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.Jótékony sáorÖ*
\ alahányszor beköszönt a zord tél- 

nek fagyasztó leuelete, ajkainkra vesszük 
a jótékonyság hangoztatását. Midőn az 
éhségtől halvány, rongyokban didergő 
szerencsétlenek felénk nyújtják aszott kar- I 
aikat, a jótékonyságra hivatkozunk és 

a társadalom figyelmébe ajánljuk mind- : 
azokat, akik hideg szobában, éhen, ron- j 
gyokban szenvednek.

A társadalom kebelében alakult jóté- , 
kony intézmények megmozdulnak. Az 
adakozásra számtalan alkalom nyílik. So
kan vannak, akik kenyerük egyrészét, j 
kevés pénzük utolsó filléreit megosztják 
azokkal, akik náluknál még szegényebbek. í 
Sokan vannak, akik a hírlapi nyugtázás 
reményében gazdagságuk morzsalékából 
juttatnak a nyomorgó betegeknek, az el
hagyott árváknak.

Nem csoda aztán, ha vannak, akik 
azt képzelik, hogy a társadalom kész és 
képes a szegények, az elhagyottak szo
morú helyzetén aként segíteni, hogy min
den szegény felruházva, kielégítve lesz 
altaia. Ha most ehez képzelik a jótékonj 
intézetek áldásos munkásságát, megoldva 
it ják a szegény ügy égető kérdését.

Az éhezőnek egy falat éhségét in- 
_.-rli, a szomjazónak egy csöpp szomját I

fokozza. A társadalom jótékonyságának 
ilyen hatása van a nyomorgók szenvedé
sére. Igaz, hogy nehány gyermek ruhát 
kap, a szeretet asztalához ülhet He mily 
nagy azon szerény szegények száma, akik 
bezárt ajtók mögött, panasz nélkül szen
vednek ? Mily nagy azoknak száma, akik 
éhségtől elcsigázva, a bűn és a nyomor 
tanyájára menekülnek éjeire s a legelső 
kínálkozó alkalmat megragadják, hogy 
lopjanak, mert éhségük táplálék után so- 
várog ?

Kitetszik ebből, hogy a társadalom 
csak parányi részben enyhíti a szükölkö- 
dést. Kitetszik, hogy a jószívűség meg
hozza áldozatát a jótékonyság oltárára, 
de a nyomort valójában nem ismerő, is
merni talán nem akaró önzés, fösvénység 
begombolkozva hallgatja a szenvedőnek 
jajszavát. Ez tehát a szegényügy rende
zése? Így vélik sokan megoldani azon 
kérdést, mely mindig fenyegetőbben lép 
fel, ha a tél beköszönt, ha nincs kereset, 
ha a hóval lepett, metsző széltől ingatott 
bokor szállást nem adhat.

A jótékonyságnak ilyetén gyakorlása, 
a célnak ma már nem Jelei meg. A nyo
mornak követelő hangja van, mely nem 
elégszik meg a fényűzéssel rendezett bá
lok tiszta jövedelmének inorzsalékával. A 
nyomor rettenetes munkára képes. A zül

lött alakok büntetésnek nem tekintik a 
börtönöket, ahol melegre, otthonra talál a 
tél hidege, az éhség által sanyargatott 
ember.

A jótékony intézmények munkássága 
többé nem elég a szegénység zúgolódá
sának elfolytására. A szegénységből bűn 
származik, mely életünk és vagyonunk 
biztonságát veszélyezteti Ez a körülmény 
már magában is elég arra, hogy komo
lyan foglalkozzunk a szegényügy gyöke
res rendezésével. Tessék az államnak fog
lalkoztató műhelyeket felállítani, a háziipar 
gyakorlását megkedvelteim. Ha a népnek 
alkalma lesz télen is kereshetni, a csa
vargók száma csökkeni fog. Tessék a 
javítóintézetek számát szaporítani, ahol a 
fiatal bűnösök megjavittassanak és mun
kára legyenek szoktatva.

Ez annál szükségesebb, mert a köz
ségek nem képesek a szegényügygyel 
járó tetemes kiadást viselni. Annál szük
ségesebb, mert a rendőrség, a gyámha
tóság nem képes a javítóintézetek rendel
tetését betölteni. Magának az államnak 
kell hathatós eszközöket alkalmazni, hogy 
a szerény szegények, a bűnös nyomor
góknak alkalom nyujtassék a megélhetésre 
és megjavulásra.

Fütött szobából, terített asztal mel
lől kedves élvezet a tél zimankójában

T Á R C A .

JEGYGYŰRŰM-
Millig Ilonka és E ejtsik  Géza eljegyzésére.

:ép arany karika, drága kis jegygyűrűm. 
Mondd meg: mi vagy nékem ?
Mert mióta itt vagy, itt ragyogsz ujjúmon:
.1 mennyország üllőét a szivemben érzem. 
Tcgfürösztlek forró örömkönnyeimben, 

Megcsókollak százszor,
telkemet elfogja kimondhatlan gyönyör,

L‘ lopódzik szívna mélyébe a mámor.

Drága kis jegygyűrűm, de szép név van benned!
Nekem nagyon drága;
Mosolyog az ajkam, hogyha ragondolok: 
í) fesz a mindenem, ö a lelkem vágya;
Szeretem őt édes, igaz szerelemmel,
De ezt csupán érzem;
Sincs arra szó egy sem s nincs arra hang csak egy, 
v „  az őszinte hány az én szívverésem.

Jégbilincsben szunnyad a kifosztott tájék,
S incsen dal az ágon, . van .
£s az én szivemben mégis szép tavasz van.
Körülleng ragyogó, déltbábos a om-------- ----

| Sarjad a hóvirág, kidugja kis fejét 
A kiváncsi lélek,
Nyílik az ibolya — visszatér a fecske —
S  csodálkozik, hogy már készen van a fészek. j

Pici, meleg fészek, boldog édes otthon!
Te voltál a vágyam,
Hiszen egy kis helyen sok boldogság fér el: 
légy egész nagy világ egy kicsiny szobában;
Egy mécses fénykoré elég nagy két szívnek,
Ha egymást megértik;
Mit ér a ragyogás, ott, hol a szív sötét ?

I Ahol minden ragyog, csak a szív nem fénylik, j
Valóra vált álmom kedves kis tanúja
Oly soká elnézlek — — !
Egy új világ épült vágyódó szivemben:
Édes sejtelemmel összefont remények.
S ez az édes sejtés boldog jövőt iyér,
Mely többé nem álom,
Te vagy az ébresztő rózsás hajnal csókja,
Te szép arany gyűrű - !  féltett boldogságom. -

M ill ig  G y u la .

0
Fatime esküvője.

_  A .Szabolcs" eredeti tárcája —
* egyptomi kikötőváros tengerpartján I 

vártam a naplementét. Dobogó szivvel, némán I

gyönyörködtem a búcsúzó nap sugaraitófi 
vérpirosra festett habok isteni színjátékéban, 
merengésemben nem zavart semmi, csak a 
tenger egyhangú morajlása, mely komor em
lékeket ébresztett fel lelkemben. Észrevétle
nül, szinte lopva szállt le ezalatt az éj a mo
hamedán berkekbe, s a tengerbe ömlő Nílus 
kókvize is egyre sötétebb lön, mig végre 
kigyultak a legszebb azuróg olthatatlan ra- 
gyogá«u csillagai s én — Fatimóhoz siettem.

Éppen csomagolt rózsa — és cigarette 
illattól terhes titkos fészkünkben, melyet más
nap örökre elhagyandók voltunk. Amint be
léptem, könnyed szökéssel a nyakamban ter
mett, s hosszú, üdvözlő csókjaink után a 
kerevetre ültünk, szemben egymással. Fatime 
selymes szempilláin könnycseppek ültek, 
forró könnycseppek, hisz szemeiben az örök 
szerelem tüze lángolt. A meghatottságtól el
némultak ajkaink, de nem csoda, öt húsz, 
engem két csodaszép tavasz boldog emléke 
fűzött e helyhez. Aztán reám emelte hosszú, 
esdő tekintetét, mintha arra kórt volna, hogy 
szeressem öt, őrködjem felette — az uj ha
zában is. Végül hozzám simult, egészen hoz
zám, hogy szinte hallottam szive heves dob
banását, ölembe hajtá éjfürtü fejét, s mialatt 
ón aranykarikás fülbevalójával játszadoztam, 
forró, illatos lehelete csókra ingerelte ajkamat,

Rendkívüli nagy 

választék

legalkalmasabbAlkalmi ajándékoknak kezdett és kész
T e le fo n  114. k é z i m u n k á k  kaphatók T e le fo n  114.

Eislsr Károly cipő, női és férfi divatáruházában S í f
.1, egyes számonként Kiss T . Em m a

d ő h ó n y t ö E s d ó h l e r  Mórnál kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed.
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gyönyörködni. Igen, a tél sok örömet 
nyújt a gazdagok, a mulatni szeretők 
számára. Epén ezért feledik sokan, liogy 
mennyien vannak, akik a telet átsinylik. 
Ha akadnak, akik érezni tudnak, akik 
szót emelnek, nemes törekvésük megtörik 
a mindent elodázni kívánók közönyén. Igv 
aztán nem csodálkozhatunk, ha egyik 
meglepetés a másikat éri a bűnesetek kró
nikájában. melyek legtöbbjének szülő oka 
a mindig ijesztőbb nyomor.

A helyes és szép magyar irály.
— Tanulmány. —

Irta: M ill ig  G y u la .  ö)

Az altul névutós (durcli) használata rossz :
1. szenvedő ige mellett, pl. helytelenek. 

Erzsébet királyné egy anarchista által illetett 
merr t a levél egy hu áltál hozatott hozzám ,  ̂
magyarosan : Erzsébet királynét egy anarchista 
ölte meg ; a levelet egy fűi hozta hozzám.

2. szenvedő jolentésü melléknévi igenév 
mellett, pl. helytelenek : a kovács által készített 
patkó; a Munkácsy által festett kép; magya
rosan : a kovács-készitette patkó ; a Munkácsy- 
festette kép ;

3. mtíveltetö ige mellett, pl. helytelenek : 
szakértő által nézeti meg a képet; szobaleány 
által kísérteti magát az utcán; magyarán: 
szakértővel, szobaleanyuyal.

De helytelen az által használata, mint 
eszkez- és módhatározóé is p! : tolla által ke
resi a kenyerét; jó magaviseleté és szorgalma 
által megelégedésemet kiérdemelte; magyaro
san; toliaval; jó magaviseletével es szorgal
mával.

A határozatlan ige használata sok esetben 
szintén helytelen, pl : felhívom Önt levelemre 
mielőbb válaszolni ; kérem szives felvilágosítá
sát hozzám juttatni ; ne tessék mulasztásomat 
rossnéven venni ;  helyesen :  felhívom Ont, hogy j 
levelemre mielőbb válaszoljon ; szives felvilágosí
tását jutassa kérem hozzám, mulasztásomat ne 
vegye kérem rossznéven.

