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Schlichter' Gyula.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
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Lapaok a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

Bánffy jön.
,.A hatalom csak eszköz, a végezel a 

népek boldogitása“. —  Deák Ferencz eme 
szavaival fejezte be nagy parlamenti beszéd
jét ama államféríiu, a kinek személyét és 
működését ma az egész országban, sót 
azonkívül is, a legélénkebb érdeklődéssel 
és a legéberebb figyelemmel veszik körül. 
Minden igaz hazafi lélegzet fojtva, remény- 
teljesen nézi azt, a nemes küzdelmet, me
lyet a báró Bánffy soviniszta magyar lelke 
egy egységes és erős Nagy Magyarország 
megteremtéséért az ország színe előtt, 
férfiasán, nyílt sisakkal viv. Ezelőtt körül
belül 6 hónappal kibocsátott és most már 
közkézen forgó programmjával megvette 
minden magyar ember szivét és ha volt 
is talán valami aggály, mely ezen újabb 
és a régivel látszólag ellentétes politikai 
működését kisérte, egyszerre szétfoszlott 
az. a midőn a parlament küzdő terén, 
régi pártjával szemben, erőteljes szóval, 
hazafias érzéstől duzzadó érvelésekkel szál
lott síkra az általa hirdetett eszmék mel
lett. Most már legnagyobb ellenlábasai is 
láthatják, hogy tetőtól-talpig igaz ember, 
igaz magyar hazafi, szókimondó, egyenes 
gondolkozása politikus és éppen ebben 
rejlik személyének, programújának legfőbb 
varázsereje, politikai sikerének titka. A 
múltak tapasztalatait felhasználva, lelkiis

meretességgel, a jogokhoz való törhetetlen 
ragaszkodással, önérzettel és bátran igyek
szik Bánffy Dezső a magyar soviniszta 
értelemben vett magyar államot létrehozni. 
E magasztos célja érdekében a iegszéle- 
sebb körű propagandát indította meg az 
egész országban. Eljön augusztus hó 7-én 
közénk is, hogy egyéniségének súlyával, a 
szó közvetlen hatalmával győzzön meg 
mindnyájunkat célja és szándéka tiszta
sága és hazafiságáról. Eljön, hogy megyénk 
és városunk mindig hazafiasán érző, a 
nemzeti eszmékért lelkesülő polgárai között 
is hirdesse az igét, mely az egyedül igaz 
útra vezet. Eljön hozzánk saját elhatáro
zásából, hogy megjelenésével eloszlasson 
minden kishitűséget és hatalmas cáfolatot 
szolgáltasson azon híresztelésekre, melyek
kel a szabolcsmegyoi zászlóbontás sikerét, 
ha nem is meghiúsítani —  mert hiszen 
ez lehetetlen vállalkozás, — de legalább 
késleltetni akarják. Nagyon tévednek, akik 
azt hiszik, hogy azt az erős egyéniségű, 
nagy akaraterejü hazafit, aki törhetetlen 
lélekkel, szívós kitartással halad szent célja 
felé, kicsinyes tekintetek ezen útjában 
fel fogják tartóztatni. Báró* Bánffy Dezső 
bontotta ki és viszi egyik diadalról a má
sikra azt a zászlót, melyen nemzeti füg
getlenségünk. gazdasági önállóságunk — 
minden igaz magyar lelket örömmel eltöltő, 
— jelszavát irta. E zászló köré ma már

a lelkes hazafiak nagy tömege csoportosul. 
E zászlóval kezében fog közöttünk megjelenni 
Bánffy Dezső, hogy uj tápot, uj irányt 
szabjon közgondolkozásunknak: uj felfogá
sokat hozzon a közvéleménybe, hogy 
közvetlen tapasztalataival világítsa meg a 
legégetőbb politikai kérdéseket, keressen és 
találjon azokra orvoslást. Jó helyre jön 
Bánffy Dezső. Erős magyar érzéstől sugalit 
eszméire, hazafias céljaira nálunk termékeny 
talajt fog találni. Szava nem fog elveszni 
nyomtalanul, mint a pusztában kiáltóó, 
hanem élénk visszhangra fog találni me
gyénk független, hazafias érzéstől áthatott 
polgárainak lelkében.

Bánffy Dezső már eddig is megmu
tatta és bebizonyította, hogy munkálkodni 
akar az országért, nemzetéért, melyet ra
jongással szeret.

Nem riadt vissza attól sem, hogy ott
hagyjon díszt, rangot, kitüntetést, ott
hagyja az udvar sugárzó kegyét, csak 
azért, hogy szóval és tettel, szinte példát
lan önzetlenséggel szolgálja a hazát. Mint 
egy uj Prometheus tépte le magáról a 
szabad repülést akadályozó láncokat, hogy 
elhozza nekünk az égi szikrát: a független 
Magyarországot.

Egy ilyen államférfi személyéhez és 
szerepléséhez nem férhet gáncs, az ilyen 
embert apró érdekek, személyes tekinte
tek útjában meg nem állíthatják. Megy
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Egy tehetséges asszony,

— Irta: Pékár Gyula. —
(Folytatás és vége).

Ahogy este a Parc Monceaun átmentem, 
rciég egyszer kíváncsian gondoltam át mind
ezeket. A párisi irodalmi élet estélyeire az 
embernek olyan készülten kell mennie, mint 
egy vizsgára, ha igazán élvezni akar . . . 
-'''Os, ritkán láttam oly lázas sokadalmat a 
Madamo d’Etiole termeiben, mint ezúttal. 
Meg kell jegyeznem, hogy négy pompás 
terme volt ennek a szalonnak : mind a négy j 
különböző szimbolikus jelentőséggel. Az első- j 
ben, a tiszta Louis teremben fogadta a házi- | 
asszony a mindennapi szellemes írókat, nö- | 
vekvö tehetségeket, a második, tiszta fehér, 
oszlopos Empire teremben a már ismert, 
hivatalos nagyságokat, például az akadémi
kusokat üdvözölte, kiknek meddő halhatat
lansága és pompázatos unalma illet ehhez a 
klasszikus hidegséghez. A harmadik olasz 
Reneissance-szalon becses képeivel a művé
szek otthona volt, — a negyedik indus „bar

langban" állandóan rejtelmes mécses égett, 
s ez volt a modern misztikusok temploma. 
Tudom, jóidon át itt trónolt a „Rozet Coix" 
modern főpapja, a szép Sár Peladan, — ki
váncsi, nagyvilági hölgyeitől körülvéve itt 
tartotta a kabbalista istentiszteletet . . . Mme 
d’Etiolo suttogva az első termekben lelkesí
tette a fiatalokat. Mintha csak jelmezbálon 
lett volna, szokása szerint ma is Mme de 
Sévignének volt öltözve. Szinevesztett zöld 
selyemruhája széles habban omlott ki a ka
rosszékből, halantékfürtei hosszan és klasszi
kusan lógtak be arczába, a kezében egy való
ságos Louis legyezőt tartott. Erősen ki volt 
festve s igy este, villanyfénynél nem nézett 
ki többnek, mint — párisi szólásmód szerint 
— egy „negyvenéves fiatal asszonynak". 
Azt mondják, nappal hetvenéves volt, — de 
hisz különben ez lényegtelen, mert nappal 
sose látta senki . . .  A régi franczia szalon
dámát akarta ő megvalósítani, ez volt min
den ambicziója. Persze nagyon megkellett 
alkudnia a mostani demokrata és bohém vi
lággal. Sem a pohos bankárok, sem a fésü
letlen művészi nagyságok nem voltak na
gyon festői jelenségek, — aztán meg ezek 
a bohémok sose éltek törvényesen rendezett 
szerelmi viszonyok közt, Mme d’Etiolo azon
ban megbocsátott nekik: a szabad szerelem

rendszerét fogadta el szalonjában, sőt annyira 
ment engedékenységében, hogy a művésze
ket és félhivatalosan elismert kedveseiket 
már nem egyszer mint „Monsieur*-t és 
„Madame*-ot vagyis mint házastársakat je
lentette be inasával, tisztán az előkelő „stílus* 
kedvéért. Hány boldog, vagyis inkább bol
dogtalan házasságnak vototte meg ez a be
rendezés az alapját! . . . A modern Mme de 
Svignéinest felkelt és megszólított azzal az 
udvarias megdöbbenéssel, mellyel rondes 
szalonja kiváltó csillagairól szokott beszólni:

— Nos mit szól ehhez a tiineményszerü 
nőhöz ? . . . Most már el van döntve : ő a 
század logcsodásabb tüneménye !

Mme d’Etiolenak ez volt a szavajárása, 
mindig a legutolsó újdonsága volt a „század 
legcsodásabb tüneménye".

— Rajta urak, menjenek — folytató — 
találják ki ennek a szfinxnek a titkát! Most 
érdekes, most még senki se tudja . . .

— Hát igazán semmit sem tudni felőle? 
— kérdezem, — senki sem tudja, micsoda 
relytélyes ihlet hozta létre a remekműveket ?

— Senki, mo nami, — mondom ő a szá
zad logcsodásabb tünemónyo!

— Csinos ?
— Még kérdi ? Mikor látott nálam csúnya
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előre törhetetlenül, bátran, azzal a s z ív ó s  
kitartással, erős lélekkel, mit csak a 
honfiúi kötelességek becsületes teljesítésé
nek nyugodt öntudata nyújthat. Nem tekint 
semerre, nem néz a lába elé, nincs előtte 
mesterséges gát, csak halad a maga dicső
séges utján, szemeit magasztos rajongással 
függesztve arra a hatalmas égboltozatra, 
a hol a magyarok Istene lakik.

Alakulóban van már nálunk is az 
„Uj párt“ és nem kételkedünk benne, hogy 
mire báró Bánff.y Dezső az augusztus hó 
7-iki nagygyűlésen vezérkarának élén 
közöttünk meg fog jelenni, párthiveinek 
sűrű és erős falanksza fogja körül venni. 
Ez a tudat adjon mindnyájunknak titáni 
erőt az itteni zászlóbontáshoz és reményt 
a sikerhez. Bánffy jön és mi fogadni fog
juk azzal a rajongó szeretettel, hazafias 
lelkesedéssel, mint a melyet az általa 
kitűzött magasztos cél megérdemel.

—nn.

Vidéki levél.
Az ólet a természetben amaz öserö, 

mely képletesen szólva a kicsiny magból vi
rágot, abból ismét gyümölcsöt termel és igy 
uj élet forrásává válik.

Az emberi élet, mint a természet legtö
kéletesebb alkotása, abban külömbözik más 
életerőktől, hogy azokat saját céljaira fel
használni, tökéletesíteni képes és igy önma
gának, valamint az öt körülvevő életerőknek 
tökéletesebb alakot és tartalmat ad, s igy 
mindig erősebb, alkotásra hatalmasabb uj erők 
forrásává lesz.

A nemzetek életének erőforrása, — ha 
testileg, valamint lelkileg magas nievaun álló 
ogyedek vezetik és ha anyagilag, közgazdasá
gilag erős lábon áll — végtelen, mivel mindig 
tökéletesebb és hatalmasabb életerőknek ad 
uj életet.

A magyar faj ezer éves fennállása és 
aránylag kis számának domináló ereje onnan 
datálódik, hogy a hatalom, az anyagi jólét 
birtokában, a kiiltámadások folytonos veszé
lye ellen védekezve testileg edzett és az 
önfenntartás küzdelmeiben szellemileg is erő
sebben kifejlődött uj, tökéletesebb erők for
rása lett és ezentúl is csak az biztosíthatja a

magyar faj hatalmát és fennállását, ha min
den erejét összeszedve, különösen most a 
béke idején igyekszik a jelenleginél tes
tileg és lelkileg erösobb, kötelességtudóbb 
nemzedék erőforrásává válni.

