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Szerkesztőség : IV. kér., Vasuti-ut 17.

Házszabály.
Volt idő, amikor a kormányra jutott 

függetlenségi part, sérthetetlennek, töké
letesnek tartotta a házszabályt. Eme fel
tevést a nemzet Í3 osztotta, elismerte. A 
házszabály rendelkezései alapján hazafias 
kötelességeket gyakorolt azon párt, mely 
ma már nincs megelégedve azzal, amit 
ezelőtt a legjobbnak elismert. A házsza
bály segélyével kormányokat buktatott az 
utóbb kormányra jntott párt

Régi igazság, hogy a hatalomra való 
jutás, nemcsak egyeseket, de pártokat is 
képes kiforgatni előző meggyőződéséből, 
így van a függetlenségi párttal is, mely 
folyton alkuszik a viszonyokkal. Mindez 
nem elég, a házszabályt is átgyurják, j 
hogy kitűzött céljuk elérésében eszközül 
használhassák. Azon házszabállyal teszik 
ezt, mely az átalakításra vállalkozott párt
nak védbástyája volt.

Megdöbbentő körülmények ezek, me
lyeket a nemzet aggodalommal néz. Ha 
ugyanis sikerülne a házszabályt kormány 
szájize szerint megváltoztatni, a következ
mények rettenetes súlya zudul azon nem
zetre, mely türelmetlenül néz a kétes 
jövő elé.

Mit akar tulajdonképen a kormány 
a házszabály átfaragásával elérni ? Nem

azt-e, hogy terveinek megvalósításánál j 
eszközül használja ? Eme tervek azono- | 
sak-e a nemzet óhajtásával, érdekeinek j 
támogatásával ? Emez és hasonló kérdé
sek lebegnek a nemzet ajkán, midőn a 
házszabály megnyirbálását látja előké- 
sziteni!

Nagy hiba, ha a törvények átsikla- 
nak az országgyűlésen és nincs alka
lom a beható tárgyalásokra. Nagy hiba, 
ha olyan törvények mennek át kellő meg
vitatás nélkül, melyek az ország érdekeit 
szorosabban érintik. A házszabály egyol- j 
dalu átalakítása pedig nem jelentene ! 
egyebet, mint azt, hogy a kormánynak i 
tetsző törvények anélkül alkottatnának i 
meg, hogy a képvisalóház minden egyes 
tagja, vagy a pártok szónokai ahoz szól
hassanak.

De tegyük fel, hogy a mostani kor
mány helyét más kormány foglalja el, 
mely utóbbi épen a mostani kormány ál
tal megváltoztatott házszabály alapján olyan 

í  állapotokat teremthet, melyek megbénítják 
a kormányról lemaradt párt vagy párto- j 

! kát. Előre képzeljük, minő kényszerhely
zetbe jut a most kormányon ülő, esetleg 
keletkező, vagy más szerepre hivatott 
párt. Nem csoda hát, ha maga a nemzet, j 
a jobb hazafiak érthető aggodalommal | 
látják a házszabály bolygatását.

Kiadóhivatal: Iskola-utcza 3.
Lapunk  a bel-  i s  k&lftld minden nagyobb v áro sáb an  káp v iM lv i  t m

Hallani véljük, hogy a kormányt 
merő jó szándék vezeti, midőn a házsza
bály módosítását célozza. Hallani véljük 
hogy csak igy veheti elejét a kormánj 
hogy meddő szóviták ne hátráltassák 
komoly munkát. Igen ám, de hol lesz a 
ellenőrzés gyakorlása, mit fog szólani t 
nemzet, ha nem is zsebkendós szavazás, 
de átsiklott, meg nem vitatott törvények 
szakadnak a nyakunkba ?

Am változtassák meg a házszabályt, 
de ne feledjék, hogy nagy felelősség há
ramlik mindazokra, akik eme kiválóan 
fontos kérdésben nem kellő hazafisággal 
járnak el. Változtassák meg a házszabályt, 
de legyenek óvatosak, mert sokszor két 
betű is nagy bonyodalmakra szolgáltat 
okot.

A helyes és szép magyar irály
— Tanulmány. —

I r ta :  Millig Gyula 6

Álljanak itt. a helyes alkalmazásra Arany 
példái:

„Nem Péter halt meg, haíiem P á l ; Láttál-e 
már dinnyét? Nem láttam, de ettem is.* Je
gyezzük meg továbbá, hogy a hogy kötőszó 
helyett miszerint-et használni nem szabad.

Tanulmányom elején igyekeztem bebizo
nyítani, hogy a nyelvtan, mint tudomány nem 
a szépet célozza; hogy benne változások fór-

T A R C A .
SÓHAJOK.

Sárga levél hullik . . . hervatag lomb hajlik 
Ködös éjszakákon szellő sirám hullik :

, Ila te úgy szeretnél, ha te úgy imádnál, 
A szellő szavával csak engem siratnál . . .

Nevető szép arcod mindig eltakarnád! . . . 
Ezt a fájó lelket csuk egyre siratnád! . . .

Hasztalan kesereg a szellő siráma,
Nem hallgatod meg hiába . . . hiába . ,

Szólanái még egykor! . . .  ámde mindhiába. 
Jajdulnál zokogva a szellő szavába . . .

Keresnél, szótlanul őszi éjszakákon; . . . 
Mikor megint ősz lesz s dér csillog a fákon.

Ha hallanád megint sirni a szellőket,
Mint ahogyan régen nem hallgattad őket..

Meghallgatnád akkor!. . ámde mindhiába! . . .
Sirhatsz már akkor az őszi éjszakába“ . . .

M yosotis.
0

Ködös éjszaka.
— A „Szabolcs" eredeti tá rcája  —

Irta: L e v e le k y  L ászló
A ködös éjszakában elgondolkodva áll a 

főváros határán a vámőr. Szidja az idő viszon
tagságait, ameiylyel szembe kell néznie silány 
fizetéséért. De sokszor megbánta már pálya- 
választásának elhibázottságát, miként annyi 
sok másatt, de odahaza gyermekei azámonké- 
rik az ö munkája filléreit s így morogva gyakran 
pályájának ridegségén — bele kell törődnie 
és várni türelmesen, mig élete lepereg.

így vagy amúgy mindenkié lepereg egy
szer s a kiilömbség csak abban rejlik, hogv 
sokan siettetni szeretnék !

Belebámul az éjszakába, amig társa az 
őrházban mélyen alszik.

Sziikkörü töprengéséből egy közeledő 
kocsi szólítja kötelességéhez.

Elcsigázott gebe fáradtan húzza a ko
csit, amelyet megállít a vámőr, hogy számon-

kérje, nem kárositja e meg a kocsiban ülő pár 
az államot?

Mily kegyetlenség embereket, akik sze
retnének az élet ridegségébe egy kis költésze
tet belopni, visszaszólítani a valóság világába !

A  boldog álmok elszállnak önmaguktól 
is, miért azt ily durván elüldözni ?

Férfi es nő kiszállva, a kocsit a vámnál 
visszabocsátják és ők gyalog kan\arodnak i 
villák felé, amelyek oly halotti csendben ál
lanak most.

Szépen csengő hangon szól a nő, hogy 
miért küldte el a kocsit, mert igy — „Önnek 
gyalog kell a bosszú utat megtenni vissza 
a városba.*

— Oh, nem, ma nem megyek vissza, ha
nem barangolok a maga lakásának tájékán : 
elhagyott vándor vagyok én amúgy is és jól
esik egy éjszakát a szabadban tölteni ; — sze
retek álmodozni: az álom és az éjszaka egy
etlen jóbarátom — álmodoznom ez egyszer 
ébren és szép álmom lesz, mert maga köré 
fonom gondolataimat.

„Az nem lehet, hogy e hideg időben 
künn járjon “

— Tartson velem Asszonyom és egy
éjszaka talán elég lesz, ahhoz, hogy mindazt 
elmondhassam, mi már bemohosodni készült. _

— Ne gondoljon semmi rosszat: nem

Rendkívüli nagy 
választék - Alkalmi ajándékoknak legalkalmasabb 

kezdett és kész
M . Ó S C L i m i m M á k  kaphatók Tel«f««

Eisler Károly cipő, női és férfi divatáruházában Nyirŝ házán
T e le f o n  114.
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dúlnak elő, melyeket figyelmen kívül hagyni 
helytelen deleg; hogy a nyelvtannal művelt 
embernek foglalkozni kell, mert különben el
marad.

Hivatkoztam a rossz ezokáera, mert erős 
hitem, hogy a nyelvünkben előforduló helyte
lenségek inkább a rossz szokásra, mint a tu
datlanságra vezethetők vissza. Tapasztaljuk azt 
is, hogy a fölhosott hibákkal nem annyira a 
közbeszédben, mint inkább az írásban találko
zunk.

Ismerünk olyan embereket, kiknek beszéd
jében nyelvtani hibákat, idegenszerűségeket ke
resve sem találunk, ha azonban fogalmaznak, 
mintha kicserélték volna őket. Fogalmazásukat 
teletömik idegenszerűséggel, mert a rósz szo
kástél nem tudnak menekülni.

Arany János , A jfivő stílusa* címen a 
helytelen fogalmazás példáját mutatja be, me
lyet szándékosan tömött tele helytelenséggel 
Helyén valónak találom ezen példát egész ter
jedelmében megismertetni :

.Élt egyszer juhászbojtár. 0  mindennap 
hajtotta ki nyáját a faluvégre s ha a juhok 
szép csöndesen szeledtek el a mezőn, ő kényel
mesen heverészett le a növényzetre. Nevű mész- I 
sze pillanta meg a patakban egy leány ruhákat j 
mosni. 0  tüstént mene közelebb és nem nyug- 
vék, mielőtt szépen csalogatta őt a vízből ki.
0  Iluskának neveztetett, ő pedig Kukorica Jan
csinak hivatott. Azonban Iluskának gonosz mos- ' 
tohája rettenetesen haragudott meg és hosszas 
lön a felett, miszerint ő oly sokáig van távol; 
és megnézni akarta, vájjon mit csinál az. De 
mennyire lepett ő meg, midőn ő a juhászboj
tárral euyelegni találtatott. „Becstelen teremt
mény ! kiálta, mindjárt ütlek téged agyon ! Erre 
ő rendkívül ijede meg, d# ő úgy ijes/.te rá a 
vén nőre, hogy ő felnyitni sem merte száját 
többé. Ily módon Jánosi ártalmatlanná tette 
elleuuőjét.

