt beiratko
zott vásárol egy lehetőleg súlyos sétapálcát, 
hogy annak kopogásával az emberek ügyei
mét könnyebben magára terelhesse, ezeiiki- 
vtil vesz hat darab kilenc centiméteres gal
lért néhány színes kézelőt és egy pár rikító 
szinü nyakkendőt. Ezután indexét kezében 
tarva, hogy lehetőleg mindenki lássa, súlyos 
kopogással végig megy néhányszor a Piac
utcán. Mikor aztán már azt hiszi, hogy min
denki öt nézi, akkor betér egy dohánytőzs- 
débe és vesz néhány szivart. így felfegy
verkezve, beül egy kávéházba, közvetlenül 
az ablak mellé és vígan füstölve nagyúri 
előkelőséggel vizsgálja az előtte kavargó 
tömeget. Ezen tömeg érettebb elemei látják 
ugyan róla, hogy a szivar nehezére esik, 
hogy jobb szeretné eldobni, de azért ő nagy
úri fesztelenséggel füstöl tovább, miközben 
igy gondolkodik: „Szegény világ ! hozzám 
képest milyen kicsike vagy" !

Báli uj donságcÍU guse szövetek, aplicatok, csipkék 
és mindennemű ruhaliozzávalók

dús választó]íban kaphat*,k Kohn Ignácz
divatáru üzletében városház palota.
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irodát, az iparos a műhelyt, és beáll „urnák-. 
Klsö dolog, hogy a kaszinóba beiratkozik; 
nem nehéz bejutni. A régi társaságától igyek
szik minélelöbb szabadulni. Mivel pedig úr 
e vidéken csak az lehet, ki mezőgazdasággal 
foglalkozik, földet vesz vagy bérel.

Hogy legtöbbje nyomorog mellette, az 
mellékes, födolog, hogy urnák nézzék. Maj
molja a gentrit, mely csak szivességekben, 
vagv kártyánál tűri.

Kificamított agyvelövel és lélekkel sé
tálnak közöttünk ezek a nevetséges kapasz
kodók, akik hajszolják az értéktelent, a fel- 
fnjt semmiséget.

Igaza van Vázsonyi Vilmosnak, mikor 
Aesopus békáihoz hasonlítja ezeket, akiknek 
az a mulatságos ambitiójuk, hogy „ökrök 
akarnak lenni11.

Itt járnak közöttünk. Lópten-nyomon 
találkozunk velük, várják köszönésünket, ha 
ók haladnak is el mellettünk (nem vonat
kozik kizárólag valamely felekezetre) és 
ezeknek butaságuknál csak. gőgjük nagyobb.

Ha kocsin megy el mellettünk, mivel a 
katona ló szemébe vágja a sarat, még kö
szönésünket sem fogadja.

Hátha még az a szerencse éri Kapasz
kodó urat, hogy valamely katonatiszttel ül
het le kártyázni, no akkor még lóhátról sem 
beszélhetsz vele.

Hogy egy grófi sarj bankirodát nyitott, 
az akár Vázsonyi, akár Wekerle, akár Széli 
Kálmán szerint utánzásra méltó cselekedet, 
de ebben mi az ország ezen részén meg
előztük a nemes gróf urat.

A mi mágnásaink és nemes uraink 
régen és igen gyakran uyitnak bankwodát, 
a kilincsnél fogva.

Ad vocem bankiroda. Nyíregyházán uj 
bankot alapítanak.

Nem ismerem az alapítókat, azt sem ku
tatom mi indítja őket a gründolásra, hanem 
ideirom mi célból szoktak nálunk bankot
alapítani.

Nem a közszükséglet teremti nálunk a 
pénzintézeteket, nem a tóke keres elhelye
zést; de össze áll egy pár ember és meg
csinálja a bankot, jó előre elosztva az igaz
gatósági, felügyelő-bizottsági és egyéb állá
sokat. Egyeseket a szereplési vágy, másokat 
a sértett hiúság, vagy jó állásra való kilátás 
vezérel.

A részvények, azok elkelnek mihamar, 
pénzintézeti részvényekre van nálunk vevő, 
mivel a laikus közönség nem lát, nem tud 
egyebet, minthogy pénzintézet alapíttatik, 
melynek részvényei rendszerint jól szoktak 
jövedelmezni.

Hogy az alap legtöbbször nem helyes, 
azt nem kutatja.

Az uzsora törvény életbelépése után 
szabadalmazott uzsora vállalatok vették át 
az uzsorások üzleteit, a pénzkölcsönzés terén. 
Neves embereket állítottak kis biztosítékot 
nyújtó pénzintézetek élére. A közönség csak 
ezeket és nem az alapot látta és látja még 
ma is.

Bankalapítások idején úgy teremnek a 
finánc kapacitánsok. mint eső után a gomba. 
Ilyenkor.felfedezi magát egy-egy nagy te
hetség, az lesz a vezérigazgató,, rendesen 
egy család vagy klikk embere. És mivel a 
pénz hatalmat ád, azt alaposan ki is hasz
nálja.

Ha pénzpiacon olcsó a pénz, 8—10 
százalékra is adnak kölcsönt, de sokszor, 
mint pár évvel ezelőtt 10—12 százalékot is 
szednek.

Khon Mórt, ha a törvényes 8 százalék
nál többet vesz, bezárják, még ha tagad is, 
a bank, az más elbírálás alá esik; ez kiadja 
írásban is, de az ördög sem törődik vele.

Igaz, hogy még ilyen áron is leginkább 
a sógor, koma és barát kap pénzt; ha jut 
aztán az is, ki hitelt érdemel, ha mennybeli

jussát is lekötötte. Így aztán megtörténik, 
hogy egy család kót-három tagja egy pénz
intézetnek egész alap s tartaléktőkéjét, de 
még a betétnek is egy nagy részét igénybe 
veszi annál a banknál, hol ők vannak bent; 
mig tisztességes hiteit érdemlő egyének pár 
száz forintot is alig kaphatnak, kivált a ke
reskedők vagy iparosok.

De meg ezek a pénzintézetek nem is 
szeretnek pár száz forintot kölcsönözni, 
engross dolgoznak ; úgy vélekednek nagy 
bölcsen, hogy az apró összegekből néhány el 
is veszhet, mig a nagy összegekből, ha el is 

j vesz, hát egynél vesz el és egyszerre.

