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ELŐFIZETÉSI ARA :

> 8 koroua. Egyes szám ára 16 fillér,
mitáknak és jeg y zők n ek  4 korona.

Megjelenik minden szombaton.
Hirdetések Q-centimétere ft fillér; többszöri közlésnél 

árengedmény.

ünnepi beszédé
Kon a Rákóczi-requiemen mondotta 
nöiör György kisvárdai plébános.

. stvéreim! Fiai, leányai édes 
an\ ntcnak, a magyar hazának, kik ün- 
nej t buzgó szívvel ma idejöttetek, 
legyetek üdvözölve!

estvér szózattal testvér kebleket 
dobogtatok meg o szent ravatalnál, mely 
alkotmányos szabadságunk dicső vér
tanú iának, II. Rákóczi Ferencnek emlé
két idézi fel előttünk o szivünkbe irt 
kegyeletes emlékünnepen.

Mielőtt azonban a haza nagy szent
jéről szólanék, körül hordozom szemei
met itt közöttetek s keresem gróf Forgách 
Lászlót, e hazafias ünnepnek szerzőjét, 
Forgách Simon kardjának utolsó birto
kosát és nem találom őt. Néma döbbe- 
nésbe ejt a tudat, hogy elragadta közü
lünk a halál angyala. Megcsuklik ajka- 
rripn a szó, midőn kedves nevét akarom 
kiejteni. Ó h , mert tudom, hogy nincsen

( . ,t Forgách László alapítványt tett Rákóczi 
/ .lilának évenkénti kegyeletes megünneplésére, 

ez egész Szabolcs vármegyéiken. {Sterkf.

itt élet, mióta Elza-ligot dombja gyászos 
sirhalommá változott. Azóta itt minden 
enyhe szellő egy-egy bús sóhajtás. Minden 
lehulló harmat egy-egy könnycsordulás. 
Minden szó, minden beszéd egy-egy 
megható könyörgés. S minden szem ho
mokja az elárvult vidéknek egy-egy 
fájó emléke a múltnak. S ahol eddig 
illatos szárnyakon a vidám kikelet enyel- 
gett s ahol virágíakadó játszi napsugár 
ragyogott, ott most siró őszben, bús 
avasban tájdalom lakozik s az enyhe 
szellő kősón és korán megtört szivü 
özvegyi fátyólát lengeti szüntelen.

Ma megmozdul e sir s kigyul felette 
a hazatiság szent szövétneke s ide vilá
git egyik ravatalhoz, hogy lángra gyújtsa 
szivünkben a hazaszeretet szent tüzet, 
hogy ettől fellángolva csodáljuk a nagy 
vezérlő fejedelmet s úgy kövessük őt.

Testvéreim ! Sok hődo, sok vér
tanúja volt már a magyar nemzetnek; 
hiszen nincs egy talpalatnyi földje sem 
széles o hazának, melyet a hősök, a 
vértanuk kiomló vére, könnye no áztatott 
volna; de nem volt oly hőse, oly vér
tanúja még egy sem, mint a nemes

vezérlő fejedelem, kinek tragikus sorsa, 
keserű megpróbáltatásai, egyéniségének 
varázsa, eszményi jelleme oly eltürül- 
hetetlen nyomot hagytak volna a nem
zet szivében.

Gyönyörű hőstettek koszoruzzák a 
nemzet történetét. Sokan vívtak meg 
érte nagy csatákat. De oly fenséges küz
delmet egy hős sem fejtett ki, mint II. Rá- 
kóczy Ferenc, aki százmilliónyi vagyonát, 
családja boldogságát, gyermekeinek jö v ő 
jét, szóval mindenét áldozta a hazáért.

Óh mi is volt e név, hogy hallattára 
ma is egy ország szive feldobog! Mi 
volt e név, hogy szózatára ezrek támad
tak védeni a szent szabadságot! Rákóczi 
— ez a név ma is talizmánunk, vezérlő 
csillagunk, erőnk, várunk, hitünk, remé
nyünk s mig e földnek egy magyarja 
lesz, e név előtte mindig szent marad. 
E nagy nevet hallom megcsendülni zengő 
dalban a lantok húrjain. Látom a nagy, 
nemes vezérlő fejedelmet, amint kibontja 
a Szűz Máriás lobogót, m«tyre az van 
felírva: Istenért és szabadságért. Látom 
öt sínylődni a börtön fenekén, amelyből 
nagyapját vitte vérpadra a bakó. Látom

r/y y .

ablakos szü lő h á za m !
' h’j ! csak oda vágyom, 

ncsen olyan palotája  

'ásnák a világon . . .

■ni ismerni senkit, semmit, 
k egy kicsiny falut, 
l bennem minden eszme,

■idén é zés a lu d t!

7 látni most, csak egy darab 

ellő szép eget. 
cm félni, hogy lépten-nyomon  

v? vihar fenyeget.

a vágyom, arra kérem 

mar csak az Is te n t: 
nekem szánt, adja méisnak, 
elem m e g  feledtessen mindent.

JUL1US

JU L IA N U S .
— Történeti elbeszélés. —

V.
Uregorius háza.

Julianus átalvetős köpenyegü bölcselői
nek terve sikerült. Mit Ilekébolosz, Nevita 
és Üribasius hol a csillagokból, hol az álla
tok beleiből a fiatal hercegnek annyiszor 
megjövendöltek, tényleg bekövetkezett. Ju- 
lianust császárrá kiálttatták ki a megveszte
getett és fellázított katonaság által. C-'ak az 
volt a baj, hogy Julianuson kívül másik 
Augustus is volt, kitől Julianus jobban félt, 
mint amennyire gyűlölte. Gyűlölte, mert 
egész rokonságának hóhérát látta benne. A 
gyűlölet vakmerővé tette, de egyúttal azt 
sugalta neki, hogy tervének kivitelében ra
vasz, csúszó-mászó maradjon továbbra is, 
mint’ a kígyó. Lángeszű képmutató volt. 
Nem csoda'. Szerepét már tizenhótóves korá
tól kezdve tanulta a világbolonditás leg
nagyobb mestereitől. Pogány bölcselők po- 
gánynak nevelték már tizenhótóves korától, 
métfis kereszténynek hitték még császár 
korában is. Csak a szajnaparli palota titkos, 
jól lefüggönyözött terme volt pogány áldo-

zatainak tanúja. A császárválasztás után még 
mindig szüksége volt a kereszténységre, hogy 
nagyobbára keresztény katonái harcba kö
vessék Constantius császár ellen. Katonái kö
vették is. Megindult hadával és háromkirá
lyok napján már buzgó imába merülve tér
delt Krisztus oltára előtt Yienne valamelyik 
templomában. Ez a jelenet a legtalálóbb il- 
lustrácié lehetne Julianus könyvének azon 
lapjához, hol ezeket Írja: „A haláltól való 
félelemben ne habozz csuszó-mászóvá lenni! 
Ezt a nézetemet, mely nekem megszerezte 
a biztonságot, — nemcsak a legjobbnak tar
tom, hanem méltónak is eszes emberhez; ezt 
helyben hagyták magok az Istenek is. Sza- 
vok után indultam és nem sok idő kellett, 
hogy viselj sm a caesari méltóságot és 
palástot."

Julianus igazán tudott csuszó-mászó lenni. 
Sőt a gyűlölet ennél is többre képesítette *' •

Konstantinápoly, a császár-város egyik 
igénytelen külsejű házában lakott történetünk 
idejében egy kü'önös tudományi), szent életű 
férfiú ; Gregorius. Lépjünk e szent férfiú egy
szerű. de kedves kis hajlékába, melyben a 
bútorok drága pompázásának hiányát elfeled
teti velünk az ősi erkölcsök ragyogása.

u-ingek, alsónadrágok, háló- 
igék, kötött harisnyák, esti- 
rnyök, kefeáruk, zsebkendők.

ar világhírű -w Eisler Károly utóda
„LlCmMAN" és „TiP-TIP cégnél Nyíregyháza.
cipők egyedüli elárusító telepe T elefon  II4. =  T ele fon  114.

Lapunk kapható: Kiss 1. LinuiJ, II
írschler Mór és Kottaritlcsz Istvánná tőzsdéjében. Mai számunk ló oldalra terjed.
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a bátor Lelimann Godofród kapitányt, aki 
élete árán kimenti börtönéből. Látom az 
ónodi országgyűlést, a szerencsétlen 
trencséni ütközetet, látom a majthényi 
síkon a lerakott kuruc fegyvereket. Hal
lom a nemzet hangos zokogását, mellyel 
kiséri a bujdosó fejedelmet, elkisóri a 
Marmora tenger ciprusoktól övezett part
jaira, ahol megkezdi számkivetésének 
nagy kálváriáját! A  Gondviselés, kiben 
hite soha meg nem ingott, Rodostót 
jelölte ki számkivetóse helyéül. Itt ólt 
többi hontalan bajtársaival, keseregve 
a hon állapotján. Végre 1735. április
8-án elérkezett bujdosásának utolsó 
stációjához, mikor szabadságszerető lel
két visszaadta nagy Istenének, előbb 
látva meg a mennyországot,mint Magyar- 
országot. Nagypénteken halt meg, az Úr 
halála napján, hogy az Isten megszentelje 
halálának áldozatát annak érdemével, ki 
az egész világért halt meg a keresztfán.

A magyar nép nem feledte el egy
hamar jogainak hős védelmezőjét. Ámde 
uj nemzedék lépett a kidőlt helyébe. A 
mely nem értette meg többé a Rákóczi 
felkelés fenséges eszméjét s megvalósít
hatatlan ábrándnak tartotta csupán. A 
Mária Terézia fényes udvarában élő 
nemességnek már nem a lüggetlen 
Magyarország volt az ideálja, hanem az 
önfeláldozó királyhüség. Az abszolutizmus 
korszakában azonban újra ébredezni kezd 
a magyarság s a Rákóczi neve az, mely- 
lyel fölrázzák álmából a tespedő magyart.

Költők lantjain hangzik fel újra 
Rákóczi szent neve. Bús fohászok száll
nak messze-messze a tengerparti sirhoz, 
melyben a magyar szabadságnak utolsó 
szent harcosa nyugszik, akinek már neve 
is feledésbe ment itthon nagy Magyar- 
országon. De változnak az idők. Uj erőre

kap a hazaííság s kétszázados ünnepét 
a nagy fejedelemnek már buzgó szívvel 
ünnepli a magyar. Majd ismét újabb 
fordulat áll be. A koronás király kimond 
egy szót, melynél bölcsebb szó még nem 
hangzott el királynak ajkáról, kimondá, 
hogy haza hozhatjuk meg nem koronázott 
királyunkat, a szabadságnak magyar 
anya szülte királyát. És visszatért Rákóczi! 
Mint vissszatórnok a fényes csillagok, az 
üstökösök uj ténnyel ragyogva be az 
egész világot. A hontalan visszatér honába, 
visszatért a magyar nemzet szivébe, ahol 
örökre helyet biztosított magának, mint az 
önzetlen hazaszeretetnek és tántorithataL 
lan elvhűsógnek magasztos eszményképe.