Kerüljük továbbá a mutató névmás kité
telét ott, bel fölösleges, azaz hogy a közeli 
vonatkozás szembetűnő pl : Ki magát hamar 
elneveti, (az) nincs messze a bolondságtól ; aki 
masnak vermet as, (az) maga esik bele, addig 
kell a vasai ütni amíg (az.) tüzes; nem mind

gomba (az) ami hamar nő Láthatjuk, hogy e 
mondatok csak a mutató névmások nélkül 
mondhatók magyarosaknak.

Nagyon sok helytelenségre akadunk a 
végett, folytán és miután használatánál.

Helytelen pl. : fejfájása végett távoznia 
kellett; betegsége végett nem jöhetett el; ezt 
nem mondhatjuk, mert a fejfájás és betegség 
ok és helyesen miatt névutót kell használni.

A folytán annyit jelent, hogy valami fo
lyamatban van s igy oly esetekben, midőn az 
alkalmazkodásnnk vagy a következménynek 
akarunk kifejezést adni, helyesen a szerint vagy 
& következtében szavakkal alkossunk határozókat, 
pl : becses megbízása szerint jártam e l; a leg
újabb hír következtében részvényeink hanyatlot
tak sth.

A miután időhatározó mellékmondatokat 
kezd pl: miután a tatárok kivonultak az or
szágból, a menekültek visszatértek elpusztított 
falvaikba. Helytelen tellát u miután használata 
módhatározó mellékmondatok előtt s helyesen 
minthogy és mivel okkötőket használjunk. Szem
betűnő helytelenségok a következők :  miután j 
betegségem az ágyban tartott; mintán kísérletem \ 
nem sikerült.

A ragokat elhagyni, csakis ott szabad, hol 
az összetartozás szembetűnő s ha a ragok egy-  ̂
neműek pl : szive — s lelkének az a vágya. — | 
Kivételt képeznek az elhagyások költemények
ben, hol a költő az ütem, a láb vagy a riin ! 
kedvéért él a költői szabadsággal p l :

utána következik* pl : „ Jéggyöngyétöl szeme har
matának. “ (Távolból, Petőfi).

3 Ha neki magának is van birtokos jel
zője, pl : a szomszédom házának teteje leégett.

Sok helytelenségre akadunk a kötőszavak 
alkalmazásánál. Helytelen az is kötőszó alkal
mazása a föltételes mellékmondatokban ígv ; 
bármennyire is teltetném ; ha el is jöhetnek ; 
ha el is vihetnem; helyesen: bármennyire te
hetném is; ha eljöhetnék is, ha clvihetném is ; 
azaz: az „is“ kötőszó mindig a feltételt kife
jező állítmányt követi

A hanem és de kötőszók helyes alkalma
zására elfogadhatjuk Arany Jánosnak a „Visz- 
szatekintés“ címii értekezletben kifejtett, úgy
szólván megállapított szabályait. „Talán szabá
lyul lehetne megállapítani, hogy inig a hanem 
egyszerű nyugodtsággal választja külön a mondat 
részeit: a de már inkább fölemeli az utórészt, 
s az ellentétet élesben jelöli meg. A hanem 
gyöngéob nyugalmas!) (okozat, ezért alig tud
nék esetet hol a de kötőszót helyettesíthetné, 
mert a szólótól függ, kiemelje é a mondatot 
vagy .ie; innen van, hogy a hanem pótolja a 
de-1, anélkül, hogy sértene, valamint a folyto 
nos halk beszéd nem sértő, az ellenben a helyen 
kívüli kiáltás, melyhez hasonló eset fordul elő 
akkor, midőn a nyugodt hanem helyébe a/, erő
sebben jelző de kötőszót tesszük ott is, hol 
csendes hangra volna szükség.“

Válasz a Pénteki levélre.
Hogy mondhassuk csend — s viharban : 
Szent, hazánk !

(Fóti dal. V örösniarty.)
A nak-nek rag elmaradhat: ha melléknév, 

tulajdonságjelzö főnév vagy számnév választja 
el a birtokos jelzőt a birtoktól, pl : „Lehullott 
a rezgő nyárfa ezüst színű levele* ; az erdők 
mélyéből föl-fölhangzott a tárogató síró hangja; 
az ifjú kimentette a vízből a koldusasszony két 
gyermekét.

Gy akrabban találkozunk azonban ezen hi
bák megforditottjával, vagyis a ragok haszná
latával, ott hol arra szükség nincs. Különösen 
sok helytelenségre akadunk a birtokos jelző 
nak-nek ragjának használatánál, pl : .szememnek 
könnyétől, edes anyámnak háza, helyesen: sze
mem könnyétől; édes anyám háza.

A birtokos jel/.őviak-nek ragját használjuk :
1. Ha nem közvetlenül a jelzett szó előtt 

áll, hanem akár csak egy szóval is e! van tőle 
választva pl.: „Hunyadi Jánosnak vagyok én 
gyermeke11.

2. Ha nem a jelzett szó előtt áll, hanem

Igen tisztelt Szerkesztő Ur !
A „Pénteki levél* olvasása mindig él

vezetet nyújt nekem, mivel az abban előadott 
igazságok — habár a toll itt-ott egy kis 
epébe van mártva — mindig úgy sorakoz
nak, mintha a szakavatott kertész egy szép 
rózsa csokrot állítana össze.

Az utóbbi Pénteki levélből azonban a 
cseléd „kérdésre" vonatkozólag még hiány
zik egy némely igazság, a mit én — nem 
szakavatott iró, — de szakavatott háziasz- 
szony, megpróbálok pótolni.

Tagadhatlan, hogy a mostani szociális 
áramlat miasmái megfertöztették még a le
vegőt is és ez a leány cselédeket ép úgy 
megmételyezte, mint a mezei munkásokat, 
vagy a mesterlogónyeket. Ma már mindenki 
jogot tart az élethez, mindenkiben felébredt 
az emberi önérzet. De fájdalom a kötelesség 
tudása annál jobban hanyatlott. Ez pedig áli 
nemcsak az emberiség legalsóbb osztályánál, 
de még a képzettebbnél is, mint egy' cseléd
leány.

mely csakhamar egybeforrt az övével..........
s úgy maradt hajnalhasadásig.

A nap már forrón tüzelt, midőn mi a 
közeli mecsetbe indultunk, melytől Fatime 
örökre elbúcsúzni készült. Útközben ismét azt 
hangoztatta, ha igazán szeretném áttérnék a 
mohamedán vallásra. Persze ón hasonló érv
vel akartam őt a keresztónyanyaszentegyház 
javára megnyerni.

Együtt léptünk he a mecsetbe, ebb® a 
titokzatos tündércsarnokba, melynek hófehér 
márvány falaira illatos rózsák ide s tova 
kúszó indái /öttok arabeszk szőnyeget. Az 
oszlopcsarnok közepén bösugaru kút ontá 
fehér habjait, a terrasz köröl citrom és na
rancsfák virágos ágai fontak észbontóan hó
dító koszorút. Végre oly helyhez ériünk, 
hová nem léphetett be hitetlen, tehát magára 
hagytam Fatimet, ki nehány lépést tett előre, 
mig beért a szentélybe. Itt égre emelte gyö
nyörű, nagy szemeit, majd leborult, s átszel
lemült arccal esküdött fel újra a prófétának.

Ez a földöntúli látvány, ebben a tropi
kus növényzet lehelte fűszeres légben, no 
meg égő szerelmem — egy pillanatra meg
ingattak hitemben. Oda«zerettem volna borulni 
Fatime lábai elé, hogy — igen, áttérek az ő 
vallására, de e pillanatban hátrafordulva, a

kijárat felé indult Fatime, s intett, hogy kö
vessem..............

Délben már hajónkon ültünk, mely csön
desen szelve az aetiop vizeket, Európa felé 
vette útját.

*
Siirü fenyvesektől övezett kastélyomba 

vittem Fatimet, az én egyetlen szerelmemet, 
kit e komor falak hallgataggá, bánatossá 
tettek. Pedig minden kívánsága teljesült. Szo
báját keleti stylusu bútorokkal rendeztem be, 
s tropikus növényekkel díszítettem, szőnye
geiről az ozeregyéj meséiből vett rajzok mo
solyogtak rá, kedvenc hangszereit is magával 
hoztuk, melyekkel keleti dalait kísérte volt, 
de hiába minden — a sivataghoz szokott 
szemnek idegen maradt az én erdős, bérces 
szép hazám! Fatime pedig, ha látta, hogy 
bánata fáj nekem, egyre vigasztalt:

„Majd megszokom. Hisz ha öledbe ülv© 
lehunyom szemem, lelkem újra ott jár forró 
hazámhan, Egyptomban ; látom bűbájos tájait, 
örökzöld trópusait, szemeidben a kék Nílus
ban visszatükröződő egét — hát mi kell még ? 

! — hisz mindenem meg van, ha szeretsz . . .*
S ezt oly szent meggyőződéssel mondta 

Fatime, hogy nem kételkedhettem, de csók
jai is szenvedélyesebbek voltak mint valaha.

Csak egy kívánságunk volt még, mely-

töl házasságunk függött, a vallás kérdésének 
megoldása. Ha leszállt az este, s a szellő ab
lakunkhoz hordta közeli falvak harangszavát 
(ilyenkor mindig a gong jutott Fatime eszébe) 
— a bibliából olvastam egy-egy érdekesebb 
részt, melylyel csakhamar megnyertem tet
szését, de azért hajthatatlan maradt, s csak 
azt mondta : .Légy te mohamedán" !

Egy reggelen hervadtabbnak találtam 
Eatimót, mint máskor. Sápadsága egyre fel
tűnőbb lön, melyhez étvágytalanság, s álta
lános gyengeség is járult. Orvost hivattam, 
ki megvizsgálta Fatimet.

Még hat hetet jósolt a betegnek. Azt 
hittem megőrülök a fájdalomtól, szinte félj aj - 
dúltam a gondolatra, hogy meg kell válnom 
Fatimétől, kit az életemnél is jobban szeret
tem, imádtam.

*
Gyönyörű májusi délután volt. Drága 

Fatimem végre jobban érezte magát. Meg
vallotta, hogy bizony nagyon meg volt ijedve, 
mire én megsúgtam neki, hogy azért gyó
gyult meg, mert felgyógyulásáért a szűz Má
riához könyörögtem, kit ó már elbeszéléseim
ből ismert. Felragyogott arca, s megtörtént 
a nagy csoda . . . Fatimát még az este meg
kereszteltük.

Másnapra tüztük esküvőnket, melyre

cTe\e$ou \Vb. A z idény  e lő rehalado ttságánál fogva . \v$.

