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Mindannyian a törvény által előirt 
Habsburg uralom hívei vagyunk s úgy a 
4í«-as. valamint a 67-es pártok törvényes 
alapon küzdenek, de miképen a 48-asok 
végcélja alig lehet 48-as alap, úgy a 
67-eseké sem a G7-es alap, mert állan
dóbb időn át egy független Magyarország 
rideg personalunióban más államokkal ép 
olv nehezen képzelhető, mint Magyarország 
67-es alapon, rideg paritásban Ausztriával. 
Ugyanis ki ne tudná, hogy egy nagyobb 
szereplő államszövetségi szervezet ugya
nazon dinasíia uralma alatt nem nélkü
lözheti állandókig a súlypontot és vezér- 
nemzetet s ha a súlypont és vezérnemzet 
az illető államszövetség létrejövetele al
kalmával papiroson hiányoznak is, ugv 
azoknak később, a szervezet állandóságát 
es biztosságát feltételezve okvetlen ki kell 
alaknlniok. Ki is alakulnak akár perso- 
nahinió. akár paritás hangoztatása eseté
ben, Becsben vagy Budapesten, de min- 
denképen. mert mellőzhetlenül igv felté
telezik az élőszervezet működési és fejlődési 
törvényei, melyek nyomán bármily laza 
szervezet tagjai is csak átmenetileg áll
hatnak egymás mellett personaluniónak, 
vagy paritásnak nevezett egyformaságban,

mig azontúl a szervezeti munkafelosztás 
és erőviszonyok egyensúlyának követel
ményei, a legkicirkalmozottabb törvény 

I szavain is keresztül gázolva, egyik, vagy 
másik túlsúlya javára billentik a mérleget. 
Tényleg e féle rideg intézmény, követke
zetesen kialakulva nem állott fenn a múlt
ban sem és korunk államférfiad által is 
alig volt tervezve máskép mint átmenetül, 
vagy eszményi biztosítékként.

Deák Ferenc talán azért is. hogy a 
rideg paritás szervezésének nehézségeit 
kikerülje, kitöltetlenül és homályban hagyta 
a G7-es törvények logikus követelménye
inek jelentékeny sőt nagyon is fontos ré- 

j szét, az pedig, mi azon törvény alapján 
' létesült, nem egy tekintetben a paritás 

paródiája. Kossuth Lajos torkig lehetett a 
reál, valamint personaluniókkal és ugyan- 

1 akkor egy dunai conföderatió eszméje fog
lalkoztatta agyát, azon biztos reményben, 
hogy bármely szabályos beosztás dacára 
a súlypont csak Budapesten alakulhat ki. 
Kossuth Ferencz már nyíltan tervezi a 
Habsburg-uralont többi történelmi orszá
gainak conföderátiójával szövetségben élő 
magyar államot és természetesen nem 
bécsi súlyponttal. A jelenlegi pártpro- 
grammok leghatározottabja, legegycne- 
sebbje, és mégis legruganyosabbja. vagyis 
a báró Bánffy Dezső programmja, bár a

G7-es paritásból indul ki abban Bu
dapest majdnem nyíltan kínálkozik úgy a 
jelenlegi, mint legalább ép oly jól egy 
délkelet felé tágult és nyugat felé szűkült 
uralom súlypontjául. Alig gróf Andrássy 
Gyula, a dualizmus rovására, már le is 
foglalta Bosnyákországot.

Ekkép egy hatalmas dunai államszö
vetségi szervezet szükségét bi> nyitja min
degyik. teljesen megíelelőleg , nemzet
közi viszonyok követelményének, de egy
szersmind azon határozott feltevésben, 
hogy a szervezet súlypontja és a vezér
nemzet magyar lesz. Mert természetesen, 
ha súlypontnak mindenkép lennie keli, 
úgy magyar államférfi csak Budapestet je
lölheti helyéül. Tehát e tekintetben is 
egyetértünk mindnyájan.