Ez alatt este Ion, és Jancsi összeterelni 
akarta nváját haza sietendő; arn mennyire cső- I 
dálkozott el és szsppent meg a végett, misze
rint látá, mikép a nyájnak sgy része hiányzik.
0 jól tudta azt, miképsn a gazda nagyon fog 
boszankodni mtg a fölött, miszerint a juh- 
csorda vagy ellopatott, vagy farkasok altal'tova 
vitetett Mindazáltal összekeresé juhainak ma
radványát és hazafelé terelte azt. A gazda meg
számlálni akarta azt, ámde János közbe kiálta: 
,Ns számlálja gatd’ uram azt, igen sok hiány

beteges kalandvágy ez, hanem oly szokatlan 
melegség ragadott magával, hogy szeretném 
az életnek e ritkán megujhodó pillanatait 
megrögzitsni úgy, hogy ez mindenkor emléke
zetes legyen előttem.

— Bizom magában — válaszolt a nő, —
szívesen meghívnám hajlékomba, de e lépés 
befolyással lehetne vállópöröm sorsára. _

Nem kívánhatom Asszonyom, hogv ve- 
szelyeztesse érdekeit érettem, aki arra ma még 
érdemetlen, de msrt hiszek abban, hogy min
dennek van oka. ami különös találkozásunkban 
nem láthatok mást, mint a nem tudott, de 
sejtett erők játékát. S mert ez hitem, _ ál
lítom Önnek Asszonyom, hogy legyek bar az 
i merstlenség homályának névtelen hőse csil
lagaim vannak, melyek bevilágítják az' utat 
hol haladnom kell. Ezek vezéreltek Önhöz is 
és kedélvhanguíatom szárnyaira kelt.*

— Ez itt a lakásom — és Így hálásan 
megköszönve, hogy lovagommá szegődött, jó 
ejt kell kivánnok.*

A férfi kalapjához nyúlt és távozni 
készült:

— A kertet megmutathatnám, mert már 
cselédeim alusznak, de aztán igazán búcsút 
kell mondanom.

A csendes éjszakában hangjukat, mely 
eltemetett bánatnak előtörése volt, meg jo idoiiz 
hallhatta a vámőr.

Miként vihar után a ^vizcseppek mintha 
örömmel köszöntenék a reájuk szóródó nap- |

zik azokból, mert csaknem felérést nélkfllöz- 
tetik azokból.* A gazda egyelőre elhinni sem 
akará azt; de miután egészen győsetett mega 
tényállás fölött, dühösen kiálta: , vasvillát elő ! 
vasvillát elő! vasvillát elő! mindjárt akarom 
beállítani életedet!“ Miután azonban vasbóli 
villa nem vala kéznél, hirtelen kapott fel egy 
petrencés rudat és ha ő nem szalad tova, úgy 
ütendé őt bizonyára ott közelben meg, hogy ő 
azennal egérhaiott fogott leendeni.*

Láthatjuk, hogy Arauy János ebben a 
példában, a jelen tanulmány bán is felsorolt hi
bákat, szándékosan halmozta.

Azokat. ív hibákat, melyeket kerülnünk 
kell, hogy jó magyarsággal írhassunk, már 
fölemlítettük, most pedig soroljuk föl a helyes 
irasuiü többi kellékét.

*

Legyen stilwunk világos, azaz: légijén 
Írásművünk első olvasásra megérthető. Hogy en
nek megfelelhessünk tartózkodjunk az idegen, 
táj- és elavult szavak használatától. Kerüljük 
a hosszú es bonyolult mondatszerkezeteket. 
Törekedjünk stílusunkat képes kifejezésekkel 
minnel megérthetőbbé tenni. Gondolataink ki
fejezésére se több, se kevesebb szót ne hasz
náljunk. figyeljünk a szórendre s jegyezzük 
meg> hegy mindig a mondat fontosabb részeit 
kell kiemelnünk.

Nyelvünk géniusza legbatnlmasabbau a 
népköltészetben nyilatkozik meg

Nyelvünk legilatozóbb virágai a népdalok,
népmondák, népmesék és a közmondások, de a 
nép nyelvének tisztasága, tömörsége, bája, a 
nép életbölcsesége, vallásos hite, erkölcsi tör
vényei, összehasonlító ereje, tiszta itelőképes- 
seg*. öröme eg bánata, humora és gűnyja, a 
közmondásokban jut leginkább kifejezésre ’

A közmondások a magyar észjárás lég- j 
talpraesettel^ kifejezői, nyelvészeti szempont
ból pedig oly fontosak, hegy helyes nyelvtani- j 
tás meilett a közmondásokat elkerülni iehetet- 
lenség.

Egy jeles írónk így ír a közmondásokról :
. Ug.v vagyunk velők, mi n t a  bibliával: 

azt is a műveltség bármely fokán álló ember 
haszonnal tanulmányozhatja.

Szemléltető erejük, egyszerűségűk, rövid
ségük és tömörségük oly megkapó, hogy velük 
könnyű szerrel lehet, valamely igazságot a lég- ! 
e.emibb módon felfogliatóvá tenni.

Erkölcsi alapigazságaik, tökéletes, ősere

deti magyarságuk, a gondolkodást és az itelő- 
tehetséget, rendkívüli módon fejlesztő erejük a 
mellett szólnak: hogy a magyar közmondások
nak bármely rangú es rendű iskolában — ae- 
velői és nyelvi szempontból — nagyobb hasznát 
kell venni. Ennélfogva már az elemi iskolák 
mindenik osztálya számára ki kell szemelni a 
gyermekek felfogó erejéhez mért alkalmas köz
mondásokat és azokat a beszéd- és értelem- 
gyakorlatok során, egyáltalában bármely rangú 
iskolában a tanítás illető helyén alkalmazva, 
az életre kiható erejüknél fogva a tanulók 
közkincsévé tenni.*

A népköltés nyelve sok szó eredeti jelen
tését, ősi alakjait megtartotta

„A népdalokban — mondja egy neves 
aesthetikusunk — jól esik a nyelv tanulójának, 
a régi nyelv szépségei kedvelőjének találkozni 
némely régies szólásokkal: szinméz, szinarany, 
búbánat, kerekerdő, hajnalhasadása, yerliczc-bu
gása, ezerjófü, halálmadár, madártej, szeme-fénye, 
árvalányhaj, patyolatig, kupabor, világlánya, 
világszépe. És a sok jó régies szófűzést: a ha
lál lekaszál, lova lába indulóba, bús az idő 
megvirrad még valaha — oly sok egyszerűen 
fenséges tartalmú szólás; oly sok mély és va
lódi érzésnek méltó tolmácsául szolgáló boszéd- 
virág. Igazi, szabad levegőn tenyészők, valóban 
élő és illatozó virágok." (Folyt, köv)

Farsang.

sugárt, elszállt e két emberről is a lidércz- 
nyornás

A nő feledte a múlt korbacsütéseit. » 
f®rfi » szegénység jármától szabadulni
nehéz és gondolatkörük közvetlensége közel 
a nehány órával ezelőtt még teljesen ideiren 
lelkeket. ®

Most már nem bánta az asszony, hogy 
alszik a cselédség vagy ébren, van, hanem 
meghajlott az akarat férfija előtt.

A férfi elmesélte küzdelmes múltjának 
fáradalmait, el azt, hogy sokat szenvedett, de 
csüggedés nélkül kezdte ismét a hajszát, ha 
kudarc érte.

Az asszony azt, hogy szülőinek aagyra- 
vagyasa okozta, hogy neje lett egy öreg báró- 
nak, akinek oldala mellett inet/borzadt az elet- 
tői 1 8 , mert amikor a báró közeledett hozzája, 
ifjúsága fellázadt a merénylet ellen, fel azért, 
mert a törvény nem adhat erkölcsi értéket az' 
olyan köteléknek, amelyből a ragaszkodás 
hiányzik.

A világosság áthatol a ködön : a ragaszko
dás az utszélen hever, csak meg kell találni 
tudni.

E két egyén megtalálta és az asszony 
nem hanta meg, hogy segédkezet nyújtott 
egy kalandhoz, mely az őszi éjszaka hátasaként 
a szebb jövő hajnalát hozta elébe..

A vámőr véradáskor a villából lesiető 
férfi után mosolygott, mintha részt akart volna 
kérni győzelmi öröméből.

N a g y  a ^  ri,hadiszekben,

A gondtalan fiatalság ürömmel várja a 
farsang megérkeztét. Örömmel várja azt, hogy 
mulasson, kellemesen szórakozzék.

Az utóbbi évek alatt azonban azt lehe
tett tapasztalni, hogy az ifjúság vajmi keve
set törődik mulatságok rendezésével. A ren
dezett mulatságok pedig alig sikerülnek. Mintha 
a fiaialságból kihalt volna az életkedv, mintha 
a fiatalság nem ismerné a kellemes szórakozás 
gyönyörűségeit, a táncostólyek ritkák, vagy 
a rószvótlensóg miatt sikertelenek.

Elismerem, hogy még a bálokban is ta
pasztalható kedvtelenség egyik legfőbb okát, 
a nehéz megélhetési viszonyokban kereshet
jük. Az élet gondjából kijut ma még azon 
ifjúságnak is, melynek nem volna szabad gon
dokkal vesződnie. Mily egészen más volt ré
gebben az élet? Régebben pénzintézetek híre 
nélkül csináltak hálókat. Régebben több volt 
bálokban a jókedv, mint a fényűzés, a feszes
i g .  Mulattak is akkor megifjuít Öregok, élő
től duzzadó fiatalok . . .

Napjainkban nehéz a megélhetés. Ha 
valamelyik család rászánja magát, hogy egy, 
két mulatságba eliálogat, hónapokra megbil
len a háztartás mérlege. Nem csoda, mert a 
mulatságokat a fényűzés uralja. Hiába han
goztatjuk az egyszerüségot. Senki sem akar 
utolsóbb lenni másnál. Adni kell a nagyot, a 
boldogat, ha nehezen esik is, mert ionezetni, 
bírálat, beszed tárgyává lenni fájdalmas és 
bosxantó körülmény.

Ilyen viszonyok mellett aztán, nem cso
dálkozhatunk, ha a bálok sikertelenek és ha 
a legtöbb család kénytelen a mulatságokról 
elmaradni.

Ha a hajdaniak vigadtak mulatságból, 
nekünk mulatni kellene szükségből. Igen, 
szükségből, mert a munkában elfáradt, gon
doktól sanyargatott fiatalságnak, valótlan 
szüksége van vigasságban szórakozni. Épen 
ezert nagy hiba, hogy egy-egy bál megbír- 

kiadást jelent a szerényei)!) viszonyok 
között elő családokra. Már azért sincs érteim© 
a tulságba hajtott luxusnak, mert a telekkönyv 
a kifizetetlen számlák úgyis igazolják a fény
űzés káprázata által takargatott cifra nyomo
rúságot.

Itt a farsang, mulassunk h á t! Mulassunk 
vigadjunk, hogy a gondokat legalább rövidke 
időre száműzzük. Mulassunk, de előbb alkud
junk meg a fényűzésnek kielógithetlen köve- 
telmenyBivol és lássuk be, hogy egv két

_  kez tyük , harisnyák , legyezők , Y IT S iQ O R
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bálójért nem érdemes erőnket, tehetségűn- j 
két meghaladó mértékben, feltűnési vágyból, 
költekezni.