C  ^  1 / JaSer alsóruhák, télikeztyük, harisnyák, mélyen leszállított 
I J iL U l  1 1 1 C u U f t l X  árak mellett. Továbbá legújabb ruhadíszek nagy választókban

kaphatók : női-, férfid ivat és rö v id á ru  üzletében  N yíregyházán .
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Azonban ki a helyzettel és adott viszo
nyokkal számolni tud, — pedig ezt tudni 
kell — ha radikálisan nem is segít a bajon, 
enyhíteni képes.

Kit is nevezünk jó cselédnek? Aki hü, 
szorgalmas, okos, serény, igyekvő, nem fe
leselő, nőm szószátyár, nem torkoskodó, tü
relmes, erkölcsös stb. stb. Na kérem szépen 
ezt mind megkívánjuk attól a cselédleánytól, 
aki az emberiség legalsó tokán áll; holott 
mind ezen tulajdonságokat még a jobb osz
tálybelieknél sem igen találjuk egy személy
ben öszpontosulva.

Valljuk meg tehát őszintén, hogy a 
háziasszony talán tulkövetelö is a cseléddel 
szemben.

És tulajdonkópen hol is mutatkozik az 
a cselédmizéria leginkább ? Bizonyára ott, 
ahol a háziasszony „linómnak” tartja magát 
arra, hogy a cseléddel szépen beszéljen. Pe
dig a mai „cucilista” világban a fenhójázó 
parancsokkal nem lehet annyira menni, mint 
a szép szavakban kiosztott munkarenddel.

Igaz, hogy mig mi falun laktunk, nem 
tudtuk, mi az a cselédmizéria fáz igaz, hogy 
itt is csak hírből tudjuk). Nem ismertük ezt a 
fertőző betegséget; mert a cselédekot rende
sen magunk neveltük magunknak. A bérko
csis vagy juhász kis lánykája már pici ko
rában bójáit hozzánk, ahol megkapta az ő 
kis ételét, kevés nyalánkságát, csecse becséit, 
ami egy gyermek előtt kedves. Mikor na
gyobb lett, örzötte a libát, pulykát, ha fel
jebb serdült, bekerült a konyhába, innét a 
szobába és szolgált addig, amig férjhez nem 
adtuk. Ha a mi cselédjeinknek nem voltak 
ilyen lányai,, volt más szegény, árva, aki az 
istápolásra rászorult. Neveltünk magunknak 
jó cselédeket, jó, szorgalmas, takarékos mun
kásokat másnak is.

Hogy aztán a véletlen ide sodort Tir
pákország fővárosába, bizony nehezünkre 
esett a megszokott, hü cseléd nélkülözése. 
Azonban számoltunk a helyzettel, a viszonyok
kal és ez eddig elhárította tőlünk a fent jel
zett ragadós kórságot.

Bánjunk szépen és jól a cseléddel, ad
juk ki neki az ö élelmét jól lakásig és gon
doskodjunk róla, hogy az a cselédleány napi 
fáradalmait jó és tiszta ágyban pihenhesse 

• a hanyagságokat és mulasztásokat eró- 
ly_ n — de nem szitokkal és átokkal pó- : 
(oltás.-..k — és akkor annak a cselédnek is 
sokkal több kedve lesz a dologhoz.

Mindig többet ér a jó parancsoló, mint 
a rósz munkálkodó.

Tehát megenged a Pénteki lóvéi Írója, 
ha az a véleményem, hogy nemcsak azzal 
lehet elhárítani a cseléd mizériát, ha a házi
asszony maga dolgozik, hanem inkább azzal, 
hogy jól bánunk a cseléddel és nem vonjuk 
meg tőle mindazt, ami őt megilleti.

Minthogy ezt az utolsó Pénteki levélhez 
hozzá fűzni kívántam, kérem a Szerkesztő 
Urat ezen csütörtökön írott soraim közlé
sére; ha bár a tartalma csütörtököt is mond.

A papír és annak értéke.
Milyen fontos tényező a kultúránál a 

papír, és milyen az eredete, erről igen sokat 
lehetne írni. Minden esetre nagyon hasznos 
találmány, melyért hálásak lehetünk a felta
lálójának, Sokan megy keresztüt az az anyag 
a miből a papír készül. Rongyokból csinál
ják, melyek valamikor szép uj ruhák voltak, 
es némelyikhez egész regény fűződik. Hódít
hatott abban ünnepelt művésznő, szép leány, 
sőt menyasszonyi ruha is lehetett, de munkás 
zubbony is akad köztük. Egy-ogy történet 
fűződik minden iv papírhoz, részint szomorú, 
részint vig. Ila a papír beszólni tudna sok 
érdekes dolgot közölhetne, de mivel erre 
képtelen, beszélünk mi rajta, már t. i. ki-ki 
a maga módja szerint.

11a a papir nem volna, hírlapok meg 
könyvek sem léteznének, s nagy kérdés, 
hogy mit csinálna az a sok iró, meg vers
faragó? Talán kénytelen lenne a kaszához 
és kapához nyúlni, hiszen a régi felfogás 
szerint ók úgyis kapa-kasza kerülök. Napjaink
ban — ezt maguk a toliforgatók is Írják — 
nagyon kevés a földmivelö munkás és 
túlságosan sok a latiáner ember. Ha újságot 
nem csinálnának, nem tudnánk meg belőlük 
hányán lettek öngyilkosok, hányán szerelem
ből és hányán különféle sikkasztások miatt, 
hány párbaj volt a képviselők és a nem kép
viselők között. Ila papir nem volna váltót 
som lehetne aláírni, de legalább hamisítani 
som. Mire imák az ügyvédek az aktákat. 
Nem képzelek el ügyvédet egy nyaláb per
irat nélkül. Talán jobb volna, kevesebb volna 
a válóper. Ha papir nem létezne, nem kap
nánk újév táján adóintóst, szabó és keres
kedő számlákat. De mire imák az orvosok a 
receptet, o nélkül nem adná ki a gyógysze
rész az orvosságot és még megtörténhetne, 
hogy a beteg orvos és patika nélkül meg- 
gyógyulna. Ila papir nem volna mire Írnák 
a szerelmos lovelőket ? Nem lehetne apró-

már régen elő volt minden készítve. Kíván
ságára ezer rózsát szedettem össze a kör
nyékről. Magunkra maradva színes terveket 
szőttünk, de édes betegem csakhamar elfá
radt az örömtől, s elaludt. En is aludni tér
tem, de ezer és ezer gondolat járt keresztül- 
kasul agyamban, s megviradt anélkül, hogy 
szemeim lehunytam volna.

Másnap Katimé ismét gyöngének érezte 
magát, tehát karosszékébe ültettük. Első dolga 
az volt, hogy a plébános keresztelési emlé
két, (egy Mária-medaillont) megcsókolja, s a 
nyakába tegye. Szinte kipirult az arca az 
örömtől, melyet a mai nagy naptól várt, mi
dőn csöngettek.

Az orvos jött. Néhány üdvözlő szóval 
kedveskedett a betegnek, majd félrehivott 
engem, s tudtomra adta, hogy . . .  itt a vég, 
készüljek el mindenre. Miután jól kisírtam 
magam, visszamentem Fatimehoz, ki szender- 
gett éppen. Zokogásomtól felébredve rám 
meresztette üvegesedé szemeit, s mintha tűl- 
világi hangon szólított volna :

„Henrik . .  . Henrik . . . miért e sirás . .  . 
hisz Fatimed jobban van.*

Aztán felülve mosolyogni próbált:
„Ma lesz az esküvőnk . . nőd leszek . . . I

Báli újdonságok!
B i e n ^ s s í o n y í

koszorúk és fátyolok.

eddig úgyis úgy éltünk mint apa és leánya 
. . .  a rózsák, hol vannak a rózsák, . . .  ezer, 
nőm kevesebb . . .  az ablakot nyisd ki . . . 
megfulladok . . . mily szép volt az élet . . . 
most még szebb lesz . . .  de nem itt . . . men
jünk vissza Egyptomba . . . emlékszel . . .  a 
Nílus . . .  a mecset . . . fázom, takarj be . . . 
no oly nagyon, levegőt . . . ölelj . . . Henrik 
levegőt . . . mogfull...........

Előre hanyatlott és kiadta szeplőtlen 
tiszta, leánylolkót......... E pillanatban érke
zett meg a menyasszonyi myrtus koszorú es 
az ezer rózsa, amelyekkel tele hintettem drága 
tetemét, s amelyeket két napig könnyeimmel 
öntöztem,

Fatimo szobája még ma is úgy van, 
mint tiz évvel ezelőtt, mikor utolsó útjára 
vitték onnan. A padlón elszáradt rózsák he
vernek — néhány az ezerből, — íróasztalán 
a legyezője félig kinyitva, amott egy keztyü, 
azon mód, ahogy kihullott kezéből, a kerevet 
balsarkában egy gyűrött könyv, egykori ol
vasmánya . . .  a korán . . .

Ezt csak az ajtón át látom, de belépni 
nem tudok az ó szobájába, hisz megölne a 
fájdalom..........

Sphinx.
a

hirdetéseket sem olvasni, a légyottok sem 
sikerülnének, szóval egy siralom völgy lenne 
ez az egész világ. Hála neked papir, általad 
minden a maga kerékvágásába megy. Meny
nyire szerethetnek azok kiknek valami mo
toszkál a fejőkbe, és ha azt leírhatják, egész 
megkönnyebülve érezhetik magokat. Ha papir 
nem volna haugjegyek sem lehetnének, a 
karmester hogy vezényelne és a zenészek 
hogy játszanának kota nélkül.

Hallottam egy úri nőtől, hogy ő a napi
lapok között az Egyetértést szereti legjobban, 
mert abba jól lehet pakolni. Akkor még az 
Egyetértés nagy alakban jelent meg, most 
még arra a célra sem használhatná az illető, 
mert nagyon kis formában készítik, mintegy 
jelkópezvo az emberek között igen kis mér
tékben létező egyetértést.

Ha papir nem volna, nem volna bankó, 
cipelhetnénk vagy emeltethetnénk a sok ezüst, 
arany- és rózpónzeket. Szolga kellene aki 
utánunk hordja, és az is megtörténhetnék, 
hogy elillnnna vele. Szóval papir nélkül sem 
művelődés, sem pedig vagyoni gyarapodás 
nem létezne. A sok értékpapírt sem tudnánk 
mire nyomni, ami nélkül azonban sok embernek 
sem lenne értéke. Tudnék még számtalan 
dolgot felhozni, a melyeket azonban a nyájas 
olvasó kitalálására bízok.

U ngerleider Em ilia.

Az izraelita nőegylet 1908. 
január 4-iki bálja.

