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POLITIKAI LAP.
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A :

Egész érre 8 korona. Egyes szám 16 fillér. 
Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :
S ch lich ter G yula.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Vasuti-ut 17.

Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

A nemzeti jövő.
A „Szabolcs4 részére irta: Hock Já n o s , országgyűlési 

képviselő.

A vezér zászlót bontott már, de egyéb
ként is Bánffy Dezső bárónak a képviselő- 
házban történt felszólalásai után, szinte 
felesleges az ujpárt programújának részletes

is annál inkább elengedhetlen. mert hiszen 
mi nem rendelkezhetünk önnállóan, a mi 
kezünket szorítják a gazdasági közösség 
kapcsai, sőt mi több. nemcsak a hatás
körök vannak összezavarva, hanem a ha
talmi szempont is, mely Magyarország 
rovására Bécsben székel.

Világosan látjuk, nap-nap után ta-

közösek legyenek. Legyen közös az örö
münk, s osztozzék bánatunkban, mert hi
szen a királyság nem lehet más, mint az 
állami szuveránitás betetőzése és súlypontja, 
amelyre ráteszi az állam a maga koronáját, 
vagyis szuverán hatalmának külső jelvé
nyeit.%/

Az az igazi államférfin, aki legkife-
fejtegetése. Különben is Magyarországnak 
mindig az volt a nagy baja, hogy közélete 
szónoklati alapokra volt felépítve. Már 
pedig hiába, szavakkal csupán az ember 
füle lakik jól, holott cselekednünk, dolgoz
nunk kellene.

A magyar nemzet még bele sem fogott 
az ő boldogulásának és gazdasági élete 
kiépítésének munkájába. Mindenkor csak 
jóhiszemű frázisokkal hagyta magát ve
zettetni, de komoly, alapvetően nemzetalkotó 
és nemzetfenntartó erős munkát nem vég
zett. Valóban csodálatos, hogy amig kül
földön annyira ki van fejlődve a közön
ségben a gazdasági érzék, addig Magyar- 
országon összetett kezekkel állunk s a 
gazdasági kérdések tekintetében ország
szerte támadó érdeklődést kelteni nem 
tudunk. Ez az oka annak, hogy nem is 
fejlődhetett ki az a tökéletes ellenőrzés, 
amely szükséges ahhoz, hogy a kormány 
gazdasági politikáját kellő figyelemmel kí
sérjük. Pedig hát erre égető szükség lenne. 
A fokozott ellenőrzés ebben a tekintetben

pasztaihatjuk. hogy Magyarország olyan, 
mint a mesebeli mostohagyermek, akinek 
sutban a helye, mig testvérei gondatlanul 
élvezik az apai, vagy anyai szeretet fényét 
és melegét. A kiegyezés óta Magyarország 
is jutott néha-néha bizonyos kegyadomá
nyokhoz, de jogos osztalékhoz soha és ha 
érdekellentét volt a két állam viszonyai 
között, az a hatalmi szó rendesen úgy 
döntött, hogy a mi rovásunkra, csak annak 
a másik elkényeztetett gyermeknek a jussát 
növelte.

Megérdemeltük-e, rászolgált-e a nem
zet valaha az ilyen bánásmódra? Soha. 
Ez a nemzet dinasztikus. Királyához hű 
természeténél, alkotmányánál és történelmi 
hagyományainál fogva, mert hiszen a mi 
egész állami szervezetünk a királyság in
tézményén van feh'mhye. A magyarnemzet 
olyan támaszt nyújthat egy vele érzésben 
és gondolkozásban összeforrott nemzeti 
királyságnak, a milyet a világon sehol 
sem találunk. Épen azért joggal várhatjuk 
az uralkodóháztól, hogy érzéseink vele

jezőbben képes érvényrejuttatni a nemzet 
és királya közti összhangot. Ilyen igazi 
államférfi Bánffy Dezső báró. Bánffy azt 
mondja: Én dinasztikus ember vagyok, de 
ez nem rontja le az én nemzeti érzésemet. 
Ellenkezőleg: En erős királyi házat aka
rok erős nemzettel, mert egymás nélkül 
nem is képzelhető e két tényezőnek erő
teljes kifejlődése. És ha meg kérdeznék 
ma a királyt, hogy ki az az ember Ma
gyarországon, aki őszinteségével, igaz szó
kimondásával az ő bizalmára mindig jo
gosan igényt tarthat és akiben minden 
viszonyok között bátran megbízhatnék, —  
mert az uralkodóház érdekeit mindig a 
leghelyesebben képviselné, —  bizonyára 
azt mondaná ő felsége: Volt sok szolgám, 
de egyetlen igaz hívem volt, s ez báró 
Bánffy Dezső.

És viszont, ha megkérdeznék a nem
zetet, a mint rövid idő múlva meg is 
fogjuk kérdezni mindenütt, —  hogy ki 
az a magyar államférfi, akiben ő bízik és 
bizhatik is a nemzeti politika erőteljes

T A  li  C A .
Amit a holnap hoz.

— Irta Porzó. (Dr. Ágai Adolf.) —
Lenn az utcán hideg szél süvít, itt fenn 

a szobámban nyájas, marasztó meleg van. 
Ülök a tűz előtt, s ahogy szítom, azon tűnő
döm, mennyire tökéletlen szerszám ez a
Kui Vilii.

Hogy nem alapult még meg a Vulkáni 
Hőkiaknázó Részvénytársaság, mely a föld 
méhének izzó tüzet enyhe meleggé lohasztva, 
csőrendszeren vezetné lakásunkba, mint a 
vizet s a gázt. A Gellérthegynek vulkáni 
magjával, az artézi kutak hőjével fűteni le
hetne az ország városait, falvait és tanyáit, 
s tavaszi virulásra serkenteni a fagy alatt 
megridegiilt földet; sőt narancs-erdőt fakasz
tani, mirtus cserjét támasztani ott, ahol a 
szívós akác küzd a sivó homokkal és bocsát 
le egy-egy fanyar gyökórszálat az amerikai 
jövevény, a bogárálló venyige. Csak a maga 
silány valójában mutatkozik ez a hivalkodó 
csoda-korszak, midőn nem ott s nem akkor 
bir kedvére ereszteni esőt s szelet, hűvöst, 
ahol s amikor arra szükség van.

Bizony tökéletlen szerszám ez a kályha 
s megérdemelné, hogy a rég elfelejtett kop- 
pantó sorsára jusson. Pedig mennyi szép 
ének zengett a kandallóról ! (Melynek miná- 
lunk kályha a neve.) Újabban építenek is 
kandallót'az uj ebédlőbe, hogy stilszorü le
gyen. Aztán beállítják a gáz-kemencét, vagy 
kinevezik kandallóvá a regenerátort s ezzel 
a talinisággal ismét csúffá tettek egy kedves 
régi eredetit.

Van amolyan légfűtés is. De ez minden 
meleg volta mellett hideg. Nem is annyira 
az egyonletos fűtés szóllitotta életre, mint 
inkább a szűkre szabott lakásunk szorított 
rá: kályha ne fogja el a helyet a kondig- 
nációs tea-asztal, avagy ama bálvány elől, 
melynek neve buffet. (Magyarul krodenc.)

Ebben a pillanatban valami megreZzenti 
az elmémet. Az a kicsi dómon, amoly önma
gunkkal veszejt össze bennünket: az ellon- 
mondás. Hogy mit is kívánom ón mindezeket 
a dolgokat? Megváltotta-e a küzdő embert 
a gőz, a gáz, a villám? A tudomány maga
sára emolkedott hygiene nem győzi számon 
tartani az ezerféle bacilust, mely azóta ficán
kol csak igazában s mótelyezi meg milliók 
vérét, amióta felfedezték. Mert, hogy soha 
azelőtt nem volt annyi nyavalya a világon, 
mint amióta felismertük a gerjesztőit. Siva

tag oroszlána, dzsungel tigrise, a Brazília ős 
rengetegeinek forró zsombékjaiból kinyilaló 
vipera nem irtott ki annyi embert, mint az a 
parányiság, amelyből százezer tér el akkora 
helyen, mint a mekkora az ón bajuszom szá
lának az átmotszete.

Gőz-daru és kimarjuk váll. Villamos 
vasút s a fáradság miatt sajgó láb. S még 
egy csomó ilyen ellentét. S valamennyi 
meghazudtolja annak a bizonyos haladásnak
u. n. áldásait. Sem Edison, sem Cuorie meg 
nem váltották az emberiséget. Miért is hal 
meg éhen ugyan-egy pillanatban épp annyi 
ember, mint amennyi megzabál ? Mórt, hogy 
ma még sűrűbben, mint azelőtt: akkor ül 
asztalhoz a tiszta erkölcs, midőn a bűn már 
okádott.

S mindezt a fonákságot betetőzi a neki
szabadult asszony, aki abban keresi az igaz
ságát, hogy elrúgja magától női voltát s 
beáll a férfi-ember vetóly társának, holott őt 
az alkotó természet a férfi segítőjének 
rendelő.

S közben egymás hegyin-hátán rohan
nak előre a legcsodálatosabb találmányok és 
fölfedezések : a kőfalat át világitó Röntgen- 
sugár, a villamos távlátás, a szurok-ércből 
kicsiholt rádium az ő kifogyhatatlan világitó 
és melegítő energiájával, az örök mozgony
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kifejtése tekintetében, — nem a programm 
elfuvolázásában, hanem az alapelvek lera
kásában és következetes végrehajtásában, 
az a nemzet szintén az mondaná rá: Ez 
báró Bánffy Dezső!

Valóban. Bánffy Dezsőben szerencsé
sen olvad össze a nemzete iránt érzett 
lángoló szeretet, a királylyal szemben tar- | 
tozó odaadó tisztelettel. Miként a sas, 
mely hatalmas szárnycsapásokkal emekedik 
a levegőbe, hogy annál biztosabb szemmel 
választhassa ki az élete fenntartására nél- 
külözhetlen zsákmányt, s megpillantván 
azt, tökéletes biztonsággal csap le reá: 
azonképen Bánffy Dezső báró is felemel
kedvén a magasba, a hivatott államférfi 
szemével választotta ki azokat a feltétele
ket, amelyek nemzeti létünk fejlesztésére 
és fenntartására elkerüihetlenül szüksé
gesek.

Hazánk súlyos és nehéz helyzet elé 
került. Valóságban fordulóponton vagyunk. 
Miként a csúcspontjára állitott kúp, me
lyet egy lehelet megingathat jobbra, vagy 
balra: épúgy Magyarország sorsa is akként 
fog eldőlni, hogy helyzetét milyen erők 
fogják javunkra billenteni.

A Gondviselésnek szerencsés pillanata, 
hogy ilyenkor előáll egy ellenzéki vezér, 
aki példát mutat és élére áll annak az ! 
ellenzéki mozgalomnak, amely virágokat | 
nem fog ugyan neki teremni, sőt tövise- | 
k é t: működését azonban halhatatlanná j 
te sz i!

Az igazi nagyság pedig mindig a jö- j 
vőért dolgozik.

A civilista vitában sok régi sobettár- j 
tak fel és sok régi sérelmet soroltak elő az ' 
ellenzéki vezérek. A többség harminc esz ; 
tendos magatartása, kárhozatos lanyhasága 
és bűnös meghunyászkodása sokféle oldalról 
világított meg. Különösen Bánffy báró és 
Eötvös Károly támadták a Tisza kormány- 
politikáját, s a kormány magatartásával 
okadatoiták meg azt, hogya civilista-törvény- 
javaslatot nem fogadhatják el. Nyilvánvaló és 
megdönthetetlen most már, hogy az „Ujpárt* 
engesztelhetetlen parlamenti ellenzéket fog

képezni, mely semminemű javaslatnál nem 
paktál a kormánynyal, hanem kíméletlen, 
folytonos, csüggedetlen, erős és elszánt har
cot fog minden időben és ponton a kor
mány ellen folytatni.

A nyíregyházi kormánypárt is kiadta 
a jelszót: szorvozkedósre és tömörülésre. 
Meg is tartották az alakuló gyűlést, amikor 
megválasztották a tisztikart és a végrehajtó 
bizottságot. Mindenki kapott sarzsit, úgy, 
hogy közlegény nem maradt egy' sem. De 
még igy som telt ki a létszám, tehát köl
csönkértek az „Ujpárt“-tói néhány tagot.

Az „Ujpárt4 oszméi és elvei városunk
ban napról-napra nagyobb tért hódítanak. 
Szinte példátlan az az érdeklődés, mely az 
augusztus 7-iki alakuló gyűlés iránt nyilvá
nul. Gazdáink, kereskedőink, iparosaink tö
megesen sorakoznak az „Ujpárt4 zászlója alá, 
ami természetes is, merthiszen az ö érdekeik 
felkarolását ilyen határozott alakban és 
irányban még eddig egyetlen-egy politikai 
párt sem vette fel programmjába.

A nemzetiségek és a nyelv
kérdés.

— Irta: Keszler Károly. —

A lehanyatlott tizenkilencedik század 
sokban a magyarság százada volt ugyran, de 
az hozta létre a nemzetségi kérdést is.

A szabadságharcunk idején oly elfajult 
küzdelmet és annyi embertelenséget okozott 
nemzetiségi kérdés, mely' a vér legrombolóbb 
szenvedélyeit kavarta föl, hitünk szerint hát
térbe kezd szorulni, mert elveszti lábai alól 
azon talajt, melyen tenyészett s az észszerűbb 
politika lehetetlenné teszi, hogy hazánkban 
élő, idegen ny'elvet beszélő s idegenül érző 
nóptöredókek, az őket semmiképpen meg 
nem illető féktelenséggel — mert szabadság
nak nem mondhatjuk — az ország kárával 
terjeszszók minden jogos és méltányos ala- i 
pót nélkülöző aspirációikat és a haza érdeké
vel homlokegyenest ellenkező oly célok 
elérésére törekedjenek, fnelyrek ezer eszten
deig nem jutottak senkinek eszébe s hogy a 
török dulás után hazánkba telepített szláv és 
germán népek a nekik ajándékozott tőidért 
és jogokért hálából ellenünk agyarkodjanak, 
könyhullatások közt panaszkodjanak, vagy 
tomboló indulatokkal küzdjenek ellenünk, azt

„S Z A B O L C S“______
állítva s azzal áltatván önmagukat, hogy 
hajdan, ezer esztendő előtt az ö őseik bírták 
ezt a földet.