Hogy ez kivihető legyen kell, hogy oly 
férfiak vezessék, kiknek szellemi ereje és a 
magyar faj iránti szeretető oly melegen és 
magasan lángoljon, hogy édos jó hazánknak 
egy másik ezer évi fennállását, minél töké
letesebb erőforrások teremtése által biztosítsa.

A hosszú századokon, a keleti és nyu
gati népek küzdelmeinek csatatere és áldo
zata voltunk; ezért és a belső küzdelmeink 
által is darabokra szaggatva, képtelenek vol
tunk előre haladni, mivel úgyszólván az 
existontiáért kellett küzdenünk.

Most is a szláv népek áramlása által 
körülvéve és veszélyeztetve, hazánk sok 
nemzetisége közzé beókelve Európának már 
természet adta helyzetünknél fogva is csak 
úgy képezhetjük erőteljes vódbástyáját és 
úgy kölcsönözhetünk ennek hatalmat, ha ko
ronás királyunknak jogara alatt az oszt
rák birodalommal testvéries alapon, do egy
mástól teljesen függetlenül álló és belső ér
dekeinkben külön-külön megvédő szövetségi 
viszonyban maradunk, ha csak nem akarjuk 
magunkat a kicsiny balkán államokhoz ha
sonlóan az európai politikában nem érvé
nyesíthető tényezővé lealacsonyítani.

A gondviselés oly kegyos volt hozzánk, 
hogy évszázadok küzdelmei után, egy szelle
mileg oly magasan álló és a magyar faj 
iránti szeretetébon páratlan férfiúval áldott 
meg bennünket, a ki felé szeretettel és párt- 
külömbsóg nélkül, tisztelettel tekinthet e ha
zának minden igaz fia; — Deák Ferenc, aki 
a százados küzdelmek után a trón és nem
zet között 1867-ben oly kiegyezést hozott 
létre, mely uj nemzeti életünk épületének 
alapját a legnagyobb előrelátás és bölcse- 
séggol lerakta úgy, hogy jogainkat minden 
oldalról érintetlenül megőrizve ezen alapon 
teljes erőnket kifejthetjük és felépíthetjük 
egy jövő ezredévre: hatalmasan és élni ké
pesen a magyar nemzeti állam épületét.

Ezen, szerintünk ep idő szerint megdönt
hetien alaptól eltérni nem akarunk és ezért 
nem tartjuk és tarthatjuk követendőnek a 
48-as függetlenségi párt álláspontját annál 
is inkább, mert az általunk elfogadott kie
gyezési alapot nem tartjuk és nem tarthatjuk 
akadálynak egy független és saját erejét 
minden téren kifejteni tudó Magyarország 
állami ópülotónok felemelésénél különösen,
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midőn oly uralkodó jogara alatt élünk, ki
nek alkotmányos szelleme mindig aláveti sa
ját akaratát népei jó voltának és nem egy
szer adta és adja is napról-napra annak ta- 
nujelét.

Mert nézzük a mai állapotot :
Tervszerű és nagyobb szabású politi

kája a jolenlegi kormánynak nincs. Mint 
maga a kormánypárt egy fiatal nagvtehet- 
sógü tagja is statisztikailag kimutatta, kis és 
középbirtokos osztályunk el van adósodva 
t e l j e s e n ;  iparunk a tőkék lekötöttsége 
folytán csak tengődik és mivel pénzügyileg 
Ausztriától függő helyzetben, a vámszövetség 
által korlátozva vagyunk, kereskedeimi éle
tünk sem tud szabad szárnyra emelkedni. 
Az általános helyzet pangó, kívülről fényes 
arcot mutató, de belülről az anyagi küzdel
mek által bénított és szétmarcangolt; této
vázó és biztos alapra nem fektetett, mint a 
mai kormány egész politikája, mely tevé
kenységnek látszik ugyan, de nem egyéb 
lázas semmittevésnél.

A 48-as pártok részekre szakadozottak, 
közjogi álláspontjuknak bástyái közt magu
kat nem érvényesíthetik, mert jelenlegi vi
szonyaink között a nemzet nagy többségével 
szemben állnak ; az u. n. néppárt pedig maga 
sem tudja mit akar.

Ezért bontottunk becsületes meggyőző
désünk sugallatára zászlót egy oly politika 
érvényesítésére, mely teljes erővel oda tö
rekszik, hogy a kiegyezést alapon erőinket 
nemzetünk és fajunk javára teljesen kifejthes
sük mely uj és hatalmas erők forrása legyen 
annál is inkább, mert egy oly államférfm áll 
ezen politika élén, aki mint már volt minis- 
terelnök tudja azt, mi valósítható meg és mi 
nem és aki ábrándok után futkosni nem szo
kott — Bánffy Dezső báró.

Azért hordozzuk zászlónkat, hogy meg
valósítsuk azon politikát, melynek zászlóvi
vője Bánffy Dezső báró, ki a viszonyokat 
ismerve a kiegyezési alapon zászlójára irta :

1) Az önálló vámterület létesítését.
2) A hadsereg kiegészítő magyar részé

ben a magyar vezényleti nyelv érvénye
sítését.

8) A külállamokban képviseletünk ma
gyar voltának kidomboritását.

4) Az önálló magyar jegybank felállí
tását. stb.

Nézetünk és meggyőződésünk, hogy 
ezen, csak nagyjában jelzett programmpontok 
mindegyike mutatja, hogy ezek azon hatal
mas alapok, amelyen a magyar nemzeti á l 

nőket? Az én szalonom esztétikai szalon, a 
Szép otthona . . . Menjen be és nézze meg ?

Egy szópsógflastrom akkor pattant le az 
arcáról, de ö nem vette észre. Én követtem 
a szinte bucsújárásra tóduló frakkos sereget 
a másik terembe. *

Milyen lehet ez a geniális asszony ? 
Férfiaskodó vén kisasszony, fantasztikus, csú
nya nómbert, vagy a legjobb őseiben egy 
perrcfaelita szentet fogok-o látni? Egy bo
hém Botticelli-utánzatot, ami flórenci palástban
sétál, s liliomot tart a kezében ? .........Első
pillanatra annyi volt az ember az Empire 
teremben, hogy semmit sem láttam. Nagyne- 
hezen kör.ülkerültem ahhoz a fehér oszlophoz, 
ahol ennek az udvarnak közepén sejtettem, 
s ott egyszerre közelről megpillantottam Ma
dame Jehanné Valéryt.

Ott ült az oszlop alatt egy etruszk diszü 
nagy zöld karosszókben, szórakozottan nézett 
végig a társaságon, s mosolyogva felelt a 
hozzá intézett tömeges kérdésekre. Elbámul
tam, mindent vártam volna, csak ezt nem. 
Férfiaskodó némber, vagy Botticolli-utánzat 
helyett egy nemzetközi eleganciával öltözött, 
teljesen normális, modern szép asszonyt lát
tam ott. Határozottan ő volt a legnormáli- 
sabb az egész irodalmi szalonban, — annyira

az, hogy bele som illet Mmo d’Etiole gyűj
teményébe. En is, mások is csodálkozva 
néztük, mintha tévedés lett volna a dolog
ban . . . .  Bedig ö volt az, Madame Jehanne 
Valéry: egy 35—26 óv körüli, nyúlánk, de 
már gömbölyűdé, kívánatos szőke asszony, 
aki első pillanatra mindenre inkább látszott 
teremtvo lenni, mint a művészetekre. Szép 
volt, abból a bizonyos lusta, szőke fajtából, 
s nagy kék szemei és kissé vastag ajkainak 
mosolya mögött sajátságos, szerelmes öntu
datlanság aludt. Körülötte mint prédára leső 
ragadozók ültek az ifjú és vén irók, analiti
kusok, szimbolisták, kritikusok, s igazi irói 
kérlelhetetlenséggel vallatták. Mindenük meg 
akarta találni a szfinx titkát, s ezért örökké 
egymás szavába vágtak. A szőke asszony j 
lusta mosolylyal hallgatta ökot a szabályos, 
nyugodt arca egy pillanatra sem változott el. 
Felelt nekik egyszerűen, minden póz nélkül, 
— olykor szinte szégyenkezve, de külömben 
olyan egykedvűen, mintha egész művészete 
voltakép nem érdekelné ö t . . .  .

— Az avatizmus ! — kiáltá egy lelkes 
analitikus olyan diadallal, mint már nyomon 
lett volna, — a leszármazási jog fog nekünk 
megmagyarázni mindent . . . .  Halljuk !

Madame Valéry elnevette magát.
— Hát ezt is tudni akarják, mondá lassú,

vontatott hangján, — hát minden modern 
emberben, bennem is sokféle vér keveredett
össze: francia, angol, sőt tán orosz i s ........
Érdeklik a családi és vagyoni viszonyaim ? 
Hát korán árvaságra jutottam egy délfrancia
országi kastélyban. Pénzem mindig volt elég, 
független voltam, s azt tehettem ami nekem 
tetszett, — legzsengóbb korom óta . . . .  No 
de hisz mindez oly mellékes !

— Mi hát akkor a lényeges ? hol a 
titok ?

— Nem tudom! — mormogá Madame 
| Valéry csodálkozva — pedig magam is sze

retném tudni . . . .  Keressék !
— Kora gyermekkora óta ihletet érzett 

a művészetekhez ?
— Nem mondhatnám . . . Úgy éltem a 

természet ölén mint egy álomban, és sose 
álmodtam volna, hogy valaha művész lesz 
belőlem . . . .

— Különös ! Hát az ihlet úgy egyszerre 
magától jött ?

— Igen, — felelt a szőke asszony, s 
halaványan elpirult, — úgy egyszerre, ma
gától . . . Egyszerre csak festeni kezdtem,

— Hát nem egyszerre foglalkozott mind 
a négy művészettel ? — kérdőm egy résen 
át széket, tolva melléje.

— Oh nem, a világért sem ! — felelj-

A z  id é n y  e lőre  h a la d o ttságán á l fo g v a  n a p e r n y ő k  le sz á llíto tt  
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lám épülete hatalmasra felépíthető; ez azon 
törekvés mely a való keretében mozogva uj 
és friss erők teremtésére természetes forrás.

Ezért is szivünk és lelkünk teljes me
legével fordulunk Szabolcsvármegye közön
ségéhez és polgártársainkhoz: sorakozzanak 
a zászlónk alá ! ! !

E megyében, hol a törzsgyökeres 
magyarság él, hol a hazafiság: éltető erő; 
polgártársaink kebelében alkossuk meg a 
pártot, melynek élén az országnak igen sok 
hazfiság, valamint lélek és szellemi nagyság
ban tündöklő alakja áll ; alapítsuk meg e 
pártot, mely kormány képes ellenzék lóvén, 
országunk parlamentjébe frissebb vérkerin
gést hoz és megvalósítani szándékszik mind
azt, amit minden igaz magyar ember kivan, 
és a mely párt minden izében azt kívánja, 
ho^v legyen édes jó magyar hazánk függet
len erős és hatalmas.

Olvasó.

Őszinte szavak.*
_  Beküldte egy függetlenségi választó. —
Szivesen láttuk a „Szabolcs-*nak politi

kai lappá történt átváltozását. Nagy szükség 
is volt arra, hogy megyénknek legyen a 
politikai eseményeket híven feltáró lapja. A 
„Szabolcs* programmja kielégíthetett minden 
pártbeli embert; sőt kielégíthette a minden 
haladást irigy szemmel néző maradiságot is. 
A hirlapirás határozott haladására vall azon 
körülmény, hogy e lap az egyes pártoknak 
teret nyit eszméik tisztázására.

Ez a körülmény az, mely tollat adott 
kezembe, hogy nehány őszinte szóval igye
kezzem megvilágítani a megyénk politikai 
életében felmerült fontosabb eseményeket.