Bár a nőegylet fennállása óta olyan 
kevesen soha sem voltak még, mint éppen 
ezen a bálon, de okolni ezzel senkit sem le
het. Fájt, hogy a végzet éppen a bál előtt 
sújtott le, vont gyászba családokat, akik a 
kegyelet kötelességét teljesítették, de meg 
kell nyugodnunk benne. Megtett a rendező
ség mindent s ezek előtt az elnöknö őnagy- 
sága Cjrósz L. H.-nó úrnő tevékenységét sem 
mulaszthatjuk el kiemelni s mégis kimond
juk : kevesen voltak. Úgy tűnt fel nekünk ez 
a kis mulatság, mint egy nagyobb család 
zsurja, ahol mindenki otthon felejt mindent s 
mulattatni, szórakozni jött fel.

Zoltán Marosa, Ferenczi Marcsa, Kiár 
Ilonka, Schvarc Margit, Ungár Írónké voltak 
fenn a lányok közül. Talán a legbájosabb öt 
lány. Táncoltak is eleget. Szinte féltünk, hogy 
annak a folytonos táncoltatásnak rósz vége 
lesz, vagy tán kosár osztás, de nem volt 
semmi baj. Reggelig tartó, hangos jókedv 
mellett folyt le a „kis” bál. Lovagias ügy 
sem volt.

A leányegyesület — igy mondják — 
kifárasztja a közönséget. Feltevés. A leány
egyesület a legszebb utón halad s sok tekín 
teíbon egy célt szolgál a nöegyesülettel. Az 
még az újdonság ingerével hat s tán von
zóbb i«. Ennek igy kell lenni. Bízzuk a ké
sőbbieket a „fejlődés” nagy törvényére s 
jósoljuk meg Isten nevében, hogy jövőre, ha 
voltak volna is hiányok, eloszlanak, ha voltak 
kétségek, eltűnnek s a régebben híres „bál” 
újra nagy, újra zsulfolt lesz.

A nőegyletnek hivatása szent. Abba 
profán dolgokat belevinni nem szoktak, nem 
szabad. A  szegény felruházottak imája nem 
csillogást k é r ; a bálterem fénye is vethet ár
nyékot. Akik nem voltak ott azok is hozhat
nak az „irgalmasság* nevében áldozatot. A 
jókedv nem lehet kiszámított, de az adako
zás mindenkinek vagyonához mért.

Vasárnap hajnalban avval a meggyőződés
sel hagytuk el a báltermet, hogy bent hagytuk a 
„formát” s elfektettük szivünkben a „lénye
get.” A selyem ruha és a frakk külsőség, a 
s z ív  minden, a lényeg. S ha van nagy jóság, 
van boldogság, azt nem a hangos jókedv te
remti, meg, hanem a mások boldogitása. 
Emberek vagyunk. Van szivünk s jó ha néha

keztyük, legyezők, gasok és 
ruhadiszek nagy választékban

úri- és női divatüzletében
Nyíregyházán, Pazonyi-u. 2.STERN S Á N D O R
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az kerekedik tol bennünk. A szegénységet 
nem a szegényeknek kell (akarni, hanem a 
gazdagoknak. Ez az istennek tetsző.

dr. Cs. G.
Közöljük a következőket is :
Jegymegváltás: Leveleki Ármin, (Buda

pest), Birgor Pál, Fried Dániel, Kiár Gusz
táv, dr. Flegmann Sándor 20 K, dr. Gara 
Leó 15 K, Führer Ignác, Glück Dezső, Erényi 
Sándor, Silberstein László, Groák Lajos, Groák 
Ödön, Vadász Leó, Burger Mór, Leveleki 
Mayer, Bergstein Adoif, Czinczár Józset 
(Megyásszó), Rosenbaum Jenó, dr, HoíTmann 
Mór, Rosenthal Gyula, Ungá- Géza, Gansel 
József, Somogyi Gyula 10 K, IIartst«in An
tal dr. Hartstein Sándor 7 K, Ernst \  ilmos, 
Hartstein Ernő, Glück Béla, Britz Miksa, Gara 
Henrik, Springer Géza 5 K, özv. Róth Gyu- 
lánó, Hirschler Mór 4 K, Zucker Henrik 20 
K dr. Flegmann Jenó 15 K, ifj. HenlTel La- 
io's Flegmann Bertalan, Kiár Leó, Bodor 
Zsigmond, Kellner Lajos, Feldhoim Emánuel 
10 K, Lichtmann Vilmos 6 K, dr. Goldmann 
József, Ungár Béla, Ehrenfeld Márton, dr. 
Proppér Dezső 4 K, dr. B!um Imre 3 K.

Felülfizeiósok : Grosz L. II. 43 K, Weisz 
Ferencz, V eisz Lipót (bzakojy), Kovács 
László, Kiár Samu, Propper Ödön 13  ̂ K, 
HolYmann Mihály, Zoltán József 10 K, buh- 
rer Mihály, Kiár Andor, özv. Básthy Barnánó 
8 K, Silberstein Miklós, Lichtmann Dezső, dr. 
Rosénberg Emil, Wirtschafter Ottó, Kiár Jenő 
7 K, Ungár Lipótné, Kiár István, Schön Sán- 
dorné 5 K. Schwartz Izidor, Ungár Barna 3 
K, Silberstein Ignác, Szántó Ignác, dr. Gara 
Sándor, N. N., Szabó Dezső, Lichtmann Imre, 
Gansel Arlhur, Szunyoghy Béla, Csongor 
Gergely, Kiár Miklós, dr. Lefkovits Jenő, 
Rosenberg Tibor, Benedikt Sándor, Bálinth 
Artúr, Szamuely Ignác 2 K.

Pénteki levél.
Közös konyhák vége.

A Pesti Hirlap egy-egy húsz soros kis 
napihirét nemcsak a szememmel, de valahogy 
a lelkemvel is szeretném ón mostanában vé
gig simogatni. Ahogy jönnek azok rendes 
bizonyossággal, hozván hírét a közös kony
hák siralmas végének.

Temesvár, Szeged, Kassa, és mire 
nyomdafestéket iszik ez a levél, nem tudom 
ón még hány közös konyha adja be már 
addigra a kulcsot, éppen olyan gyors egy
másutánban, amilyen gombamódra szaporod
tak volt annak idején. Annyi is volt az éle
tük éppen, mint a gombának. S a hasznuk 
az emberek általános szokása, maguk ká
rán okulni.

Pedig milyen hozsannákat zengtek eléje 
papirosbölcselők, hogyan tengették útjára a 
könnyenhivás pálmaleveleit, s a felületesség 
felső ruhájait! Hogy számitgatták elömbe, 
lásd-e, lásd, gonosz kétkedő te, milyen óri
ási megtakarítások lesznek majd, micsoda 
előnyök, micsoda kényelmek; micsoda gyö
keres orvoslása a legelöhiány okozta husdrá- 
gaságnak, negyven szakácsnő elbocsátásával 
hogy megtellik majd két vagy öt vagy tíz
ezer cselédhely, és a hatvankilencz mellék
utcán üresen maradó speizok és konyhák 
mennyire leszállítják majd a piactér megfi
zethetetlen boltbóreit!

Es én, gonosz, hitetlen Tamás, a szá
moktól félig agyonütve, káprázatos álomké
pektől kábult fővel, leobstrukciózott nyelvvel 
mindössze csak integetni tudtam, mint a por- 
cellánmadarin az öreganyám kvadroppján, 
hogy nem, nem ón nem hiszek, mindezek 
dacára sem hiszek a közös konyhák teremtő, 
ujjáalkotó, világforgató erejében. En nem hi
szek önzetlenségeket, ha emberről van szó, 
(állatról is legföllebb buta tehetetlenséget),

ón nem hiszek csodákat, ón nem hiszem, 
hogy tiz ember egyforma édesen egye az 
aranygaluskát, egyforma paprikáson a ma
gyar tokányt. (az oláh tokány ugyanis máié- 
lisztből fő, s kecsketejjel öntödik le. De nem 
a közös konyhákban.)

Én nem hittem, hogy ha én nem tudok 
takarékoskodni az ón pénzemmel, akkor más 
tudjon nekem takarékoskodni véle. No n hit
tem, hogy a cseléd egy nagyságával ne 
tudjon kijönni, azonban negyven nagyságát 
ki tudjou ológiteni. Nem hitiem, hogy a nagy
ságák mindössze és kizárólag csak a kony
hánál töltenék haszontalanul az idejűket, s 
hogy nem a korzózáson s a csolédpletykák- 
kal telitett jourokon kellene inkább fuszekli- 
stoppálásra való időt spórolniok.

És akkor kezdtem megtapasztalgatni va
lami kellemetlen dolgot. Hogy egyformán 
éreztem magamat, mint aki álmodik, s azt 
hiszi, a világ az ö álma szerint van volta
képpen berendezve, aztán felébred az ö ál
maival szörnyen ollonkező valóságokra. Jöt
tek a közös konyhák, sorra, rendre, itt, amott, 
kisebb nagyobb vidéki városokban, Budapes
ten, sorra talán valamennyi kerületben.

Hát akkor elkezdtem magammal disku- 
rálni. Vájjon nem-e ón tévedtem ? Nem-e én 
vagyok elmaradva szörnyen a világ állásától, 
nem-e ón vagyok idegen, ismeretlen a való 
életben? Es vájjon nem-o azoknak volt iga
zuk, akik 1440 koronát költeni három ember 
és egy gyermek esztendei ebéd és vacsora
kosztjára, kenyér, tej, kávé, reggeli és ozsonna 
nélkül, 2400 korona átlagos fizetésű úriem
bereknél óriási spórolás? S akik azt mondják, 
hiszik és erősítik, hogy a fönmaradó 960 
zago kilencszázhatvan koronából még Hűsé
gesen kitelik a lakás, (konyha, kamara nem 
kell, csak egy cselédszoba) fűtés (ebéd és 
vacsoratüz megspórolva) egy cseléd bére 
(mert az 1200 frtos fizetésű úriemberek három 
szakácsnőt tartanak ha otthol főznek) adó, 
ruha, szóval az ebéd és vacsorán kivül még 
a háztartáshoz nóminémükóppon elkerülhetet
lenül szükséges apró zugeherek.

Hát olyanformán voltam aztán véle 
mint a ballerinabudget-vel. Bizonyosan — be
osztják. Okosabban, ügyesebben mint én, 
szárazeszü, nehéz gondolkodású öreg ember.

Hanem hát mindegy. Osszák be. Főzze
nek közös konyhán, mossanak közös katlan
ban, melegedjenek közös kályha mellett. Ne
kem mindegy. En nem megyek közzójük. Most 
sem, később sem. Soha sem. Ha valamikor 
saját háztartásom lesz és annak az asszonya 
a közös konyhába beiratkozik, olválok az urá
tól. S aztáu slussz. Nem bosszantott többet 
a közös konyha. llát nem az ón gusztusom
hoz való. De ha másnak tetszik, hát csak 
élvezze.

Hanem most, most, elolvasván a buká
sokat, hát . . .

„S Z A B o  L C S“

Tis/.telctUH kérjük olvasóinkat 
szíveskedjenek az előfizetéseket mi
előbb megújítani, nehogy a lap szét
küldése akadályokba ütközzék. La
punk előfizetési árai a címlapon 
olvasható.

h í r e k .
A Bessenyei kor estéje.