Valóban csudálkoznunk kell a vakmerő
ségen, melylyel ilyesmit állítani lehet. Mert 
tudjuk ugyan, hogy Árpád bejöttékor laktak 
Magyarországon szláv népek; de azt is tud
juk, hogy az alföldi tótok, szerbek és svábok 
csak két század óta bírják azt a földet, a 
török kitakarodásától fogva, melyet akkor 
mintegy ajándékul kaptak.

Ezek után nagy ideje, hogy végét 
vessék a jellemükre fényt éppen nem 
árasztó hálátlan, hazaíiatlanságnak mondható 
szerepnek.

Hogy' a múlt évtizedekben oly' mélyre 
ható következményei lehettek a nemzetiségi 
kérdések felvetésének, azt a magyar nép 
elismerésre méltó türelmességónek és szabad- 
elvüségének s a kormányok gyöngeségének 
kell tulajdonítani. S ennek dacára „sérelmek
ről" panaszkodtak a nemzetiségek.

De hála az égnek, a nyelvi kérdések 
lassan lassan elvesztik élüket, az idegen ajkú 
nemzetiségek nagy' része nemzetünk felé haj
lik, hozzá simul, elsajátítja nyelvünket és 
csak tartós békére van szükségünk, hogy 
sokkal erősebbek legyünk, mint valaha 
voltunk.

Mert nézzünk csak körül! A kisebb- 
nagvobb német (s a fölvidóki vagyr alföldi 
tót) városok, s a magyarsággal érintkező 
falvak lakossága szemlátomást magyaroso- 
dik. áót az alvidóken kétszáz év óta letele
pült szerbek is, kiket Csernovits Arzén püs
pök vezérelt oda, szintén szemlátomást ma
gyarosodnak. Mindenütt csak örvendetes 
haladást lehet tapasztalni o téren, s ha mind
azokat a törvényeket, mely'ek a magyar 
nyelv érdekében érvényesek, végre is hajta
nák a kelló erélylyel, akkor még többre 
mehettünk volna.

Valóban nyelvünket többé nem kell 
mitől féltenünk. De azért még mindig kettő
zött erővel és buzgalommal keli hatni és 
tenni mindazon a téren, a melyen csak 

i lehet.
Mi sem lehet jótékonyabb hatással a 

magyar társadalomra nézve, m'uu nyeiv- 
egység, mely a nemzetiségi ellentéteket is 
megszünteti, gondolkozásban és hazaszeretet
ben egyaránt egységessé tenné a magy'ar 
társadalmat.

Vagy meg nem dobban most is, bármily' 
idegennek képzelje magát valaki e hazában, 
a szive, ha arra az időre gondol, mikor e

és a — halhatatlanság, az Andrenin, amely' 
uj életr© költi a merev holtat. Már most még 
csak a Marsbeliokkol értsük meg egymást 
— azután se biblia, se miatyánk, a magunk 
Ízlése szerint rendezzük be örökéletünkot, 
ami nem lesz egyéb, mint a végtelenbe 
ny'uló folytatása a jelennek, minden ö édes 
megszokásaival.

De még itt sincsen vége a csodáknak. 
Mr. Lumineux — ómen ot noinen — a ca- 
mera obseura fehér lapjára vetődött utcát 
minden mozgó emberestül s állatostul, a vi
déket, az eget az ő csillagaival a maga szí
neiben és ragyogásában akarja oda rögzíteni. 
Rögzített is már belőle egy darabot. Á maga 
valóságában láttam ezt a szép creol leányt, 
aki elomolva a zsölyében, szinte pihegni lát
szott s kebelén a rózsa megrozdült és illa
tozott.

És int már a psychographus is, aki 
röntgeni alapon neki szögezi az ö kérlelhe
tetlen csövét az ón becses fejemnek s le 
fénykópirja belőle az én sanyarú pár gon
dolatomat. Lolkemnok minden gorjedóseit, 
féltett gyöngyszemeit kiszedi belölom, mint 
kuglófból a mazsolaszemet. Mi lesz a vi
lágból ? Mikor mosolyogva s áradó örömszó
val köszöntőm a látogatómat : ö a psychog- 
raphionjával azt olvassa ki az agyamból,

hogy: „Vitt volna el az ördög!" Mit alkal
matlankodik ez a majom akkor, mikor épp 
méregetek magamban valamely vitás joge
setet? Bankot, vígjátékot, kölcsönt?

Edward Lytton Bulwor (aki a „Gépek 
köztársasága" cimon irt egy igen elmés el
beszélést) és Jules Verne nem tudnak; és dr. 
Jókai Mór pedig nem tudott, kitalálni olyran 
jövő század csodáját, hogy azt valamely'’ 
nyughatatlan ifjú technikus elme valóra vál
tani ne igyekezne. Probléma nem lehet oly' 
hóbortos, vakmerő, istenkisértö, hogy az új
kor tudósa, fölényesen mosolyogva, ne ké
szülne megoldani.

IIol van már a nyolcvan nap alatt 
megkerülhető föld, mikor The. Cook és Ta. 
hatvan nap alatt kerítik meg azt velem. 
A villámmal s a napsugárral való irás és a 
légi repülés után: tréfa már a viz alatt akár 
a tenger fenekére furakodnunk; színházi es
tét, hangversenyt a pamlagon elnyúlva, szi
var mellett élveznünk; saját szavunkat hen
gerre göngyölitonüuk, hogy a dédunoka is 
megértse belőle: istenben boldogult, érdemes 
emlékezetű dédapja milyen kulcs szerint ká
romkodott? Bassusban-o vagy tenorban? És 
mindez blietrissimum ahhoz képest, hogy én 
nem sokára teleoptofonon fogok az ón 
Gányó Laci pajtásommal találkozni szinröl-

j színre, hangról-hangra — pedig vagy' 10,000 
kilométerre esünk egymástól. Hallani és 
látni fogom az ón Lacimat a jó fiút! Hogy 
elagarázta, elkurizálta, elkártyrázta, elpuskázta 
s elhazafiaskodta apai örökét, messze Ameri
kában (Ordiban-Creck, Msschssts) egy — kü
lönlegességnek, a magyar módra savanyított 
kovászos-uborka-konservnek szerez most bő 
keletet.

Még csak a táv-izközlő van hátra, hogy a 
new-yorki Delmonicónak híres menüjét itthon 
dróton élvezzük. — És ki csodálkozna még 
a Kurt Lassivitz padagogiáján, amely'nek 
egyik avatott hirdetője 1920-ban az agyvelő 
lobusai szerint műveli a gyermeki elmét ? 
És ugyanakkor tapsolunk majd annak a jeles 
művésznek, aki tűzzel és lendülettel fogja 
igazgatni a jószag egy Beethovenének „Pa- 
nodor" cimü illat-symphoniáját.

Quo vadimus? Hová hajtjuk még bo
londjában.

Ebben a percben bepörög a Juci s egy 
idegen urnák a névjegyét hozza be a tálcán:

MYNHEER LUCIANUS FAUSTUS

L Ü B B E R T  V A N  D E  B R O G H
Inveutor

VYKERDAM

A z  id é n y  e lőre  h a la d o ttsá g á n á l fo g v a  n a p e r n y ő k  le sz á llíto tt  
áron, továbbá a *egujabb ru h ad íszek , c s ip k eg a lléro k , ö v ék , stb. 
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női, férfi-divatáru üzletében, városház palota.
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hazának mindon polgára, szláv, román, német 
és magvar egyképpen lelkesülve, egy zászló 
alá sorakozott, melyen a „Pro Deo et liber
tate — Istenért és a szabadságért" szavak 
voltak fölirva? Vagy nincs közöttünk most is 
a száműzött Rákóczy szelleme, mely e nem
zetet, amely minden fiát gondolkozásban, 
érzületben, hazafiságban és hazaszeretetben 
egyesítené ?

Érésen hisszük és akarjuk hinni, hogy 
eljön az idő, mikor sem nemzetiségi, sem 
nyelvi kérdések a polgárok nyugalmát ha
zánkban zavarni többé nem fogják.

A kövezetvám.
A nyíregyházi kövezetvám szedésének- 

joga, ez évi deczember 31-én lejár. Ezen, a hely
beli kereskedelemre és iparra nézve oly 
fontos kérdést, — jól lehet életbe vágó 
— a helybeli iparosok és kereskedők tel
jesen elhanyagolták. A kövezetvám ügyé
ben Sándor Móricz igazgató alanti bead
ványt terjesztette, a nyíregyházi termény
csarnok, valamint a kereskedő társulat választ
mányához, a honnan azt átvettük:

Tisztelt Választmány!
Négy évvel ezelőtt Nyíregyháza városá

nak képviselő testületé figyelembe nem véve 
lakosainak közvetett érdekeit, csak a látszó
lagos jövedelemre fektetve súlyt, a községi 
kövezetvám szedést határozta el és eltekintve 
attól, hogy az egyes vámdij tételeket ma
gasra tette, mely által a kereskedelmi és 
iparos osztályra, a vevő közönségre alig 
áthárítható nagy terhet rakott; még azt a 
hallatlan túlkapást is elkövette, hogy nem
csak a behozott áruk után határozta a köve
zetvám szedését; de a kereskedők és iparosok 
által elszállított áruk után is, noha ilyen 
küvezeti vámszedós az egész monarchiá
ban eddig sehol sem engedélyeztetett, sőt az 
állam a más országokba kiszállított áruktól 
sem szed kiviteli vámot, do egyes cikkek 
után kiviteli prémiumot fizet, mivel kereske
delmének és iparának nem akadályokat akar 
emelni, de kivitelre serkenteni, saját az állam 
jól felfogott érdekében is akarja az ;arra hi
vatottakat. Csak Nyíregyháza városa emol 
kínai lalat kereskedelmének és iparának, csök
kenti jó akaratú tájékozatlansággal a kivitelét 
és adófizetőkópességét. Mert a mostani formá
ban lennálló kövozetivámszedés a város ipa-
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rát és kereskedelmét bénítja és igy az adó 
alanyát csonkítja meg.

Annak idején a ministerium, mivel azon 
érdekeltek — akik a városi képviselő testü
letben ellene felszólalhattak volna, esetleg 
megfellebbezhették volna — kifogást nem 
tettek, az akkor hanyag vezetés alatt állott 
debreceni kereskedelmi és iparkamara figyel
meztetés hiányában pedig véleményezte; az 
engedélyt megadta.

Es igy történt, hogy még az országban 
hivatalosan és nem hivatalosan folyton azon 
tanácskoztak, hogy lehetne a kereskedelmet 
és ipart emelni Nyíregyháza város kövezet- 
vámszedése által a helyi kereskedelmet és 
ipart v i s s z a  f e j l e s z t e t t e .  — Mióta a 
magas kövezet vám életbe lépet, azóta a for
galom Nyíregyházáról elterelődött; és emel
kedett a szomszéd községek kereskedelmi 
forgalma. Egyrészt, mivel a tengelyen való 
fuvarozás, a magas küvezotvátn és az ezzel ! 
járó zaklatás által eltöröltetik városunktól, 
másrészt a kétszeres vám fizetés által meg- 
drágittatik az áru, mert a tengelyen beszál
lított áru, a vasúton való továbbítás alkalmá
ból újra kövezetvám alá esik, a tengelyen 
szállító olyan helyeket keres fel a vidéken 
hol azon terhektől mentesen közlekedhetik, 
értékesítheti áruját és szerezheti be szükség
letét. Hogy ez mit jelent egy város általános 
forgalmára, ahoz nem kell további magyarázat.

A legjobban azonban az úgynevezett 
nagybani ipart és kereskedelmet érinti 
ezen áldatlan rendszer. Mert más helyen a ki
készítés céljából behozott áruk vám mente
sek szoktak lenni, Nyíregyházán a behozott 
áruk magas kövezeti vámmal sujtatnak, a 
kivitelt pedig úgyszólván lehetetlené tették, 
mert az elszállítás alá kerülő árut újra ugyan
oly kövezetvámmal terhelik, mint a behozat
tál alkalmából vagyis egy rókáról két bőrt 
húz Nyíregyháza városa.

A nélkül, hogy a kövezetvám magas 
tételeit össze hasonlítanám más magyaror
szági városok kövezetvám díjtételeivel, hol 
is annak túl magas volta tűnnék ki, áttérők 
beadványom tulajdonképeni céljára:

Tisztelt Választmány!
A kövezetvám szodési joga f. évi decem

ber hó 31-én megszűnik. Nyíregyháza városa, 
mondhatnám kerülve a nagyobb nyilvánossá
got sértően mellőzve a legjobban érdekelte- 

! kot: az iparosokat és kereskedőket, azoknak 
í képviseletét, talán számítva a városi képvi

selőtestület kereskedő és iparos tagjainak 
indolentiájára is, a városi képviselőtestülettel 
egy határozatot fogadtatott el, melyben fel- 
kóretik keresk. minister, hogy ez óv dec. 1-ón 
lejáró kövezetvám szedési jogát 20 évre 
hosszabbítsa meg, a jelenlegi díjtételeket pé
pig 5 évre változatlanul tartsa fenn. Ezen 
határozat ki is hirdettetett egy tenyérnyi 
nagyságú papírra irva a városháza kapuja 
alatt — úgyszólván suttyomban, a helyi la
poknak tudomására nem hozták közlés végett, 
(mint más sokkal kisebb jelentéssü ügyet 
teszik) a mint az ügy fontossága megérde
melte volna, az érdekelt körök testületéinél 
publikálták volna, Így aztán megtörtént, hogy 
tudomás hiány miatt a felebbezésre engedett 
idő lejárván, az észrevétel nélkül jutott az 
illetékes helyre.