Ilogy a vidéki pénzintézetek tárcái 
milyen anyagot rejtegetnek, arról most nem 

| beszélek. Tudja azt, aki ehhez ért, hogy 
! ezek többnyire lovas emberektől erednek, 

kik azonban nem lovakon, hanem váltón 
nyargalnak.

tízó sincs rólla, ezek a pénzintézetek 
pártolják néha az ipart és kereskedelmet is, 
de a helybelit nem előszeretettel. Egy idegen 
kereskedőnél, iparvállalatnál, ha el is vesz 

! 30 — 40000 frtjuk, hát mi az a tenger sima 
tükréhez képest?

De elvágtáztam magamat (ich habé 
mich vorgalappiert). Az uj bankról akarok 
beszélni.

Hát ha nem a fenn leirt célok egyikéből 
akarnak bankot csinálni Nyíregyházán, hanem 
egy szakszariien vezetett, kellő alaptőkével 
biró, a részvényesek és betevők jól lelfogott 
érdekében is kívánatos, klikkmentes intézetet 

i ám tegyék. Ilyennek van helye Nyíregyházán. 
| De csakis ilyennok.

Furcsának találom ugyan, hogy úgy
szólván a nyilvánosság kizárásával indították 
meg az akciót, mert ha ismerném a neveket, 
kik állanak élén mint kezdeményezők, biz
tatni is tudnám. —o --0.

H ÍR E K .
Március tizenötödikét, nemzetünk ébre

désének örökké emlékezetes napját ez idén 
is megünnepli városunk hazafias érzelmű 
közönsége. Ez ügyben múlt hétfőn volt az 
értekezlet, melynek megállapodása szerint, 
ünnepi megnyitót Májerszky Béla polgár- 
mester, alkalmi beszédet Dr. Próhle Vilmos 
tanár tart és alkalmi költeményt Dr. Kelemen 
Adolf hitszónok fog szavalni. A hazafias ün
nepélyen részt vesz, miként máskor is, a 
városi dalegylet is. Az ünnepély a város
háza udvarán lesz megtartva. Szeretjük hinni, 
hogy szabadságunk emlékezetes napján váro
sunk hazafias közönsége, pártkülömség nél
kül, teljes számmal fog az ünnepélyen meg 
jelenni. Az összes tanintézetek szintén ünne
pelni fognak.

Értekezlet. Szávay Gyula debreczeni 
kereskedelmi és iparkamarai titkár einöklé- 
sóvel tegnap délután értekezlet volta város
házán, amelyen a város kereskedelmi és 
ipari érdekeit közelről érintő ügyeket vitat
tak meg. Barzó Mihály meleg szavakkal üd
vözölte Szávayt, aki kijelentette, hogy öröm
mel jön Nyíregyházára, és szívesen mozdítja 
elő városunk érdekeit, mivel őt magán érde
kek is kötik ide. Az értekezlet kimondotta, 
hogy a yárosnak öt kéményseprő kerületre 
való osztását és a kötelező seprés behoza
talát javasolja. A vasúti szállító hivatal léte
sítését nem tartja okvetlen szükségesnek az 
értekezlet, mert a kereskedelmi érdekeket a 
jelenlegi szállítók kifogástalanul látják el. 
Ha azonban nyíregyházi szállítónak adják 
oda a jogot, az értekezlet azt nem ellenzi. 
A mátészalkai vonalon a motorüzem beho
zását és a miskolci vonalon a közlekedés 
kedvezőbbé tételét ajánlja az értekezlet. 
A polgármester köszönetét fejezte ki az

iparkamarai titkárnak amiért az Írásbeli tár
gyalások helyett személyes tárgyalást hivott 
össze.

Doktorrá avatás Grósz Ferenc, kisvár 
dai ügyvéd-jelöltet, a kolozsvári m. királyi 
tudomány-egyetemen a jogtudományok dok
torává avatták.

Szép sikert ért el Iludák Juliska, Hudák 
Károly t. ügyésznek a Rákosi Szidi iskolájába 
járó leánya. Ugyanis a Rákosi Szidi iskolájá
nak növendékei, ma egy hete előadást ren
deztek az Gráciában, a midőn Hudák Juliska, 
a fővárosi összes lapok közlése szerint, a 
legszebb sikert érte el.

Nyilvános nyugtázás. A nyíregyházi izr. 
ifjúság által a ,,Bikur Cholim* egylet céljára, 
o hó 1-én rendezett álarcos bál bevétele 510 
korona 38 fillér. Kiadás 377 korona 70 fillér, 
igy a jelzett célra 132 korona 68 fillér 
marad. Ez alkalommal felülfizettek: Ilershko- 
vics Márton, Nagy Kálmán, Czukerman Mihály, 
Szitás Mór 2—2 korona. Lenhorn Márton, 
Herz Pál, Grünberger Lajos, Schwarcz Ignác, 
Engel Adolf 1.80—1.80 korona. Vieser 
Adolf, Kleimann Sámuel, Schwarcz Adolf, 
Preiser Izidor, Kreisler Simon. Stern Ignác, 
Klein Hermán, ifj. Ungár József, Auspicz 
Márton. Guttmann Jakab, 1—J korona. Lich- 
tenstein Péter 1 korona 72 fillér. Kamenár 
József, Király falvi Elek, Lichtstein Miksa, 
Grünfeld Sámuel, Novatty N. 60—60 fillér. 
Klein Hermán, Hochman Vilmos, Brüll Simon, 
Soltész Ferencz. N. N. dr. Springer Géza 
80—80 fillér. Schwarcz Ignácz, Berger Sámuel. 
N. N., N. N. 40—40 fillér. — Jegyeiket meg
váltották : Schwarcz Izidor, Morgenstern Dezső
5—5 koronával. Dr. Erdős Bertalan 2 koroná
val. Úgy a felülfizetö, jegyeiket megváltó és 
a közreműködött hölgyek és uraknak, vala
mint a terem átengedéséért az ipartestületi 
elöljáróságnak köszönetét fejezi ki a rendező
ség nevében: Kohn Ignác b. elnök.

Tanfolyam. A városunkban rendezett és 
Olchvári Gizella vezetése alatt álló szalma- 
kalap-tanfolyam növendékei immár szép ta- 
nujeleit mutatják be a haladásuknak. Volt 
alkalmunk megtekinteni a készen levő szebb
nél-szebb munkákat és a varrógépek ügyes 
kezelését. A vidor növendékek egymással 
versenyeznek a csinos, divatos kalapok elő
állításában. A tanfolyam a jövő hó végéig 
tart, amidőn kiállítással és a kószmunkák el
adásával fog végződni. Annakidején méltatni 
fogjuk úgy a kormány jóakaratát és a taní
tónő lelkismeretes szorgalmát, mint a növen
dékek dicséretre méltó igyekezetét.

