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A trón beszéd.
A trón büszke, hideg magasságából 

eddig nem láttak meg a m agyar nemzet 
dologtevő munkásait. Amit milliók éreztek, 
es lázasan, kitörő erejével a demokratikus 
öntudatnak tormát, alakot is adtak a szív 
sejtelmes ak ara tán ak : mindaz csak bá
gyadtan. fénytelenül lopódzhatott be eddig 
azokba a titkos alkovokba. melyeket tör
téneti szféráknak nevez a fejedelmi böl- 
cspseg. Vagy a fejedelmi — kény! A kettő 
tulajdonképen csak egy. s a megkülön
böztetés nem a néptől származik. Legalább 
is nem attól a néptől, amelyhez képviselői 
áltál 1. Ferenc József szólott, trónbeszédet 
mondván egvbegyült m agyar országgyű
lése mindkét házának.

Esemény, korszakos nagy dolog ez 
a királyi megnyilatkozás. Eltérő minden 
eddigi trónbeszédektól, mert nem a feje
delmi akarat hirdetése. A hang, a tónus 
a 'Ouveivné, de a jogának és alkotmányá
nak teljességében tündöklő másik souve- 
rénhez intézve. A m agyar államiság fejlő
désében uj stációhoz érkeztünk. And a 
trónbeszéd előtt van. az mind csupa hazug 
képmutatás. szemfényvesztő játéka egy 
velőkig romlott politikai és társadalmi 
rendnek, melyet iávarétegével örökre el
temetett a történetnek egy vulkánikus

errupeiója. Ami pedig utána következik, 
az a nagy nemzeti fellendülés, a népjogok 
uralma, a modern kulturális haladás — a 
jövő. Így olvassuk mi ki a trónbeszédből.

A trón beszéd históriai becse és fon
tossága abban fekszik tehát, hogy egy 
csapásra megszünteti az uralkodó és a 
nemzet között eddig fennálló tekintélyi 
különbözetet, amire nézve befolyást egy
általán nem gyakorolhat az a körülmény, 
hogy a trónbeszéd hol hangzott el. A ma
gyar parlament büszke palotája — úgy 
lehet — érzett volna valami jóleső bizser
gést merev, gótikus tagjaiban, ha leeresz
kedett volna hozzá a felség, de minthogy 
ez nem történt meg, azért a nemzeti kép
viselet fajsulya értékéből alig veszíthet 
valamit. . . .

Mindez különben csak formalitássá 
sülyed amellett, hogy mit mondott a 
király.

Szabad, nyílt és őszinte beszéd volt 
ez. Hinnünk, éreznünk kell, hogy az volt, 
mert egy uj korszak nyelvén uj igazságok 
zengését hallottuk a királyi ajkakról. Az 
uj idők nemzeti radikálismusának királyi 
szentesítését ünnepelhetjük. — s lehet a 
mi szabad és csapongó magyar lelkűnknek 
mélyebb és igazabb ünnepe ?! . . .

I. Ferenc József egy olyan kormány
zat szellemét és eszközét dobta oda az

erkölcsi halálnak, melyek a m agyar nem
zet életére törtek, s a melyekhez csellel, 
vagy fondorlattal a legfelsőbb jóváhagyást 

i is kierőszakolták. Egy uralkodó, aki ön- 
j maga felett itél. . . . Egy császári és 

királyi suverén, aki anathémát kiált a 
múltra, mely részben az övé is. . . . Hát 
nincsenek a históriának csodái?! . . .

Kiégtétek, fényes elégtételt ny ért a 
m agyar nemzet. Hogy a darabontokat el
kergette a király, s helyükbe parlamen
táris kabinetet nevezett ki, ez csak ter
mészetes, szükségszerű eredménye volt 
annak az erkölcsi pressionak, melyet az 

| ezer éves nemzeti alkotmány intenzív 
erői gyakoroltak a fejedelmi akaratra. 
Hogy az országgyűlést újból összehívta 
és esküjéhez hü maradt, ez sem sorol
ható a korszakos vívmányok közé, s vé
gül. hogy a modern világfejlődés hullá
mai a bécsi kabinet noirba is besodorták 
az általános választói jog és ez által a 
népfönség eszméjét, melyet I. F e renc / 

i József udvarképessé tett. nos, hát ez sem 
| más, mint az állami rend fejlődésének 

természetes logikája. De midőn azt mondja 
a trónbeszéd: „Fájdalmasan esik atyai 
szivünknek visszatekinteni a közelmúlt 
eseményeire, amelyek az alkotmányos élet 
rendes menetét megzavarták. Hálát adunk 

! az isteni gondviselésnek, hogy az áldatlan

T Á R C A .

Kétségbeesve.
I) cs ~>-'i-igírö, kárhozatos álmok,
1 '‘lí'j'lott lellcnőt miért csábítjátok 
Hárem-küzdelemre szívtelenül, csalfán ?!
• Hiszen könnyem sincs már, mivel elsiratnám 

Újabb csalódásom! . . .
Hagyjatok el engem ! 

Összetörött szárnya: haldoklik a lelkem! 
ó ' tad már repülni!.. Xincs már vágya másra : 
( ■( tneyhalásra . . . csak az elmúlásra! . . .

Dithyramb.
!•' lek-megórlő szürkeségben 
i nalmásán tengetni éltem.
Darab kenyérért csúszva-mászva, 
Mmden kö ugort öl fél ve- fáz- ~ 
Irtózom én!

zva

■ Megittnsitó csók füzében, 
hrnesztő, örült szenvedélyben.
Mámor között, epesztö lázban,
SzHajon két karodba zártan . . . 
r !jy égjek el!!

L u k á c s  T ih a m é r.

A nádasban.
Csend van. Csak a hajlékony nádszálak 

susognak rejtelmes és fantasztikus meséket 
a nimfák és vizi tündérek pajkos játékairól.

A nap már rég leszállt. Biborfónye is 
eltűnt a lilaszin hegyek mögé. Egymásután 
gyulnak ki azok a ragyogó mécsek az ég
boltozaton és a pásztortüzek a hegyek 
oldalain.

A csend még titokzatosabb, még sejtel
mesebb lesz.

Pán, a hatalmas Pán közeledik.
Hűséges alattvalói a karcsú nádszálak, 

a káka és a sás, meg a folyóka földig hajol
nak előtte. A vizi boglárka, a legkisebb és 
legkedvesebb udvaronc, mutatja előtte az 
utat. Végre a legszélső nádszálak is szét
nyílnak s megjelenik ö . . . a pásztorok és 
a nádasok mindenható fejedelme, Pán. Bozon
tos szakála és göndör haja tele van apró vizi 
bogarakkal, hínárral és bókanyállal. — Van 
valami emberi és vadállati nagy fekete sze
meinek csillogásában. Olyan a nézése, hogy' 
keresztül lát a legnagyobb sötétségen is. 
Amolyan mosolygásra nyílnak ajkai, mint 
mikor valakinek valami nagyon tetszik, de 
csikorogva fordul az álla erre a nevetésre.

Úgy látszik csalódott, mert boszusan mo
rogja torzonborz szakálába: „Még nincs itt.“

S hogy' unalmát elűzze, előkapja furu
lyáját, s olyan gyönyörű melódiába tog, 
amilyet csak az istenek csarnokaiban lehet 
hallani. — Az első futam mintha jeladás lett 
volna, az erdő dalosai mind versenyre kel
nek vele.

De csitt . , . miért e csönd egyszerre,
E misztikus némaságban mintha az éj

szaka is világosabb lenne a hold ezüstös 
sugáritól. Valami igózetes varázslat áradt 
szét mindenen.

Etrv tulvilági bűbájos fuvolahang hali- 
szik onnan az erdők mélyéből.

És Pán, a minden zenészek örök művé
sze, elbűvölve hallgatja e csodás muzsikát. 
S az isteni zene behatása alatt emberi jelle
get ölt arculata. Magasztos érzelem ömlik 
végig most majdnem szépnek mondható vo
násain.

— Ez ö . . . suttogja fejét csendesen 
bólongatva.

Az erdő homályából lassan kibontakozva 
jön az éji vándor.

Gyönyörű ilju a pásztorok jellemzetes 
öltözetében. Valóságos ős druida alak. Holló 
haja szóles hullámokban omlik hatalmas vál- 
laira. Domború melle, vaskos karjai Ilerku-

Az összes tavaszi újdonságok megérkeztek u. ni.: hazai gyárt
mányú ozipők, keztyük, harisnyák, övék stb.

Eisler Károly,
(Teletonszám: 114'. női, férfi-czipő-, rövid- és divatáru üzletébe 

Nyíregyházán.

Lapunk egyes számonként Kiss T. Emma tőzsdéjében és Hirsclller Mórnál kapható. Mai számunk 10 oldalra terjed.
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félreértések eloszlottak, a nemzet szabadon 
megnyilvánult akaratával egyetértőén hőn 
táplált óhajunk, hogy a törvényhozás és 
az állami élet összes tényezőinek alkot
mányos s törvényes együttműködése a 
jövőben mindig zavartalan marad . . .“ 
Majd alább: „Tekintettel a közelmúlt saj
nos eseményeire, a közigazgatás alkotmá
nyos és törvényes menetének megóvása, 
valamint az alkotmányos jogrend teljesebb 
biztosítása érdekében közelebbi feladata 
leend kormányunknak, hogy előterjessze 
javaslatait . . .“ E megrázó erejű szavak 
megváltó hymnusként zsongnak szivünk
ben és kiérezzük belőlük azt a mistikus 
csodás hatalmat, mely képes egy nemzet 
életkedvét, akaratát és erejét megacélozni.
E nehány mondatban, e töredelmes királyi 
vallomásban van Magyarország történeti 
elégtétele .

A trónbeszéd, melynek hangja sza
badelvű és erélyes, határozottan utal az 
általános választói jogra. Valóban elérke
zett az ideje, hogy a politikai jogokat a tár
sadalom minden rétegére kiterjesszük. Uj, 
friss vért kell belevinni a nemzet folyton 
működésben levő testébe, mert igy emel
kedhetünk a nyugati kultúra színvonalára. 
Soknak szól ez a királyi szózat, s egy
szersmind mindnyájunknak akkor, amidőn 
a király erélyesen rámutat arra, hogy a 
magyar állam nemzeti karaktere mindenek 
fölött megóvassék. A nemzeti tendenciák 
s a nemzetiségi lázalmok felett megkon- 
dult a halálharang . . . .  S a kötél egy 
— Habsburg kezében volt?! . . .

A nemzet ősi erényére való hivatko
zással fejezte be a király szózatát. Meg
nyugtathatjuk a királyt. Ezek az erények 
ma is oly ragyogók, oly fénynyel és erő
vel teljesek, mint hajdan valaha a morva- 
mezei csatában voltak. És ezt korántsem 
szemrehányáskép mondjuk. A fanyar, ün
nepieden érzéseket száműzzük ma keb
lünkből, azonban mégis eszünkbe jutott, 
hogy a mámoros hangulatok örömét nem 
árt. ha kissé felhígítja a régiekre a rég

iesre emlékeztetők. Ül magasságnyi, egyenes 
tartásu délceg férfiú. S e termetre képzeljünk 
el egy olyan arcot, amilyent szobrász valaha 
fórfiszépség mintájára remekbe öntött a lég- ; 
ragyogóbb fekete szemekkel.

Ilyenek szoktak lenni azok, kik felől az 
ifjú leánykák legmerészebb álmaikban álmodni 
szoktak.

— Isten hozott Midász, vártalak, mondá 
fejét lehajtva Pán az ifjú királyi tekintete 
előtt.

— Bocsáss meg Pán, hogy várattalak. 
Hát birodalmad legszebb rózsaszála, az ón 
istennőm, Phylomena hogy érzi magát ? 
kérdé, mint harang, oly csengő hangon 
az ifjú.

— Beteg, a szive fáj. Azt üzeni néked 
általam, hogy ne várd. Ű úgy sem mehet 
hozzád, földi emberhez soha, mert ha egy
szer ki tatálna jönni a szárazra, nem térhetne 
vissza többé.

— Hisz azt akarom, egészen azt akarom, 
hogy kijöjjön. így azt élet néki is, nékem is 
kin. Mond meg néki Pán, hagyja ott tündéri 
játékait, adok cserébe oly boldogságot néki 
Pán, amilyen még ott köztetek sincsen. Mond

múltra való emlékezés, melyet oly gyak
ran teszünk. És tesszük akkor is, midőn 
öröme, de akkor is midőn bánata van a 
nemzetnek.

A magyar iparvédelem.
A magyar vódöegyesület szép és nemes 

célt tűzött k i: a magyar ipar és kereskedelem 
pártolását s fellendítését. Ezen cél megvaló
sítását nagyban előmozdítja a tulipán mozga
lom, amely szintén társadalmi utón célozza 
a magyar ipar és kereskedelem fejlesztését 
előmozdítani.

E két egyesület összmüködésónek ered
ményét eleve megállapítani lehetetlen. Annyit 
azonban már most konstatálnunk kell, hogy 
úgy az iparos, mint a kereskedő inkább csak 
reklamiroz azzal, hogy a magyar ipar termé
keit adja a fogyasztóknak; és ha ez csak 
puszta reklám marad, a nemzeti érzülettől 
áthatott s minden nemzetiért lelkesedő vevő 
csak az osztrák árut kapja magyar árukért. Er
ről később meg is győződik. Akkor sincs semmi 
törvényi eszköz arra, hogy a kereskedő vagy 
iparos megtoroltassók, elvegye büntetését a 
nemzeti eszmével való visszaélésért. Magyar- 
országon az iparűzés és kereskedés szabad
sága törvényileg van biztosítva. Ipart, keres
kedést űzhet nálunk mindenki s az lesz a 
győztes, aki élelmesebb, aki ügyesebb, s nem 
egy élelmes kereskedő élve a törvényileg 
biztosított joggal, felhasználja a nemzeti moz
galmat üzlete érdekében, de a nemzeti moz
galomnak nem részese, valóságban ahhoz 
nem csatlakozik, sőt annak elvi ellenzője s 
nagyon szívesen veszi az osztrák árut s adja 
el mint magyar ipar terméket. — Ezért nem 
bűnhődhet. Csupán az érheti, hogy a védő- 
egyesület ügyrendjének 12. íj-a értelmében 
kizárja keljeiéből s nem árulhat tovább mint 
a vódöegyesület tagja, de ezzel tovább is 
reklamirozhat büntetlenül. Azonban ez egy
részt nem büntetés, másrészt ha büntetésnek 
tekintjük, a kereskedési szabadság korlátozása 
a törvónynyel szemben s annak ellenére. — 
Miért is a vódöegyesület — amint azt az ez 
évi ügyrend kivonatából olvashatjuk — ügy
rendjének 12. §-át is úgy magyarázza, hogy 
ilyen értelmezés mellett szinte lehetetlen az 
iparos vagy kereskedő kizárása a védő- 
egyletből :

.Bizzunk abban, hogy iparosaink belát
ják azt, hogy mily nagy közgazdasági jelen
tőséggel bir az, ha munkájukhoz fokozatosan 
azokat a kellékeket szerzik meg, melyeket

meg néki Pán, hogy Midász, a szerelmes 
pásztor üzeni ezt néki.