Mindezeket előre bocsátva, indítványo
zom, határozza el a tisztelt választmány, 
hogy a nyíregyházi kereskedelmet és ipart 
további nagy veszélylyel fenyegető városi 
képviselő testület túlkapása ellen actiót indít 
és e ezé)hói a kereskedő és ipartestületeket 
egy közös értekezletre hívja, hogy a további 
teendők iránt intókedósét megtehesse.

A polgári leányiskola 1903—4. 
tanéve.*)

(A jövő iskolaévre vonatkozó tudnivalók 
ismertetésével.)

A „Szabolcs" felelős szerkesztője engem, 
mint a lap tanügyi munkatársát bízott "meg 
a múlt iskolaév ismertetésével. A midőn ezen 
megtisztelő megbízásnak eleget teszek, leg
először is azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy a tanitá’ssal foglalkozók, — 
tehát: a tanárok és tanítók, — a legfárasz
tóbb és leghálátlanabb munkát végzik.

A szülök nagy része, (tisztelet a kivé
telnek) sokszor félre érti őket és ha a tanuló 
rossz osztályzatot kap, azt a tanítást végző 
terhére tudják be, mivel a szüle szerint a 
tanuló vagy meg nem érdemelte azt, vagy 
ha megérdemelte, azért tud keveset, mert az 
iskolában keveset foglalkoztak vele. Ha 
pedig a tanuló kitűnő osztályzatot kapott, ezt 
nem szokták a tanító fáradságos és önzetlen 
munkájának betudni, hanem ez már a tanuló 
érdeme, mivel tanult és tud. Ne feledjük

*) Lapunk múlt számából helyszűke miatt maradt ki. 
Utalok az újdonság rovatban olvasható Értesítésre is.

Szerk.

— Miféle ? — kérdőm Jucit a nóvje- i 
gyet forgatva.

— Papfélének látszik, mert olyan pa- j
posan kinéz, — feleli a leány.

— Tán kinézer s magát jött megkérni, i
No, bocsássa be!

Juci kissé megilleted ve suhogott ki a 
szobából, ahová egy pillanattal később egy 
gondosan borotvált, piros arcú, köpcös úri 
ember lépett be. Hosszú sűrű fehér haja 
hátra omlott, apró kék szeme aranyfoglalatu 
szemüvegen pislogott felém, ajkán a müveit j 
ember nyájas mosolya.

Kérdezni fog uram. — szól választékos 
angol nyelven —, miért éppen önnél kö
töttem ki ? Ont az én elhalt mesterem és | 
pártfogóm, a nagy Cornelius Donders, sokat | 
emlegette előttem, mivel hogy ismerte szán- j 
dékomat: Magyarországon terjeszteni talál
mányaimat és fölfedezéseimet. Immunis ta- j 
lajra, szűz országra van szükségem ezek ! 
terjesztése végett, mielőtt az Edison-Röntgen- t 
Currie-Részvóny-Társaság az ö szerencsétlen 
inventióikkal elárasztja. íme uram : a német
alföldi országos statisztikai hivatal legújabb 
kimutatása, melynek egyik adata szerint a 
most lefolyt 1903-ik évben csak a telefon- 
intézmény magáéban Amsterdamban!, Hágá- í

bán és Ctrochtben 426 őrültet szolgáltatott ao
különféle ideg-gyógyintézetekbe. _

— Foglaljon helyet, uram. Örömmel ál
lok szolgálatára. (E. m. a. f. !)

Az en látogatóm rejtelmesen mosolygott. 
Nyilván a psychographionjával kiolvasta be
lőlem, hogy voltaképpen milyen érzelmekkel 
viseltetem irányában. De hát business is bu
siness, és igy folytató:

— Lássa uram, a világ már a tünk szé
lére jutott. Mindon harmadik ember az Jbson 
és Lombroso örökével van megterhelve. — 
Megoldatlan enigmákban kerosi az igazságot. 
Turkál a sötétségben s elnevezi az egyetlen 
világosságnak; hónaljig vájkál a bűzben s 
ezt valja a valóság kisugárzatának. Gyanús 
előtte a józanság s bőszéi az egészség jár
ványáról. Én ennek a nyavalyás nemzedék
nek a meggyógyitására türokszom. Azt aka
rom, hogy joszagunak ismerje a rózsát, édes
nek a dalt, szomorúnak a halált s boldogí
tónak az élet aranyos derűjét. Hogy ne a 
kőszén moslékjából órezzo ki a rezeda illa
tát, ne a szétmarcangolt hangnemek közt el
vérző, vonagló töredékekben ismerjen rá a 
molódiára, ne az oda suhintott festék-guban
cokban a szinnok és vonalnak örök szépsé
geit, és ne a feltámasztott halottban keresse 
az életet.

— Es milyen eszközei vannak e végre? 
-- kérdezőm.

— Hiszen ez az éppen uram, amiről 
szólni akarok. . . . S óvatosan körültekintve, 
suttogvást folytató: Az én találmányaim ki
terjednek minden életkorra s az emberiség 
minden osztályára. Vallás, tudomány, költé
szet, művészet, politika, társadalom, szóval 
az életnek minden megnyilatkozása, az em
beri elmének minden szerzeménye más-más 
mederbo terelődik. Erkölcs, hajlam, szokás 
mind uj irányt vált.

— Példákat, uram, példákat! — kiál- 
tám szorongva.

— J‘y szus, monsier. Tehát: vallja meg, 
uram, hogy megunta a mai utazásnak a 
módját. Egyelőre a szárazföldi utazásról szó
lok. Agyát ugy-e bár megrengetik a vasúti 
kocsi lökései; utálja a kónszagu füstnek be
tolakodását minden résen ; ne tagadja, hogy 
a táviró-rudak porcellán gombjai között kife- 
szitot vas-fonalak fül- s aláhulámzása meg- 
széditi agyát, s hogy az állomások lázasan 
csilingelő jelzői ráncigálják az idegszálait. 
A bicikli gyerek-sportját mellőzve, az auto
mobil ádáz rohanásait csak nem tekinti él
vezetnek ? Az én találmányom uram, végét 
veti, ezeknek a borzalmaknak. Uram, képzel
jen egy jármüvet, amely elé e célra idomi-

tü d ő b eteg ség ek n é l, lé g z ő sze r v e k  h u ru to s
bajainál idü lt b ron ch itis, szam árh u ru t  
b ad ozók n ál in flu en za  u tá n  ajánltatik, Emeli

és különösen la b -
f f *  U c t u u Z i U i A i i c u  i m i u c i i 2 < a  u t a n  ajánltatik, Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a

'J  köhögést és a kópéiét és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy- 
szertárakban üvegenkint 4. — kor.-órt kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg a lan ti céggé
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azonban, hogy a tanárok és tanítók kezébe 
van letéve a nemzet jövője és az iskolában 
tanultak a tanulók gondolkozás menetét egész 
életükön át irányítják.

A haza iránt lelkesülni tudó tanító csakis 
jó hazafiakat nevel. Aki büszkeséggel tekint 
vissza hazánk ezeréves múltjára, aki örömmel 
látja a jelenben a magyar nemzeti érzés feluj- 
hodását és aki bizalommal tekint a fáradságos 
munkát Ígérő jövő elé, — az lelkesül maga es 
tudja hallgatóit is lelkesíteni. Különösen szép 
hivatás vár ezen a téren is — a nőne
velésre.

Ha hazánk múltjára vissza tekintünk a 
fórfihösiesség mellett mindig ott látjuk a nők
nek a haza iránti hűségét is.

A bujdosók szenvedéseiben a gyengébb 
szervezetű, de erős szivii magyarnök is osz
toztak. Az elnyomatás sötét korszakában a 
bizalmat, a hitet a nők tartották ébren. A 
közelgő veszélyt a nők éles észlelőtehetsége 
hamarább vette észre, mint a férfié. Volt idő, 
a midőn a nők kardot kötöttek és küzdöttek 
imádott hazánkért. Szóval a férfiak hazasze
retetét a nők hazafiassága egószitetto ki és ezek 
együtt védték meg hazánkat ezer és ezer 
veszély között.

Napjainkban azonban, külföldről jött 
rossz szokás utánzásaként erősen hódit a 
„ nemzetköziség. “

Magyarországon is a nők egy részénél 
(dicsérettel legyen azonban mondva, hogy 
csak a kisebbségnél) azt tekintik ma már az 
olőkellösóg mértékéül, hogy ha párisi ruhát 
viselhetnek, idegen nyelvű könyveket olvas
hatnak, idegen szerzők szerzeményeit zon- 
gorázhatják, külföldi fürdőt látogathatnak stb. 
Feledik azt. hogy ezen áramlat veszélyesebb 
a múlt egyik-másik háborújánál, mert vole a 
magyar ipart, az ország fennállásának ogyik 
oszlopát teszik tönkre. A tiszta haszon kül
földre vándorol és a Magyarország szegé
nyebbé tételével a külföldet gazdagabbitják. 
Remélem azonban, hogy oz a betegség bár 
erősen ragályos is, csak múló baj. Nőink 
belátják rövidesen viselkedésüknek helytelenségét 
és most, a midőn a férfiak a magyar érdekek 
védése érdekében bontanak zászlót, ok is a ma
gyar érdekek védésében fogják lelni örömüket és 
száműzni fogják azt, ami külföldi. Ezen a téren 
azonban sokat várunk a nőneveléstől és 
hisszük, hogy a polgári leányiskola tantestü
lete, mint eddig, úgy ez után is gondot fog 
fordítani arra, hogy ne divatbábokat, hanem 
lolkos honleányokat neveljen. A szülök is 
sokat tehetnek a helyzet javítására, ne en

gedjék leányaikat a veszélyes áramlat által 
elsodortatni, hanem neveljenek belőlük jó 
gazdasszonyokat, mert a mai helyzet követ
keztében a magyar gazdasszonyok jó hírneve | 
is tűnő félben van.

* *Jjt
Az értesítőt dr. Vilt György kir. tan

felügyelő remek nyelvezetű és a „Költészet
ről Írott munkája vezeti be, melyet az iskola j 
ünnepén, folyó évi május hó 10-ón olvasott 
fel. Ezt követi az igazgatónőnek a múlt iskola ! 
óv történetéről szóló gazdag tartalmú ismer
tetése. A lefolyt iskolaév a 24-ik volt. Az 
I-sö osztályba 70, Il-ikba 68, 111-ikba 4t>, 
IV-ikbe 31 tanuló járt. A magántanulók száma 
20-at tett ki. Az iskola tulzsuffoltsága miatt 
a tanárok túl voltak terhelve, akik azonban 
dicséretet érdemlő buzgósággal igyekeztek a 
tokozott kívánalomnak eleget tenni. Az iskola 
a szokásos iskola ünnepeket megtartotta. A 
növendékek magaviseleté kielégítőnek van 
minősítve. A roformátió emlékünnepén dr. 
Bartók Jenő tartott remek beszédet. Október 
17-ón, Deák Ferencz 100-ik szül. évfordulóján 
dr. Vietórisz József tartott tüzes szónoklatot. 
November hó 19-én gyászünnepólyt rendezett I 
az iskola, a midőn Magyarország Nagyasz- i 
szonyának, boldog emlékű Erzsébet király- j 
nónknak emlékezetét újították fel. Március hó 
15 ón kitünően sikerült iskola ünnepélyt 
rendeztek a növendékek a színházban. Már
cius hó 24-én Siegmeth Károly a Kárpát
egyesület alelnöke tartott előadást, melynek | 
bevételét Siegmoth a „Kirándulási alap* javára 
engedto át. Az egészségi állapot jó volt. Az 
iskolát gyász is érte, a mennyiben dr. Eör- 
dögh Dezső tanfelügyelő és Horváth István 
iskolaszóki aljegyző s ezeken kívül Sándor 
Margit növondók is elhalt. Iskolalátogatásból 
bőven volt része az intézetnek. Az önképző 
kör 45 tagból állott és elnökül dr. Vietórisz 
Józsefet, jegyzőül Marsaiké Margitot, pénz- ( 
tárossá pedig Cipszor Annát választotta. A 
könyvtár 416 kötettel szaporodott. Tandíj 
elengedésben 53-an részesítettek. A növendő- j 
kék több ízben gyűjtöttek jótékony célra. Az ; 
évvégén Cipszer Anna 11, Rektor Mariska 25, 
Csonka Irén 50, Róth Irén pedig 50 korona 
jutalomban részesült. Rajtuk kívül sokan kap
tak könyveket ajándékba. Felemlítjük itt, ] 
hogy rendkívül kevés alapítvány van az intézet
nél és felhívjuk erre a nagyközönség, a pénzin
tézetek és hatóságok figyelmét. Bármely intézettől j 
csak úgy várhatunk jó eredményt, ha azt a 
nagy közönség anyagilag is támogatja. Az j 
évzáró ünnep junius hó 25-én, nagyszámú és j

díszes közönség jelenlétében folyt le, mely
nek lefolyását lapunk már ismertette. A köz
vetlen felügyeletet az iskolaszék gyakorolja, 
amely Porubszky Pál elnöklete alatt 23 tagból 
áll. Ezek ismertetése után következik a taná
rok neveinek felsorolása. A múlt iskola évben 
12-en tanítottak és többen adtak köztük heti 
20 óránál is többet. Az elvégzett tananyag a 
tantervvel összhangban van és nagysága el
ismerést érdemel.