A nyíregyházi kereskedő alkalmazottak 
betegsegélyzö pénztára a f. óv. márc- 13 án 
délután 2 órakor a kereskedő ifjak egylete, 
helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Igazgatósági évi jelentés- 
2, Pénztári kimutatás. 3. A felügyelő bizott
ság évi jelentése és ennek kapcsán a fel
mentvény megadása. 4. Az ez évi költség
előirányzat megállapítása. 5. Pénztárnok, elle
nőr választása, ö. Igazgatóság, felügyelő-bizott
ság és választott bíróság választása. Igazgatói 
indítvány az alapszabályok módosítása tár
gyában. 8. Indiványok. Kelt Nyíregyházán, 
1904. március 3.

Nyilvános köszönet. A Nyíregyházi taka
rékpénztár egyesület s a szabolcsi hitelbank 
a helybeli róm. kath, iskolások javára küldött 
33 korona 75 fillér, illetve 20 korona segélyért 
fogadják az iskolaszék szives köszönetét. 
Petrovits Gyula, isk. sz. elnök.

Öngyilkosság. E hót elején, Budapesten, 
egy fiatal ember öngyilkossá lett. A főváro
si lapok azt Írták róla, hogy Gliick József
nek hívják, és a nyíregyházi ág. hitv. ev. 
főgymnasium Vili. osztályának tanulója és 
rósz bizonyítvány miatt lett öngyilkossá. A 
fővárosi lapok közleménye részben téves, 
mert Glück József ezidén nem volt az itteni

S i r o l i n

tü d ő b eteg ség ek n él, lé g z ő sz e r v e k  h u ru tos  
b aja in á l idü lt b ronch itis, szam árh u ru t é. láb-
b ad ozók n ál in flu en za  u tá n  ajánltntik, Emeli az étvágyat és a testsú ly t, eltávolítja
köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli k ia d á s t. -  Kellemes szaga és jé ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyóg 
szertárakban üvegenkint 4  -  kor.-ért kapható. -  Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.
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gyinnasium tanulója, igy tollút rossz bizo- j 
nvitvány miatt öngyilkosságot som kövotho- 
tett el. Gliick szorgalmas tanuló volt és a ; 
múlt tanévben a Vll. osztályba járt. A sze- i 
rencsétlen fiatal ember, aki Balkányban lakó i 
szegény szülőktől származott, folyton bete
geskedett. Mint ilyent ápolták a helybeli 
közkórházban, sőt volt a szanatóriumban is. 
Mellbetegsége azonban nem javult, igy va
lószínűnek látszik, hogy gyógyíthatatlan be- 1
tegsége kergette a halá'ba.0 0 0  . I

Vakmerő tolvaj. Ma egy hete vakmoro | 
módon lopta el még eddig ismorotlen tettes , 
Gavallér Géza pazonyi lakos 2 lovát és szó- j 
keiét. A tulajdonos megállóit a „Kiskorona* 1 
nevű és a város központjában levő vendéglő 
előtt. Alig szállott le azonban a tulajdonos, 
szeme láttára felugrott egy omber szekerére j 
és őrtiletes gyorsasággal az iskola és deb
receni utcán végig kergette a lovakat és el- j 
hagyta a várost. Az esteli szürkületben nem 
tudta helyesen megállapítani a tolvaj sze- j 
mélyleirását a károsult, mert csak akkor 1 
lett rá figyelmes amikor felugrott a széké- j 
rére. A meglepett ember fellármázta a kör- ! 
nyéket, de som a gyalogosan oda érkezett s 
rendőrnek, sem a tulajdonosnak nem sikerült 
a vágtató lovakat utolérni. A rendőrség és j 
csendőrség erélyesen nyomozza a tettost. 
Ajánljuk a vidéken lakóknak is az óvatossá
got, mert ott még könnyebben és kevesebb 
veszélyei lehet elhajtani az utcán gazdátla
nul álló lovakat.

Elragadt lovak. Múlt hétfőn éppen ak
kor, midőn az elemi iskolások az iskolából 
jöttek, két, szekérbe fogott katonaló elra
gadt és örült vágtatással rohant az iskola- 
utcán. A gyermekek ijedve menekültek, igy 
szerencsétlenség nem történt.

Választás kitűzése. Nyíregyháza város 
tanácsa, mint 1. fokú iparhatóság által, az 
ipari és gyári alkalmazottak, 1904. és 1905. 
évre érvényes közgyűlési kiküldötteinek, a 
nyíregyházi kerületi betegsegélyző pénztár 
helyiségében leendő megválasztására, 1904. 
évi március hó 13-ik napjának d. e. 9 órája 
tűzetett ki. A választásra való megjelenésre 
az érdekelteket ez utón is felszólítja a ható
ság. E választáson a város területéről 34 
munkaadó és 68 alkalmazott lesz választandó.
A választás bármily csekély választó jelen
létében is meg fog ejtetni s ha érdekeltek 
nem akarnának választani, a kiküldöttek a 
városi tanács mint iparhatóság által fognak 
kineveztetni.

Három millió füzfadugvány. Szabolcsvár- 
megyének a szőlészete szépen halad. Evről- 
évre nagyobb területet ültetnek be bor- és 
csemege szőlőkkel A szőlőszállításhoz szük
séges kosarakat az ország messze eső tájai
ról, vagy a külföldről hozatják be. A köznép 
télen át nyomorog, holott a háziipar külö
nösen a kosárfonás bevezetése által a nép 
helyzetén is lehetne segíteni s ezen kívül a 
csemegeszőlő kivitelén is könnyíteni lehetne. 
Eelhivjnk ezen körülményre az intéző ható 
súgok figyelmét. A háziipar térfoglalásával j 
az országban sok helyen nagy igyekezettel j 
rendeznek be füzvosszőtermeló telepeket. 
Legutóbb tizenöt ilyen telep létesült és még j 
75 telepet rendeznek be. T al 1 i á n Béla ; 
miniszter az uj füzesekre telepítési költséget 
engedélyezett és három millió fiizvesszöt 
osztatott ki.