Pán eltűnt. Kevés idő múlva visszatért. 
Fejét szomorúan hajtogatta. Az üzenet már 
előre várhatólag nem lehetett kedvező, mert 
igy szólt:

— Azt mondá, a szive szakad meg utá
nad, még sem teljesítheti kivánságodat.

— Van még valami, sóhajtott fel az ifjú, 
ami talán segíteni fog. Nos kedves fuvolám, 
most mutasd meg, mit tudsz.

Azzal belefogott egy nótába. De abban 
benne volt az ég, a föld, a vihar, a napsugár, 
a hajnal, az est, a sivár pusztaság, a viruló 
tavasz, a fájdalom, a boldogság és az égig 
érő óriás szerelem. Oly odaadóan fújta, hogy 
meg sem hallotta azt az édes zokogást, mely 
oldalánál fel-felhangzott. Mikor abbahagyta 
a nótát, két puha kar fonódott nyaka köré.

Pán pedig sirt is, mosolygott is.
. . .  És az erdő, a mező, a hegy, a völgy 

úgy ragyogott, úgy tündökölt amerre elhalad
tak Midász és Phylomena.

B ercsényi Pál.

%

a hazai ipar már használható minőségben állít 
elő és ezzel ők is igyekezni fognak közérdekű 
törekvéseinket hazafias kötelessógérzetüknek 
megfelelő módon támogatni.* „Hasonló a 
kereskedők helyzete is.*

Ez az értelmezés egyáltalán nem helyez
kedik a törvénynyel ellentétbe, az igaz, de 
igaz az is, hogy a vódöegyesület a kitűzött 
célt megvalósíthatni nem fogja. Az egyesület 
működésétől teljes eredményt mindaddig nem 
remélhetünk, amig az iparűzési és kereske
dési szabadságot törvényileg nem korlátozzuk 
nemzeti irányban, nemzeti iparunk és keres
kedelmünk érdekében, mert addig a társa
dalmi mozgalom a törvónynyel helyezkedik 
ellentétbe, amitől pedig eredményt remélni 
nem lehet.

A törvényhozás feladata a magyar ipar 
és kereskedelem érdekében, ha rövid időre 
is, ideiglenesen az iparűzési és kereskedési 
szabadságot a magyar ipar termékeire korlá
tozni, s ha majd iparunk és kereskedelmünk 
a törvény pressiója alatt megerősödik, kifej
lődik úgy, hogy a külfölddel az előállítási, 
termelési költség és az áru minősége tekin
tetében a versenyt kibírjuk, akkor tovább 
nem lesz szükség a törvényi korlátozásra s 
akkor már nem hiába reméljük, hogy az ipa
ros és kereskedő a fogyasztókat a magyar 
ipar áruival látja el. De addig a védő egye
sület reménye csak puszta remény marad, 
mert a mig külföldi jobb minőségű árut a ke
reskedő olcsóbban szerezhet be, mint a magyar 
árut, addig a kereskedő saját reputációja ér
dekében, hogy közönségének jó árut adhasson, 
a jobbat fogja beszerezni s hogy magának az 
üzleti nyereséget biztosítsa, készséggel szerzi 
be az olcsóbb idegen árut. De ha a törvény
ben megállapítandó áruk csakis magyar es 
államilag ellenőrzendő forrásokból szerezhetik 
be, akkor iparunknak egy kényszer piacot 
teremtünk s ha meg lesz a piac, rövid időn 
belül hozzáfejlödik az árut előállító magyar 
ipar. E kónyszerpiac törvényi létesítése most 
a tulipán mozgalom idejében időszerű s terhes 
volta dacára sem igen találna ellenvetésre 
s ha szükségtelenné válik, visszaállítható a 
teljes szabadság.

Nem azt tekintem a társadalom felada
tának, hogy a törvényileg szabad ipart és 
kereskedelmet korlátozza s a magyar ipar és 
kereskedelmet ez által lendítse fel, mert a 
nagyközönség e téren nem szakképzett, nem 
hozzáértő s teljes jóhiszemmel veszi meg 
magyarként az osztrák árut, amit neki az ipa
ros vagy kereskedő ajánl s acél elérve nem 
lesz.

A társadalom feladata nézetem szerint 
az, hogy az iparost és kereskedőt nevelje 
olyanná, hogy az az osztrák árut magyar
ként el ne adja, hogy mint iparos és keres
kedő is tudja, érezze, hogy magyar. Fela
data továbbá a társadalomnak az ipari és ke
reskedelmi pályák iránt tanúsított tartózkodás 
legyőzése, megváltoztatása. Az ipari és keres
kedelmi pálya nálunk ma lenézett, különösen 
az ipari pálya. Ferde társadalmi felfogás sze
rint a tisztességes munka szégyen s a napi- 
dijjast előnyben részesíti a hibás társadalmi 
nézet a jóravaló iparossal szemben, s a kis 
iparos tanulni nem akaró fiát azzal fenyegeti, 
hogy iparosnak adja s ha nem adja iparos
nak, igen gyakran lesz belőle napidijjas leiró, 
tehát közönséges testi munkás és mégis ön
magát többre nézi, az elítélendő társadalmi 
felíogást többe veszi, mintha nem tisztán testi 
munkával foglalkozó iparos lett volna a gyer
mekből

Az iparos leánya iparoshoz férjhez menni 
nem akar, inkább otthon vénül. A kereskedő 
leánya pedig hallani sem akar az apja üzle
tében működő segédekről, vagy egyáltalán 
kereskedőkről, nehogy még csak eszébe is 
juthasson a kereskedőnek, hogy a kereskedő 
leányát feleségül vegye.

Elitéli a társadalom azt a szellemi mun-

nagy választékban kaphatók
Kohn Ignátz

női-, férfi divat és rövidáru üzletében. (\ árosház palota).
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, ,yai foglalkozó apát, aki a fiát iparosnak 
^ s az apa — legyen bármilyen önérze- 

fia érdekében könyörög, rimánkodik, 
te5 aZ egyes osztályokon áteresszék s szel
lemi képesség nélkül'— mintegy meghamis- 
. tva — szellemi munkára képesnek nyilvánit- 
s1,. csakhogy iparosnak ne kelljen adnia s 
i"3ferde társadalmi előítélettel megküzdenie. 
< ha mégis kerül egynémelyik gyermek az 
uiri pályára, az magát a családból kizártnak 

tekinti a ferde társadalmi felfogás szerint s 
mindig csak a gyenge szellemi képességűek 
d e r ü ln e k  a lenézett ipari pályára. Pedig ma 
a2 ipari pálya jobban van dotálva, mint a 
kelletni s egyáltalán nincs ok az ipari pálya 
lenézésére s tartózkodni az ipari pályára való 
lépéstől.

A mig e tartózkodás meg lesz, a mig az 
ipari pálya lenézett lesz, addig ugyan hiába 
pártoljuk a hazai ipart. Pártolja a társadalom 
,z iparost s nevelje gyermekeit az ipari és 
k e r e s k e d e lm i  pályára, azt ne nézze le, ne tar
tózkodónak az arra való lépéstől. És ha lesz 
szakképzett, társadalmilag elismert iparos és 
k e r e s k e d ő  osztályunk, akkor lesz kitűnő ma
gyar iparunk s nem fogunk más nemzetek 
iparosai által előállított iparcikkekre rá
szorulni.

A hibás társadalmi felfogást a társada
lomnak áll módjában megváltoztatni, helyes 
irányba terelni s ez társadalmi utón el is ér
hető'; de a mig ez megváltoztatva s helyes 
irányba terelve nincs, addig a magyar ipar 
társadalmi kényszerrel társadalmi utón való 
pártolásának az eredménye csak az lehet, 
hon' az idegen nemzetek iparukat áthelye
zik hozzánk, s termékeiket mint magyar ipart 
bocsátják forgalomba. Mert az árukra nekünk 
szükségünk van s a mi iparosaink a mai 
terde társadalmi felfogás miatt nincsennek 
azon a niveaun s abban a helyzetben, hogy 
a szükségletet kielégíthessék, mely körül
ményi a külföld iparossai az áruk megdrágí
tásával a mi kárunkra fogják kihasználni, s 
célunkat, hogy a magyar ipar és kereskede
lem kifejlődjék, el nem értük s a szép és 
nemes cél, a minek társadalmi utón való 
keresztülvitelét célozza a védő egvesület s 
támogatja a tulipán, elérve nem lesz. Elérjük 
csupán azt, hogy ugyanazon árukat csempészve 
vagy az iparosok áthelyezésével nemzeti aegis 
alatt, de drágábban szerezhetjük be, ami pe
dig az eszmeert hiába való anyagi áldozatnál 
egyébnek nem tekinthető.

Feltétlenül szükségesnek tartom a magyar 
ipar é* kereskedelem kifejlesztését, erösbité- 
set, mert Magyarország ma már tisztán föld- 
mivelö s nyers termény előállító állam nem 
lehet a lakos-ág szaporodása folytán és azért, 
mert a földmivelö s nyers termény előállító 
állam az ipari államnak gyarmata s bármeny
nyire hivatva van is Magyarország egy tör
ténelmileg kialakulandó középdunai nagyha- 
taimasság hegemeniájának szerepére földrajzi 
fekvésénél fogva, addig mig erős, önálió ipara 
es Kereskedeime nincs, e hivatását be nem 
töltheti. Azonban az iparunk és kereskedel
münk teljes kifejlődését nem tisztán a magyar 
■pár és kereskedelem társadalmi támogatá
stól várhatjuk, a mire ugyan feltétlen szűk- 
jég van, hanem magának az iparosnak és 
'ereskedönek társadalmi elismerésétől, az ipa- 
r.?!, kereskedelmi pálya méltánylásától, az 
‘utol való tartózkodás, az e pályára lépéstől 
â.ó idegenkedés társadalmi megváltoztatá- 
i s uz ez irányban uralkodó hibás tár

sadalmi (elfogás megváltozik, akkor lesz elö- 
e|o, képzett magyar iparos és kereskedő 

s magyar ipar, a melynek ter- 
■ fctKe,11 vámmentesen, tehát olcsóbban kap- 
atjuk mint a küllőidét s nem kell anomalia- 

hangoztatni Magyarországon: .Pártoljuk

Dr. K o v ács M iklós.
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Tulipán mozgalom.
A „Tulipán-szövetség.*

A helybeli jótékony nőegylet, nemes 
hagyományaihoz híven, harcosai közé sze
gődött annak a nagy eszmének amely a 
gyakorlati hazafiság gyümölcsöző hajlamát 
akarja a magyar társadalomba terjeszteni és 
fokozni. A .Tulipán* jegye alatt megindult 
mozgalom az, amelyet lelkesedéssel karolt 
fel a Nöegylet. Ki ne tudná, hogy ennek a 
most már hullámverésében az egész ország 
hazafiasán érző és gondolkodó társadalmára 
kiterjeszkedó mozgalomnak gyakorlatilag 
mennyire mélyreható célja van. Mellőzni min
den nélkülözhető idegen s különösen osztrák 
eredetű gyártmányt az igények leszállításá
val ahol kell, anélkül ott, ahol magyar ere
detű termékekkel megfelelően elégíthetők ki 
a szokássá vált igények.

Hazafias tirádák, tetszetős szólamoknak 
termelése bár hozzá tartozik a nemzeti köz
élet nyilvánulásaihoz, de a gyakorlati élet 
törvényei szempontjából nincs annyi haszna, 
mintha a magyar társadalom közös elhatáro
zása egyetlen bármily jelentéktelennek látszó 
osztrák ipari terméket kerget ki az ország 
határaiból. Az előbbi fakaszthat zugó lelke
sedést, az utóbbi irány megnyitja a magyar 
ipar fejlesztésének rég várt útjait.

A jótékony nöegylet a legközvetlenebb 
gyakorlati cél megvalósításához fog tehát, 
amidőn a „Tulipán* szövetség megalakítására 
vállalkozott.

A nyíregyházi, sőt tálán az egész vár
megye társadalmát készen találja a .Tulipán* 
jelvénye. Mindenki belső meggyőződésből 
lelkesedéssel fog csatlakozni a nöegylet által 
kibocsátott zászlóhoz, s nem lehet kétség az 
iránt, ha valahol, úgy fökép Nyíregyházán 
csakhamar jelentkezni fog a mozgalom gya
korlati eredménye.

A „Tulipán Szövetség* megalakítása a 
Nöegylet rendkívüli közgyűlése keretében e 
hó 27-cn vasárnap d. e. 11 órakor a Város
háza nagytermében fog megtörténni. Különös 
jelentőseget nyer a közgyűlés azzal, hogy a 
Tulipán jegye alatt megindult széles körű 
mozgalom céljáról Gróf Vay Gálomé úrnő 
főispánunk minden gondolatában magyar ér
zésű neje fog felolvasást tartani.

Az alakuló közgyűlés után Gróf Vay 
Gáborné úrnő tiszteletére a Sóstón d, u. 1 
órakor közebéd lesz, amelyre a közönséget 
a Városházától külön vonatok szállítják ki a 
közgyűlés után.