A javító vizsgálat engedélyezéséért a 
kérvények az igazgatónőhöz folyó évi aug. 
hó 15-ig nyújthatók be, melyek augusztus hó 
31-én tartatnak meg. A tanulókat szeptember 
hó 1—4-én veszik fel. Ugyanazon hó 5-én 
nyittatik meg az iskola. A tandíj egész évre 
4Ó korona, melyhez 2 korona beiratási és 2 
korona könyvtár-dij is jár még. A felvételért 
10 évet betöltötték szülei folyamodhatnak. A 
beiratásnál fel kell mutatni a keresztlevelet, 
ujraoltási bizonyítványt és a IY-ik elemi 
osztály elvégzéséről szóló iskolai bizonyít
ványt Az iskolával leány-internátus is van 
kapcsolatban, melyről, valamint az iskolára 
vonatkozó bővebb tudnivalókról készséggel 
ad felvilágosítást az intézet igazgatósága.

* **
Ezekben ismertettem röviden az iskola 

múlt tanévét. A midőn az elvégzett tananyag 
nagysága és az értesítő gondos összeállítása 
felett elismerésemet kifejezem, felemlitem azt 
is, hogy az órtesitő értékét nagyban emeli 
az, hogy sajtóhibáktól mentes. Az intézet 
vezetősége annyira ment az óvatossággal, 
hogy figyelemmel volt még arra is, hogy 
az egyes i betűk, hosszú vagy rövid i-vel 
legyenek nyomtatva. Kénytelen vagyok azon
ban azt az igazgatónőnek figyelmébe ajánlani, 
hogy a mai fejlett világban már a „gyorsaság 
nem' boszorkányság. * Az évzáró vizsga még a 
múlt hó 25-én tartatott meg és az értesítők 
szétküldését csak folyó hó 9-én kezdték meg. 
A polgári leányiskolájához hasonló értesítő
ket pedig — melyekben a tanulók osztály
zata nincs kitéve, — az évzáró vizsga előtt 
olvan időben lehet adni nyomdába, hogy az 
az évzáró ünnepre is elkészülhet.

Agglegény.

Újítások a távírónál.
Nagyon fontos és kedvező újításokat 

léptetett életbe a napokban a kereskede
lemügyi minister, melyeknek főbb rendelke
zéseit’a következőkben ismertetjük:

tott, egy, két, vagy négy ló van fogva. Ne
vezzük el ezt a jármüvet csúzának, vagy 
hintónak. A rossz időjárás ellen van neki 
fedele. Tiszta időben az ernyője lebocsátható 
s ön ott megveti magát a hintó szögletében, 
inig a jól nevelt állatok szapora ügetésben 
haladnak, élvezi a mosszo kéklö hegyet, a 
csörgedező patak mentén virágzó mezőt, a 
sürü erdőt, a fénylő eget és felhőinek játó- ; 
kát s szívja a fűszeres levegőt. Az útba ej- j 
tett fogadóban, mig a hü állatokat megabra- 1 
kolják, ön is kedvére megebédel s folytatja l 
a vidám utazást akkor, amidőn tetszik. Semmi 
második, semmi harmadik csengetés, semmi 
zaklató fütty. Semmi kihajlási tilalom, semmi 
kártérítési intés, sem vész jelző,

— Gyönyörű ! — mondám lelkesedve. 
— Ideális utazás ! De hiszen ez utópia!

Mynheer Luciann Faustus Lübbert Van 
de Brogh tagadólag rázta a fejét.

— Nem oly kivihetetlen mint, mint 
gondolja. Engedje, hogy második találmá
nyomról szóljak. A haladás — már mint az, 
amit a múlt század végének hivalgó fiai an
nak szerettek nevezni — s a velejáró uj 
foglalkozások és mesterségek csak a beteg
ségek számát szaporították. Szembaj is husz- 
szal van több, mint volt a múlt század ele
jén. Az órás, a könyvkötő speciális szembaja

mellé most a mindnyájunk szembaja sorako
zik. Ezt a kegyetlen világitó szerek sokasága, 
föképon annak a Bremer-lámpásnak brutális 
fénye okozza. A petróleum, bűzét hagyján, 
robbanós és erősen ránk füt. A gáz lángnak 
görcsös vonaglása idejekorán megvéniti a 
szómét, a teke médiumait már a gyermek
nél zavarja meg. Ezt az állapotot növeli az 
apró betű, melylyel az újabb könyv és lap 
tele van hintve. S egyszerre, uram: tornyon, 
utcasarkon, előttünk, felettünk, alattunk és 
körülöttünk sistoregvo gyűl ki a villamos 
tüzek szomfónyvosztő tündöklése. Éjjel is sö
tét üveggel az orrunkon botorkálunk már 
dolgaink után. Ezek a fónykülömbözetek köre 
fordítva, megrendítenék egy jeges medvének 
is az egészségét.

— Nos uram? Nos, nos, nos? — sür- í 
getém a professzor urat. — Es mi követke
zik mindebből?

— Mi egyéb, mint az, hogy más vilá
gitó testről gondoskodunk. Van egy növény 
a brassica napúd olcifova — Magyarországon 
repce néven fordul elő — melyet eredeti 
hivatásától elterelve, istenverte gépek olajo
zására fordítanak. Voltaképeni rendeltetése 
pedig az, hogy világítson. Fénye nyugodt, 
egyenletes és soha még szét nem vetette a 
tartóját. E találmányom, megvagyok felőle

győződve, rövid időn megfogja hódítani az 
egész müveit világot. Gyerünk tovább ! Hány
szor tapasztalja bosszúsan uraságod, hogy a 
vízvezeték csöve vagy eldugult, vagy meg
repedt. Hol víz nélkül szűkölködünk, hol 
zápor szakad a fürdő-szobájába. Ám haszta
lan küld el a tűzoltókért, mert azok csak 
tüzet tudnak oltani, de vizet nem.

— S mit ajánlana ennek a helyébe i — 
dadogám.

-— Még,kérdezheti? — felel a profes
szor ur. — Én idézem vissza emlékébe a 
hajdani dunavizest ? Ezek az én találmá
nyaim voltakópen annyiban hasonlítanak 
a puskaporhoz, hogy ezt is másodszor kellett 
kitalálni. Az önök mesterséges tótja újból 
hátára emeli az ö diadalmas puttonyát — 
it‘ s all.

— Ah! Elvagyok bájolva, — mondám 
megrökönyödve. Hiszen nekem őrült látoga
tóm van. Berohantam a telefonhoz s felri
ogattam a közkórházak nappalosait, hogy 
siessenek segítségemre. Hogy beléptem, ven
dégem mosolygott.

— Találmányaim közül még csak kettőt 
ismer uram.

— Óh, — vágtam elejébe, — beérem 
egyelőre ezekkel!

— Hát még a többi! — folytató nekiCT *' ___

Mentő-szekrények ministeri rendelet szerint teljesen felszerelve pléh vagy fadobozban
10 h oronától feljebb m inden nagyságban =

valami.i.. ennek minden egyes részei

BLUMBERG JÓZSEF
Nyíregyházán, Városház-tér 2.
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1. A tarifa alkalmazásánál az európai 
rendszerű forgalomban megszűnik az eddigi 
alapdijrendszer ós a dijakat tisztán a szószám 
alapján kell űzetni, olyképpen azonban, hogy 
e.ry-egy távirat dija 1 koronánál kevesebb 
nSm lehet. E változás következtében a kül
földre menő rövidebb táviratok dijai az eddi
gieknél mérsékeltebbek lesznek. A belföldi 
forgalomban, Ausztriába, Bosznia-IIercegovi- 
uaba, Németországba ós Szerbiába szóló tá
viratoknál a táviratokért fizetendő dij meg
marad, mint eddig volt, 60 fillér. 2. A most 
említett dijrendszerváltozáson kívül egyes 
európai országokkal való forgalomban a dijak 
újabban is leszállítottak ; igy például Görög
országgal, Máltával, Montenegróval, Romániá
val való forgalomban. Jelentékeny dijleszál- 
litások történtek továbbá az Európán kívüli 
összes forgalomban (főként Amerikába, Egyip
tomba szóló táviratoknál.) 3. Dijleszállitás jel
legével bir még, hogy a) a távirati vótelje- 
lentésnél (értesítés táviratkózbesitósröl) 10 
szó helyett ezután csak 5 szó diját fizeti a 
föladó, b) A postaszállitás dija általában 50 
fillér helyett ezentúl 25 fillér; az ajánlva to
vábbküldés dija pedig a rendeltetési ország 
határán belül 50 fillér helyett szintén 25 fillér; 
c) a hirlaptáviratok az európai országokkal 
való forgalomban díjkedvezményben részesül
nek; az uj tarifában e mérsékelt díjtételek 
már föl vannak ugyan véve, de csak később 
meghatározandó időben lépnek életbe. Ked
vezmények még a következő változások: 
a) Kívánható a táviratoknak nappali kéz
besítése; ennek jelzése J, vagy „Nappal“ 
(jour) ós a cim elé Írandó; b) a vétel- 
jelentés diját, ha a távirat nem volt 
kézbesíthető, a föladó visszakapja; föladó 
sürgős vételjelentést is kérhet; c) a válaszért 
fizetett dijat visszakapja a föladó abban az 
esetben is, ha címzett nem fogadja el a tá
viratot, vagy az utalványt (eddig a válaszd ij 
fejében erről értesítést kapott a föladó, most 
erről díjmentesen értesítik); d) a válaszért 
fizetendő szószám nincs többé korlátozva (ed
dig csak 30 szóért lehetett választ fizetni); 
de a fizetett szószámot mindig jelozni kell; 
e) utánküldendő táviratokban is lehet vétel- 
jelentést kikötni ós választ fizetni, (eddig 
nem lehetett); f) a dijak visszafizetésére irá
nyuló igény több esetre terjesztetett ki. Ne
vezetesen A.) oly esetekben is igényelhet a 
föladó dijtéritést, midőn közönséges (össze

melegedve. — Az én társadalmi reform esz" 
mém! Ezzel igazán nagyra vagyok. Tisza 
István gróf m. kir. ministerelnök ur ő excja 
előtt már ott is fekszik. Nincs egyébről szó 
benne, mint arról, hogy az ebben az évben 
születendő minden uj honpolgárt a magya
rok dicső királya grófositsa meg.

— Do hiszen Szemore Miklós ur már 
egy röpiratban . . . .

— Szemere ur csak amolyan közönsé
ges nemes embereket contempált. De ón 
mágnás nemzetnek szeretném látni a magyart, 
amely eszmóvol — azt hiszem — magam 
mellé csöditem az egész . . . .

— Lipótvárost, igenis.
— S a körülfekvő többi országrészt,

tessék elhinni. Mert nézze uram: a demok
rácia nem egyéb, mint a tömegok arisztok
ráciája. Ott van Amerika, a demokrata állam
csoport. S hogy éhezi a grófokat ós herce
geket. Annyira felgazdagodott már, hogy ott 
a koldus is négy tál ételt eszik ebédre. Az 
Astorok, Van dór Biltek, Gouldok, Rochefol- 
lerok s mindahány. Rangjok nincs ós szüle
tésük tisztára csak élettani mozzanat, a he
raldikának árnya, az ősisógnok minden nyo
ma nélkül. Uralkodó kell nekik! A felség 
ragyogása ! A fényes udvartartás ! Mód mellé 
a rang! Cim és rendjel! Az elmék teljesen 
kivannak már készítve o célra, még egy lö
kés, ós megszületik az Amoiikai Császárság, 
tartósabb alapon mint, a Saharai Császárság. 
Ekkor, uram.......

Ebben a pillanatban — hála neked óh 
Edison! — megrezdül a villamos csongottyü, 
Juci kitárja az ajtót s bonno mogjelen két 
hatalmas termetű rondőr s három athleta li- 
pótmezei legény.

— Melyik az ? — kérdi a csapatnak a 
vezére.

— Ez az! — mondá a professzor ós 
rám mutatott. . . .

........ Erre persze, hogy felébredtem.
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nem olvasott) távirat ferdítések következ
tében céljának meg nem felelhetett; B.) ha a 
táviratból szavak maradtak ki, föltéve, hogy 
a kihagyott szavak dija az 1 koronát meg
haladja; g) késedelem címén dijtóritós jár 
abban az esetben is, ka szomszéd, vagy köz
vetlen nemzetekkel összekötött országok
kal való forgalomban 12 óra múlva érkezik 
meg a távirat; sürgős táviratoknál már 6 óra 
múlva áll be a dijtóritósre irányuló késede
lem (mind ez eddig 24 órában volt megszabva);

Egyéb intézkedések : a) pontozási jelek, 
ha a föladó azokat egymás mellett párosával, I 
vagy többszörösen alkalmazza, díjazás alá es- 
nok úgy, mintha számjegyek volnának; b) 
a táviratok kezelésére vonatkozó megjelölé
seket többé nem zárjelek közé, hanem kettős 
kötjelek közé kell írni, mindig a cim előtt, 
(például =  Rp.io = ,  =  PC =  stb.); c) vevé- 
nyeket magántáviratokról, kivétel nélkül csak 
10 fillér külön díjért kaphatnak a föladók; 
az államtáviratok föladását a hivatalok a föl
adókönyvben ismerik el, ha azonban föladó
könyv nélkül adják föl, arról díjmentesen ad 
nak elismervényt, de a bemutatott távirat- ! 
másolaton nem ismerik el többé a távirat 
föladását; a) az államtáviratok szám- ós betű- í 
jegyes nyelven vegyesen nem szerkeszthe
tők és hitelességük bizonyítására el kell látva \ 
lenniük a föladó hatósági hivatal, vagy kö
zeg bélyegző lenyomatával; e) telefonon 
leadandó táviratokért, ha a kózbesitós e 
módját a föladó kiköti, a közvetítésért járó 
dijat (10 fillér) a föladónak kell fizetnie; f) 
kedvezményes diju hirlaptáviratok föladására 
jogosított hírlapok tudósítóit a posta- ós táviró- 
igazgatóságok igazolvánnyal látják e l; az 
igazolvány alapján meghatározott korlátok 
közt ós mértékben bármely állami táviróhiva- 
talnál adhatnak föl hirlaptáviratokat az iga
zolványban megnevezett hírlap részére.