Kiállítás. A „Kisvárda-Vidéki-Gazdakör" 
e hú 13,14-én, Kisvárdán díjazással összekötött 
tenyészállat kiállítást rendez. A kiállításra 
131 bika és IC tehén van bejelentve. Kitet
szik mindebből, hogy a községeknek lesz 
alkalmuk tenyészállatot beszerezni. Nyíregy
házáról gróf Dessewfl’y Dénes, Haas Ignác, 
Kiár Sándor, Kiár Gusztáv hajtatnak fel te
nyészállatot,

Országos gazdasági congresszust hiv
össze a Nem Okleveles Gazdatisztek Orszá

gos Egyesülete. Vasárnap Budapeston Szluha 
István országos képviselő elnö kiesével vá
lasztmányi ülést tartottak. A fölolvasott je
lentés szerint az egyesület rohamosan gya
rapodik. Az egyesület Merza Márton igazgató 
indítványára gazdatiszti kongresszust hiv 
össze Budapestre husvét másodnapjára. A 
kongresszus védői tisztére az ország több ki
tűnőségét fogják fölkérni.

Á húsz koronán aluli számlák bólyegmen- 
tessége. A kereskedői és iparos köröknek 
régi kívánsága, hogy a húsz korona értéken 
aluli árakról szóló számlákat bélyegmentesen 
állíthassák ki. Ez a kívánság jogos és mél
tányos és megvalósítása az államkincstárnak 
sem okozna számbavehetö kárt Az ilyen 
számlákat ugyanis legtöbbször készpénzfizetés 
esetében a bevásárló megbízott, cseléd stb. j 
ellenörizhetóse céljából állítják ki. Már pedig 
kétségtelen, hogy a számlabélyegnek csak 
akkor van értelme, ha a számla hitelre való 
vásárlás esetén a később megfizetett összeg 
ny ugtatványozására szolgál. De készpénz
fizetés esetén, midőn nyugtatványra szükség 
nincs, bélyegről sem lehet sző. Méltányos 
tehát, hogy az ily alkalmakból kiállított 
számlák, melyek természetüknél fogva húsz 
koronánál magasabb összegről alig szólhat
nak, a felbélyegzós kötelezettsége alól fel
mentessenek, annál is inkább, mert az 
államkincstár sem károsodnék, hiszen minden 
szigorú ellenőrzés dacára a bélyeg kötelezett
séget ma is kijátszák. Több kereskedelmi 
kamara felterjesztésben megkérte őzért a 
kereskedelmi minisztert, hogy a húsz koro
nánál kisebb összegről szóló számláknak 
bélyegmentes kiállítását engedje meg. A mi
niszter — mint a „Magyar Kereskedők 
Lapja* írja — kilátásba helyezte, hogy az 
illetékszabályok tervbe vett módosításánál 
megfogja fontolni a kívánságot.

Modern csodák. Egy igen érdekesnek 
ígérkező előadás lösz ma és holnap a Korona 
szálló dísztermében. Ilomes és Fey az egész 
világon teljes joggal elismert világhírű művész- 
pár által megtartva, kik o nemben páratlanul 
álló csodálatos mutatványaikat U felsége, a 
Sultánnak, a Szász király és királynénak 
bemutatták és azok is a legmagasabb elisme
résüket fejezték ki ezért az igazán művészies 
és csodálatos játékért. A nagyszerű mutatvá
nyok közzül kiemelendő a híres berlini 
médium Rothe Anna gyümölcs és virág 
előidézési jelenetei. A csodálatos Davenport 
féle szellem-szekrény és még több rejtélyes 
dolgok a szellemek titkos az ugynovezett 
„Negyedik Dimenzió" világából. x\ ki tehát ; 
ezen rejtélyes exporimontekbo némi betekin
tést akar nyerni az no mulassza el ezen 
nagyszerűnek ígérkező tudományos és cso
dálatos, egyszersmind mulattató előadásokat, 
melyek a közönséges szemfényvesztéssel 
össze nem tévesztendők megtekinteni. 7-én 
és 8-án este 8 órakor leszállított helyárakkal 
csak két szenzácziós előadása Ilomes és Fey 
színház mozgófényképoinck.

Gyógyítható e a tuberkulózus ? Az újabb 
kor orvosi kutatásai erre a kérdésre igenlő 
választ adnak. Számos esőt fordult elő, i 
melyeknél a tuberkulózus természeti befolyá
sok által toljeson elenyészett. De a természet 
az orvosoknak szereket is adott kézhez, 
hogy azon eseteket, a melyekre a természet j 
sajátos befolyása hatást nem gyakorol, gyó
gyítsák, de legalább is enyhítsék. Tiszta, 
egészséges levegő mellett a „S i r 0 1 i n“ 
ily hatásos szer a tüdőbajosok kezelésénél. 
„S i r 0 1 i n“ egy kellemes szagu, jó izü syrup. 
mely már rövid használat után nehéz esetek
nél is felette kedvező eredményeket ért ol 

Termény árak:
Búza.....................................8-20—-8-30
R ozs....................................... 600—6-15
Á rpa.....................................5-00—5-00
Z a b ......................................... 5-00—5-00
Tengeri................................5-00—5-00

C S A 1 1 N O  K.
Pillanatnyi fölvételek.

— Hangulat. —

Levél Parisból.
I r ta : Holló Zoltán.

Paris, lí»04, máre. 1.

Mikor pár héttel ezelőtt vasútra íiitem> 
nehány jó barátom kísért ki az állomásra. 
Meghatottan búcsúztunk el egymástól — miért 
tagadjam — kis hijja volt, hogy a vasútról 
vissza nem tértem barátaimmal a fehér asz
talhoz, amely mellett már előzetesen két 
héttel indítottuk meg a bucsupoharat. Hosszút 
fütyölt a prüszkölő gőzös s o percben az ón 
lelkemen is hosszan és fájón nyilallott át a 
válás érzete. És mikor megindult velem az 
a roppant vaskolosszus, hogy minden moz
dulatával messzebbre vigyen a levegőtől, 
amelyet megszoktam s a melyet úgy szeretek, 
akkor lelkemben is megindult az elmúlt 
szomorú események átviharzása s a tova
robogó vonat egyhangú zakatolásának hang
hullámain lelkem messze idegenbe szált, egy 
isineretlen országba, szomorú sejtelmek néma 
otthonába . . ,

Oly édes érzés volt jó barátokat tudni 
magam körül ! Oly jól esett szeretőtök nap
jának melegítő sugaraiban sütkéreznem ! 
Ereztem, hogy o sugarak megtermékenyítik 
bensőmet s melegek nyomában kicsiráznak 
szivem hálateljes érzelmei.