Az Uj párt zászlóbontása, politikai éle
tünk felpezsdülését jelenti. Pártalakulás még 
soha nem idézett elő olyan érdeklődést, mint 
az Uj párté. Távol áll tőlem, hogy ón. mint 
a függetlenségi pártnak meggyőződésből igaz 
hive, az Uj párt tagjai közé akarnám maga
mat akár számítani,"akár számíttatni. Eme ki
jelentésem mellett is, szivesen látom az 1 j 
párt tevékenységét. Szivesen látom pedig 
azért, mert a függetlenségi párt és az Uj párt 
programmja között csak lényegtelen eltérést 
észlelek.

Ha a függetlenségi és az Uj párt meg
tudnák egymást érteni s egyáltalán az ugy-

*E csikkre legközelebbi számunkban visszatérünk.
Szerk.
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nevezett ellenzéki pártok tömörülni képesek 
volnának, a politikai élet, a hazánkban ta
pasztalható sajnálatos viszonyok egészen más 
fordulatot vennének. De nem azért vagyuuk 
magyarok, hogy egymást és a haza érdekeit 
megérteni képesek volnánk. A politikai nézet,

' a cselekvés nyilvánulása gyakran egyes ki- 
í válóbb személyekhez, pártelnökökhöz és azok 

nézeteihez van fűzve. Ez a körülmény béni- 
tólag hat az egy cél felé törekvő, de külön
féle elnevezésű pártok működésére.

Ismétlem, hogy a függetlenségi párt és 
az Uj párt programmja között csak némi el
térés van. Ugyanekkor nem azt tapasztaljuk-e,

! hogy a függetlenségi párt rovására cselek- 
: szik az Uj párt? Vegyük a nyíregyházi és 
[ megyénkbeli állapotokat. A legközelebbi párt

mozgalmak bírálása, leírása nem a független
ségi párt hátrányára történt-e? Különösen e 
két párt egymást emészti, egymás erejét,

; cselekvési képességét igyekszik csökkenteni.
: Ez akkor történik, midőn mind két párt a 
! közjó, a hazának javát hangoztatja.

Legyünk őszinték. A függetlenségi párt
nak múltja,céljai hazafiasak. Ez a párt — évek 
hosszú során keresztül édes hazánk, hányatott 
nemzetünk szabadságáért, boldogulásáért ön
zetlenül. a legnagyobb kitartással küzdött és 
küzd. Mi az elismerés? A nemzet nem támo
gatja kellő mérvben e hazafias pártot. Az Uj 
párt épen eredménytelen munkássággal vá
dolja azon pártot, melyp. o. az obstrukcio ide
jében nemcsak küzdött, de eredményeket is 
mutatott fel. Feledi a nemzet, a nemzetet al- 

: kotó egyes pártok, hogy a leszerelésnek 
J inegkellett történni, ha e nemzetet végrom- 
, lásba dönteni nem akartuk. Nem az a célom,
! hogy a függetlenségi párt munkásságának 
' jelentékeny eredményét tüntessem fel. Az a 

célom, hogy rámutassak arra, miszerint minden 
ellenzéki párt egymásra, cselekvésében egyöntetű
ségre van utalva.

Ila az ellenzéki pártok egymást ócsárol
ják, egymás között békétlenséget szítanak, 
ennek a kormány és pártja örül, de örülhet ; 
is legjobban. A kormány és pártja jól ismeri j 
az ellenzéki pártok egyenetlenségét. Eljárá- | 
sának, minden számításának, céljai sikerül
tének ez az alapja.

A vidéki politikai életben tapasztalható 
visszásságok, ugyanezen politikai életben 
nyernek legélesebb kifejezést. A teherviselő 
és választó közönség alig képes, sokszor pe
dig nem is képes az egyes politikai pártok 
célja, tevékenységére nézve eligazodni. Nagy 
hiba oz különösen választásokkor. Ha ugya

nis választásról van szó, a választó közönség 
olcsó, vagy drágább eszközzé lesz a kortesek 
kezében, akik inkább a szó hatalma, az egyé
nek fölénye, mint meggyőződésük nyilvánu
lása alatt állanak.

Ha régi párt tevékenységének méltány
lásáról, ha uj párt programmjának megítélé
séről van szó, akkor a választók legtöbbje 
szóba sem jöhet. Ugyan kérdem, nem a leg
nagyobb visszásság-e ez? Ila minden vidék
nek volna olyan lapja mint a Szabolcs; ha 
úgy a vidéki, mint a fővárosi tollforgató em
berek az ilyen lapokban a tisztesség hang
ján imának az egyes pártokról, azok mun
kásságáról, akkor az egyes pártok maguk 
nevelnének a maguk számára értelmes, gon
dolkodni tudó tagokat és szavazókat. Vajha 
az Uj párt fővárosi és itteni tagjainak sike
rülne e lap olvasóit arról meggyőzni, hogy a 
nevezett párt hazafias eszmék, a komoly cse
lekvésnek pártja. Ma már nem a programm, 
de a tények és annak elfogulatlan magyará
zása döntenek.

A tér e lapban nyitva áll. Ne jól, vagy 
rosszul sikerült beszédekkel, vagy az egyes 
pártok gyöngitósóvel, hanem az eszméknek 
emez óvatosan vezetett lapban való tisztázá
sával igyekezzenek a megyénkbeli pártok 
tagokat gyűjteni és értelmes szavazókat ne
velni. Legyen ez a lap a szabolcsmegyei 
politikai életnek hű tolmácsolója. Legyen ez 
a lap, ha választások következnek a pártok 
és jelöltek munkássága és értékének olyan 
fokmérője, hogy arra most és jövőben biz
ton számíthassunk.

N egyvennyolcas.

A vízvezeték kérdéséhez.
Mikor a Szabolcs 25-ik számában meg

jelent „Nyíregyháza város általános vízveze
téke* cimü közleményét olvastam, azt hittem, 
egy alapos és beható tanulmányozás alapján 
a nagy közönség általános tájékoztatására 
irányuló cikkel van dolgom, amelyben lehet
nek ugyan téves adatok, de azok is olyanok, 
hogy rektifikálásuk a végeredményt be 
nem folyásolja.

Ebben a feltevésben mutattam rá né
hányra azok közül. Azt gondoltam, ezzel még 
inkább felköltöm az olvasok érdeklődését, a 
cikkírónak pedig alkalmat adok arra, hogy 
a téves adatok helyreigazításával újból és 
részletesebben megismertesse gondolatait és 

i eszmemenetót. Még azt is megtettem, hogy

Madame Valéry meglepetten nézve rám. 
A festészeten kezdtem. Festettem, örömömet 
leltem benne, de teljességgel semmi érdemet 
sem tulajdonítottam magamnak, mikor a Sza
lonban érmet nyertem. Magától jött az a hajiam, 
s aztán el is múlt . . .

— Igen, épp a legszebb pillanatban 
hagyta abba. De miért ?

— Nem tudom . . . Mialatt festettem, 
sokat utaztam Olaszországban. Aztán Német
országba költöztünk. Ott kedvet kaptam a 
zenéhez.

— Nagyszerű ? és a festést teljesen abba
hagyta ?

— Teljesen. Úgy elfeledtem, mintha 
sose lett volna ecset a kezemben. Nem let
tem volna képes többé a legegyszerübb,váz- 
latra . . . .  Egészen a zenének éltem. Lszro 
sem vettem, hogy művészetet cseréltem. 
Ugyanazt fejeztem ki a zenében is mint a 
festészetben . . . .

— Persze, aztán elmuU a zene is. Mi 
jött utána ?

Madame Valéry ismét elpirult egy
kissé.

— A zene után . . . több évig tartózkod
tam Oroszországban. Ott adtam magamat 
szobrászatra . . . .

— Zene után és Oroszországban szob-

I rászatra? — kiáltám — hisz ha még Olasz- 
i országot mondana, akkor még érteném, de 
! ott a muszka éjszakon csak nincs formatökély ! 
í És nem volt nehéz az uj művészetre való 

átmenet ?
— A világért sem! felelt a szép szőke 

asszony és szemei ogy pillanatra szenvedé
lyesen’ csillantak fel. Egyszerre magától úgy 
jött a dolog, hogy szobrászkodni kezdtem .. .

— Do mi inditotta rá ? — Micsoda vé
letlen ?

— Nem tudom . . . .  mormogá Madame
Valéry zavartan. — Megtetszett.........ez a
művészet, s híven műveltein amig . . . .

— Amig egyszer aztán ráunt, ugy-e ?
Igen . . . Visszaköltöztem Párisba, s egy

napon Írni kezdtem . . . Önök ma azt mond
ják, hogy mindaz, amit ebbon a négy mű
vészetben létrehoztam, jó. Szörnyen csudál- 
kozom rajta. Nekem sose volt semminemű 
ambícióm, s nem tulajdonitok magamnak 
semmiféle érdemeket. Festettem, zenét szer
zettem, szobrászkodtam és irtani, de mindezt 
csak azért, mert véletlenül úgy jött . . .

És sose eset nehezére, hogy o művé
szeteket épen a legszebb ponton hagyta 
abba ?

Soha ! ......... kacagott a szőke asszony.
Hisz akkor ma halálra kellene búsulnom ma

gamat ! Ma már mind a négy művészet halott 
dolog reám nézve. Nem érdekelnek töb
bet .........

— Hogyan ?
— Nőm tudnék én többet se ecsettel, 

se zenével, se vésővel, se tollal bánni. Ki
ment belőlem . . . elfelejtettem . . . .  Ennek a 
furcsa kiállításnak az eszméje sem tőlem 
származik.

— Csodálkozva néztünk rá.
— Mi lesz hát most a legközelebbi mű

vészet, amiben kitünteti magát?
Madame Vaióri szánakozólag mosolygott 

rajtunk.
— Ah édes uraim! Nem foglalkozom 

én többé művészetekkel. Egészen más valami 
érdekel. ..

— Micsoda érdekli ?
— Nem is merem önöknek elmondani, 

felelt a szőke szfinx szégyenkezve, — mert 
tudom, hogy csak kinevetnek vagy megvet
nek . . . .

— Az Istonórt mondja !
— Nos tudják-e mivel foglalkozom most ? 

A gazdasági vegytannal . . . De íme itt a fér
jem, értem jö tt. . . .

— Madame Valéry nyugodt arca sze
relmesen derült tel. Felkelt, s egy harminc 
óv körüli vállas fiatal embernek nyújtotta a
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magamat ismételten abban a színben tüntettem 
fel, mint akinek közelebbi, bővebb magya
rázatokra igen nagy szüksége van. Azt remél- 
tom, hogy a cikk Írója majd olyan felvilágo
sításokkal és magyarázatokkal áll elő, melyek
ből más is okulhat és meggyőződhet arról, a 
miről ón azt szeretném, hogy mindenki meg 
legyen győződve. Arról, hogy a vízvezetékre 
szükség van és arról, hogy a vízvezeték 
létesítéséből — egyéb előnyei mellett — 
községi pótadó emelkedés alakjában uj tehor 
nem hárul az adófizetők vállaira.

Mert nem szabad szem elöl tévesztenünk, 
hogy ma már Nyíregyházán is csak úgy lehet 
valami nagyobb szabású dolgot megvalósítani, 
ha úgyszólván számadatokkal be van bizo
nyítva, hogy a közköltséget emelni nem 
fogja.

Ma már — anno nagy kaszárnya et 
cetera — nem elég azt mondani, hogy valami 
dolog üdvös, hogy haladást jelent, emelni 
fogja a várost stb. A tekintélyek kora lejárt.
A Bodnár Zsigmond theoriája szerint a rea
lizmus hulláma került felül. Nem elég, ha 
valaki azzal áll elő: higyjétek el, mert ón 
mondom! Azt vetik ellene: bizonyítsd be, 
akkor elhisszük !