Az eddigi jelentkezések után Ítélve a 
közebéd felette látogatott lesz, s csak termé
szetes, hogy a résztvevők között a nők do
mináló számban iesznek.

Egy teríték ára 4 korona.
Ha valaki tévedésből ebéd-jegyet nem 

kapott, szíveskedjék eziránt Básthy Barnáné 
úrnőhöz fordulni.

Iparosaink a magyar iparért.
E hó 19-én tartotta a nyíregyházi ipar

testület második közgyűlését ez evben, mely 
alkalommal első tárgyként foglalkozott a ke
rületi betegsegélyzö pénztártól való elszakadás 
s egy önálló ipartestületi betegsegélyzö 
pénztár létesítése kérdésével. A nagy szám
ban megjelent iparosok egyhangúlag hozott 
határozattal kimondták, hogy a kerületi be
tegsegélyzö pénztártól elváltanak s az ipar- 
testület 1000 koronával járul hozzá évenként 
az ipartestületi betegsegélyzö pénztár kiadásai 
fedezetéhez.

Második tárgyként Oltványi Ödön ipar- 
hatósági biztos ismertette a „Magyar Védő 
Egyesület* czólját és törekvését, előadta, 
hogy ezen egyesületnek szabolcsmegyei osz
tálya jelenleg van alakulóban, tehát itt az 
idő, hogy a nyíregyházi iparosság különösen

kivegye részét a versenyképes virágzó hazai 
ipar megteremtésében, s lépjen lelkesedéssel 
az egyesület tagjai sorába.

Végül a következő határozati javasla
tot terjesztette a közgyűlés e lé :

Amennyiben a magyar iparosság bol
dogulását abban a kölcsönösségben látja az 
ipartestület, ha az iparosság oda törekszik, 
hogy olyan anyagot vásárol és dolgozik fel, 
melyet magyar gyárakban, magyar munkások 
készítettek elő, s ez alapon becsületbeli köte
lességének tartja az ipartestület minden tagja, 
hogy a jövőben visszautasit minden olyan 
külföldi árut, amelylyel egyenrangú hazai 
gyártmányt is szerezhet.

Felkéri a Magyar Védő Egyesület elő
készítő bizottságát már most, hogy sürgősen 
megállapítani s a nagyközönség tudomására 
hozni szíveskedjék, melyek azok az üzletek 
Nyíregyházán, melyekben honi iparcikkek 
árusittatnak.

Felkéri a debreczeni kereskedelmi és 
iparkamarát, hogy a magyar ipartermékeket 
feldolgozó gyárakat és telepeket az ipartestü
lettel közölje s kötelességévé teszi az ipar
testület elöljáróságának azok árjegyzékeinek 
sürgős beszerzését.

Elhatározásáról az ipartestület minden 
tagját értesíti s felkéri az ország többi ipar- 
testületeit határozatához való csatlakozásra.

Oltványi Ödön iparhatósági biztos által 
előterjesztett határozati javaslatot egyhangú 
lelkesedéssel fogadta a közgyűlés, s hogy há
láját boldogulása előmozdítására indított tevé
kenységéért a Magyar Védő Egyesülettel 
szemben is kifejezze, a nagyszámban megjelent 
iparosok azzal mutatták ki, hogy annak sza
bolcsmegyei osztályába beléptek.

A közgyűlés, melyet Engel Adolf al- 
elnök vezetett, a legnagyobb lelkesedéssel 
ért véget.

VÁROSI ÜGYEK.
A város háztartásának javítása. E cim

| alatt lapunk múlt heti számában hosszabb 
cikket közöltünk a város háztartásának javí
tására kiküldött 15-ös bizottság üléséről, s 
kifejtettük, hogy a bizottság határozata ered
ményt nem jelent, sőt azzal a már számtalan, 
eltemetett bizottságok közé sorozta önmagát. 
A bizottság határozatával hétfői ülésében fog
lalkozott a tanács s az a tanácsi határozat, 
melyet alább egész terjedelmében közlünk, 
a legilletékesebb megerősítése azoknak az 
érveknek, melyeket a múlt alkalommal a 
bizottság határozata ollen felhoztunk. A hatá
rozat a következő:

A város tanácsa mindenekelőtt kijelenti, 
hogy a képviselőtestület kebeléből a képviselő
testülethez teendő javaslattételre kiküldött 

i bizottságot sem a törvény (1886. XXII. t.-c.)
' sem a városi szervezkedési szabályrendelet 
! értelmében nem fogadhatja el illetékes ténye

zőnek arra, hogy a tanácsnak megbízásokat 
adjon és annak a bizottsághoz való bemuta- 

! tására utasíthassa. Ez a jog csak magát a 
j képviselő testületet illeti meg.

A bizottság felhívásának tehát már oz 
okból sem tehet eleget.

A dolog érdemére vonatkozólag a ta
nács megjegyzi, hogy a maga részéről a vá
ros összes jövedelmeire és kiadására rend
szeres indokolt és adatokkal támogatott ja
vaslatot minden esztendőben kidolgoz, össze
állít és azt az évi költségvetések alakjában 
a tárgyalásra illetékes képviselő testület elé 
terjeszti.

Ezt a különben törvényben is gyökerező 
kötelességét a tanács teljesíti.

A mi pedig az egyes jövedelmi forrá
soknak és vagyonkezelési ágazatoknak, va
lamint kiadásoknak revízióját, avagy refor
málását úgyszintén esetleg uj jövedelmi tor-

» “  «Tl«T«t «• • testsúlyt, I
_ * k»H *«t. riU dékot, q j tf

TüdoboiegsöíitíK,  ̂számár-
köhögés, skrofdozis. influenza

•  ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálna!:, kérjen mindenkor 

„ R o e h e “ ered e ti c r o n u ig o iá t t .

F . H tffn iana-L a R*eh« A C». I ta s d  (Sfíjc),
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rásoknak felfedezését és létesítését illeti: e 
tekintetben a tanács mint a város dolgainak 
és vagyonkezelésének közvetlen ismerője 
kijelenti és hangsúlyozza, hogy ezen üdvös
nek mutatkozó és főleg tetszetős kérdések 
az összesített tárgyalásra nem alkalmasak. — 
Mert a város vagyonkezelésének oly sokféle 
ágazata van s az egyes vagyonkezelések 
változtatása annyira különböző módozatok 
szerint történhetik csak meg, s továbbá mert 
mig az egyik kérdés talán rövid idő alatt 
esetleg felsőbb hatósági jóváhagyás avagy 
kormányhatósági engedélyezés nélkül is fo
ganatosítható, addig a másik vagy harmadik 
csak hosszú idők során több irányú előké
szítés, felsőbb jóváhagyás vagy engedélyezés 
után adható meg : hogy ezen okok miatt ha 
mindazon eszmék a melyek felvethetek és 
felvettetnek, együttesen vétetnének tárgyalás 
alá, a kívánt czól épensóggel nem volna 
elérhető.

Mindezek a körülmények és a képviselő 
testület kebeléből kiküldött bizottság azon 
beismerése, hogy magát a képviselő testü
lettől nyert megbízatás teljesítésére alkal
masnak nem találja, — nyilvánvalóvá teszik, 
hogy maga a bizottság kiküldetése czéltalan 
volt, illetve a hangoztatott s kitűzött czól 
ezen az utón el nem érhető.

E helyett egyedül czólra vezetőnek az 
az ut marad, ha az egyes vagyon kezelésnél 
kívánatosnak mutatkozó változtatások s mó
dosítások, valamint egyéb reformok és uj 
kérdések külön-külön vettetnek fel és vétet
nek tárgyalás alá. — Akként, hogy azok és 
azoknak kellő alapos megvitatása és mórle- 
gelóse egymásra zavaró hatással ne legyen, j 
s az egyik elbírálásának késlekedése a má- j 
sikat ne hátráltassa.

E tekintetben a város tanácsának köte
lességében áll, de a képviselő testület min
den egyes tagjának is joga van ahhoz, hogy 
az üdvösnek és czélszerünek látszó eszmék 
általuk esetenként lelvettessenek és ekként 
tárgyalás alá kerüljenek.

Mindezek alapján a tanács a bizottság 
jegyzőkönyvét és ezen határozatát további 
intézkedés végett a képviselő testület elé j 
terjeszti.

Uj építkezések. A város tanácsa hétfői j 
ülésében Jármy Mártonnak a gróf Károlyi- 1 
téren, dr. Szikszay Györgynek a Kállai-utcán, 
Nagy Lajosnak az Ószölöben, Böszörményi [ 
Lászlónak az Ószőlö-utcában s végül Márföldi 
Mihálynak a gróf Károlyi-téren építendő uj j 
földszintes lakóházakra az építési engedélyt 
megadta.

A gőzfürdő átalakítása. A város kép- 
viselő-testülete a múlt év november havában 
s immár jogerős határozata alapján a tanács 
— az építkezési szakosztály javaslatára — a 
gőzfürdő átalakítását 12000 korona költséggel j 
elrendelte. Az uj építkezés folytán egy uj 
pihenő szoba lesz létesítve, melyben kabinok 
is lesznek felállítva. Jogerős határozattal, te
hát bevégzett ténnyel állván szemben, az 
utólagos rekriminació már hasztalan, azonban 
nem hallgathatjuk el ezúttal sem azt, hogy j 
ez a silány beruházás a gőzfürdő hiányainak j 
megszüntetését egyáltalán nem, legfeljebb an- 
nak enyhítését jelentheti, s hogy azt az igé
nyek kielógitósónek egyáltalán nem te
kinthetjük.

H Í R E K .
Dr. Mezössy Béla államtitkár. A Budapesti 

Közlöny május 24-iki száma hozza dr. Mezössy 
Béla, a nagykállói választókerület által már 
negyedszer megválasztott orsz. gy. képviselő
nek földmivelósügyi államtitkárrá történt ki
nevezését. Örömmel vettük e hirt, mert dr. 
Mezössy Béla az alkotmányért folytatott küz- j 
delemben ifjú erővel, kitűnő közjogi tudással l

s őszinte, igaz honfiúi lelkesedéssel mindig 
az első csatasorban küzdött. így kinevezésé
ben egyrészt az érdem elismerését, másrészt 
a küzdelemben kivívott babérban való része
sedést látunk s működésétől csak jót, csak 
üdvösét várhatunk, ismerve az ö egyéniségét, 
önzetlen honfi voltát. Az uj államtitkár kine- 
veztetóse folytán lemond, hogy megpróbál- 
tassók, vájjon választói most is bizalommal 
vannak-e iránta. így Nagykállóban uj válasz
tás lészen. Arról azonban meg vagyunk győ
ződve, hogy megválasztatása egyhangú lesz.

A legmagyarabb grófné. Gróf Vay Gábornó 
szül. Zichy Mártha grófnőt méltán illeti meg 
ez a cim. Fáradhatatlanul, éjt-nappalt egygyó 
téve munkálkodik a Haza javára. Mindenütt 
ott látjuk, ahol a közérdeket munkálják. A 
megyei intézmények előbbre vitelén kívül 
oda áll az országos egyesületek vezetőségébe 
és meggyőző szavaival, beszédének varázsá
val fokozza az akaraterőt minden téren. Rövid 
idővel ezelőtt a kassai, majd a budapesti j 
tulipán ünnepélyen szerzett dicsőséget magá- i 
nak és Szabolcsmegyének. Május 23-án a fő
városban, a gyermekvédő liga ülésén tartott 
remek beszédet és a megkeményedett férfi 
szivekbe is belevitte a senkik gyermekeivel 
való törődést. Csütörtökön délután érkezett 
vissza hozzánk, de nem azért, hogy meg
pihenjen, hanem hogy a Tulipán ünnepélyen 
megjelenve, emelje annak fényét. Huszonhete- 
dikón a városháza nagytermében tartandó 
Tulipánszövetségi alakuló gyűlésen fog elnö
kölni. Mindez nem elég, mert a kereskedőin
ket is ráér buzdítani a magyar áruk vásár
lására, a magyar védőegyesületbe való be
lépésre. S ahol a szép szó nem használ, és 
ha a közérdek úgy kívánja, az újságírói toll 
segélyével is meg tudja fenyiteni a nemzeti 
méltóság ellen vétőket. A fővárosi lapokból 
vesszük át ezt a legutóbbi levelét: Fivéremmel, j 
Zichy Jakab gróffal történt az alábbi eset 
(bár az, hogy kivel történt, teljesen mellékes):
A nagycenki cukorgyárban rendelt ugyanis 
egy nagyobb mennyiségű cokrot. Április vé
gén megküldték a számláját és egy hivatalos 
levelet nemet nyelven. Erre a fivérem mind a j 
kettőt visszaküldte, hogy ő magyar levelet és 1 
magyar számlát kér. — A felelet erre az itt 
következő német nyelvű levél, amely fordítás
ban igy szól: Móltóságos Zichy Jakab gróf 
urnák Bodókö-Váralja. Titkárának levele 
következtében visszakaptuk a melasszról szóló 
számlánkat, tehát most megküldjük magyar 
nyelven. Ami pedig a levél tartalmát illeti, 
méltóságunkon alul valónak tartjuk, hogy 
egy szóval is feleljünk rá. A nagycenki cukor
gyár (Olvashatatlan aláírás.) Amidőn a nagy
cenki cukorgyár botrányos eljárását ezzel is i 
documentálni kívánjuk, s kereskedőink figyel
mébe hozzuk, csak örömünkre szolgál, hogy 
ezt a nagy asszonyt a magunkénak vallhatjuk.

Dr. Meskó László államtitkársága. Ellen
őrzött hir forrásunk szerint csaknem két ál
lamtitkár lett a szabolcsmegyei országgyűlési 
képviselők közül: Dr. Meskó László, városunk 
képviselője ugyanis szintén államtitkár jelölt 
volt, de nem fogadta el. Úgy hisszük azért, 
mert őt oly szoros kötelék fűzi Nyíregyházá
hoz, hogy azt elszakítani nem volt képes. Ü 
itt élt köztünk mióta megszületett, közöttünk 
érzi jól s otthon magát s nem akarta, hogy 
ez a hatalmasan dús koronáju s erős gyöke
reket vert fa más talajba ültettessék át, ami
nek államtitkárrá való kineveztetése esetén 
be kellett volna következnie.