És mi most itt állunk a ravatalnál 
és egyek vagyunk, midőn az ő dicső 
emlékének kegyelettel adózunk. Egy 
gondolattal jártuk be a múltak emlékeit. 
Egy azon féjó szívvel keseregtünk az 
elbukott szent szabadság romjain. S most 
egy szívvel egy lélekkel rebegjük el 
Rákóczi imáját: „Felséges nagy Isten ! 
Ne hagyd elpusztulni a magyarok hazáját, 
ne hagyd elveszni a magyar nemzetet, 
ne hagyd elbukni szent szabadságát. S 
bárki törne ránk, add, hogy összetett 
fegyverünk hatalmának ellent ne állhasson 
soha senki sem ! S ha kell, mindnyájan 
ott legyünk ! Az Isten úgy segéijen!“

És te nemes jó  gróf ez ünnep szer
zője nyugodjál.

Mig Mándok meglesz áldja kihűlt 
szivedet. Dömötör György,

kisvárdai plébános.

Kérjük vidéki előfizetőinket, 
kik a lapot nem kapják rendesen, 
reklamálják meg a posta utján. 
Helyi előfizetőink pedig jelentsék a 
kiadóhivatalban: Bethlen-utca 12.

Nyíregyházáról.
Mennyire örültem, hogy Dessewffy-' 

költözve egy parkírozott, szép térre iá 
hí az ablakomhoz lépek. De örömöm az e 
tavaszszal hervadt el. A bosszúságnak 
apadhatatlan forrása ez a kert. Télen viga 
tálán látványt nyújt az óriási hómezö ; tava
szai kezdenék örülni, mikor a park bokrai 
város gondozó kezére nem szorulva, a ma 
friss életkedvében virággal boriiják el 
egész teret. Az idegen, aki ilyenkor a vas 
jön, igazán szép benyomást nyer Nvire 
házáról. De siessen az idegen ! Mert alig, Ír 
(e!prtiannak a bimbók, megnópesedik a 
asszonyoktól, gyermekektől és ott nem ha 
nak egy-ogy bokrot, mig teljesen meg n 
kopp iszfották virágzó gályáitól. Kötővel, 
goncával hordják. Ka Istenem, mit tudi 
vele cinálni? Fehüzelik, vagy a jós 
szereti? Aztán jön a nyár, a mi nyarunk .t 
Saharáéhoz hasonló. Ilyenkor menekülök i 
térre nyíló ablakoktól a mi kis kertünkbe 
locsolok az egész háznóppel; kihúzzuk nap
jába háromszor is a kutat. Hadd szegye < 
meg magát a város ! De a város . . .  a város 
— nem szégyeli meg magát.

De mégis tett valamit. Gyönyörű szürke 
karámmal kerítette be a patkot, melyt 
szemem mindig botlik egyet. Európának sok 
szép városát áttam, sok parkját megcsodáltam, 

j de a szerető gondoskodásnak hasonló párjár t 
i nem akadtam. Megvigasztalt azonban az a 

tudat, hogy mit dez gyermekeink iránti gondos
kodásból történt. Mert azt sok nagy városban 
láttam,hogy tornaeszközöket, homokdomboka' 
helyeztek el a parkokban a gyermekek ked
véért. IIa e célból történt az intézkedés, úgy 
az teljes mértékben beválott. Addig is tele 
volt a j> »rk iskolakerülö gyermekekkel, csavar
gókkal s nem egy betörés tervét itt beszél
ték meg — nem is beszélve a közerkölcsiségbe 
ütköző látványokról — hanem azóta a kedves 
fiatal-ágnak még keresettebb találkozó helye, 
hol nagyszerű mutatványokban részesít, külö
nösen a cirkuszok itt időzése idején. Nincs 
az a voltige-, az a légtornász-, kötéltánco'-- 
mutatvány, mit kedves kicsinyeink a város 
gondoskodásából itt ne reprodukálnának.

Olajbarna antik diófa asztalnál három 
férfiú ül.

— Igaz lenne mindez, jó öcsém? szólt 
az asztal felső részén ülő házigazda, Grego- 
rius, kinek komoly arcáról első tekintetre töl 
lehet ismerni a ragyogó erkölcs és szigorú 
önfegyelmezés emberét.

— Bár ne úgy lenne, édes bátyám — 
felelt a balján ülő sugártermetü katona: 
Caesarius, Gregoriusnak öccse, ki huszonhét 
éves korában már leghíresebb orvosa volt a 
birodalomnak s igy Constanties udvari orvosa 
lett. — Úgy van bizony. Eusebia tönkretette 
balkezével, mit jobb keze müveit. Őrző an
gyalul adta Helénát Julianus mellé s aztán 
mégis c maga ölte meg az őrző angyalt. Ret
tenetes dolog, de való igaz, hogy megölette 
Helena első gyermekét, aztán midőn meg
tudta, hogy ismét áldott, Rómába hívta, hol 
a pénzen minden gonoszságra kapható Ori- 
basius által, ki magát pedig Julianus leghí
vebb emberének mutatta, meg akarta fosz
tani Helénát szive második gyümölcsétől is, 
de a méreg magát Helénát is sírba vitte. 
Eusebia ekkor ezt a gazembert fel akarta 
köttetni, de ez ügyesen megszökött, Juliauus- 
nál újra behízelegte magát és ő maga árulta 
e! a gaztettet Julianusnak, természetesen min
dent Eusebiára kenve s az önmaga bérenc

gyilkos voltáról bölcshez méltó, aiávaló kép
mutatással hallgatva Ju ianusnak nem kellett 
több. Csá-zárrá kiálttatta ki magát, és meg
indult seregével a császár ellen. Sdnleg még 
kereszténynek mutatja magát, de belsejében 

, már rég megutálta a keresztény vallást, mely 
| olyan szörnyetegek képében mutatkozik csak 
1 az ö szemében, minők Constantius és Eusebia. 

Pogány bizony ö szívből, lélekből. Sereges
tül tódulnak udvarába az ingyenélő, átalve- 
tős köpönyegben különcködő, piszkos sza- 
kállu filozófusok, a kik igazi bolondot csi
nálnak Julianusból. Birkák és baglyok belei
ből prófétáinak neki nagy jövőt és egészen 
beleverik a fejébe, hogy ö az Istennek ki
választott kegyeltje, ki hivatva van uj életre 
kelteni a pogány vallást.

— Ugyan mondd, Caesarig, lehetséges 
lenne, hogy Julianus az istenekben hinne? 
Hiszen az istenekben ma már csak a szamár
hajcsárok és higvelejüek hisznek ? Julianust 
mindig nagyeszű ember hírében hallottam !
— szólt a társaság harmadik tagja, a vitéz ve
terán katona, Artemius, kinek napsütötte barna 
homlokán mély barázdákat szántott az élet.

— Ea nem csodálkozom öcsém szavain
— szólt Gregorius. Rég megmondottam, 
hogy Julianusban kígyót nevel a császár és 
a birodalom saját kebelén. Együtt ültem

Julianussal Lihanius bölcselő lábánál. Egy 
alkalommal Libanius ragyogó szavával a 
birodalom nagyságáról beszólt. Szeme lángolt, 
szavai szebben csillogtak, mint esténként a 
császárt gyönyörködtető tűzijáték bámulato
san változó c-illagszikrái. Mintha át akarta 
volna nézni az iskola tetőzetét, ihletett, á‘- 
szellemült tekintettel nézett folyton fe'felé. 
Szava meg-meg csuklott, ajkai reszkettek. 
Róma ősi nagyságát rajzolta meg. Ragyogó 
ókesszólása a legnagyobb fokra szárnyalt, 
midőn valóságos dicsőítő hymnuszt zengett 
Marcus Aureliusnak, a filozófus császárnak. 
Ékkor idegesen végig hordotta rajtunk átható 
tekintetét és Julianus felé fordulva igy fejezte 
be beszédét: 0 ősi nagyság! a te napod 
fénye után epednek a mai silány kor sötét
ségében roskudozók ! Vajha akadna még egy 
Marcus Aureliusunk !

Könnyezve szállt le emelvényéről és 
távozott. Mindnyájan összenéztünk. Gallus 
szólalt meg először:

— Minek nézi Libanius ezt a Marcus 
Aureliust? Nekünk nem kell az ő világos
sága! Nekünk Krisztus Urunk hozott világos
ságot !

— Ne pattogj, bátya! — szólt vissza 
Julianus mosolyogva. Libanius bölcsebb, mint 
te. Hiszen Marcus Aurelianus a legbölcsebb
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ís a kerítés nem arra való, hogy 
járjanak he ! A puha, száraz gyep 
rru volt jó, hogy a Cáják dijnólküli 
oz szőnyegül szolgáljon, hát még 
r pompás akadály-ugrásokkal lehet 
záguldani rajta. Most jöttem haza 
deból, ott még nrm értek be az 

de mi dicsekedhetünk vele. hogy 
megkezdődött a szürete. Vidám 
icaj, g^jropogás hirdeti idejét, 
agyok e parknak réme, őre. Nem 

a szegény, ártatlan rendőrséggel 
i az idegen vagyon rorgálóit és 
rostól legalább is mezórendöri fizc- 
ttam igényt, mikor a nyáron meg- 

m egy öreg honvédet, karján a 
eivel. Ahá, ez lesz hivatva átvenni 
— é3 én már a nyugalomba vonu
ltain. De most kezdődött csak a 

,;ék ! Fűszálakkal csiklandozták a 
es harcokról álmodó fülét, majd 
íjjal c alogatlák a gyepen ugrálva 
eget, szembekötösdit játszva vele. 

iát múlva a gyermekek nagy sajnál- 
>z üdvös intézményt be is szüntették, 
de minek jöttem a város végére
itt már a közpon hoz ugyan messze 
elég köz<l ahhoz, hogy minden

ház salakjának kifuvarozása kevés 
pénz Kerüljön. Nyíregyháza régi emlékeire
sírni ltok, mint Sc’pio Karthágó romjaira 
éi h város még nagyon épül, úgy oly 
maga védbástya emelkedik házunk előtt,
hogy a tetejére kell másznom, ha a kül
világ látni akarom és még akkor is csak a 
fiiak látom, talán melyet csak a régi házak 

.i és svábbogarai tesznek elevenné. 
Mór 1 tóm, nem kellett volna a város végére 
jönnöm. Ott a pompás Kossuth-tóri kert. 
S iz ny gyönyörűségem telt benne. Szerei. - 
vsétien nyár jött az uj ültetésre, de örömmel 
lá:t . : mily okosan használják fel a tűzoltó 
szivattyúkat és a városi tűzoltók karját. Azok 

rozsdáinak, ezek el nem ernyednek. 
De aztán a tűzoltók rájöttek, hogy ők a 
miían i hó ök és nem azért fizeti őket a 
város, rogy a növények szomjúságát oltsák. 
Nem ehetnek róla, hogy kivesztek a régi jó 
gy gatók és a nádfedeles házak, ók bizony 
kér nem locsolnak. No de nem csak a
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növényzet adja meg a táj szépségét, példa 
rá a vadregényes Karszt-hegysóg. A kiállítás 
vendégeit fogadó város Vasuti-utcán felépített 
kőszikláit egyszer csak a Kossuth-tér parkján 
pillantottuk meg. Hiába a homokos Nyíregy
házán minden kő, drágakő. És hogy kő kövön 
maradjon, az utait is porond helyett kővel 
rakták ki.