Mulassunk önmagunkért, de mulassunk 
másokért is. Hány olyan egylet, mennyi öz
vegy, mily sok árva van olyan, akit segíteni 
lehetne a bálok feleslegéből ? Nem volna sza
bad céltalan kiadásokra költeni a báli bevé
teleket Ha ezt megfogadnák azok, akiket 
illet, a mulatságoknak nagyobb volna a jóté
konyság sikere.

Igazán remek gondolat, mulatva jót 
cselekedni. Ha ezt tennék a bálozók, a haj
léktalan, ruhátlan didergő nem nézne össze- 
szoritoU ököllel a kivilágított bálterem abla
kaira. Ez is valami ám akkor, amidőn a 
szegénység fenyegetödzése, meg a bálok 
hogy roR-ján is keresztül hallatszik.

Mulassunk hát, itt a íarsang s ha vigal
munkkal a szerencsétlen szükölködök, elha
gyatottak szomorú sorsán könyitünk, kétsze
res kötelességet teljesítünk.

A Bessenyei-Kör mii vészestéje.
Harmadik müvószostéjót szerdán ren

dezte a Bessenyei-Kör a Korona-szállodának 
erre az alkalomra teljesen fütetlenül maradt 
nagytermében A Sándor Erzsi művészete 
kellett hozzá, hogy a termet zsúfolásig meg- j 
töltő díszes közönség felmelegedett annyira, , 
hogy az estén fogvacogva is kitartott.

Az est kimagasló fénypontjai a B. Sán
dor Erzsi énekszámai voltak. Öt várta a kö
zönség legnagyobb érdeklődéssel és hogy 
érdeklődésében nem csalatkozott, azt úgy is 
tudta előre mindenki, akinek a B. Sándor 
Erzsi énekmüvészetóben gyönyörködnie már 
alkalma volt. Azok a finom és szabatos stak- 
kátók meg futamok, amelyeket főleg a Ri- 
golettó nagy áriájában meg a Lakmó csen
gettyű dalában csillogtatott és az az ének- 
tudás, amelyet ezek mellett a Szabolcska 
Mihály versére Farkas Ödön által szerzett 
dalban is teljes szépségében érvényre jutta
tott, sokáig emlékozetessé teszik a hallgató
ság előtt a körnek ezt az estéjét.

Bipper Alice, a jö»ö téli szezonra ame
rikai körútra szerződtetett magyar zongora- 
művésznő zongorajátéka egyik fővárosi lapnak 
a nemrégiben Budapesten hangversenyező 
Cernikoff Vladimír orosz zongoraművész já 
tékáról szóló tudósítását juttatja eszünkbe. 
Ilyenformán irt az a lap erről az orosz zon- 
gorásról : „A csupán erre az alkalomra ide- 
küldött Ehrbahr-féle zongorán olyan elemi 
erővel játszott, hogy az elhaló piamissimók 
is menydörgés számba mehetnek. A közönség 
kíváncsian leste, mikor törik össze a zongora 
a hatalmas ütések alatt. Nem tört össze. 
Ezért aztán tapsoltak is, nem annyira a mű
vésznek, mint a zongorának."

Cernikoft azonban férfi volt és e mel- ! 
lett urosz. Ripper Alico ellenben nő és ma
gyar. A tapsok nem c-ak a zongorának, ha
nem neki is szóltak. Pedig megérdemelte a ! 
zongora. Mert ilyen strapát még nem állott 
ki, mióta a kör tulajdona. Egyenesen bámu
latra méltó az az erő, amit rajta a művésznő 
a Bach—Stradal-féle orgonahangversennyel, 
a Brams-fóle „Magyar táncok“-kal, meg a 
Liszt-féle Rákóczy-egyveleggel elkövetett.

A két művésznő mellett Szávay Gyula, 
a debreceni kereskedelmi és iparkamara 
költő-titkára képviselte az erősebb nemet, j 
Nehány hangulatos és csattanós végződésű 
kisebb költeményét olvasta fel behízelgő, 
lágy orgánumával, minden külső hatáskere- 
sós nélkül. Épen ellentéte volt Ripper 
Alice-nak.

Tudósításunk kiegészítéséül meg kell 
említenünk, hogy a ruhatár végro a kiste
rembe helyeztetett át. Múltkori felszólalásunk
nak tehát meg van a kívánt eredménye. 
Köszönettel nyugtázzuk. I

De ha már benne vagyunk, kórnök 
alázatosan még azt is, hogy a ruhatári sze
mélyzetet kellő számú és ügyességű munka
erővel egészítsék ki, mert igy az eredmény 
még csak féleredmény. —a.

Pénteki levél.
Közkertek.

Ismónt kaptam egy .pompás* pénteki 
témát. S hozzá még aki adta, Írónak vallja 
magát. Így ón egy 0T fokú sarokba szorul
tam. Murt hát saját régebbi állításom, hogy 
Írótól kapott témát föl tudok dolgozni. Ezt 
tehát föl kell tudjam dolgozni, hacsak nem 
akarok önmagámmal ellenkezésbe jutni.

Hanem az az egytizedfoku szög úgy 
érzem, mégis megnyílik a hátam mögött. 
Ugyanis ez a bácsi csak a saját állítása sze
rint iró. Én még nem láttam egyéb Írását, 
mint amit a principálisa diktálása után örö
kített meg. Hát mármostan nem tudom, fog-e 
hát, és pedig az ő gusztusa szerint fog-e hát 
az adott téma megírása sikerülni ? Ha igen, 
megengedem neki, hogy Írónak higyje ma
gát. De csak az ón hirem-tudtom nékül.

A tém a: imám meg egyszer, csinálja
nak a kertet a Városháztérre. Fásitsák be, 
vagyis hogy a fogalomhoz méltó szószörny- 
vel éljek: parkilsák a Városház teret.

Na mert hát énnekem Nyíregyháza vá
ros összes nyilvános terei nem fásitva van
nak, de parkitva. így, parkitva. Nem tudhatom, 
melyik istennólkülvaló cseh kertész találta 
ki ezt a szót, de remek. Olyan éppen, mint 
a fogalom, amit kifejez. Dróthálóba szorított 
orgonabokrok, bokornak kónyszeritett tölgy
fák és fának kínozott tamariskusok. Mintha a 
fa is olyan buta, hajlítható, akarattalan va
lami volna, mint az egyletekbe verbuvált 
emberietek : nem törődik véle, tüdejét sza- 
kitják-e ki, vngy a kezét vagdalják le a 
szentséges symetria kedviórt.

Pedig hát aki fa bokornak született, 
vagy akár alakult át évezredeken, abból biz 
csenevész fa válik, viszont amelyik az Úris
ten — vagyhogy a témaadó ur gondolkozá
sát ne sértsem — a természet akaratából fa, 
abból olyanféle bokrok lesznek, mint teszem- 
azt az árva királyasszonytestőr körül udvarló 
orgonák és jasminok : egykét évig is eltűri 
a szegény, hogy vagdossák össze ostoba 
napszámosok a leveleit, hajtó ágait a parki- 
tás vandál ördöge nevében, aztán elunja a 
hiába való vágyakozást az öt megillető fej
lődés, a virithatás után és meghal. Vagy 
mondjuk fához illő kifejezéssel: kiszárad.

Ilyen parkitást akar igen tisztelt fiská
lis ur? Nviszbáit jasminokat, félbevágott le
velű orgonákat? Vagy olyant, amelyik a 
luteránus templom háta mögött dicséri a 
tisztelendő urak nemes ízlését? Pedig de 
szép volt ez, mikor az a meleg<zemü, fehér, 
hajú öreg Bartholomaidesz beültette? Apró 
gyerek voltam, de az emlékezés ködén ke
resztül is kacag telem az a tenger virág, 
amivel az a kert teli volt. Akkor láttam elő
ször teljes porcsinvirágot. És nagy vágyako
zással készültem hozzá, megkérem egyszer 
a fehórhaju papot, engedje meg, szedek egy 
kis porcsinmagot. Persze nem tettem meg, 
mert már akkor is teljes mértékben ki volt 
fejlődve bennem a bizalmatlanság azokkal 
szemben, ahol legkevósbbó volt rá okom. Ma 
már talán meraék kérni, azonban most már 
a porcsinok helyét a Pruk Laci vadászzsák
mányai töltik be.

Hanem van egy közkort, amelyik nem 
válna szégyenére Eszéknek. (Ebben a város
ban nincsen egy tenyérnyi puszta hely. Vi
rág, bokor, puszpángok, fenyők minden 
beépítetlen helyen. Utálatos, gyűlöletes ellen
ségeink a horvátok, de maguk között, oda
haza, önmagukhoz hivebb és nálunknál sokkal 
fejlettebb ízlésű urak.) A Széchényi-tóri.

Erről ugyan hallottam valami két éve 
egy különös izü pletykát. Akkor egyszerűen 
meghallották a füleim. Az ezzemig csak 
mostanában jutott, (lassú útja van nálam né
mely szónak) Hogy dr. Vadász Leó azzal 
hencegne, hogy azt a kertet ó ápolja, gon
dozza, locsoltatja, ültetteti toli virágokkal.

így hallottam. Azt se tudom már, kitől. 
De az eszembe most másképpen érkezett, 
í g y : azt a kertet dr. Vadász Leó tartja, 
ápolja, locsolja, ö ülteti teli bokrokkal és 
virágokkal, a saját úri passciója szerint.

Nem tudom, melyik igaz, ahogy a fü
leim hallották, vagy ahogy ón hiszem. A 
kert az utóbbi mellett bizonyít. Mert az úgy 
kiválik a többi közkertekböl az olyan üde, 
olyan élő, olyan valóságos bokrokkal és vi
rágokkal teli, mint pl. az Ószólö angolosba 
nyírott, csenevész, napégett gyoptéref között 
a Palatitz biró kertje.

Nem tudom, ösmerik-e sokan a Palatitz 
biró kertjét. Én ösmerem. Gyakran járok 
előtte nyaranta. Egyszer meg is állottam, 
hogy benézzek. A yukkák virítottak akkor. 
Ezek a csodálatos, idegen földi virágok. Na
gyon szeretem a yukkákat. Nem tudom, az 
igazi hazájukban van-e illatuk ? De úgy tet
szik nékem, igen. Csak itt, nálunk hallgatnak, 
és úgy élnek a mi virágaink között, mint 
valami száműzött, exotikus királyasszonyok. 
Büszkék, zárkózottak, némák. De szépek 
mégis. Csodálatosan szépek, különös színű, 
zöldesfehér virágaikkal, hosszú, erős, éles 
leveleikkel. Azonban jött a gazda, és én‘ — 
nos hát én elfutottam, hogy meg ne lásson. 
És azóta jól köiülnózek mindég, ha arra já 
rok, nem jön-e valamerről a gazda. S úgy 
gyönyörködöm ki magamat kedvemre, az 
útról, tanuk nélkül.