Nagy Lajos járásbiró nyugalomba vonulása.
Nagy Lajos kir. járásbirót a nyíregyházi kir. 
járásbíróságnak évek hosszú során volt lelki- 
ismeretes odaadó vezetőjét őfelsége a saját 
kérelmére nyugdíjazta s ugyanez alkalomból 
neki sok évi hü és buzgó szolgálata elisme
réseiül a tábla bírói czimet adományozta. 
Szép titulus, a mi már régen megillette volna 
a nyugalomba vonuló vezető járásbiró urat I

s most is többet vártunk az ó részére. Pó
tolja ezt azonban neki a mindnyájunk elis
merése, hálája és köszöneté azért, hogy 
igazi magyarságát, emberszeretetét a bí
rói székben is mindvégig megtartotta. — 
Nem zárkózott el a jogkeresők elöl. Mindenki 
iránt csak jóindulatot tanúsított s nemes szive 
mindig a valódi igazságot kutatta, a hamist, 
az álnokot szigorúan ostorozta, maga előtt 
megállni sem engedte, mig a legegyszerűbb 
becsületes emberrel is szívesen elbeszélgetett, 
meghallgatta panaszát s jogtudásából és sok
évi tapasztalatából merítve, ellátta jó tanács
csal. A bírói székben is mindig ember voit, 
még pedig az ügyek elfogulatlan, tárgyilagos 
bírálója s szívesen áldozott időt, csakhogy a 
dolog mélyére hasson és kiderítse a valódi 
igazságot. Ilyen volt a most táblabirói címmel 
nyugalomba vonuló járásbirónk, úgy, hogy 
az ő távozását csak sajnálni tudjuk. Azonban 
vissza nem tarthatjuk, hanem kívánjuk, hogy 
még évtizedeken keresztül boldog megelége
désben élvezze a megérdemelt nyugalmat, 
nyerje el igy munkásságának igaz jutalmát 
s élvezze gyümölcsét.

Galamblövö-verseny. A helybeli Torna- és 
Vivó-egylet galamblövő-versenyének neve
zési határidejét az egylet vezetősége meg
hosszabbította a jövő hó 3-ig, mert vannak, 
akik nevezésüket attól teszik függővé, hogy 
az előzetes gyakorlatokat milyen eredmény
nyel végzik ? Erre pedig, ha a nevezéseket 
e hó 26-án lezárták volna, nem lett volna 
kellő idejük. A gyakorlatozás egyelőre üveg
gömb dobó gépekkel történik, amit e hó vége 
felé felvált a rendelt agyaggalamb dobó gép. 
Végül pedig lesz néhány főpróba valódi ga
lambokra is mindazok részére, kik neveztek, 
vagy az egylet tagjai. Sőt az egylet a gya
korlatokban résztvevő vendégeket is szívesen 
lát. Nevezés e héten is érkezett. Sajnálattal 
kell azonban látni, hogy azok egy részéről is, 
kik e sport-ág meghonosításánál vezető sze
repre volnának hivatva — önbizalom híján — 
a versenytől való idegenkedés tapasztalható. 
A legyözetéstöl való félelem ez az ö Achilles 
sarkuk. Pedig részükre egész halom mentő 
körülmény áll — mint olyanok részére, kik 
hasonló versenyben nem vettek részt — ren
delkezésre, eltekintve attól, hogy valakinek 
absolut fölényt épen a galamblövő versenyek
ben nem lehet gyakorolni. Az egylet már a 
versenyszámok kiírásánál gondolt a gyengébb 
erőkre, midőn 4 versenyszám közül 2-t handi- 
capnek tett. A verseny országos ugyan, de 
— bár erre igen lekötelező ajánlatot is kapott 
az egylet — annak érdekében nagyobb sza
bású akciót nem indított — épen azért, hogy 
a szabolcsmegyeiek érvényesülése a lehető
ségig elő legyen segítve s ne szegje a neve
zők kedvét az első — talán nagyobb — bal
siker. Az egyletnek sem volt különben célja 
minél több versenyzőt egybegyüjteni, mivel 
annak ez idő szerint leküzdhetetlen akadályai 
vannak, hanem egyelőre inkább szerény kere
tekben csupán az utíörés nehéz munkájára 
vállalkozik.

A nyíregyházi ág. h. ev. fögimn. ifjúsága
mint már említettük május hó 29-én, kedden 
a sóstón rendezi szokásos majálisát, mely al
kalomból az ifjúság a következőleg alakította 
meg a rendező-bizottságot: Társelnökök: Po- 
rubszkv Pál, dr. Vietórisz József, Zimmermann 
Rezső. B. alelnökök : Cukor József, Erdőhe
gyi Lajos, Fodor Ferencz, ifj. Kállay Rudolf, 
Kálnay Zoltán, Paulay Gyula. B. pénztáros: 
Garay Gyula. B. jegyző: Papp Péter. B. el
lenőr : Zoltán Bertalan. Rendezők: Ballay 
Gyula, Bergstein Béla, Bruck Imre, Budaházy 
Miklós, Bukna Sándor, Bukovinszky Antal, 
Eckerdt Elek, Fertály Lajos, Foltin Endre, 
Halasi Gyula, Hartstein Imre, Hartstein Jenő, 
Ilartstein Károly, Ilahnel Ferencz, Huray La
jos, Inczédy Lajos, Jóny László, Juricskay 
László, Kálnay Endre, Király László, Király 
István, Kovách Gerő, Lányi Imre, Lórencz

T a v a szi újdonságok.
Női ruhadiszek, harisnyák, keztyük, férfi ingek, nyakkendők stb. nagy választékban kaphatók:
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rásoknak felfedezését és létesítését illeti: e 
tekintetben a tanács mint a város dolgainak 
és vagyonkezelésének közvetlen ismerője 
kijelenti és hangsúlyozza, hogy ezen üdvös
nek mutatkozó és főleg tetszetős kérdések 
az összesített tárgyalásra nem alkalmasak. — 
Mert a város vagyonkezelésének oly sokféle 
ágazata van s az egyes vagyonkezelések 
változtatása annyira különböző módozatok 
szerint történhetik csak meg, s továbbá mert 
mig az egyik kérdés talán rövid idő alatt 
esetleg felsőbb hatósági jóváhagyás avagy 
kormányhatósági engedélyezés nélkül is fo
ganatosítható, addig a másik vagy harmadik 
csak hosszú idők során több irányú előké
szítés, felsőbb jóváhagyás vagy engedélyezés 
után adható meg: hogy ezen okok miatt ha 
mindazon eszmék a melyek felvethetek és 
felvettetnek, együttesen vétetnének tárgyalás | 
alá, a kívánt czól épenséggel nem volna j 
elérhető.

Mindezek a körülmények és a képviselő 
testület kebeléből kiküldött bizottság azon 
beismerése, hogy magát a képviselő testü
lettől nyert megbízatás teljesítésére alkal
masnak nem találja, — nyilvánvalóvá teszik, 
hogy maga a bizottság kiküldetése czeltalan 
volt, illetve a hangoztatott s kitűzött czól 
ezen az utón el nem érhető.

E helyett egyedül czólra vezetőnek az 
az ut marad, ha az egyes vagyon kezelésnél 
kívánatosnak mutatkozó változtatások s mó
dosítások, valamint egyéb reformok és uj 
kérdések külön-külön vettetnek fel és vétet- } 
nek tárgyalás alá. — Akként, hogy azok és ; 
azoknak kellő alapos megvitatása és mórle- 
gelése egymásra zavaró hatással ne legyen, 
s az egyik elbírálásának késlekedése a má- j 
sikat ne hátráltassa.

E tekintetben a város tanácsának köte
lességében áll, de a képviselő testület min
den egyes tagjának is joga van ahhoz, hogy 
az üdvösnek és czélszerünek látszó eszmék 
általuk esetenként íelvettessenek és ekként 
tárgyalás alá kerüljenek.

Mindezek alapján a tanács a bizottság 
jegyzőkönyvét és ezen határozatát további 
intézkedés végett a képviselő testület elé j 
terjeszti.

Uj építkezések. A város tanácsa hétfői : 
ülésében Jármy Mártonnak a gróf Károlyi- i 
téren, dr. Szikszay Györgynek a Kállai-utcán, 
Nagy Lajosnak az (Jszölöben, Böszörményi 
Lászlónak az Ószőlő-utcában s végül Márföldi 
Mihálynak a gróf Károlyi-téren építendő uj 
földszintes lakóházakra az építési engedélyt 
megadta.

A gőzfürdő átalakítása. A város kép- 
viselő-testülete a múlt év november havában 
s immár jogerős határozata alapján a tanács 
— az építkezési szakosztály javaslatára — a 
gőzfürdő átalakítását 12000 korona költséggel 
elrendelte. Az uj építkezés folytán egy uj 
pihenő szoba lesz létesítve, melyben kabinok 
is lesznek felállítva. Jogerős határozattal, te- ! 
hát bevógzett ténnyel állván szemben, az 
utólagos rekriminació már hasztalan, azonban 
nem hallgathatjuk el ezúttal sem azt, hogy 
ez a silány beruházás a gőzfürdő hiányainak j 
megszüntetését egyáltalán nem, legfeljebb an
nak enyhítését jelentheti, s hogy azt az ige- j 
nyék kielégítésének egyáltalán nem te
kinthetjük.

H Í R E K .__
Dr. Mezössy Béla államtitkár. A Budapesti 

Közlöny május 24-iki száma hozza dr. Mezössy 
Béla, a nagykállói választókerület által már 
negyedszer megválasztott orsz. gy. képviselő
nek földmi velésügyi államtitkárrá történt ki
nevezését. Ürömmel vettük e hirt, mert dr. 
Mezössy Béla az alkotmányért folytatott küz
delemben ifjú erővel, kitűnő közjogi tudással

s őszinte, igaz honfiúi lelkesedéssel mindig 
az első csatasorban küzdött. így kinevezésé
ben egyrészt az érdem elismerését, másrészt 
a küzdelemben kivívott babérban való része
sedést látunk s működésétől csak jót, csak 
üdvösét várhatunk, ismerve az ö egyéniségét, 
önzetlen honfi voltát. Az uj államtitkár kine- 
veztetése folytán lemond, hogy megpróbál- 
tassók, vájjon választói most is bizalommal 
vannak-e iránta. így Nagykállóban uj válasz
tás löszén. Arról azonban meg vagyunk győ
ződve, hogy megválasztatása egyhangú lesz.

A legmagyarabb grófné. Gróf Vay Gábornó 
szül. Zichy Mártha grófnőt méltán illeti meg 
ez a cim. Fáradhatatlanul, éjt-nappalt egygyó 
téve munkálkodik a Haza javára. Mindenütt 
ott látjuk, ahol a közérdeket munkálják. A 
megyei intézmények előbbre vitelén kívül 
oda áll az országos egyesületek vezetőségébe 
és meggyőző szavaival, beszédének varázsá
val fokozza az akaraterőt minden téren. Rövid 
idővel ezelőtt a kassai, majd a budapesti 
tulipán ünnepélyen szerzett dicsőséget magá
nak és Szabolcsmegyének. Május 22-án a fő
városban, a gyermekvédő liga ülésén tartott 
remek beszédet és a megkeményedett férfi 
szivekbe is belevitte a senkik gyermekeivel ; 
való törődést. Csütörtökön délután érkezett 
vissza hozzánk, de nem azért, hogy meg
pihenjen, hanem hogy a Tulipán ünnepélyen 
megjelenve, emelje annak fényét. Iluszonhete- 
dikón a városháza nagytermében tartandó 
Tulipánszövetségi alakuló gyűlésen fog elnö
kölni. Mindez nem elég, mert a kereskedőin
ket is ráér buzdítani a magyar áruk vásár
lására, a magyar védóegyesületbe való be
lépésre. S ahol a szép szó nem használ, és 
ha a közérdek úgy kívánja, az újságírói toll 
segélyével is meg tudja fenyiteni a nemzeti 
méltóság ellen vétőket. A fővárosi lapokból ; 
vesszük át ezt a legutóbbi levelét: Fivéremmel, > 
Zichy Jakab gróffal történt az alábbi eset ! 
(bár az, hogy kivel történt, teljesen mellékes):
A nagycenki cukorgyárban rendelt ugyanis 
egy nagyobb mennyiségű cokrot. Április vé
gén megküldték a számláját és egy hivatalos 
levelet német nyelven. Erre a fivérem mind a j 
kettőt visszaküldte, hogy ő magyar levelet és 
magyar számlát kér. — A felelet erre az itt 
következő német nyelvű levél, amely fordítás
ban igy szól: Móltóságos Zichy Jakab gróf 
urnák Bodókő-Váralja. Titkárának levele 
következtében visszakaptuk a melasszról szóló 
számlánkat, tehát most megküldjük magyar 
nyelven. Ami pedig a levél tartalmát illeti, 
méltóságunkon alul valónak tartjuk, hogy 
egy szóval is feleljünk rá. A nagycenki cukor
gyár (Olvashatatlan aláírás.) Amidőn a nagy
cenki cukorgyár botrányos eljárását ezzel is 
documentálni kívánjuk, s kereskedőink figyel
mébe hozzuk, csak örömünkre szolgál, hogy 
ezt a nagy asszonyt a magunkénak vallhatjuk.

Dr. Meskó László államtitkársága. Ellen
őrzött hir forrásunk szerint csaknem két ál
lamtitkár lett a szabolcsmegyei országgyűlési 
képviselők közül: Dr. Meskó László, városunk 
képviselője ugyanis szintén államtitkár jelölt 
volt, de nem fogadta el. Úgy hisszük azért, 
mert őt oly szoros kötelék fűzi Nyíregyházá
hoz, hogy azt elszakítani nem volt képes. Ü 
itt élt köztünk mióta megszületett, közöttünk 
érzi jól s otthon magát s nem akarta, hogy 
ez a hatalmasan dús koronáju s erős gyöke
reket vert fa más talajba iiltettessék át, ami
nek államtitkárrá való kineveztetése esetén 
be kellett volna következnie.

