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Ú jévre .
Azon kérdés lebeg ajkainkon: „M i 

j ó t  hoz s zá m u n k ra  e z  u jesztendő?"
A m últ s előbbi esztendők folyása  

alatt, keservesen tap aszta lt csapások 
után, valójában reánk férne egy boldog, 
áldásos esztendő. Ezt kérjfik, boldog új
évet kérünk a zak la to tt nem zetünk, 
magunk, szeretteink és ism erőseink  
számára.

Reméljük, kérjük a jót, pedig rem é
nyeink oly sokszor hiúsultak már meg. 
hogy istennek csodája volna, ha az uj- 
esítendó áldásaiba, jók iván ata in k  telje
sülésébe v e te tt  rem ényeink beteljesü l
nének Hozzon bárm it a kétes jövendő, 
mi csak rem éljünk tovább, m ert ha már 
remélni sem tudnánk, össze kellene  
roskadnur, k a m egpróbáltatások súlyos 
terhe alatt.

Nem elég, hogy egyes em bereknek, 
egyes családoknak érzékeny vesztesége, 
tömérdek baja v o lt a m últ esztendőben, ; 
helyzetünk vigaszta lanságát fokozzák a ' 
politikai é le t csalódásai, a helyzet javu- j 
lásába \ e te tt  rem énységünknek percen- j 
ként való /oszlása. H asztalan im ádko- j 
zunk az ih le te tt  k ö ltővel: H o zz  rá n k  , 
víg e sz te n d ő t  . . . m egbü n h öd te  m á r  ; 
e n ép  a  m ú lta t  s  jö v e n d ő t!

Yalóban igaza v o lt e koszorús köl

tőnek, de — úgy látszik —  m ég nincs 
vége abünhődésnek s nem is lesz addig, 
m ig jndási pénzért ácsingózók kezére 
bízzuk nem zetünk sorsát. Megérdemeljük 
a bünbődést és nem várbalunk víg esz
tendőt, m ert felülünk a csalékony Ígé
reteknek s be hagyjuk szem einket kötni 
azok á ltal, akik ha nem egy tá l len
cséért, de dúsan javadalm azó állásokért, 
kitü n tetések ért, cim ekért eladják örök 
ségeink et, feláldozzák jogainkat. És te, 
édes nem zetem , m ég ezek után is mersz 
víg  esztendőért im ázni? Ne kísértsd a 
G ondviselőt, hanem szállj m agadba és 
tedd azt, am it tenn i minden hazafinak 
kötelessége, akkor pusztulnak az önző. 
a szolgalelkek s felvirrad ránk az oly 
régen várt boldog, víg esztendő!

Ha jó  esztendőt akarunk érni, akkor 
nem tervezgetn i, nem sopánkodni, ha
nem a kom oly cselekvés terére kell 
lépnünk. Ha a gazdálkodó nem vet, m i
ként várhat jó  aratást) Ha a nemzetünk 
életéb en  vezérszerepre h ivatottak  nem 
a cselekvés után nérneb, hogyan  lehetne  
a nem zetnek jó  esztend eje) Bizony, bi
zony az a legnagy< bb hiba, hogy alku
dozásokkal tö ltik  el az időt azok. akik
nek dolgozni, eredm ényeket m utatni 
volna kötelességük. Ilyen körülmények 
m elle tt csalódás vár reánk ez ujeszten- 
dőben is.

Hisszük azonban, hogy a helyzet 
változni fog, m ely boldog esztendőnek  
záloga. Változni kell a helyzetnek, m ert 
a teh etetlen  emberek maguk is  belátják, 
hogy a vezérszereppel súlyos feladatok  
is járnak Távozzék, aki a cselekvésre  
képtelen  és adjon helyet olyan embe
reknek, akik nem összedugott kezekkel 
várj k az esem ények fejlődését.

Tessék elképzelni, m inő boldog uj- 
esztendőnk le tt  volna, ha gazdasági elő
nyöket kapott volna nemzetünk. Ez le t t  
volna aztán igazi újévi aján dék . Az oly 
sokszor csalódott nem zetet érzékenyen  
bántja, hogy üres kézzel köszönt be az 
ujesztendő. Épen ezért azok felé tek in 
tünk bizalom m al, akik a nem zet javá
nak munkálására vállalkoztak. Az egyet
értő cselekvés, a m eghunyászkodást nem  
ism erő tevékenység gyüm ölcse soká már 
nem késhet. N agy szükségünk is van 
minderre, m ert nemzetünk szörnyen érzi 
a terhes viszonyok retten etes súlyát. 
Mi is  éln i, fejlődni, boldogulni akarunk, 
m ely c-ak úgy lehetséges, ha jogaink  
nem képezik a folytonos alkudozásnak 
tárgyát.

Nem elég p o litikai életünk sivár
sága. még a term észet is ellenünk lát
szik dolgozni. A gazdálkodó fáradozásá
nak gyüm ölcsét különféle elem i csapások 
teszik tönkre Ha a term ésből valam ennyi

T Á R C A .
Az én újévem.

Haragszom a pénztárosra, mert a fizetése
met, lakbéremet és a drágasápi pótlekot húsz 
és tiz filléresekben fizette ki. Soha ennyi apró
pénzem nem volt. Nehézkesen haladtam lakájom 
felé. Zsebeimet húzta a sok fehér krajcár.

Feleségem a kapuban várt és arcomról 
igyekezett leolvasni, hogy lesz-e boldog ujesz* 
tendőnk. A gyerekek pedig különböző újévi 
ajándékokról álmodoztak. Elképzeltem, hogy a 
sérelmek egész özöne szakad nyakamba, ha 
lakásomba térek. Nem csoda, hiszen családomat, 
hitelezőimet mind ujesztendőre biztattam.

Ámult-bámult a családom, midőn a sok 
aprópénzt asztalra raktam. Feleségem kezeit 
dörzsölte. Gyermekeimnek arcán virult a boldog
ság tüze. Csend volt, csak a szerte guruló 
hatosok csörömpöltek.

Sok pénz, jegyezte meg bátortalanul a 
feleségem.

Sok darab, boszantóan sok, de kevés az
értéke.

A gyerekek kétkedve fogadták magyaráza-

tómat s a kis Marcsa azonnal meg is jegyezte, 
hogy ő nagyon boldog tudna lenni, ha ily 
sok pénze volna . . .

Apácska, holnap újév, tehát ünnep lesz. 
Az üzletek tele lesznek. Ma volna jó bevásárol
nunk. Az én ruhám is kopott, a gyermekeknek 
is sokra van szükségük. Gondold rá magad, 
vásároljuk be ma. Legyen örömük leányainknak, 
ők még sohasem kaptak újévi ajándékot. 
Szegények voltunk, nem telt újévi meglepetésekre. 
Mostyngy lárem. szakíthatunk el nahány koro
nát olyan dolgokra is, melyek örömet szereznek 
és beteljesült reményt jelentenek a rég várakozó 
gyermekekre.

Pá kedves mama, ti azt hiszitek, hogy 
igazán sok ez a pénz. Hallatlan, hogy a pénz
táros figyelmetlensége, vagy rósz ötlete, milyen 
kellemetlenséget okozott nekem. Ez a sok darab 
pénz nem több, mint pár darab papírpénz, mely 
a mellényzsebemben meg sem látszik. Különben 
se feledjétek, hogy holnap lakbért, kereskedőt, 
szabót, cipészt, meg én nem is tudom kiket, 
fizetnem kell. A legjobb akarat mellett sem 
tadok reátok ezut'al áldozni . . .

Ismét a régi nóta.
Dehogy nóla, nagyon is szomorú valóság.

Mama, édes. be kell Iá’nőd, hogy a szegény 
embe'nek mindig több a baja, mint a pénzé . .  .

Elhiszem, de ruha nélkül az utcára sem 
léphetünk. Egyik leányodnak téli kalap, a másik
nak felső, a kisebbeknek legalább cipőre van 
szükségük . . .

Nekem meg a számlák kiegyenlítésére van 
szükségem, mert felmondják a hitelezést. Külön
ben az egész összeget átadom neked s a holnapi 
fizetések után maradó összeget, rendelkezésedre 
bocsátom.

Gyermekeim, tapsoltak, ujongtak, mert bol
dog újévet képzeltek. Házamnál, egész éjjel, 
nem aludt senki. Nőm, gyermekeim folyton 
suttogtak, számitgatták, hogy kinek mit hoz a 
boldog ujesztendő.

Alig viradt, kopogtak a kapun. Kezdődik 
— gondoltam — a számlákkal való gratulálás.

A cipész inasa lépett szobámba, boldog 
újévet kívánt s előmbe tette a számlát. Feleségem 
kérdőleg tekintett rám. Intettem, hogy fizessen. 
A fiú távozása után, családom a kapu bezárását 
indítványozta, mert elúszik a soknak képzelt 
pénz s újévi ajándékra nem marad semmi . . .

Mig arról tűnődtünk, hogyan lehetne a 
számlások tolakodása elől menekülni, a közeli 
szatócs rontott be. Ez az ember még boldog

közönséget erről meggyőződést szerezni.| .  |  ■ i  f  |  f  |  |  I  Kérve a n. é. közönséget erről meggyőződést szerezni.

Karácsonyi ajándékoknak E t s i e r  K á r o l y
alkalmas cikkek óriási választékban vannak raktáron cipő-, kalap -

N Y I R E G Y H A Z Á N .s azokat f. év december 25-ig 10%  árengedménnyel árusítom
és divat Áruház a,

Telefon  szám 114.
Í. * . lA . i. A jft, A

Y Y-.r » mmmmm
Lapunk kapható: Kiss T. Emma, Hirehler Mór és Rotarldesss Istvánná tőzsdéjében. Mai számunk 8 oldalra terjed.



megmarad, a közterhek feneketlen zsakja 
nyeli el. Szegénység, nyomor sin le li a 
m agyart. Itt, nálunk történik mindez, 
ahol a föld búzát, Tokaj pedig nectárt 
terem . A szegénység dúlja fel a családi 
életet. Ez ad vándorbotot azoknak ke
zébe, akik nem elég erősek szerencsét
len  viszonyainkba! megküzdeni.

M indezekből s hasonló körül m enyek
ből k itű n ik , hogy hazánkban régen  volt 
s ta lán  soká lesz víg esztendő

Nem a kicsiny h itüség  panasza ez, 
hanem  ha lván}7 rajzolása am a re tte n e te s  
á l’apo tnak , m ely á llandó ta u y á t  v e rt 
vérrel szGivotfc* vérftldozíitok oiGg-
t a r t o t t  hazánkban. Bár m egelégelné a 
Gondviselés hosszas szenvedés-inke t s 
hozna ránk  víg esztendőt, mely u tá n  
buzgó im ádság epedez százezrek  
ojakíin! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kossuth Lajos kiadatlan levelei,
Mutatvány dr. Kardos Samu müvéből, mely most 

jelent meg és 21 levelet tartalmaz.
Édes anyjának irt levél.