Es mégis: ha újra idézem azt a bucsu- 
pillanatot, úgy látom, szomorúan kopár milien 
övez ott az állomáson . . . Látom, érzem, 
hogy az a szeretet még sem elég intensiv, 
mert hisz nem gyökerezhetik a szívekben oly 
mélyen, amily mélyen ver gyökeret a szülői 
szívben a gyermek által hosszú évek előtt 
elültetett szeretet plántája . . .

Látom magam, amint szomorúan állok 
ott barátaim jóindulatának napsugaraiban . . . 
Látom, amint e napsugarak könyet csalnak 
szememből, de nincs erejük, hogy azt fel
szántsák . . .

Baráti szivek hősugárzását éreztem ak
kor s mégis az elhagyottság tudatának hidege 
futott át rajtam . . . Baráti szivek szeretetó- 
nek sugarai fényíottek és mégis setét volt 
körülöttem . . . Ebben a sötétségben hiába 
kerestem azt, akinek emléke most delejes 
erővel láncolta magára lelki szemeimet . . . 
Es megtörtek azok a fénysugarak az ón 
könnycseppemen s mialatt felbomlottak a 
szivárvány pazar színeire, hát lassanként 
jövőm ködös egére is szivárvány hidat va
rázsoltak . . . Azt hittem, hogy e szivárvány 
hídon át a megkönnyebbülés honába száll 
lelkem s a tovagördülő vonat kerekeinek 
minden forgása közelebb hoz ahhoz a sóvá
rogva sóvárgott megkönnyebbüléshez . . . 
Azt hittem, hogy a hegyek és völgyek tova
tűnő képével eltűnnek majd szomorú em
lékeim is, hogy az idő és távolság vaskeze 
elnyomja kínzó hangulatomat s megdermeszti 
a lelkemben újra feltűnő setét képek kinzó 
egymásutánját . . .

Csalódtam . . .  A test ingó jószág, azt 
egészen ki lőhet emelni megszokott környe
zetéből, de a lélek ingatlan, s változott ke
retek között is tartalmának lényege mindég 
a régi marad.

Itt vagyok most o roppant városban. 
Körülöttem élet zajong mindenfelé, ám lel
kem oly gyakran száll innen messzire, a 
megsemmisülés csendes birodalmába . . .  Itt 
látom magam körül ezt a pár száz nógyszög- 
kilomóternvi területen épült világot s az én 
világomat mégis másfelé keresem, annak a 
kis négyszögnek immár félesztondös hantjai 
alatt . . .

Van szerencsém a helybeli és vidéki nagyérdemű közönség tudomására adni, hogy 
a világhírű Chitz és Meller lackgyáros czégnek kizárólagos raktárát Szabolcsmegye terüle
tére megnyertem. — Ajánlom a n. é. fogyasztó közönségnek, hogy ezen ezikkben ezidén 
általam egészen uj különféle sziliek hozatnak forgalomba, mit legolcsóbb árban számitok.

Nagybecsű pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel
_________________________________________________ASZTALOS LÁSZLÓ, festék és anyaiéi ru kereskedő.
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Az élet vásári zaja zpg-bug. Az emberek 
százezrei koringnek a nagy zsivajban. Ki 
gyalog, ki pazar fogaton. Az egyik rongyos 
As fázik, a másik fűtött határból csillogtatja 
kincseit, kiki módja szerint csak elnézem ezt 
a rettentő embersivatagot, amelyben helyt 
talál minden, csak einberszeretet és emberi 
irgalom nem . . .  De amint behunom sze
meimet és elmorengek, akkor csend van kö
rülöttem és egyedül vagyok . . .

S megjelenik előttem az a jellemóriás 
és lelkiszemeim annyi büszkeséggel és gyö
nyörűséggel csüggnok rajta . . . Behatolok 
újra abba a lelki világba, amelyet zárkózott 
természete oly kevesek előtt nyitott meg, 
s elbámulok a nemes fémeken, mik ott te
remnek. Csodálom azt a sziklaszilárd jelle
met, amelyben nincs salakja a pornak, amely
nek ingatlan talajába acél akarat, vasküvet- 
kezetesség és arany igazság érzet van egy
más mellé ágyazva. „Homo, integer seele- 
risquo purus* . . . Bámulom mély bölcse- 
ségét és hatalmas tudását, közismert kitűnő 
jogi készültségét, amely csak igaz ügyet 
ved, és európai műveltségét, amely a tudo
mány minden ágában, s a classicus, magyar, 
francia, német, olasz és angol irodalomban 
egyaránt otthon van. E szellemi kincsek 
szemlélete közben csodálom emberfeletti sze
rénységét, amely kerüli a feltűnést és nyil
vánosságot, hogy a magány csendes elvo
nultságában annál buzgóbb és kitartóbb mun
kása legyen hivatalának és minden közügy
nek. Csodálom humanitárius érzésektől duz
zadó nagy szivét, amely első sorban övéi 
számára van nyitva, de a szeretetet azok 
számára is láthatatlanul, ám annál érezhetőb
ben sugározza. Nem pazarolja ezt a szerető
iét, mert értékét ép úgy felfogja, amint 
megbecsüli azt másnál is.

Akit egyszer befogad szivébe, azt meg 
is őrzi ott hűségesen, l ’jra vélem hallani 
gyermekkori barátjának, egy korosabb fővá
rosi bírónak szavait, aki koporsójánál zokog
va sóhajtja: „Találok-e meg valaha ilyen

Táneztanitási jelentés!
Mély tisztelettel tudatom a helybeli 

és vidéki n. é. közönséggel, hogy

t á n c i t a n i t á s o m a t
a központi eiemiiskofa d ísz 

term ében
folyó évi március hó 2-án, szerdán
megkezdem.

Tanítványaimat három osztályba fo
gom sorozni, u. m. I. tiszt, kis kezdők 
(i-tól l(i évesig szerda és szombat dél
után .'1 órától ö-ig. 11. oszt. hétfőn, szerdán 
és pénteken 5 órától 7-ig. III. oszt. ha
ladók kedd, csütörtök és szombaton szintén 
5 órától 7-ig. Ezenkívül a Boston elsa
játítására felnőtteknek magán órákat is 
adok.

Beiratásokat elfogadok lakásomon 
Kállai-u. 14. sz. d. e. 8 órától 10-ig, 
d. u. 2 órától 4-ig és esetleg a tan
órák alatt a díszteremben.