Hanem majd széppé tesz ott mindent a 
Kossuth-szobor! Igen ám, ha szépen oda
illik. Da én úgy vettem észre, hogy a ki
vitelre szánt szobor más helyre volt szánva 
és oda illendő volt talán, ahova először 
pályázott. Az már egyszer kétségtelen dolog, 
hogy a szobornak a közelebb is eső város
házával, nem pedig a templommal kell szembe 
nézni. A városházától tekintve szép is lesz, 
de a „Korona" és a templom mellől egy nagy 
boglya kemencébe fogunk gyönyörködni — 
ez a Hungária alakja — tövében egy le
forrázott pulyka lapul meg — ez talán egy 
szárnyaszegett turul-madár vagy sas akar 
lenni — s a boglya kemence tetején egy kis 
cipó : a Hungária feje. A berlini Sieges-Allóe 
szobrai és csoportjai lehetnek hátrészükön 
elnagyolva, mert szorosan mögötte bokrok 
és fák képezik a hátteret, de egy minden 
oldalról szabadon álló szobornak nem szabad, 
hogy tonáka legyen. Ennél szebb marad a 
Bessenyei szobra, habár emelleit sem tudok 
szánakozás nélkül elmenni: .Ugyan szegény 
ember mit vétett, hogy egy gonosz varázsló 
ily kényelmetlen meredt pózba kényszeríti 
századokon át ? ! Ha olyan régi módi ember 
nem volna, azt hinném, hogy az előtte Isvö 
s kissé jobbra eső bódé rendeltetésén tűnődik, 
mert bizony idegen városbeli, modern ember 
könnyen tévedésbe esne rendeltetését illetőleg. 
A kisvasút monumentális indóháza oly kere
setlen ízléstelenséggel szerónytelenkedik ott, 
mintha c^ak úgy véletlenül pottyant volna 
oda a rohanó felhőkből. Városunk e büszke
ségének fennállása óta is sok szép épülettel 
gazdagodott Nyíregyháza. Épülnek egymással 
vetekedve a bankok, takarékpénztárak. 
Gyönyörködésembe mindig egy kis keseiüsóg 
is vegyül. Az ugynevezott „takarékpénztárak" 
neve, az emberek takarékosságát, de préda- 
ságát dokumentálja. A bankok és a nép 
gazdagodása egymással fordított arányban

áll. A bank azt jelenti, hogy van egynéhány 
ember, akinek sok a felesleges pénze és hogy 
nagyon sok az olyan ember, akinek még a 
szükségesre is kölcsön kell kérni.

De félre a tréfával ! Most megmutatja 
a város újra áldozatkészségét. Tervbe van 
az uj színház és a kultur-palota építése 
Jól meg kell gondolni : hogyan és hova ? 
Nehogy tizenöt óv múlva uj színház építése 
váljék szükségessé. Mint hallom : a színházat 
újra a Desstwffy-téire, a kultur-palotát a 
Károlyi-térre szánták, emezt a város két 
oldalról beépített t< lkon. Csak ezt ne ! E két 
rokon épület építését először is nem szabadna 
külön kezelni. Egyforma stílben, egymással 
szembe, szabadon kellene épülniök. Hang
súlyoztam, hogy szabadon. A színháznál szük
séges ez különösen a tüzbiztooság szempont
jából, a kullur-palota pedig, mely elsősorban 
a muzeum céljait szolgálja, megkívánja a 
közbejárható, világos Drmeket. A szép, széles 
attól megszakított tér, az említett szempontok
ból, mintha csak teremtve lett volna a két 
palota számára. Ne helyezzék azonban őket 
mélyen a parkok közepébe, nincsen annyi 
szép épületünk, hogy csak egyet is elrejt
hetnének be ö ük, de ne is állítsák szépen 
glédába a Vasuti-utca házaival. Legszebbnek 
képzelem ez utcához közelebb, de kissé bel
jebb építve, hogy hely maradjon előtte egy 
kis szabad, parkírozott térnek, hol később 
ese lég egy’ szobor vagy művészies kút 
nyerhetne elhelyezést. Igaz, hogy igy az 
épület részben elrejtené a parkot, de meg
fordítva falán nagyobb kár esnék.

Kritizálni könnyebb, mint alkotni. Dacára 
a tréfálkozásnak, mit jól esett magamnak meg
engedni, velem együtt bizonyára hálás Nyír
egyháza minden lakosa a tanácsnak, szépitósi 
törekvéseiért. És ha ez nem sikerül mindig 
teljesen, valószínűleg az anyagi eszközök 
hiányában keresendő az oka. Ha a közön
ségnek szép, gondozott parkokra és ilyen 
luxusokra van ssüksége — hát tessék, gondos
kodjon róla maga is. Amint hogy — igaz iŝ !

És egyelőre szinte félve árulom el, hogy 
szeretnék kedvet csinálni a — .nyíregy
házi szépészeti egylethez0. Majd még vissza
térek itt rá. Gondolkozzanak rajta addig is
azok, akiket érdekel! i ■’ Donnámé Jósa Vilma.
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volt. Aztán Krisztus világosságával 
ami nagyra lehetünk, mert hogy lehet 

:y  Atya Isten is van, Fiú Isten is van, 
k Isten is van és még sincsenek 
hanem csak egy az Isten?
Ne káromkodjál — öcsém, pattant 
•>, mire én is megjegyeztem, hogy 

, melyen a világ legbölcsebb emberei 
meg, kimondotta, hogy egy az Isten 

zeraélyben.
De a mi urunk, Constanlius császár, 
osabb embernek nem szabad lenni 

-i birodalomban, azt mondja, hogy 
van igaza: Krisztus nem Isten! 

k mer ellene mondani a császárnak ? ! 
tt gúnyosan mosolyogva Julianus és 
ppanto't a lábával.

A császár csak a pü.'pükök elüzést- 
jkonainak lenyakaztatásához (r*, — 

Kza Gallus elvörösödve.
No hála a sánta Ilephaistosnak !

ebben veled eg elérthetek én is 
Julianus.
ább nem nézheitük a marakodó és 
atyjukat bic-mérlö testvérekor, meg- 
allus karját és félrehúztam: Hagyd 
elmes öcsédet, Gallu°, hadd beszól- 
akar; nekünk az ördög ámító sza- 

k egy válaszunk lehet: Credo !

Julianus olyan hatalmas hahotára fakadt, 
hogy szinte harsogott bele a terem.

— Csak kötekedik veled, Gallus, — 
szóltam az idősebbik testvért magamma! vonva, 
de az utón Basilius barátomnak elárultam azt 
a fájó érzésemet, hogy nem tiszta kötekedés 
volt az és hogy rosszat jósolok erről a rej
télyes természetű ifjúról.

Caesarius és Artemius figyelemmel hall
gatták Gregorius beszédét. Alig hagyta abba 
érdekes visszaemlékezését, kinyílt az ajtó s 
egy bájos arcú, sugár termetű leányka lép tt 
be. Szép búzavirág szemei halványan csillog
tak, szőke hajának gyönyörű, dús fodrai fel
oldva hullámzottak hosszú, díszes chitonján, 
mely’ egész testét befödte, csak két szalagos 
saruval á tűzött apró fehér lábai látszottak ki.

A fiatal leányka Gorgonia volt, Grego
rius és Caesarius húga. Bájos mosollyal kö
szönte az öreg Artemiust, majd fürge kezei
vel asztalt terített s prandiummal kedves
kedett a tisztes vendégnek. Süteményt, friss 
fügét és három serlegben vízzel kevert bort 
hordott föl s aztán szerényen Caesarius bátyja 
mellé húzódott.

— Jó az Isten! Gregor'u*, — vette fel 
újból a beszéd fonalát Laesariu-. S ha 
jönni kell a kornak, hogy ez a pogány üljön

a nyakunkra, türelemmel fogadjuk az isleni 
kéz sujtását, mert joggal sújt.

— Fájdalowi, igazad van Caesarius! Nem 
lenne csoda, ha az Úr a vad Nero korát 
hozná vissza, hogy a keresztények újra hősi 
lelkek lennének, ne gyáva rabszolgák, kik a 
pogánynál is rosszabb, gyilkos, Krisztus isten
ségét tagadó Constantius császár előtt is haj- 
longani tudnak — szólt elkeseredetten Arte
mius, a veterán katona.

Caesarius találva érezte magát.
— Ne vádolj ily keményen jó öreg! 

Én azért, mert orvosa vagyok az arianus 
császárnak, Krisztust még meg nem taga
dom. Tudom, nem illik a hízelgő udvaron
cokkal egy f dél alatt laknom, de állásomat 
nem hagyhatom ott. Epén Gregorius bátyám 
volt az, ki midőn egyszer már ott akartam 
hagyni az udvart, türelemre ntett, mert annak 
a néhány embernek, ki a császár sok arianus 
és elég szép számú pogány udvari embere 
között az ősi hithez még hü maradt, nagy 
szüksége van az ón személyemre, miután rám 
a császár kevés tudományom miatt még ad 
valamit — szólt Caesarius szomorúan.

— Isten mentsen, hogy téged is a gyáva, 
hittagadá udvaror.cok sorába vegyelek, jó 
fiú! — röstelkedett az öreg Artemius.

— Aztán meg — folytatta Caesarius —

' L e g m e g b í z h a t ó b b  b e v á s á r l á s i

n h n e c k  H e n r i k  d i v a t á r u h á z a ,
3 Nyíregyháza. Kossuth Lajos-tér.

f o r r á s Telefon 145.

ahol a kővetkező cikkek: pongyola, 
blouse, gyermekruhácska, fehér
nemű, kalap, nyakkendő, zsebkendő, 
valamint a legizlésesebb ruhakiilön- 
legesscyek, kézimunkák és szörme- 
árnk nagy választékban ka; hatók.
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A városi színház.
Egy nagy lépéssel közelebb jutott a 

megvalósulás felé színházunknak eddig füg
gőben volt s többek részéről türelmetlenül 
sürgetett épitósi ügye. Mi a türelmes vára
kozók álláspontjára helyezkedtünk, miután 
tudtuk, hogy az előkészületek minden irány
ban megtótettek, még mielőtt egyesek, való
sággal hajánál fogva felszínre hozták volna 
azt; — s ime most, hogy együtt vannak 
mindama adatok, melyek a kérdés alapos 
megvitatására s az érdemleges döntéshez 
elkerülhetetlenül szükségesek, — az arra 
illetékesek tanácskozásának asztalára kerül 
a mai napon. Ma délután 4 órára hívta össze 
városunk polgármestere a 20  tagból álló 
sziniigyi bizottságot, kiegészítve ezt mérnö
kökkel s építészekkel. A bizottsági ülés 
egyedüli tárgya a színház épitósi ügyének 
megoldása.

Ez alkalomból időszerűnek tartjuk, hogy 
általánosságban véleményt nyilvánítsunk.

Két féle tervről beszélgetnek a közön
ség körében. Egy rósz uj színház mellett 
foglalt állást, — vannak azonban, kik a je
lenlegi épületnek átalakításával is megelé
gednének.