Nagy Lajos járásbiró nyugalomba vonulása.
Nagy Lajos kir. járásbirót a nyíregyházi kir. ; 
járásbíróságnak évek hosszú során volt lelki- | 
ismeretes odaadó vezetőjét őfelsége a saját 
kérelmére nyugdíjazta s ugyanez alkalomból j 
neki sok évi hü és buzgó szolgálata elisme
réseiül a tábla bírói czimet adományozta. í 
Szőj) titulus, a mi már régen megillette volna 
a nyugalomba vonuló vezető járásbiró urat I

s most is többet vártunk az ó részére. Pó
tolja ezt azonban neki a mindnyájunk elis
merése, hálája és köszöneté azért, hogy 
igazi magyarságát, emberszeretetét a bí
rói székben is mindvégig megtartotta. — 
Nem zárkózott el a jogkeresők elöl. Mindenki 
iránt csak jóindulatot tanúsított s nemes szive 
mindig a valódi igazságot kutatta, a hamist, 
az álnokot szigorúan ostorozta, maga előtt 
megállni sem engedte, mig a legegyszerűbb 
becsületes emberrel is szívesen elbeszélgetett, 
meghallgatta panaszát s jogtudásából és sok
évi tapasztalatából merítve, ellátta jó tanács
csal. A bírói székben is mindig ember volt, 
még pedig az ügyek elfogulatlan, tárgyilagos 
bírálója s szívesen áldozott időt, csakhogy a 
dolog mélyére hasson és kiderítse a vaiódi 
igazságot. Ilyen volt a most táblabirói címmel 
nyugalomba vonuló járásbirónk, úgy, hogy 
az ő távozását csak sajnálni tudjuk. Azonban 
vissza nem tarthatjuk, hanem kívánjuk, hogy 
még évtizedeken keresztül boldog megelége
désben élvezze a megérdemelt nyugalmat, 
nyerje el igy munkásságának igaz jutalmát 
s élvezze gyümölcsét.

Galamblövö-verseny. A helybeli Torna- és 
Vivó-egylet galamblövö-versenyének neve
zési határidejét az egylet vezetősége meg
hosszabbította a jövő hó 3-ig, mert vannak, 
akik nevezésüket attól teszik függővé, hogy 
az előzetes gyakorlatokat milyen eredmény
nyel végzik ? Erre pedig, ha a nevezéseket 
e hó 26-án lezárták volna, nem lett volna 
kellő idejük. A gyakorlatozás egyelőre üveg
gömb dobó gépekkel történik, amit e hó vége 
felé felvált a rendelt agyaggalamb dobó gép. 
Végül pedig lesz néhány főpróba valódi ga
lambokra is mindazok részére, kik neveztek, 
vagy az egylet tagjai. Sőt az egylet a gya
korlatokban résztvevő vendégeket is szívesen 
lát. Nevezés e héten is érkezett. Sajnálattal 
kell azonban látni, hogy azok egy részéről is, 
kik e sport-ág meghonositásáuál vezető sze
repre volnának hivatva — önbizalom híján — 
a versenytől való idegenkedés tapasztalható. 
A legyőzetóstöl való félelem ez az ö Achilles 
sarkuk. Pedig részükre egész halom mentő 
körülmény áll — mint olyanok részére, kik 
hasonló versenyben nem vettek részt — ren
delkezésre, eltekintve attól, hogy valakinek 
absolut fölényt épen a galambiövö versenyek
ben nem lehet gyakorolni. Az egylet már a 
versenyszámok kiírásánál gondolt a gyengébb 
erőkre, midőn 4 versenyszám közül 2-t handi- 
capnek tett. A verseny országos ugyan, de 
— bár erre igen lekötelező ajánlatot is kapott 
az egylet — annak érdekében nagyobb sza
bású akciót nem indított — épen azért, hogy 
a szabolcsmegyeiek érvényesülése a lehető
ségig elő legyen segítve s ne szegje a neve
zők kedvét az első — talán nagyobb — bal
siker. Az egyletnek sem volt különben célja 
minél több versenyzőt egybegyüjteni, mivel 
annak ez idő szerint leküzdhetetlen akadálvai 
vannak, hanem egyelőre inkább szerény kere
tekben csupán az uttörés nehéz munkájára 
vállalkozik.

A nyíregyházi ág. h. ev. fögimn. ifjúsága
mint már említettük május hó 29-én, kedden 
a sóstón rendezi szokásos majálisát, mely al
kalomból az ifjúság a következőleg alakította 
meg a rendező-bizottságot: Társelnökök : Po- 
rubszkv Pál, dr. Vietórisz József, Zimmermann 
Rezső. B. alelnökök : Cukor József, Erdőhe
gyi Lajos, Fodor Ferencz, ifj. Kállay Rudolf, 
Kálnay Zoltán, Paulay Gyula. B. pénztáros: 
Garay Gyula. B. jegyző: Papp Péter. B. el
lenőr : Zoltán Bertalan. Rendezők: Ballay 
Gyula, Bergstein Béla, Bruck Imre, Budaházy 
Miklós, Bukna Sándor, Bukovinszky Antal, 
Eckerdt Elek, Fertály Lajos, Foltin Endre, 
Halasi Gyula, Ilartstein Imre, Hartstein Jenő, 
Ilartstein Károly, Ilahnel Ferencz, Huray La
jos, Inczédy Lajos, Jóny László, Juricskay 
László, Kálnay Endre, Király László, Király 
István, Kovách Gerő, Lányi Imre, Lórencz

T a v a szi új donságok.
Női ruhadíszek, harisnyák, keztyük, férfi ingek, nyakkendők stb. nagy választékban kaphatók
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Béla, Mandel András, Mikecz Pál, Nagymátó 
József, Pollák László, Radó Sándor, Ruzicska 
Jenó, Spitz Sándor, Stein Jenő, Újhelyi Jó
zsef, Újhelyi Zoltán, Ungár János, Várady
Béla, Zoltán Béla.

A kisvasút calamitásai. Hétfőn reggel vo
nat összeütközés, kedden este tűz, szerdán 
kisiklás. Az azóta történtek még ismeretlenek. 
Mindenesetre változatos programm, mellyel 
meg lehet elégedve a nagyobb méretekben 
dolgozó amerikai is. A két első eset külön
ben a következő: Hétfőn reggel 7 órakor 
egy tohorvonat Dombrádra indult s hat kocsi
val a sóstói vashid felé haladt, azonban a 
pálya emelkedésével megküzdeni nem bír
ván, újabb lélokzetet veendő a vashidtól 
visszafelé indult, miközben a 102-es motor
vonattal, mely ugyancsak Dombrád felé ha
ladt, összeütközött. — Kedden este a ö óra 
öl perckor induló vonatot zsuffolásig töltöt
ték meg a Sóstóról hazafelé igyekvő utasok 
s amint a sóstói megállóhelyről kiindulva a 
vasúti állomás felé haladt a vonat, az utolsó 
kocsi Utasai észrevették, hogy a vontató mó 
tor kerekei körül lángok csaptak föl. Leírha
tatlan riadalom keletkezett az utasok között 
s csak a véletlennek köszönhető, hogy a ma
gas töltésről leugrálva s egymást taszítva 
sebesülés nem törtéut. — A veszedelem okozta 
ijedtséget természetesen csak fokozta a rob
banástól való félelem, azonban a kísérő sze
mélyzetnek megfeszített munkája árán sikerült 
a szerencsétlenséget megelőzve a tüzet elöl- I 
tani, s ekkor kitűnt, hogy a motor alsó fa- j 
alkatrésze a konotlon tengelytől áttüzesitett ! 
benzines és olajjal lecsepegtotott kerókagytól 
gyűlt lángra, s hogy jelentősebb kár egyál
talán nem esett. A hétfői összeütközésre vo
natkozólag különben az igazgatóság a követ
kező hivatalos jelentést adta közre:

A Nyíregyházáról reggel 7-kor indult 
tehervonat 0 rakott kocsit vitt a Sóstó felé.
A mozdony az esőtől megnyirkosodott sínen 
a terhet nem tudta a hid fölé haladó emel
kedésen felvontatni, miért is a lejtőről újabb 
lendületet nyerendő visszafelé haladt s e köz
ben a sóstói kocsi utat megelőző kanyarulat
ból Dombrád felé haladó motorvonattal össze
ütközött. Mindkét vonat szomélyzete erősen 
fékezett s azzal az összeütközés erejét eny
hítette annyira, hogy az összeütközött kocsik 
kevés rongálódást szonvedtek s a személy
kocsik összos ablakai ópon maradtak. — Az 
utasok közül nehányan kisebb zuzódást szen
vedtek ; orvosi segélyre senki som szorult. 
Az utasok másfél órai késés után utjokat 
tovább folytatták.

Az üzlet vezetőség a balesetről felettes
hatóságának jelentést lőtt.

Sajnáljuk, de az igazgatóság jelentése 
után nem tehetjük utánna a bezáró pontot, 
mert o hétnok nagyon jelentős tanulságai 
vannak, s a közhangulattal állanánk egyene
sen szembe, ha annak kifejezésétől eltekin
tenénk. Általános meggyőződéssé erősödött 
ugyanis az a vélemény', hogy a jelenlegi 
vezetés fenntartásával, egy rosszul fizetett, 
szakértelem nélküli, fegyelmet nem ismerő s 
teljesen agyonstrapált személyzettel a további 
torgalmat fenntartani nem lehet. — Nagyon- 
nagyon sok hiány felett hunytunk eddig 
szemet, de ennek a hétnek tanulságai arra 
késztetnek, hogy' állandó figyelő állásba he
lyezkedjünk, s hogy az igazgató tanácstól 
követeljük a legsürgősebb s a legerólyesebb 
orvoslást. — A forgalom biztosságába vetett 
bizalom elvesztése ugyanis nézetünk szerint 
nemcsak a részvénytársaság, hanem főleg és 
első vonalban — mórt bennünket csak ez a rósz 
ordekel — a város közönségének is kára, 
önnek megelőzése tehát mindny'ájunk feladata, 
-mételton hangoztatjuk, hogy a legsürgőseb- 
J0n v’Arjuk a kellő orvoslást!

Vásár. A nyíregyházai országos vásár 
holnap és holnap után fog megtartatni.

Meghívó. A rakamaz—nyíregyházi egye
sített ogyházkorületi tanítói kör folyó hó 31-ón 
Rakamazon fogja tartani ez évi rendes köz
gyűlését, melyre az illetékes lelkész és tanító 
urakat van szerencsém hivatalos tisztelettel 
meghívni. Tárgysorozat: 1. 91/* órakor szent 
mise Veni-Sancteval, melyen testületileg ve
szünk részt. 2. 10 órakor a közgyűlés meg
nyitása, elnöki bejelentések. 3. A múlt gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása. 4. Gyakorlati ! 
tanítás a tizedes törtek fogalmáról. Előadó 
Szomják Sándor nyíregyházi tanító. 5. Fel
olvasás a nőnevelésről. Előadó Vargha Ferenc 
nyíregyházi tanító. 6. Az esetleg beérkezendő 
pályamunkák megbirálása iránt intézkedés.
7. Pénz- és könyvtárnok jelentése. 8. Központi 
gyűlésre két képviselő küldése Egerbe. 9. Az 
időközi tanügyi felsőbb rendelőtök ismertetése. 
10. Köri tagsági és sogólyegyesületi dijak be
fizetése. 11. Jövő gyűlés tárgya, ideje és helye.
12. Emlékbeszód Bistey Ilona elhunyt tagtársnő 
fölött. Tartja: Bóta Kálmán tiszaeszlári tanító.
13. A felsö-palai tanítókor átirata a tanítók 
lizetésrendezóse tárgyában. 14. Az egyházi 
ének és zene tanítása. Előadó: Révfy Kálmán 
tiszadadai tanító. 15. Esetleges indítványok. 
16. Jegyzőkönyv hitelesítők. Kelt Nyíregyhá
zán, 1906. május 17. Petrovits Gyula apát, 
alperes, tanitóköri elnök.

Köszönet nyilvánítás. A „Báró Hirsch Mór‘ 
ogyesület nyíregyházi fiók tekintetes elnök
ségének. — Van szerencsém értesíteni, hogy 
az ogyosület központi tokintetos elnöksége 
által, néhai megboldogult férjem Rottmann 
Jakab 48/e. tag után kegyesen kiutalt 480 
korona segélyt mai napon hálás köszönetom 
kitejozóso mellett felvettem. Nyíregyháza, 1906 
május 21. Özv. Rottmann Jakabné, szül. í'ried- 
man Matild,

Istentisztelet. A helybeli statusquo izr. 
egyház templomában a tíábuót (pünkösd) ün
nep második napján csütörtökön, magyar hit
szónoklat és halottak emlékezete d. e. 10 és 
fél órakor lesz.

Meghívó. A nyíregyházai iparos-ifjúság 
önképzö-ogylete dr. Garay Kálmán védnök
sége alatt saját pénztára javára 1906. évi 
junius hó 4-ón, pünkösd másodnapján a Sóstó 
nyári helyiségében jótókonycélu zártkörű 
táncvigalmat rendez. Az ünnopóly kezdete 
délután 5 órakor. Bolépti-dij : személy-jegy 
1 k. 40 f. Család-jogy 4 korona. Folülfizetó- 
soket köszönettel tógád a rendezőség, moly j 
a következőlog alakult meg: Védnök: dr. ! 
Garay Kálmán ur. Elnök: Kéry József. Alel- 
nök : Vajdits László. Pénztáros: Kóhn Ignácz. 
Ellenőr: Polánszky Sándor. Jegyző : Kiss An
dor. Bódi István, Benczúr János, Béres And
rás, Bornemisza Lajos, Budai Miklós, Buskó 
Mihály, Csizák Antal, Csizák Gyula, Debródi 
Imro, Doutsch Jenő, Garaj József, Ilabzsuda 
Sámuol, Kazimir Károly, Kelemen János, Kiss 
Bálint, Lugossy Miklós, Mihálik József, Per- 
jesi Kálmán, Papp Imre, Petronyák Lajos, 
Propper Ede, Rajtik Antal, Sóra Ernő, Suha- 
nyecz Jonő, Suhanyecz József, Szalóczy Gyula, 
Szkita János, Tóth Sándor, Trón Forencz, 
Vaskó Mihály, Vastyák István, Voczán János, 
Zenes István.