A n. é. közönség becses pártfogását
kérve

Nyíregyháza. 1904. tebruár hó.

Mély tisztelettel 
A lfö ldy  Károly,

oki. túiicztanitó.

1} á 1 i s a i s o n .

baráti szívre ?“ Elgyötiyörküdöm lolki vilá
gának tiszta idealismusábau. Lelko idegen
kedik a reális élet zajától és szent eszmé
nyek tiszta légkörében lebeg. S ha szabad 
ideje van. hát tanul vagy előszedi régi ol
vasmányait, amelyek ideális lelki világával 
consonálnak. Halálos ágya mellett Dante Di- 
vina Comoediája hever. Ez volt utolsó ol
vasmánya. Néma fájdalommal szemlélem a 

( hideg, élettelen testet, amelyből egy rövid 
j de oly mintaszerű élet után kevés öröme 
| és sok bánatának purgatóriumában mogtisz- 
! tűit lelke visszaszáll Istenéhez . . .

Az utca zaja ráz fel merengésemből. A 
bonlevardok hatalmas ivlámpái már kigyu- 
ladtak s pazar fényt szórnak mindenfelé. 
Sugaraikat ezerszeresen verik vissza a ki
rakatok csillogó drága kövei . . .

Ám én ott a magasban keresem és látom 
j kigyulladni azt a fényt, amely vezetőm volt 
1 minden utamon s a melynek vezetése mel

lett tehetetlen megnyugvással haladok tovább 
egy nehéz megpróbáltatások közt indult élet 
küzdelmes utain . . .

* **
Parisról Írjak ? Az élet tarkaságát raj

zoljam, mikor lelkem a setét halál csendes 
árnyékai közt bolyong ? , . . Szenteltessék 
ez a pár sor a kegyeletes íiui emléke
zésnek ! . . .

Szerkesztői üzenetek.
Aiiquis. Beküldött versein meglátszik, 

hogy ön úgy érez, mint Arany János esetleg 
mint Erdős Uenéo. Ha majd jobban megba
rátkozik azon gondolattal, hogy a költemé
nyekhez a gondolaton kívül rímek, lábak 
stb.-ik is kellenek keressen fel újból verse
ivel, addig pedig olvasson sokat és jót. Buz
dításul itt közöljük legjobb kis dalát :
Hogyha csillag volnék fonnt a magas égen 
Ragyogó sugárral tündökölve szépen ;

Onnan is lejönnék kedvesem te hozzád 
Becsalna az égről viruló szép orcád.

Ha legközelebb felkeresi lapunkat, kérjük 
közölje nevét, miután nem szeretjük az in- 
kognitó munkatársakat.

Hirdetések.

Compagnie (les MinesdeTransylvanie 
Bánya-r.-társaság, Erdély.

Igazgatóság: E g e r e s  (Kolozsmegye).

Kitűnő minőségű

akna-szenünket
m e l y e t  n a g y s z á m ú  gőzmalom.

gyár ,  téglaégető,  gazdaság i  
v á l l a l a t  stb. a legnagyobb meg
elégedéssel h asz n á l ,  s z á l l í t j u k  
bármely Magyarországi vasútállo

másra

a legolcsóbb áron
vezérképviselőnk utján:

Kraus J. Károly,
BUDAPEST, Dorottya-utca 6.

Mielőtt nagyobb 
külföldi tanulmány- 

utamra mennék, 
felkérem mind

azokat, kik engem

épület-tervek
készítésére, vagy  

más műszaki mun
kálatokra, mint

földm érés 
parezellázns, p->
igénybe venni óhaj

tanak, hogy  
ezirányban rövide

sen értesíteni szí
veskedjenek. 

Kiváló tisztelettel 
PAVL0V1TS KÁROLY,

építészmérnök
(Iskola-utcza 5.)

Gyógyáruda Drogéria Nyíregyházán.

Ligeti Károly
Iskola-u. 5-ik szám gyógyszerész.

-w <mi w  B á l i  s a i s o n .

E l e g á n s  f é r f i  és  nő i  d i v a l - c z i k k e k
- - ~ - Pavlovits Imre czégmél. Tessék megnézni a kirakatot. =====
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L
A tudomány-egyetem klinikája gyógyczélokra elfogadta és használja.

A Kolozsvári (Heinrich. J.) Ásvány- és gyógyszappangyár R. T.
I/• - i .  » tm -ím iolnl/ 1 Kénszappan. Kénkátrány-, Kátrány-, Borax-, Bt*nzoe-, Creolín-, Lanolin-, Ichtiol-Fehérkátrány-, Kénes
M vaio g y a n m a n y a m K . fehérkátrány-, Epe-, Salicy 1-, Ncutral-gyermekszappan a bőr mindennemű rendellenossogei ellen a leg
nagyobb sikerrel használhatók.
Különlegességünk a Szt-Lász ló -szappan  az egyedül tényleg desinficziáló és egyúttal a legideálisabb toilette szappan.
r - /í-k/ti"i11 m /órf/ái a szab. Ásvány-, Hyglea-, Irodaszappanoknak, melyek festéket, zsirt, olajat vagy bárminemű foltot hideg vízben 
£-§y6Uull gyariO I jg azonnal eltávolítanak a kézről.
K a p h a tó : L igeti K áro ly , B lum berg J ó z s e f  i l la ts z e r é s z - ,  d r .  Szopkó Dezső, K orányi Im re, Nagy Kálm án g y ó g y s z e ré s z - , E is le r K áro ly , Kohn Ignácz , J a k a b o v i ts  M„ Hoffm ann 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Adolf k e re sk e d é sé b e n , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - — _ _ _ _

Eljegyzési kártyák, esküvői és 
báli meghivók

cs in o s  k iá llítá sb a n ,
bármilyen nyomtatvány pontos 

kivitelben megrendelhető

í g é r  Jáno s k u y n y i i i i i i i i u
N y ír e g y h á z á n .  -------

i

Alapítási év: 1810.
Haltenberger Béla

ruhafestö-, vegytisztító- és gözmosó-gyára

Van szerencsém a n. é. közönséget 
értesíteni, hogy gyáram képviseletével 
Ny iregyháza és környéke részére

Ungár Lipót
n ő i - d iv a t á r u  czéget bíztam meg. 