Hát ebben akartam ón kezére járni a 
cikk írójának. Bizonyítsa, amit állít; mert j 
különben nem hisszük el. Bizonyítsa, hogy a 
vízvezetéket 500,000 koronáért meg lehet 
csinálni. Bizonyítsa, — nem is azt, hogy 
jövedelme lesz belőle a városnak, — hanem 
csak azt, hogy nem fog ráfizetni!

Azt hiszem, ez könnyen sikerül. Mert 
abból indultam ki, hogy aki olyan határozott 
formában állítja az eredményt, az átgondolta 
az egész dolgot.

A Szabolcs 28-ik számában megjelent 
válasz után úgy érzem, ez a hitem inogni 
kezd. Még pedig azért, mert ez a válasz a 
helyett, hogy engem s velem együtt mind
azokat, akiket illet, adatokkal igyekezve meg
győzni, állításainak és következtetéseinek 
helyességéről, olyan sajátszorü levezetéssel 
siklik át a legérdekesebb részleteken, mintha 
azt mondaná: minek beszólni színekről a 
vakoknak? Az csak a beavatottaknak való!

Nem, kérem szeretettel, igy nem jutunk 
előbbre. Kivált ha még ráadásul a tévedések
hez ragaszkodunk.

Mert a dolog úgy áll, hogy Nyíregy
házának a városban se télen, se nyáron, se 
hétköznap, se ünnepnap nincs több lakosa
20.000- nél. A népszámlálást január hónapban | 
foganatosították, még se találtak a városban 
20,000 lelket, pedig ebben a nem egészen
20.000- ben benne az Uj-szölöskert a maga 
900-at, és az ó-szölöskert a maga 500-at 
meghaladó lakosával, akik bizony a vízveze
téket nagyon sok idő múlva fogják igé
nyelni.

A szaporodás 1890-től 1900-ig terjedő 
10 óv alatt ugyan 17 százalékot tett ki, de 
1891-ben egy egész huszárezred létszámával 
szaporodott meg a város lakóinak száma.

Maradjunk meg hát csak a mellett, hogy i
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30—35000 lakosa a városnak — a város 
belterületén — 30—40 óv múlva lesz, ha lesz. 
Adja Isten, hogy legyen!

Maradjunk meg a mellett is, hogy Nyír
egyháza nem egy központ körül sűrűn épí
tett, hanem nagyon is szót szórt város, a 
melynek 904 kataszteri holdnyi területén a 
28 kilométer hosszúságú 64 utca is sokkal 
szélesebb, azonkívül legnagyobb részben bur
kolatlan, tehát két okból is sokkal több 
öntözést igényel, mint más hasonló lélekszámú 
városban.

Fogadjuk el azt is, mert úgy van, hogy 
Nyíregyházának nincs sűrűbben lakott köz
pontja, amelyen kívül falusiasabb lakások 
sorakoznak, hanem úgyszólván a piacon is 
vannak csupán egy család lakásául szolgáló 
kisebb épületek, amelyekben vízfogyasztásra 
számítani nem lehet és viszont távol a köz
ponttól, apró házak között szétszórva vannak > 
nagyobb magán és középületek; olyanok, a 
melyekben vízfogyasztásra számítani lehet. 
Jellemző és tanulságos adatok szerezhetők o 
tekintetben a villamos társulatnál, hogy mennyi 
ott az olyan vezeték, amely csak a közvilá
gítást szolgálja és milyen szerte széjjel van
nak az egyes magán-fogyasztók, közéjük 
számítva a közintózeteket is.

Ezek azok a körülmények, amelyek 
kizárják azt, hogy Nyíregyházára ugyanolyan 
sablont lehessen alkalmazni, mint bármoly más 
városra. Itt mindezeket külön-kiilön egyenként 
és összevéve kell mérlegelni.

Ezek ismerete és számításba vétele 
nélkül sem a berendezési, sem az üzemben 
tartási kiadásokat, sem a bevételeket nem 
lehet csak úgy odavetni, annál kevósbbó 
biztosítani a várost a jövedelmezőségről.

Őszintén és a jó ügy érdekében mélyen 
sajnálom, hogy a vízvezeték cikkírója a 
helyett, hogy adataival és számításaival állana 
elő, szakértelmein hiányának ismételt beval
lását, — amit most is bevallók, mert nincs 
benne semmi szégyeneim való, — arra hasz
nálja fel, hogy azzal szomben részemről 
kétségbe még most sem vont szakértelmére 
támaszkodva, szinte követeli, hogy higyjem 
el én is, higyje el más is, hogy költségve
tése és jövedelmezőségi számítása rektifiká
lásra nem szorul.

Hát ón épen az ügy érdekében nem 
hiszem. Most már épensóggol nem hiszem, 
mig be nem bizonyítja.

Előző cikkemben nem csak szakértelmein 
hiányát hangsúlyoztam ismételten, hanem azt 
is, hogy én szeretném legjobban, ha aggá
lyaimat eloszlatni lőhetne. Jla a cikkíró mo
dorát magamévá tenném, azt mondhatnám, 
hogy miután aggályaim eloszlatását meg sem 
kísérli, ebből az következik, hogy aggályaim 
el nem oszlathatók : tehát alaposak.

De ón még mindig remélem, hogy el
oszthatók. Ámbár ha vizsgálgatni kezdeném 
a cikkíró számításait, talán még az egység 
árakig ható tévedésekre is reá bukkannék. 
Az üzemköltségekre felvett évenkénti 30,000 
koronáról például egy kis utánna számítással

kezét, ki nagynehezen törtetett keresztül a 
frakkos hallgatóságon. A borotvált arcú ide
gen nagyon szép ember volt, s kiejtése után 
ítélve, amerikainak látszott.

— Ah, ez az a híres amerikai vegyész! 
— suttogá valaki mellettem, — ez hát a I 
férje !

Magunkra maradva mi irók és kritiku
sok, csak álmólkodva néztünk egymásra. És 
még sokáig beszélgettünk e goniális asszony 
sokoldalú tehetségének titka felöl.

A l’ars Monceaun át jöttem hazafelé. 
Egy idegen ur haladt az oldalomon, kivel 
véletlenül egyszerre jöttünk le a lépcsőn, s 
ki nagy művész-kalapját a szemébe csapva, 
csökönyösen hallgatott már jóideje mellettem. 
Egyszerre idegesen elnevette magát s meg
állt. Ránéztem: torzonborz, de dúlt arcú, szép 
férfi volt. Ahogy megszólalt a kiejtéséről 
mindjárt sejtettem, hogy csak orosz, vagy 
lengyel lehet.

— Nos? kórdóm.
— Igazán nagyszerű ! — kacagott az 

idegen, — most látom csak, mennyit érnek 
ezeknek a párisi analitikus íróknak a tudo
mánya !

— Miért ?
— On ugye idegen? Én is. Ön nem 

tudja az én nevemet, én se az önét. Ön va- I

lószinüleg elutazik, ón már holnap elmegyek 
messzire. Hisz csak azért jöttem el erre az 
estélyre, hogy még egyszer lássam . . . csak 
el kell mondanom, hogy milyen egyszerű 
ennek a szfinxnek a titka! Tudja-e, mi az ő 
sokoldalú tehetségének a magyarázata ?

— Micsoda ?
— Ah uram, — kiáltá az idegen — 

olyan végtelen egyszerű valami! . . . A sze
relem! . . .  Az a szerelem, ami a nőben 
annyi tehetséget tud felébreszteni, amennyit 
a férfiban sohasem Ez a tehetséges asszony 
mindenek felett egy nagyon szerelmes asszony 
. . . Férfi talentumnál is sokra képes a szen
vedély, — az asszonynál mindenre. Az ö 
lelkűk kimerithetetlenül gazdag, — tehetsé
gük tán nem tud megindulni magától, mint a 
miénk, de ha a szerelem érinti, folóbred és 
csodákat mivel. Mi a Madame Valóry művé
szeiének a titka ? Az, hogy először egy olasz 
festőnek a kedvese volt, aztán egy német 
zenészt szeretett, aztán egy orosz szobrászt, 
és végül egy francia irót. Mindig a szőreiéin 
adott formát tehetségének, s ez a forma 
addig tartott, ameddig a szerelem . . . Most 
azt a fiatal vegyészt: a férjét szereti, s mint 
ahogy elfeledte a régi szerelmeit, elfeledte 
azokat a művészeteket is. Az asszonyok min
denre képesek, — Isten önnel . . .

alig ha nem az derülne ki, hogy túlságosan 
mérsékelt alapokra van fektetve. Mert hiszen 
Nyíregyházán általánosan tudott dolog, hogy 
ugyanaz a villamos centrale, amelyet az első 
cikk a vízvezeték üzemben tartására kom
binációba vett, a közvágóhídon tervezett 
jóggyártó berendezés számára egy 25 lóerős 
motor meghajtására az áramot 24 óránként 
80 korona általány összegért hajlandó adni. 
Ezt az általányt szakemberek teljesen elfo
gadhatónak és méltányosnak mondják. E 
szerint pedig 25 lóerő egy évnek 365 napján 
át, villamossággal, 29,200 koronába kerül! 
Most már az a kérdés, hány lóerő kellene 
a cikkíró által kontemplált vízvezetékhez ?

Ami a kérdés másik oldalát illeti, vagyis 
azt, hogy a város általános csatornázása előtt 
és az ennek alapjául szolgáló város felvétel, 
térképezés és szintezés előtt helyes dolog 
volna-e a vízvezeték létesítése: már e tekin
tetben — bocsánat merészségemért, — de 
ragaszkodom felfogásomhoz. Lehet, sőt én is 
tudom, hogy van olyan város, ahol vízvezeték 
egységes csatorna-rendszer nélkül készült, 
de ebből nem az következik, hogy Nyíregy
háza rossz példa után induljon. Köszönöm 
aláson ón azokat a szennyvíz befogadására 
alkalmas hermetice zárt földalatti medencéket. 
Van olyan itt is Nyíregyházán, a nagy laktanya 
udvarán egy nehány! (De sokra is megtanít 
bennünket az a sokat emlegetett nagy lak
tanya !)

Elismerem, hogy el lehet képzelni városi 
| vízvezetéket csatornázás nélkül, — hanem ha 

már Nyíregyházát arra akarjuk reá bírni, 
hogy egy olyan nagyszabású dologba fogjon 
bele, mint a minő a vízvezeték, inkább kés
sen az egész vízvezeték egy-két évet, de 
csinálja meg együttesen és összhangban a 
csatornázással és pedig épen azért, mert a 
terület lejtési különbözetei olyan csekélyek.

Ámde, hogy minők: épen azt nem 
tudjuk. Nem is fogjuk tudni, mig a város 
felmérése és lejtezóse meg nem történik.

Ez most épen napi renden van. Talán 
nem sokára a kivitelre is sor kerül.

Addig, még van időnk a vízvezetékről 
beszélgetni. És ón hiszem, hogy a cikkek 
írója vesz magának fáradságot arra, hogy 
azokat az ón bizonyos aggályaimat minden 
irányban eloszlassa és adatokkal mutatja ki, 
hogy a vízvezeték tényleg olyan hasznos 
— nem csak üdvös — a minőnek állítja és 
a minőnek én is hinni szeretném.

Cunctator.

A nyíregyházi szabadelvüpárt 
alakuló gyűlése.

Vasárnap délelőtt IOV2 órakor a Korona 
szálloda kistermében tartotta meg a párt újjá 
alakulási gyűlését, a melyen — ha tekintetbe 
vesszük a gazdálkodással való elfoglaltságot 
ós a fürdöidónyt — elég szép számmal jelen
tek meg a párthivek.