A Bessenyei Kör harmadik müvószes- 
tójót a jövő szerdán, január 15 én rendezi.

Az estén Ripper Alice a legkiválóbb 
zongoraművésznők egyike, Bosnyák Zoltánná, 
Sándor Erzsi az operaház tüneményes hangú 
fiatal énekesnője és Stávay Gyula a Petőfi 
társaság tagja, a debreceni kereskedelmi és

iparkamara titkára működnek közre, az ének
számok zongora kíséretét ezúttal is Dienzl 
Oszkár látja el.

A 15-iki este tehát méltón íog sora
kozni az eddigiekkez.

Az est műsora a következő:
1. Bach—Stradal: II. orgona-hangver

seny (Allegro —Moderato-Adagio—Allegro). 
Zongorán előadja: Ripper Alice úrhölgy. 2. 
Csengettyű-ária, Délibes „Lacmó“ c. operájá
ból. Énekli: B. Sándor Erzsi úrnő, a m. k. 
Opera művésznője. 3. Költemények. Irta és 
előadja: Szávay Gyula, a Petőfi-Társaság 
tagja. II. 1. a) 'Mendelssohn: Dalok szöveg 
nélkül. Op. 62., 25., 34. sz. (Fonódal.) b) 
Strkuss—Menter: Hangverseny-keringö. Zon
gorán előadja: Ripper Alice urkölgy. 2. a) 
Nagy ária Verdi „Rigoletto* c. operájából, 
b) Farkas Ödön: Sir a nóta . . . Énekli: B. 
Sándor Erzsi úrnő. 3. a) Chopin : Nocturne. 
b) Liszt: Rapszódia. 15. sz. Zongorán előadja: 
Ripper Alice urhölgy. Zongorakisóret: Dienzl 
Oszkár. A műsor egyos számai alatt a terem 
ajtait zárva tartja a rendezöságl Jegyek vált
hatók január kó 11-edikétöl január hó 15-én 
este 6 óráig a Ferenci-fólo könyvkereske
désben s este 7 órától kezdve a pénztárnál 
és pedig az emelvénytől jobbra és balra eső 
olsö és második sorban tagnak 5 K-órt, nem 
tagnak 8 K-ért ; az emelvénytől jobbra és 
balra eső harmadik és negyedik sorban tag
nak 4 K-ért, nem tagnak 7 K-órt; az emel
vénytől balra eső többi sorokban, továbbá a 
középszékek hetedik és nyolcadik sorában 
tagnak 3-50 K ért, nem tagnak 6 K-órt; a 
a többi sorokban tagnak 3 K-ért, nem tag
nak 5 K-árt. A 7. és 5. sz. kis páholy ára 
tagnak 20 K, nem tagnak 30 K; a 4. sz. 
nagy páholy ára tagnak 25 K, nem tagnak 
35 K ; a 2. és 1. sz. páholy ára tagnak 18 
K, nem tagnak 25 K. Számozatlan ülőhely 
ára tagnak 2 K, nem tagnak 4 K. Műsor a 
pénztárnál 40 f ért kapható.

A király Siket Trajánt, a szabolcsmegvei 
posták ellenőrzésével megbízott nagyváradi 
posta-távirdai igazgatóság vezetőjét, igazga
tóvá nevezte ki.

Uj egyetem. Bennünket is érdekel, hogy 
beavatott helyről azt jelentik, hogy az uj 
egyetemeket Debreczenben, Pécsen, Szege
den, Kassán és Pozsonyban helyezik el. Mű
egyetemet Temesvár kap.

A vármegye elhatározta, hogy a közpén
zek a nyíregyházi, nyírbátori, nyirmadai, 
kisvárdai takarékpénztárakban, a nyíregy
házi agrár takarékpénztárnál, a szabolcsi 
hitelbanknál, a nyíregyházi általános hitelin
tézetnél, a kisvárdai ipar és kereskedelmi 
banknál, a kisvárdai gazd. és kerosk. hitel
szövetkezetnél, a szabolcsmegyei takarék
pénztárnál, a dombrádi népbanknál, ja mán- 
doki hitelszövetkezetnél, az ujfehértói taka- 
rókpénztrnál, a nyírbátori népbanknál, a 
polgári gazd. és kerosk. hitelbanknál helyez
tessenek el.

Névmagyarosítás. A nyelvben és érzel
mében megmagyarosodott nyíregyházi nép 
idegen hangzású családi neveit csak azért 
nem változtatja meg, mert megszokta és 
nincs eléggé felvilágosítva, hogy a név is 
kötelez. A polgármester mozgalmat akar in
dítani a névmagyarosítás ügyében, ami na
gyon is dicséretére fog válni. Az 1907. óv 
I-ső feléről, most adta ki a'miniszter jelenté
sét, melyszerint 9-en változtatták meg Nyír
egyházán nevüket. Ez a szám nagyon kevés 
a városunkban 10—15,000-re tehető idegen 
vezetéknévvel bírókhoz képest.

Földrengés. A szomszédos Beregmegyó- 
ben jan. 5-én földrengés volt, melynek ha
tását a műszerek Szabolcsmegyóben is re- 
giszt álták. Ilársfalván több épület összedőlt, 
nálunk azonban látható nyomok nem ma
radtak.

dolog az, hogy mindent a készítőjénél ve
gyünk. Tehát bélelt bőrkeztyüt I f r t  50 kr. 
kötött keztyüt 24 krajcárért és feljebb csakis

Bm m berg József, keztyii-, fűző- és kötszergyárában 
es illa tszer-rak tá rában , Nyíregyházán vegyünk !!

T o v á b b á :
Illatszer . . . .  10 krtól
Borotva . . . .  60 „
Szappan . . . .  4 ,
Fogkefe . . . .  18 „
Fésű kazatta . . . U20 „
S á r c i p ő  és más árucikk

igen olcsón kapható.
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A földmivelésügyi miniszter felhívta a 
vármegyéket, hogy a történelmi nevezetes
ségű erdő részleteket és magános fákat öez- 
szeirassák, mivel gondoskodni akar azok vé
delméről.

Építész kongresszus. A magyar mérnök 
és építész egylet felhívja mindazokat a je
lentkezésre, akik a május hóban Bécsben 
rendezendő építész kongresszuson részt akar
nak venni.

Eljegyzés. Schleifer Vilmos, előnyösen 
ismert helybeli kereskedő a napokban tartotta 
6'jegyzését özv. Balogh Vinczónó sz. Mayer 
Margit urhölgygyel, Zentán.

Könnyítés a fegyvergyakorlaton. A fegy- 
veigyakorlata a behivottak ez évben már- 
cziustól szeptemberig terjedő időben a nekik 
legjobban megfelelő napok alatt teljesíthetik 
a bevonulást. Ezzel az intézkedéssel azt akarja 
a miniszter elérni, hogy a polgári foglalkozá
sukban minél kissel.b mérvben gátoltassanak 
a gyakorlatra behivottak.

Felfüggesztett munkaszünet. A miniszter 
megengedi'-, hegy Nyíregyháza, Kisvárda és 
Nyirbogdány vasúti állomásán kirakott árukat 
vasárnap is ellehessen fuvaroztatni.

Hymen. Auspitz Ármin helybeli ke
reskedő eljegyezte lleck Rózsika kis
asszonyt Fényoslitkéről.

Kongresszus Az állami, törvényhatósági, 
városi és községi nyugdíjasok februárban or- | 
szagos kongresszust tartanak Budapesten. A be
jelentések Rónay Lajoshoz (Bpest, Szentend
rei- u. 27.) intézendők.

Reményteljes csemete. Egy öklümnyi, 
megromlott gyerek, különös kedvtelésre 
szánta magát A reményteljes csemete 
ugyanis a múlt szerdán felpattant egy gaz
dátlanul ácsorgó szánra, és vágtatva haj
tott a vasútra vezető utón végig. A jel
zett utón posztóié rendőr azonban elfogta 
a kis gonosztevőt. Alig a rendőr a meg
vadult lovakkal bíbelődött, a gyerek meg
ugróit és felkapaszkodott egy másik gaz
dátlan szánra és a lovak közé csapva, neki 
vágott a mezőnek. Sulek rendőrnek nagy 
fáradságába került, inig a fiút elfogta és 
bekísérte Ez a Sznkolczai Gábor nevű 
gye ek folyton barangol, és teljesen meg
érett a javítóintézeti oktatásra.

Berlioz iskola. Egy pesti tanár Nyíregy
házán Berlioz iskolát szándékozik felállítani. 
Kezdetben a német, franciát és angol nyel
vet fogja csak tanítani.

A ciör. katholikusok karácsonya. A
helybeli gör. kath. híveknek kellemes 
meglepetésben volt részük. E hét kedd
jén kezdődőit s karácsonyi ünnepük és 
annak úgy első, mint második napján, 
az ünnepi misén Ruttkay Jolán urleány 
es Czimbolinetz János, szebbnél szebb 
alkalmi énekek szabatos előadásával 
gyönyörködtették a híveket.

Táncmulatság. Folyó hó 5-én a róm. 
kath. ifjúság sikerűit táncmulatságot ren
dezett, melyet megelőzőleg műkedvelői 
szinielőadás volt. Felhő Kláriban kiválot- 
tak Szilagyi Mariska, Szilágyi Ilonka. Kom- 
lósy Alargit, Komlósy Irma, Egry Ilonka, 
Ordclt Gyula. Matolcsy Géza. Alatolcsy 
Zoltán. Ezenkívül a többi szereplők is meg
érdemlik a dicséretet. Azt azonban nem 
hagyhatjuk említés nélkül, hogy a színház 
olyan hideg volt. hogy a közönség egy 
része idő előtt távozott.

A kivándorlás szemmel tartása érdekében 
elrendelte alispánunk a kivándorlási statiszti
kának községenkint való összeállítását.

Dalestély. A nyíregyházi dalegylet ma 
este Nyírbátorban dalestélyt rendez. Az ál
talános érdeklődésből á sikert biztosra le
het venni.

Kötálezö oltás. Aradmogye gazdasági 
egyesülete megkereste vármegyénk gazda
köreit, hogy a lópfene elleni kötelező oltás 
mellett állást foglaljanak.

A magyarországi munkások rokkant és 
nyugdíj-egyesületének nyíregyházi fiókja va
sárnap tartott választmányi gyűlésén dr. Prok 
Gyulát nagy lelkesedéssel tiszteletbeli el
nökké választotta.

Szökött katonák megkegveimezése. A hon
védelemügyi miniszter rendelete szerint ide
genben a konzulátusoknál, belföldön pedig a 
szolgabiróságoknál kell a szökötteknek nyil
vánított katonáknak jelentkezni, ahol jegyző
könyvet vesznek fel velük.