Mi csakis uj színház építése által tart
juk megoldhatónak a kérdést. Nyíregyházá
hoz úgy a lakosság száma, mint a kulturális 
fejlettség tekintetében hasonló városoknál az 
utóbbi időben történt színház építések költsé
geit s magának az épületnek befogadó ké
pességét és berendezéseit ha mérlegeljük, 
aligha tévedünk, amikor egy bennünket min
den irányban kielégítő uj színházzal egyszer 
s mindenkorra járó kiadásokat 350000 — 400000 
koronára tesszük. Ennek az összegnek kere
tében eleget tehetünk a köz- s tűzrendészed 
követelményeknek, a kényelemnek s ízlés
nek is. Ezzel egy hosszú időre oldottuk meg 
a kérdést.

Ellenben a mostani színház struktúrájá
nál, alakjánál fogva nem alkalmas az átala
kításra, a megnagyobbitásra. Igen sok pénzt 
kellene abba belefektetni-, hogy csak némi
leg is kielégítse azokat a követelményeket, 
amelyeket nagyobb átalakítás mellett már

a pogányok közt is van igen sok jó embe
rem, kiket Krisztus hitének megnyerni remé
lek, különösen a jó Vitalianus, az ón leghí
vebb barátom.

— Ki az a Vitalianus? A nevét már több
ször hallottam emlegetni — kérdezte Artemius.

— A császár testörszázadosa. Pogány, 
mert apjától tart; ha keresztény lenne, apjá
nak megvetése kisérné. De hidd el, nem 
adnám ezt a pogány vitézt száz arianusórt. 
A becsület és vitézség maga! Ha öt hitünk
nek megnyerhetem, többet használtam a csá
szári udvarban, mint akárhol.

Gorgonia lesütötte búzavirág szemeit, 
elpirult és zavarában idegesen hajtogatta, 
gyűrte Caesarius köpönyegének a csücskét. 
Vitalianusról ennyi jót még sohasem hallott 
és azt hitte eddig, hogy csak ő maga tartja 
Vitalianust a legjobbnak és a legszebbnek. 
Mert Gorgonia jól ismerte a testőrszázadost. 
A szép, deli ifjú, mint Caesarius hűséges 
barátja elég sűrűn ellátogatott Gregorius 
szerény hajlékába.

Talán nem is egyedül a Gregorius és 
Caeserius kedvéért . . .

Gorgonia sejtette, hogy égő arcának 
váratlanul kipattant rózsáit észrevették és 
iparkodott a három férfiú figyelmét magáról 
elterelni :

— Gregorius bátyám! ne feledkezzetek 
meg a prandiumról sem!

— Mikor az ember fontos dolgokról 
beszól húgom, — kötekedett Caesarius a 
pironkodó leánykával — bizony még a te 
süteményedről is megfeledkezik.

— Bátyádnak igaza van édesem, — erő
sítette az öreg Artemius s mig a jó izü pran- 
dium elköltéséhez fogott, önkéntelenül el-el 
gyönyörködött a szép, szemérmes Gorgonián.

De az idő elhaladt s az öreg Artemius 
fölkelt, megsimogatta Gorgonia szende szép
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joggal állíthatnánk fel s a megoldás mégis 
csak ideiglenes volna.

Uj színház építése esetén számot tevő 
állami segélyre is számíthatunk, s egy 
modern színház mellett, annak mintegy tér- , 
mészetszerü folyományaként hosszabb téli ( 
szezont biztosíthatunk magunknak addig is, 
mig az állandó színház ideje, mint a város 
fejlődésével járó szükségesség be nem kö
vetkezik. Vita tárgyát képezi még az uj 
színház elhelyezése is. Vannak kik jelenlegi 
helyén óhajtják, de nem kicsiny azoknak a 
száma sem, kik akár a Dessewffy, akár a 
Károlyi parkban szeretnék látni.

Minkét részről hallunk megfontolandó 
érveket. De mert a mostani hely is elég nagy 
s park mellett fekszik, — azt tartjuk, — kár 
volna akár egyik, akár másik parkot beépí
teni, a Széehónyi-ut felöl eldugni. Minden 
város parkok létesítésére törekszik; sokszor 
nagy anyagi áldozatot hoz e céljának eléré
sére. Nyíregyháza csupán e két terének par
kírozására mintegy 40000 koronát áldozott ; 
a visszafelé lépéshez volna hasonló most azt 
beépítéssel elrontani.

A szinügyi bizottság mai ülésében elő
reláthatólag állást foglal mindkét irányban 
s oly súllyal, mely úgy a szakosztályok
ban, mint magában a képviselőtestületben 
is alapját fogja képezni az érdemleges dön
tésnek.

Nincs okunk kételkedni, hogy a dön
tés minden vonatkozásban kielégítő lesz.

ki szereti az egész
séges bőrápolást és 
különösen a szeplő- 
ket elmulasztani, va
lamint lágy, bársony
sima bőrt és hófehér 
arebőit akar. csakis 
Bergmann & Co., 
Tetschen a/E.
STECKENPFERD
liliomtejszappannal
(Steckenpferd véd

jegy) mosdik. Kap
ható minden gyógy
szertár, droguéria és 
illatszerkereskedés

ben. Darabja 80 fillér

arcát s a vendéglátást megköszönve, siet
tetni kezdte Caesariust:

— Menjünk fiam ! menjünk, mert nekem 
is a császárral lenne egy kis beszédem . . .

— Te a császárhoz mégysz?Csak nem 
akarsz talán te is beszegódni ? ingerkedett az 
öreg vitézzel Caesarius.

— Nem fiam, már beszegődtem, csak 
a regulát veszem most át tőle. Én is bele
csöppentem az udvarba, de csak erre a napra. 
Holnap már indulok vissza Egyptomba. Ha 
már ennyit megmondtam, hát megmondom 
a többit is, pedig öreg embernek nem szép 
dolog dicsekednie; a császár egyptomi kor
mányzónak nevezett ki.

— É'jen, éljen — tapsolt örömében 
Gorgonia.

— Őrülünk kitüntetéseden jó öreg vitéz 
| — szólt Gregorius, — hosszú, fényes katonai

pályád után természetesnek tartom a meg- 
érdemlett méltóságot.

— No ón csodálkozom a nem várt sze
rencsén öcsém. Mert én nem vagyok arianus, 
meg nem is leszek. De örülni ón is örülök, 
mert módomban lesz talán a császár által 
püspöki székéből elűzött nagy egyházfeje- 
delmet, Athanasiust visszahelyeztetni.

— Hát őt is száműzte Constantius ? 
Istenem ! menuyi üldöztetést kell az igazak
nak szenvedniük ! Ha a keresztény Gonstan-

j tius alatt ennyit szenved az egyház, mi vár 
ránk, ha Julianus jő?  — szólt elérzókenyülve 
Gregorius, mialatt nehéz könnycseppet mor
zsolt szét szemeiben.

— Vigasztalódjunk öcsém! Reméljük a 
legjobbat! ‘ Most pedig édes gyermekeim az 
T'r békéje legyen veletek! — szólt az öreg 
rokon s megölelve a két jó testvért: Grego- 
riust és Gorgoniát, búcsút vett a kedves haj
lóktól s Caesariusszal együtt távozott.

Viezer József.

Tanügy.

Tanítók figyelmébe! Minthogy, az 
sági könyvtárak könyvei -  annyi kézen m - 
fordulván — kellő óvatosság nélkül hord i 
és terjesztői lehetnek . egyes kóroknak * 
járványos betegségeknek, a Iragá’yozás t. 
dósónek megakadályozása végett az okt. 
ur elrendelte, hogy ott, ahol valamely ragá; * 
betegség kitört, az ifjúsági könyvtár haszná lt 
a járvány tartamára f-lfüggesztessók : an y 
családban pedig a járványos betegség k 
tatáltatott, az ilj. könyvtárból kivettfkölc 
könyvet visszahozataiuk előtt, a tiszti oi .3 
közbenjöttóvel, megfelelő módon fertői i- 
tendők.

Ezen rendelkezés közegészségügyi 
tosságára figyelmeztetem e tankerület tan it 
és tanítónőit.

Nyíregyháza, 1911. november 7-én.
D r. Wilt (ríj' 11/,

kir. tanfeliigye

A klsvárdai állami polgári iskola 
épületének helyreállítására a vallás- és ki - 
oktatásügyi mk. miniszter 427 korona 9 fa
lért utalványozott. Itt említjük meg, hog\ 1 
kisvárdai állami polgári fiúiskolába e tan- v 
elején 6 6  növendék iratkozott be (2 -ik, <
és 4. osztály). Ezek közüt 7 ref., 22 rk.. 7 
izr. vallásu.

Tanfelügyelők száma. A jövő évi költ
ségvetés adatai szeri■ t az 1912. évben Ma
gyarországnak 70 tanfelügyelője, 160 segéd- 
tanfelügyelője és 2 0  tanfelügyelő tollnoka 
lesz. Mivel e tollnoki állásokat előléptetés 
u'ján beszüntetik, ezeknek száma óvről- 
évre fogy.

Polgári iskolai tanárok kerületi gyűlése

November 6 -án tartotta meg a polg. 
isk. tanárok „Tiszavidóki Köre“ V. köz
gyűlését.

A választmányi ülés után V*ll órakor 
nyitotta meg Húsz János elnök a közgyűlést. 
Megnyitójában általánosságban érintette a 
polgári iskola és tanárai jelenlegi helyzetét. 
Felhívta a hallgatóság figyelmét a tanügy 
terén felmerült két szélsőséges irányra és a 
kettő közötti középutat jelölte meg, amelyen 
haladva kell oktatásügyünket fejleszteni.

Ezek után üdvözölte a különböző testü
letek megjelent képviselőit és a város polgár- 
mesterének a szives fogadtatásért köszönetét 
mondott.

Az elnöki megnyitó után következett a 
titkári jelentés a lefolyt esztendőről.

Straka Goodor János tartotta ezután elő
adását Ilaeckel philosophiájáról, amelyben 
haeckelizmus életrevalóságát akarta bebizonyi 
tani. Domide I. (Szoboszló) és Gábel I. (Nagy
várad) foglalkoztak az előadás eszmemenetével, 
Majd Tas János felolvasta értekezését a 
modern nyelvek tanításáról, amelyet meg
szereztünk és egész terjedelmében leközlünk.

A közgyűlés utolsó pontja : az indít
ványok következtek, amelyek után az elnök 
a gyűlést bezárta.

A városházáról a „Nagy-Korona“ vendég
lőjébe vonultak, a hol a város társas ebédet 
adott a vendégek tiszteletére.

Az idegen nyelvek tanításáról.
Az utolsó évtizedek alatt minden tér 

megváltozott az emberek nézete. Bármerre 
forduljunk, mindenütt nagy változások, 
alakulások ötlenek szemünkbe.

Legfrappánsabb ezen átalakulás a 
sadalom fejlődésében a XIX. század elej 
napjainkig.

Ezen fejlődésnek megfelelöleg kell á 
alakulnia az egész paedagógiai és didaktik 
rendszernek, ha azt akarjuk, hogy az embet 
ség minél gyorsabban hatadjona boldogul 
és tökéletesedés felé s minél hamarább dó - 
jenek romba azok a választófalak, a melye 
az egyes társadalmi osztályok és nemzeti 
között emelkednek.