(Szenvedésre meglehet öt taní
tani, de félelemre nem. Szülei, 
nek nem szabad öt ineglálogatni- 
A fiskus szerint pőrében a tör
vény oltalmára nem számíthat, 
de ezért ö nem panaszkodik, 
csak családja szenvedéséért. 
Eletelve, hogy ajándékot nem 

fogad e l)
Buda, octo 21. 1838.

Ked vés Anyám !
Tepnap előtti levéléből úgy veszem észre, 

hogy a dobosi kibérlett lakáshoz talán egy kis 
mezei gazdaságot is lehetett volna csatolni. Ha 
lehetett volna kár volt nem tenni. Zsigmondnak 
foglalatosságul szolgálhatott volna, mert meg 
vallom szeretném, haMiliék maradnának a mint 
vannak, mig (a mihez ugyan nem hamar van 
reménység) velem tartózkodás nélkül értekez
hetnek. De hol is van ez a Dobos? Van-e jó 
levegője, jó vize ? ez mind a kettő hegyes vidék 
tulajdona; én Pestmegye chorographiájában 
egészen ismeretlen vagyok. Nem jól esik nekem, 
hogy sem Viki magát egészen boldognak nem 
érzi, sem édes anyáin az ö férjhez menetelének 
nem örvend s mindketten én miattam. Azt 
mondja édes anyám vannak jó barátaim. Két
kedem, mert ha volna csak egy is ki az én 
gondolkozásomat rokonszenvesen fogadná, már 
régen capacitálta volna édes anyámékat, hogy 
ilyen embert, mint én szenvedésre ugyan meg
lehet tanítani de félelemre nem. Éhez magam
nak is van szavam. Ez meghaladja méltatlan ül
dözés, önkény s emberi kegyetlenség hatalmát.

Azt sem látom át ennél fogva, miért 
eshetnék nehezen távozni innen, hol a közeliét 
csak neveli súlyát azon embertelen kegyetlen
ségnek, mely bennünket egymás látásától eltilt;

__2__ __________■

újévét sem kívánt, hanem azon kezdte, fizessek, 
mert rég tartozom, tovább már nem vár, hanem 
perelni fog. Fizessek mert az árut neki sem 
adják ingyen, drága a személyzet, sok áz adó , . . 
Fizessek, most lenni kell pénznek, hiszen drága
sági pótlékot is kaptam . . .

Ne folytassa, fizetek, csak hallgasson már 
szólt a feleségem.

Ismét kopogtattak. Hájffy mészáros tisztelt 
meg nem óhajtott látogatásával. A mészáros 
nem kért pénzt, hanem gratulált a drágasági 
pótlék elnyeréséhez és sietelt megjegyezni, hogy 
csak az iparos helyzetén nem akarnak segíteni. 
Ideje volna már minden üzletembernek kamat 
nélküli, örökös kölcsönt adni. így az iparos 
nagyobb hitelt nyújthatna s az aem boszanlaná, 
ha egyik elsőről a másikra biztatják a pontatlan 
adósok, akiknek legtöbbjén még perrel sem 
lehet a követelést behajtatni . . .

Feleségem kékült, zöldült e beszéd hallat
tára s azzal szakította félbe a bőbeszédű, 
vagyonos mészárost, hogy vegye már elő a 
számlát, mert jó némely dolgon hamar átérni.

Tessék, itt a számla, csak 80 korona cse
kély összegről van szó . . .

Nyolcvan korona . . . ?

még pedig nemcsak törvénytelenül, de eltilt a 
nélkül, hngy erre a legmachiavellicusabb poli
tika szempotjáből is nem mondom okot, de az 
oknak csak árnyékát is lehetne álmodni. Mert 
ugyan kérdem én az Istent és embereket miért, 
miért nem szabad édes szüleimnek engem meg- 
látogatniok ? Azt mondja édes anpám : kegyet
lenség. Több mint kegyetlenség, embertelenség. 
De hiszen nem az e mind a mi velem másfél 
év óta történik ? Azonban ezen egymást nem 
látásnak is van egy jó oldala. Megszokjuk egy
mást nélkülözni, s ez jó, mert ha mindezeknek 
az üldözéseknek valaha vége szakad is, alkal
masint csak addig látjuk egymást, mig családom 
jövendőjét biztositnoin sikerül; aztán látjuk 
egymást valaha vagy nem a jó Isten tudja.

De hogy ezen idő pont az üldözés végé
nek időpontja, már nem messze volna erre nézve 
sajnálom édes anyám reményét gyengíteni.

Perem még be sem adatolt, felelni hat 
hónapig fognak s igy methematicai bizonzosság, 
hogy ítéletet még csak az appelátáról is még 
félévig nem kapunk (szörnyű dolog). Hát még 
aztán! És elfeledte édes anyám, hogy a k. fiscus 
utolso repplicájában kereken kimondaná, hogy 
én a törvény oltalmára számot nem tarthatok. 
Minő igazságot tapasztaltunk eddig? eme nyilat
kozás értesit. Én pedig csak igazságot kívánok, 
semmit mást. Ha a vérpadon állanék is, csak 
igazságot.

Benyovszky ur nagyon, nagyon el van 
foglalva, talán terhére is van védelmem tömér
dek dolgai közt. Én oly nem örömest terhelek 
valakit. Pedig bizony kellemetlen nekem, hogy 
perem be nem adathatott. Már két hónapja van 
kezűnk közt; ha igy megy elvesztjük a jogot 
panaszkodni, hogy a fiscus hat hónapig tartoz
tatja, mert hiszen nekünk állbörünben; a tiscus 
bizony nem gondol vele, ha vátig is szenved 
valaki, ha koldus botra kerül is ez alatt csa
ládja. Neki nem fáj. Több tehát a mi kezünk 
közt két hónap, mint az övéi közt hat.

A mit azon kérdésemre, ha nem szemvé
dők e kedveseim szükséget? válaszol édes anyám 
bizony nem megnyugtató, de leverő. Hogy erre 
keliett valaha jutni családomnak és pedig nem 
valami szerecsétlen eset miatt, nem saját 
hibánkból; de törvénytelen üldözés miatt kellett 
erre jutni ! Ha át visszük a síron túli életbe 
földi életünk viszontagságainak emlékez té t : azt 
a mit én szenvedek nem fogom az örök bíró 
előtt panaszlani. de hogy családomat erre az 
állapotra juttatták : e miatt egy örökké valósá
gon át engesztelhetetlen fájdalommal fogok az 
Isten előtt vádolólag állani.

Reményiem nem felejté el édes anyám 
kérésemet: hogy lélckismeretes pontossággal föl 
legyen jegyezve minden fillér, melylyel tehe
tetlenségemben személyemet s kötelességemet 
barátaim pótolták. Mert ismételem: azon cse
kélységeken kívül, mit barátok egymásnak em
lékül szoktak nyújtani, nincs ember a világon 
a ki mondhatná, vagy valaha mondhatja, hogy 
én ajándékot akárkitől is elfogadtam, vagy elfo
gadok. Ez elve életemnek. Én pedig ne tudok 
nem akarok változón. Még szabadságom vissza
nyerése után is csak akkor nem fog arczom

S Z A B Ó  L _ C _ S ______ _

Igen, nyolcvan korona. Hiszen a múlt 
esztendőben egy fillért sem kaptam. Ez nem is 
sok. Kitelik a drágasági pótlékból . . .

Már csak 75 koronám van, mert a többit 
elhurcolták.

Megérem a hetvenöt koronával és kijelentem , 
hogy a fennmaradó összeget leirom s a hitelezést 
beszüntetem.

Feleségem a kiált izgalmaktól székbe ros- 
kadt. Gyermekeim a szomszédos szobába vonul
tak, könnyeztek és panaszkodtam. Velem a föld 
forogni látszott. Szörnyen boldog ujesztendő 
volt ez reám nézve. A bezárt kapun ez alatt 
kopogtattak. Jöttek, mentek a számlás inasok, 
segédek.

Midőn delet harangoztak, már az utolsó 
alkalmatlankodó is távozott.

Mi ugyan szépen vagyunk, szólt a feleségem. 
Egyetlen fillérem sincs, be sem vásároltam, a 
a hitel is megszűnt. Mit is fogunk ebédelni? 
Gyönyörű egy ujesztendő ez. Sebaj, egy hónapig, 
esetleg a következő újévig legalább nem hábor
gatnak.

Ilyen volt az én esztendőm, melyhez hason
lót még az ellenségemnek sem kívánok.

Sípos Lajos.

pirulni, csak akkor fogok szabadon lélekzeni, 
ha az utolsó fillért visszatérítettem.

Balogh dr. urat szívesen köszöntőm utolsó 
adat orvosságomat e hónap 30-án veszem be. 
ügy tetszik javulni kezd bélem álapotja. Étvá
gyam jobb. De a vér tolul gyakran fejembe. És 
a szorulással sok bajom van. Az úti költség 
számításban alkalmasint 5000 darab aranyat 
akart érteni Balogh barátom.

Zuzsi húgom gyengéden figyelmes s gyer
meki és testvéri szeretettel teljes erényü maga
viseletéről Írott szavait, édes anyámnak megille- 
tödéssel olvastam. Az Isten áldja meg érette.
És meg fogja áldani. A gyermeki hála és test
véri szeretet soha sem marad jutalmazatlan, 
mert önmagában hordozza a legszebb, legtisz
tább jutalmat.

Mondja édes anyám, hogy kérjek valamit, 
fájdalom kénytelen vagyok. Órám megbomlott, 
nélküle pedig hatszorta hosszabbak hosszú nap
jaim. Óráshoz valék kénytelen küldeni s a-? 
órások és eyiinder óra igazításuk természete 
szerint jó, ha 5—6 pftal beérem, Marót bánt 
küldöm vissza; sok szép vers (de nem mind az) 
sok szép egyes gondolat, de az egész nem híres 
dráma.

Csókolom mindnyájukat.
Lajos m. k.

Édes anyjának irt levél.
(Szülei ne menjenek iriiitr- 
inálni a birákhoz. Ü mint 
biró soha nem fogad-itt el 
információt. Aggódik szü
lei anyagi helyzete miait. 
Nincs elég olvasni v lója.j
Buda, Deeemb. 3. 1838.

Kedves anyám !

Ma vett levelében három van, mire szeret
ném, ha válaszom elutazásuk előtt kézhez 
juthatna. Ezen legyen mentségem azon uraknál 
kik levelezésemmel bajlódnak, hogy már ismét 
irok.