Mély sir. Amikor Csobay András 51 
éves kisvárdai lakos itthagyta szülőföldjét, 
nem gondolta, hogy a jacolscrecki bánya 
több száz méter vastagságú boltozata te
meti maga alá. Es ebből a mély sírból 
mintha a lelke jönne ide közzénk, hogy 
intsen bennünket a hazai röghöz való ra
gaszkodáshoz. Megrendítő dolog, hogy ka
rácsony estéjén a tudtán kívüli özvegy 
karácsonyfát állítva, a gyermekeivel ör
vendett a Krisztus születésének. De a kis 
család imája nem óvhatta meg a gazdát, 
aki 290-ed magával azokban az órákban 
vívta haláltusáját a told mélyében, élelem
től és levegőtől elzárva. Szomorú eset, 
amely azonban Amerikában olyan min
dennapi . . .

Halál torkában. Tegnapelőtt délután 
Barnák János dohányt hozott a debreceni 
utón városunkba. Eppeu akkor ment Oros 
felé a vonat, amely a szekeret az átjárónál 
derekbe kapta. Egy pillát atig tolta a már 
moglassitolt vonat a jármüvet maga előtt, 
amit a bajba jutott ember arra használt fel, 
hogy a tokon.otivra ugrott és annak átka
rolt i a kéményét. Alig történt ez mog, a 
gép kettő törte a szekeret. Barnák a füsttől 
elalélt ugyan, de sérülés nélkül lábolt ki a 
nagy veszedelemből.

Feiásott hulla. Tornyospálczti lakos
ságát a napokban riasztó hir verte fel. 
Katona György jómódú gazda sírját fel
dúlva találták. Nem sirrablók garázdálko
dásáról vau azonban szó, hanem az el
hunyt leánya azt álmodta, hogy az ap
jának rossz, fekvése van, és azért ásta fel 
férjével Kis Andrással a 13 hónapos sirt, 
hogy a csontokat megigazítsa. A babonás 
emberek azonban úgy megrémültek a 
bomlásnak indult hullától, hogy a sirt be- 
huzatlanul otthagyták.

Megrendszabályozott cigányok. A dánosi 
gyilkosság által szomorú hírnévre szert tett 
szabolcsi cigányok ügye nemzetközi értekez
letet von maga után, Svájcz kezdemónyezé- 

! sére az európai országok egyöntetű szabályo
kat léptetnek életbe, melyek megvitatása vó- 

I gett tartandó tanácskozmányon Magyarország 
| is képviselteti magát.

Mérget ivott. Hlavács Mária varró- 
j leány tegnap gyufaoldatot ivott. Sérülése 
í nem súlyos.

Szétosztás. A debreceni állami méntelep 
f. hó 29-én osztja szét a községek között a 
tízabolcsmegyébe küldendő méneket.

Eltűnt asszony. Gutyán Mihálynó gond
nokság alatt levő és 5U—60,000 korona va- 
gyonnnal biró asszony egy hete eltűnt. Ittas

állapotban nem egyszer vette a hideg őszön 
is a rendőrség gondjaiba. Most valószínűleg 
megfagyott és a hó belepte-

Kincsesbánya. A kereskedők és ipa
rosok tanácsadója ez a Il-ik évfolyamába 
lépő újság. Elevenséget, modern felfogást 
tüntet fel minden czikke. Többet nem Írunk 
erről a hézagpótló újságról. Aki ismeri 
annak úgy sem kell, aki pedig nem ismeri 
az hozasson egy mutatványszámot Buda
pestről, az Iványi-u. I. sz. a. lévő ki- 
adóhivataltól, majd meglátja, hogy meg
lepetésben lesz része.

Eladó fa. Fakereskedőinknek régi 
panasza, hogy nincs fa. Ezzel az állítással 
szemben most arról értesít bennünket a 
kereskedelmi és iparkamara, hogy nála 
nagy készlet van nyilvántartva. Felvilágo
sítással nemcsak a kereskedőknek, hanem 
magánosoknak is szívesen szolgál.

A gyermekvédő liga felkéri a nagyobb 
lakatlan épülettel bírókat, hogy azt gyermek
nevelési célokra engedjék át. A kicsinyeket 
gondozóikkal nemcsak városban, hanem tanyá
kon is elhelyezik.

Kigyuladt kémény. Tegnap a Korona
szálló egyik kéménye kigyuladt, de a tűz
oltóság elejét vette a tűz elkarapódzásának.

Jönnek. A Karónia gőzös tegnapelőtt el
indult New-Yorkból 1420 magyar visszaván- 
dorlóval, akik között körülbelül 200 a szabolcs- 
megyei illetőségű,

A magyarországi szakszervezetek a sza
bolcsi fiókok bevonásával f. hó 7-én kongresz- 
szust tartottak Budapesten. Kimondották, hogy 
korcsmában helyiséget bérelni nem szabad és 
a szociáldemokrata párttal a legjobb viszonyt 
kell fenntartani.

Ami nem helyes. Panaszos levelet 
kaptunk több helyről, hogy a Kisvárda- 
felől jövő személyvonatokat a raktárak 
előtt állítják meg, honnan 3—400 lépés
nyire esik az állomás. Megvagyunk győ
ződve, hogy az állomásfőnök most is, szo
kott előzékenységgel jár el a panasz oká
nak megszüntetésében.

Széninség és a kormány. A debreceni ka
mara lépéseket tett, hogy a széninség némi 
enyhítésére a tüzelési célokra szolgáló nyers- 
kőolaj behozalala megkönnyittessék. A minisz
ter elrendelte, hogy a gácsországi állomásokról 
szállítandó tüzelési célokra rendelt nyerskőolaj 
küldeményekre a M. Á. V. vonalán a „C* osz
tály díjtételei alkalmaztatnak. Intézkedés tör
tént, hogy ez a kedvezmény a Kassa-oderbergi 
vasút magyar vonalain is életbe léptettessék.
E kedvezmény 1908. március végéig és illető
leg visszavonásig érvényes.

Megjöttek a kerékpárok. Befújta az 
utat a hó, és a postahivatalnak megjöttek 
a múlt év május havában elromlott kerék
párjai helyett az újak. Az aratási, a szüreti 
nagy forgalom idején gyalogosan és nagy 
késéssel hordták ki a táviratokat s végre 
megjöttek az uj gépek, hogy a tél-viz ide
jén bekerüljenek a szertárba.

□gázolás. Egy Nyíregyháza felé indított 
személyvonat tegnapelőtt Debrecenben elgá
zolta Diószegi István kocsitolót, A hirtelen, 
megállított vonatban a '  csomagok leestek a 
bent ülőkre, de azért sérülés nem fordult elő.

Tenyészállatok beszerzése. A fölmivelés-
ügyi miniszter nagyobb öss/.egíi segélyt folyó
sít az olyan községeknek és egyesületeknek, 
akik tenyészapa állatokat akarnak beszerezni. 
A feltételekre nézve a gazdasági egyesület ad 
felvilágositást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is Irináinak, kérjen-mindental# 
„ R o c h e “  erede ti eémmta g o lá s t.

F . H o f f n ix iu n - U  Rmefce &  Cm. B á b é i

Roehe"
■Kapható orvosi rendeletre -a gj'égysMhtrtk*- 
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Értesítés, A tiszai ág. liitv. evang. egy
házkerület eperjesi Collegiumának jngakadé- 
minján a b“iratások január 8-ikátói 19-ikéig 
eszközlemlők; az előállások január 23-ikán 
Teszik kezdetüket. Utólagos felvételnek január 
20—22. napjain dékáni-, azután pedig tanári
kari engedéllyel lehet helye. Akik jogi tanul
mányaikat csak most fogjak kezdeni, azok az 
érettségi bizonyítványt, akik pedig az egyete
mekről vagy más jogakadémiakról lépnek át, 
azok csupán eddigi leckekönyvüket tartoznak 
a beiratkozásnál felmutatni. A félévi tandíj 50 
kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók 
tiai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra — 
minden további folyamodás nélkül a tandíj 
felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók általá
ban részesülhetnek a Collegium kebelében fenn
álló, újonnan épített s kényelmesen felszerelt 
tápmtézet kedvezményeiben, ebed- és vacsorá
ért a második félévben 76 kor., csak ebédért 
42 kor. fizetendő.

Rosszindulatú híresztelések. A mai vál
ságos napokban gyakran megtörténik, egyes 
cégekről olyan híreket terjesztenek, mintha 
bukás szélén állnának. E roszindulatu híreszte
lések elleu küzdeni, az egész kereskedelmi 
világnak közérdeke. Fölhívunk mindenkit, hogy 
semmiféle magánhiresztelésnek addig hitelt ne 
adjon, mig megbízható helyréi komoly értesí
tést nem szerzett.

Árlejtés. Azalspáni hivatalban a thuzsér— 
nagylónyai törvényhatósági ut kövezésére f hó 
22-én tartanak árlejtést.

Faeladás. Az erdőben levágott test fa el
adása a helyszínén hétfőn veszi kezdetét.

Halálozás. Lapunk zártakkor vettük a 
következő gyászjelentést. Jakabfalvy Irma 
özv. Nyiry Bertalanná gyermekeivel, Jakab- 
falvy Endre nejével Ilambach Ilonával ás 
gyermekével Jakabfalvy Kálmán nejével Hor
váth Etelkával s gyermekeivel, ifj. Jakabfalvy 
László nejével Lavotha Annával s gyerme
keivel és Jakabfalvy József mélyen meg
szomorodott szívvel tudatják a legjobb apa, 
és nagyapa jakabfalvai Jakabfalvy László 
földbirtokos, 48/49-ik veressipkás őrmester, s 
a tiszadadai ev. ref. egyház hosszú időn át 
volt íögondnokának f. évi január hó 10-ón 
esti 8 órakor 82 éves korában hosszas szen
vedés után történt elhunytát. A megboldogult 
hült tetemei a tiszadadai ev. reí. egyház sir- 
kertjóben f. évi január hó 12-ón d. u. 2 óra
kor fognak örök nyugalomra helyeztetni. Ti- 
szadada, 1908, január hó 11-én, Áldás és 
béke honoljon hamvai felett.

Egy kis ijjedelem. Tegnap a rendőrség 
alispám rendeletre sorra járta a kereskedé
seket és egy Nagykállóban előfordult esetből 
kifolyólag az indaszesz nevű készítményt el
kobozta. Dacára a feltünóskerülósónek cso
portosulást és találgatást idézett az eset elő, 
nem kis bosszúságára az árusítóknak.

A gazdasági egyesület f. hó 18-án szom
baton délután 2 órakor az ág. ev. nagy isko
lában szólló és gyümölcs termelés érdekében 
szakelőadást fog tartani mire a kisgazdákat a 1 
szölió s gyümölcsöskert tulajdonosait ez utón I 
hívja meg.