Martinyi József elnök, a megyei szabad
elvüpárt alelnöke, a pártgyülóst szívélyesen 
üdvözli ós kedves kötelességének jelzi annak 
bejelonthetósót, hogy dr. Kállay Rudolf ós 
dr. Lórencz Gyula bejelentették nála a párt 
kötelékébe való belépést (éljenzés, helyeslés). 
A meghívás szerint a mai gyűlés egyetlen 
tárgya ugyan csak a tisztujitás volna, de le
hetetlen kitérnie a helyzetnek röviden való 
ismertetése elöl. A városunkban már létező 
ós alakulás alatt álló pártok erősen szervez
kednek, a függetlenségi párt már ki is bon
totta zászlaját. Nem tekinti helyén valónak, 
hogy az egyes pártok elveit ellentétbe állítsa 
ós azok helyes vagy helytelenségét bizonyít
gassa, mert meg van arról győződve, hogy 
maguk a tagok is megtudják bírálni azokat. 
A (J7-es alap — melyen a szabadelvüpárt áll 
— már számtalanszor (mikor ? Szerk.) állotta 
ki a tüzpróbát. Kívánja, hogy a párt elvei ne 
csak felszínen tartassanak, hanem, hogy azok 
meg is védessenek. Ö a békesség szavaival bár, 
de nagyon is ajánlja a párt töm iritését.

A függetlenségi párt mái u . idta a fo
kozottabb szervezkedést, az ujpárt erősen toboroz 
ós ilyen körülmények között mulasztást kö
vetne el a párt, ha nem tömörülue ós ha nem 
védené érdekeit. Az idő ugyan nem alkalmas 
most, mert a gazdálkodással való nagymérvű 
elfoglaltság, a fürdőidóny stb. bónitólag hat
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II működésre, (úgy van, igaz) mindazonáltal 
ijánlja a megjelenteknek azt, hogy mondják 
ki a tömörítés és újjá szervezés szükségessé
gét (Általános helyeslés). A párt ezelőtt 8 
évvel alakult meg legutóbb s igy a most újjá 
alakult pártnak mások a tagjai, mint az akkor 
megalakuljak, mert halálozás, elköltözés, ki
ég belépés által sok uj tag került be (igaz !) a 
pártba. Az alkotmányos szokás úgy hozza 
macával, hogy a tisztikar adja vissza a man
dátumát a tagoknak. Uj választást tart ó szük
ségesnek, mert lehet, hogy a jelenlegi tagok 
másokat fognak bizalmukkal megtisztelni s igy 
a magú és társai nevében bejelenti a lemon
dást (Éljen az elnök ! Éljen a tisztikar ! Most 
is meg vagyunk elégedve az elnökséggel).

Kállay András, akit közgyűlési elnöknek 
kértek fel, köszönetét mond mindenekelőtt 
azon lelkes fogadtatásért, melylyel a párt fo
gadta. Elismeréssel szól Martinyi működéséről 
és buzgóságáról. Megállapítja, hogy Nyíregy
házán a másik párt numerikus többségben 
van ugyan, és még is volt idő, amidőn a párt 
küldött képviselőt az országházba. Martinyi 
(éljenzés) energiája bizalmat kelt benne és ! 
szerinte nincs még olyan előrehaladott kor- ! 
bán, hogy kitérhetne a párt kívánsága elől 
(úgy van). A mostani politikai helyzet kipró- ! 
bált vezórembert kíván (igaz) mert talán most ! 
nehezebb lesz a helyzet, mint volt eddig. A | 
szabadelvüoárt ezután is kíván élni azon fegy- | 
vérről, amelylyel eddig élt (helyeslés) de most j 
még fokozottabb mértékben legyen a párt 
résen, mivel városunkban az ujpárt is alakuló- I 
bán van, mely zászlajára olyan jelszavakat is ' 
irt, amelyek a szabadelvű és a fügyetlenségi pár
tok tagjai előtt is tetszetősök lehetnek. Elnökül í 
ó is ajánlja Martinyi Józsefet (élénk éljenzés) ! 
mint aki valóban kiérdemelte a párt bizalmát, j 

Martinyi József megváltja őszintén, hogy ' 
azt hitte, hogy más, fiatalabo, egészségesebb j 
ember jut az elnöki székbe. U tudja legjob- j 
bán, hogy fáradt már ; az ideje is előre ha- J 
ladott. Mindazonáltal meghajlik a párt hatá- j 
rozata előtt és elfogadja az elnökséget (éljenzés, , 
helyeslés).

Halasi János ajánlja, hogy a párt egyik j 
regi tagját, régi harcosát: Kállay Andrást 
válaszszák meg diszelnökül (zajos helyeslés) j 
és azt hiszi, hogy ebben a tekintetben az ér- | 
tekezleLel minden párttag egyetért (helyes
lés, éljenzés).

Kállay András szólásra emelkedik és 
azon nézetének ad kifejezést, hogy ő már, 
mint a gyűlés elnöke, elmondta programmját, 
(igaz, éljenzés) a már elmondottakat ismétel
ten ajánlja a tagok ügyeimébe (lelkes éljenzés), j 

Ismertette az értekezlet megállapodását 
s e szerint diszelnöknek : Kállay Andrást, ol- i 
nőknek: Martinyi Józsefet, alelnököknek : Sütő j 
Józsefet, Halasi Jánost, Bleuer Lajost, Lefller 
Sámuelt, dr. Bodnár Istvánt és dr. Kovách 
Eleket, jegyzőkké : dr. IIofTmann Mórt és dr. 
Korányi Endrét, a végrehajtó bizottság társ
elnökeivé: Sütő Józsefet és dr. Bodnár Istvánt, 
annak tagjaivá: Lázár Kálmánt, Porubszky j 
Pált, Leftter Sámuelt, dr. Vietórisz Józsefet, 
Kovák Gyulát, Halasi Jánost, dr. Flegmáim 
Jenőt, Elegmann Sándort, dr. Kállay Rudolfot, j 
dr. Trajtler Somát, dr. Lórencz Gyulát, dr. 
Kosenberg Emilt, dr. Iloffmann Mórt, Bleuer 
Lajost, Bleuer Sámuelt, Groák Ödönt, dr. Ko
vách Eleket, dr. Hartsten Sándort, dr. Járossy 
Sándort, Surányi Istvánt, Csapkay Jenőt, Kállay 
Andrást, Ferenczi Miksát, Szamuely Aurélt, 
Lichtman Dezsőt, Bleuer Bernátot, Bónis Meny- ! 
hértet, Kiár Lajost, Kiár Gusztávot, Kiár An- j 
dórt, Fejér Barnát, Id. Jóba Eleket, Kertész ; 
Bertalant, Ferlicska Kálmánt, Ferlicska Rudol
fot, Kunfalvy Istvánt, Flegmán Lipótot, dr. 
Korányi Endrét, Cseh Pált, Burger Pált, Kell- j 
ner Jenőt, Morgenstern Dezsőt, Bergstein 
Adolfot, Schwarcz Józsefet, Kiár Leót, Róth 
terenczet, dr. Edelstein Aladárt, Rosenthal 
Gyulát es Glück Dezsőt hozta az értekezlet 
javaslatba.

A gyűlés az elöórtekezletnek a tiszti állá
sok betöltésére vonatkozó ajánlatát minden
ben elfogadta és a leglelkesebb hangulatban 
választotta meg a tisztviselőit.

Martinyi József elnök, a maga és társai 
nevében köszönetét mond a megválasztásáért, 
melyet kitüntetésnek vesz. Amennyiben töb
ben tettek indítványt az iránt, hogy a köz
pontba táviratot küldjön a gyűlés, kihirdette, 
hogy a kormányelnököt távirati utón üdvöz- 
'k, bizalmuknak és ragaszkodásuknak ezúton

adnak kifejezést (lelkes éljenzés). Végül kö
szönetét mond a megjelenteknek a szives ér
deklődésért és a tagok által az elnök éltetése 
közben, berekesztette az ülést.
» — rens.

H ÍR E K .
Az igazságügy minister, Almásy Simon, 

a nagykárolyi királyi járásbíróság területére 
kirendelt nagykállói telekkönyvi betótszer- 
kesztési szakdijnokot, betétszerkesztő Írnokká 
nevezte ki. — Ilorvát Gy. Sándor buji lakos, 
végzett joghallgató a debreceni tábla terüle
tére gyakornokká neveztetett ki.

Áthelyezések. Dr. Várady Sándor nyír
egyházi királyi ügyész a szatmárnémeti 
ügyészséghez, — Dr. Kerekes István hely
beli királyi járásbirósági aljegyzőt az itteni 
törvényszékhez, — Pásztor Géza helybeli ki
rályi törvényszéki aljegyzőt pedig a nyír
egyházi királyi járásbírósághoz helyezték át.

Püspöki látogatás. Kiss Áron debreceni 
ev. ref. püspök, Ilajdu József titkára kíséreté
ben egyházi ügyből kifolyólag pár napra 
Dögére utazott.

Házasság. Jóba Évikével, Jóba Elek 
helybeli nyomdatulajdonos kedves leányával, 
ma délután lép házasságra Nagy Elek itteni 
mérnök.

Bejegyzés. A debreceni ügyvédi kamara 
Dudinszky Gyulát, Nyíregyháza szókhelylyel 
az ügyvédek névsorába felvette.

Névváltoztatás. Fischer Kain kisvárdai 
lakos, valamint gyermekeinek vezetéknevét 
Füredire változtatta.

Utóállitások Nyíregyházán. Szabolcsvár- 
megye alispánjának előterjesztésére a hon
védelmi minister megengedte és elrendelte, 
hogy a folyó évi fősorozástól elmaradt had
kötelesek utóállitása céljából Nyíregyházán 
augusztus hó 8. és 9-ik napján állandó soro
zóbizottság működjék. A folyó évi fösoro- 
zás alkalmával távolmaradt nyíregyházi ille
tőségű és a Nyíregyházán tartózkodó idegen 
illetőségű hadkötelesek, a Nyíregyháza város 
részére kitűzött napon, augusztus hó '.)-én 
reggel 7 órakor tartoznak megjelenni az 
ipartestület szentmihályi utcai helyiségében.

A nyíregyháza—sóstó— dombrádi va
sút végrehajtó bizottsága folyó hó 12-én 
ülést tartott, melyen a Nagyhalász és 
Dombrád közötti vonal irányát állapítot
ták meg.

A gazdák mulatsága. A helybeli gazdál
kodók között megállapodás jött arra nézve, 
hogy legközelebb egy nyári mulatságot ren
deznek a Sóstón. Az előmunkálatok most 
folynak és amennyiben a rendezőségben 
gazdáink szine-java van ben, előre is a leg
nagyobb sikert helyezzük kilátásba.