Mert az a kert, az egy . . . hát ide egy
általán nem való hasonlat. Az a keit: ön- 
maga. Az ól. Valósággal él. És minden ut
ján, bokrán, virágán, a gazdája kezenyoma, 
Annak a lelke, a virágai, fái, bokrai iránt 
való nagy végtelen szeretető. Ami tulajdon
képpen a kertek értékét, szépségét adja. 
Mert a kertbe hiába állítunk napszámosokat. 
Vizsgázott mükertószeket, kiállításokon és 
iskolákon kitüntetett idegeneket. A kertet 
szeretni kell. A kerttel együtt kell élni. A 
kerttel egygyó lenni. Mint Palatitz biró teszí.

Nem tudom, ismeri-e fiskális barátom 
azt a kertet? Azokat a gyönyörű, sötét pusz- 
pángokat, azokat a lila fürtökkel teli akáco
kat? Látta-e viritni a japáni birset, mikor 
az telve van égő piros, pompás virágaival? 
S látta-e, ismétlem, együtt, az egésszet, az 
egész úri kertet?

Hát ez a két kert van Nyíregyházán 
— az én tudásom szerint — amelyeken meg
kívánja az ember a kertet, amelyiken meg
szereti s amelyek után vágyja mindenfélé a 
fásítást. Csakhogy ezt hiába kívánjuk nap
számosoktól. Ha ilyeneket akar a Városház
térre, hát vagy adjuk Palatitz bírónak a 
Városházteret, vagy — visszatérve az emlí
tett mesére — kérje meg dr. Vadász Leót, 
ne csak a Széchéayi-téren lakjon. Hanem a 
Városházában, meg a megyeháztóren, meg a 
református iskolában, meg a Templomtéren, 
meg a Népkertben, egyszóval mindenütt, 
ahol egy tenyeremnyi bokornak való Jiely 
akad.

A cselédkérdésre kapott, túlontúl elis
merő hangú válasz Írójának pedig azt üze
nem, hogy ne feledje el, hogy ón nem álta
lánosságban beszéltem. Csak ugyanazon 
asszonyokról, akik éppen leginkább okai a 
cselód-„kérdós“ nek. A világ semmiképpen 
sem olyan fekete, amilyennek az ördögöt 
festik. Dehogy is. Vannak még cselédek, sót 
éves cselédek is. Vannak olyan asszonyok, 
akik a cselédjüket nevelik, vannak, akik em
bernek látják az embert. Vannak olyan asz- 
szonyok, akik dolgozni tudnak. Hálistennek
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még mindig többen, mint a másik csapatból. | 
Csakhogy, — sajnos — ezek a csöndeseb- : 
bek s a jourokon ezek vannak legkevésbbe 
képviselve, s ha ott vannak, hallgatnak. S 
mert csak azok jajgatnak, akiknek bajuk 
van, úgy tűnik föl, mintha csakis bajok vol- 
nának a világon.

Tisztelettel kérjük olvasóinkat 
szíveskedjenek az előfizetéseket mi
előbb megújítani, nehogy a !ap szét
küldése akadályokba ütközzék. L a- | 
punk előfizetési ára a címlapon 
olvasható.

h í r e k .

Atléta bál. Jó egy pár hete lobog egv | 
zászló a városi főtéren keresztül húzott dro- | 
tón. Rá van Írva: Atléta bál 1908. januar 18. j 
Fújta a szél északról, fújta dóiról, a kettő 
között csak az volt a külömbsóg, hogy lra 
délről fújt a szél: a jégpálya nemzeti színű 
zászlója bujt el, ha pedig északi szól jött: 
újra kibújt a nemzeti sz.nü zászló. Gyorsan 
közeledett a jan. 18. s a fiatal egylet ma már 
másodszor áll ki a parkotre, hogy fiatalos 
erejét hölgyek között is fitogtassa s mutassa, 
hogy ereje nemcsak a vasmarkában van, ha
nem az ifjúság bájában, léteznie nemcsak 
joga van, hanem ilyennek nem lenni inulasz- | 
tás vétek voina . . .  S mégis mi történik ? 
Kedden egy .PerziváU nevű ur neki megy 
a zászlónak s alulról fújja rá a rettenetes hi
deget, de tisztán kotnyeiessógbő! vagy rósz 
akaratból. Úgy hát „nagyon rázza az egylet 
a rongyot”, nagyon előkelő publicumra szá
mit s kizárja ezzel a szegényeket. „Flanc. 
Nagyzási mánia" ezek a vádak. Vad \  ádak. 
Ha van az egyletnek joga bált rendezni, ó 
szabja is meg a belépti jegy magasságát s i 
nem Perzivál ur, az egylet tudja legjobban, 
hogy lehet-e ilyen óriási mértékben használni 
az „archimedesi csavart". Hogy pedig ez nem 
drága, azt kifejtette Dr. Szabó alolnök. Mi 
csak annyit teszünk hozzá: hogyha Porzival 
ur majd tavasszal kimegy az erdőbe mogyo
rófát vágni, ne a kicsi csemetét bántsa, ha
nem inkább az öregebbek hajtását aztán azzal 
a mogyorófabottal csapja fibe pegazusát.

Atléta. 1
Kinevezés. A pénzügyminisztérium Ne- j 

mes Ernőt segitödijas számgyakornokká a 
nyíregyházi pénzügyigazgatóság mellé ren- i 
delt számvevőséghez kinevezte.

Kitüntetés. Folyó hó 25-én, fényes ün
nepély keretében adja át a főispán dr. Konthy 
Gyulának a Ferencz József-rend lovagkereszt- j 
jót, melyet a nyíregyházi tűzoltóság milánói 
győzelméből kifolyólag adott ö felsége. Az 
elismerés megelégedéssel töltheti el nemcsak 
az egyesület látható fejét, hanem Antal János . 
alparancsnokot és elődeit is kiknek szintén { 
nagy részük van a győzelem kivívásában. De 
kivehetik részükét belőle az egyesület tagjai, i 
sőt Nyíregyháza város minden polgára is. Az 
átadás d. e. 10 órakor a városháza nagyter
mében lesz, melyen Széchényi Viktor az orsz. 
tűzoltó egyesület elnöke is megjelen. Délben 
bankett lesz a Koronában. Az országos elnök 
reggel 7 órakor érkezik és este utazik el. A 
részletes programra még nincs megállapítva.

Esküvő. Fényes esküvő ment végbe e hó
14-ón, amidőn Frank Ferencz szatmári lakos 
esküdött örök hűséget Silberstein Szeréna 
úrleánynak, Silberstein László, városunk tekin
télyes polgára leányának. Az egyházi szer
tartást dr. Wellesz Gyula nagybitsei rabbi 
végezte, mely után szép beszédet tartott.

. S Z A B O L C S '

Ünnepélyes átadás. Megyery Géza | 
kúriai biró tudvalevőleg visszavonult állá
sától. Ez alkalommal a király sok éven 
keresztül való hü szolgálatáért a Lipót-rend 
lovagkeresztjét kapta. A megérdemelt ki
tüntető érmet, a közbecsülésben álló volt 
törvényszéki elnöknek e hó 18-án adja 
át Porubszky Jenő táblaelnök. A törvény
székén délelőtt 10 órakor végbemenő ün- ; 
nepélyen a járásbíróságok is képviseltetik 
magukat, amely igen fényesnek ígérkezik. 
Délben a Koronában bankett lesz.

Tea est. Pár heti szünetelés után ismét 
munkába lépett a leanyogylet. E hó 19-én 
tea-estét rendez, melynek sem több, sem ke
vesebb a programmja a régieknél: 1 koronás 
belépti dijja-., minden meilékkiadás nélkül egy 
élvezetes délutánt szerezni a résztvevőknek. 
Ezúttal is lesznek felolvasások és szavalatok.

Nyilvános köszönet. A rótn. kath. tanító
testület 1907. december 22 ér* pásztorjátékot 
rendezett, mely alkatommal a bevétel 285 K 
volt. Felülfizottek: Petrovits Gyula 5 K, Uzv. 
Garay Kálmánnó 3 K, Ebrey Győző 4 K, 
Járossy Sándornó 1 K 20 üli.. Ligeti Béla 1 
K, Kéry József 80 1111., Üzv. Krúdy Gyulánó 
2 K, özv. Rottaridesz Istvánná 1 K, Dr. Ko- j 
ranyi Endre 4 K, Peleskei Mária 20 lila, \  áss j 
Juliska 20 üli., Borbély Béla 50 üli., Ferlicska 
Rudolf 1 K, Hever László 2 K, Bodnár Ist
vánná 60 üli., Nagy Pál 2 K, üzv. Reitn Kál
mánná 1 K, N. N. 20 fül., N. N. 40 fül., N. N. 
10 fill., N. N. 1 K 20 fili., N. N. 10 fid., N. N. 
10 f., N. N. 10 fid., N. N. 80 fii!., ifj. Garay 
Kálmán 70 fill. Korányi Imre 10 korona, N. , 
N. 10 korona. A kegyes adományokért a fel- | 
ruházott szegény gyermekek nevében ez utón 
is hálás köszönetét mond a Tanítótestület.

Necrolog. Mély megdöbbenéssel, igazi 
részvéttel fogadtuk ama gyászhirt, hogy Po- 
rnbszky Pálnó, a szerető és szeretett hitves, 
a legjobb anyák mintaképe, a feiedhetlen 
rokon, megszűnt élni. A mérlietlen csapás I 
által lesújtott család találjon enyhületet azon 1 
tudatban, hogy sokak igazi részvéte kísérte 
kedves halottukat nyugtató helyére. A követ
kező gyászjelentés lett kiadva:

Porubszky Pál főgimnáziumi tanár úgy 
a maga, mint fiai: András és György, vala
mint az alulírt rokonság nevében fájó szívvel ! 
tudatja, hogy szeretett hitvese, illetőleg a lég 
jobb édes anya, testvér, sógornő és rokon 
Porubszky Pálna született Szathmáry Klonuna 
folyó évi január hó 13-án d. u. 4 órakor, 22 
évi boldog házasság után, életének 49-ik 
évében, rövid szenvedés után csöndesen el
hunyt. A megboldogult földi maradványait ja 
nuár hó 15-én szerdán d. u. 2 órakor fogjuk 
a római katholikus egyház szertartása szerint 
a vasúti sirkertben őrük nyugalomra helyezni. 
Az engesztelő szent miseáldozat január 16-án 
reggel 8 órakor fog az egek Urának bemu- 
tattatni. Nyíregyháza, 1908. január hó 18. 
Legyen pihenése csöndes, emléke áldott ! — 
Szathmáry József m. kir. csendórörnagy, Ma
joros Gózáné, született Szathmáry Róza, test
vérei. Majoros Géza, Kardos Lajos és neje 
Porubszky Petronella, Holéczy Sámuel és neje 
Porubszky Gizella, sógorai és sógornői gyer- 
mekeikkol.