Olvasóink figyelmébe. Mai számunkhoz 
csatoljuk az R. Wolf Magdeburg-Buckau gép 
gyár körlevelét, amelyre ezúton is felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

Jéggé fa g yva  p ih e n ne k  fo ly a m o k  és 
p a ta k o k  és mindennemű téli örömökben, korcsolyá
zásban, bálokban és táncestéi vekben tryöny őrködik az 
ember. l>e sokan megbUuliődnek ezekért az ürömökért 
kellem etlen közérzeté napokkal, mert meghűltek és mert 
nem védekeztek kellőleg a baj ellen. A közel valóban 
megesik a baj, hogy ilyen mulatságtól meghűlve haza 
jön, az vegyen egy pár Fay-féle sodeni pasztillát. A kép- 
zelliető .legjobb szolgálatokat fogják neki tenni. Minden 
gyógyszertárban, minden drogériában és minden ásvány- 
vizkereskedésben kapható skatulyája 125  K-ért V ezér
képviselet A usztria—Magyarország ve;órképviselősóge : 
W. T h .  G u n tz e r t ,  Wien IV/I. G ro s s e  
N e ug asse  27.

Menyasszonyok, vőlegények érdekeit ék
sze r , o ia , ezüst beszerzésénél legjobban elégíti 
ki Löfkovits Arthur Magyarország legnagyobb 
hírnevű cege Debrecenben. Képes árjegyzék 
ingyen, hériuentve

Ö tös s z á m . Ezen egyszerű elnevezés 
alatt jött forgalomba és vált általánosan ismertté 
es kedveltté azon pompás kávékeverék, mely 
Cuba, Gyöngy, láva és Moccának szakszerű ve
gyiteké s naponként frissen pörkölve 2 fr t  30 
krért kaphat Hoffmann Adulf üzletében.

i .  k ö z ö n s é g  .szives figyelmébe 
ajánljuk I'reisz Bertalan (Kor-na-cpület)
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posztó Áruházát, a hol is a legújabb hazai 
férfi gyapjú szövetek valamint a legdivato
sabb női costümöknek való kelmék kaphatók.

Alkalmi vétel: mig készlet tart, 1 kg. 
Cuba- v. Gyöngy-kávé 1*50, ugyanott Diett- 
rich-féle tea-rumok és teák jutányosabban 
beszerezhetők mint bárhol, llirschler Mór 
füszerkercskedönél Nyíregyházán. (Volt Tö
rök Póter-fóle üzlet).

El az uszállyal! Ezt hallani minduntalan, 
amióta nyilvánvaló lett, hogy a por nemcsak 
a légzőszerveket izgatja, hanem n betegségek
nek, különösen pedig a tuherkel-hucillusok át
vitele után tüdőbetegségnek az okozója. A 
modern tudomány nagy súlyt helye/, az ezen 
betegség elleni óvintézkedésekre és első sorban 
ajánlja a légzőszervek megvédését hurut elleu, 
mert csakis katarrhális gyuladáson képesek a 
bacillusok terjeszkedni. Semmi más szer sem 
használható e célra jobban, mint a „Sirolin- 
Iloche*, mely a köhögést csillapítja és a légző
szerveket a bacillusok káros hatása ellen meg
védi. Kapható minden gyógyszertárban.

C S A 1 1 N O  K .
Újévi üdvözlet.

Újév első napján délután „boldog újév 
kívánás* mellett állított he hozzám Borbély 
Béla barátom.

— Nincs a zsebedbe valami számla, kér
dem tőle, mielőtt jókívánságát viszonoztam 
volna . . .

— Számla, miféle számla?
— Igen, igen valami számla, mert ma 

annyi számla kísérete mellett kívánták nekem 
a boldog újévei, hogy már azt képzelem, mi
szerint aki nekem boldog újévet kíván, annak 
legalább is egy számlának kell lenni a zse
bében. Igazán csak különös egy nap is ez az 
újév napja, az ember nem győz fizetni és 
fizetni . . .

Béla barátom jóizüeu kaczagott.
— Engemet is agyon untatott már ez a 

sok boldog újév kívánás — monda ő — de 
no gondold, hogy számlával háborgattak volna 
és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert 
korareggeltől nem mertem lakásomnak még 
felé sem nézni.

— Ezt jó lesz a jövőre nézve megje
gyezni, felelőm.

— Rám nézve különben omlókozetes az 
ujesztendei gratuláció . . .■

— Ugyan miért, kérdőm kíváncsian . . .
— Miért ? Tudod-e, hogy majdnem vál- 

lóperrel végződött rám nézve egy szeren
csétlen újévi gratuláció?

— Hogyan?
— ült kell kezdenem a dolgot, hogy 3 

I évvel ezelőtt nőül vett feleségemet nagyon
szerettem, szerotem és fogom szeretni, mig 
élek . . .

— Ez házastársi kötelesség . . .
— Tudom, de várj csak, hadd mondjam 

el, mi zavarta meg családi életem igazi bol
dogságát, esküvőm után alig,pár hónapra.

— Beszólj, beszélj, csupa fül vagyok.
— A  házasságom után következő első 

újév napját nem töltöttem odahaza, mert rám 
nézve felettébb fontos és sürgős ügyben a fő
városba kellett utaznom. Az elutazás kissé 
boszantott, .mert nagyou szerettem volna az 
újévet otthon tölteni, de a kényes természetű 
ügy szólított, mennem kellett, ha azt nem 
akartam, hogy komoly következményei legye
nek. Mielőtt elutaztam volna, felkértem az ón

| egyetlen, forrón szeretett, kedves tolosógemot, 
hogy érkezendő leveleimet bontsa fel, s ha 
valamelyik sürgősebb természetű volna, küldje 
utánam Budapestre.

Ezzel kiszolgáltattam magamat az asszonyi 
mindent tudni akaró kíváncsiságnak.

— Az ón kis felesógecském teljes asz- 
szonyi kíváncsisággal bontogatta fel leveleimet, 
hanem az újévi gratulációk között volt egy 
női kézírással címzett, ajánlva küldött levél. 
Ohó — gondolá magábon — ezt bizonyára 
valamelyik nötlenkori imádott, vagy-a házas- 
életben is meglátogatni szokott kedves Írhatja 
s épen azért feltűnő, mert női irás.

— Feleségem reszkető kézzel bontotta 
fel a levelét és majdnem hanyatvágódotf, mi
kor annak következő tartalmát olvasta: „Ked

ves Bélám!" Az irántad még mindig táplált 
és soha ki nem alvó szerelmemnek tulajdo
nítsd, hogy az újév alkalmából jelen soraim
mal felkereslek s kiváuom, hogy mához esz
tendőre, mint férj és feleség oszszuk meg 
egymással az újév örömeit.

------- 1907. dec. 31. szerető
Ilonád.

A levél kihullott feleségem kezeiből ke
servesen kezdett zokogni.

— Tehát hűtlen lehet hozzám az ón 
Bélám, kórdó önmagától, az a férfi teheti 
azt, aki folyton szerelmet hazudik nekem. 
Szörnyűség, elviselhetlen fájdalom ilyet meg
érni egy fiatal asszonynak. Most, csak most 
látom, hogy a férfiak hűtlenek, hazugok, ki
tudja, most ts nem valami nötlenkori imá- 
dottjának teszi-e a szépet s velem elhitetni 
akarja, hogy halaszthatlan teendői paran
csolják a fővárosba épen akkor, midőn min
den jó házastárs otthonában köszönti az 
újévet . . .

— Itt nincs más tennivaló, mint már 
holnap haza költözni. Itt hagyni ezt a Ilii té
lén férjet, akinek ilyen újévi gratulációkat 
küldenek.

Elvégezve dolgomat a (óvárosban, siet
tem haza, hogy keblemre öleljem imádva 
szeretett drága feleségemet. A vonat este 8 
órakor érkezett meg. De mi ez, lakásom ab
laka sötét, hát nem vár engem az ón egyet
lenem ? Leugrottam a kocsiról, dörömbözni 
kezdtem, Semmi hang. Nincsenek itthon, vagy 
mi történhetett ? Az épület hátulsó lakásából 
a zajra elövánszorgott a háziasszonyom s át 
nyújtva a szobakulcsot, kárörvendve mondá : 
ő nagysága szüleihez visszaköltözött . . .

(Vége köv.)

Közönség köréből.
A nyíregyházi mintakert!

Hogy és mikor keletkezett ez a mintá
kért, kevesen tudják, sőt akadnak olyanok 
is, akik sohasem voltak benne, csak hallják, 
hogy ott fekszik az alvógesi temető és a 
Debreceni-ut mellett, 50 holddal és épü
lettel.

Ezelőtt 1837-ben Trsztyánszki Dániel 
polgármester idejéből származik, amikor 60 
tagból állott. A város-rendezők, máskép ko- 
munitászok karolták fel az eszmét, (az apám 
is a volt, a nagyapám pedig törvénybiró, 
amig falu volt Nyíregyháza.) Akkor nyiregy- 
házi ember dohányt nem termelt, csak l‘a- 
zony, Oros, Kótaj határa volt tele dohánnyal. 
A mi embereink a piacon csomó számra vet
ték egy sajn garasért,

Egyszer csak a polgármester előáll, hogy 
a város árkoltasson körül 50 hold földet, hogy 
aki vállalkozni akar dohányt termelni, in
gyen kaphasson egy holdat belőle. Apám is 
kivett egyet, azt jól kitrágyázta. Könnyen 
ment, mert akkor a trágyát az utcákra, a 
v íz  á l ló  helyekre hordták épp úgy mint mos
tan a morgósi korcsma elébe.

Egészség szempontjából és a város dí
szére jutott a lutheránus templom végibe is, 
ahol most sétálói és közkút van. (Azért sok 
a hastífusz. Szerk.) Élnek még iskola társaim 
közül egy páran, kik emlékeznek arra u. i. Dió
ján Dániel, Szokol János, Márkus György. 
Ezek megmondhatják, hogy néhai Nagyr Sá
muel tanítóhoz 280-an, és Kolmanhoz is vagy 
200-an jártunk iskolába. Szóval trágyra volt 
elég, amitől emlékszem igen nagy levelii 
dohányunk termett. Apáin sokat elosztoga
tott a rokonai, szomszédai és jó emberei 
közt, a többit pedig vitték Kassára, Eper
jesre eiadás vegett.

En később elszakadtam hazulról, bevet
tek honvédnek; 1849 — 185Ü-ben kötéllel fog- 
dosták a katonákat s engemet is besoroztak 
a Radeczki huszárokhoz. Csak 1867-ben ke
rültem haza, hát ne jöttem volna soha visz- 
sza ! 1870 es években lettem v. képviseleti 
tag, azóta még máig is az vagyok. Ezen idő 
alatt, hogy melyik évben vette által a fent 
irt mintakertet a vármegye s építtet, fát ü l 
tetett, nem tudom.