Azonban ekkép vájjon miben nem 
értünk egyet ? A kivitel módozataiban 
nyilvánul az eltérés.

A függetlenségi pártok összetörve 
minden más reális közösséget, előbb a 

| rideg personaluniót akarják életbe lép
tetni s csak annak nyomán hajlandók 
azután reálisabb szövetségeket kötni. A 
67-es pártok ellenben a reális összekötte
tés vagy osztrákosan szólva, egység azon 
mérvót, mely majdan magyar súlypontból 
kiindulva is elengedhetetlennek látszik, 
nem óhajtják kockáztatni, sőt inkább ezek
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Alltatok-é már egekbe nyúló
l  dhökkcl küzdő, büszke szirttetön ?

Föl kékebb az ég s tisztább levegő 
Dugaszt ja keblünk üdén, éltetőn?

Körülfog: fennkölt gondolatvilág,
Szivünk mélyebben, tisztábban érez

Mintha a lélek közelebb volna
Kúphoz, csillaghoz, örök Istenihez . . .

ügy érzek én e szent ünnepen,
.1 köznapi port lerázza lelkem

Az emlékezet merész röptivel
Szállók, repülök, felemelkedem . .

Látok — Mohácsig , Látom Budát is.
— Ozmán kézen Mátyás palotája — 

Körültök széles, tágas rónasóig.
Szántóföld talán ? Tán eke járja ?

Nem. Inkább harctér. Harctér . . temető . .
Felettük lelkem elborulva száll . , 

Jeltelen sírok . . . letört lobogód: . .
Üszkös házak közt a halál kaszál.

Látok szerteszét tábori népet,
Ide hullik bús tárogatójuk . .

. . Áldatlan tusa , . elveszett csaták . . 
így zokog a dal, így zokog róluk . .

Majténynál csend lett. . Bákóczy elment..
IIol vannak regi, derék vezéri ?

Magyar szabadság lelkes bajnoki,
líol van Bercsényi ?. . Hol Bezerédj ?

Elhal a nóta . . Pusztaságot látok . .
Haláltusában vonaglik a hon . .

Siri csend ül bércen, völgyeken . .
A nemzet felett siri nyugalom . .

Március van im ! Biigyeeó tavasz.
Az idők telje elkövetkezett! 

llalljátok-c Petőf i szavát ?
Mint riasztja az alvó nemzetet . . .

Alkotmányunknak, szabadságunknak 
Pünkösd ünnepe ez a mai nap 

Egö tűz nyelvek beszélnek hozzánk . ' 
Kossuth hívogat katonáinak.

Áldott légy te nap ! Áldott ujhodás !
A polgárjogért köszöntelek én!

Áldott te üde friss hullámverés
Nagy Magyarország uj történetén!

Te benned öltött testet az álom . .
Te benned vált valóra a remény,

Mit századokig őrizett, ápolt
Egy elnyomott nép szive rejtekén!

Mi is hirdetjük szent eszményidet.
Szabadságért élünk. Elünk, vagy halunk. 

Ezért küzködünk, . . ezért dolgozunk . . 
Ezért áldozzuk éjünk, nappalunk!

Megnő, kitágul, lenn a láthatár,
Meszsze lát szemem . . időbe. . térbe . 

Egy félországot . , négyévszázadot . .
Mig elvesz a kéklő meszszeségbe.

. . De hallga, mi nesz ? .. Alattam a szírt 
Mintha mozdulna. Megremeg a táj . . 

Talpra magyarok! Bújta! Bajt a fel! 
Alom volt a csend ! Álom — nem halál!

A nagy munka nincs még befejezve . , 
Sok balsiker uj küzdelemre int. 

Aknamunkával hányszor nyűgözik 
Szent törekvéseink önnön véreink!

Telephon szám: 114.
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folytonássága mellet célozzák a súlypont 
áttolódását Becsből Budapestre.