1) Örvendek, hogy elvégre pöröm átadatott, 
ámbár kételkedem, hogy oly hamar submittál- 
tassék, mert nem hiszem, hogy ne feleljen a 
felperes. Minden esetre azt, hogy édes szüleim 
elutazásuk előtt még a nmlgu kétszemélyi tábla 
biráit be akarják járni egyrészt haszontalannak 
és céltalannak, másrészt pedig előttinek Ítélem. 
Haszontalannak, mert a biró esküt mond, hogy 
lére tévén szeretetet, gyülölséget, félelmet, ké
relmet, kedvezést és minden emberi tekintetet, 
csak a pörbeli irományokból fog az egy örök 
Isten igazsága szerint Ítélni, Minden peren kí
vüli információknak, ajánlásoknak tehát már , 
magokban hasztalanoknak kell lenrmi, s<A én, 
mint biró kénytelen volnék azt oda magyarázni, 
hogy az ily ajánló vagy eszemet veszi kétségbe, 
mintha t i, a dolgot porból felfogni nem tud
nám, vagy charakteremet, mintha t. i. ajánlásra 
hajthatnék. Ezért én azon 5 esztendő alatt, 
mig folyvást bírói széket ültem a törvényszék
ben, soha egy írottat el nem fogadtam, És el 
nem fogadnék, ha 100 évig bíráskodnék is. Má
sok elfogadják de reá nem hajtanak s igazsá
guk van. Mindenesetre pedig időelőttineket is 
mondnám, mert a pör még submittálva sincs a 
királyi tábla előtt annál kevésbé van a telebb- 
vitel megengedve, sőt igen gyanítható, hogy 
azon bíróság, mely a szabadságbéli védelnet 
megtagadta, a felebbvitelt még kevésbbé fogja 
megadni, Annak okáért szívesen köszönöm ugyan 
édes szüleim kegyes gondoskodásukat, de ha 
még nem késő, kérem, hogy ezen a bírákra 
nézve alkalmatlan, sőt egyik másik által talán 
sértőnek is tekinthető magokra nézve pedig 
kellemetlen, reám nézve haszontalan, ügyem 
belső jogszerűségét s igazságát tekintve felesle
ges, tevőleges (factiscu) állapotját nézve pedig 
sikertelen fáradságtól őket magokat, engemet 
megkímélni méltóztassanak.

2) A mi a pénz iránti kérdést illeti, igen 
el kellett itt értelemnek tompulni, ha oly homá
lyosan fejezem ki magamat, hogy éppen ellen
kező értelmet okozok, mint akartam.

Én azt írtam, azt akartam írni, hogy költ
séget csinálni nem fogok, nem akarok; s édes 
anyám azt kérdi, mennyi pénz kell ? miként 
egyezik ez ? Ismételten és elhatarozottan egy 
fillér sem ; költséget csinálni nem akarok, nem 
fogok, Csak egy fáj valahányszor kérdést tevék 
nem szenvednek-é szükséget, nem küzdenek-e 
élelmi gondokkal, édeseim mindig azt kaptam
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válaszul : nem, s most mellesleg olvasom : nem 
vagyunk oly állapotban, hogy egy pár száz fo
rintot elővehessünk. Hát az nem , küzd élelmi 
gondokkal a kinek még csak egy pár nyomo
rult száz forint sincs kezeközt ? Oh ezt én 
gyanítottam, tudtam.

3. Azt mondja édes anyám, ne kívánjak 
szerfölötti resignatiot, Kívánni? én senkitől sem 
kívánok semmit, legkevésbé édes jó szüleimtől, 
testvéreimtől. De e megjegyzés azon kérésemre 
válaszoltatván, hogy miattam télben egy napi 
járó földről be ne fáradjanak, csak annyit mon
dok újra : minek haszontalanul ? hiszen most 
js  voltak, helyben voltak s még csak annyit 
sem valának képesek eszközölni, bogy folyvást 
legyen mit olvasnom. Tiz hónap előtt egy 
bosszú lajstromot küldöttek be, hogy vá'asszak 
tetszésem szerint s a választottak közül tiz hó
nap óta egyetlen egyet sem bírtak kieszközölni 
s azon kívül vajmi keveset ! még csak a tudo- 
mánvtárt sem olvashatnám soha. I)e ezt nem 
panaszkép mondom ; hála Istennek, hogy olvas
hatom legalább a már olvasottakat, és újságot 
folyvást. Csak például hoztam fel. Aztán mit 
tennének édes szüleim, ha télben fagyban be

fáradnának, útra költenének ? látogatásokat p. o. 
a direetoratusná), tehát azoknál, akik nemcsak 
hivatalbelt tisztöknél fogva ellenségeim, hanem 
akik az allegatiok bizonysága szerint a hivatal
kodást haladó animositásul a pöinek minden 
lapján csípősen éles sértegetésekkel illetnek, a 
kik még csak családom financiális állapotját 
sem hagyták alázó boncolgatás nélkül. Ily láto
gatások nem tevése mi vigasztalást adhat még 
egy aszszonyi kebelnek i s : én, az én algebrám 
szerint kicalculálni nem tudom.

Utazzanak szeréncsesen : Isten áldása kí
sérje jártukban, maradtukban. Küldöm fiúi s 
testvéri hő csókjaimat kíséretül. Édes anyám l 
engedelmes fia

Lajos m. k.

A kemecsei dalestóly.
A .Kemecsei Polgári Dalegylet* 1909. dec. 

hó 26-án — Pelyvás Lajos karmester vezetésé
vel — Mezössy László, dr. Horváth József és 
ifj. Kállav András védnöksége alatt nagysza
bású daíestélylyel egybekötött igen sikerült 
táncmulatságot rendezett. A múlt esztendei 
siker után és az idei meghívóban közétett, 
kitünően összeválogatott műsor előre azt, 
árulta el, hogy termeink ismét szűknek bizo
nyulnak. Ez be is következett. Már 6 órakor 
kezdetét vette vendégeink fogadása s igy a ki
tűzött időpontra műsorunkat a dalegylet a meg
hívóban jelzett „Csatadal* lal megkezdhette.

E zenemű előadásánál a dalegylet minden 
tekintetben rászolgált az elismert hírnévre, me
lyet a szűnni nem akaró tapsvihar bizonyított.

A műsorból különösen kiemelendő ifj. 
Kállay András úr fellépése, aki zamatos régi 
magyar népdalokat adott elő a nyíregyházi első 
cigányzenekar kíséretével. A „Tele van a kis 
ablakom virággal. . .“, a .Juhász legény szegény 
juhász legény . . .* stb. stb. darabjaival a 
zenei rhitmikának szigorú betartásával, kiművelt, 
képzett s kellemes csengő hangjával annyira 
nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra, hogy a 
lelkesedés viharába többször visszahívta az 
emelvényre, hogy gyönyörködjék páratlanul ki
válogatott dalaiban s azoknak művészies elő
adásában. Zongorán K, I. úrhölgy nagy ügyes
séggel, páratlan érzéssel játszotta le számait, 
kit számtalan gratulációval halmoztak el. Nem 
kevesebb kitüntetés érte Németh Sárika úrhöl
gyet, ki bájos, lágy hangjával a „Sorentói em
léket* s több magyar népdalt adott elő cigány 
kísérettel, melyekkel nagy mértékben hozzá
járult estélyünk sikeréhez. A dalegylet második 
szereplése a népdalegyveleggel teljesen sikerült, 
amelyet szűnni nem akaró tapsvihar és dicséret 
követett. Páratlan ügyességgel szavalta el Nyer
ges Erzsiké úrhölgy a .Monológ* című mono
lógját, ki igaz, hogy először lépett fel nyilvá
nosság előtt, de oly ügyes alakítással, kellő

hangsúlyozással adta elő szerepét, hogy közön
ségünk minden egyes tagja határtalan elisme
réssel és tapssal tüntette ki. A többi szerep
lések is közmegelégedésre szolgáltak. — A jól 
sikerült estélyt a dalegylet a .Szózattal* feje
zett be, mely után a tánc vette kezdetét.

A 12 órai éjféli szünet alatt’ a dalegylet 
saját pénztárából közvacsorát rendezett, melyen 
szeretet védnökeink is jelen voltak; s ekkor 
Pelyvás Lajos karmester a d e. nevében hálás 
köszönetét nyilvánította ki ifj. Kállay András 
úrnak, mint a dalestély egyik agilis védnöknek 
és főszereplőjének, úgymint Mezössy László 
és dr. Horváth József uraknak, mint véd
nököknek, szives pártfogásért, kiknek a d.
e. n. e helyen is köszönetét mondok. Köszönetét 
mondok fent jelzett szereplőknek is, s mind
azoknak, kik szívesek voltak megjelenésökkel 
dalestélyünket kitüntetni s felemelni, s kérem 
továbbra is megtisztelő pártfogásukat a jóté
konycél előmozdítására s dalegyletünk felvirág
zásához.

Összes báli bevételünk 575 kor. 20 fillér; 
a tiszta jövedelem 340 kor., mely az alaphoz 
csatolva 812 kor. 50 fillér.

ijesztendő,
G ond olatok .

(F. É.) . . . Vig zene zendül, pohár össze
csendül. . . S azután egy pillanatra csend, 
mélységes, titokzatos csend, a lámpák kialsza
nak a mig az ó esztendő végső vonaglással 
kimúl, tüzes ifjúsággal, perdülő könyedséggel 
megszületik az ujesztendő, az Ur Jézus Krisz
tus születését követő 1910-ik.

A végső akkord tehát vig. Úgy mint min
den esztendőnél. Ellentétben az emberi elmú
lással, hol a kiengesztelő halál, szomorúság s 
bánat között költözik be a gyászházba.

A szilveszter esti vidám hangulat még 
bennünk vibrál, mikor a most született uj esz
tendő horoszkópját kutató szemmel kémleljük. 
Mindnyájan szeietnök tudni, hogy vájjon ez az 
uj esstendő mit rejt méhében, vájjon több vig- 
ság s ke esebb szomorúság vár a szpnvoHn a 
küzdő a létért szenvedő nehéz harcokban, eler- 
nyedt, elványadt emberiségre.

A jövő előttünk mély rejtély marad s csak 
a múlt az, mely kevés örömet magában foglaló 
történetét szemeink elé tárja. Bizony, bizony 
kevés jót nyújtott az elmúlt esztendő a magyar
nak. Nincs miért visszakivánjuk, nincs egyetlen 
mozzanata, amiért visszasóvárogjuk.

A régi latin közmondás ugyan azt mondja ; 
„De mortuis nil, nisi bene * A halolakról vagy 
jót. vagy semmit se mondjunk, de ez esetben 
el kell térnünk az udvariasság e szentelt parag- 
rafussaitól s szemtül szembe mondjuk az elköl- 
tözöttnek, hogy senki sem sajnálja, senki sem 
várja vissza, örömmel láttuk eltávozását. Aki 
csak bánatot vetett s szomorúságot aratott, az 
ne számítson az emberiség elnézésére. Az 1910- 
ik esztendő nem volt örömteli s igy elmúlása
kor még csak azt a szerény búcsúztatót sem 
nyújthatjuk, mely minden jóttett léleknek elköl
tözésekor kijár.