Az emberiség eme végső céljától mó: 
nagyon messze vagyunk.
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Vájjon mi önnek az oka ?
leletet nagyon könnyű. Semmi más.
>n tény, hogy nem ismerjük egy
ség kevósbbó ismerjük más nemzet 

,t. Önmagunkat azért nem ismerjük, 
zös nyelv mellett az osztályonkénti 

ulás észlelhető az egész országban 
isebb faluban s a legnagyobb város- |

. törekszünk egymás megismerésére; 
;ább kerüljük s kizsákmányoljuk 
mennyire lehet. Az idegen nemzetek 
nben még rosszabb a helyzet, miután 
■ jük a nyelvüket s ennek ismerete I 
üg teljes lehetetlenség megismerni 
-ivilágát, szép és jó tulajdonságait, 
un lelkűnkben a tisztelet, becsület 

üssön tanyát.
>1 et első részeinek fejtegetésével 
.mai nem foglalkozom, miután elő- 
ulajdonképeni tárgya a második 
igg össze.
útiban, amikor a közlekedési esz- 
; nagyon tökéletlenek voltak, nem- 

/.íönböző országok, hanem egy és 
i ország különböző vidékeinek lakói 
nézték egymással gyakran s igy 
>rezlék azt, hogy szükségük lenne 
idegen nyelv elsajátítására ; de 

korunk m, amikor a technika óriási haladása 
következtében a társadalmi, tndományos, 
művészeti, kereskedelmi, ipari és politikai 
érintkezés a világ összes népéi között szédü
letes gyorsasággal fejlődött ki, mindenki érzi,
- tekintet nélkül a nemzetro, amelyhez tar

tozik az illető, hogy idegen nyelvek tanulá
sira úgy tudományos, mint erkölcsi és anyagi 
szempontokból tekintve szükség van.

Nem részletezem tovább az idegen nyelv- 
ismeret szükségességét, hanem megemlókszem 
:iz előbbi általános indokolással, mert hiszem, 
hogy minden müveit ember épen tigy tudja 
és érzi a nyelvismeret szükségességét, mint ón.

R helyett inkább áttérek a modern 
nyelvek jelenlegi tanítására.

Rrre vonatkozó észrevételeimet, tapasz
talataimat két csoportba foglalom össze, hogy 
az áttekintés annál könnyebb legyen.

Klöszür foglalkozom azzal, hogy mikc- 
pen kellene tanítanunk az idegon nyelveket, 
hogy eredményt tudjunk felmutatni, hogy 
tanításunk célját elérjük ; másodsorban fel
hívom a mélyen lisztéit hallgatóság figyel
mét azon okokra, amelyek tanításunk ered
ményét illuzoriussá teszik.

\z idegen nyelvek tanításáról szóló, 
véj _> .‘n megállapított módszerünk nincs.

K **t áramlat küzd itt egymással. Az 
eg\ k még fiatal ; a múlt században vetődött 

s rohamosan hódítja meg az idegen- 
nv - .nitókat; ez a <V.rcct módszer', a másik 
. t . unelynek származása a IV-ik századig,

: ig vezethető vissza és ez : a gramma- 
ti 'd szer.

nk még mindig az utóbbi az ural- 
iltalánosan elfogadott módszer s csak 
vészit némileg jelentőségéből, mivel 
módszer hívei egyre szaporodnak s 
u itizálók tábora fogy ; kozd össze- 

z iái.
hódit olyan gyorsan a direct mód- 

:nit is lehet vele elérni? 
kérdés első részére a direct mód- 
írt nagyszorü eredményekkel telelek; 
ura pedig azt, hogy könnyedén roeg- 
nk segítségével valamely idegen 
beszélni és Írni.
nségei azt mondják, hogy nem egyeb, 
•lemnólküli szajkózás és a nyelv 
■retére sohasem vezet, 
iszunk ilyen meghatározásra nőm 
s, mint az, hogy az illetők nagyon 
: és kényelmesek, akik ezen módszer 
s értéke igazi megismerésére sohasem 

:ok és ma sem törekednek, pedig 
liatból tudhatnák, hogy a régi tanítási 
r mellett növendékeiket valamely ido- 

yelv szó- és Írásbeli ismeretéro nem 
itják meg,
állításom igazolására hivatkozom a 

piskolát végzett ifjakra.
Vájjon miért szemlélhetjük o gyászos 

Iményt ? l'sak azért mert középiskoláink
ul i conservativok vannak túlsúlyban, akik 
iötnsz'kadásig ragaszkodnak a régi rend

szerekhez, szokásokhoz s minden u 
fáznak, félnek és a latin régi tanítási mód
jának hatása alól nem tudnak szabadulni. Az 
ólőnyelvtanárok már régen tisztában voltak 
a régi módszer alapján végzett munkájok 
hiábavalóságával és egy jobb, helyesebb mód
szer megteremtésén fáradoztak. Munkásságuk 
eredménye a direct módszer, a mely alkal
mazása óta elmúlt rövid idő alatt elvitathatat
lan eredményeket tud felmutatni, amelyek 
alkalmasak a nyelvtanosok összes kifogásai 
megdöntésére.

A direct módszer hívei, akiket felettes 
hatóságaik legjobb tudások s meggyőződésük 
keresztülvitelében meg nem akadályoztak, 
alkalmazásával el is ériek ilyon oiedmó- 
nyekot.

Tas János.

szövetség

H Í R E K .  !
■ ■

Ozv. Básthy Barnáné.
Ritka szcp ünnep keretében győződhe

tett meg a nőegglet elnöknője a nyíregyházi 
közönség osztatlan ragaszkodásáról, tisztele
téről, mely a királyi kitüntetésnek egyúttal er
kölcsi érléket is adott- Mert mit sem jelentő, 
hideg fém maradna az a kereszt, bárhonnan 
jött is, ha a közvélemény nem szentesítené a 
hozzáfüzödö lényeget: a valódi és nem fel
fújt érdem jutalmát.

özv. Básthy Barnáné nyugodt lelkiisme- 
rettcl és büszkén tűzheti mellére a keresztet. 
A város társadalma vasárnap oly bensőén, 
oly szeretettel nyilatkozott meg mellette, hogy 
ha önmagában talán föl is támadna a szerény
ség kétkedése: annak cl kell hallgatnia a nagy 
közönség jól átérzett Ítélete előtt.

Vay Tibor gróf főispán reámutatotl a 
kitüntetést átadó beszédében a jó tettek ama 
szakadatlan sorára, melynek végén azaz mos- 
tanig, ez a kitüntetés áll özv. Básthy Barnáné 
részére. De ezzel még nem szűnt meg min
den. Hisz még egy beláthat lan jövő áll előt
tünk, melyre a különböző küldöttségek beszé
lői mind a legjobbakat kívánták. Úgy is le
gyen! ■ . • Hisz ez a kitüntetés nem vonja el 
mindjárt gyámoltjaitól : a szegények-, nyomor
góktól az ö második anyjukat Özv Básthy 
Barnáné nemes szive ezentu is a szükség 
enyhítéséről fog gondoskodni, i

Szerettünk volna egy-két szegényt is ott 
látni az ünneplők sorában; hisz tuiajdonképen 
nekik van csak joguk a nemes lelkű eluöknő- 
höz; — de talán jobbágy, hogy elmaradtak. 
Az ünnepség őszinte megható keiletl hogy le
gyen s volt is . . .  . Sok lett volna, ha még 
sírnunk is kellett volna . . . .  Vagy úgy még 
jobb lett volna ?

Ki tudja ? Egyedül a nagy Ég, melynek 
áldása kísérjen minden igazán jótékony szivet, 
s majdan jutalmazzon minden őszintén érző 
nemes lelket 1

szabolcsvárinegyei fiók orvos- 
t. tagjait [elkérem, hogy az HM1 ik 

! évre esedékes ó korona tagsági dijukat mielőbb 
fizessék l>o.

Nyíregyháza, 11)11. november havában 
Kartársi üdvözlettel :

I>r. Flegmán Sándor,
pénztáros.

— bemutató előadás. A kisvárd ii mii 
kedvelők egyesületi', mely ez óv szeptombei 
havában Kisvárdán azon célból alakult, hogy 
rendszeres műkedvelő előadások rendezése 
által a Kisvárdán (Ezt épen nem mondhatjuk 

j C >rr.) és vidékén elhanyagolt kulturális álln- 
j polokon javítson, f. hó 10-ón vasárnap este s 
i órakor tartja meg a Nagy vendéglő színház 

termében bemutató előadását. A tiszta jöve
delmet könyvtáruk és színházi díszletek javára 
fordítják. Az előadást tánc követi. A műsort 
pro óg előzi meg, melynek szerzője Dömötör
György a kisvárdaiak népszerű plébánosa.

— Felülvizsgálat A könnyelműen el
játszott debreczeu—nyírbátori helyiérdekű 
vasút Hajdusámson és Nyírbátor közti vonalát
0 hó 22 én kezdik inog műszakilag felül 
vizsgálni a kereskedelmi miniszter sürgető 
rendeleté folytán.

— Felesége után Megható, a lelket 
megkapó e-et Ili rét kapjuk — ha kissé késve

_  pócsp űriből. Biajner Ferencznó meg 
halt 80 eves korában. Hatvanöt évig ólt 
együtt férjével, kit felesége halála lesújtott. 
Mikor a gyá«znép haza érkezett a temetésről 
akkorra már az öreg, 8r> éves IMajnor is át
adta lelkét az Rgek Érának. Nem bírta soká 
az egyedüllétet.

— Jönnek a sorozások, az 1011. évi
ujoncozási előmunkálatok megkezdettek. Erre 
vonatkozólag Trak Géza közig, tanácsos, 
sorozó járási tisztviselő a következe hirdet 
ményt bocsájtotta ki :

H i r d e t m é n y .
\z 1012. évi ujoncösszeirásra vonatkozó 

munkálatok a városi ka'ouaügyosztálynál meg 
kezdettek.

Felhívom úgy a helybeli, valamint az 
idegen illetőségű de helyben tartózkodó /v 'e 
és jxs!> évben született hadköteleseket, hogy 
a városházán a ka'onaügyosztályhan az össze
írás i lajstromba leendő (elvételük végett le \ e 
hé végéig annyival is inkább jelentkezzenek. 
mart aki ezen jelentkezőit elmulasztja, az 
1S89 évi Vi. t.-c. jé í  a értelmében 10 koronáiéi 
200 koronáig torjain penzbiintotossol, 
h ‘ j hatatlanság esetén megfelelő 
vesztéssel fo  ̂ bün'ettetni.

Az idegen illetőségű hadkötelesek 
k-ro-z* leveliiket, munka- vagy cseléd-köny
veiket. vagy utazási okmányaikat, amelyből 

j születési évük kitűnik, a jelentkezés alkal-
1 mával magukkal hozni kötelesek.

Nyíregyházán, 1011. november s an.
Trak Géza,

, .. i -j. ■ ̂ . i ̂  i ; l M  t.S Z tV IS öl,’

be
szabadság -

_ 1S4S. XX. t.-v. Tegnap előtt kezdték
mog a magyarországi evangélikus egyházak 
együttes közgyűlésüket a fővárosban. Az 
1848. XX.. t.-c. végrehajtásán ik kérdése szintén 
tárgyalás alá került s az o körül támadt 
vitában Geduiy II. mik pü-pük arra a követkéz 
tetősre jutott, hogy ezentúl sokkal erélyesebb 
fellépést tart szükségesnek. Éhhez az egész 
közg\ ülés hozzájárult.