Fenti czóg elvállal gyáram részére 
f e s t e s  és t i s z t í t á s  végett férfi és női
ruhákat, csipke és szövet függönyöket, 
selyem- és gyapjú kelmét, nyakkendőket, 
kézi munkát stb —  Továbbá g ő z m o s á s  
és v a s a l á s r a  gallérokat, kézelőket, inge
ket s egyéb fehérneműt.

Ezen intézkedésem folytán t. ren
delőim a csomagolástól és postaköltségektől 
mogkiméltetnek.

Szakba vágó felvilágosításokkal neve
zett czég kétséggel szolgál.

Számos megbízást vár

teljes tisztelettel

Haltenberger Béla.
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A „Korona44 szálló dísztermében márczius hó 5-én és 6-án
azaz szom baton és vasárnap  este 8 ó rak o r

csak két szcnzácziós előadást fognak
a világ leghíresebb m űvészei . 1

♦

!

nagyszerű műsorral rendezni. — Itt eddig még be nem mutatott kísérletek a psy 
liologiai, akarat befolyás és antispiritizmus torén. A berlini, resaui, brunóezi és 
mödlingi szel lem,járások, a csodálatos Davenport-féle szellemszekrény és több

; megfoghatatlan és rejtélyes dolgok. =5̂ ------
Jegyek előre válthatók Piringer J. könyvkereskedésében és este a pénztárnál.

Vasárnap 10 órától kezdve a Korona szálló portásánál. =

Helyárak : l'lés a zenekar helyén 2 K. Zártszék 2 K. Ií-ik hely számozott 1 K 
40 f. Számozatlan ülőhely 1 K. Állóhely GO f. Katonák és diákok részére 40 f.

c  I

Hétfőn és kedden, azaz f. hó 7-én és 8-án este 8 órakor a „Korona*4 
szálló dísztermében leszállított helyárakkal csak két szenzácziós előadása a 
legújabb és legszebb színezett rezgés nélküli amerikai mozgófényképeinek.

I
> é

SUSF Uj üveg- és porczelián üzlet

T ■ ez.
A  már 18 év e  tonnáik) és jó hírnévnek örvendő fű sze r- és liszt- 
----  —........ - ■ üzletem hez : .

üVeg- és porozd Iá 0 áru raktárt
nagyban és kicsinybeni eladásra rendeztem be.

Állandóan nagy raktárt tartok minden e szakmába vágó árukból, úgy
mint : étkező, kávés, theás, mocca, mosdó, vizes, boros, sörös,
pálinkás készletekből, továbbá fuvott, préselt és csiszolt üvegáruk, ú gy
szintén függő- és álló asztali lám pákból. Elvállalok mindennemű 
üvegezést, képkeretezést egyszerű és diszes kivitelben.

Elsőrendű gyárosokkal való összeköttetéseim  íolytán azon kellemes 
helyzetbe jutottam, hogy bármely nagykereskedővel szemben teljesen ver
senyképes lehetek, úgy hogy t. vevőim et a legnagyobb kedvezményben  
részesíthetem.

Midőn még a legszolidabb kiszolgálásról előre is biztosíthatom a n. é. 
közönséget ezen uj vállalatomat is nagybecsű pártfogásába ajánlva, vagyok

W asserm ann Sám uel
Nyíregyháza, Zöldség-tér 2. (Saját ház.)

Kitűnő tisztelettel
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Vidéki m egrendelések gondosan és azonnal eszközöltetnek.

A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRUGYNÖKSÉGE
B U D A P E ST , V . K E R Ü L E T , V Á C ZI-K Ö R U T 32. szám

=  ajánlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült uj szerkezetű =
o ;őzcséplőkészleteket, ipari célokra alkalmas Componnd lokomobilokat.

IV X  T Í , T ,  tT  AT í  [  T A 1  fűkaszáló-, m arokrakó- és k é v e k ö tő  aratógépeket, Valamint 
áVA x  XÁ l i  XU i \  X A > jlV x ------------------- egyéb mezőgazdasági eszközöket. — -
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Olcsó, szabott árak!
Tavaszi idény!

Uugár Lipót divatáru házában már raktárra érkeztek a leg
divatosabb tavaszi újdonságok.

l / i i ln n n o o n  1 legújabb angol ős t'ranc/ia 
J\ulUIIUbuIi női ruha kelmék tavaszi costü- 
s n M a n a H  mökre és ruhákra a legfinomabb mi
nőségig, nagy választék blous szüretekben.
I nrfiiinIlii ru *ia  ®s  b lo u s-se ly m ek . Kü- 
L gL] LlJalJU lönösen blous-sclyem lcülönlogessp- 
«3»H B «aaa  g«k feltűnő szép választékban érkeztek. 

Nagy raktár nyári mosó czikkekbcn u. m.:
Delinek, zefirck selyem és franezia batis/.tok eos- 
manosi kartonokban.
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Kész fehérnemű czikkekben, ™'alnint cz6™;;--------------------------------------- ’ H es  pamut H
vásznak-, liegenliart-féle fehér és színes tla- 
mast készletek-, törülközők-, zsebkendőkben
nagy választék. Futó és sopha szőnyegek, ágy- 
teritö készletek paplanok, matraczok minden 
minőségben.

.............................................  UCliymiyi keleneéKet a lepi
iá

Kiváló tiszteletti

Férfi ing, gallér, kézelő.
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SZŐLŐLUGAST
ü lte s s ü n k  minden ház mellé és kertjeinkben 

föld- és homoktalajén.
V : a:o.iba:i nem minden szőlőfaj alkalm id, (bár mind 

kavzó i •nnész!»ttti mert nagyobbrészt) ha megnő i-*, termést
; h n / .  ezért sokan nem értek «'l eredményt eddig. Hol ln- 

g k alkihniv fajokat ültettek, azok bőven e llá tjik  házukat
. '  szőlőé rés idején a legkitűnőbb musk.itály és más édesszőlőkkel.
A sz.dő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly ház. 

m- lvnek f.tla mellett a legcsekélyebb gondozással felnevelhető 
m m volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, keritések- 
n,,k sth. a legremekebb dísze, anélkül, ho'jy legkevesebb he-

■ - H'oglalna tz egyébbe használható rósz lcből, K ' .  a 1 ‘ghá 
ádatosabb gyümölcs, mnrt minden évbm terem.

A f -»k ismertetésére vonatkozó, színei fénynyomatu kát * 
h gus bő kinek ingyen és bérmentve küldetik inog, oki czimé 
• gy levelezőlapon tudatja.

Czim:

Érmeliki e l s í  szd lő o ltv á n y le lep  N a jy -K á jv a . 
u. p. S zk elyh id .