A rövidített címek használata szabályoz- 
tatván, o szerint rövidített cim képezhető a 
címzett novének, vagy vállalata címéhez tar
tozó szavaknak egyes szó tagjaiból, de saját 
vezetéknevét és keresztnevét* egybevonva, 
vagy oly szót, mely két, vagy több szó 
összevonásából áll, rövidített cimül senkinek 
előjegyeztetni nem lehet. Összebeszélt cim 
lehet bármely elvont szó, föltéve, hogy más 
azt már nem használja; a már előjegyzett ci- 
mokot, a mennyiben o szabálynak meg nem 
felelnek, 1905 január hónap 1-ig meg kell 
változtatni, két, vágj' több szó összevonásá
ból képzett rövidített címek ez évi szeptem
ber 1-től kezdvo a cimbon is két, illetve több 
dijszónak számítanak, h) a kézbesítés uj 
módjaként életbe lép az az eljárás, hogy ab
ban az esetben, ha a címzett nincs othon ós 
van levélgyűjtő-szekrénye, a kézbesítő a le
vélszekrénybe helyezi el a táviratot; állami 
s saját kézhez címzett távirat azonban igy 
nem kézbesíthető ; i) ha a címzett nincs otthon 
ós nincs, a ki jogosítva volna helyette a 
táviratot átvenni, a kézbesítő értesítőt hagy 
hátra (ragaszt az ajtóra), mely esetbon címzett 
köteles gondoskodni távirata átvételéről; j) 
ha a föladó kellő igazolás után visszavonja 
a még el nem küldött táviratot, 25 fillér le
vonásával, (eddig 50 fillér) visszakapja a 
dijakat; ha már elküldték a táviratát, annak 
távirati utón való megsemmisítését kérheti, 
mely' osetben, ha még nem késő, föltartóz
tatják táviratát, ellenkező esetben címzettel 
közli a kézbesítő hivatal, föltéve, hogy a 
föladó ellenkező kívánságot nem nyilvánít, 
hogy föladó megsemmisíteni kérto a táviratot; 
k) címzettnek oly kívánságait, hogy a hivatal 
táviratait állandóan, vagy huzamos időn át 
a nap különböző óráiban, különböző helyben 
kézbesítse csak abban az esetben teljesíthető, 
ha címzett önnek nyilvántartásáért évi 40 ko
rona előjegyzési dijat fizot; elfogadnak a hi
vatalok ily olőjogyzésokot évnegyedekre is 
10 koronáért; 1) a táviratoknak küldönccel 
való kézbesítéséért, ha címzett kívánja a 
kézbositós ezt a módját, címzett a tényleg 
fölmerülő küldöncdijakat, do legalább egy 
koronát köteles fizetni; a táviróhivatal szék
helyének külterületén lakó címzettek ilyen 
esotbon csak a tényleges kiadásokat és leg
följebb ogy koronát kötolosek fizetni. Köze
lebbi felvilágosítással a helybeli táviró-hiva- 
tal is szívesen szolgál. B. H.

H Í R E K .
Képviseleti gyűlés volt tegnap délután, a 

midőn a templom szentelésre ide érkező egri 
érseknek ünnepélyes fogadtatását, a községi 
iskolaszék újbóli megalakítását, a Domján-fóle 
ház megvételét, a város lejtinéretezósóvel 
Szesztay László mérnöknek való megbízatását, 
az Ér-kert szabályozásában egyezség kötés 
megkísérlését, Hudák Károly járandóságának 
folyósítását, Májerszky Béla, Csapkay' Géza, 
Kovács Sándor, Sexty József, László József, 
Géczy Géza részére szabadság-engedélyezését 
mondták ki ós több kisebb fontosságú ügyet 
rendeztek.

A király, Malonyai Gyula beregszászi 
királyfi törvényszéki bírónak, a nyiregy'házi 
királyfi törvényszékhez, saját kérelmére való 
áthelyezését megengedte.

Megyénk a miniszternél. Főispánunk 
és az alispán vezetése alatt, dl*. Maiidéi 
Pál, Bencs László, dr. Mezőssy Béla, dr. 
Papp Zoltán, dr. Farkas Balázs és Kállay 
Lipót országgyűlési képviselőkből álló kül
döttség tisztelgett tegnap a kereskedelem
ügyi ministernél, a midőn átnyújtották a 
miniszternek azon feliratot, melyben a 
vármegye közönsége egyes törvényható
sági utaknak állami kezelésbe való vételét 
kérte.

Hivatal vizsgálat. Főispánunk a mándoki 
szolgabiró ügy és pénzkezelését hétfőn meg
vizsgálta. — A helybeli ipartesttiletnól a ha
tóság szintén hivatal vizsgálatot tart.

Eljegyzés. Dr. Kauzsay Ödön vár
megyei aljegyző és földbirtokos holnap 
tartja eljegyzését, szentimrei, krasznik- 
vajdai Szent-Imrey Mariskával, szentimrei, 
krasznikvajdai Szent-Imrey Imrének, az egri 
káptalan jószág-felügyelőjének a kedves 
leányával.

Házasság. Tuláts Gizella kisasszony
nyal, Tuláts István árvaszéki ülnök kedves 
leányával, tegnapelőtt lépett házasságra 
Álmos Zoltán helybeli törvényszéki al
jegyző.

Jegyváltás. Schvartz Kornélia kis
asszonyt Tiszapolgárról, Rottenberg Izidor 
helybeli lakos, eljegyezte.

Ösbudavára Nyíregyházán. Nagyszerű meg
lepetést tervez a helybeli dalegylet a város 
közönsége számára. Az Üsbudavárában mu
tatni szokott mutatványokat, illetve azok pa
ródiáját akarja egy erdei mulatság kereté
ben bemutatni. Az’ „ErzsébetMigetet iv- és 
izzólámpák felhasználása segélyével, nappali 
világossággal fogják kivilágítani és ez lesz a 
mulatság színhelye. Az előkészületeket a 
vezetőség a legnagyobb titokzatosság mellett 
ós a legnagyobb siettséggel folytatja. Sike
rült megtudnunk, hogy négy különféle bi
zottság küldetett ki, melyekben nem csak 
dalegyleti tagok vannak, hanem városunk 
más ötletes emberei is bevannak vonva. 
Nagyjából ismerjük a tervezetet és állíthat
juk, hogy ilyen gazdag tartalmú mulatság 
még nem volt Nyíregyházán.

A Sóstó fürdő látogatottsága ez évben, 
a múlt évieket is felülmúlja. Közönség van 
bőven, mégpedig nem csak a városból és a 
megyéből, hanem a távoli vidékekről is fel 
keresik a fürdő gyógyvizét. Ez évben a szo
kottnál is hatásosabb a fürdő, amennyiben a 
víz megapadt azonban a sziksó el nem pá
rologhatván, a víz tömónységi fokát nagyban 
emelte. Azon híresztelés pedig, hogy a 
fürdő melletti tó kiapadt volna, nem felöl 
meg a valóságnak, amennyiben a viz ma
gassága, — a tó bármely részén — most is 
meghaladja az ogy méternyi magasságot. 
Tegnap délután bejelentette a polgármester 
a képviseletnek, hogy a folyó évben o hó
21-ig 7624 jegy kelt el és a be\étel 6038 
koronát tett ki.

A gazdák mulatsága iránt, mely jövő hó
14-ón a Sóstón fog megtartatni, az érdeklő
dés általános úgy a gazdák körében, mint 
az úri közönségnél.



6
Értesítés. A nyíregyházi küzs. polg, loány- 

iskola I. és II. osztályába lépő nyíregyháziillető
ségű tanulók beiratása augusztus hó 1. és 2-ik 
napjain d. o. 9—12-ig oszközöltetik. Az iskola* 
kötelékébe újonnan belépő tanulók kötelesek 
a múlt évről szóló iskolai bizonyítványukkal 
együtt keresztlevelüket és az ujraoltást igíi- 
zoló bizonyítványukat is bemutatni. Ezen bi
zonyítványok nőikül jelentkező tanulók vissza 
utasittatnak.

A beiratás alkalmával fizetondő dijak :
a) I. félévi tandíj 20 korona;
b) boiratási dij 2 korona;
c) könyvtár dija 2 korona.
Az iskolába újonnan lépő tanulók — ta

nítók gyermekeit kivéve — az 1. félévben 
tandíjmentességre nem számithstnak. A II. 
osztályba lépő tanulók közül is csak annak 
lehet kilátása tandíjmentességre ki jómaga- 
viseletű s kinek az 1. osztályról legalább jó 
bizonyítványa van.

Kérvényező csak a tanuló szülője vagy 
annak helyettese lehot. A tek. Iskolaszékhez 
ezimzott s szegénységi bizonyitványnyal el
látott folyamodványok a boiratás alkalmával 
az igazgatónál nyújtandók be. — Nyíregy
háza 1904 julius 15. Lráspdmé BÖlcsházy Vilma, 
polg. isk. igazgató.

Óriási tűzvész. Miként értesítenek 
bennünket, K.-Apátiában, folyó lió 20-án, 
21 lakóház, sok mellék-épület, tömérdek 
esépeletlen életneniü és takarmány lett a 
pusztító elem áldozatává, ü g y  az ottani, 
mint a szomszédos községek lakosai min
den lehetőt elkövettek az egész községe- 
végpusztnlássál fenyegető tűz eltölt tására.

Ösztöndíj. A debreceni kereskedelmi és 
iparkamara dicsérotet érdemlő munkásságot 
fejt ki a koreskedolom és ipar érdekében. 
Ösztöndíjak címén a befolyó illetéknek csak 
nem egyharmadát (40000 koronából 12000-ot) 
adja vissza a tagoknak, illetve azok alkal
mazottainak. Lapunk is ismortetto az ösz
töndíjakért való pályázás érdekében kibocsá
tott hirdetményt. A kamara vármegyénkből 
Liszauer Emil ujfehértói lakosnak 200 koro
nás tandijmentessógi ösztöndíjat, Britz Aladár 
nyíregyházi lakos, felsőkereskedelmi iskolai 
tanulónak 120 korona szakiskolai tanulmány
dijat engedélyezett.

Gyújtogatás. Molnár József helybeli ta
nyai lakosnak 3 külömbözö és egymástól 
távoleső kaszálóján volt 1 — 1 boglya szénája. 
A 3 boglya széna ogyidőbon gyűlt ki és 
égett le. Szerencse, hogy a közelben nem 
voltak épületek, sem más termények, mert 
akkor azok is leégtek volna. A csendőrsóg a 
nyomozatot megindította.

Életmentés. Szerdán délelőtt féltizenket- 
tőkor harangkongás riasztotta fel a lakossá
got. Závácki Mihály kisteleki utcai lakosnak 
a háza gyuladt ki. Bár a toronyör a tellob- 
banás után rögtön jelezte a tüzet és a tűzol
tók teljes készültséggel gyorsan kivonultak, 
mégis mire a tűzoltók a „Guba“-korcsma 
közelében levő házhoz értek, az a nagyszá
razság miatt, már egy lángtengert képezett. 
A háznál nem volt senki, a szobák be vol
tak zárva. Egykettőre kapkodták ki a tűzol
tók és a rendőrök a szobákból azt, amit men
teni lehetott. Varga Sándor tűzoltó őrparancs- 
noknak feltűnt egy befüggünyözött ablak. 
A befüggönyözésböi rosszat sejtett és halál 
megvetéssel rohant be a roskadozó épületbe. 
A szobába érve a függönyt lerántotta, de 
butron kívül egyebet a fullasztó, nagy füsttől 
nem látott. Már éppen kiakart menekülni, 
amikor egy nagyobb tömeget pillantott meg 
az ágyon. Gyorsan oda rohant, hol egy három 
éves alvó, és elkábult gyermekre akadt. 
Ölébe kapta az ólaiéit gyermeket és szeren
csésen kimenekült a nagy tüztengerből. A 
gyermek anyja ugyanis ebédet vitt a férjé
nek, gyermekét pedig lefektotto. Almában 
érte utói az ártatlan teremtést a szerencsét
lenség és mig ö nyugodtan aludt, feje felett 
a halál settenkedett. Az isszonyu forróságtól 
és nagy füsttől már eszméleten kívül volt a 
gyermek, amikor a bátor életmentő kiragadta 
a halál karjai közül. Amelyik pillanatban 
kiugrott az égő épületből Varga, abban a 
pillanatban rohant be az utcáról a kétségbe
esett anya. Nem lehot leírni azt a jelenetet, 
amidőn az anya karjaiba zárta újból, olve-
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szettnek hitt gyermekét. Az épület földig 
i égett, a tűz "tova terjedését a mérsékelt 

erejű szél mollett is, a vízhiány miatt ne
hezen lehetott meggátolni. Varga a, tűzoltás 
közben a lábán meg is sérült. — Értesülő- 
síink szerint derék tette nem maradt jutal- 
mazatlan. — A házon kívül melléképület és 
termény is égett meg. (Sps.)