_ Egy kis félreértés. Múlt havi 28-án 
megjelent “ számunk „Aki ki maradt* cimii 
kis hírét — úgy h dijuk — többen félre értették. 
Kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy 
ezen hírünk, amint nem vehetett, úgy nem m 
akart semmit levonni Antal János kiváltó érde
meiből, amit különben ugyanazon számunkból 
is olvashatott bárki. A száraz lény meg
állapítása n e m  is lehetett, tehát nem volt semmi 
összefüggésben Antal János ünneplésével.

— Halálozás. Guttmanu Henrik, a város 
minden rétegében jól ismert kereskedő ma 
reggelre Értélén -  szivszélütésben — el
hunyt. Halálát nagy kiterjedésű rokonság 
gyászolja.

_  Oda S00 korona. Ma reggelre kelve 
a meglepetések b’grn -z tbika érte Goszmann 
Mór borkereskedő*. Üzletét feltörve és 800 
ko ona pénzösszegnek hült helyét találta. 
Azonnal jelentést tett a rendőrségnek, mely 
azonban eddig nem tudta e'öállitam a tettest.
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— A tiszapolgári úri zenekar saját 
felszerelése javára 1911. évi november hó 
18-án, szombaton, a Korona-szálló dísztermé
ben és összes termeiben táncmulatsággal 
egybekötött zártkörű hangversenyt rendez, 
tlelyárak : 1. hely 3 korona, II. hely 2 korona,
III. hely 1 korona. A táncmulatságra csak az 
első és második hely jegyei érvényesek. 
Kezdete este 8 órakor. A 7 számból álló, 
Ízléses változatosságban összeállított műsornak 
még külön érdekességet kölcsönöz a diós
győri vasgyári vonósnégyes föllépése. Az 
úri zenekar ez idei első szereplése elé nagy 
érdeklődéssel néz az egyébként is müérlő és 
hálás közönség.

— Harcias uémber. Csöndben, békesség
ben ólt urával Ritli Jáno-né, Szmolinka Ágnes 
45 évig, vagyis mig reá nőm kapott az italra. 
Azóta azonban napirenden voltak a családi 
jelenetek. A dolog maradt a ház taja pusz
tult, s Ritlinó mindig hangosabban került haza. 
Férjével ezért sok összetűzése, tottlogessóge 
volt, aminek úgy akart véget vetni, hogy 
70 éves létére is gyilkosságra határoztâ  el 
magát s fényes nappal ötször roálőtt férjére. 
Szerencsére nem talált egy lövés sem ; a cscn- 
dörség még is megindította ellőne az eljárást.

— Halál a síneken. E hó 8-án a dél- | 
előtt Miskolc-feló menő vona ot útközben ,

A gazdasági ás iparkiállitáson ezüst 
éremmel és díszoklevéllel kitüntetve.

G a b u ly a  M i h á l y
ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó 
: : és plisszórozó intézete : :

Pazonyi utca 13. Bejárat Véső-utca felöl.
Van szerencsém szives tudomására 

adni a t. közönségnek, hogy intézetemben 
ruhák a legkényesebb igényeket is kielé
gítően bármily színre festetnek ás vegyileg 
lisztittatnak. ügyben bátorkodom szives 
figyelmét

fehérnemü-tisztitó osztályomra
felhívni, ahol kézelők, gallérok stb. szintén 
meglepő szépen ö nap alatt tiszrittatnak.

Midőn szives megbízásaikat kérem, 
vagyok mély tisztelőitől
Telefon 248. sz. Gabulya Mihály.

borzalmas szerencsétlenség késleltette útjában. 
Zsolca és Miskolc között egy munkás külsejű 
ember került a sínek elé, s még mielőtt meg
menthető lett volna, a kerekek már szó - 
roncsolták fejét. Kilétét, s hogy mi vitte a 
vonat elé, még nem lehetett megállapítani.

—  SALGÓ SÁNDORné. * gy-a te 
szik tudni, hogy ez a név azt jelenti, hogy 
Sah/ónak üzlete volt. megbukott ; de aztán 
jött a jótékony festő, a név után varázsolt 
egy lát hatatlan szócskát, s ismét volt Salgó- 
nhiák boltja. Most aztán Saigoné ellen is 
bejelentették a fizetésképtelenséget, övé sem 
az üzlet . . . Oly rosszak a nyíregyházi üzleti 
viszonyok, hogy egymást érik a bukások, de 
azért nem nvugszanak: egyrr-másra nyi'ják 
a boltokat. Fs buknak sorra. Egyik a másikát 
buktatja.

Nőm kell fürdőre menni, akinek 
gyomorbaja van, mert a drága fürdő
zést teljesen pótolja egy 3 — 4 heti kúra 
az olcsó, valódi F e re n c z  Jó z s e f -
kesorüvizzel. A mostani időre orro a 
legalkalmasabb V-> — egy egész boros- 
pohárnyi természetes Ferencz József- 
keserüviz naponkint éhgyomorra hasz
nálva, rövid idő alatt teljesen helyre
állítja a hiányos emésztést. A  Ferencz 
lózsof-kesorüvizet a világ legelső or
vosi szaktekintélyei ajánlják. — Kap
ható gyógytárakban és lüszerkereske- 
d ősökben. A Szétküldési-Igazgatóság 
Budapesten.

Gabonatőzsde.
Buzu, októberi (változatlan.)
Rozs, októberi . . . 11 87
Tengeri májúd . . . 10 39
Á r p a .......................8 52
Z a b ........................... 9 Gf>
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Szőlőnknek borközraktárt!
Dr. Zinner Samu ügyvéd ur a .Szőlő

művelés Szabolcsban* címmel vármegyénk 
szőlőkullurájának képét igyekszik festeni egy 
borközraktár létesítése érdekében, egyik helyi 
lapban.

Szándékosan teltem Zinner ur neve után 
az ügyvéd jelzőt, habár tudom, hogy közön
ségünk e minőségét ép úgy ismeri, mint én, 
mert ezzel is eggyel jobban látom beigazolt- 
nak azon föltevésemet, melyből kiindulva egy 
borközraktár létesítésének ideáját és actióját 
felvetettük és megindítottuk.

Az eszme nem uj Szabolcsvármegyei 
Gazdasági Egyesületünk már az 1902. évben 
teljesen átlátta speciális homoki szölökiiitu- 
ránknak közgazdasági roppant fontosságát és 
ezzel egyidejűleg mindazon hiányokat, melyek 
elhárilása nélkül ezen termelési águnk az őt 
méltán és termeszetszerüleg megérdemelt posi- 
tióra nem emelkedhctik A fejlődés ezen aka
dályait már akkor is abban láttuk, hogy az 
önfeláldozás! ösztön és egyben — hacsak 
mérsékelt és lassú kulturális fejlődés követ
kezményeként is — rohamosan telepített homoki 
szőlőink létesitesével birtokosaink egyedül a 
sző ő kitermelésére gondoltak s nem számolva 
a must, illetve bor kezelésére, teljesen figyel
men kivi'tl hagyták az értékesítés igen fontos 
kérdéseit.

Igen sok liosszu értekezleten, beható 
tárgyalások után megszületett ugyan a „Nyir- 
szólöértékesitő és pinceszövetkezet" kinyomatott 
alapszabályaiban, az ujszölöi azonban — habár 
orvosai kifogástalan életerős és egészséges
nek, rokonai pedig szépnek és nagy remé
nyekre jogositotlnak nevezték — mégis — 
levegőhöz sem jutván — hirtelen kimúlt

Hogy ezen crealurának vollaképen miért 
kellett oly hirtelen elpusztulnia, szinte félek 
megmondani, mert sokoldalú vádaskodással 
illetnének, amennyiben azt kellene mondanom, 
hogy a sok érdekelt rokon a keresztapaságon 
civódva addig adták kézröl-kézre nyomorgat- 
ván a kisdedet, mig végre is belepusztult

E szövetkezetek célja végeredményében 
ugyanaz lett volna, mint a most felvetett bor
közraktáré, vagyis az értékesítés előmozdítása, 
csak gyakorlati keresztülvitelénél sokban eltérő.

Előbbinek a gyakorlatban több irányú és 
a termelőket legközvetlenebbül érdeklő tevé
kenységet lehetett remélni, de viszont, mint
hogy tisztán a termelők anyagi áldozalké.z- 
ségére hivalóit, így terjedelmében és egyben 
a végcél eredményeiben oly széles elhatáro
zásokat aligha érhetett volna el, mint a köz
raktár.

Dr Zinner ügyvéd urnák szőlőkuliuránk 
viszonyairól közölt adataihoz szükségesnek 
lartom még az alábbi adatokat fűzni:

Vármegyénk szőlőtermelése az tifabb 
lelepilések megkezdése előtti időkben circa 
3Ü0Ü kát. holdnyi volt, ma pedig kereken 120ÜÜ

Néhány előrelátóbb szőlősgazdánk moder 
szőlőtelepitő példáját csakhamar követte akk, 
f"ldmivelésügyi kormányunk, amidőn Op 
község határában az akkor bizony még i 
csekély értéket képviselő homokbuckákba 
ma már nagyhirü Sóstó-Szőlőtelep alap: 
lefektette.

Nem akarom a Sóstó-hegyközség ér 
meit és értékét apasztani, amidőn azt áll- 
hogy ma már vármegyénkben ezen újabb t. 
pitési szőlők között sokat találunk hozzá 
sonló, szakszerűen telepitett és kezelt sz 
ket, sőt ellenkezőleg, meghajtom az elisti 
zászlaját előtte s főként ennek keretében a 
leginkább gyakorlati gazdákból került keze 
nek, kik céltudatos, szakszerű, fáradtságos ,\s 
költséges munkáikkal másoknak is köveit !n 
példát szolgáltattak s egyben össztevékc 
ségükkel hegyközségüknek külön, távol ;/ 
országon kivül is nagy keresetét biztosító

Amellett pedig, hogy szőlőterületünk 3 
holdról 12000-re emelkedett, ugyanakkor i 
melésünk aránya jóval kedvezőbb, most h • 
més eredményeink mennyiségileg jóval nagy 
bak; nemcsak az újabb telepítések több m ; 
kétszeresen múlják felül a régi átlag termése
ket, hanem a regi u n falusi szőlők is szak
szerűbb kezelésben részesülvén, a réginél 
magasabb átlagterméseket hoznak.

Mustunk minőségét illetőleg pedig tény 
és való, hogy a régiek jobb minősége is rit
kán érte el a 101L cukortartalmat, ma pedig 
minőségileg semmi különös eseményszámba 
nem megy a 21 fokos.