Jött, nem hozott semmit s mit elvitt, az 
csak bánat s szomorúság volt. Ki fogja sajnálni 
tehát, s ki kívánja tehát? ! Elment, hogy helyet 
engedjen az újnak, a frissnek, a reménységgel 
teli, üde fiatalnak. Mindnyájan hisszük, remél
jük, sőt biznnyosra vesszük, hogy az uj esztendő 
mindenben felül fogja múlni az elmúltat, több 
örömet, kevesebb bánatot s szomorúságot hoz 
a mi szerencsétlen, elsanyargatott országunk 
népének*

F S a remény, mely az emberek szivében, 
mint az örökmécses a szentélyek belsejében, ki 
nem hunyó lánggal ég, a remény táplálja ben
sőket, e remény adja a vigaszt, s nyújtja a 
kitartást a további küzdelmekhez.

— Ember küzdj s bízva bízzál!
A költő látnoki erővel biztatja embertásait 

az Ur nevében a további küzdelemre, hogy az 
élet súlyos csapásait elviselve, ne csüggedjen,_

alka más cikkek óriási 
válasz tékban  rendki 
vül olc.-.ó á rb an  k ap 

hatók  : Szőrm e boák és muffok, ha risn y ák , keztyük , d iszkö tények , b ousok 
jouponok , nyakkendők , zsebkendők, illa tszerek , 
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hanem folytassa a harcot ott, ahol elhagyta, 
folytassa ott, hol vérezni, szenvedni megtanult.

S ez az általános emberi sors. Egy néhány 
maroknyi virág s egész kocsiderékra való gaz. 
Pillanatnyi öröm s évek hosszú során keresztüli 
szenvedés, A mártírok nem haltak ki. Minden 
egyes ember élete, nem egyéb, mint a kisded 
mártiromságok szakadatlan láncolata. Ha kihuny 
az ó, kezdődik az uj. Az elmúlt esztendő küz
delmei folytatódnak az újban, az újé a követ
kezőben. Ha az ünnepek alkalmából letesszük 
a szerszámot, hogy pihenjük, pihenésünk csupán 
újabb erőgyűjtés a következendő küzdelmekhez.

Minden múlandó. A földi lét is csupán 
provizórium, ideiglenes küzdő területe a lélek
nek, hogy az a földi salak tisztítótüzében meg- 
ujhodva eljusson örök rendeltetési helyére, oda 
átra, ahonnan még senki sem tért meg s ahova 
a mi gyarló szemünk pillantása még nem eshetett.

Az uj esztendő bekövetkezése különös gon
dokra ragadja elménket. Az elmúlás mindé kor 
szomorú hangulatba ringat s eszünkbe juttatja 
véges voltunkat. A halhatatlanság csak a nagy 
elmék jutalma. Az emberiség óriási nagy több
sége csak azért születik, hogy egy szám legyen 
abban a hatalmas statisztikában, mely az embe
riség gyarapodását és csökkenését igazolja. Csak 
egy állandó, csak egyetlen a maradandó, amit 
a szeretet alkot. A szeretet az emberi tulajdon- 
donságok közül az, melynek égi származást 
elvitatni nem lehet. A szeretet alkotta dolgok 
örökéietüek.

A szeretet legyen hát az új esztendő vézér- 
motivuma. Ez rezegjen minden cselekvésünkben, 
ez viruljon minden ténykedésünkben. Ha a sze
retet lesz az uralkodó ebben az országban, akkor 
az uj esztendő bízvást több örömet, nagyobb 
előrehaladást biztosit nekünk s mindenkinek, aki 
az ország lakója.

A szeretet nevében köszöntjük az uj esz
tendőt !

Amit halogatni nem lehet.
Aki figyelemmel kiséri a fontosabb esemé-

nyolrot moygjy/WAcllvot. o-vról Vvogjy lulyO G \ ~
ben megnyitandó mezőgazdasági kiállítás iránt 
általános érdeklődés mutatkozik a megyében. 
A kiállítás sikerének biztosítása tekintetéből, 
serényen folynak az előkészületek, a nagyobb 
községek szintén foglalkoznak eme fontos kér
déssel, hogy méltóan képviseltessék magukat ott, 
ahol befogják mulatni, hogy nem csak mire 
képesek, hanem aránylag rövid idő alatt mennyire 
haladlak.

Annál érthetetlenebb, hogy Nyíregyházán 
halogatják eme kiváló fontosságú ügyet. Vagy 
azt hiszik azok, akik hivatva vannak e dolog 
élére állani, hogy van még elég időnk a kiállí
tás megkezdéséig? Ha azt hiszik, akkor tévedés
ben vannak, mert ilyen nagyhorderejű ügygyei 
szemben percnyi időnk sincs a tétovázásra, az 
eredménytelen okoskodásra, Itt tenni és pedig 
gyorsan kell tenni, ha Nyíregyháza város és 
vele Szabolcsvármegye méltóan akarja magát 
képviseltetni a kiállításon.

E téren szép hivatása van Nyíregyháza 
város azon polgárságának, mely hivatva van a 
kiállításon városunkat képviseltetni A vármegye 
ipara, kereskedelme, gazdászatának központja 
Nyíregyháza. Innen kell kiindulni a mozgalom
nak, itt kell öszpontosulnia az eredmények; 
ugyanazért elvárjuk, hogy az eddigi s e tekin
tetben tapasztalt tétovázás mielőbb pótolva lesz 
és sokszorosított szorgalommal néznek az erre 
hivatottak, eme fontos kérdés megoldása elé.

Tekintve a rendezendő kiállítás nagyszabású 
voltát, az előkészületeket már most meg kell 
tennünk, mert inkább semmit, mint hitvány, 
értéktelen tárgyakat mutassunk fel ott, ahová 
az idegen bíráló tekintete fog irányulni.

A kedvezményezést, a támogatást e tekin- 
■ tetben városunk elöljáróságától, az iparosok, 

kereskedők elnökeitől, előkelőitől s általában 
városunk és vármegyénk minden ez ügyért 
lelkesülő polgáráól várjuk. A város hallgat, az

K o lin  Im iá tz
színházi schálak . A lkalm i 
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mi

iparosok terveznek, de nem tesznek semmit, a 
kereskedők vajmi keveset törődnek az egészszel, 
a gazdálkodók legtöbbje pedig azzal sincs tisz
tában, hogy tulajdonképen mi is az ö köteles
sége a kiállítással szemben.

Aki gondolkodni tud, belátja, hogy ilyen 
alkalmakkor em b er kell a gátra, aki tevékenységet 
fejtsen ki. A vezérférfiak ilyenkor igazolhatják 
be igazán, hogy méltók a vezérszerepre és nem 
akkor, midőn a mindennapi megszokott köte
lességet teljesitik, mely a semminél olykor csak 
valamivel több.

Ha mi nem mozgunk, tálán a környékbeli 
városkáktól várhatunk valamit ? Óh nem, Nyír
egyháza a vármegye székhelye, a megyei ipar, 
kereskedelem, gázdászat középpontja, mint ilyen, 
legelső sorban Nyíregyháza van hivatva 
cselekvésre.

Közös érdekünk mindazt bemutatni, a 
által iparunk, kereskedelmünk, gazdálkodásunk 
fejlődésére következtetni ehet. Bemutatnunk 
kell mindazt, amit e vármegye területén az 
ipar, kereskedelem, gazdálkodás és az ezekkel 
kapcsolatos foglalkozások, mint jót, szépet és 
hasznosat felmutatni képesek, de sokszoros ér
dekünk i ebizonyitnni, hogy a gazdálkodással 
kapcsolatos állattenyésztésünk megérdemli, hogy 
országszerte megismerjék.

Nyíregyháza város és az egyes vidéki bir
tokosok álattenyésztése olyan kedvező ered
ménnyel űzetik, hogy e téren bátran számítha
tunk a kiállítás bíráló bizottságának nemcsak 
elismerésre, hanem jutalomra is. Ilyen körül
mények között nagy mulasztás volna gazdálko
dóinkat nem figyelmeztetni arra, hogy kedvező 
alkalom közeleg, amidőn bemutathatjuk állatte
nyésztésünk azon részét, mely tanulságos lehet 
országunknak különösen kisebb gazdálkodóira, 
de előnyös lehet az adó- és vevő közönségre 
nézve is.

Azt bizonyítgatni, hogy eme nagyszabású 
kiállítás, mennyi előnynyel fog járni, szükségtelen.

Ezért szükséges, ezért kívánatos, sőt el
engedhetetlen kötelességünk, hogy a kiállítás 
ügyét karoljuk fel és munkálkodjunk serényen, 
ko£?v lássák, miszerint Szabolcsvármegye és 
annak székvarosa az ipar, Kereskedelem es 
gazdászat terén eredménnyel munkálkodnak.

ír (mm) hí
3 óra alatt meglepő szépen tisztit.

Oyaszruhákat 24 óra alatt fest:
G a b u ly a  M i h á l y
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete

Nyíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
__________(Zrínyi szálloda udvar.) 64-6 5-15

SiabDlESvárgieayei gazdasági egyesületi kozlentgün
A m. kir. földmivelésügyi M nister Úr Ö 

Nagyméltóságának 110516/IX/B. sz. f. hó 27-én 
kelt rendelete folytán Nyíregyháza r. t. város
ban rendezett időleges lópatkolási tanfolyam 
rendszabályai.

1- §■
A tanfolyam 6 hónapig tart. Kezdődik 1910. 

évi január hó 2-án és végződik 1910. június 
hó végén.

Az előadások ezen idő alatt minden vasár
nap és ünnep-nap tartatnak meg. Az előadások 
reggel 7 és fél órakor kezdődnek és tartatnak 
délután fél egy óráig. A vizsgálat napját a 
földmivelésügyi Miniszter állapítja meg.

, ,  2. §.
A tanfolyam vezetésével és felügyeletével 

a debreczeni kerületi m. kir. állategészségügyi 
felügyelő, — az elméleti előadások megtartá
sával Mihályi Imre törvényhatósági m. kir. állat- 
orvos, — a gyakorlati oktatás megtartásával

pedig Novomeszky János honvéd patkolómester — Gondnokság alá való helyezések. A
bizatik meg. kir. törvényszék Pap János nyíregyházi, Műnk

3, §. Miksáné tiszalöki lakost gondnokság alá he-
A tanfolyamon iparigazolványnyul ellátott lyezte. 

kovácsmesterek és Szabolcsvármegyebeli oly i — Eltűnt gyermek. Szinai YVeisz Sámuel 
kovácssegédek vehetnek részt, akik 18 életévü- polgári lakos Henrik nevű iskolás fia eltűnt. A
két már betöltötték és mint segédek legalább 
2 évig már dolgoztak.

4. §•
Tanítványokul elsősorban Nyíregyháza város

beli és Szabolcsvármegyebeli kovácsmesterek 
veendők fel és csak ha ezekből a létszám ki 
nem telnék, vehetők fel segédek is.

5. §.
A telvételt a debreczeni m. kir. állategész

ségügyi felügyelő az általa kitűzendő napon 
eszközli.

A felvételnél a jelentkező által az ipariga
zolvány, illetve munkakönyv és az illetékes 
község részéről kiállított erkölcsi bizonyítvány 
bemutatandó.