Utonállás. Ma egyhete Gajdos Jánosnó 
és annak édes anyja éjjeli 11 óra tájon a 
közvágóhidrói hazafelé jöttek, sarkantyu-ut- 
cai lakásukra. Gajdosné pacalt szokott árulni 
a piacon és igy kénytelen minden éjjel ki
menni a vágóhidra, mivel a mostani forróság 
miatt a mészárosok csak a késő éjjeli órák
ban vágnak szarvasmarhákat. Útközben egy 
katona szegődött hozzájuk és illő tisztelettel 
kérdezte, hogy merre van az Epreskert-utca. 
Gajdosné és anyja felajánlották neki, hogy 
megmutatják hol kell befordulni, de alig ha
ladtak egy pár percig egymás inellott, a 
katona a fiatal asszonynak esett, azt földhöz 
vágta és pénzt köveit tőle. Az öreg asszony 
ezt látva, segítségért kezdett kiabálni, mire 
a katona öt is leütötte, de mert a házakból 
kezdtek kifele jönni az emberek, a katona 
elmenekült. Úgy a polgári, mint a katonai 
hatóság részéről szigorú r.yomozat tétetett 
folyamatba az esetleges tanuk, illetve a tet
tes kinyomozása érdekében.

Értesítés. Van szerencsénk tudomásra 
hozni, hogy cégtársunk, Halasi Mór fia: Halasi 
Károly oki. mérnök ur cégiinkbo, mint nyil
vános tag belépett. — Kisvárda, 1904. julius 
hó. Kiváló tisztelettel: Windt és Fisch.

Öngyilkosság. Kantor Kálmán itteni 
illetőségű hentes-segéd hétfőn, Debrecen
ijen öngyilkossá lett.

A cséplőgép áldozata. Kovály Péter 
nyíregyházi lakos ballábát a Hibján-féle 
tanyán dolgozó cséplőgép elkapta és össze
roncsolta. Súlyos sebével a közkórházba 
szállították.

Szerencsétlenség kaszálás közben.
Oláh János helybeli lakos kaszálás közben 
megbotlott és úgy esett bele saját kaszá
jába, hogy az a balkarját csak nem teljesen 
ketté szelte.

Elragadt lovak. Balogh József, kemecsei 
lakos, tegnap röggel városunkba érkezett és 
szekerével megállt a Bodnár Lajos péküzlete 
előtt. Itt a lovak megriadtak és őrült vágta- 
tással rohantak a napi piac felé. Szerencse, 
hogy a szekér beleakadt egy utszéli fába és 
a jóltáplált lovakat sikerült megállítani, kü
lönben egyenesen a piaci közönség közzé 
vágtattak volna.

Tüzek a vidéken. A mostani szárazságban 
kiütött tü/, nagyon könnyen pusztíthat el 
egész falvakat. A nép mezei munkával van 
elfoglalva s igy a házaknál csak asszonyok 
gyermekek vannak a kik a szerencsétlenség 
kiütésekor fejüket vesztik. Kislétáról értesí
tenek bennünket, hogy ott is tűz volt és csak 
is a legnagyobb erőfeszítéssel tudták azt el
nyomni. Mindazon által megégett Ilorkovics 
Sándornak 2 lakó háza és Varga Károlynak 
1 lakóháza. Jelzett épülőtökén kívül több 
melléképület és nagyobb mennyiségű termény 
is a tűz martalékává lett. Az ógöházak szom
szédságában halva feküdt Oroszi Ferencz te
kintélyes polgár és nagyon lehetett félni, 
a tűz a halottas házra is elterjed, melyet 
azonban nagy nehezon megtudtak akadályozni. 
A kár magas összeget képvisel.

Az orosi szőlőben ma egy hete kigyu- 
ladt Gyeskó János borháza. Az oltás a víz
hiánya miatt nagyon meg volt nehezítve. 
Bár a szölöbeliok mindent elkövettek a tűz 
tovaterjedésének moggátlására, az nem sike
rült. Hricz Andrásnak és Zrakni Jánosnak is 
kigyuladtak a lakóházai és mind a 3 épület 
porrá égett. Terményekben és házifelszore- 
lósokben szenvedett kár is nagy összeget 
képvisel.

Kinek van eladó bora? A szüret az idén 
valószinülog hamarább tartatik mog, mint más 
osztondöbon és sok helyen gazdagabb is lesz 
a rondesnél. Így minden szőlőbirtokosnak, a 
kinek még tavalyról és régebbi évekből is 
van borkészlete, nem csekély gondot okoz. 
hogy mitévő legyon régi borával ? Ezen

minden anyagi áldozat nélkül túladni, kitűnő 
alkalom mutatkozik a .Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete" által szeptember hó 
olojén rendezendő első országos borvásárban, 
moly Szegeden tartatik meg. Minden való- 
sziniisóg szerint itt oly nagy számú vevő- 
közönség fog összeseregleni, a milyen még 
Magyarországon nem volt. Aki tehát a szegedi 
borvásárra borát beküldi, az azt minden 
valószínűség szerint el is fogja adhatni, annál 
is inkább, mert ilyenkor (szüret előtt) a 
készletek úgy a kereskedőnél, mint a ven
déglősöknél a legcsekélyebbek. A mellett itt 
közvetítési költségek sem merülnek fel s igy 
a termelő ily alkalommal sokkal jobban jár, 
mintha borát ügynök utján értékesíti. Miután 
a jelentkezési idő julius hó 31-én lejár, saját 
jól felfogott érdekében ajánljuk mindazoknak 
a termelőknek, akiknek még van eladó boruk, 
hogy a szegedi borvásáron okvetlenül jelen
jenek mog. — Bejelentési lapokért tessék a 
„Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületó"- 
nek igazgatóságához (Budapest, IX. Üllöi-ut 
25. sz.) fordulni, moly szívesen szolgál minden 
ügyben felvilágosítással.

A telefon dijak leszállítása. Lapunk is rá 
mutatott arra, hogy a jelenlegi teletondijak 
mennyire hátrányosak nem csak a kereske
delemre, hanem az államra nézve is, mivel 
annak leszállítása esetén sokkal nagyobb 
lesz az előfizetők száma. Budapestről értesí
tenek bennünket, hogy a kereskedelemügyi 
ministor már elkészítette a dijak leszállítására 
vonatkozó tervezetet, melynek életbeléptetése 
rövidesen várható. Megbízható helyről érte
sültünk arról is, hogy a „Szabolcs" által fel
vetett azon eszme, hogy a biztosítékot le 
nem tett előfizetők saját telefonjukról be 
szélhessonok más városba, hogy ha a dijat 
olöre beküldik a telefon központba; szintén 
tanulmány tárgyává tétetett.

A „Budapesti Újságírók Egyesülete" se
gélyalapja javára egy Almanacht ad ki, 
melyben 100 magyar iró munkája fog meg
jelenni és 25 neves festőművész festményei 
mint különálló mümollékletek lösznek a mű
ben. Az Almanach igazán szemet és lelket 
gyönyörködtető nagy albumaiaku diszmülesz. 
Ára csak 5 forint. — Megrendelések a „Bu
dapesti Újságírók Egyesülete Almanachja" 
kiadóhivatalához küldendők, (Budapest, VII., 
Károly-körut 9.) Mutatóul „Tárca“-rovatunk
ban közüljük Porzó (Dr. Ágai Adolf) cikkét, 
melyet az Almanach számára irt.

Az életmentés országos szervezése. A
Budapesti Önkéntes Mentőegyesület szer
vezése alkalmából 1899-ben szóba került a 
mentő-intézmény országos szervozóse is, Ak
kor kimondotta az értekezlet, hogy a mentés 
végzése legcélszerűbben a tűzoltósággal kap
csolatosan volna országszerte szervezendő. 
Ennek alapján a Magyar Országos Tűzoltó- 
Szövetség minapi ülése Glósz Kálmán dr. 
egri tűzoltó- és mentő-parancsnok előterjesz
tésére kimondotta, hogy országszerte szer
vezi az életmentést s a részletek kidolgozá
sára bizottságot küldött ki. Városunkban 
is rokonszenvvol fogadták az eszmét és a 
nagy közönség is melegen érdeklődik a to
vábbi fejlemények iránt.

Iparunk fejlődése. A hazai ipar tért fog
lal minden oldalon. Iparágak, melyeket csak 
hírből ismertünk azelőtt, ma már nagy tö
kélyre vergődtek nálunk is. Ilyen a kelme 
és szőrmefesztés és vegyitisztitás. Azelőtt 
csak külföldön léteztek ily gyártelepek. így 
Berlinben egy Spindler nevű kelmefestő 
gyár több ezer munkást foglalkoztat állandóan. 
Nálunk a Kováid Péter és Fia cég honosí
totta meg ezen iparágot és tette széles kö
rökben ismertté. Három évtized előtt alapí
totta meg szerény kis műhelyét és ma egy 
nagy 3 emeletes gyár hirdeti a cég nagysá
gát. A munkások százai találnak itt kenyo- 
ret. A gyár a legújabb technikai vívmányo
kat vette segítségül berendezkedésére, meg
felel tehát minden igénynek. Úri és női ruhák, 
kelmék, bútorszövetek, függönyök, szőrmék, 
fehórnemüek és ágytollak tisztittatnak itt. 
Úgyszintén nagy tökélyre vitte a gyár a só
lyom, kelme-, és szőrinofestóst. Ruhák, öltö
nyök egészben, és fejtve festetnek. Úgyszin
tén vógáruk, függönyök és csipkenemüek is. 
Rég óhajtott kívánalomnak tesz eleget a 
gyár, mikor az egész országban képviselete
ket létesít és alkalmat ad arra, hogy a meg-
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.adolö közvetlenül is oléadhassa kivánal- 
^ __ Nyíregyházán Kovácsi Jenő női ruha
kelnie, selyem, vászon es fehérnemű áruháza 

n m’ogbizva. A megrendelések itt épp oly 
árban vétetnek föl, mintha közvetlenül a 
‘ árban történtek volna és amellett a fél 
mogtakarithaja a csomagolás költségeit, os 
-íz azzal járó fáradtságot.

Hirdetmény. A helybeli kir. pónzügyi- 
gazgatóság 1903. és 1904. évekre kivetett 
fii oszt. kereseti adó kivotési lajstromokat ! 
érvénvesitve leadta. Erről oly hozzáadással 
értesittetnek az érdekeltek, hogy ezen kivo
n j  lajstromok a kivotett általános jövedelmi 
pót- és betegápolási pótadók végett folyó 
ov julius hó 18-tól, julius hó 25-ig 8 napi 
közszemlére kitótottnek s hogy őzen kivetés
ből eredő netaláni sérelmes kivetésük ellen 
felszólamlásukat: a) azok, kik már a múlt 
évben is hasonló adónemekkel meg voltak 
róva a közszemlére tétel napjától,- b) azok i 
pétiig, akik ezen adónemekkel csak most ! 
rovatnak meg az adókönyvecskéjükbe történt i 
beírás napjától számított 15 nap alatt a vá
rosi adóhivatalhoz beadhatják. — 3216j 1904. i 
adó szám. — Nyíregyháza, 1904. julius hó 
16-ik napján. Oltványi Ödön s. k. adóügyi 
tanácsos.

Általános érdeklődést keltett a „Köztelek" 
í. évi junius hó 11-iki számában dr. Kosutány 
Tamás az országos kémiai intézet igazgató
jának a Thomas-salaklisztröl megjelent cikke.
E cikk statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy 
őzen kitűnő műtrágyát, a mely a külföldön 
általánosan el van terjedve, nálunk még j 
mindig nem használják oly kiterjedten, a 
mint azt a gazdaközönsóg és mezőgazdálko
dásunk érdekei megkövetelik. Számtalan kí
sérletek bizonysága ugyanis, hogy a Tho- 
mas-salakliszt olcsósága és biztos kitűnő ha
tása mellett a legtöbb esetben túlszárnyalja j 
a szuperfoszfát hatását, különösen ott, a hol 
nem a gyors, hanem a több időre terjedő 
hatás indokolt. Így pl. lóhorénél, lucernánál, ! 
réteken, szőlőkben stb. a Thomas-salakliszt j 
más trágyával pótolhatatlan. Gazdáink ezen 
előkelő szakembertől jövő tanácsot bizonyára 
nem fogják figyelmen kivül hagyni s a hol 
még nem használták, őszszel megkcsórlik ! 
ezen trágya alkalmazását. Értesítésünk sze
rint különösen a csillag védjegyű Thomas- 
salakliszt bir kitűnő tulajdonságokkal, jó lesz 
tehát ezen védjegyre ügyelni.

Kivándorlók figyelmébe ajánljuk azt, hogy 
a külföldön, különösen pedig az amerikai 
kikötőkben a gyenge vagy fájós szemüeket 
nem engedik partraszállani. Ajánlatos tehát, 
hogy minden kivándorló elutazása előtt vizs
gáltassa meg szemeit orvossal, és csak annak 
a véleménye alapján induljon útra. Éltben a 
tárgyban alispánunk 12771 /004 sz. a. telhivást 
is bocsátott ki.

A cseled és munkakönyveket eddig a vi
déki nyomdák is szállították. A bolügyminis- 
tér most szigorú rendeletét intézett a ható
ságokhoz, hogy ezután csakis az államnyom
dában készült könyveket lehet használni mi
vel azt tapasztalja, hogy’ a vidéki nyomdák
ból kikerült könyveket nagyon könnyen lehet 
meghamisítani.