A debreceni ipar és kereskedelmi kamara
folyó hó 7-én közgyűlést tartott és határozatai
nak bennünket érdeklő részét a következők
ben ismertetjük: Tanonciskolái kitüntetési 
érmet Gyurcsán Ernő, Adamovics Mihály és 
Stark Jenő kereskedő-, továbbá Brezina János, 
Kresztyankó György és Kelemen János ipa
ros tanoncok, nyíregyházi lakosok nyertek. 
Rajtuk kívül Rabora János, Kupferstein Pál 
és Gál István kisvárdai-, Horváth Endre és 
Klein Bertalan mándoki-, Rafaj Péter és 
Kapossy István nyirbaktai-, Almási Mihály és 
Kovács Albert nyírbátori iparos tanoncokat is 
kitüntette a kamara érmeivel. Az érem 5 cm. 
átmérőjű és ezüstből készül. Előlapján a ma
gyar szent korona és az ország nagy címere 
alatt a következő felirat olvasható: „A deb
receni kereskedelmi és iparkamara kitüntető 
érme.* A hátlap felirata: „Jeles tanulókból 
lesznek kitűnő mesterek.* Ezen telirat alá jön 
a nyertes neve és az évszám bevésve. — Az 
0. M. K. E. szervezkedésének szépen való 
haladását is bejelentették a gyűlésnek. A 
gyűlésig belépett 88 vidéki és 22 fővárosi 
társulat. (Ezek összes taglétszáma 14949.) — 
Örvendetesen vették tudomásul azt, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter a magyar ipar
cikkeknek a középitkezóseknól előnyben való 
részesítését rendelte el. — Az acetylén sűrí
tését és forgalmazását megszorító miniszteri 
rendelet tudomásul szolgált. — Az ipari törzs
könyvek vezetésére szolgáló lapoknak pontos

m

beküldését rendelő ministeri rendeletet helyes- 
lóleg vették tudomásul. — Az ipartestületek 
leveleinek portómentes postai küldését enge
délyező ministeri rendeletet és a kedvezmé
nyes benzin forgalomba hozásának beszünte
tésére vonatkozó rendelkezést tudomásul 
vették. — Bejelentette az elnök azt is, hogy 
Szabolcsvármegye közönségének, a 4603, 4604. 
számú vonatoknak Szerencs és Miskolc közötti 
csatlakozására vonatkozó kérelmét a minister 
elutasította, azonban a Debrec.en-Tiszalöki vo
nalon a postaszállitás jobbá tételét kilátásba 
helyezte. — Tudomásul szolgált az is, hogy 
a kamara, a termények tőzsdei jegyzésében 
az 50 kg. helyett a métermázsás jegyzésre 
való visszatérés mellett foglalt állást. — 
Tudomásul vették a nyíregyházi államvasuti 
szállító hivatal létesítését is. — A legutóbbi 
ülés óta a nyíregyházi kir. adóhivatal 442 
korona 34 fillért, a kisvárdai 62 korona 39 
fillért, a nagykállói 61 korona 76 fillért, a 
nyírbátori 288 korona 31 fillért, a tiszalöki 
pedig 95 korona 18 fillért szállított be kamarai 
illeték címén. — Debrecenben egy, a maga
sabb rendű ipari szakoktatásnak céljait szol
gáló intézmény létesítésének szükségességét 
újból hangoztatták, melynek indokolása között 
fel van említve, hogy Nyíregyházán 989 
iparos van, akik 28504 korona állami adót 
fizettek, tehát egyre-egyre 29 korona esik. — 
A kamara feliratot intézett a ministerhez a 
vasutasok jogos érdekeinek figyelemre való 
méltatása iránt. A gyűlés ezeken kívül több 
kisebb jelentőségű ügyet is elintézett, A köz
gyűlés, a vezetőségnek köszönetét szavazott. 
(Merkúr.)

Az uj róm. kath. templom átvétele f. hó 
31-ére halasztatott el.

Tűz a vidéken. Demecserben hol a csen- 
dörség felállítása óta, azok éber figyelme 
folytán a gyakori tüzesetek melyek rend
szerint gyújtogatásból eredtek, megszűntek, 
most újból tűz volt. Folyó hó 9-én délután 
5 órakor Ehrenreich Adolf bérlőnek a köz
ségben levő egyik nádtetős bórháza gyűlt ki. 
s hogy a szélcsendes és nagyon is száraz 
idő dacára a közvetlen közelben levő szom- 
szódházak is meg nem gyultak, csakis annak 
köszönhető, hogy az oltásnál megjelent egyé
nek fáradságot nem ismerő és önfeláldozó 
munkát gyakoroltak. Megemlítésre és dicsé
retre méltó felemlíteni azt, hogy Demecser
ben, hol önkéntes tűzoltók nincsenek, s a hol 
a tűzoltáshoz szükséges kellékek és felszere
lések csak egy kis kézi fecskendővel vannak 
pótolva, a községi elöljáróság részéről meg
jelent László Albert tőbiró és Szabó István 
több ízben dicsérettel kitüntetett csendőrőrs- 

j vezető erélyes fellépésének köszönhető csakis, 
hogy az egyszerre lángba borult épület egy 
óra alatt meg lett mentve a szomszódházak- 
kal együtt a tűz martalékától. — Dicséretet 
érdemel Pazonyi Elek László demecseri föld- 
birtokos által kirendelt hat béres, kik a tűz 
meggátolása céljából az egész tetőt leszedték, 
valamint Gatyás Sándor, Nagy Lajos, Lukács 
Pál. Gönczi Károly, Daróczi Károly, és a 
szombat dacára ott megjelent nagy számú 
izraeliták is, kik a tűzoltásnál szintén reszt
vettek. Nagyon ajánlatos volna, ha a községi 
elöljáróság a tűzoltáshoz szükséges kellékek 
és felszerelések beszerzéséről, valamint egy 
önkéntes tűzoltó testület felállításáról gon
doskodna, hogy veszély esetén gyorsan le
hetne segélyt nyújtani.

Bosszú. Márföldi Mihály helybeli bér
kocsi tulajdonost kellemetlen meglepetés érte, 
amennyiben tegnapelőtt éjjel még eddig is
meretlen tettes, 2 lóra való szerszámját, ko
csijának ernyőjét és az üléseket össze vagdalta. 
Márföldi az első bérkocsisok közzé tartozik, 
aki gondot fordít kocsijának kifogástalansá
gára s igy el lehet képzelni a kár nagyságát.

Három napig temetetlen. A mostani óri
ási forróságban minden romlandó tárgy 
gyors ernyedésnek indul. Vármegyénkben 
egy szegény ember el ment hazulról, otthon 
hagyta feleségét és gyermekeit. Egyik kis 
gyermek váratlanul elhalt és a lelkész kije
lentette, hogy nem temeti addig el, mig az 
anya kél forintot nem visz neki. Az anya 
pénzt keríteni nem tudott, a gyermek pedig 
három napig feküdt temetetlen. Az anya 
kétségbeesésében elment a hatósághoz amely 
intézkedett a temetés iránt és felszólította a 
papot a romlásnak indult hulla eltemetésére.
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Szomorú dolog rá gondolni arra, hogy egy 
pap megtagadja saját hívének eltemetését a 
hitvány pénzért. A nagyközönségnek is van 
azonban beleszólása a dologba, mert a köz
egészség ügyet is nagyon veszélyezteti a 
hullának ilyen forróságban három napig való 
fenntartása. — Sem a helyet, sem az egy
házat nem nevezzük meg, mert nem akarjuk 
a pap híveit megszégyeníteni. Reméljük 
azonban, hogy a hatóság megteszi a szüksé
ges intézkedéseket arra nézve, hogy a jövő
ben több ilyen megdöbbentő eset elő no 
forduljon.

A sertésvész folyton terjed városunkban. 
Az állategészsóg ügyet ellátó rendőrhatóság 
minden lehetőt elkövet eme kiszámithatlan 
károsodást okozó állati betegség elfojtására. 
Az eredmény azonban késik, mert városunk 
közönsége — a hatósági figyelmeztetés da
cára — nem követi az óvintézkedéseket. A 
ragály terjedésére, de a köztisztaság rovására 
is történik, hogy' beteg és egészséges serté
seket legeltetnek, hajtogatnak az utcákon, 
s igy a ragály át terjed az egészséges serté
sekre. Elvégre is egy ilyen fejlődő városnak 
még legelhagyottab utcája sem szolgálhat 
sertéslegelöül. Állategészségi, de köztiszta
sági szempontból sem engedhető tovább, 
hogy a sertéseket az utcákon legeltessék. 
Elvárjuk, hogy az erre illetékes hatóság 
meg szigorú büntetés alkalmazása mellett is 
talál módot arra, hogy városunk utcáin ne 
legeltessék a sertéseket.

Meglopott asszony. T. Jánosnó, megyei 
írnok özvegye, oly célból gyűjtötte össze 3 
havi és 40 koronát kitevő nyugdiját, hogy 
abból házbért fizet és a legszükségesebbe
ket bevásárolja. Említett a múlt szombaton 
piacunkon vásárolt, midőn egy felvidéki arató 
tót közelébe férkőzött és zsebéből az egész 
40 koronát kilopta. Az arató eltávozott, a 
megkárosított, munkaképtelen özvegy pedig 
egyetlen fillér nélkül maradt. Mégis csak 
nagy lelketlensóg kell ahoz, hogy egy mun
kabíró ember egy elaggott nő utolsó pén
zecskéjét is képes ellopni.

A vásár áthelyezésének kérdése vala- 
hára rendezve lesz. Tanyai gazdáink és a 
városi polgárság nagy részének ugyanis az 
az óhajtása, hogy a vásártér a vasúti állomás 
mellett rendeztessók be. A vármegye tör
vényhatósági közgyűlése, szintén úgy döntött j 
e kérdésben, hogy a vásártér a vasút mellett 
legyen berendezve, igy e régen húzódó ügy 
a polgárság óhajának megtolelóen lesz vala- 
hára elintézve.

A III. oszt. kereseti adó tárgyalása folyó j 
hó 19-ón a városháza nagy termében fog i 
megtartatni.

Cséplőgépeknél előforduló balesetek. Dr.
Pollatsek Sándor kemecsei járásorvos f. hó j
10-én délután a kemecsei járási főszolgabíró 
által berendelt géptulajdonosok megbízottai 
és gépészeinek a cséplőgépeknél előforduló : 
balesetek első segélynyújtásáról szakszerű 
előadást tartott, s igen ügyes előadásban is- 1 
mertette a mentószekróny tartalmának mi- ! 
kónli használatát. Az előadást a számosán j 
megjelentek figyelemmel hallgatták végig. :

Gondnokság. Mattyási József rakamazi 
lakost a helybeli királyi törvényszék gond
nokság alá helyezte.

Orsz. tűzoltó szaktanfolyam. A Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség a XUl-ik orsz. ! 
tűzoltó tiszti tanfolyam tárgyában hirdetményt 
bocsátott ki. A tanfolyam hallgatója csak 
20—42 éves fodhetlen előéletű lehet. A jegy
zők, tanítók előnyben részesülnek. Jelentkezni 
1904. évi augusztus hó 10-ig lehet. Tandijat 
senki sem tizet. A tanfolyam folyó évi aug. 
hó 22-én kezdődik és szeptember hó 10-ig 
tart. Bővebb felvilágosítással az elnökség 
szolgál. — (Budapest, IV. kér. Kossuth utca
8. szám.)

Statisztika. Nyíregyházán a folyó óv 1-sö 
felében házasságra lépett 124 pár, született 
74ö gyermek és meghalt 55S egyén.

Betörés. Seszlár István, kótaji határbeli,
14 éves suhanó, a Csóka György királyteleki 
szőlőben levő házába betört és az ott talált i 
készpénzt összeszedte ; de a midőn menekülni 1 
akart, az ottani hegyőr elfogta.

A helybeli királyi törvényszék gondnok
ság alá helyezte: Pór Zsuzsanna büdszcnt- 
mihályi lakosait.

Circus. Sidoli circusa jövő hó l  én 
260 lóval és 120 emberrel városunkba 
szándékszik jönni. Városunkban (Barnu- 
mot nem számítva) nem volt még ilyen 
kitűnő lovarda.

Az aranka irtása. Alispánunk az aran
kának május hó 20-ik napjáig való kötelező 
irtását mondta ki a földm. minister felha
talmazása alapján. Ez után tehát, aki az eset
leg fellépő arankát óvenkint május hó 20-ig 
a saját lóhorós, vagy lucernás földjén ki 
nem irtja 100 koronáig terjedő birsággal 
fog sujtatni. Az alispáni rendelet a múlt hó 
utolsó napjaiban adatott csak ki s igy ez- 
óvben az araikának eddig való ki nem irtá
sát elnézik ugyan, de most és azonnal a leg
magasabb büntetés terhe alatt ki kell az ir
tani. Utalunk a .Közgazdaság4 rovatban 
megjelent e tárgyú cikkben foglaltakra is.