0. §.
A tanítványok száma 25 nél kevesebb és 

35-nél több nem lehet.n
<• §•

A helyben lakó tanítványok napi 60 fillér 
élelmezési segélyben részesülnek. A vidékről 
bejövök ellenben élelmezési segélyképen minden 
előadói napon 1 koronát kapnak.

A vidékről bejövő tanítványoknak a III. 
osztályú vasúti, költség is megtéríttetik; azoknak 
pedig, ahol nincs vasúti összeköttetés, kilomé
terenként 10 fillér fuvarpénz fog kifizettetni.

Ha azonban egy községből, vagy ugyan
ezen útirányban eső szomszédos, vagy lánczo- 
latban lévő községekből több hallgató jelentke
zik. azon esetre nekik az ottani szokásos fuvardíj 
téríttetik meg, mely azonban 8 kor.-nál nagyobb 
nem lehet, ily esetben azonban tartoznak leg
alább is négyen egy fogatot használni. — Ezen 
segélyösszeg részükre k t hetenkint az előadási 
napon fizettetik ki.

..........................................8. § .
A rendetlenül járó, iszákos, tanulni nem 

akaró, vagy ezen kiképeztetésre nem alkalmas 
a rendzavaró, különösen pedig a gyakorlati 
muuKatOl vuimkuilú ta n ítván yok  a felügyelettel 
megbízott állategészségügyi felügyelő által az 
elméleti oktatással megbízott törvényhatóságilag 
kir. állatorvos, vagy a gyakorlati oktatással 
megbízott gyógykovács indítványára a tanfo
lyamból bármikor kitilthatok.

9. §.
A tanfolyamot végzett és záróra vizsgála

ton úgy elméleti, mint gyakorlati tudásukról 
tanúságot tett tanítványok bizonyítványt nyer
nek, amelyeknek bélyegköltségeit azonban a 
sajátjukból fedezni tartoznak.

10 §.
Minden egyes résztvevő tartozik a gyakor

lati patkoláshoz sajáf patkoló eszközeit magával 
hozni és a patkolási tankönyvet saját költségén 
megvenni.

n .  § .
Egyebekben a m. kir. állategészségügyi 

felügyelőhöz intézett miniszteri rendeletek irá
nyadók.

—  Boldog újévet kívánunk előfize
tőinknek, hirdetőinknek, m unkatár
sainknak és minden jóakarónknak.

Kinevezések. A főispán Melczer Mi- 
íúlyt Levelekre, Klinovszky Gyulát pedig Ajakra 

anyakönyvvezető helyettessé kinevezte. Keresz- 
tury Béla tornyospálezai anyakönyvvezető he
lyettest állásától felmentette.

. Az Erzsébet közkórháznál
aförvosi állás üresedett meg. Pályázni január 
15-ig az alispáni hivatalnál lehet.

K ibá/asitási Neirély. Jan. 5-én osztja 
ki alispánunk a Pósner Ferenené által tett ala
pítvány 180 korona kamatát olyan szegénysorsu 
menyasszonyok között, akik jómagaviseletükről 
ismeretesek. Kérvények az alispáni hivatalhoz 
intézendők.

csendörség köröző levelet adott ki a titokzatos 
eltűnés ügyében.

— A leányearylet január 2-án a Korona 
szálló nagytermében. 5 órai kezdettel tartja meg 
tea-délutánját. A vezetőség kéri a hölgyeket, 
hogy ugyanolyan egyszerű öltözékben jelenje
nek meg, mint a tornacsarnokban. Az előadás 
tartama alatt rendes székek lesznek és a kis
teremben terítenek teához. — Báró Babarczy 
Jánosné felolvasást tart az amerikai asszonyok
ról, Gergelyfy Endre gordonkázik, Zoltán Béla 
pedig (Debreczenböl) bohózatot ad elő. A be- 
lépti-dij egy korona. A jouron az egylet véd- 
nöknöje gróf Vay Gáborné grófnő is jelen lösz.

—- Kérelem a postam ester arakhoz,. 
Gyűjteményem kiegészítése céljából felkérem 
az igen tisztelt postamester urakat, hogy ha 
van készletükben olyan, a m. kir. postakincstár 
által 1905/;6-ban kiadott és forgulomha,i levő 
12 filléres. 12-ös fogazata béli/eg, amelynek víz
jele minden bélyegen látható és oldalnézetü 
koronát ábrázol; szíveskedjenek abból bármily 
mennyiséget használatlan állapotban, utánvétel
lel címemre beküldeni. Szívességüket előre is 
megköszönve és bármely viszont szolgálatomat 
felajánlva maradtam hazafias tisztelettel: Hlatky- 
Schlichter Gyula, a „Szabolcs* szerkesztő-tulaj
donosa.

Szabolcsvárrnsgye és a vidék
legnagyobb 

m^gbi^ható. 
legolcsóbb,

e i í o p a n g u ,

Sándor Rezső
áza, Városház-utca 3 sz.

N a g y  v á v l S L S ^ t é K ' b a . n :

j e g y g y ű r ű k ,
arany lánczok,
a r a n y  ó r á k,

brílliant és gvém ánt ékszerek, 
e z ü s t  evckészletek, 
tá lc á k , 

t  í l s i l c . ,  
gira  udolok, 

készle tek,
C hina e z ü s t

disz és háztartási cikkek, 
Mesés olcsó árak.
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1910. január 1. S Z A B O L C S
— Frater-est. Fráter Lóránd, amiként már 

jeleztük, január 8-án Vajdics Sári hárfa-művésznő 
és Keinek Frigyes zongoraművész közreműkö
désével hangversenyt rendez a Koronában. A 
műsor igen érdekes és általános érdeklődés 
mutatkozik iránta. Jegyek már most válthatók 
6. 5, 4 és <3 koronájával Borbély Sámuel könyv-
kereskedésében.

— Ö'/.tömiijak a debreczeni kereske
delmi és Iparkamaránál A kereskedelemügyi
m. kir. miniszter úr megbízásából a kamara 
közhírré teszi, hogy a Festi Magyar Kereske
delmi Bank által 1892. évben alapitottt 30,000 
koronás külföldi tanulmányútra szánt ösztöndíj
nak rendelkezésre álló kamatai, vagyis összesen 
2700 korona ezúttal féle részben, vagyis 1350 
korona összegben kereskedelmi akadémiát vagy 
l'elsö kereskedelmi iskolát kiváló eredménynyel 
végzett egyén részére, fele részben pedig ugyan
csak 1350 korona összegben felső ipariskolát 
kiváló eredménynyel végzett egyén részére 
adandó ki. Ezen két ösztöndíj föltételei a kö
vetkezők : Az ösztöndíj elnyerése iránt folya
modhatnak oly ifjak, kik valamely kereskedelmi 
akadémiát vagy felső kereskedelmi iskolát, illetve 
valamely hazai felső ipariskolát jeles eredmény
inél végeztek, mely körülmény érettségi, illetve 
az intézettől nyert bizonvitványnyal igazolandó. 
A folyamodványban megjelölendő azon a kivi
teli kereskedelem körébe tartozó speciális isme
ret, illetve azon ipari ismeretág, melynek 
elsajátítása vagy kibővítése végett az illető a 
tanulmányutat megtenni szándékozik. Felemli- 
tendök folyamodónak eddigi gyakorlati műkö
dése továbbá nyelvismeretei és a tervezett 
tanulmányút programul ja es időtartama. Végül 
megemlítendő, hogy folyamodó mikép véli szer
zett ismereteit és tapasztalatait tanulmányútja 
befejeztével itthon értékesíthetni. Oly pályázó, 
ki jeles iskolai képzettség mellett az elsajátí
tandó speciális ismeretek körében már elméleti 
vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivatkoz- 
hatik es ezt igazolni képes, valamint kellő nyelv- 
ismeretekkel is bír, az ösztöndíj odaítélésénél 
előnyben fog részesittetni. A pályanyertes tanul- 
mányutjáról jelentést tenni tartozik. A fentiek 
figyelembe vételével készítendő folyamodványok 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz in
tézve, a kereskedelmi és iparkamarához 1910. 
évi január hó 15-éig nyújtandók be.

— Különféle A napokban ülte meg az 
Aradi Közlöny 50 éves jubileumát, ami ritkaság 
egy vidéki lapnál. — Portugáliában és Spanyol- 
országban nagy árvizek vannak. — Hódmező
vásárhelyen Fejes Péter fogadásból megivott 
egy hajtókára IV2 liter bort és rögtön meghalt. — 
Newvorkban olyan hóvihar volt, aminőre 20 
esztendeje nem volt példa. A székesfőváros, az 
ürömvölgyi elemi iskolában kisérletkép minden
nap orvosi ellenőrzés mellett rendszeresen 
mosatja a növendékek fogait. Itt sem ártana, ha 
behoznák. — Károlyi Lajos tótkomlósi vadász- 
területén 8-an egy nap G125 fácánt, 150 nyulat, 
53 foglyot, 3 üregi nyulat lőttek. Mit szól ehez 
a tömeges puskázáshoz az állatvédő egyesület? 
— A gallipoli Sacré Coeur szerzet, amely Rá
kóczi Ferenc hamvai felett őrködött, anyagi 
zavarokkal küzd. Adományok a Budapesti Hír
laphoz vagy lapunkhoz küldhetők. — Az aradi 
vesztőhely sorsjegyeinek húzása jan. 8-án lesz. 
Felkéri ezekből a vezetőség a sorsjegygyei bíró
kat a vételi árnak azonnali beküldésére. — A 
Máv. 90G—9. években 402 milliót fordított be
ruházásokra.

— A nó'egylet bálján január 5-fn, mint 
értesülünk, Kis Béla debreczeni jóhirü cigány
prímás fogja a talp alá valót húzni teljes zene 
karával. Az előkészületek lázasan folynak úgy, 
hogy a bál sikere már előre biztosítottnak látszik. 
Páholy jegyek még kaphatók Jakobovits Fanny 
k. a. dohány tőzsdéjében.

— Uzsonna hangverseny a Pannóniában. Van 
szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
vasár- és ünnepnapokou d u. 4-től 6-ig a 
Pannónia kávéházban uzsonna hangversenyeket 
rendezek elsőrangú cigányzenével. Az első 
hangverseny vasárnap, január hó 2-án lesz. 
Tisztelettel: Grósz Ödön.