A vetés állása. A földmivelósügyi minis- 
teriumnak legutóbb kiadott jelentése a vetés 
állásáról immár tisztább képet nyújt. Esőzések 
határozott javulással jártak és ha az idei 
esztendő átlagban csak gyönge közóptormóst 
hozott, a régebben jövendölt insóg már nőm 
fenyegeti az országot. Az elkésett eső a 
hozamot nem igen javította ugyan, do igenis 
a minőséget ós ez mindenesetre örvendetes. 
Határozottan javult a zab ós a kukorica, a 
mely terményekre még elég jókor jött az 
eső. A búza hozamát a miniszteri jelentés 
34.616.80U mótermázsára teszi a junius 15-iki 
34.016.500 mótermázsa bócslóssel szemben, 
ami mennyiségileg 000.000 mótermázsa javu
lást jelent. A tavalyi termés 44.07 <.154 
mótermázsa volt, minélfogva az idei termés 
9,460.354 mótermázsával gyöngébbnek mu
tatkozik. A rozs szintón valamivol javult 
junius hó 15-ike óta, a monnyíben akkor 
11.684.400 métermázsára becsülték, most pedig 
11.746.000 métermázsára a hozamot. Az árpa 
alig változott junius hó 15-iko óta, a mikor 
hozamát 10,624.300 mótermázsára becsülték, 
most pedig 10.649.800 mótermázsára. Zabból 
a jelentés 9.079.600 métermázsát remél, mig

junius hó 15-én 8.989.300 mótermázsára be
csülték. Szabolcsvármegye átlagát búzában 
jónak, rozsban gyöngének, az őszi árpát 
közopesnok, az árpát kissé gyengének,repcét 
közepesnek, a kukoricát gyengének de ja
vulónak, a burgonyát ki nem ológitőnek, a 
dohányt hátramaradottnak, a kendert kis 
növésűnek, a cukorrépát gyengének, a takar- 
mánynomüt nagyon gyengének, a szőlőt 
közopesnok jelzi a jelontós.

Bizonyítványok bélyegmentessége a had
seregellátásánál. Azok a gazdák, akik köz
vetlenül vesznek részt a hadsereg részére 
való terményszállitásokban, kötolesek terme
lői minőségüket hatósági bizonyitványnyal 
igazolni. A pónzügyminister a földmivelósügyi 
minister megkeresésére a minap kimondotta, 
hogy özek a bizonyítványok bólyegmentessek.

Iparigazolvány kiadása. A kereskedelem
ügyi minister egy konkrét eset alkalmából 
kimondotta, hogy az illetékes hatóságok az 
iparigazolványt kiadhatják a nélkül is, hogy 
az illető üzlet már be volna rendezve.

Nők a közigazgatásban. A köztisztviselők 
minősítéséről szóló 1883. I. törvénycikk a 
férfinomliez való tartozást sehol, tehát a ke- 
zolőszakhoz tartozó állásoknál sem jelöli meg 
az állás elnyeréséhez szükséges föltétel gya
nánt. S bár ez bizonyára egyedül annak a 
körülménynek tulajdonítható, hogy a nőknek 
a közszolgálatra való alkalmazása abban az 
időben sokkal távolabb fekvő gondolat volt, 
semhogy azzal a törvény alkotói számot ve
tettek volna, mégis kétségtelen, hogy a nők
nek ily állásokra való alkalmazása a tör
vénybe nőm ütközik s a kérdés egyedül a 
célszerűség szempontjából igényel megítélést. 
E szempontból kimondotta a belügyminister 
hogy a segéd- ós kozelőszakba vágó teendő
ket olyanoknak tartja melyeket nők is si
kerről végezhetnek s nem kivánja elvileg 
megakadályozni azt, hogy a főispán, ki ily 
állásokra nézve az 1886. évi XXI. törvény
cikk 57. szakaszának g) pontja alapján a ki
nevezési jogát gyakorolja, azokra törvényes 
minősítéssel biró nőket is alkalmazhasson.

Elvi határozatok. A minisztertanács egy 
konkrét eset alkalmából kimondotta, hogy 
ha a mezőgazdasági szerződés nem a köz
ségi jegyző, hanem a jegyző által fölfogadott 
írnok előtt köttetett, ki a községi elöljáró
ságnak nem tagja, akkor az ily szorződós a 
törvényes alakszerűségeknek nem felel meg 
s az abból támadható kérdés elbírálása nem 
a közigazgatási hatóság, hanem a királyi 
járásbíróság jogkörébe tartozik. A kereske
delmi minister egy föltorjosztós alapján úgy 
határozott, hogy a munkakönyvét inasbizo- 
nyitvány nélkül is ki kell állítani, ha az 
illető igazolja, hogy a 15 életévét betöltötte 
és valamely iparosnál, mint segéd fölvétetik.

„Karikás" A vidék legelterjedtebb elő
lapjának — hogy e mulattató ós érdekes 
ólclapot minden család megrendelhesse — 
olőíizetósi dija egy nogyedévre 62 ós fél 
krajezár, Mutatványszámot a kiadó hivatal 
kívánatra küld. Dobreczen, Miklés-utcza 1-ső 
szám.

Termény árak:
Búza............................ • • 7-90—8-40
R ozs..................................... 5-80-6-00
Á rpa..................................... 5-30-5-40
Z a b ..................................... 5-70-5-80
Tengeri................................ 5-60—5"70
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Az árvácska regéje.
Egy pompás diszkertben, hol a vi

rágok különféle nemei feltalálhatok valá- 
nak, elvonultan, a kert hátsó részén a 
palánk mellett, élt egy elhagyott ár
vácska.

Még a többi virágok a kertész gon
dos keze alatt ápolás és jólétben virultak, 
addig az árvácska senkitől észre sem 
véve, a természeti erők működő hatása 
alatt, érintetlenül á llt; szépségének ki 
emelkedő látszatát, mely figyelmet ger

jeszthetett volna, éltedé, az előtte maga
san álló cserje, körülvette a vadon nőtt 
burján.

Egy ideig némán tűrte mostoha 
sorsát; múltja fájó sebet hagyott vissza 
lelkén, kezdetben gyógyító hatással volt 
rá a magány. De végre is felébredt benne 
a természet ösztöne, ő is diszleni ki várit, 
mint a többi virág, melyek megnyitva duz
zadt kelybüket, lételükhez merve, bőven 
mézet szolgáltattak a szorgalmas méheknek; 
nyugvó helyet s édent a repkedő lepkék
nek. Csak várt, várt, hogy valaki felfedezi 
elszigetelt helyzetét, de úgy látszik, hogy 
hasztalan. Mert a nyál- már közép táján 
volt s az árvácska még mindig magában 
diszlett. A régi közmondás szerint azonban 
„Ami késik, az még nem m alik!“ Egy 
napon egy szép himes pillangó, melyet a 
virágok oly dúsan kegyeikbe részesítettek 
megunva a forró nap hevében a repke- 
dést egyik virágról a másikra, hüs helyre 
vágyott!

A kert végére repülve, felszállott a 
palánkra, észrevéve az elhagyott árvács
kát, egy ideig némán bámulta szépségét, 
meg tudni vágyott elhagyottságának okát, 
megszólitá őt.

—  Hogy van az árvácska, hogy te 
itt magadban díszelegsz, holott külsőd 
után, méltó helyet foglalhatnál el, a többi 
virágok között?

— Rokonságunk igen kiterjedt volt, 
szólt szerényen az árvácska, a kertész, 
szüleim s kis testvéremmel a tavaszszal 
ide ültetett. De jött egy nagy vihar, mely 
atyámat megölte. Jó anyám, kit a cserje 
bokor megvédett ugyan, de a vihar erő
sen megrázott, lassankiüt fonnyadni kez
dett. mig kis testvéreim, bimbaikban 
elhaltak.

— Szegény árvácska mennyire saj
nállak ! szólt a lepke résztvevőleg. Te még 
ifjú vagy, szép és igy magadban é lsz ; 
nem vágyódol néha egy barát, vagy más 
hely után?

— Uh dehogy nem ! szólt az árvácska 
könnyezve; de hol találnék oly nagylelkű 
barátra, ki felkarolná, az ilyen elhagyott 
kis virág sorsát?

— Lásd a gondviselés küldött ide 
hozzád. Mig te az elhagyatottság érzetében 
boldogtalan vagy, addig én kifáradva a 
zaklatott életben, pihenésre vágyom.

—  Akarsz-e barátnőm lenni?
Az árvácska feltekintett a himes pil

langóra, kis szivét megremegni érzé, a 
lepke felsőbbsége alatt. A lepkének nyá
jas szavai visszhangra leltek lelkében. De, jó 
szülei tanácsára visszagondolva, kik annyit 
beszéltek a lepkék hűtlenségéről, habozni 
Iátszék. Mit a tapasztalt lepke azonnal 
észrevett, mert aggódva igy szóla:

— Te habozni látszol kis virág? 
látszik, nem ismersz még. Összetévesztesz 
a többi, közönséges lepkékkel. De miután 
nagyon szivemre vettem sorsodat, három 
napi gondolkozási időt adok, mig vissza
térek határozott válaszodat kérem.

Ezzel meglebegtette pompás szárnyait, 
igéző pillantást vetve az árvácskára, tova 

I szállott.
Az árvácskának, kinek a beszélgetés 

! alatt, — elég alkalma volt a lepke pom- 
1 pás alakjában gyönyörködhetni, elbájolva, 

igy suttogta magában. Mily szép ő ! mily 
boldog lennék általa! s a hangja? mily 
dallamos, lágy volt. S én! mily elhagya
tott vagyok! Erőtlenül csüggeszté le kis 
fejét.

Beköszöntött az alkony, a nap búcsú
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sugarait gyéren veté a cserje bokorra, 
honnét csak egy kis árny érinté az elha
gyott árvácskát. Mily szép az é let! sóhajtá. 
Kis kelyhe becsukódott s ö mély álomba 
merült.

Másnap már magasan fent ragyogott 
a nap, midőn az árvácska felébredt nehéz 
álmából —  s megrázkódott.

A hamis pillangót látta maga előtt 
repjcedni, majd közel a cserje bokorba ült 
s igy kezdé beszédét:

—  Lásd előbb jöttem, mint Ígértem. 
Nem tudtam aludni egész éjjel, mindig 
rád gondoltam úgy megszerettelek. —  Ne 
kétkedjél bennem, meglásd igaz barátod 
leszek.

Az árvácska hitte a szavakat, —  a 
lepke odarepült........... az árvácska boldo
gan keblére hajtá árva fejét. Körülöttük 
minden oly csendes, nyugodt volt, csak a 
szúnyogok döngése zümmögé el a kétes 
glóriát.

E naptól fogva a lepke rendes láto
gatója volt az árvácskának, bár lelke nem 
volt teljesen nyugodt, mert érezte, hogy 
hódolatával a többi elámított virágnak is 
tartozik.

De az árvácska egyszerűsége, elha- 
gyatottsága lebilincselte, elbájolta őt. De 
nem bájolta el a virágokat a lepke hűt
lensége, kiket a mellőzés bántani kezdett. 
Főleg a rózsát, a virágok királynőjét, ki 
a titok nyomára jutott. Össze is hívta 
rögtön a virágokat tanácskozás végett. A 
rózsa indítványozására a lepke száműze
tése lett elhatározva. De a szegfű, nárcisz, 
nem tudtak oly könnyen lemondani ked
velt ideáljokról, tehát megkérték a harma
tot. küldje el hozzájok a lepkét. Adja neki 
tudtára a rózsa méltó haragját s az ó 
szomorú kedély állapotukat.

A harmat híven teljesité e megbí
zást, mert jól megmosta reggel a lepke 
fejét.

A lepkét igen kellemetlenül érinté e : 
felfedezés, mert ha az árvácska ragasz
kodása titokban imponált is neki, az összes 
virágok kegyeit még sem tehette kockára, 
az árvácska igénytelen mivolta miatt. 
Felindult állapotában el is határozta, hogy ; 
szakítani fog vele. Ismerete és meggyőző- , 
(lése a virágok körül, hangosan tiltakozott 
szándékánál. Érzé is, hogy a többi virág 
felületessége, nem fogja kárpótolni, az 
árvácska veszteségét. De hiába! az ár
vácska nem állt a növény-világ ama ma
gaslatán, hogy miatta a többi virág mellőzve 
lehetett volna! Hibáját jóvá teendő, lege- ; 
lébb a rózsát kereste fel. De ez midőn |
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meglátta, fenyegetőleg terjesztő ki töviseit, 
hidegen fordult el tőle. A lepkét lesujtá e 
szokatlan fogadtatás, mint alvajáró támolyog 
tovább. Mig a nárcisz és szekfű megsaj
nálták ót, nyájassággal iparkodának őt 
magukhoz édesgetni. A lepke engedve a 
csábnak hozzájok repült.

Az árvácska már első nap értesült 
kínos csalódásáról, a szúnyogok rábocsájtva 
csipdesö fullánkjaikat, erkölcsi prédikációt 
tartottak neki a könnyelmű virágok s a 
ledér lepkék életéről. Az árvácska meg
aláztatása érzetében fejét a földig hajtá; 
megtörve a veszteség felett, kis szivét 
megszakadni érzé.

De a lepke sem volt a régi boldog 
többé; valami nyomasztó érzés nehezült 
lelkére, melytől nem tudott szabadulni. El
elrepült néha egy pusztaságra, ahol egy 
kopár ágra ülve, el-elgondolkodott. Ön
kénytelenül az elhagyott árvácska jutott 
eszébe. Egy ilyen alkalommal elérte őt a 
nem ezis!

A kert úrnőjének fiacskája lepke
fogójával a kertbe futott. Megpillantva a 
feltűnő szép himes pillangót, hálójába 
kerité. Kioltva a ledér életét, rovargyüjte- . 
ményébe helyezé díszpéldányul.

A kacér virágok egykedvűen vet
ték a lepke halálhírét, az ősz közellétét 
érezve.

Az árvácska a szúnyogok gyászdon- 1 
gásából értesült barátja elhuny tárói, ki 
megkönnyebbülést érzett. Az élet után a 
hallhatatlanság világába képzelt egyesülést | 
találni barátjával.

Beállt az ősz, — a természet haldok
lása, — a fák lombjaikat hullatva, a 
virágok, — a természet törvénye szerint,

| hervadásnak indultak. Azt hiszitek, az I 
árvácska természetes halállal múlt ki ? 
óh n em ; lejővén a kert úrnője, meg- 
pillanatva őt. leszakitá, fiacskája halotti 
koszorújába.