Feltéve tehát, hogy a mai bonyoda
lomból szabályos menekvés lehetséges, ez 
csak úgy képzelhető, ha az éppen idézett 
két álláspontot áthidalni és a dinasztia
egyetemes felfogásával összhangba hozni 
sikerül. Hogy pedig ez bekövetkezhessék, 
mindenek előtt szükséges, miszerint a di
nasztia és nemzeti pártok a nem tetsző 
mozzanatok forrását ne csak a másik fél 
törekvésében keressék, hanem alkalmaz
kodásukat egyszersmind saját viszonyaik 
által is indokoltnak ismerjék el.

Esetleg bedugott fülekkel szemben 
már majdnem nevetséges lenne ismételve 
bebizonyítanunk, hogy a súlypont áthe- 
lyezkedése Bécsből Budapestre a dinasztia 
érdekében szükséges, minden egyébtől el
tekintve azért is mert csak magyar köz
pontból délkeleti irányban indulva, tart
ható épségben a hatalom, mely nyugati 
irányban mindinkább csorbulást szenved. 
És miután e folyamat már régen kezde
tét vette, sőt 48-ban orosz segítség mel- 
őzhetlenségében is nyilvánult s nyilvánul 
folytonosan, képtelenség feltételeznünk, 
hogy a dinasztia lehetetlenné akarja tenni 
a budapesti súlypontnak megfelelő vezér- 
nemzet kialakulását. Szabadkozhatik még 
a folyamat és végeredmény ellen, de Né
metországból történt kiszorulása után, ma 
már Bécsben sokkal jobban inog lábai 
alatt a talaj, semhogy a menedékhelyet 
megsemmisiteni és az ott őrt álló nem
zetet csak gyengíteni is merészelhetné. 
A dinasztia ekkép átheiyezkedik, mihelyt 
a viszonyok által kényszerítve lesz, de a 
közös érdek szempontjából is csak hatalmi 
egysége ténvezőinek birtokában mozdul- 
hat, azonkívül pedig az uj otthonnak Ké
szen is kell lennie annyira, hogy abban 
a dinasztia uralma egységének érdekei 
iránt kellő érzéket leljen Vagyis röviden 
szólva nem mondhat le Bécsben hatalma 
egységének minimális tényezőiről, hogy 
Budapestre megtépetten érkezve, teljesen
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kezdetleges tömörülés kétséges esélyeivel 
tehetetlenül találja magát szemben. S bár 
kétségkívül legészszerübb lenne ha a di
nasztia öntudattal egyengetné a folyamat 
útját és önként törekednék az uralom 
mellózhetlen vezérnemzetét hivatására mi
nél képesebbé tenni, mindamellett imént 
jelzett álláspontja nem csak általában a 
múltnál fogva, hanem különösen Ausztria 
iránt való tekintetből is érthető.

Ha már most áll az, ami fentebbi
ekben a dinastiára nézve mondva van, 
úgy a nemzetet illetőleg is bebizonyitott- 
nak látszik, hogy jövője tulajdonképeni 
sarkpontját nem annyira sokszor hangoz
tatott personalunió, hanem inkább meg
felelő paritás közbe jötte után, a súlypont 
maradandóbb elhelyezkedése és azt ki- 
egészitőleg a vezérnemzet kialakulása ké
pezi. És valamint a dinastia józanul saját 
érdekében sem tehet semmi olyat, mi e 
követelmény érvényesülését lehetetlenné 
tenné, azonképen a nemzet sem állhatja 
el az érvényesülés útját és hasonlólag nem 
tehet semmi olyat, mi belülről tehetné lehe
tetlenné a súlypont biztos és kockázat 
nélküli áthelyezkedését, sem olyat, minek 
nyomán a dinastiára nézve válnék lehe
tetlenné az alkalmazkodás.