— Ali-Baba é> a 40 rabló. E népszerű, 
bájos török mesét mutatja be az Apolló-szinház

e heti műsorában. E gyönyörű szines, pazar 
baletekkel nagyszerű látványosságokkal tarkított 
képsorozat különösen az iijuságnak de felnőttek
nek is kitűnő szórakozást nynjt s a hol műsorra 
veszik, mindenütt telt házak előtt adják elő. 
E filmszallag a Pathégyárnak egyik legsikerültebb 
alkotása. Kiemelendő még: A 3 bűn! Szintén 
igen szép, fantasztikus szines látványosság A 
műsor többi számai mind humorosak. Az e heti 
előadásokon végig kacagástól fog harsogni az 
Apolló nézőtere. Csak egynéhányat említünk 
meg a szinrekerülö kacagtató képekből: Ferike 
álma. Tréfás gyermektörténet. Müvéssek tréfája 
A bedugott kémény. A  hipnotizált vőlegény] Ál ind 
igen jó bohózatok. Miss üelena vendégei! Eredeti 
amerikai burleszk komikum. Balettáncos malac. 
Óriási, könnyeket fakasztó bolondság. Műsoron 
kivül be lesz mutatva nehány igen érdekes, 
eredeti amerikai szines fénykép, mint kiváló 
újdonság, Előadások mint rendesen. Szombat, 
vasárnap d. u. különleges gyermekelőadások.

— Gyermek m atiné az Apollóban. Az 
Apolló-szinház csütörtökön, január 6-án délután 
T 2 4 órakor, félhelyárakkal, gyermekmatinét ren
dez, kizárólag az intelligensebb és az egész 
apró gyermekek számára. A gyermekmatiuén 
színre kerülnek csakis gyönyörű szines tündér
mesék és tanulságos gyermektörténetek, melyek 
az egész lejátszásuk alatt végig lesznek mesélve, 
illetve magyarázva. A gyermekmatiné másfél
óráig fog tart mi, úgy hogy a vidéki látogatók 
még az este beállta előtt haza utazhatnak. A 
gyermekmatinén be lesz mutatva nehány. a 
gyermekszépségverseny részére készült művészi 
felvétel is.

— Karácsony Ünnep. A napkori állami elemi 
iskola tanítótestülete emlékezetes karácsony ün
nepet rendezett az iskola tanulói számára. 23 án 
délután az iskola növendékei részére pásztor
játék rendeztetett. 24-én délután 3 órakor az 
iskola egyik termében felállított s gazdagon 
díszített karácsonyfa köré sereglett a gyermek
sereg, hol alkalmi karácsonyi ének. az iskola 
igazgatójának lelkes beszéde után kiosztatott a 
gyűjtésből a szegény tanulók részére beszerzett 
ruhanemű. Összesen 45 gyermek láttatott el 
lábbeli és felső ruhával, mig mintegy 200 
gyermek a karácsonyfáról részesült kedves 
ajándékban. Nem mulaszthatja el az iskola 
tanítótestülete, hogy a nyilvánosság előtt köszö
netét ne fejezze ki azon Jótevőknek, kik kegyes 
adományaikkal hozzájárultak a szegény tanulók 
felruházásához; kik közül Kállay Leopold gond
noksági elnök 20, Bodor Zsigmond nagybirtokos 
40, Hartstein Ant' 1 birtokos s gondnoksági tag 
10, Kellner Jenő es Lerner Mór bérlők 10—10, 
Napkor község képviselete Simák István községi 
jegyző gondnoksági ügyvezető alelnök közben
járására 50, a gondnokság a múlt tanévi mu
lasztási birságból 40, többen 1 - 2  koronával 
áldoztak a jótékonyság oltárán. A tanítótestület 
előterjesztésére a gondnokság hozzájárult, hogy 
ruhanemű segélyben részesittessék a helyi róm. 
és gör. katli. iskola 2 —2 tanulója is. Kiosz
tatott 15 pár lábbeli. 20 drb. télikendő és 12 
drb. fiú felső ruha. Este 5 órakor az iskola 40 
növendéke szép műélvezetben részesítette Nap
kor község közönségét. Egyik tantermében fel
állított szépen díszített színpadon előadták a 
gyermekek „Három királyok s karácsony az 
égben“ cimü pásztorjátékokat, oly szép sikerrel, 
hogy a jelenlevők meglepetésüknek számtalan
szor kifejezést adtak s az előadásban részt vett 
gyermekek szülei meghatottságukat titkolni nem 
tudták. E pásztorjátékok ügyes rendezése a 
tanítótestület egyetértő munkájának eredménye, 
azonban a szükséges jelmezruhák s díszletek

1 előállítása Fekete Ilona tanítónő fáradhatatlan 
munkássága s kiváló Ízléséről tett tanúságot. 
— Köszönetét mond a tanítótestület mindazon 
szülőknek, kik a mostani nehéz megélhetési 
viszonyok között oly szívesen szerezték meg 
az előadó gyermekek részére a nem csekély 
összegbe kerülő jelmez ruhákat. Ez előadást 
ismételni kell. A tanítótestület nevében Dömötör 
Ferenc, igazgatótanitó.

=  A Divat Szalont, első és legszebb as- 
szony-ujságunkat ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Minden családfő a legteljesebb megnyugvással viheti 
be otthonába, mert e díszes kiállítású, tartalmas és

5

érdekes füzetekben minden kéthétben igazi jóbarát 
előtt nyitja ki a kapuját. A Divat Szalon oktatója, 
segítője és mulattatója minden asszonynak, minden 
lánynak és a takarékosság, a szorgalom, az otthon 
szeretete, megbecsülése, a gyermekgondozás meg
könnyítése és a legnemesebb szellemi szórakozás az, 
a mivel olvasóit elárasztja Közleményei fölött nem 
kisebb írónő, mint Szabóné Nogáll Janka őrködik 
és munkatársainak díszes névsorában ott vannak 
mindazok, kik e lappal egyidejűleg — huszonkét 
esztendő alatt — lettek az olvasóközönség kedvencei 
A divat, melyet magyaráz, józan, komoly, a magyar 
gazdasági viszonyokhoz illő, és a mi szellemi fej
lettségünkhöz van mérve minden olyan cikke, mely
nek célja az, hogy a leánynevelést befejezve kész, 
tudatos, deiék háziasszonyokat állítson az otthon 
élére. Ezeknek szánja az otthon varrott ruha, az 
otthon készített műtárgy dicsőségét, ellátván olvasóit 
az ingyen-szabásivek, munka-rajzok minden fajtájával 
és az ingyen mellékletképen megjelenő gyermekujságot, 
melynek az a célja, hogy fi atal anyák nem csak 
a gyermekek ruházását könnyen megtanulhassák, 
hanem, hogy gyermekeikkel foglalkozzanak is. A 
Divat Szalon dús és értékes közleményeit gyönyörű 
képek tarkítják s rendesen két művészi kivitelű szines 
divatkep képezi a füzet csinos és tartós boritékát 
A Divat Szalon kiadóhivatala: Budapest. V. Eskü-ut 
5. sz — mindönkinek szívesen küld mutató számot, 
az előfizetési árak feltüntetésével együtt, melynek 
csekélysége szinte szembeszökő a lap pazar és tar
talmas kiállítása mellett Egész évre 12 korona, 
félévre G korona és negyedévre 3 korona.

— A*'íejté-. A pénzügyigazgatóság iroda
szerek szállítására árlejtést tartott 28-an, ame
lyet Borbély Sámuel helybeli könyvkereskedő 
nyert el, mert legolcsóbb ajánlattevő.

— Uj füzetek. Megemlékeztünk annak 
idején, hogy Duszik Lajos ev. lelkész szatmári 
beiktatása alkalmával Paulik János nagyhatású 
beszédet mondott október 24-én. Ez a beszéd 
most közkivánatos füzetben is megjelent.

Gáti Béla kir. főmérnök gyors távíró
jával már foglalkoztunk is a torlódás megszün
tetése szempontjából szükségesnek jeleztük az 
aránylag olcsón kivihető rendszernek a főbb 
vonalakon való meghonosítását. Ez a barretter- 
rel dolgozó rendszer ismertetője megjelent most 
a Magyar Mérnök és Épitész Egylet Heti Érte
sítőjének 1909. évi 44-ik számában és külön 
lenyomatban megküldi azt a feltaláló az érdek
lődőknek. Gime : Budapest, telefon központ.

— A budapesti bőripari kiállítás ked
vezményes jeeyei. Tudomására hozza az érde
kelteknek a debreczeni kereskedelmi és ipar
kamara, hogy az 1910. évi január hó 9-én a 
technológiai m. kir. Iparmuzeumban megnyitandó 
bőr és cipőipari kiállítással kapcsolatos ezen 
iparágak köréből rendezendő tanfolyamokon való 
részvétel megkönnyítése céljából a miniszter 1909. 
évi december hó 15-én kelt rendeletével az érde
kelt iparosoknak vasúti utazási kedvezményt nyúj
tott. A kedvezmény a tanfolyamokon résztvenni 
akaró Budapestre és vissza utazó iparosok, 
iparossegédek és tanoncok, beleértve az vala
mely bőriparral vagy annak rokon iparágával 
foglalkozó, vagy iparossegédek gyanánt alkalma
zott nőket, de az iparosok nejeinek és más női 
hozzátartozóinak kizárásával, a jii. kir. állam- 
vasutakon és a kezelésük alatt álló Leiyi érdekű 
vasutakon a lakó helyükhöz legközelebb fekvő

| vasúti állomásról Budapestre és vissza a szom
szédos forgalmú viszonylatok kivételével a 
személy és vegyes vonatokon a II. kocsiosztály
ban a III. osztályú egész jegygyei, a III. kocsi- 

| osztályban pedig 1IJ. osztályú féljegygyel utaz- 
| hatnak. Az itt követendő eljárás a következő:
I A tanfolyamon résztvenni akaró iparos jelent

kezik akár a Kamara utján (az egyöntetűség és 
: egyszerűség kedvéért célszerűbb a Kamara ut

ján) a Technológiai m. kir. Iparmuzeummal. 
Ekkor részére a m. kir. Államvasutaktól nevére 

! és lakóhelye megjelölésével kiállított kedvez
ményesáru jegy szereztetik. A behivót és jegyet 
ezután egyszerre és közvetlenül kapja meg az 
illető iparos. A kiállítás látogatására és tanul
mányozására fölránduló iparosok részére a ke
reskedelmi Miniszter Gr rendelete alapján leg
alább 5 főből álló csoportokban együtt utazó 
iparosok, iparossegédek és tanoncok vehetők 
igénybe a fentebb is kijelölt utazási kedvez-

| N e  tétovázzék, ha  fáj a

|  fe je ,  hanem  használjon  azonnal B e re tv á s  p a s li l lá t ,
amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást 
elmulasztja. Orvo- 4 .Q A  Kapható minden gyógy-
sok által ajánlva. " *  ** 1 szertárban. — Készíti :

Boréivá* Tam-ta syóff.vsze >•«>*/. Kispesten.
!! 3 dobozna! in gyen  posta i szá llítás . !!

I
i
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monyt. A jegyek beszerzése ugyanoly módon 
történik, mint ily esetekben eddig is.

— \ */;• UndoktHliif bevezetése ügyében 
Nyíregyházán is mozgalom indult, amelyről 
most türvenytervezetet készített az országos 
közoktatási tanács, amely lehetővé tenné annak 
Nyíregyházán való felállítását.