A polgári leányiskola majálisát, a Sóstó
fürdőn kedden tartotta meg. A mulatság igen 
szépen sikerült és azon nemcsak a növen
dékek, hanem azok szülei és más hozzá
tartozói is részt vettek.

Megrendelés a szalmafonónak. Először azt 
hallottuk hangoztatni, hogy a nyíregyháziak 
nem tanulják meg a szalmafonást, azután pe
dig azt hajtották hogy nem lesz megrendelés. 
Mindezekre rá cáfolt az idő, mert sokan tanul
ták meg a fonást é s  újabban egy szünidei 
tanfolyamot is nyit a vezotösóg. A héten pe
dig Popovits szászsebesi cég tett egy 2000 
koronás rendelést. A szalmafonó ezek szerint 
nem csak munkát, de szép kerosotot is juttat 
szorgalmas tanulóinak.

Bérharc. Gróf. Andrássy Gyulának tisza- 
dob környékén fekvő uradalmában a cselé
dek bérharcba léptek. A sztrájkolok és hozzá
tartozóik számát több ezerre lehet tenni, akik
nek a fókontartására a hatóság 50 főnyi csönd- 
őrséget vont össze.

Szerencsétlenség. Kruzsán Forenc napkori 
lakos a mezőn egy idegen lovat akart elfogni, 
de az olyan szerencsétlenül rúgta homlokon, 
hogy feje meghasadt.

Öngyilkosság. Szerdán délelőtt hiro futott 
a városban, hogy egy urinö a Morgó melletti 
közkutba ugrott. Sokan mentek ki a tett 
színhelyére, azonban az idöküzilog halva ki
húzott nőt felismerni senki som tudta. Késő 
oste derült ki, hogy az öngyilkost Ilolmeczy 
Máriának hívják. Az érzékeny szivü 16 éves, 
jóházból származott leányt az keserítette el, 
hogy anyja valami csekélységért megfedte. 
Temetése csütörtök délután általános részvét 
mellett ment végbe.

Drága szalonna. Vas András gyulaji lakos 
többedmagával szalonnát ovott. Nagyban folyt 
a bőszed és az uzsonnázok annyira bele me
legedtek a politikai helyzet bírálatába, hogy 
csak azt vették észre, amikor Vas lehanyat
lott. Saját késő hatolt bolo a balszemébe. 
Lehet az is, hogy a szomszédok valamelyike 
lökte mog a kezét, de Vas felvilágosítást 
adni nem tud.

Bérbeadás. A Domján-fólo telken épült 
bazár-épület boltjainak a kiadását a város 
jövő hó 7-ón fogja árvorési utón eszközölni. 
A vonatkozó hirdetményt lapunk hirdetési 
rovatában adjuk le.

Halálozás. Fájdalommal jelenti id. L. 
Kovács András saját és gyermekei nevében, 
hogy folejthotetlon hu hitvese: Bukovinszky 
Mária 1. hó 25-ón, elhunyt. Temetés f. hó 
27-ón d. u. 3 órakor fog az Iskola-utca 18 
szám alól, az ág. ev. ogyház szertartásai 
szerint a vasúti tomotőbon végbe menni.

Nyilvános köszönet. A nyíregyházi nép
iskolák közös majálisát o hó 14-én áldásos 
kis esőzés közepette tartottuk meg. Ámbár 
a hulló csoppok a kótsógboosett szülők egyot- 
lon kincsónok ruháit egy kissé megáztatták, 
azok a gyorinokek legnagyobb örömét és 
kodvót nem csökkontottók. A magyar nem 
zeti dal olóneklése után a Mindenható meg- 
könyörült a kis seregen s kimutatta hatalmát. 
A nap sugarai bearanyozták a zöldelő fák 
lombját és az egész természetet. Pormentes 
éltető elomet szívhattak mindazok, akik a 
gyermekek vigadozásában osztoztak. A majá
lis alkalmával a n. é. közönség becses párt
fogása, pénz, fuvar, kenyér és húsadománya 
utján elláttunk 300 szogónysorsu gyermeket 
ingyen obéddel. Ezon jótéteményt csak úgy 
gyakorolhattuk a tanulókkal, hogy az árvák 
iránt igazán érző szivek ajtajain kopogtattunk 
s igy módot és alkalmat nyertünk szándékunk 
és a ránk eső kötelesség teljesítéséhez: „Kér- 
jotok és megadatik nektek, zörgessetek és 
megnyittatik“ . . . do nem mindenütt. A neme
sen érző adakozók életét az Ur Isten bőséges 
áldása kísérje. Mindon jó adomány az Isten
től jő és aki a szegényeken könyörül, az a 
mennyei Atya parancsát toljesiti. Fogadják 
a kogyes jóltovők hálás köszönetiinket. Nyír
egyháza, 1906. évi május hó 23. Gábrieny 
Sámuel, majálisi gazda.

Gyáriparosok Kerületi Hitelszövetkezete 
Debrecenben holnap, vasárnap Debrecenben 
igazgatósági ülést tart, mely alkalomra a 
következő meghívót vettük: Meghívó. Van 
szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a szö
vetkezet igazgatósága folyó hó 27-én, vasár
nap délelőtt 7a 12 órakor, a szövetkezet helyi
ségében, Kossuth-utca 28. sz. igazgatósági ülést 
tart. Tárgysorozat: 1. A vezérlő-bizottság 
beszámolása a folyó ügyekről. 2. A szövet
kezet áru-üzletének (technikai cikkek, olaj, 
szón stb.) szorvozóse. 3. Feltorjosztós a keres
kedelemügyi m. kir. minisztériumhoz az állami
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subventio tárgyában. Tokintettel az ülés fon
tosságára, tisztelettől kérem az igazgatóság, 
igazgató-tanács és felügyelő-bizottság tagjait, 
hogy ezen ülésen lehetőleg mogjelonni mél- 
tóztassanak. Kiváló tisztelettől Polgár Zsig- 
mond ügyvezető-igazgató.

Uj női divat-salon. Lapunk mai számához 
Bartsch Ottóné (Budapestről) női divat-salon 
megnyitásáról szóló jelentését mellékeltük.

Vas- és fémipari kiállítás Budapesten. Er-
dekes világitó készüléket állított ki Fejér és 
Schmidt cég Budapesten (Eötvös-tór 2) moly 
Szterényi államtitkár érdeklődését is felkel- 
totto. A „Lux* acetylón-gázfejlosztő készü
lék ez, mely a szabadalmazott adagoló 
(henger-keferendszorü) készülék révén a rob
banást teljesen kizárja. A gépek minden ke
zdés nélkül is teljesen megbízhatók, s mikor 
a szabadalomtulajdonos a gép előnyeit ma
gyarázta, az államtitkár mogjogyozto, hogy o 
fontos találmány hivatva van az acetylón- 
világitás elleni ellenszenvot eloszlatni. A gép 
legkiválóbb előnyei: az állandó nyomás és az 
egyenletes láng, mivel a carbid nem terheli a 
harangot.- Pl mellett a gép kozelése nagyon 
ogyszerü, ami az üzem biztosságát nagyban 
omeli.

Rósz izü gyógyszert gyermekek nem 
vesznek be. Ila az orvos creosot-preparaturaot 
rondel, a gyermekkel mindig baj van, mert 
nagyon is kellemetlen izü. fia ellenben az 
orvos „Sirolin-RocheM rendel, a gyermekek 
sziveson veszik, mert jó kellemes ize van. 
„Sirolin-Roche" a legjobb bükkfakátrány-pre- 
paratum, mely nem izgat és móregtelen. A 
gyógyszertárakban kapható.

Kivonat a mezőgazdasági értekezésből.
Bizony, bizony az a hőség! Ha az emberek 
az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők legyenek, akkor ón 
azt ajánlottam nekik, — amit ezennel minden 
olvasómnak ajánlani fogok: — ők azt kipró
bálták és ezen jó tanácsomat megköszönték, 
és ón úgy hiszem, hogy ezen soraim sok 
olvasója, ha csak szellemben is, ugyanazt 
lógja tenni, ha erről egy próba által szemé
lyesen meggyőződnek. Vagyon, — úgy mond
tam az embereknek, 1 liter vizet, hagyja ezt 
egy toli kanál, körülbelül 15 — 20 gramm, 
Frank-kávé-pótlókkal, ami felesége kony
hájában bizonyára meglesz, 5 porcig jól fel- 
forrani, azutá a főzetet állítsa félre és 
hagyja kihűlni, (: Ízlés szerint egy kevés 
cukrot is tehot hozzá:) azután palackban, 
vagy kulacsban vigye magával a mezőre. — 
Legjobban tenné, ha a palackot azután egy 
árnyékos holyen a földbe ásná, — mivel az 
ital akkor hüs, friss marad. Ila azután szom
jas, akkor igyók ezen Frank-fözotből egy 
jó kortyot és csodálkozni fog, hogy szomjú
sága milyen hosszú időre csillapítva marad. 
A „Frank" tehát nemcsak a legjobb kávé- 
pótlók, mert hiszon ilyennek általánosan el 
van ismerve, — hanom a legjobb szomjcsil- 
lapitó is.

Pármai ibolyaszappan. E név alatt pár óv 
óta egy kitűnő mosdószappan van forgalom
ban. Ki ne szerotnó az ibolya illatot? S ha 
e kedves, gyöngéd illattal ellátott szappanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti, 
ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arc- 
börüok is nagy eredmónynyel használják s 
ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben 
ilyen áréit külföldi szappant nem is lehet kapni, 
akkor méltán varhatjuk, hogy a közönség nem 
szánalmas pártolás céljából, hanem a saját 
érdekében fogja használni e kiváló magyar 
gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 2 darab 2 kor. 
Készíti Szabó Bé l a  pipore-szappangyáros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyi 
Bál üzlotóbon. Lgyanott más kitűnő olcsóbb 
szappanaim is 20 fillértől kozdvo kaphatók.

Kalapok, ingek, nyakkendők dús vá- 
asztékban olcsó árak mellett kaphatók, 
Fulöp Dezsőnél.

Férfi és fiú öltönyökre gyapjú szövet kü
lönlegességek, legolcsóbb árakban beszerezhetők 
Kreisler Simon cégnél Nyíregyházán, Tester 
cukrászatával szemben.

Egy egész jókarlmn levő kerék
pár elutazás miatt azonnal eladó. 
Értekezni leltet Pacsirta-utca 3. sz.

S z ín h á z .
Magyarország vidéki közönsége óriási 

igényű. Ennek tulajdonképpen örvendetes do
lognak kollone lenni, mert a művészi igény I 
emelkedésével a művészi productió értékének . 
is omolkedni kellene; és mégis szomorúan 
konstatálhatjuk, hogy az igényünk nőm áll 
arányban azokkal a képességekkel, amiket 
színpadon keresünk, a mi igényünk egysze
rűen kiológithotlen. Annál inkább feltűnő te
hát, hogy a közönségnek igényével ogyütt 
nem emelkodik az áldozatkészsége is. A vidéki, 
különösen a nyíregyházi közönség jó elő
adást akar látni, azonkívül az összes buda
pesti színházak ropertoirját, s főleg mindezt 
olcsón.

A nagyobb társulalu igazgatónak, mint 
Zilahynak is, akkor fog változni a helyzete, 
ha az operott feltétlen uralma megszűnik s a 
közönség (vidéken) meg fog olégodni a ré
gibb fajta operettekkel, melyek közöl állnak 
a vig operához Stylus tokintotóbon, inig a mai 
operettek, a molyokben majdnem inegfulunk, 
csak karok alkalmazása melletti bohózatok, 
zeno és tartalom nélkül.

Boston egy csomó fiatal ember bohóm- 
kodik. Egyik fest, a másik vorseket s a har
madik újságot ir, a negyedik ogy librettón 
töri a fejét, amivel a többit kínozza; özek a 
legképtelonebb viccekkel vagdalkoznak vissza, 
amit ez felfog, haza visz, bebújik a készülő 
operettbe és kész az u. n .: „Színházi képtelen
ség. * Meg van a jó hangzású név, egy csomó 
énekszám, tánc és trükk, s kész a „bevágott11 
operott. Persze a vidék még abban a szezon
ban látni kívánja és igyokszik benne valami 
kifogásolni valót találni, s a rossz zenéért és 
a tartalom hiányaiért a társulatot bántja meg.

Iligyjók el kérőm, hogy azok akik leg
jobban kritizálnak legkevesebbet értenek a 
szinószethoz. En csak annyit mondok, hogy 
nincs szebb, nincs közvetlenebb Culturális in
tézményünk, mint a színészet; ezt nekünk 
szeretni, ezt nekünk megbecsülni, őzt nekünk 
megérdemelni kell.

Pénteken a , Csókpiridáhat“ játszották má
sodszor, szombaton a „Gülbabátu harmadszor.

Vasárnap a „Leányka", „Maróit“ Zila- 
hyne, „Thököly" pedig Ternyoi volt; Zilahynét 
már annyira megszerette a közönség, hogy 
a szokott tartózkodása mellett is tapssal adó
zik valahányszor bejönni látja őt. Az nap is 
úgy játszott, énekelt, hogy megerősítette a 
már fejtegetett képességeiről — hitünket. To
ronyi pompás szorelmos bonvivantnak bizo
nyult. Igen iigyosek voltak : Fóthy, a ki nem 
tud vén lenni, mint őzt szerepe kívánta volna, 
csak mindig bájos és eleven — és Polgár.