Horváili G izella

Szerkesztői üzenetek.
E. Gy., L. M., E. L., és G. I ,  nrnknaknnk j 

Karlsbád. Szabolcsút ős annak hírlapját üdvözlő becses I 
soraikat megkaptuk. Jó kívánságaikat mi is viszonozzuk, ! 
és mindnyájuknak jó egészséget kívánunk. .Mielőbbi vi
szontlátást remélve, szívélyes üdvözletünket küldjük innen 
„klauz^-ra, a messze távolból.

K. B. urnák, Budapest. Keinek c kkét jövő szá-! 
inunk első helyén közöljük.

H. I. urnák, Rakamaz. Legközelebb okvetlenül ! 
leadjuk,

P ip a cs ........... Verseit köszönjük, Legközelebb j
hozzuk. Üdvözlet ! !

N e g y v e n n y o lc a s .., .  Csak türelem, a követ-1 
kező számban csattanós választ kap.

Halászba. Jóakarata tanácsát követni fogjuk. '
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§ 3®r* Alkalmi vételek áruháza. 8
Ó  ----------------------r„.n.„-nnB.Bnnmrl--------------------------— -------------— -----------— ----------- O

p  T öm eges vételek  folytán a következő czikkek állanak a nagyérdemű vevő- q  
q  közönségnek bámulatos o lcsó árban ren delkezésére: q

O  férfi- és női gyapjú-szövetek, vásznak, kanavászok, köpper, schiffon
és batisztáruk, ágy- és asztaltakarók, szőnyegek, fehér és színes
damaszt-készhdek. férfi ingek és gallérok, ruinuliszek, csipkék,

^  betétek és szalagok, zsebkendők, férfi-, női és gyermekharisnyák. § | 
ö  -------------------------- - : 1 W

§  iö koronán felüli bevásárlásnál külön 5°|0 engedmény. 

q IP r á g e  r K á r o l  y
|| Zö ldség-tér. Ö
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Alkajmi vétel.
SULYOK JÁNOS
órás és ékszerésznél kaphatók 
a legolcsóbb órák és ékszerek

Nem kell Bécs sem Budapest!
Valódi system Roskopf órák 3 évi jótálás 

mellett 5 kor., belső üveg kerettel 7 kor. 
Ébresztő órák 3 koronától feljebb.
Ülő inga órák 10 korona 5 évi jótálás mellett.

„ , , 8  napos sulylyal 26 korona.
Valódi Khina ezüst gyertyatartók 8 koronától 

feljebb.
Ezüst óralánczok kővel, vagy hosszú, darabja 

4 korona.
Arany gyűrűk 5 koronától feljebb.
Gyermek függök 14 kar. aranyból 3 koro

nától feljebb.
Két fedelű nikkel órák 9 korona, 
a , ezüst órák 11 korona.

Vidéki megrendeléseknél csakis 
csomagolás számittatik fel.

K. 9151 — 1904.

Hirdetm ény.
A városi szegény- és betegmenházban 

elhelyezett szegények és betegek élelme
zése a f. évi november 1-től kezdődő 3 
évre nyilvános árlejtés utján vállalatba 
adatik.

A részletes feltételek a gazd. taná
csosi hivatalban megtekinthetők és Írásban 
is megszerezhetők.

A zárt írásbeli ajánlatok 500 korona 
bánompénzzel, vagy a bánompénznek a 
város házipénztárába történt befizetését 
igazoló eiismervéaynyel a f. évi augusztus 
hó 4-ig a polgármesteri hivatalba adandók be.

Nyíregyházán, 1904. július hó 18.
Májerszky Béla,

polgármester.

K
ao,

mindenféle alakban, nagyságban és

leg o lc só b b  á r a k
mellett kaphatók : ■

F í ih r e r  Z s ig m o n d i Fiainál! ^
^  Nyíregyházán, Vármegyeház u. 5. sz.

&
Málnási

Mária
Forrás

term észetes alkalikus sós savanyúviz. 
A  légzőszervek hurutos bántalmainál, 
a tü d ő  íuberc&stosiis m in d e n  
s t á d i u m á b a n  a bólhuzam hurutos 
bántalmainál és g y o m o r é g é s n é l  

páratlan hatású.

— ■ F ő r a k t á r :  1
Szentpétery Lajos

===== Nyíregyháza. =
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V|‘
-r<- \  an szerencsém a gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy Szabolcs
|  megyei számos üzletfelem kívánatéra —  és kénveimére —  Nyíregyházán,

I
(Gróf Károlyi-téren) szintén létesítek

a

1 mezőgazdasági gépüzletet,
hol ugyanis, egy nagyobbszabásu gép rak tá rt építve, jobb gyá rt

ól* m á n y u  mindennemű gazdasági gépeket, valamint műszaki czikkeket állandóan 
a- raktáron tartani togok. — E téren, 14 év óta szakszerűen vezetett üzletem 
V és szolid kiszolgálásom elég garantiát nyújt arra, hogy t. üzletfeleim legjobb 
v5: megelégedését ezután is kiérdemeljem; annál is inkább, mert én minden faj
L; gazdasági gépek technikai előnyeit is, a gyakorlat utján szerzett bő tapaszta- ^  
;ti lataim által tanulmányozva, a mezőgazdaság külömböző munkálatára szolgáló jÉs 

- gépezeteket — mint jól bevált speciális eszközöket — ajánhatom. —
Tekintettel továbbá, több elsőrangú gépgyáros czéggel évek hosszú flr 

|. során fennállott üzleti összeköttetéseimre, azon kellemes helyzetben vagyok, | | j y  
V hogy nagybani kötéseim által nyert olcsó beszerzési áraim révén, ügyfeleimnek 
j. ;l lehető legversenyképesebb árakat és előnyös feltételeket nyújthatom. Az ||j/ 

•r i-̂ en tisztelt Gazdaközönség szives rendelményeit k éri:■ J. * Plft
Teljes tisztelettel ||Ü

!• Főüzlet: Nyíregyházán, a Gr. Károlyi-téren. T . , < Tr., Ijjv
! Yasut-utca mentén.) Fióküzlet: Mátészalkán. I jjic litm a n n  V ilm o s .  ||ty

I
J
|50

.v. • * •
*§ -

9-W') *' * -V. '  2 -V. r • — • , .y,
. . .  _ 1 V\!/V '  - • -

.. • *V • - • -W

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

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

M en y a sszo n y i k e le n 
g y é k  a leg fin om ab b  k i
v it e l ig  á llítta tn a k  össze .

U ngár L ipót,
divatáruháza Nyíregyházán.

Valódi Attila- és Vermorel-fVlc permete/ök. 

é A Z  E R E D E T I  §

A T T I &A  rr y ____________ff ■- ..u
SZŐLŐ PERMETEZŐn ,  w«u

a  egyedüli elárusitását sikerült egesz Szaboicsmegyére 
^  elnyernem. g&j

A T T IL A  «
•

 N
. m

lőpermetezöket két szóróval G  
egy közönséges és egv sza- ®  js 
badalmazott „habszóróval". w  

Úgyszintén eredeti ^  S
V e r m o r e I p erm etezőt
is, legolcsóbb áron, eset

leg megegyezés szerint £  ^ 
r é s z l e t f i z e t é s  N
mellett bocsátom

s i

a ák 

! •

s > $

N

yJk ' ,íií«|j|ÍeJ 'm  A?* mellett bocsátom a vevő-
ifi 'tii i lttJSnS. Á .............. , .. , .c - e-y"V• jA közönség rendelkezesere, fs*

% valamint mindennemű s a
legjobb fajú r a f i a  h-tíracs 

egolcsóbb árban árusítom.

SU.
G

I  C L A Y T O N  & S H U T T L E W O R T H
B u d a p e s t ,  V ó o z i - k ö r ú t  0 3 .

ky.. által a legjutányosabb árak mellett a já n lta tn ak :

|  Locom cbil és gőzcsépfőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 

tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógepek, 
szénagyUjtők, boronák, sorvetögopek, Fianat jr. 

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

aozél ekék, 2 -  és 3-vasu ekék és mindé'- 
egyéb gazdasági gépek.

m  ,^  és kékkövei

|  Tisztelettel Wassermann Sámuel ®
Nyíregyháza, Zöldsógtér 2. (Saját-ház.) ^

A  Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltettnck. ^

m  Rafia háncs és kékkő. M

K é p v is e le t  és b i z o m á n y i  r a k t á r :

M á je iszk v  B arnabás g é p g y á r o sn á l
N y í r e g y h á z á n .

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOJ

§ ^ .„S Z IV A T T Y Ú K  '
q  -i többféle kivitelben
R  É É  =  kaphatók =

Irsai és Társa
vasöntő-, gép- és szivattyú 

gyárában

Nyíregyházán.

PIRINGEK, J.
könyvnyomdája

elvállal bármiféle nyomtatvány gyors 
és jutányos ár melletti elkészítését.

V



! L e s z á l l í t o t t  á r a k !
frt írt

1 drb fehér férfi-ing sima ezelőtt 1-45 most — *85
1 „ „ finom „ 2*—  „ 1 1 8
1 „ „ „ legfinomabb „ 3-—  „ 1'80
1 „ » szegélyes „ 2 50 1*45

frt frt
1 db fehér férfi-ing puha, szeg. divatos ezelőtt 2 25 m ost 1 2 5  
1 „ „ „ „ „ legfín. » 3*50 „ 2 —
1 „ szinos férfi divating finom 2-50 „ 1*30

3-50 „ 1-801 legfinomabb

Turista  ingek minden kivitelben igen o lcsó  árakban !
1 tucat finom fehér gallér 1 írttól 2 írtig a legfinomabb

kézelő 2 3

rr

* * *  DIVATOS NYAKKENDŐK, * * *
FÉRFI, NŐI ÉS GYERMEK

harisnyák, zsebkendők, női fehérnemüek
rem ek kivitelben.

| E S E R N Y Ő K , legdivatosabb N A P E R N Y Ő K
fek e te  és színes 80 kr.-tó l a Eegfinomabbig.

Csipkék óriási nagy választékban, szalagok, kész bluz és bluzravaló selymek, és
minden raktáron levő cikk

w  bámulatos olcsó árakban árusítom, “» *
miről mindenki a legcsekélyebb vételnél is meggyőződést szerezhet.

Kiválló tisztelettel:

BLUMBERG JÖ Z S E F  divatáru üzlete Nyíregyházán, Pazonyi-u. 4.
Ezen üzlethelyiségem bármely percben átadandó, az állványok az áruk elfogyta után olcsón kaphatók.

R észvénytársaság.
Nyíregyháza, V árosház»u ica  7. sz.

* 0

Elfogad betéteket betét-könyvekre és folyószámlára l e g -
2 | ]  m agasabb kam atláb m ellett (a cheque-rendszer
3?J alkalmazásával is).

<̂ §j Kölcsönt nyújt váltókra, kötelezvényekre és mindennemű 
S !  hitelpapírokra a legm éltányosabb feltételek mellett. &  

folyószámla-hitelt engedélyez a legmérsékeltebb kamatláb
<^] mellett.

Értékpapírokat és külföldi pénznemeket vesz és elad; szel
vényeket bevált.

mOlcsó jelzálogkölcsönök.
3  T£ en mérsékelt díjfizetés mellett Safe-depOSÍtok álla- j |J  

nak teljesen tnz- és betörésmentes páncélszekrényben a t. kö- jgí̂ , 
zönség rendelkezésére. Ez a legbiztosabb mód ék«zönség rendelkezésére. Ez a legbiztosabb mód ékszerek és egyéb 
értékek me&örzésére. A fiókok kulcsai egyedül csak a bérlőnél g j  

<^j vannak és az intézet tisztviselői által sem nyithatók ki. AI

! B i r t o k  b é r b e a d á s !
E g y  8 8 0  h o ld as b ir to k  egytagúban, n y ír e g y h á z i  
határban bérbe k iadó . — I><ívekben m eg tu d h a tó :

a

7490/1904. tksz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nyíregyházai kir. törvényszék, mint 

íkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szabolcsi 
Hitelbank végrehajtatónak Orosz János 
végrehajtást szenvedett ellen 360 korona 
tőke, ennek 1903. évi november hó 8. nap
jától folyó 8%  kamatai, 64 korona 40 
fillér eddigi és 22 korona 74 fillérben 
ezennel megállapított jelenlegi költség, to
vábbá Virág Mária csatlakozott végrehaj
tatónak 70 korona tőke, ennek 1903. évi 
junius 1-től folyó 5°/0 kamatai, 43 korona 
költség és a még felmerülendő költségek 
behajtása iránt folyó végrehajtási ügyben 
az ezen kir. törvényszék területén fekvő 
nyíregyházi 8706 sz. tjkvben 443/a hrsz. 
alatt foglalt illetve az ebből a betétszer
kesztés folyamán szerkesztett 5904 sz. be
tétben 2670/2  hrsz. alatt foglalt és az 
Orosz János és neje Melich Juliánná tu
lajdonokul bejegyzett ház és udvarból álló 
ingatlanság a becsérték csekélységéne! 
fogva az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a 
rendelkezése értelmében egészen 1200 
korona becsértékben az 1904. évi szep
tember hó 27-én d. e. 10 órakor ezen kir. 
törvényszék árverelö helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen becsáron alul 
is elfog adatni.

Az árverési feltételek következőleg 
állapíttatnak meg:

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánompénz a becsár 10°/o-a.
Nyíregyházán a kir. tszék tkvi ható

ságánál 1904. évi junius hó 28. napján.

Wouvermans
kir. tszóki biró.

NYOMATOTT P1RINGER .1. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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