Beteglétszám a helybeli „Erzsébet* köz
kórházban. Május hó végéről junius hó else
jére visszamaradt 73 férfi és 98 nő, vagyis 
összesen 171 beteg. Junius hónapban újon
nan felvétetett 133 férfi és 125 nő vagyis 
258 egyén, igy junius hónapban összesen 
ápoltatott 206 férfi és 223 nő vagyis 429 
beteg. Ezen 429 ápolt beteg közül elbocsát
tatott gyógyulva 95 férfi és 86 nő, (181 
egyén) javulva 29 férfi és 34 nő, (63 egyén) 
gyógyulatlanul távozott 7 férfi és 7 nő (14 
egyén) meghalt 4 férfi és 3 nő (7 egyén). — 
Így a junius havi összes fogyaték 135 férfi 
és 130 nő (2(55 egyén) Junius hó végén ju j 
lius hó elsejére a kórházban visszamaradt 
71 férfi és 93 nő vagyis 164 beteg. A junius j 
hónapban ápolt 429 beteg ápolása összesen ! 
5514 ápolási napot tett ki.

K Ö Z G A Z D A SÁ G .
Az aranka irtása.

Németországból már jó ideje tendenció
zus támadást intéznek a magyar heremag 
minősége ellen és azt elarankásodottság ürügye ! 
alatt bojkottálni akarják. A támadás igazság- í 
tálán volta már onnan is kitűnik, hogy az 
arankás heremagot külföldről hozták be hoz
zánk, fóképen Ausztriából, Németországból és 
Amerikából. A támadás ellen Magyarország
nak állást kell azonban foglalnia, mert a j 
lóhere termelés fontos a magyar gazdaságra 
nézve, hiszen körülbelül 100—110.000 mm.-át 
tesz ki óvenkint, 10—12 millió korona érték
ben. Átlátszó pedig a németek törekvése, a 
mely nem más, mint hogy a magyar termény 
rovására a német lóherének hódítsanak piacot. 
Ez a német törekvés már észre téritette 
érdeklődő köreinket, amelyek elismerik, hogy j 
az arankás heremag csakugyan megszaporo
dott az országban és egyre nagyobb területeket 
lep el.

A földmivelósiigyi miniszter már erős 
kézzel nyúlt bele az arankairtás ügyébe, célja 
lóvén, hogy a gazda no hárítsa az aranka
irtást a kereskedő arankatisztitó gépeire, 
hanem irtsa maga, még pedig első sorban 
már a földjén. Ezzel nem csak a tisztítást 
könnyíti meg, hanem nagy hasznot is biztosit 
magának.

A miniszter körrendeleté világosan meg
mondja, hogy a rostálással való irtás nagyobb 
nehézséggel jár, sőt a most föllépett nagy 
magú aranka magja rostálás utján el nem 
távolítható a horeinagból. Különösen utalok 
az apró szemű lóherére, melynek tisztítása 
szintén óriási nehézséggel jár.

Ismeretes, hogy ha a magyar királyi 
magvizsgáló-állomás az eléje terjesztett heró- í 
ben csak egy szem arankát talál, akkor az ' 
egész mennyiséget még egyszer föl kell I 
önteni a tisztitó gépre. Az apró szemű herét 
pedig a legtökéletesebb gép is csak nagyne- 1 
hezen választja ki.

Meg esik, hogy ötszür-hatszor is tol kell 
önteni a lóherét, inig megtisztul. Mennyi hűl- j 
ladékkal és kezelési költséggel jár ez; ami 
mind drágítja az árut. Ezért fontos a föld- 
mivelésiigyi miniszter rendelete, mely az 
aranka-foltok be nem jelentését, mint kihágást 
torolja meg,

Ha nem irtjuk az arankát már a földön, 
akkor hova-hamarább vége lesz heremag

kivitelünknek. Ha pedig a gazda már a fölt 
jén irtja az arankát, heremagjáórt sokk 
nagyobb árt kap, ellenkező esetben, ha nei 
irtja, nagyon kis árt, mert kénytelen meg
fizetni a sok rostaalját és a tisztítási költ
séget.

A napi áron fölül 12 koronával többet 
fizetek mótermázsánként olyan heremagért 
mely nem arankás, mint ugyan olyan minő
ségű, de arankás nyers áruért. Ezt a követ
kező számvetéssel illusztrálom : Egy kataszt- 
rális holdon teremhet D/a—3 mótermázsa 
lóhere ; vagy pedig 3 — 6 métermázsa lucerna. 
A nem arankás lóheréért tehát 18, illetve 36 
koronával vehet be többet a gazda karaszt- 
rális holdankint; a nem arankás lucernáért 
36, illetve 72 koronával többet. Ha ezzel 

; szembe állítjuk az arankairtás maximális 
költségeit, akkor kiviláglik, hogy ha a gazda 
rendszeresen irtja az arankát, akkor 8 koro
nától 62 koronáig növekedhetik egy hold 
bevételének többlete.

Ne a tisztitó-gépen, hanem mindjárt az 
I arankás hereföldön kezdjük a küzdelmet az 

arankával. Irtsa a gazda az arankát mindjárt 
a földjén, világosan kimutatott nagy haszna 
érdekében. Irtsa törvény tiszteletből, irtsa a 
magyar heremag jó hírnevének fönntartása 
érdekében. Csak akkor lesz köszönet a here 
mag termesztésében.

Mauthner Ödön.

Szabolcsvármegye vasúti hálózatának 
menetrendje.

(Érvényes 1904. május 1-töl.)
I. Nyíregyházáról Debrecen felé induló vonatok.

Nyíregyházáról indul: 6 ó 50 p, 10 ó 24 
p, 2 ó. 34 p, G ó 42 p. Császárszállás :* 6 ó 
58 p, —, *2 ó 42 p, *G ó 50 p. Ujfehértó: 7 
ó 12, 10 ó 44 p, 2 ó 56 p, 7 ó 04 p. Deb
recenbe érkezik 8 ó 04 p, 11 ó 31 p, 3 ó 
48 p, 7 ó 50 jp.-kor. Budapestre érkezik 1 ó 
50 p, G ó 40 p, 9 ó 35 p , 5 ó 45 p.-kor. Ezen 
kívül julius hónapban még egy vonat indit- 
tatik, mely Nyíregyházáról 8 ó 52 p, Császár- 
szállásról *9 ó 09 p , Ujfehértóról .9 ó 35 p 
indul és Debrecenbe 11 ó 05 p. ér be.
II. Nyíregyházáról Szerencs felé induló vonatok

Nyíregyházáról indul: 9 ó 31 p, 5 ó 32 
p, 9 ó 05 p. Királytelek: 9 ó 45 p, 5 ó 45 p, 
9 ó 23 p. Görögszállás: 9 ó 55 p, G ó 01 p, 
9 ó 3G p. Rakamaz: 10 ó 14 p, G ó 15, 9 ó 
55 p. Szerencsre 10 ó 52 p, G ó 51 p, 10 ó 
43 i>.-kor. Budapestre pedig 7 ó. 6 ó 35 p ér
kezik. A Nyíregyházáról 5 ó 32 perckor induló 
vonat Sátoraljaújhelybe ér 7 ó 56 p.-kor,
III. Nyír egyházáról Csap felé induló vonatok. 

Nyíregyházáról indul: 6 ó 55 p, 11 ó 53
p, G ó 48 p. Sóstó: 7 ó 07 p, 12 ó 04 p, 7 ó. 
Kemecse: 7 ó 27 p, 12 ó 20 p, 7 ó IS p. 
Nyir Bogdánv: 7 ó 37 p, 12 ó 29 p, 7  ó 28 p. 
Demecser: 7 ó 53 p, 12 ó 40 p. 7 ó 47 p. 
Pátroha: 8 ó 07 p, 12 ó 52 p, 8 ó. Kis-Várda: 
8 ó 31 p, 1 ó 10 p, 8’ ó 21 p. Fónyes-Litke: 8 
ó 46 p, 1 ó 22 p, 8 ó 35 p. Thuzsér: 9 ó 04 
p, 1 ó 36 p, 8 ó 54 p. Csapra érkezik 9 ó 
30 p, 2 ó, 9 óra 21 perckor.

IV. Nyíregyházáról Mátészalka felé induló 
vonatok.

Nyíregyházáról indul : 7 ó, G ó 54 p. 
Nagy-Kálló : 7 ó 44 p, 7 ó 29 p. Kálló-Semjén:
8 ó 19 p, 8 ó 02 p. Mária-Pócs : 8 Ó43 p, 8 
ó 22 p. Nyir-Bátor: 9 ó 30 p, 8 ó 53 p. Csá
szári: 9 ó 44 p, 9 ó 07 p. Hodász: 10 ó 01 p,
9 ó 20 p, Mátészalkára érkezik 10 ó 28 és 
9 ó 47 perckor.

V. Nyíregyházáról Tisza-Polgár felé induló 
vonatok.

31 p 
45 p, 5 
05 p, G 

P,

Nyíregyházáról indul
o o
ó 56 p.
ó 2G  p.

20 
43 

l P>
m
m

o
p. Királytolek: 7 ó 
Görögszállás : 8 ó l ’ 
Bashalom : 8 ó 23 p,

G ö 3 8  p .  Tisza-Eszlár : 8 ó 32 p,
G ó 4 8  p .  Kisfás-Földház: 8 ó 43 p 
G ó 5 9  p .  Ilajnalos: 8 ó 56 p, m 10 

ó ra  1 2  p .  Tisza-Lök : 9 ó 15 p, érk. m 
(tov. nem megy), 7 ó 3G p .  Rázom : 
7 ó 4 G p .  Tisza-Dada: 9 ó 55 p, 8

9 ó
9 ó

m

Tisza-Dob : 10 ó 10p, 8 ó  2 5  p .  Tikos: 
r. a a a? m Tisza-Polgár ■ inA r'n n 0P
(1-

8 ó 4 7  p.  
XU-ik tételt is.)

10 ó 50 p,

m 10 ó 
10 ó 13 
10 ó 19 
10 ó 27 
ó 36 p, 
10 ó 43
9 ó 27 

6 1 2  p.
10 ó 32 
ó 05 p .
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VI. Debrecenből Nyíregyháza felé induló vonatok.

Debrecenből indul: 8 ó 13 p, 12 ó 19 p,
4 ó H P> ^ 0 5 6  p.-kor. Ujfehórtó 9 ó
04 p 1 ó 11 p, 5 ó 02 p, 7  6 54 p. Császár- 
szálás :* 9 ó ló p, *1 ó 22 p, *5 ó 13 p. — 
Nyíregyházára érkezik: 9 ó 24 p, 1 ó 31 p,
5 ó 22’ p és 8 ó 13 p.-kor.

VII. Szerencsről Nyíregyháza felé induló vonatok. 
Szerencsről indul: 5.10, 8.47, 5.08. Ra-

kamazról 5.55, 9.35, 5.44. Görögszállásról
6.12, 9.55, 6.11. Királytelekröl 6.22, Í0.04, 6.20. 
Nyíregyházára érkezik 6.35, 10.16, és 6.32
perckor.
Vili. Csapról Nyíregyháza felé induló vonatok.

Csapról iudul 6.06, 2.56, 6.11. Fényes
ekéről 6.51. 3.35, 7 óra. Kis-Várda: 7.13, 3.51, 
yjj, Pátroha: 7.29, 4.04, 7.33. Demecser : 7.49, 
416, 7.48, Nyir-Bogdány: 8.01,4.28, 8.01. Ke
le s e :  8.11, 4.38, 8.14. Sóstó: 8.30, 4.55 8.35. 
Nyíregyházára érkezik 8.41, 5.05, és 8.47 \ 
perckor.