Vettük és részvétünk kifejezése mellett 
; adjuk le a következő gyászjelentést:

Dr. Stornberg Géza úgy maga, mint gyer
mekei Feri és Laczi, valamint az alulirt ro
konság nevében is vigasztalhatlan fájdalomtól 
megtörve és lesújtva tudatják a legjobb fele
ség, anya, gyermek, testvér, meny, unoka és 
sógornőnek Dr. Stornberg Gózáné szül. gyö- 

! möröi Áldor Nellinek folyó hó 12-ón este 7 
J órakor, életének 37-ik s legboldogabb házas- 
j ságának 18-ik óvóben hosszas szenvedés után 
■ történt elhunytát. Drága halottunk földi ma- 
i radványai folyó hó 14-ón délután fél 3 óra

kor fognak a gyászháztól örök nyugalomra 
helyeztetni. Nagykároly, 1908. január 13. Ál
dás ós béke lengjen drága halottunk porai 
felett! Sarkadi Adolfnó gy. Áldor Ilona, Dr. 
Gyömrei Bertalanné gy. Aldor Sarolta Dr. gy. 
Áldor Lajos, Fisch Lajosné gy. Aldor Tekla 
testvérei, özv. dr. gy. Áldor Adolfnó mint 
anya. Stornberg Mór és neje mint após ós 
anyós. Roóz Salamon ós neje mint nagy
szülők. Sarkadi Adolf, Dr. Gyömrei Bertalan, 
Dr. gy. Áldor Lajosné, Fisch Lajos, Stornberg 
Dénes, Siernberg Jenő os n e je ,  Dr. Sternberg 
Endre ós neje, Dr. Sternb rg Zoltán és neje 
mint sógorok és sógornők.

Mély részvéttel értesültünk, hogy Hibján 
Funtncziiö szül. Ruzsonyi Z-uz-ánna 1. ho 
16-án 59 éves korában elhunyt. Halálát -zé- 
les körű rokonság gyászolja. A család a kö
vetkező gyászjelentést adta k i :

Hibján Ferencz úgy a maga, mint gyer
mekei: Etelka férjezett dr. Furrnan Lajosné, 
Margit ós Géza, valamint alóürotíak neve ben 
fájó szívvel tudatja, hogy forrón szeretett 
hitvese, a legjobb anya, nagyanya, 1'Hvér 
sógornő ós rokon Hibján Ferencznó született 
Ruzsonyi Zsuzsánna folyó évi január hó 26-ikán 
reggel 3 órakor, 30 évi boldog házasság után 
életének 50-ik évében hosszas szenvedés után 
csöndesen elhunyt. A megboldogult földi ma
radványait január hó 17-ón délután 3 órakor 
fogjuk az Iskoia-utca 27. szám alatti halottas 
háztól a róm. kaih. egyház szertartása szerint 
a Morgó sirkertben örök nyugalomra helyezni. 
Az engesztelő szent miseáldozat január 18-án 
reggel 8 órakor fog a helybeli róm. kath. 
templomban az egek Urának bemutattatni. 
Nyíregyháza, 1908. évi január hó lö-án. Le
gyen pihenése nyugodt emléke á ldott! Dr. 
Furman Lajos veje. Furman Lenke unokája. 
Furtnan Pál násza. Ruzsonyi Mária férj. Jak- 
sich Kálmánnó, Ruzsonyi Karolina férj. Fe
kete Jánosné, Ruzsonyi Endre, Ruszonyi Pál, 
testvérei gyermekeikkel. Ruzsonyi Endróné 
szül. Nimsgern Karolina, Ruszonyi Pálos szül. 
Berend Margit, Hibján Dániel ós neje szül. 
Hritz Karolina, ííbján Lajos ós neje s -̂üi. 
Tóth Eszter, Jaksich Kálmán, Fekete János, 
sógornői, sógorai gyermekeikkel.

Követendő példa. Szegődről írják, hogy 
Kelemen Béla főispán felhívást intézett 
Csongrádvármegye alispánjához ós Szeged 
polgármesteréhez, hogy márc. 15-ón tartas
sanak teljes munkaszünetel. Hasonló célból 
felkérte az állami intézmények vezetőit is.

Kereskedő bál. Febr. 8 án tartja a Ke
reskedő Ifjak Egylete szokásos farsangi tánc- 
estélyót. Á táncolni vágyó fiatalság mindig 
örömmel várja o fesztelenség és kedélyessé
géről nevezetes táncmulatságot. Ez évben 

1 különösen jó sikerűnek ígérkezik az egye- 
í sülét azon eredeti eszméje folytán, hogy a 

rendezőséget városunk ifjú leányaira bízta. 
Leányokból áll az elnök-ég, táncrendezők, 
cigánybirók s egy sereg szép leány fog buz- 

| gólkodni az estélyen, amely bizonyára far- 
| sangi mulatságaink egyik legkiválóbbja iesz.

Köszönet. A nyíregyházi kölcsönös se- 
gólyzöegylet közgyűlése a Tanítók Háza cél
jaira 20 koronát szavazott meg. Ezen adomá
nyért köszönetét mond Nyíregyházán, 1908.

I január 16 án Orsovszky Gyula, a szabolcs- 
í vármegyei tanítóegyesület elnöke.

Bírósági jegyzők panasza. A képviselő- 
ház rövidesen tárgyalni fogja a bírói ós 
ügyészségi szervezet módosítását. A javaslat 
egyik pontjában sérelmesnek tartják a bíró
sági aljegyzők azt a kitételt, hogy azok, 

I akik a f. évi január l-éig bírói vizsgával 
lettek jegyzővé kinevezve, 400 kor. pótlékot 
kapnak, mig a később kinevezettek csak 2 
év múltával lépnek annak élvezetébe. Ennek 
a kitételnek a megváltoztatására most orszá
gosan szervezkednek, melyhez bizonyára 
csatlakozik a helybeli kir. törvényszék jegy
zői kara is.

Báli t ó i t

Hócipők.

A nedves idők beáltával mindenki vigyázzon egészségére ! Ve
gyen jó keztyűt, hogy meg ne fázzon. Vegyen teveszőr tórd- 
melegitőt, hogy reumát ne kapjon. Vegyen sárcipőt, vegyen 
hócipőt ós vegyen mindent mely szükséges az egészség meg
óvásához, Blum berg József, keztyü-, kötszer-, fűzőgyárá
ban és illatszertárában Nyíregyházán Városháztér 2. szám.
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A tulipán szövetség teaestélye. A buda
pesti központ által f. hó 13-án rondozott es
télyen megyénket a szereplők között Megyery 
Ella képviselte. Részt vett a kártyavetós és 
a kacsázás címek alatt bemulatott jelmezes 
képben.

Estély. F. hó 13-án dr. Wellos Gyula 
nagybitsei rabbi, aki a helybeli izr. hitközség 
pipiszók elnyerésére pályázik, városunkba 
érkezett és Dr. Rosenberg Emiinél szállott 
meg. A hitközségi elnök ez alkalmat felhasz
nálva, a hitközség számos tagját hívta meg í 
magából. Megjelentek: Altmann Sándor, Ba- 
ruch Ar húr, Bergstein Adolf, Blau Mór, Britz \ 
Miksa, Dr. B irtos, Bónis Menyhárt, Dr. Érd * 
Bertalan, Engel Adolf, Dr. Flegmáim Jenő, j 
Dr. Friedlieber Mór, Fried Salamon, Führer 1 
Mihály, Fiiedmann Jakab, Dr. Goldman József, 
Goi !-i in János, Goiger Béla, Dr. Hartstein 
Sa ul r, Hegedűs Ignácz, Dr. HolTtnaon Mór, 
Kiár Andor, Kendő Jenő, Lichtraann Dezső, 
Dr. L mfer Mtk<a, Práger Károly, Rosouthai 
Ferencz, Róih Ferencz, Dr. Schón Viksor, Szá
lai Daniid, Sándor Mór, Stein Mór, Szitás Mór 
es Schwar;/. József. Az estélyt, a házigazda 
szép F ikös •,öntővel nyitotta meg és üdvözölte 
vendégét melyet ö megköszönve a házigazda 
magvaros vendégszeretetét emelte ki. Eit 
kö előleg szellemes viták indultak meg az 
Isten iinadat, a vallás és hazaszeretetről. A 
megjelentek elragadtatással beszélnek a rab
binak minden szavában megnyilatkozó mely 
tudá-'., szelleme, világias felfogása os mély : 
ii .zas/eretetéról. Csak a késő ej öli órák hit
tak rá az együtt voltakat u szép eszmék 
nyilvánításának abban hagyására ős a vendég 
rabbitól a legjobb benyomástól áthatva bú
csúztak el ős távoztak a vendégszerelő házi- j 
gazdától.

Nyírbátori dalestély. Folyó hó ll-én  
Nyírbátorban.. Takács-féle vendéglő nagy
termében rendezett dalestély a \árosi 
dalárdának fényesen sikerült. Ezen siker
ben ep ug-y osztozik Nyírbátor müveit és 
lelkes közönségé, mint a dalestélyt ren
dező ^egyesület. A dalárda énekelt is oly 
remekül, úgy a műsorban telvett, mint a 
műsoron kívül előadott több értékes mű- ! 
dar .bot, oly hatással, hogy a régi hírne
véhez ma még értékesebb emléket hagyott 
magáról Nyírbátorban.

Jubileumi Zarándoklat Lourdesbe. Nagy 
ünnepélyek színhelye lesz ez évben a kies j 
ft-k'-’esü deifrancia Lourdes városa. T. i. épen 
50 óv tnuic el azóta, hogy kis Bernadetté 1 
élőt; Szűz Mária megjelent. Ez évforduló al
kalmával a világ összes kathoiikusai nagy 
tömegben keresik fel Lourdest, hogy az ün- | 
népségben resU vehessenek. Magyarország
áéi március 16-án egy országos jellegű za- j 
rándokiat indul, Olaszország érintésével, 
Lourd.-sbe, melynek fóvezetójo: Nagys. főt. 
dr. Gieszwein Sándor apát-kanonok, „Szt. 
István tár>ulat“ alelnöke, orsz. képv. ur lesz. 
Ezen zarándoklatra vonatkozólag Fehér Fe
renc plébános Ebed, (Esztergom tn.) szívesen 
szolgál felvilágosítással.