^ F í r j e m  u r a m sem  ellenzi 9
Dávid Gyula, esséki gyögysz szépitöszereit haszaAlni. 
Szeplő é.  mA» srczíoltok ellen Eszéki poroAdéjs Ara 
70 f, K. 1.90 . 3 .20, makacs arcztoltoknél az erősebb 
batAsu PompadourpaSMám köcsögje K. 8 és 5. Arez- 
csnfitó fekete poDt alakú mitcarszerek egyedüli mu- 
lasztöja & luvenil, Ara K. I é» 3. 11A> melyik szerem 
haatoAlata elölt csalti- Delergon különös porszappan- 
oal kell mosdani K. 1, 2, 8. Öröme! szerzek sziotr lljitó 
ba jfeatömmel az öazülöknek, próbaüvoc K. 2, 4 és 8.
ANTEGRIN. Háziállatok óv-es gyógypora. &1,° f]ep
dolkozás és kcrdezösköde* nélkül, hogy mi volna 
jó, csakis Antegrint kell, a mint bAgyadtak, mind- 
já r t  beadni. Egyszeri adag alig ke'ül 3 krajczArba, 

melylyel nagy k&rt elhárítanak azok, 
a kik óvszerképeo és étvágygerjesz
tőül bébe-korba adva hizlaláskor is 
mindig már előre megrendelik, pel 
(Iául 100 darab sertés közt a dögöt 
megszüntetni 10— 15 — 20 kilogramm 
szükséges. Egy tekercs ára K. 2 , mely

K<KkK<KKKí >XXKK<K*. vvvvvv-W  A.z. ÖV, A.r. A.V A.Ö A,.''. ,‘V . A'.g; OV,

2 1 1 9 .  s z .  1 9 0 4 .  
vv Xv
i  Temesvári
> X

i  vásár-hirdetés
Az idei temesvári Szt.-József

é T 6rv. vídve.

elég 2 süldő megmen
tésére. Egy kilogramm 
ára K. 4 . Két és fél 
kilogrammot tiz ser- < 

tésre csomagolással 
K. 10 S2 f-ért már bél
ül e d t v a ia küldőm. Öl 
kilógtam 20 K. helyett 
K. 18; de 10 kilogramm 
csak K. 34 . Kaphatok 
posta V. Tasuton ntán- 
réttel küldve, csakis
Dr. Dávid Viktor.
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országos vásár

.sxox
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K i  
X X
VV
X a 
V X  XX

f. évi márczius hó 17-töl 
márcziui hó 21-ig fog

Mindenféle állat felhajtása az

bezárólag 
megtartatni.

országos vásárrá, márczius

, € í

W

csütörtökön 
meg van engedve.

reggel 5 órától
hó 17-től

kezdve

Temesvárott, 1904. évi február
10  (Ml.

A városi főkapitányságtól
SANOL REZSŐ,

főkapitány.

Bánáti 16 juh és

gydgyszarésr-tudcr, a m. Sir. tsrmésseiiudományi tanú 
rendes lapja. ,Szánt tiítráa titrály grydiíyzzértArábati, ESZEK, ilsíiirjs.
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szarvasmarha-,
sertés-vásár. -----

niczdsrnzdiisiigi-, kereskedelmi 
és ipar vásár.
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női ruha kelnie-, selyem-, vászon- és fehérnemű áruháza
N y íreg y h áza , p azo n y i-u teza  2 .

g g i  Nagy választékban van raktáron minden czikkből a legdiva
tosabb és legizlésesebh, ezenkívül egy fővárosi elsőrangú ezég-
divat kelm e és selyemáru különlegességei.

a legfinomabb kivitelig: 1BDWZ0I7Í K8SZ Ü  WML
Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!

■ -----  Vidékre minták bárm ely czikkből bérm entve küldetnek.
Kiváló tisztelettel: Kovácsi Jenő.
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Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) Sürgönyeim : Eternit Budapest. Telefon: 12— í)2. Gyár: VöCKLABRUCK. (Eelsö-Ausztria.

E T E R N I T - P A L A AZBESZT- CEMENT- PÁLA
EM

H A T S C H E K  L A J O S  SZAB.
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló ieto-fedeanyag*

ETERNIT MÜVEK hatschek lajos BUDAPEST. VI., Andrássy-ut 33.
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést.

Ú j d o n s á g  d i v a t á r u k b a n !

XJ IX I és IST C> I 13 I X.
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Nagy Gyula divatáru raktárában kaphatók:
Franczia és angol Női ruha szövetek franczia Delin flanellek, Barchentek. színes és fekete Ruha 
Blous és Diszselymek, selyem aplikátió hímzések, selyem kloplí Csipkék. Gazé- és zsinór díszek 
Csipke gallérok; fehér és fekete Chantilly csipkék és betétek. Léghimzések. Torokon Triinin^ 
csipkék. — Csipke fejkendök, Grenadin és fekete angol Creppe. valódi franczia szallagok, fátyolok, 
színházi és alkalmi fichus, csipke és gaza Jabottok. Flastronok, Menyasszonyi fátyolok. disz köté
nyek, legjobb minőségű tiszta ezérna függönyök, franczia zsebkendők, hímzett selyem zsebkendők 
minden árban. S e l y e m  ÓS f l a n e l  Blouzok, valamint S Z O k l i y á k ,  szövött alsó ingek és 
nadrágok, női és gyermek gamasnik, Chavlok, franczia fűzök, nap- és esöernyök dús választékban.
Vásznak, Chiffonok, Grádlik, köpperek, asztalkészletek, Úri- és női fehérnemüek, haris- 

4  4  4  4  4  nyák, mindennemű bélés és szabó-kellékek. 4  4  4  4  4
Valódi Tunkler-féle könnyen festett. Couzer és napolitaner varró selymek. D. M. C. hímző, HauSChild 
féle kötö-'és horgoló-pamut, mosó- és filoflos hímző selyem, előrajzolt valamint kezdett asztal 
készletek, vászon asztal futók, asztal közepek, törülközők s mindennemű kézi munkák. — FlltÓ
szőnyegek, flanell takarók , fali szőnyegek, ágyelők. — Toilette parfü 

m ök és K ielhauzer-szappanok stb. stb.
p tó m e , Szénássy, M i i  és Társa ifla a esti i w t a s M f f i  kizáról

Kiváló tisztelettel NAGY GYULA
NYOMATOTT I>ÍRlNGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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