IX. Mátészalkáról Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Mátészalkáról indul 3.33, 1.40. Nyir-Bá- 
tor: 4.38, 2.57. Mária-Pócs: 5.01, 3.25. Kálió- ! 
Semjén: 5.26, 3.54. Nagvkálló: 5.50, 4.26. Nyír- I 
egyházára érkezik 6.22, 4.58 porckor.

X. Tiszapolgárról Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Tiszapolgárról indul 3.15 1.50. Tikos :
3-32, 2.09. Tiszadob: 3.52, 2.35, Tiszadada •
4.12, 2.56. Rázom 4.28, 3.14. Tiszalökről indul: 
4.51, m 9,08 (uj indítás), 3.26. Hajnalos: 5.04 
m9.16,3.38. Kisíás-földház: 5.18, m9.25 3.51. Ti- 
sza-Eszlár: 5.30, m 9.32, 4.02. Bashalom: 5,42, 
m 9.38 4.11, Görögszállás: 6.17, m 9.55. 4.33.

„ S Z AB OL C S *

Királytelek: 6.33, 10.04,4.50. Nyíregyházára 
érkezik 6.54, 10.16, és 5 óra 13 perckor. (l.a 
Xll-ik tételt is).

XI. A Debrecen — Nagykárolyi vonal.
a) Nyirábrányból Debrecen felé indul 5 44 

9.28, 6.27, g *8.14, 10.56. g *3.27.
1)) Nyirábrányból Nagykároly felé indul 

g *12.58, 4.45, g *7.15, 8.56, 3.34, 5.56.

X II. Debreczen—Tiszalöki vonal. (Motorkocsi.)
a) Debreczenból ind. 5.35, 12.11,4.25, Bűd- 

Szent-Mihályra érk. 7.52, 2.30, 6.56. B.-Szentmi- 
hályról indúl (uj indítás) 4.03, 7. 53, 2.31, 6.58. 
Tisza-Lökre érkezik 4.20, 8.10. 2.48, 7.16.

b) Tisza-Lökröl indul 4.46,12.59,3.36, 7.41. 
B.-Szentmihályra érk. 5.04, 1.16, 3.53, 7.58 tov. 
nem megy. B.-Szentmihályról indul 5.05, 1.17, 
3.54. Debreczenbe érk. 7.40, 3.34, 6.12 \l. az 
V. és X. tételeket is.)

Jelmagyarázat: Az éjjeli órák „cursiv*- 
bél vannak szedve. Az indulási idők vannak 
kitéve. *=  Feltétoles megállást jelzi. —=  A 
vonat megállás nélkül áthalad, g == gyors, 
vonat, m =  motoros, a többi személyvonat-

Szerkesztői üzenetek.
KisViírdára. Névtelenül, W. F. jel alatt beküldött, 

levelezőlapjára nem reflektálunk, Ha önt az ügy miben 
állása érdekli, tessék magát megnevezni, vagy hozzánk 
személyesen befáradni, hol teljes betekintést nyújthatunk 
önnek.

A—i. Helyben. Nagyon sajnáljuk, de nem közöl
hetünk névtelenül beküldött dolgokat, ha azok mindjárt 
a legjobbak és hasznavehetők közzé tartoznak is,

K. K. l)emec-er. Beküldött cikkét köszönjük. 
Helyszűke miatt a jövő számra maradt.

TanUgyi m unkatársiulkuak. A polgári leány
iskola múlt tanévéről szóló referádája legközelebbi szá
munkban jön.

Meghívó.
A tiszapolgári gazdasági és keres

kedelmi hitelbankkal kapcsolatos

Önsegélyző szövetkezet
első év i rendes

k ö z g y ü  lé s é t
folyó évi julius hó 31-én d. u. 2 
órakor Tiszapolgáron az intézet helyi
ségében tartja, melyre a szövetkezet 

tagjai tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés az 1903—904. üzletév 

eredményéről.
9. Felügyelő-bizottság jelentése a zárszámadás 

megvizsgálásáról s ennek alapján az igazgatóság, felügyelő 
bizottság és tisztviselők részére a felmentvény megadása.

3. A nyeremény mikénti felosztása.
4. Az alapszabály 6., 7., 14. §§-ainak módosítása,
5. Egy igazgatósági tag választása,
6 Netaláni indítványok.
A zárszámadás, továbbá az igazgatóság és felügyelő 

bizottság évi jelentése a közgyűlés előtt 8 nappal az 
intézet helyiségében megtekintés végett ki lesz füg
gesztve.

Tiszapolgár, 1904. évi julius hó 14,
Az igazgatóság.

H I R D E T É S E K .
Eladó birtok és szeszgyár.

Est 1200 katasztrális hold ! 
kiterjedésű, kitűnő minőségű \ 
birtok, melyen a legjobb kar
ban levő gazdasági épületeken 
kívül, egy mezőgazdasági szesz
gyár van, évi 2000 liectoliter 
termelés és hectoliterenként 10 
korona refactiával, — 50 ka 
tasztrális hold dohánytermelési 
engedélvlyel — eladó.«/ «y

Hol és kivel lehet érte
kezni ? megmondja a kiadó- 
hivatal.

Málnási
Mária

Forrás
term észetes alkalikus sós savanyúviz. 
A légzőszervek hurutos bántalmainál, 
a tudd tu b e rc u lo s is  m inden  
stádium ában a bélhuzam hurutos 
bántalmainál és gyomorégésnél 

páratlan hatású.

■: Főraktár: =====
S zen tp é te ry  L ajos

- Nyíregyház*. -

3 0 0 0 0 0 J

Alkalmi vételek áruháza.
Töm eges vételek  folytán a következő czikkek állanak a nagyérdemű vev ő - ^  

közönségnek bámulatos olcsó árban rendelkezésére: X
férfi- és női gyapjú-szövetek, vásznak, kanavászok, koppéi*, schiifon 
és batisztárnk, ágy- ~és~aszfaltú karók, szőnyegek, fehér és színes 
damaszt-készletck, férfi ingek és gallérok, ruhadiszek, csipkék, 
betétek és szalagok, zsebkendők, férfi-, női és gyermekharisnyák.

10 koronán felüli bevásárlásnál külön 5°|0 engedmény.

F *  r  á  g  e  r  K  á  r  o  1  y
Zöldség-tér.

mindenféle alakban, nagyságban és a

legolcsóbb árak
------ : m e lle tt  k a p h a tó k  : --------- :

F U h re r  Zsigm ond Fiainál
Nyirégyházán, Vármegyeház u. 5. sz.

Birtok bérbeadás
E g y  8 8 0  h oldas b ir

to k  eg y ta g b a n , n y ír 
e g y h á z i határban bérbe  
kiadó.

B ő v eb b en  m eg tu d 
ható  a k iad óh ivata lb an .

Állást keres
nagyobb gyermekek mellé, jó bizo
nyítványokkal, német nevelönö, ki
franczia és angol nyelvet és zongo
rát is tanít.

Vidéki ajánlatok előnyben ré
szesülnek.
Czim. H. B. Eötvös-utcza 14. Nyír- 

egyhaza.
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Van szerencsém a gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy Szabolcs 
megyei számos üzletfelem kivánatára —  és kényelmére —  Nyíregyházán, a

(Gróf Károlyi-téren) szintén létesítek ' ..........

mezőgazdasági gépüzletet, 1
ÍT hol ugyanis, egy nagyobbszabásu gép rak tá rt építve, jobb gyárt- j  

mányu mindennemű gazdasági gépeket, valamint műszaki czikkeket állandóan 
Hp raktáron tartani fogok. — E téren, 14 év óta szakszerűen vezetett üzletem |jl 

és szolid kiszolgálásom elég garantiát nyújt arra, hogy t. üzletfeleim legjobb ^  
megelégedését ezután is kiérdemeljem; annál is inkább, mert én minden faj PM 

—  gazdasági gépek technikai előnyeit is, a gyakorlat utján szerzett bő tapaszta- 
lataim által tanulmányozva, a mezőgazdaság külömbözó munkálatára szolgáló fjjis
------  gépezeteket — mint jól bevált speciális eszközöket — ajánhatom. |lkj

Tekintettel továbbá, több elsőrangú gépgyáros czéggel évek hosszú §$  
során fennállott üzleti összeköttetéseimre, azon kellemes helyzetben vagyok, -F’ 
hogy nagybani kötéseim által nyert olcsó beszerzési áraim révén, ügyfeleimnek 

4;' a lehető legversenyképesebb árakat és előnyös feltételeket nyújthatom. Az 
igen tisztelt Gazdaközönség szives rendelményeit kéri:

Főüzlet: Nyíregyházán, a Gr. Károlyi-téren.
'C|| (Vasut-utca mentén.) Fióküzlet: Mátészalkán.

m  Valódi Attila- és Verinorel-féle permetezők 

A Z  E R E D E T I

{ A T T I L A
J  SZÖLÖPERM ETEZÖ
— egyedüli elárusitását sikerült egesz Szabolcsmegyére

elnyernem.

A T T IL A  i  ,s
2  N(kivehető szólkazánu) sző- w  tf) 

löpermetezöket két szóróval ®  ™ 
egy közönséges és egy sza- ®  C 
badalmazott „habszóróval11.

Teljes tisztelettel 

Lichtm ann Vilm os.

»j/i
>I>
ti/

§

pNagy raktár, ̂
Cérna és pamutvásznak-, 
Regenhardt-fóle fehér és 
színes asztalkészletek-, 
zsebkendők-, törülközők-, 
kész női fehérneműben.

Futó és Sofa szőnyegekben, 
ágytakaró készletek-, csipke és 
szövet függönyökben.

Menyasszonyi kelen
gyék a legfinomabb ki
vitelig állíttatnak össze.

Ungár Lipót,
divatáruháza Nyiregyházán.

i] Erdélyi bánya-
I

r

Úgyszintén eredeti E
Vermorel  permetezőt 2  ü
is, legolcsóbb áron, eset- S  ® 

lég megegyezés szerint ?  £ 
r é s z l e t f i z e t é s  2  
mellett bocsátom a vevő- Z t s  

( közönség rendelkezésére, 2 ^
! valamint mindennemű s a S  
legjobb fajú rafia háncs 2  

és kékkövet legolcsóbb árban árusítom. ^

Tisztelettel Wassermann Sámuel •
Nyíregyháza, Zöldségtér 2. (Saját-ház.) J |  

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltettnek 2
H — H H — M I M M M M

Rafia háncs és kékkő.

Compagnie des Mines [jj] 
=  de Transylvanie =  

(Hongrie) ==
Igazgatóság: E G E R E S  (K olozsm egye.) üj]

----------------- Kiiiinő minőségű----------------- ■

M akna és darabszenünket»
melyet nagyszámú gőzmalom, gyár, téglaégetö, Rjj 
gazdasági vállalat stb . a legnagyobb megél égé- 95 

ijj dcssel használ, szállítjuk bármely magyarországi [j(]
vasútállomásra IS

a legolcsóbb áron
vezérképviselönk ufján:

jj K ra u s  K á ro ly  i.
ffl BUDAPEST, Eötvös-ttír 2.

j k ------- 7sí Usves 1 1 :

e o o
Saját
gyártmányú

OOOOOOI

SZIVATTYÚK
többféle kivitelben 

i—  kaphatók ~

Irsai és Társa
vasöntő-, gép- és szivattyú 

gyárában

^  Nyiregyházán. 
ooooooopococooooooooooB

, Hure- sígyes ügynök Nyíregyháza és vidéke ré- h
íére kerestetik. Szives ajánlatok a vezér- [fj 

képviselőhöz intézendők.
T ’-w-.SI »<r__VÜ

PIRINGER J.
=  könyvnyomdája
elvállal bármiféle nyomtatvány gyors 
és jutányos ár melletti elkészitésót.í r

r
NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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