Köszönet és nyugtázás. A nyíregyházi 
kölcsönös sególyzőegylet tekintetes közgyűlé
sének az iparos tanonciskola javára küldött 
30 koroua kegyes adományáért hálás köszö- 
netemet nyilvánítom. Nyirogyházán, 1908. 
január 15 én. Barzó Mihály, gondnok.

Tót pénz. A Slovenszki Illaznik nevű 
amerikai pánszláv lap felhívást intézett az 
ottani tót liga által veretett nemzeti pénz 
vásárlása érdekében a magyarországi tótok
hoz. A felvidéken akadtak egyesek, akik 
vásároltak a Mudron arcképével és Ja som 
pisni ze som slovák (büszke vagyok rá, hogy 
tót vagyok) felirattal ellátott érmekből, de 
Nyíregyházán a felhívás eredménytelenül 
maradt.

Msghivó. A nyíregyházi polg. „Olvasó 
Egylet" f. évi január hó 26-án, vasárnap d. 
u. 3 órakor a saját helyiség nagy termében 
rendes évi közgyűlést tart, melyre az egye
sület összes tagjait hazafias tisztelettel meg- 
hivjnk. Nyíregyházán, 1908. január hó 16 án. 
Bogár Lajos elnök. Fazekas János egyl. tit
kár. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki évi je 
lentés. 2. Számvizsgáló bizottság jelentése. 3. 
Az 1908-ki költségelőirányzat megállapítása.
4. A választmány kiegészítése rendes válasz
tással. 5. Tárgyalható indítványok.

Hirdetmény. 313508. szám. F/IV. 1907. 
Értesítjük a t. szállító feleket, hogy Keres
kedelmi Minister ur Ő Nagyraéltósága 1907. 
évi deczember hó 21-én kelt 100655/VI. A. 
sz. rendeletével megengedte, hogy Nyíregy
háza állomáson a kirakott áruknak a pálya
udvarokról való elfuvarozása., illetve az el- 
fuvaro-.ássál járó munkálatok további intéz
kedésig vasárnapokon is egész napon át min
den korlátozás nélkül végezhetők legyenek. 
Budapest, 1908. január 4-on. Az igazgatóság.

Blaha jubileuma. A nagy művésznő 50 
éves jubileumát a fővárosi színházak már 
megülték, Rátkay László azonban indítványt 
tesz a képviselöháznak, hogy nemzeti ado
mánnyal ajándékozzák meg a művésznőt s 
ezen kívül társadalmi gyűjtést indítanak mind
azon helyeken ahol valamikor fellépett. Nyír
egyházán is több ízben vendégszerepelt ős 
iííy nekünk is lesz módunk elismerésünk ki
fejezésére.

100 ezer korona csemetekertre. A me
gyénkben gyümölcsószekkel jó hírként kö
zöljük, hogy a földmivelésügyi minister 100 
ezer koronát vett fel állami csemetekertokre, 
hogy a folyton fokozódó korosletnek eleget 
tehessen.

Hitelszövetkezetek alakításáról Czoglódy 
Tivadar könyvet irt, melyet a földmivelés
ügyi minisztertől a kisgazdák lelkészek, taní
tók egyszerű levelezőlapon való kérés esetén 
ingyen megkapnak.

Ami nem helyes. Van a városnak egy 
szabályrendelete, amely petróleumnak és 
más gyúlékony tárgynak a városban való 
ieraktározását betiltja. A múlt beton azonban 
azt iáttam, hogy a belvárosban 18 (mond 
tizennyolc) hordó petróleumot raktak be egy 
pincehelyiségbe. Felhívom erre a körül- j 
menyre a rendőrség figyelmét. (Beküldetett.)

Közönség köréből Tekintetes Szerkesz
tőség! Nem beszélek arról, hogy milyen "kár 
származik a kisvasút helyi forgalmának a 
beszüntetéséből. A „magasabb politika* nem 
kenyerem és igy ennek a kérdésnek a bon
colgatását másokra bízom. Nőm hagyhatom 
azonban szó nélkül, hogy a beszüntetés nincs 
közhírré téve. Tessék táblákat festetni és 
minden megállóhelyen azonnal kifüggeszteni, 
mihelyt egy menetet is elhagynak. Szükség 
van erre azért, hogy a közönség ne vára
kozzon a motorra és idejében gondoskodhas- 
sók taligáról. Tisztelettel: K. L.

Nincs hitel Szabolcsvármegya közönsé
gét is érdekelheti a fővárosi kereskedők 
egyesületének az állásfoglalása, amely f. hó
10-én kimondotta, hogy a detail kereskede
lemben megszünteti a hitelt és hasonló állás
foglalásra buzdítja az országos kereskedelmi 
egyesülés szabolcsmegyei fiókját is. A havi 
fizetésből ólók érdekét úgy akarják kielégí
teni, hogy a hitelezők egy banknál köny
vecskét váltanak, melyben a pénzintézet a 
jövedelem és egyéni tulajdonságok mérlege
lése után bizonyos összegig felelősséget vál
lal. Ezzel a könyvvel azután bármelyik ke
reskedésben adnak hitelre, sót az iparosok 
is készítenek munkát, de csak a jótállási 
összegig. Az adós a tőkét és a kamatot egy
aránt a banknak fizeti, mely a kereskedők 
havi számláit közvetlenül kiegyenlíti.

Macskavásár. A krónika szerint egyszer 
volt Budán kutyavásár, de most nincs ki

zárva, hogy a hagyományos helyen macska
vásárokat fognak tartani, még pedig megis
mételve. India kormánya ugyanis kérdést 
intézett a kereskedelemügyi minisztériumhoz, 
hogy milyen árban vehetne macskákat, me
lyeket patkányirtásra akar felhasználni.

A beszállásokból eredő károk miatt Sza- 
bolcsmegyében is fordultak elő panaszok. 
Most a miniszter elrendelte, hogy ha a tulaj
donos a saját istállóiból kivezetett jószágaiban 
kárt szenved, akkor a parancsnokság a hely
színén azonnal kísérelje meg a az egyezke
dést. A megállapított összeg folyósításához 
azonban miniszteri jóváhagyás kell.

A vicinális vasutak fejlődését egyenesen 
lehetetlenné tette az a körülmény, hogy 
nyersbevótoleknek 18%-át kellett az állam
nak száliitásí adó cimen beszolgáltatniok. 
Minden forintos jegytől tehát 18 krajcárt sze
dett az állam, tekintet nélkül arra, hogy 
a vasút veszteséggel dolgozik-e, vagy sem. 
Most a vicinális vasutak nagy küldöttséggel 
fordultak a ministerhez és kérték az adó tör
lését. A minister kedvező állásfoglalása nagy 
befolyással lesz a szabolcsmegyei vicináli
sokra is.

Vizópitési programm. Á folyó évben 
61.191.667 koronába kerülő vizópitési mun
kálatot végeztet a miniszter. Többek között 
a Tiszának Szabolcsmegyót körülkerítő ré
szét is kitisztítják a zátonyoktól és végeznek 
rajta kisebb partbiztosifásokat.

Osztrák—magyar képviselet. Levelet kap- 
tnnk egyik amerikai ismerősünktől, aki azt 
írja, hogy ott a konsulatusaink helyreigazit- 
tatják a lapokban ós más nyilvános helyeken, 
ha osztrák képviseletről beszélnek. Ez az in
tézkedés a külügyminiszter egyik körrende
letéből kifolyólag történik.

Szabolcsmegye vezet. A statisztikai hiva
tal most kiadott füzetében a múlt óv novem
beréről számol be. E szerint az egész 
országban Szabolcsmegyóben váltottak leg
többen útlevelet. Az alispáni hivatal 279-et 
adott ki.

Esernyöcsinálók panasza. Úgy látszik, 
hogy nem csak Nyíregyházán panaszkodnak 
a kontár osernyő-csinálókra. A főváros
ban hivatásos emberekből álló küldöttség 
kereste föl a minisztert, melynek szónoka 
a polgárság által aláirt kérvényben kérte a 
mesterségnek képesítéshez való kötését. A 
miniszter azonban a kóróst nem teljesítette.

Döntés. Egy szabolcsmegyei családot 
érintő perben a kúria kimondotta, hogy a 
végrendelet akkor is érvényes, ha azt a köz
jegyző tanuk jelenléte nélkül szerkesztette, 
azonban az aláirás előtt a később behívott 
tanuk előtt felolvasta ós azok előtt a végren
delkező sajátjának elismerte.

Szikes talajok javítása. A földmivelés
ügyi miniszter elhatározta, hogy a szikes 
talajoknak csatornákkal való ellátását álla
milag támogatja. Ezzel a rendszerrel sok 
szabolcsmegyei terület is, termővé lehet tenni.

Kendertermelós felkarolása. Szépen fej
lődő kendertermelósünkre kedvezően hat, 
hogy a miniszter minden megyében felügye
lőt küld ki, aki a most létesítendő szegedi 
vizsgálati telep útmutatásai szerint jár el.

Az országos magyar gazdasági egyesület 
törzskönyvező bizottsága f. hó 11-ón fogana
tosította a magyarfaju marhák törzskönyve
zését. Sajnosán tapasztaljuk azonban, hogy 
gazdáink nem törődnek a szabolcsmegyei te- 
nyósz anyaggal ós egyetlen állatot sem vé
tettek fel a törzskönyvbe.

A hirdetőket ós a lapokat közelről érdekli 
a magyar újságkiadók országos szövetségé
nek állásfoglalása, amely tegnapelőtt elhatá
rozta, hogy feliratot intéz a kormányhoz a 
hírlapokhoz csatolható mellékletek súlyának 
felemelése érdekében. Ez Ausztriában 500 
grammig terjedhet, nálunk azonban a maxi
mum 250 grmban volt megállapítva.

Sirofín
-Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Boeheu eredeti emmwutqolást.

F . H o ffm a n n - lz A  R eefce  *  C<». B a s e l (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertára*

"-p:
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A Budapesti Hírlap jan. 14-iki számából 
vesszük át a következő nyiregyháii vonat
kozású közleményt:

Tisitelt Szerkesztő ur! A mióta tárcám 
megjelent, asóta mindennap kapok levelet 
hivatott é* hívatlan föltalálóktól, akik min
denféle kéréssel zaklatnak. Az egyik (egy 
országos nevű budapesti fostómüvész) mind
össze 25.000 forintot kór tőlem, egy sorha
jóhadnagy hírlapi támogatást, egy órás 1500 
forintot 15 százalék részesedés és örök hála 
fejében, egy szegedi lakatos útiköltséget kér 
és ajánlólevelet Szterónyihez, és, úgymond, 
ha ezt a kérését vonakodnám teljesíteni, 
rajtam ssárad, hogy nem magyar emberé, 
hanem valamely idegené lesz a pálma . . . 
És igy tovább. Időben és pénzben valóság
gal Krőzusnak kellene lennem, hogy minden 
belém vet#át reménységnek meg tudjak felelni.

j i t  eflee gárdában egyetlen egy akad, egy 
nyíregyházai föltaláló, a ki semmit sem kér tő
lem. csak egyszerűen ismerteti velem a tervét és 
érdekes. hogy éppen ennek az embernek van egy 
originális és igen figyelemre méltó gépészeti ötlete 
a nagy probléma megoldására, a melylyel érde
mes volna kísérletet tenni. Ennek az embornek 
örömmel írtam. De mit tegyek most a többi
vel, a kik megmosolyogni való naívságokkal 
zaklatnak?! Atkozott udvariasság, a mely a 
nyakamra szabadította ő k e t! Erre a tárcámra 
valószínűleg rá fogok fizetni . . .