Azért adta át a város, hogy minket 
szántani, gyümölcsfákat ültetni oktatni fog
nak. A megye az 50 holdat ingyen használta 
egy évben az árokparton termett akácfáké, 
levágatta, úgy hallottam, liogv 90 öl fa lett 
volna, az mind a megyei, illetve társulati
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tagoké volt! Mink azt egy nehányan rosszal- 
lottuk, kivált Mikecz József igen erélyesen 
fogta az ügyet, ón is segítettem néki. Végre 
visszakerült a város tulajdonába ismét, de hát 
akkor még nem voltak virilisek, mert máskép
pen leszavaztak volna bennünket, mint jelen
leg a megterheltetóst!

A mintakertet azután a város használta 
több éveken kérőt ztül. Licska s majd Kmecz 
lettek a vincellérek, amikor ismét felszólal
tunk ellene, mert 1000 frt volt a bevétele 
1000 frt a kiadása 50 holdnak, úgy, hogy 
nem jövdelmezett semmit. Uj árverést kér
tünk s befolyt évenként 1100 frt, csekély adó 
más kiadás levonása nélkül. Most az 1908-dik 
évi s előbbeni évekről ott áll a bevételi 
oldalon, mintakert, a kertészeti jövedelemből 
500 korona, a nyilasok kisztásából 2300 ko
rona. Összesen =  2800 korona.

Az 1906. és 1907. évekről egyformán 
van kitüntetve 10 hold. a) Haszonbér címen 
az államtól 740 kor. b) Nyilasok kiosztásá
ból 1800 kor. Összesen =  2540 korona.

Ez mind helyes, csak hogy a város 
más helyen is ad ki nyilasonként, pl. a Búj- 
!oson, a vasút mellett. Kívánatos lenne, hogy 
amint a kertit, és a többit külön-külön mu
tassák ki, mert igy nem lehet hozzá szólani. 
A jól gazdálkodásra pedig szükség van, hi
szen az 1908-ik évi hiány 213678 korona, 
7 802-ben ez 39 ezer forint volt, 16 óv alatt

ennyire haladtunk, hogy most 3-szor annyi 
a pótadó. En szerintem, ha nincs virilismus, 
mig ól a közgyűlés, addig a régi mellett 
állnánk és megvolnánk úgy, amint eddig 
voltunk !

IIv változásokon ment keresztül a min
tákért. 71 óv alatt. Még több észrevételeim 
volnának a részvényekről, pl. a város tulaj
donát képező takarékpénztáriakról, amely 75 
drb, de 100 drbnak kellene lenni. Még a 
nyugdíjalapról is, de ezt előzőleg a főszám- 
vevő úrral beszólok, majd kitudódik, hogy 
helyre tud-o igazítani. Tisztelettel

Bolfi András.

Felelős szorkesztö és laptulajdonos:

HLATKY-SCHLICHTER GYULA.

Hirdetések.
Kemeese község határában

I birtokot körösnek megvételre.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

¥/es gépíró
Különféle rendszerű Írógépek !

A magyar és német gyorsírás alapos oktatása kivá-
lóan bevált módszerrel !

Felvilágosítások és beiratások 
naponta d. u. 2 —4-ig, 
Egyház-utca 24. sz.

Nélkülözhetetlen mindazoknak, 
kik a kereskedelmi 
pályán működnek! t ó
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Berlitz nyelviskola Nyíregyházán. |

Előleges értesítés.
Van szerencsém Nyíregyháza t. közönségének tudomására adni, hogy

folyó évi fe b ru á r  hó 1 én

Berlitz nyelviskolát
nyitok Nyíregyházán.

Taníttatni fognak a

német, francia és angol
társalgó nyelvek, valamint levelezés, irodalomtörténet úgy kezelők, mint 
h a lad ó k  számára.

Berlitz módszere szerint a tanitványnyal az első leczke órától lógva
c sa k is  a m eg tan u lan d ó  nyoIVen beszélnek .

Hogy mily eredményt lehet e módszer helyes h a sz n á la tá v a l 
elérni, arra nézve elég legyen megjegyeznem, hogy az illető növendék 
rövid pár hónap alatt a tanult nyelvet úgy szóban, mint írásban (levele
zésben tökéletesen elsajátítja.

Tandíj havi 10 korona.
Magánoktatás dija a heti óraszámtól függ.
Bővebb felvilágosításokat ad, valamint előjegyzéseket elfogad: a 

F e re n c z i - fé le  k ö n y v k e re s k e d é s  (Városházépület.)
Tisztelettel

a debreceni Berlita-ikola igazgatója.

8

Alapittatott 1900.

Egész ruhákat, 8 
pongyolákat, 8 

alkalmi ruhákra* 
f o d r o k a t  S

bármilyen rövid idő alatt 8 
legpontosabban és (egjutá- J  

nyosabban íi  •

gouvelliroz 8
mm.

Első Szabolcsmegyei kelmefestő, 
vegyiruliatisztitó és gouvellirozó 

intézete
N y í r e g y h á z á n .

Pazonyi-ntca 13.

Látványosság a fővárosban!
DEÁK FERENCZ-SZÁLLODA

C s e n d e s  c s a lá d i  s z á l l o d a !
Dudapest, V i l i . ,  Aggteleky-utcza I.

Fényes berendezés. 75 szo b a , közpon ti lé g fű té s , 
v illanyT ÍIá íritils , a m e r ik a i  önm űködő  rézm o sd ó k , 
fü rd ő k , fényesen berendezett kávéház, m érsékelt árak.

5 percnyire a keleti pályaudvartól. 
Tulajdonos: P A L L A I  M I K S A .

iSaját sajtolásu, kókuszolajból nyert 
szavatoltan tiszta, legkitűnőbb minőségű

„B Ó N IO h “

(Bejegyzett védjegy)

k ó k u sz z s ir t á ru s ít  az
Első Magyar Kókuszdió Olajgyár
„Bóni“ eártelej gs mezösazöasági r. t.

Nyírbátor.
Vezérképviseiö: Gansl L. ás Fia Nyíregyháza
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H A N K O V S Z K Y  G Y U L A
E lső  ny íreg y h áz i e lek tro te c h n ik a i v á lla la ta  V asu ti-u t 2.

Raktáron tart: minden félő elektrotechnikai cikkoket. Berendez: lakások, üzletek, malmok és 
gyárak részére villamos világítást, házi- és magán telefonokat, villamos csengőket, ennek szakszerű 
javítását s évi jókarban tartását logjutányosabban eszközli ajánlja orvosilag rendelt villanyozó gépeit.

Villamos körték darabja 56 fillér.

„M c C o r m ic k “-féle
fű k a s z á ló  g é p e k , m a r o k r a k ó  
és k é v e k ö tő , a r a tó g é p e k  ; acél
ból készült g y ü jtö g é p e k  — önmű
ködő kiemelő készülékkel — és külön
féle különlegességi uj gazdasági gépek 
előnyösen beszerezhetők — és állandóan 

raktáron találhatók — a

LICHTMANN VILMOS
gépkereskedő cégnél 

N y ír e g y h á z á n  (a gr. Károlyi-téren). 
Ugyanott: 8  és 6  lóerejü, keveset hasz
nált gózcséplőgépek, továbbá: „Johnston 
Harvester“ valamint Hoffherr és Schrantz- 
féle kevéssé használt fűkaszáló és arató

gépek is kaphatók.
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H irdetm ény .
A  Nagyméltóságu Földmivelésügyi Mi
nisztérium 60900/1896. számú szokvány- 

rendelete szerint
válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis, RupestrisMonticóIa és 

Vitis-Solonis —
amerikai vadvessző, valamint ugyanily 
alanyokra nemesitett, fenti rendeletnek 
mindenben megfelelő a legkiválóbb bor és 

csemege fajú

gyökeres fásoltványok
kerülnek ezen évben nálunk eladásra.

Badacsonyvidéki Szőlőtelep kezelősége. Tapolca i
__________ (a Balaton mellett.)

Uj találmány! Hazai ipar!
— Aranyéremmel és díszoklevéllel több Ízben kitüntetve. — -
Telefon 125. sz. A la p it ta to tt  1869. évben. Telefon 125. s*

Fúróit kutak építése bármilyen kaliberű csövekkel.
Bármennyire elhasznált eketalyigákat, ezen rendszerre teljesen újonnan 
átalakítok darabonként 14 koronáért. Ekék s egyéb gazdasági eszközök és 
gépek javítása, valamint ujonan a legjutányosabb árakon. Tengelynélküli csap

ágyas eketalyiga, önműködő pormentes kenő szekezettel.
Erő és kézi szívattynb, vízvezeték és fürdők szerelését a legnagyobb szakértelem

mel eszközlöm. Kívánatra költségvetéssel készséggel szolgálok.

Sziláervi Mihálv ekegyára és turottkut építési vállalata 
&  Nyíregyházán.

M kuSi

Hirdetések
jutányosán felvétet
nek a kiadóhivatal

ban.

9  Telefon 140. Telefon 140.

•  Piringer J. utóda (Borbély Béla)
Q  k ö n y v n y o m d á ja ,  k ö n y v -  és p a p i r k e r e s -  
^  k e d é s e  és  k ö n y v k ö t é s z e t e

•  =  Nyíregyháza, Városház-épület. =
X  E l v á l l a l :  minden a nyomdai szakba vágó Ili
ig- vatalos. kereskedelmi, gazdasági és
2  magánjellegű nyomtatványok izl

Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
N rim rllz ti a

Raktáron tartok a legmodernebb 
stilü ebédlő és háló szobákat, saját 
készitményü kárpitozott bútorokat, 
úgymint ebédlő divánok és sálon gar
nitúrákat a legújabb kivitelben és leg
jobb minőségben jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett.

A n. é. közönség pártfogását kérve, 
vagyok

Kiváló tisztelettel

Lefkovits Zsigmond.
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a  és szakszerű elkészítését gyorsan és
^  jutányos árszámitással.
0  R a k tá r o n  t a r t :  jegyzői, ügyvédi és az élet- 
0  ben szükséges nyomtatványokat, iró-
A  papirt és más irodai kellékeket.
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Eladó
olaj gyári berendezés.

Napraforgó-olajgyárunk Átalakítása miatt eladóvá 
tesszük a következő teljesen jó állapotban levő olaj
gyári berendezést.

2 drb kétoszlopos olajsajtó 1 drb szivattyú két 
dugattyúval, lendítő és szijkerékkel pogácsa kinyomó- 
val. Kgy készlet ugyanaz, 2 drb zuzóhenger kettős hen
gerrel, 1 drb gyurógép, 2 drb tüzpergelő 65 cm. át
mérőjű üsttel, 1 drb tüzpergelő 80 cm. átmérőjű üsttel, 
2 drb gőzpergelő mindegyik 3—3, 80 cm. átmérőjű 
üsttel, 1 drb gőzpergelő 3 drb 60 cm. átmérőjű üsttel.

Borii gyártelep és mezőgazdasági r. t.
N Y Í R B Á T O R .

NYOMATOTT PIKINGiül J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN
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