Mindezek természetes következménye, 
hogy a régen felemelt mustokat annak idején 
ha egyáltalán valakinek eladója volt — 4—5 
krajcárjával vélték, mig ma az egész közön
séges, vagyis leggyengébb minőségű borainkat 
is nagy termésünk dacára annak háromszoro
sáért is szívesen keresték, a jobb hímekért 
pedig ennek négyszeres árát, vagyis 40 fillért 
is fizettek

Mindezek kézzelfogható, kétségtelen bizo
nyítékai kitűnő és keresett bortermelésünknek, 
amit nézetem szerint először vett észre már 
jó régen az éber és ügyes kereskedelem, d 
— hogy úgy mondjam — elhinni és belátni 
még csak ma kezdi maga termelő közönsé
günk, mert ha ez nem igy volna, úgy bizo
nyára nagyon régi évek óta be kellett volna 
teljesen rendezkednie elsősorban modern szü
retelő eszközökkel és pincehelyiségekkel, 
másodsorban pedig egyértelmű eljárásban szer
vezkednie kellett volna a szemfüles borkeres
kedők kényszerhelyzetünket kihasználó törek
vései ellen.

Én ugyan — bár vármegyénk egész 
szőlőtermeléseit teljesen ismerem —nem vagyok 
annyira még a Sóstó-hegyközségi borok iránt 
sem, mint Zinner doktor ur, hogy azzal ver
senyre hívja a hegyaljai borokat, mert — 
bocsánat — ezt csak a legnagyobb elfogultság 
szülheti, hanem igenis rajongok értők, mert 
amidőn ezeket, illetve ennek 5—6 éves jobb 
minőségű borait bátran merem mellé állítani a 
németországi Rajna mentén termelt és a köz- 
fogyasztásban 6 7 - 8  márka árban szereplő
kellemes és zamatos borokkal és mert helye
sen kezelt homoki szőlőink a kereskedelem 
által igazolt minősége és tulajdonságai, terme
lési hozama a reá fordított munka diját bősé
gesen megtéríti, de még is nem volna bátor
ságom ily merész állításra, nehogy laikus jel
zővel illessenek.

Azt sem tartom, sőt határozottan taga
dom, amit Zinner doktor ur állít, hogy „me
gyénkben a jó pince oly ritka, mint a fehér 
holló*, mert annyi tény, hogy pincénk olyany- 
nyira kevés van, hogy azt számba is alig lehet 
venni, viszont azonban tény az is, hogy a 
meglévők csaknem mind jó pincék, amivel 
természetesen nem azt akarom állítani, hogy 
ezek a bor minőségének fejlesztése tekinteté
ben egyenlöek volnának a hegyi pincékkel.

És épen ezek mellett alig érthető termelő 
közönségünknek maga iránti indolentiája és 
befektetésektől való tartózkodása, amit hosz- 
szas keresés után csakis azzal tudnék úgy 
ahogy kimagyarázn’1, hogy: ezek nélkül is 
megtalálja termelőnk kedvező számítását.

A Nyíregyházán létesítendő borközraktár 
hivatása volna a borterményre előleget adva 
a termelő közönségnek módot nyújtani az 
adásvételi conjuncturák kedvezőbb kihasznál-



S Z A B O L C S 7i > november 11.

hat.'.:
vevő
hicpit

keilő
raktál
ról. 1
közi
zöns'
zetéb
általa
nézve

kozó
ámen
minis-
föllen
jából
tár fe
nak I
kötek
teni,
ténye
Nyíre
tént »
mellö;
i.itéz.
létesi

szóló
ezt
kérni.
zcdw
ben

avagy esetleg mint állandó és biztos 
reális borkereskedelem szolidságának
c hatni-

vagyok róla győződve, hogy egy 
iclinii és berendezkedésű borköz- 
ícmcsak közvetlen közeli vidékünk- 
volnbbi szőlőink termését is falai 

látni, ezzel kimentvén termelő kő
ét a szüretkori eladás kényszerhely- 
ni végeredményben csak 1 — 2 filléres 
remelkedés esetében is vármegyénkre 
ezrekre menő többletet jelent, 
rközraktár létesítésére a kellő kinál- 
>bb alkalom valóban elérkezett, 

gróf Serényi Béla földmivelésügyi 
k Ónagyméltósága bortermelésünk 

illetve biztos megalapozása cél- 
es államsegéllyel 10 ily borközrak- 
sát vette tervbe. Ezek egynehányá- 
még megjelölve nem lévén, csakis 
t vélte egycsüleiünk akkor teljesí
ti az erre nézve legilletékesebb 
i — mint a Sóstó-hegyközség és 
a város vezető egyéniségeivel tör
és cselekvés alapján egyelőre — a 
veszélyét elkerülendő — kérvényt 

idmivelésiigyi kormányunkhoz ennek 
érdekében.
loqy pedig az elmondottak alapján 

. síinknek erre valóban szüksége van, 
adott körülmények között nemcsak 
igényelni jogosult, meg vagyok gyó ■ 
]lj az eredmény biztosítása érdeké- 

atandó actiónkból minden érdekelt
szív- fogja részét kivenni.

Szikszay Sándor
gazd egyes titkár.

Apróságok.
kolbásszal I
Aikor vacsorához ült a család, furcsa 
et történt . . .
Amint Daruné behozza a vacsorát, János 
kenyérszelés után kezébe veszi az ételcs 
neg a kanalat, hogy most majd ő ad 
rekeknek. Borsó volt a tálban, füstölt 

sz rajta.
Én csak a borsóból kérek, édes apám, j 

'ólait meg Zsófika.
— Nekem meg csak kolbász kell, — 

íja a Jancsi gyerek, mert én a borsót nem
retem.

— Szereted, nem szereted, az a te bajod 
Egyformán kaptok mind a kelten. Érted?

ze Zsófi itt a borsód. Ez meg a tiéd, kis 
-im. ,

A Jancsi gyerek azonban a köszönöm 
helyett sírásban tört ki, hogy neki kolbászt 

i)anak borsó nélkül.
Korholta az apja egy darabig, de hogy 

!egjuhászitsa, mégis odatett a tányérjára egy 
iarab kolbászt — hanem egy másikat a
Zsófiéra is.

— Egyformán, igazságosan kaptok mind 
a kelten.

Erre meg Zsófikánál tört el a mécses. 
Hogy ő nem eszik kolbászt. Versenyt sirán
kozott már mind a két gyerek.

Eddig csak szóllan nézte Daruné a dol
got, hanem most már kivette a tálat meg a 
kanalat az ura kezéből

Ugyan János, hallja, mit mókázik már 
meglett ember létére ezekkel a gyámoltalan 
kis cselédekkel ? Mit rikatja őket ? Zsófi add 
azt a kolbászt; visszateszem. Oda adom a 
felét néked Zsuzsikám, ha kell. Itt van ni.

Erre aztán nem sirt többet senki A két 
gyerek könnyein keresztül mosolyogva, vidá
man eszegette a maga ételét. Az apjuk meg 
igy szólalt meg nagy fejcsóválással:

— Szép dolog az a nagy egyenlőség. 
Hanem ha megpi óbálkozik vele az ember, hát 
két gyámoltalan gyermeken már csúfot vall.

*
Az iskolából!

Bibliából felel a nebuló iszonyú drukkolás 
között. Nem nagyon ment a lecke. Káin és 
Ábelről volt szó. No de még is csak eljutott 
a végére. Kérdi tőle ekkor a tanítója: „mondd 
csak fiam, kinek is volt Ábel az előképe” .

— Jézusnak.
— Jól van és meg tudnád mondani, 

mennyiben ?
— 1878-ban, volt a bölcs felelet.

Irodalom.
A Két Daru-testvér — tótul. Az Egri 

Népkönyvtárnak ily cimii füzetét, melynek 
szerzője Iviiston Ividre érseki titkár, és amely 
a szociáldemokrata törekvésekkel szemben igen 
hasznos, meggyőző és élvezetes olvasmány, Párvy 
Sándor dr. szepesi püspök tót nyelvre fordit- 
tatta le, hogy azt a felvidék tótajku népe 
között terjeszthesse. Az e célra szánt példá- 
nvokon kívül a püspök bizonyos nagyobb 
példányszámot, árusítás végett, az Egri Egy
házmegyei Irodalmi Egyesületnek ajándéko
zott. A Szivák József által sikerültén fordított 
tót nyelvű kiadá--, melynek cime I)vaja bratia 
Sivo uovei, ép agy, mint a magyar, Egerben, 
a líceumi nyomdában kapható, füzetenkint 
20 fillér, tömeges rendeléseknél 15 fillér ár
ban. E jó olvasmánynak mindkét nyelvű ki
adását nagyon ajánljuk a nép barátainak fi
gyelmébe. Előfizetőink szerkesztőségünk utján 
is megszerezhetik.

Lapkiadótulajdonos a szerkesztőség.

Szőlő-sza ki’elUgyelet!
Elvállalom szőlők szakfelügyele
tét tavasznyilástól a befedésig.

A szőlőtermés fokozása
cimü pályamunkám a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesü
lete irodalmi pályázatán pénzbeli 
honoráriumban részesült. Szerény 
feltételeimről megkeresésre kész
séggel nyújtok azonnali értesítést. 
Nyíregyháza Kiss Ernő-u. 36. sz.

L e v e l e s  J á n o s
nyugalmazott uradalmi szőlőintéző.

Aki M omorMJó '* bélbeteg, étvágytalan, lesová- 
” *»• nyodáshoz hajlandós, használja a számos év óta 
jónak bizonyult gyom orrét, Schumann gyógyszerész

től Stdckeraiiban.
Á l# j  szabályozni és épségben tartani akarja jó  

emésztését, használj? a Sehaumanu-féle gyo
morsót, tapasztalni fogja, hogy más szerek ellenében 

mily jól érzi magát.
R v n m n r c n  eltí*v°htja azonnal a fölösleges gyo- 
u y u i u u i  OU m orsaratés előm ozdítja az emész

tést. Egy doboz ára 1 korona 50 fillér.
kényelmes s kel
lemes, ugyanazonGyomorsó-pasztiílák

hatást teszik, mint a gyomorsó. Ára tarsolyonkint 3 
phiolával, á 10 gyomorsó pasztillával K 1-50. Pos
tai szétküldés legkevesebb 2 doboz megrendelésnél 

— utánvéttel —

SCHAUMANN gyógyszerész
=  Stoekerauban. =
Kapható minden gryógíyszertárban.

N IG R IN
(Fernolendt)

- f
alegjobbcipőkrém i

^  Mindenütt kaphatót 
▲ bécsi radánatf kiállításon 

t n n j  éremmel kitüntetve

Villany világítási berendezéseket, villany világítási felszereléseket, 
valamint niagántelefon és villanycsengő bevezetéseket elvállal ol

csón és teljes jótállás mellett

Herskovits Gyula Nyíregyháza,
Széchenyi-tér.

Mérnöki látogatás és költségvetés díjmentes. ^  Csillárok és égötestek raktáron.

H

A „Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság"pénztárosi állásra
pályázatot hirdet. —  A  m egválasztott és óvadékot 
nyú jtó  pénztárosnak évi fizetése 2400  korona alap
szabály szerű ju talékkal.

N yíregyháza , 1911. novem ber 19.
Az igazgatóság.

K

K
1
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épület- és diszműbádogos

NYÍREGYHÁZA.
K á ila y -u . 1. —  D e b re ce n i-n . 7.

Megnagyobbított és uj gépekkel telje
sen felszerelt műhelyében készít min
den a bádogos szakba vágó munkát.

Versenyképes!

Épület és toronyfedések. Specialista 
iskolai ivóviztartányokban. S3S3 

Raktáron fürdőkádak, konyhaedények.