Kérem, Írják ki a lapban, hogy én nem 
voltam, nem vagyok és nem is leszek! . . . 
írják ki, hogy Serényi Gusztáv csak álnév, 
ilvet nem ismer az irói sematizmus: Írják meg, 
hogy volt ugyan egy Serényi, de az ezelőtt 
húsz esztendővel irta tárcáit és — már réges- 
régen meghalt. írják ki, hogy éppen a Szer
kesztő ur mondta rólam az emlókbeszédet. 
Egyszóval Írjanak valamit, hogy megszaba
duljak a föltalálóktól.

Közzétettük e sorokat, a melyeket pe
riig aligha szánt a nyilvánosságnak az írójuk. 
Közzétettük, mert ezt a módot találjuk leg
alkalmasabbnak arra, hogy Serényi Gusztáv 
urat megszabadítsuk a föltalálók inviziójától.

Jegymegváltás. Radnai Ferenczné kótaji 
iakosnö az izr. nőegyietnek, báli jegy meg
váltása címén 10 koronát küldött.

Előadás. Mácsánszky Lajos, a gazdasági 
egyesület felkérése folytán, ma délután 2 
órákor az ág. h. ev. iskolában szőlészeti elő- : 
adást rendez.
£  Méhészek figyelmébe. Czeizing Lajos a 

hájdumegyei méhészegylet titkára útmutatást
adott ki a 80°o-os hasznot is hajtó méhó- 
-zethez. A havi teendők szerint osztályozott 
vaskos könyv bolti ára 3 korona.

A Meskó Pál-féle 2000 koronás alapit- : 
vány kamatáért a szegények f. hó 22-éig fo- 
lyamodhatnak.

Halálos szerencsétlenség. Spanyik Já
nos rohodi munkás egy kutágasról leesett 
és szörnyet halt. Felesége és 5 aprós 
gyermek siratja halálát.

Országos gyűlés adóügyben. A fővárosi 
demokrata part állást foglalt az adóemelés 
ellen és határozatát csatlakozás végett meg- ! 
küldi az összes ipartesiületnek és kereskedői j 
társulatnak. Kimondotta, hogy tiltakozik az 
adóemelés ellen, mert az eleve kizárja az 
osztrák iparral való versenyt. A nyíregyházi 
egyesületek bizonyára csatlakozni fognak az ; 
országos mozgalomhoz. i

Befagyott kutak. A hideg időben alig 
van nap, hogy egyik vagy másik közkút 
he ne fagyna. Ez nemcsak azért káros, 
mert a környék \ Ízhez nem jut, hanem 
azért is. hogy az erőltetett húzással el- : 
rontják a szivattyúkat. Be kellene a cső- j 
vezet hurkolni, vagy pedig a viz lei utasát ■ 
biztosítani. j

Tartalékos katenaorvosok fegyvergyakor
lata. A folyó évtől kezdve a katonaorvosokat j 
is behívatja a miniszter fogyvr-rgyakorlatra, I 
hogy ezzel elejét vegye a katonaságnál ész- 
lelhető orvoshiánynak. Ezzel pedig sok he
lyen a polgárok gyógykezelésében okoznak j 
zavart. S/.aboicsmegyót azonban nem fényé- ' 
gtti ez a kellemetlenség. j

Az adóhivatali tisztviselők f. hó 20-án
országos kongresszust tartanak Budapesten, 
melyen 2 szabolcsmegyei kiküldött is rósztvesz.

Eltűnt egyén. Mezóssy Gusztáv gógé- 
n ji gazdaságában egy 25 év körüli barna 
arcú gazdálkodó egy sárga lovat hagyott, 
mig a faluban dolgát elvégzi. Azóta az 
embernek nyoma veszett s nem tudni, neki 
esett-e baja, vagy pedig a ló lopott.

Megfagyott ember. Ma egy hete Sényó 
határában egy munkásembet találtak meg
fagyva, akinek személyazonosságát még
nem állapították meg.

Efly kis Statisztika- A pénzügy miniszté
rium közzétette az állami pénztáraknak a 
múlt óv Ill-ik negyedéről 9®óló zárlatát, amely 
S2 millió koronával kedvezőtlenebb az 1906. 
hasonló időszakáról szerkesztettél. Szabolcs- 
megyónek a kimutatása kerek-számban be
szélve fel millió koronával rosszabodott. A 
nemzetgazdászok ebből, az általános elszegé
nyedésre következtetnek és bizonyára nem 
minden alap nélkül.

Az ipartsstület kebeléből kilépett temet
kezési egyesület miniszteri engedélyivel, ön
állóan, mint nyíregyházai Ill ik temetkezési 
egyesület fogja végezni teendőit. A közgyű
lést február 2-án a városháza nagy termóbon 
tartják meg a következő tárgysorozattal: A 
be- és kiutalásokról szuió számadások bemu
tatása. A tisztikar megválasztása. 12 halott 
után a múlt évben 1530 K át fizettek ki. Ev 
végével takarékban 5291 kor. 96 fillér, kézi
pénztárban 150 kor. 60 fillér volt. \  álaszt- 
mányi határozatból kifolyólag tagokat a lét
szám beteléséig díjmentesen vesznek fel.

Vasúti beruházás. A kereskedelemügyi 
j miniszter 20 millió koronát fordittatt vasut- 
j építési célokra. Sorba vannak benne felső- 
| rolva a kitérők létesítése, sínek kicserélése,
; lokomotivok és kocsik beszerzése stb. De 
I minket jobban érdekel az ami nincs benne,
! a nyíregyházi vasúti állomás felépítésének a 

költsége.
Nyugat. Ez a címe a Figyelő uj folya

mának, melyet Fonvö Miksa és Osvát Ernő 
Ernő segédkezésóvel Ignotus szerkeszt. A fo
lyóirat a modern magyar kultúra ügyét szol
gálja. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Buda
pest II., Tudor-u. 6.) szívesen küld.

Rossz izü gyógyszert gyermekek nem 
vesznek be. Ha az orvos creosot-prepartumot 
rendel, a gyermekekkel mindig baj van, mert 
nagyon is kellemetlen izü. Ha elleniben az or
vos’ „Sirolin-Roche“-t rendel, a gyermekek 
szívesen veszik, mert jó kellemes ize van. „Si- 
rolin-Roche* a legjobb bükfakátrány-prepurtum 
mely nem izgat és méregtelen. A gyógyszer- 
tárakban kapható.

Jé g g é  fa g y v a  p ih e n n e k  f o ly a m o k  és 
p a ta k o k  és mindennemű téli ürömöKben, koresolva- 
zásban, bálokban és tancestélyekben gyönyörködik az 
ember. De sokan m egbünhődnek ezekért az örömökért 
kellem etlen közérzetü napokkal, mert m eghűltek és mert 
nem védekeztek kellőleg a baj ellen. A közel valóban 
megesik a baj, hogy ilyen mulatságtól meghűlve ha  a 
jön, az vegyen egy pár Fay-féle so leni pasztillát. A k ép 
zelhető legjobb szolgálatokat fogják neki tenni. Minden 
gyógyszertárban, minden drogériában és minden asvány- 
vizkereskedésben kapható skatu lyája  1'25 K -ért Vezér
képviselet A usztria—M agyarország vezérkópviselősége : 
W. T h .  G u n t z e r t ,  Wien IV I. G r o s s o  
N e u g a s s e  27.

A  t. k ö z ö n s é g  szives figyelmébe 
ajánljuk Preisz Bertalan (Korona-épület) 
posztó áruházát, a hol is a legújabb hazai 
törli trjajiju szíhetek valamint a legdivato
sabb női costiiműknek való kelmék kaph.-.tók.

Alkalmi vé te i: mig készlet tart.lkg. 
Cubii- v. Gyöngy-kávé 1*50, ugyanottDiett- 
rieli-tele tea-rumok és teák jutányosabban 
beszerezhtlök mint bárhol, Ilirschler >fór 
füszerkereskedönd Nyíregyházán. (Volt Tö
rök Pétor-féle üzlet).

C S A R N O K.
Újévi üdvözlet.

(Folyt, és vége.)

Mint egy öríiit, úgy nyitottam fel laká
som ajtaját, melyet üresnek találtam. Nem 
tudtam magamnak megfejteni annak okát, |

hogy a* ón feleségem mért hagyott el enge- 
met, aki öt igaz szeretettel szeretem. Ször
nyű éjszakám lett, aludni nem tudtam . . .

Nem lehet valami borzasztóbb egy férjre 
nézve, mintha legkisebb ok nélkül a fakép- 
nól hagyja őt felesége, az a feleség, akit 
szivünk legigazabb érzelmével szeretünk. 
Szivem sajgott, keblemben a legkínosabb ér
zelmek váltották fel egymóst. Önként kérdez
tem magamtól, most mit tegyek, talán — 
bevárva a reggel — utána menjek felesé
gemnek és kérjem, rimánkodjak neki, hogy 
térjen vissza hozzám. Én tegyem ezt, én, aki 
igáz hűséggel voltam nőm iránt ? Nem, ezt 
nem fogom tenni! Ezt tenni férfiúi önérze
tem tiltja.

Elmúlt a következő nap, nem mentem 
a feleségem után, pedig vágytam volna tudni 
hogy miért hagyott el hűtlenül. Elmúlt egy 
két, sőt három hót, nem tudtam feseségem- 
röl semmit, csak a soknyelvű fáma adott 
tudtomra egyetsraást, de ón nem hittem a 
híreszteléseknek.

Egyszer épen azon gondolkodóim, hogy 
végét szakítom e kínos helyzetnek, midőn 
egyházunk közszeretetben álló papja, lépett 
házamba és atyai szeretettel köszöntött.

— Minek köszönhetem e látogatást, 
szent atyám ?

— Kellemetlen megbízatásom van, 
kedves hiven . . .