Hétfőn „Az aszfaltbotyár" bohózat kodv- 
deritő jolonetei arról győztek meg, hogy a mi 
intelligens földszintünket is meg lehet szeret
tetni aszfalt komikummal; őzt persze a jó já
téknak koll betudni. Jól játszottak: Doésy, 
aki jó színész, do ogy kicsit túloz, Polgár, 
Fóthy, Sarkadi, Szakácsnő és Bórczy.

Koddon a „Lisistrata" másodszor.
Szerda. A heti műsorból messze kiemel

kedett Dorrit kisasszony úgy előadás, mint a 
darab órtéko tekintetében. Schönthan, egy 
német omber vitt bonnünkot lüü évvel vissza 
Anglia ködös, do később doriiltobb, brightoni 
levegőjébe. Lerajzolt nekünk egy pár érdo- 
kes alakot, akikéi már csak azért som talál
kozhatunk, mert nincsen adósok börtöne, 
A darab tartalma: Dorrit William a hosszú 
idő alatt az adósok börtönében nevetségesen 
óriási tekintélyt szerzett és önnek ápolásán 
tölti idejét, mig Clennam véletlenül oda téved 
és beleszeret a Dorrit leányába, Amit kisasz- 
szonyba, ami után természetesen órdemosnok 
tartja hozzájuttatni az örog Dorritot actákkal 
borított óriási vagyonához s igy szabadságá
hoz is. Do a színdarabhoz romantika kiül, a 
romantikához fürdőhely : — a fürdőhelyen a 
már lehetetlenül novetségossé vált Dorritékat 
a herceg, azaz ogy horcog toljoson re
habilitálja.

Dorrit William Békés volt. Vezér szóró- 
pót megértette és sikorro vitte. Egy ember,

| kinek 18 hoszu esztendőn keresztül nem sza
bad átlépni börtön udvarának küszöbét, aki 
könyöradományra szorul, aki már tudja, hogy 
az élőt örömeiből csak a logsilányabbat ke
resheti arra óbrod, hogy gazdag, óriási mó
don gazdag, lolko majd megszakad a boldog
ságtól, amit toljoson nem is élvezhet a tosl-
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ben és lólekbon megponészedett ember: nem 
mindennapi alak, ilyen alaknak, ilyen lélek
nek rajzolása a szerző után a színész müvó- 
szoto — és Békésnek elismerésünket adjuk 
szép munkájáért. Dorrit Ami Szabó Irma volt, 
szokatlan hangulatú, de nem minden poezis 
nélküli szerepében mutatta ismert kitűnő já
tékát. Dicséret Polgárnak (aki sohogysom 
akar komikusnak bizonyulni) ő volt Burnisch, 
kicsi, eléggé ellenszenves szerepét meglehe
tős cinismussal, ügyesen játszotta meg s na
gyon tetszett. Ternyoi, Almási és Deésy is 
segítettek. A „Szakács-fiáé11 gyermek énekkar 
oly összhangot producált, hogy a karmester 
figyelmét felhívjuk a nagyobbakra.

Csütörtökön a Bagdadi hercegnő reprisót 
láttuk; — classikus darabot és pedig jó elő
adásban. Lukács Juliska kitűnő Lionette volt, 
ki hamisítatlan tapsot kapott, Ternyoi keve- 
sobbet. A Nurvadv szerepével Szakács birkó
zott meg, a kisebbekkel Sarkady, Bórczy.

írn o k .

A színház jövőheti műsora:
Vasárnap 27-ón délután : Lisistrata, opo- 

rotto. Este : Fehér Anna, népdráma. Újdonság.
Hétfőn 28-án: Aszfalt betyár, ónekos 

bohózat.
Kedden 29-ón: Katinka grófné, operetté. 

Újdonság.
Szerdán 20-án: Szenes legény szenes leány, 

operetté. Bálkirályné, vígjáték.
Csütörtökön 21-én: Őrnagy ár, bohózat. 

Újdonság.
Pénteken jun. 1-én : Jerichó falai, színmű. 

Újdonság.
Szombaton 2-án: Miss (Jhipp, énekes 

színmű. Újdonság.

Szerk észt ő» üzenetek.
Henzsely András, (taraj Mihály és L. 

Kovács János gazdáknak. Beküldött cikkük 
közlésre nőm alkalmas. Tartalma a köztudat
nak meg nőm felöl s véleményünk szerint 
nem oz a hely az, mely volt sérelmükre or
voslást ad, hanom a város polgármestere, ki 
panaszukat mindenesetre szigorúan, lehetőleg 
az Önök javára fogja elbírálni.

01 v ásó. Rés Kisvárdaenses c. cikkünk 
folytatását legközelebb, megkezdjük. Újabb 
adatok beszerzése miatt szakítottuk félbe.

Wj» iít-tér.*)
Figyelm eztetés.

Az uradalmi polcnál ásványvíz köz
kedveltsége által indíttatva, utóbbi időben 
egyesek „uj polenai viz“ elnevezése alatt 
forgalomba óhajtják hozni közönséges szén
savval telített — minden gyógyhatás nél
küli — szenyvizüket és ezzel a közönséget 
tévedésbe akarják ejteni.

A t. e. fogyasztó közönség érdekében 
szükségesnek tartjuk felemlíteni, hogy az 
orvosi világ előkelőségei által kitűnő gyógy
hatásúnak elismert
„Uradalmi polenai v iz“

vignettáján és ónkupakján, úgyszintén du
góján az
„Uradalmi polenai v iz“

jelzés határozottan ki van tüntetve, miért 
is kérjük erre figyelemmel lenni és a nem 
ily jelzéssel ellátott palackokat vissza
utasítani.

Uradalmi ásványvizek bérlösége
Szolywán.

két fél pony, szép, tiszta, fekete, 
hosszú farku, 1 kanca, 1 heréit. 
Bővebben megtudható a kiadó

hivatalban.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 

a Szerkesztőség.
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Dr. Laufer Miksa
fogorvosi és fogtechnikai műterme

csak Orosi-u. 1.
a kir. törvényszék át-1 j 

ellenében van.
Rendel egész napon át. 
Míifogak 2 forinttól,

I s  KÜLÖNLEGESSÉGI =  |
j; mindennemű gazdaság i gépek, 

műszaki c ik k e k  és m alom -
£ berendezések előnyös feltételek
£ mellett beszerezhetők és raktáron is

találhatók

Hl

Telefon szám 135. Telefon szám 135.

Palack bor eladás.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy
Sóstószölö-telepi saját termésű kitűnő 

zamatu és tisztán kezelt

címkével ellátott 1 literes ledugaszolt 
palackokban helyben, Nyirfsi-u. 3. sz.
a. saját házamban árusítom, illetve ren
delésre házhoz szállítom.

I liter fehér asztali bor 64 fillér
olasz rizling „ 72

Telefon utján a követk. üzletekben megrendelhető
Blau Mór nr fűszer és úri divat üzletében telefon sz. 108. 
Friedmann 8. utóda Fiilüp Dezső fősz. és div. űzi. tlf. sz. 105. 
Kerekes Pál ur férfi-divat üzletében telefon szám 93. 
Özv. Sichermann Dávidné szállitó hivatalában tlf. sz. 102. 
Wasserman Sámuel ur fűsz. üveg és porcellán űzi. tlf. sz. 121.

Kiváló tisztelettel :

Róth Ferenc
sóstótelepi szőllőtulajdonos.

Nyirfa-u. 3. tlf. sz. 135

soVányitó teának hatása különö
sen  kövér egyéneknél ism eretes.
Csomagja 2 korona. Kapható:
TÖRÖK JÓZSEF gyógytanában 
Budapest, K irály-utca 12-ik szám .

S Í R K Ö V E K
mindenféle alakban és nagyságban
legolcsóbb árak

mellett kaphatók:

m m  ZSIGMOND FIAINÁL
Nyíregyházán,

Várm egyeház-utcza 5-ödik szám . s
eső DTÖBBTÖ

Fiuk, leánykák
5 . .
£ ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- fi 

teleket is elvállal.
Föiizlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 3 

Fióküzlet: Mátészalkán. ^
T Z-. Z*. 2 ZZZ. Z-ZZ. ZZZ Z-ZZ. ZZZ. ZZZZZZZL ZZZ ZZZ-

ad K. 5856.
19067

Bolthelyiségek bérbeadása.
A város tulajdonát képező Domján-féle

telken épült bazár épület bolthelyiségeinek 
!( évi időtartamra leendő bérbeadására szóbeli 
és zárt írásbeli ajánlatok utján árverost hir
detek.

Az árverés határidejéül folyó évi junius 
ho 7. napjanak délelőtti 10 óráját, helyéül pedig
a városháza kis tanácstermet tűzöm ki.

Az üzlethelyiségek közül a 11—Vlll-ik 
számuak lesznek bérbeadva.

A kikiáltási árak a következők : 
a 11. sz. bolthelyiség (Szarvas-u. felöl) 400 K
a Hl. . /  . „ 300 „
a IV. „ . 300 „
az V. . „ . „ 300 „
a V|. „ „ 300 „
a VII. „ , „ „ 300 „
a Vili. „ „ . , 400 .

A részletes árverési feltételek a gazd. 
tanács ní hivatalban megtekinthetők, illetve
átvehetők.

Szóbeli árverolük az árverés megkezdése 
Gótt tartoznak a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban 
bánompónzül az árverést vezető kezeihez le
tenni.

Zárt Írásbeli ajánlatok pedig, melyekhez 
1 j°/o bánompónz csatolandó, t. évi junius hó 
'■én délelőtt, az árverés megkezdése előtt a 
polgármesteri hivatalba adandók be. 

Nyíregyháza, 1906. május 21.
ü lá je rs z k y  B éla,

polgármester.

á Nyiregyházavidéki kisvasutak
ügyes lakatosokat

keresnek

motorvezető tanoncokul.
Jelentkezni lehet az üzletvezetőségnél. —

> namó kezelő vizsgával bírók előnyben©
részesülnek.

részére csinos jockó sapka, szalma-kalap, tehér piqué és színes ruhácskák, 
lüster és clilott kötények, gallérkák, finom, divatos télharisnyák, czipők, nap- 
és eső ernyők. Továbbá ing, gallér, nyakkendő, jó minőségű női és férfi 
harisnya, házi czipők, glassé és czérna keztyük, csinos kézi táskák, minden
féle böröndö. — Teljes konyha-felszerelések, csinos szoba-diszek. stb. stb.

Dús vá laszték  sport, ülő és fekve gyerm ek kocsikban  a
legd íszesebb  kivitelig.

általánosan ism ert jó árut legolcsóbb árban az

E l s ő  N y í r e g y h á z i  B a z á r b a n
kérném  beszerezni!

Iskola-u, 1. sz. Hibjáii Sámuel fűszerkereskedése előtt.

A legjobb és legolcsóbb ásványvíz, a helyben

Schlichter Gyula Sándor F e re n c z*/

Dörfler G éza Bodnár Lajos
urak és többek által állandóan használt, közkedveltségnek örv. Szol jva melletti

ÚJ P O L E N A I  S A V A N Y Ú  VÍZ,
mely gyomorbaj és köszveny ellen orvosi szaktekintélyek által a legmele

gebben ajánlva van.
Egészségeseknek kitűnő izü, igen üditő ásványvíz, bor vagy czitrorasavval vegyibe.

___________________ ____  1 latin (60 fél literes üveg) ára 7 korona 20 fillér. -----------------------------------
Az üres üvegek ládánként 2 koronába vétetnek vissza.

Kizárólagos lóraktár Nyíregyháza es Szabolcsmeirye részére:

C S I L L A G  S Á M U E L cégnél Nyíregyháza 
Vármegyeház-t. 13.

m

űflZDflSFKil GEPűYüR S
B U D A P E S T

RÉSZVÉtű 
KU1CT

^g»kéy eaebb q ö z c s é p l ő k é s z l e t ek,
úgyszintén mar^njárck (uti-ffiOZdonyok) CSfipleSi,

v o n ta tá s i é l  szá n tá si czólokra (a m ozdony után ak a sz
to tt eg y  ö let fogó ekével).

í í í i i s j n  árjegyzékek mindennemű gazdasági gépekről!

' v ±1/ 
VEGCJEGY
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Führer Zsigmond fiai
N yíregyházán:

a Hazai Aszfaltipar Vállalat, Szabolcs- 
=  megyei kizárólagos képviselői. E E
Ajánlják négyszögletes, sajtolt aszfalt- j|g 
lapjaikat burkolási czélokra, melyekből |:é§ 
állandó nagy raktárt tartanak. — Elvál- 
lalják udvarok, raktárak, folyosók, kony
hák, kamarák, kapualjak

aszfaltozását
pinczék és helyiségek szárazzá tételét, 
valódi és tiszta belföldi aszfalt anyaggal.
Felvilágosítások, költségvetések, minták ingyen 

és bérmentve.

m
m

M
IIm
i
m

m

11
M

Megérkeztek!
a legújabb férfi ruha-szövetek.

Óriási választék valódi angol brassói 
zsolnai és radványi gyapjú szövetekben!

Különösen nagy súlyt fektetetek a hazai gyárt
mányú szövetekre, melyekből óriási választékot tartok 
minden minőségben.

M í ]  raktár női c o s t i i k r e  való é í í o M í .
Üzletemet szolid alapon vezetve, abban a kel

lemes helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igé
nyeket is könnyen kielégíthetem.

A n. é. vevöközünség nagybecsű pártíogását 
kérve és magamat ajánlva vagyok

tisztelettel
PKEISZ BERTALAN.

Korona szálloda épületben.

Á J k - J k t Á - J k s  'M JkdkiJktdLJkt

Legjobb varrógépek
kaphatók:

Herskovits Gyula
varrógép raktárában

(a gróf Schör.brun-féle sörraktár telkén)

Singer és mindenféle rend- 
szerű varrógépek házi szük
ségletre és ipari használatra.

Liléiét®! Mm fíirreál
kényelmes

i* észle  t f i zetés  r e !
fióküzlet: Kisvártián. Beregszászon és Mátészalkán.

A legmelegebb és legjobb gyógyhatású kénes 
hőforrások az egész kontinensen, szükséglet szerint 
mérsékelve (38—48 C° fokú) hővizzel 6 tükörben és 15 
porcellánkádban

Stubnya fürdőn,
tenger feletti magasság 518 méter. Közvetlenül vasúti 
állomás mellett a budapest—ruttkai vonalon.