Közbiztonságunk Hatkay József fénycs
őikéi lakos esténként a vonatokra lövöldözött, 
mig a esendőrség ki nem nyomozta. — Domb- 
iádon veszett kutyák garázdálkodnak s eddig 
sok jószágot és több embert megmartak. — 1 
Ajakon Felhő József gazdalegényt Laskovics 
József és P. Takács István agyonverte. -  Tisza- 
eszláron pedig Ragály Mihályt verte össze súlyo
san egy 12 tagú társaság.

— Boncolás. Nagy Miklós bádogos tanuló 
felakasztotta magát, mert a rendőrség lopás 
miatt eljárást tett ellene folyamatba. A Nép
szava úgy tüntette fel a dolgot, hogy a tanuló 
Papp Dániel rossz bánásmódja miatt lett ön
gyilkos. A hullát felboncolta egy bizottság, de 
külső sérüléseket nem talált rajta.

— Öngyilkossági k ié r le l Pristyák Ilona 
háztartásbeli lány, atyjának, Pristyák Jánosnak 
a lakásán magára lőtt. Sérülése nem súlyos.

— Átvétel. A kisvasutakat tudvalevőleg 
30 évre bérbevette a budapesti részvénytársa
ság villamos és közüli vállalatok számára. Az 
átvétel az újévben az évi zárlattal kapcsolato
san fog megtörténni.

— Bemutató Szerdán bemutatta Szatke j 
Ferenc mérnök repülőgépjének modelljét váró- I 
sunkban. Érdekes újítás rajta az, hogy a szár- | 
nyakat veszély esetén gázzal tudja megtölteni, \
tehát motor romlás esetén sem zuhan le vele. í

i
— Felszólalt*. Az államvasutak díszesnek 

nevezett uj állomása végre elkészült és kezd 
odaki rend lenni. De mint minden uj dolognak, ! 
úgy ennek is vannak ferdeségei. Sokaktól hal- ! 
lottam már, de magam is tapasztaltam azt a 
visszás helyzetet, amelyet minden átutazó ta- j 
pasztái. A vonatok most ugyanis az uj állomás j 
túlsó végénél állanak meg. Az utasokat ennek | 
dacára arra kényszerítik, hogy az uj és régi i 
épületek előtt végig menve jussanak ki a peron- ' 
ról. hogy az utcai oldalon ugyanezt a hosszú 
utat megtéve mehessenek be a várótermekbe. 
Ez csupán 672 lépés, tehát több mintegy fél- 
kilométernyi utat jelent. Es az a legrosszabb a 
dologban, hogy a távolság a csomagot hordók 
előtt sem rövidül meg. A visszásságon pedig 
segíteni lehetne, ha megengednék az uj épület 
déli végénél való átjárást, ami Vio-edét sem 
tenné a mostani útnak. Panaszkodnak arra is, 
hogy az állomások távolsági táblázata és a kis
vasút menetrendje sem látható az uj állomás
ban. Tisztelettel A. V.

— Magyar címer a vasúti kocsikon. A keres
kedelemügyi minisztérium már régebben elren
delte, hogy a noáv. összes kocsijaira fessék reá 
a magyar cimert. A címerrel ellátott kocsik 
immár forgalomba kerültek s mindenütt feltűnést 
keltettek. A címer piros-zöld színű fehér mező
ben és igen jól fest a kocsikon. Ilyen címeres 
vasúti kocsik vannak a német, olasz és orosz 
vasutak összes vonalain.

— Nyilvánoa kttszttnet. A helybeli izr. Nő
egylet a nyíregyházi kereskedőktől 480 koronát 
kapott uj ém ajándék megváltás címen Fogadják 
erte hálás kőszönetünket. Au elnökség.

órák és ékszerek,
valódi ezüst, chinai és angol ezüst dísztárgyak, 
evő eszközök, alkalmi ajándékul igen jutányosán 
és felelősség mellett beszerezhetők Vrabecz 
órás- és ékszerésznél. Nyíregyháza, Iskola-u. 8.

— Perzsa szőnyegek vagy választékban érkez
tek és jutányos áron kaphatók Hofmann j 
Arthurnál a Bazár épületben.

Bottschllg-féle tearumok, legjobb minő- | 
ségü kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint ! 
bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÜR fűszer- j 
kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, - -  J 
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle tökének, | 
játszókártyák és hegedühurok legolcsóbban áru- 
sittatnak.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Dcbreczcnen keresztülntazók és arany ezüst 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók figyelmét felhívjuk a Löfkovita Art- 
hur és Társa arany, ezüst, éra és ékszer 
aiu üzletére, mely Magyarországon a leg
nagyobb s Debi ec. énben a Piac-utcán vau.

—  Báli és alkalmi ujeonságok legnagyobb 
választékban kapható Ungár Lipót divatáru- 
házában N y íre g y h á zá n .____________ _
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T e m p lo m b a n .
Irta: JN urnán A lb e r t .

Imádkoznak a templomban 
Ifjak, vének, gyermekek,
Bús- fájdalmas melódia 
Bánatosan kesereg.

Minden szem a könyvbe melyed,
Ima rebeg minden ajkon.
Csak egy ifjú all mélázón, 
tí gondolata elszáll titkon . . .

Valahol egy kis leányka 
Tán épp igy all a templomban,
Szótalanul fohászkodik
És a szive meg-megdobban . . .

A Makkabeusok női alakjai.
I- ta : DR. SILBERFELD JAKAB.

Folyt és vege
Matátiász főpap feleségéről nem tesz emlitést a 

történelem, de gyümölcséről megismerhetjük a fát és 
névtelenül is a kegyeletcs elismerés virágaival díszít
hetjük emlékét, mert fiának lángbuzgalma, csodás 
hősiessége egy olyan anyát sejtet, akit méltán lehet 
a Gracchusok anyjával, Cornéliával összehasonlítani.

A Makkabeusok diadalai, a templom felszen
telése után egv uj korszak hajnala derengett Jákob 
házára, az önnálló kirá yság fényes epochája a 
Makkabeusok dinasztiájának, uralma alatt. Mint ez 
mindig történni szokott, a veszély és a kétségbeesés 
fokozza a férfiúi kiválóságokat, a nagy idők nagy 
embereket hoznak felszínre, mig a nyugalom és a 
hatalom birtokának tudata elkorcsositja a héroszok 
ivadékait. Makkabi Júda még halálmegvetéssel harcolt 
a hazáját leigázó. vallását elnyomó zsarnok ellen. 
Utódai már a megalkuvás politikájával kacérkodtak.

Egészben véve még kiválóbb nőalakot mutathat 
fel a Hosmoneusok, vagy Makkabeusok uralkodó- 
báza Az egyik Salome Alexandra Jannai Sándor 
özvegye. Ez mint királynő fi évig uralkodott és igen 
ügyesen kezelte a kormányzás gyeplőjét Ravasz 
asszonyt hiúság és cselszövény jellemzi e hölgyet. 
Mindenekelőtt, hogy népszerűséget szerezzen magá
nak. a fanatikus farizeusok pártját támogatta erősen. 
Jól megérezvén, hogy az álszenteskedő farizeusok 
irányzatának elhatalmasodása a nép széles rétegeit 
alázatosabbá, sorsában jobban beletörődővé teszi és 
az ilyen neptömeget sokkal könnyebb saját kénye- 
kedve szerint idomítani, miat a felvilágosodott, gon 
dolkodó értelmiséget Volt neki két fia. Az egyiket, 
a kitűnő tehetségű, tetterős Aristobulost eltávolította 
az udvartól, mert féltette tőle a hatalmat. A másik, 
Hyrcan, egy gyönge, gyámoltalan, minden képzettség 
nélkül való, végtelenül rest ur vala. Ezt megtette 
főpapnak. . Szóval zseniális asszony volt ő az 
Ur előtt

Most következik az utolsó női Makkabeus 
ivadék, a szerencsétlen Mariamné, gyönyörű szép 
asszonya a szenvedésnek és a fájdalomnak A viszo
nyok uj alakulata, politikai érdekek őt a rómaiak 
kegyeltjének, az iszonyú Heródesnek hitvestársává 
tették. A gyászos asszony élete valóságos kínszenve
dés volt az állatias férj mellett És az a sajátságos, 
hogy Heródes, korának ez a Vili. Henrikje rajon
gással szerette nejét, annyira szerette, hogy két 
ízben meghagyta, hogy ha előbb találna meghalni 
mint a felesége, akkor ezt halála után azonnal öljék 
Mariamné, ez a balsors gyermeke, aki saját anyját, 
nagyatyját, testvérét látta meghalni a saját férjének 
rendeletére, irtózott a veres zsarnoktól Férjenek leg
hűségesebb szolgája, Szoeme maga árulta el Heródes 
rettenetes parancsát A szörnyalak értesülvén az áru
lásról, nejét hűtlenséggel vádolta, hogy szolgájával 
összejátszva az ő élete ellen tört.

.így tehát vesztőhelyre vezették Júda legszebb 
asszoyát, a nép büszkeségét és bálványát, a Hasmo- 
neus házbeli fejedelemnőt. Szilárd önuralommal lépett 
a vérpadra, gyengeség és asszonyi félelem nélkül, 
méltóan nagy őseihez. Mariamné mintegy jelképe 
volt Júdának, mely alattomos cselszövések és szen
vedések által a hóhér bárdjának szolgáltattatott ki.“ 
(Graetz j

Mariamnéval letűnt a Makkabeusok utolsó női 
alakja és egyszeresmind sírba szállott a zsidóság 
önállóságának reménye is.

Gördüljön le a függöny a gyászos események 
és a becsületünkre váló női jelenségek mögöit. Ezzel 
bezártuk a makkabeusi korszak ténylegesen szereplő, 
avagy csak a fantáziában élő női alakjainak, soro
zatát. Látszik, hogy igaz, vérből, húsból való szemé
lyek ők, de akikben van szív és lélek is. Fény és 
árnyoldalaik, erényeik és botlásaik a zsidóságnak 
talajában gyökereznek és a hagyomány kegyelete 
rokonérzés emlékezetével fordul feléjük A Chanuka- 
láng fénye szelíden inbolyogva felébreszti a késői 
unokák hűtlenségének érzelmét és mintegy lángnyel
vével a letűnt évezrek eseményeihez vezetve arra 
tanít, hogy a mai női nemzedék tagjai kövesek a 
Makkabeusok példáját, legyenek erősek a szerétéiben, 
kitartóak a hűségben és buzgók a vallás ápolásában 
A női kebel állhatatossága táplálja örökké a minden 
jó kútfejének a hamisítatlan vallásos érzésnek Vesta 
tüzet, hogy éljen Jábob háza és örökké viruljanak a 
Makkabeusok utódai.

ji Boldog ú jév e t k ivárn iuk  vendégeink
nek é* ö*tnf rő se iukneL . —  köszönetét 
m ondva edd gi szíves p á rtfo g ásu k ért.

K iváló  t sz te le tte l
16-1-1 Nebenmayer és Salamon.