— Csak nem a feleségem küldötte?
— De igenis az vagyok.
— Beszéljen már tiszteletességed hadd 

tudjam, miért hagyott el a feleségem ! ?
— k®1 szó az egész, ön hűtlen 

lett a fiatal asszonyhoz . . .
— Én ? hűtlen . . . ?
— Igen, igen, az Ilonkája által küldött 

újévi gratuláczió nejének került kezeibe?
Ilonka? Gratuláczió? En erről semmit 

sem tudok.
— De itt a levél, mely minden kétsé

get eloszlat, csak olvassa.
Hirtelen végig olvastam a végzetes le

velet és siettem a felvilágosítással, hogy ez 
a levél nein nekem, hanem egy hasonló nevű 
nőtlen iparosnak szól, akivel megtörtént már, 
hogy az ö leveleit ón bontottam fel, ő meg 
az enyéimet.

A lelkipásztor alig tudott ezer meg ezer 
bocsánatot kérni a tévedésért, s vele együtt 
siettem a feleségemhez, hogy öt is fölvilá
gosítsam Bezzeg volt  öröm, mikor az én 
kedves feleségem megtudta, hogy nekem 
nincsen Ilonkám, nyakamba borúit, össze
vissza csókolt, meg aznap visszaköltözött, 
de sohasem bontotta többé fel az én le
veleimet.

Nyilt -tér.*

Egv általam elbocsátott alkalmazott bo- 
szuból kifolyólag feljelentést tett ellenem, ami 
természetesen törvényes eljárást vont maga 
után. Az elsőfokú hatóság marasztaló Ítéletet 
hozott velem szemben, melyet a helyi lapok 
kivonatosan közöltek.

Amennyiben volt alkalmazottam ellen 
hamis tanúskodás és hamis eskü miatt dr. Kar
dos Samu ügyvédem utján bűnvádi feljelen
tésemet megtettem és az I. fokú ítéletet alapos 
indokolással megfelobbeztem, —- arra kérem 
a nagyérdemű közönséget, tárgyilagos bírá
latát függessze fel velem szemben már csak 
azért is, mert az állítólagosán elkövetett ki
hágás elkövetésének napján nem is voltam 
Nyíregyházán és a hozott ítélet nem képez 
végszót ebben az ügyben.

A kérdéses sertéseket a város nyilvános 
vágóhidján vágattam le, melyeknek húsát 
onnan mint közfogyasztásra alkalmasat kap
tam vissza. Ila annak hibás voltáról akár a 
vágóhídi orvos, akár segédeim részéről érte
sítettem volna, a hús természetesen nem ke
rült volna eladásra, mivel az eladó Altmann 
Bertalannak visszaszolgáltattam volna, mely 
sertéseket az átvétel napján vágattam le és 
hozattam be műhelyembe. Az eladó tartozott 
volna a jószágokat átvenni és nekem teljes 
kártérítést adni.

* E rovat a la tt közlőitekért nem vállal felelőséget a  
zerkesztőség.
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De a közönség e nélkül sem gondolhatja, 
hogy 50—60 koronás áru eladása érdekében 
5 — 6 munkás tudomásával kövessek el kihá
gást, már csak azért sem, mivel igy a mai 
munkás viszonyok között a fegyelmet többé 
fenntartani nem lennék képes.

Feldarabolásnál pedig egyetlen egy jobb 
forgalmú üzletben sincs jelen a tulajdonos. 
Különösön nem tehetem én ezt, akinek üzlete 
évente 1300—1400 drb. sertést hoz forga
lomba. Mondanom sem kell, hogy az ilyen 
nagy forgalmú vállalat általános vezetése tel
jesen igénybe veszi személyemet.

Nyíregyháza, 1908. január 17.
Kiváló tisztelettel 

IQ. Balcár Lajos.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

HLATKY-SCHLICHTER GYULA.

seasi
Fájdalomtelt szívvel tudatjuk, hogy 

» legjobb anya, anyós illetve nagyanya

özv. Silberstein Lipótnó
folyó hó 13-án, életének 70-ik évében 
hosszas szenvedés után meghalt.

Kedves halottunkat január hó 14-én 
helyeztük örök nyugalomra Nyíregy
házán.

Áldott legyen emléke!
G y e r m e k e i : V e j e i :

Ha^mégyi Sámuel, 
Iiotschild Sámuel.

H alm ágyi Sámuelné 
sciil- SilberBtein Adél,
Kothschild Sámuelné 

szül. Silberstein Eszti.
U n o k á i :

H altnágyi László, Rothsehild Klára,
Halmágyi Béla, Rotluchild Magda

Látványosság a fővárosban!
DEÁK FERENCZ-SZÁLLODA

O t u l u  c s a lá d i s z á llo d a  I
Budapest, TIII., AugtelekT-uteza 7.

•
Fenyes berendező*. 75 szoba, kbsponti légfűtés, 
villan;világítás, amerikai b'nruüködő rézmssdók, 
fürdők, fényesen berendezett kávéház, mérsékelt árak.

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

Alaplttatott 1900.

Hirdetések.
í

•SM

! Eladó szén.
Van szerencsénk a t. közönség

! b. tudomására hozni, hogy települi- !
{ kön levő j
j elsőrendű poroszszén j
® készletünk egy részét áruba bocsát- a 
|  juk és pedig nagyban kocsiszámra, j 
|  kicsinyben métermázsánként.

Venni szándékozók, városi iro- *
v dánkban (Vármegveház-tér 10.) je- j
|  lentkezhetnek. j

Nyíregyházi
Villamossági Részvénytársaság. *

'Köhögés, rekedtség és húrét ellen nints jobb a
-féle
pemetefű cukorkánál.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk 
és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel j 

sok haszontalan utánzata van.
I d o b o z  6 0  f i l l ér .

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!
»

4j|

2 Berlitz nyelviskola Nyíregyházán.

|Egész ruhákat,! 
|  pongyolákat, |  
|  alkalmi ruhákra !  
S f o d r o k a t
•  bármilyen rövid idő alatt 
2 legpontosabban és legjuíá- 
j  ^  nyosabban M

{  gouvelliroz
©

:
0  Első Szabolcsmegyei kelmefestő,
A  vegyiruhatisztitó és gouvellirozó m  

intézete

2  N y í r e g y h á z á n .
X Pazonyi-dtca 13.

■fii

Elöteges értesítés.
Tfl

4jf

*§

Van szerencsém Nyíregyháza t. közönségének tudomására adni, hogy 
5̂ folyó évi február hó 1-én

Berlitz nyelviskolát
dé§ nyitok Nyíregyházán.
*5 Taníttatni fognak a

német, francia és angol
társalgó nyelvek, valamint levelezés, irodalomtörténet úgy kezdők , 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  nyolVei) beszélnek .

Hogy mily erodmónyt 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.

Tandij havi 10 korona.
SÉ Magánoktatás dija a heti óraszámtól függ.
3§| Bővebb felvilágosításokat ad, valamint előjegyzéseket elfogad: a
«jg F e r e n c x i - f é l e  k ö n y v k e re s k e d é s  (Városházépület.)

Tisztelettel

4  K o s é  M .
a debreceni Berlitz-iskola igazgatója.

Saját sajtolásu, kókuszolajból nyert 
szavatoltan tiszta, legkitűnőbb minőségű

,BONIOh“

(Bejegyzett védjegy)

k ó k u szz sir t á ru s it  az
Első Magyar Kókuszdió Olajgyár
„6úii“ eártilep és iizöpzdasad r. t.

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

Raktáron tart- mindenféle elektrotechnikai cikkeket. Berendez: lakások, üzletek, malmok és 
ffvárik részére villamos világítást, házi- és magán telefonokat, villamos csengőket, ennek szakszerű 
javítását s évi jókarban tartását legjutányosabban eszközli ajanlja orvosilag rendelt villany ozo gépeit.

Villamos körték darabja 56 fillér.
Körte-utcán a 4-ik számú 

házban egy csinosan
bútorozott szoba
k iadó .

Értekezhetni ugyanott.

E gy  jó házból való fiú t

órás tanulónak
felvesz Y rabecz órás és 
ékszerész N y íregyháza  

Iskola-utca 8.

H irdetm ény .
A Nagyméltóságu Földmivelésügyi Jli- j 
Misztérium 60900/1896. számú szokvány- ; 

rendelete szerint
válogatott első osztályú sima és gyökeres j
Ripária-Portalis, Rupestris-Monticóla és j 

a— Vitis-Solonis B

Uj találmány! Hazai ipar!
—  Aranyéremmel és díszoklevéllel több ízben k itüntetve.--------

A la p it ta to t t  1869* évben. T ele fo n  125Telefon 125. sz.

Fúrott 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. Tengelyilélküll csap - 

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

mel eszközlöm. Kívánatra költségvetéssel készséggel szolgálok.
ekegyára és lurottkut építési vállalata

Nyíregyházán.S z i l á g y i  Mihály

amerikai vadvessző, valamint ugyanily I
alanyokra nemesített, fenti rendeletnek < 
mindenben megfelelő a legkiválóbb bor és ' 

csemege fajú

gyökeres fásoltványok j
kerülnek ezen évben nálunk eladásra. •

Badacsonyvidéki  Szölötelep keze lösége ,  T a p o l c a :
__________ (a Balaton mellett.)

Hirdetések
jutányosán felvétet
nek a kiadóhivatal

ban.

YV5©c

1l
§m
S X

n
£V

v.vfk
íve
t e

K i

*4. 
V *

m
X*.

é
m

ccC.O

N
CO«
3
>
>&C:
CC
C
JX
o
SL
o
s

-O
tv'

' C D

<B'©
50
cg

>

m m m m m
Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
NyiregyUzán, 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 ii. é. közönség pártfogását kérve, 
vagyok

Kiváló tisztei eltel
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Telefon 140. Teiefon 140. 9

Piringer J. utóda (Borbély Béla) §
k ö n y v n y o m d á ja , k ö n y v - é s  p a p ir k e r e s -  ^  

k e d é s e  é s  k ö n y v k ö té s z e te  ^
=  Nyíregyháza, Városház-épület. =  •
E lv á l la l : minden a nyomdai szakba vágó hi- S | 

vatalos. kereskedelmi, gazdasági és Z  
magánjellegű nyomtatványok Ízléses 
és szakszerű elkészítését gyorsan és Z  
jutányos árszámitással. Z

R a k t á r o n  t a r t :  jegyzői, ügyvédi és az élet-
ben szükséges nyomtatványokat, iró- Q  
papirt és más irodai kellékeket. Z
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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 klnyomó- 
val. Egy készlet ugyanaz, 2 drb zuzólienger kettős hen
gerrel, 1 drb gyurógép, 2 drb tiizpergelő 65 cm. át
mérőjű üsttel, 1 drb tiizpergelő 80 em. átmérőjű üsttel, 
2 drb gőzpergelő mindegyik 3 -3 ,  80 cm. átmérőjű 
üsttel, 1 drb gőzpergelő 3 drb 60 cm. átmérőjű üsttel.

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

X
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NYOM ATOTT PIRIN-ktíR J. UTÓDA (Borbély Béta) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN N YíR EG YllTzIíU
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