Feltét'enül biztos gyógyulás: minden 
izületi és izomrheumás megbetegülésnél, ischias. 
köszvény, neuralgia (idegbántalmak) női bajok 
és bőrbetegségek esetében Ekcéma, Prurigo, 
Psoriásis, bármennyire idültek is azok.

Nyári és téli gyógykezelés
Orvosi vezetés aiatt álló no- és fiirdőkurák, porcellán-, 
kád- és tükörfürdők, pakolás, izzadási kúrák, villanyozás, 
másságé, uszoda és liidegviz gyógykezelés.

Pompás fekvés, fenyőerdők közepette, elterülve a 
Tátra hegység egyik remek fensikjáti és így megbecsül
hetetlen, mint léggyógyhely is ; nagy és szép park Leg
olcsóbb árak, legnagyobb kényelem, egészséges lak ásó k 
és tápláló élelmezés. Vasút-, posta- és távirda állomás, 
gyógyszertár, saját fürdőzenekar, Lawn-tennis. — Állandó 
előkelő úri közönséggel.

Fürdő-orvosok: dr. Bo leniann János, dr. Juko- 
boríts Mór.

Előidény július 1-ig, utóidény augusztus 20-tól 
50% engedmény. — Képes prospektussal és felvilágosí
tással szolgál az

Igazgatóság.

fO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O

SsiMBTínip l i i ö f l !  ulti felöltő- is kai
A tavaszi újdonságok megérkeztek. =

Állandó raktár 
gyászkaiapokban

oooooooooooo
Selyem, szövet és Q  
mosó blousokban O  

állandó nagy raktár 2

o m

Selyem, szövet es 
mosó blousokban 

állandó nagy raktárfMt Ü N dlíU U  í ld

O O O O D

L A J O S  u t ó d a .
Szolid és jutányos árak.

Goooooooooooooooooooooooooooocooocooscooooooo@oo

Állandó raktár 
gyászkalapokban
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Visk-Várhegyi
. S Z A B O L C S 1

Acél-fürdő

*

u

(Máramaros-megye.)
A verhovinai hegység legbájosabb, legkisebb részén van a Visk-Várhegyi 

C É L-F Ü R D O .  A legkiválóbb orvosi szaktekintélyek által elismort gyógy
forrás, mely m egszünteti a vérh iány m indennem ű alakjait.

Kitűnő gyógyhatásúnak bizonyult a Visk-Várhegyi A cá l-fo rrás , 
különösen : a gége, légcső , tüdő, gyom or, bél és hólyag idült 
hurutjainak.

Biztos gyógyulást nyújt az a ranyér, term éketlenség  a 
női- és fé rfi iva rsze rvek  bajainak.

Kérjen prospektust a VISK-VÁRHEGYI fürdő-igazgatóságtól.
Igazgató: Böhm Lajos.

V isk-Várhegy Máramaros-megye legszebb részén fekszik, hegyekkel 
körülvéve. Levegője tiszta pormentes. — A fürdő vasúti állomása: Bustyaliáza. 
Kgy órányira Visk-Várhegytól. A t. fürdő vendégek kényelméről gondoskodva 
van, a vasúti állomásnál kocsik állanak rendelkezésre. A vendégek állandó 
orvosi felügyelet alatt vannak. Pontos postajárat. Fényes vendéglői helyiség
ben kitűnő keresztény konyha. Penzió 6—8 korona személyenként. Szigorúan 
kóser konyháról is gondoskodva van. Olcsó, kényelmes lakásról, azonkívül 
a lürdövendégek vendéglői ellátásáról is a fürdöigazgatóság gondoskodik. — 
Gyönyörű, festői kirándulási helyek.

Kérjen  p rospektu st!

L é g ii jn b b  szabada lom
acetylén gázfejlesztő 

készülékek önálló telepeknek

fi Irt Ön már tulipán-tollal ? M

MM Tulipán-toll, tulipán-levélpapír és egyéb magyar gyártmányú | |  
| |  papír és írószerek kaphatók ”

J á n o swpiringer
V Nyíregyháza (Városház-épület).
II
♦

utódánál |M|
».«

N y o m t a t v á n y o k  a t  il
í j
| |  legjutányosabban gyors és pontos kivitelben lehet készíttetni

Piringer János utóda
------: köny vnyom dáj ában——
Nyíregyháza, (Városház-épület).

- Kész nyom tatványok ra k tá ra . 1

Telefon 140.i  Telefon 140. M
y

C S A K
Nyíregyháza, Tokaji-utca 20. sz.

v i l á g í t á s á r a .
Kezelés nélküli, önműködő, vizbe eső rend
szerű, teljesen veszélytelen fejlesztők.

VILLAMOS BERENDEZÉSEK
városok, kastélyok, gyárak, szállodák, malmok 

és magánházak világítására és erőátvitelre.
Specialitás: Önálló kis telepek (electregének.) 
Motorok: benzin-, gáz- stb.-re. Üzembiztos, 
tartós és kevés kezelést igénylő legolcsóbb 

gépek.
Fejér és  Schm idt Budapest, 

EötVös-tér 2.

É V E N T E  3  F Ő N Y E R E M É N Y

300.000,600.000 és 300.000 Korona
nyerhető a most kibocsátott

Hazai sorsjegyen,
m ely a m ellett, h ogy nagyszerű  játéktervvel bir és  olcsón m eg
szerezhető, kilátást nyújt a vevőnek nagy árfolyam em elkedésből 

eredhető haszonra is.

Egy sorsjegyre több főnyeremény is eshet.
Ezen sorsjegyet árusítjuk :

Készpénzfizetés ^ \ 3 n rtuan a aapi ir‘
I D f Ó t i o m i  mellett, ugyancsak napi árfolyam szerint 
L C l C l J C l j y  drb.-kéot 2 0 —  K foglaló ellenében és

Részletfizetés mellett és3iShaTi|  ao5ré«letrt
Már az 1-9Ő részletnek, vagy a foglalónak beküldése után á tsz ir-  
utaztatjuk a sorozat- és  szám m al ellátott eredeti r é a z l e t i v e t .  
Illető leg  l e t é t  j e g y e t ,  m ely lye l a vevő a húzásra való teljes  

játékjogot szerzi m eg.

Az első húzás már junius 5-én lesz.
Alant közöljük választás céljából Hazai sorsjegyein k  szám- 

jeg y zék ét; kérünk azonnali ren deléseket, m ert csak ez esetb en  
küldhetjük m eg a kívánt szerencseszám ot.

Ezen sorsjeg) számok kizárólag nálunk kaphatók.
1242/’ -50 1244/1—50 1246/1—50 1250/1—50 1252 1 - 5 0  
1254/ 50 1256/1—50 1258/1—50 1260/1—50 1274 1—őo
1276,1—50 1278 /1 -50  1280/1—50 1446/1—50 1450 1 - 5 0  
1624 1—50 1626/1—50 1628/1—50 1630,1—50 1632 1—50 
1636/1-50  1638/1—50 1640/1—50 1644 1 -5 0 1 6 4 6  1—50 
1648/1—50 1650/1—50 1654/1—50 1656/1—50 1658/1—50 
2562/1—50 2564/1—50 2566/1—50 2568/1—50 2570/1—50 
2572 /1 -50  2576/1—50 2578/1—50 2580/1—504185 1—50 
4187/1—50 4189/1—50 4191/1—50 4193/1—50 4197/1—50 
4199/1—50 4241/1—50 4245/1—50 4247/1—50 4249/1—50 
4251 /1 -50  4255/1—50 4257 /1 -50  4441 1—50 4443 1—50 
4445/1—50 4447/1—50 4449/1—50 4451/1—50 4453 1—50 
4457/1—50 4459/1—50 4461/1—50 4463 1—50 4465 1--50 
4467 /1 -50  4469/1—50 4471/1—50 4473/1—50 4475 1—50 
4477/1—50 4479/1—50 4481/1—50 4483/1—50 4485/1—50 
4487/1—50 4489/1—50 4491/1—50 4493/1—50 4495 1—50 
4497/1—50 4499/1—50 4501/1—50 4505/1—50 4507 1—50 
4509/1—50 4511/1—50 4515/1—50 4517/1—50 4519/1—50 
4543/1—50 4545/1—50 4547/1—50 4549/1—50 4551/1—50 
4555/1 —50 4557/1—504559/1—50 4561,1—50 5403 20—44 
5411/26—50

Táltóiizlete
Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 20. szám .

Vidéki ügynökök előnyös feltételek  m ellett felvétetnek.

Seffer Antal SPoRT ESZKÖZÖK és KÖTÉLGYÁRTÓ IPARTELEPE
B u d a p e s t , i v., károly utcza boltszám iZfKBadiiHaw&Burt)

Gjermeh botor nagy rá/asitéhban ^gg l̂yesen'Iliíóiietchhe! feketére kétrányoiva Omtr 6kr-tóJ:

—u síf Mindennemű kötéláru 
bosszú szalu kenderből Oniehajttoto tam tás sí eh a-cnt+ntCStkos vitorlav3S5Z0ma1 drb óDuTTTIOL

felódiangolLao/nfennis 
labda tzt 3frt50tóLnudlii szdtunrnaerom csíkos *• torta vass/omat oro w   ̂ ~ ~—  *  -   —^     --------- — --------------rox 1 5 5 0  ~T<- Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Vidéki megr6ndeléselrpnt8|53n f o g a n a t o s i t s t n s k .^  A L A P ÍT T A 7 0 T T :T 3 7 8 .
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£ 3 0

GUTTMANN HENRIK
=  divatáru

Van szerencsém a mélyen tisztelt vevőim-«/

mel közölni, hogy a tavaszi posztók úri 
öltönyökre nagymennyiségben a legújabb 
mintájú és legjobb minőségben megér
keztek melynek megtekintésére tisztelt 

— vevőimet meghívom. -=■■■■ ■
> Kiváló tisztelettel
Guttmann Henrik.

m m

0

e
$

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

Hoffherr és Schrantz §
X  
X  
X

X
X
X
X
X
X
X
X

•03N
C/5rö

X
X
X
X
X

•03
ISI00
s_

C/3
~o

bizományi raktára

MÁN  D L  E MI L
szénraktárában  

Nyíregyháza, Széchényi-tér 8 .

X
X
X
X

cséplő gépeit.

■ ■ Tgsfe'LA* - ~ifk
K ff.

m CLAYTON & S H U T T L E W O R T M  ®
B u d a p e s t ,  V /io z i- l .f irú l 0 3 ,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locom obil é s  g ő zcsép lő g ép ek ,
szalmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 

tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszaló- os aratógépek, 
szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 

kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczél-ekák, 2- és 3-vasu ekék és mindé*- 
egyéb gazdasági gépek.

Képviselői: Májerszky Barnabás gépgyárosnál
Nv iregyházán.

PRAGER KAROLY
Partliie áru üzlete Zöldség-tér 1. szám.

^  Ajánlja dúsan i'elszerolt raktárát térti és női gyapjú 
szövetekben. Legjobb minőségű kartonok battistok 
és Zepliirek, vásznak és kanavászok, asztal és 
ágytakarók

■rís*

&
|e-

leszállított árban árusittaínak.
4

Ajánlja új Viktória sor- *  
vető és legjobb műtrágya- g 
szóró gépeit váltó kere- x

kék nélkül, 9
répa, szecskavágóit és gőz- a

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

Nagy választék női, férfi és gyermek haris- 
^  nyákban és zsebkendőkben

Fehér ajouros battistok métere . 40 fillér. 
Mosó zephierek métere . . .  24 „
Mosó delainek „ . őO

§*>
••

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudó-
<#gjj masara adni, hogy

ügynökségi i rodát
<]
<?

nyitottam.J jrjcs*.
Közvetitek mindennemű Vétel és eladást. 

Húx, birtok, értékpapír és minden e szak- ^  
mába vágó megbízást elvállalok és azt a leglelki- j^> 
ismeretesebben bonyolitom le. Széleskörű ismeret- !Üfb> 

^  ségem lehetővé teszi, hogy minden kívánalomnak
megfeleljek.

^38 A n. é. közönség b. pártfogását kéri
<m

4§3 

4 ©
4

kiváló tisztelettel:

Tolnay Sándor.
Ifec*"

s w w W m

i i i i i l é i

Hirdetések
lapunk részére 

j u t á n y o s  

árszámitással

felvétetnek a kiadó- | 

hivatalban

Iskola-utca 3.
Telefon 132.

<
<
<
<
£  Egy szelvény ára 310 mi. ; K  7 — . ti — , lu -—  j ő  
- hosszú teljes fértiöl- * K 1 2 —,14-— jóid *

Tavaszi és nyári idény 1906. évre.

IP
j K l tr  —, IS '— tinóm 
v K 21'—• legfinomabb

töuyre elegendő ká
bát,  nad rág  és mell.) csak
Egy szelvény fekete szalon öltönyre I< 20'—, vala-

>
>
>
>
>
>
)
><» s tc iY c i iy  íQivura ■>6<uuu u i i u n y io  ív <í v  — , »«»«• *

mint felöltő szövetek, tourista-lodeu, selyem-kam /
< garn stb. gyári árban az elismert szolid posztógyari V 

raktár által f

<
<

<

S 1 E G E L - IIV 1 H 0 F ,  B R U N N .
Minták ingyen és bérmentve- M in taszerin t i  s zá l l í tá sé r t  fele
lő ssége t  válla lok. A m ag á n te vő re  ó riás i  előnyök hárulnak, 
hogy szöve te i t  fenti czégnél közvetlen  g yá r i  piaczon ren-
~  • — :—  d e lh e t í .-------- ---------  ----- --

>
>
>
>
>

Kérjen csak Selle & Kary’s

egjöbb tisztítószert mindenféle sárga és fekete 
cipőhöz. Különösen ajánlható Boxcalfs-, üscaria-, 

Clievraux- és Lack cipőknek. Bécs, XII/I.
NYOMATOTT P1RINGER J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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