A „K iskorona" m élyen t is z te lt  ven
dégeinek  ez ú ton  k ivan  boldog ú jévet

Fried Salamon,
15—1 — 1 vendéglős.

Orvosilag ajánlva. Vese és hóiyagbajoKnál, a 
vesemedence idült hurutjainál, hugykő és fővény- 

í képződésnél, a légutak és a kiválasztó szervek 
hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak bizonyult.

F ő r a k t á r :

Wassermann Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcellón  

nagykereskedőnél Nyíregyháza,
5 9 8 -1 0 — 10

ooooooooni^ooooo
S Í R K Ö V E K
mindenféle alakban és nagyságban 
legolcsóbb Arak mel

lett kaphatók i

FührerZsIgmondFiainál
537—52—50 Nyíregyházán,

V árm ag y eh áz-u to a  5 -d ik  szám .

: LI GHTMÜNN VILMOS
i í ezég ajánlja
| Nyíregyházán, Széchenyí-tér 3. szám
j ; saját háznál épült, dúsan felszerelt gép- 
j j raktárát, mindennemű különleges — leg- 
’ j kedveltebb — gazdasági gépek és gőz- 
i j ekék beszerzésére.

Nemkülömben sok évi — és tekintélyes 
|j — összeköttetései folytán külön jelzálog
ja banki ügyosztályt vezet ingatlanokra 
| ; nyújtandó legelőnyösebb törlesztése* köl- 
j* csönök megszerzésére, birtokok eladása 

! parcellázása és ilyenek bérbeadási 
ügyvitelére.
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Ó v s z e r e k  í
\ alodi francia és amerikai 

gyártmány!
Orvosilag ajánlva. Feltétlen biztos

Eredeti csomagalásban 
Áfák

12 db finomminőség K 2— 4 
12 db francia gyártm. „ 6 — 10 
12 db eredeti amerikai, 10— 1 2 
Capo* american rövid „ 4 — 6
Halhólyag i 2 db finom „ 6 — 10 
„Non plus ultra" 12-16

Mintagyüjtemény czélszerii összeállitásban
12 db K (j—, 25 db K 8—

Női óvszer „Pesarium oclisium“ K 3—5 
Sérvkötő valódi angol acélrugóval K 7—10 
Cs és kir. szab. Kele'i-féle pneumatikus 
pe lottával egy oldal K 12— két old. K 24— 

Óvakodjunk silány utánzatoktól!
Suspensor (h relartö) darabja K 1 2.40
Havibaj-kötö darabja 5 11 
Haskötő darabja K 7—24 Gummi görcsér- 
harisnya darabja K 3— 12 Irigator teljesen 
felszerelve, darabja K 5 9.
|i; I „Autó vaginái spray" a legmeg- llj | 
üj ' bizbatóbb női óvszer K 15. ü j ■
Szétküldés titoktartás mellett. 20 koronán 
felüli rendelésnél 20°/o árkedvezmény. Képes 

árjegyzék ingyen és bérmentve.

T7"TjVr Tj'rPT T Sumiáruk és beteg'
X  i .  t J  • ápolási cikkek gyára.

Budapest, ív., Koronaherceg-utca 17

á m
hatása van már 2 —3 n >pi használat után a

Lányi
féle - LILIOMTEJ-GREMffi! 33*

eltünteti a szeplőt, mijfokot, pattanásoké és a 
bőrt bársonysimává és üdévé teszi.

1 tégely ára 1 korona

1 drb Liliomtej szappan 1 korona.
1 üveg Lányi liliouitej mosdóviz 1 K. 20 f. 

1 doboz Ilona pouder 70 fillér.

K a p h a t ó :

L á n y i  Dezső
„Magyar Korona44 gyógyszertárában

a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

M u s g r á v e - f é l e
eredeti

Irischikályha
legjobb folyton égő kályha. 
Minden nagyságban 80-tól 
3200 köbméter fűtőképes
ségig. Chr. Girnis kályha- 
gyáros Dídenbac.li lerakata

Wirtschafter Ármin
vaskereskedő c-'vnél 

Nyíregyházán.

1

1! A magyar újságírás szenzációi !!

A magyar közönség legkedveltebb lapja.
A 48 as eszmény és a magyar nemzati törekvések 

egyetlen hű és kérlelhetetlen szós ólája.
_ n*«Sií :s. z i?  : Felelős szerkesztő :
B R A U N  SÁ N D O R  H A C S E K  GÉZA

N a p o n k i n t  150.000 p é l d á n y !
Egy 6zám : 2  krajezár,

A. INtip e lu lixetc^ i ára  :
Egész évre . 16.— K ] Negyedévre . 4.— K 
Felévre . . 8 .— K ] Egy hónapra 1.40 K

A N A P  apróhirdetési levelezőlapja
10 s z ó i g ...................jiiice
2 0  s z ó i g ...................50  fillér
4 0  s z ó i g ...................1 korona

—  Kapható minden hirlapelárusíó helyen. —

FIDIBUSZ
:: A legkitűnőbb m agy ír  élclap! ::

Páratlan népszerűség !
Remek szöveg ! Pompás képek !

Mesésen olcsó !
—  E g y  s z á m  6  k r a j e z á r .  —

A Fidibusz előfizetési ára :
Egész évre 6'— K I Negyedévre 1 50 K 
Félévre 3 — K | Fgy hónapra —-50 K 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal :

Budapest VIII,, K5kk $:ilárd*u. 9.
A FIDIBUSZ

1905/6., 1907., 1908. és 1909. évfolyamai
d i s z k ö t ó s b e n

kapható. Egy-egy kötet ára 5 korona. 
Mind a négy kötet egyszerre való meg - 
rendelésénél 20°/o engedményt adunk.

I

A Z • /u j e v i
ünnepek alkalmából feihivom a t. vevőközönségnek 
figyelmét, mélyen leszállított árakon beszerezhető

----------  a j á n d é k  t á r g y a k r a
férfi, női fehérnemüek, blousok, siphonok, sz >rm e 
áruk, diszkötények, keztyiik, és nagyválasztékban 
ZZZZ mindenféle bőráruk és kézimunkákra ____

KLEIN  H E R M Á N úri és női divatüzlete 
Hoche-czukrázda mellett.

Szól öolt vány,
szőlővesszőről és borról nagy képes árjegyzékemet

= - —  I N G Y E N  =

és bérmenlve küldöm meg, a ki címét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 
akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést 
s e mellett sok szölőkép van benne Szőlőolt
ványokból és más egyéb!) európai és amerikai 
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Dela- 
waréból állandóan több millió készlet eladó, 
olcsó ár mellett. Több ezer elismerő levél, közte 
több hercegi és grófi uradalomtól.

Cim : Szűcs Sándor fia, szőlőtelepe,
Bihardicszeg.

biztonsági gyors!
Tűzveszély kizárva.

Ha felborul, elalszik.
Szesz ki nem folyhat. Szeszfagyasztásban igen 

takarékos.
Kapható minden jobb vasáru és háztartási cik

keket árusító üzletben.
Ha valahol nem kapható, szíveskedjék hozzánk 

fordulni.
Képes prospectus ingyen és bérmentve.

R O P S  Fámáru Rászy.-Társ.
— BUDAPEST. V., Külső-Váci ut 74/55. — 

Helybeli e lárusítók  :
Ruzsonyi Pál, Fleiner Lajos, Schwartz Adolf, 

Wirtschafter Ármin, Kovács András.
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Karácsonyi és njéíi §  
ajándéknak m

a legrégibb és legkisebb kép után ®  
is élethü életnagysága

m

készít, valamint modern fényképe
ket és levelezőlapokat a legszebb 
kivitelben a legolcsóbb árban :

Maiachovszky István
fényképész

Nyíregyháza Iskola-utca 3.

S í r k ő  vek
10 százalékkal olcsóbban mint 

bárhol
Goldberger Dávidnál,

N y íreg y h áza , V asúti u t 20.

Í m noj nagy tömegben érke- 
IIIUul zett fiú öltönyöknek 

való kelmékre a nagyérdemű 
: : közönség figyelmét felhívom : : 
Nagy választék valódi angol és 

honi gyapjúszövetekben.

G U M I  NEKI,



8 S Z A B O L C S 1910. január 1.
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l e g e l s ő  

g y á r tm á  n ya i
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® a r í d m a n n i n d o r - t ó i : :

Nyíregyházán. (Városi palota)

Az e red e ti és k ivételes 
alkohol m entes Va r í ü m

Dralle-fele

á
világító toronyban

alkohol mentes virágillat le.v'A

Utim/sit visk/Htilasitaiiiló !

orgona, ibolya, rózsa, nárcis, ílieder, heli- 
otrop, vesteris. — Csodálatos azonossága 
a természetes virágillatnak. — Egy szí rü 
' . • . és igen csinos kiállításban. . • . •

Ajándéknak igen alkalmas.
Midcnütt kapható. Ára 4 kor. Ibolya 5 kor.

Georg Dralle Hamburg.
Újdonság! Dralle-féle Narancs-illat tokban.

Eu de Cologne alkoholmentes P80 K.
Gyári raktár; M. Hoffmann & Co Teschen a d E.

* * * * * * * *  M I K I
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Szabolcsvármegye legnagyobb

=  bútoráruháza =
Nyiregyházán, a torvényszét: mellett.

Legújabb stílű palissander, mahagóni és 
feher fényezett halé és ebédlő berendezé
sek. Angol úri- es női sálon garnitúrák. 

Ebédlő díványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond
535—52—54
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leni, f i i ,  fici,
védjegyü

női sárcipők a legjobbak kor 3-20 
BLIMBERGNÉL.

J J
Egyedárusitás Braun-féle

k á l y h a e z ü s t

m

folyt onégő Meidinger és

vaskályhák
franc a és német takaréktü/he- 
lyek kál liaernyök, káljhatálcák, 
szenes bödönök, fáskosarak, ol
csóbb és díszesebb kivitelben.

Kerítés sodronyfonat
minden lynkbőség és drótvas ag- 
ságban tüskés huzal, sodrony bur- 
gon-ako-arak, répakieme'ő és 
répahányó villát, répaháutó ké 
sek, vili íny sengő felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, löltények, kon}ha és liáz- 
felszerelések. — Répa- és szecska- 
vágók, ekék és minden a vas 
szaknnhoz tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.

i

FLEINER LAJOS vastereskedönéi
Nyíregyházán

(,Korona"-épület, Pazonyi-utca.)

Legtökéletesebb!
Szilárd szerke
zet. — Könnyű 
.•. kezelés 
Kivánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Megtekinthető
BRiTZ M IKSA

urnái
NYÍREGYHÁZÁN, 
:: Iskola-utca 3. ::

Magyarországi 
vezérképviselő:

Lukács
Rezső 

B U D A P E S T , 
VI. Teréz-körut 36.

Kényelmes rész
letfizetésre is 
.*. kapható .*.

teljesen látható irasu

! 3 !

Nyomatott Jóba Klek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.
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