Olcsó ár! Pontos kiszolgálás!
Vidéki megbízásokat azonnal elintéz.

I

Jf .

P

gélTahy utóda, Fehértói Béla j
temetkezési intézete |

I  
I

temetkezési

Nyíregyháza, >Vay Ádám-utca 5 . Marsalkó-féle házban.
T e le fo n sz á m  247. T t le fo n s z á m  247.

T-±\--  * ■».r —Sg- '_ - "te

Ezúton hozom an. é. közönség tudomására, hogy uj helyiségemben 
raktáramat tetemeson megnagyobbítottam; bármily rendű és rangú teme
tést, hullaszállitást kegyeletteljes pontossággal, jutányos árban végzek.

Elvem a tisztességes verseny!! j
Saját készítésű sirkoszoruk, müpálmák, szobadiszcsokrok stb. stb. 

kaphatók.
Olcsó árak! In

m

Elsőrendű üdítő asztali és borvíz !

111.5 mti 
sé g b ő l e re d ő -

chem iai v izsgálat szerint 
kristálytiszta baktérium  m én- 
tes, eg észséges  üd ítő víznek 
m inősíttetett, m ely term észe

tes fo ly ék on y  szénsavval 
telittetik.

o  • Megrendelések házhoz szállíttatnak! c>o

U j j

J T
“  KASSÁN VEGYEN,

ha eljegyzések, eskü
vők, mulatságok, név
napok, színházi ünnep
lések alkalmábólCSOKROT
akar beszerezni. Leg
olcsóbb, legizlésesebb, 
legszebb

OROSZ ISTVÁNNÉ t
élő- (s művirág kereskedőnél

Kassán, Fő-u. 65. szám.
Telefon 4 — 53. Telefon 4—53.

A  s z á ll ít o t t  v ir á g  m e g é r k e z é s k o r  ép 
o ly  ü d e , m in t v o lt  e lő b b  !

Nagy v á la s z té k !!
a legújabb napernyőkben
=  M esés olcsó árban =

F e u e r  Miksáné
férfi-, női- divat és lövidáru üzletében

Nyíregyházán, városház palota mellett 
Bethlen (Szentmihályi)-u. oldal

Tiszta agyagból készült szép és jó I

cserép, fali tégla |
és legszebb

nyersfalazati tégla
csak a *

! Karczaii A g y a g im á L !
! Karczagon szerezhető be. hol j egyes waggonrakományok is f 
] megrendelhetők.

I N G Y E N f
kap egy pomj 
hangverseny beszi 
gépet, ha 10 lem- 
vásárol ^0 forinté 
de csakis

Wagnei
a „Hangszcr- 
király* nal.

HiulapC't, .lóz-ef- 
t ö r n f  l ő  - k rzáin.
Okvetlen kérjen le"

lue-j-iryzéket.
Jitviióiniil ielj .  1-1

nj ös lemezesére.
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yj iYKÉPÉSZETI műterem.

1 G N Y I L T !

•2# •

GLOVICZKY JÓZSEF 

modern berendezésű 

műterme Nyíregyhá

zán. Zrínyi llona-u. 

3 . (Városház-utca) 

Csengeri-ház.

XXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B Ú T O R !

A legegyszerűbbtől a legválasztóko- 
sabb Ízlésűig mindenféle fából. Kész 
menyasszonyi berendezések, valamint 
külön szobák, vagy egyes darabok 
szolid ár és pontos kiszolgálás mellett 

' a legtnegbizliatóbban kaphatók ^

Nyíregyháza.
Lefkovits Zsigmond

b ú t o r r a k t á r á b a n

Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett).

X
X

X
X
X
X

X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X

x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x

Í I 6 I 0 H N N M M  •  Í I M 9 M M N

Földbirtokosok figyelmébe! Fütyöl a szél, 
Közéig a tél

*

A F ranck  H enrik  F ia i-fó lo  kassii pótkávégyár igazgatósága
a mezőgazdaságnak egy uj á g á t : a

cirill (Miííieriictara iitlrtax) termesztését
tnlja kísérleti mivelésro. A nyers anyag 3°/o súly levonással vétotik 

• t bérmentve C s a p -r a  szállítva és a gyárudvarban konstatált tiszta súly 
' rtéke azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság. 
Kassán, 1911, szept. hóban.

Franck Henrik Fiai.

s ilyenkor mindenkinek 
csak az jut eszébe, hogy 
nincs párja

a  P a p p  G é z a - f é le
rumnak, teának, 
teasüteménynek.

Kapható:

Zrínyi llona-utcai üzletében.

Í Szölö-oltványok.
eszük és Gleditschii (élő kerités- 
almas) csemeték beszerzésére lég
iben ajánljuk a legjobb hírnevé

nek örvendő
ANDOR FIA szőlőtelepét Biliardiószegen.
aj át érdekét tartja szem előtt, úgy 
ven addig oltványt, vagv vesszőt, 
lenti cég nagy képes árjegyzékét 
>rte; ingyen és bérmentve. Ezen 
zék minden szőlőbirtokost érde- 
znos tartalmánál fogva. Olcsó ár 

ntoskiszolgálás! Számtalan elismerő 
— A tisztelt érdeklődők a telep 
"tekintésére szívesen láttatnak.

’ i i n n  hegyi borokat mor-
1 t t l l l l l  vételre ajánl ogy magánfogy»sz- 
nak, mint koreamáros. vendéglős s bor 
kereskedőknek k’csinyben és nagyban

aYEBNÁR ANTAL oki. szőlész, J
(Nógrádinegye). É deklodoknek 

‘ 'i mentes felvilágosítás. Ugyancsak nagy- 
mennyiségű 1 éves gyökeres hazai és ame- 
1 'kai s z b l ö v e u s z ö  is kerül eladásra.

* 0
m

< m

m

dk.

A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület most 
épülő bérházának I. és II. em eletén lévő

utcai és udvari lakások,bolthelyiség
1912. év május hó elsejérekiadók.

A feltételek a Takarékpénztár-E gyesület Igaz
gatóságánál a délutáni órákban tudhatok m eg.

\r v v

»

m

j|| valam int a V ay  Adám -utcára néző oldalon több ||̂

m

W f f W f W a
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Újdonság háztartási és ipari 
célokra. Kényelmes

ré s z le tfize té s re

is kapható. Kérjen árjegy
zéket. Tanítás Budapesten 

ingyen.
Fogl József Lajos

m ü g é p é s s , B ud apest, V I ., A ra d i-u . 11.Kovács Gyula
mübutorflyáros Debrecen, 
bútorcsarnokát Hunyadi
utca 17. szám alól

a Csapó és Piac-utca sarokra
(Takarék és Hitelintézet Részvénytársaság első  
emeletére) helyezte át.

Kizárólag női cipők I
különlegességi raktára. 1

Marsehall Budapest, I
Bécsi>utca 2. Fővárosi színházak. H  

szállítója. Árjegyzék ingyen ! |pKINCSET ÉR
a T O R D  Y - fé le

Hollandi 3 király tea,
mivel nemcsak hashajtó, hanem egyúttal 
étvágyjavitó, gyomortisztitó, emésztést elő
segítő. bélmiiködést szabályozó, nemkü
lönben a legmakacsabb gyomorbajon is 
segit. — Csomagja (kbl 10— 12- 
szeri használatra) gyógytárban 50 fillér.

K é szítő  .

Tordy 6y. oki. gyógyszerész
Budapest, Üilöi-ut 89-ik szám.

391 — 1911. végrh. szám.

Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y .

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel 
közhirró teszi, hogy a miskolci kir. járás- 
bíróságnak 1911. évi Sp. V. 52/4. számú 
végzése következtében dr. Lichtenstein Izidor 
ügyvéd által képviselt Pick Jakab javára 
544 korona 90 fillér s járulékai erejéig foga
natosított végrehajtás utján lefoglalt és 637 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
különféle házibutorok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a tiszalöki kir. járás
bíróság 1911. évi V. 183. számú végzése 
folytán 544 korona 90 fillér tőkekövetelés, 
ennek 1911. évi március hó 17. napjától 
járó 5Vo kamatai, 'A/Vo váltódij és eddig birói- 
lag már megállapított költségek erejéig Tisza- 
dobon alperes lakásán leendő megtartására 
1911. évi november lió 21. napjának délelőtti Vsl2 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik

Kelt Tiszalökön, 1911. évi november hó
8. napján.

Szücsy Béla
kir. bír. végrehajtó-

Ha

Ön
g y á r i  m u n k a  h e l y e t t

csinos
tartós és olcsó cipót akar viselni, más
kép el nem éri, csak ha

mindig
L a k a tos  L a josn á l

(Kossuth-tér) vásárol, — ki nem hir
deti, hogy

nincs többé fájós láb
s emellett gyári árut ad el, — hanem 
ő maga, mérték után készíti a cipókel, 
a legkitogástalanabb kivitelben.

■hPJ

l • •<o öcÉS
rekedtseg és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-ptmetefu cukorkáknál!
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 
R ÉTH Y-félét kérjiiuk, mivel sok haszontalan 
utánzata van. Az eredetinek ^miuden egyes darab

ján rajta van a RÉ THY név.
Egy doboz ára 6 0  fill. Mindenütt kapható. I

Nyireeyliáza lepagyolili fálasztu Mtor&riiliáza
Alapítva 1903. Pazonyi-utca 10. sz.

Üzletem kibővítése alkalmával teljesen újonnan a legdivatosabb kivi
telű bútorokkal berendeztem a fővárosi minta szerint, állandóan raktáron tar
tok fényezett kőris, cseresznye, jávor, citrom, paliszánder, mahagóni és más 
különféle anyagokból készült részben saját készítm ény ii háló, ebédlő, 
úri és női szalon berendezéseket, vas, félréz és egész réz bálé és vendég
szoba berendezéseket, úgyszintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bútorokat 
(tömör iából is) stb. stb. itt fel nem sorolható de raktáron levő különféle 
bútorokat is u to lérh etetlen  o lcsó  árban árusítok.

Tisztelettel

Üzletem szombat és izr. ünnepnapokon zarva. Glück Jenő
Raktáron á llan dóan  200 k ü lön fé le  lak berendezés ta lá lható .

&

0
>'É

BÚTOR 1

Hálók, ebédlők, úri szobák, zongorák, teljes 
szálloda, vendéglő, kávéház és íürdöbercn- 
dczéseketmég sohanem létezett rendkívüli 
előnyös fizetési feltételek mellett szállítunk 
helyben és vidékre. Nagy butoralbum 1 kor.

Modern Lakberendezési Vállalat
Budapest, IV.. Gerloczy-utca 7/v.
=  K öfponti v á r o s h á z a  m ellett. =

Z Á L O G H Á Z  M E G N Y I T Á S I
A kereskedők és Iparosok Hitelszövetkezete Bethlen utca (Szent- 

mihályi) 2. iskola épületében kizárólag

m e g n y i t o t t a .
Kölcsönöket nyújt ékszerekre, arany- és ezüst tárgyakra és egyéb ipari készít
ményekre. Raktárában iparosok és kereskedőktől árukat beraktároz és előnyös

kölcsönöket nyújt.

Nyomatott Borbély Sámuel könyvnyomdájában Nyíregyházán.
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