így többek közt a hadsereg nemzeti 
irányban való teljesebb átalakulása jelen 
gazdasági és pénzügyi viszonyaink köze
peit csak akkor képzelhető válságos gaz
dasági és nemzeti visszahatások nélkül, 
ha a nemzeti tényezők súlya már oly 
mérvű, hogy az ellentétes kül és bel 
erőkre reá nehezülve, ezeknek előrelátható 
összmüködését biztosan ellensúlyozni ké
pes. He fájdalom, jelenleg még alig állunk 
a fejlődés ily fokán sem gazdasági tekin
tetben. sem pedig a nemzetiségek, Hor
vátország és a bécsi befolyások esetleges 
szövetségével szemben. És e körülmény 
a súlypont áthelyezkedésének kilátásában, 
kell hogy mérsékletre intse a nemzetet 
még a magyar nyelv érvényesülésének 
kezdetleges mozzanataiban is, nem csak a
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dinastia, hanem ép úgy a saját érdeke
inek szempontjából.

Nem kevésbbé valószínű az is, ho v̂ 
a magyar hadseregnek kizárólag rnagvar 
államterületen való elhelyezése egyelőre 
némi ellentétben áll a hadsereg és álta
lában nemzetünk egy némely fontos fej
lődési mozzanataival, melyekre jelen álla
potunkban még talán jelentékenyen reá 
vagyunk utalva, annál inkább, mert ilv 
rendszabály a súlypont áthelyezkedése 
esetében másként is a magyar állami és 
nemzeti érdekek ellen fordulhat.

A súlypont áthelyezkedésének tény
leges bekövetkezése és a vezérnemzet ki
alakulása kétségkívül még kissé távolban 
állanak, de esélyeik mind a mellet már 
kibontakoztak annyira, hogy szemmeltar- 
tásuk nélkül, a dinastia és nemzet viszo
nyai annál kevésbbé rendezhetők tartó- 
sabban. mert a dinastia sokkal messzebb 
mehet a magyar nemzeti követelmények 
teljesítésében vagy legalább a jogok elis
merésében még a katona és hadügy te
rén is, ha tudja, hogy az átalakulás célja 
nem a personalunió vagy tulrideg paritás 
alapján bekövetkezhető kettéválás. Viszont 
pedig a dinastia délkeleti törekvései, név- 
leg Bosnyákország és a szomszédos terü
letek ügye is egészen más elbírálás alá 
esnek a nemzet részéről budapesti, sem
mint bécsi súlypontból kiindulva, midőn 
a magyar nemzet és dinastia megérthetik 
egymást de emigy soha.

Végre ugyancsak a súlypont és ve
zérnemzet alakulási esélyeiből kiindulva 
teljesebb világításban jelennek meg párt
jaink is. A personalunió pártja mint el
lensúly és tartalék a bécsi központosító 
törekvésekkel szemben szükségnek felel 
meg, de különben nem irigylésre méltó, 
mert dönthet ugyan, de felfogásunk sze
rint nem győzhet s szereplése mint olyan
nak bármily szükséges is a súlypont át
helyezkedését megelőzőleg mind végig, de 
azontúl personáluniója a nemzetre nézve 
csak nyűgként képzelhető. Nem győzhet.

Óh ! küld le hozzánk márciusi nap !
Álható, gyújtó, fényes szellemed.

A kik nem értik az idők szavát,
Hogy azok is mind-mind megtérjenek!

Jó egyetértést hozz a magyarra.
Ihles önzetlen honszerelcmre . .

— Ila mindannyian összefogózunk,
Nincs szükségünk más segedelemre!

Mi remélünk egy boldogabb jövőt,
Melyben független, szabad lesz hazánk ! 

Vezess bennünket márciusi nap!
Az ég hatalmát áraszd mireánk !

Hadd vívhassuk ki harci lobogónk 
Zengzetes nyelvünk ősi jogkörét ! 

Szakadjon le végre vállainkröl 
Az Istenverte osztrák kötelék !

Legyünk szabadok és függetlenek,
Mint Mátyás alatt . . Mint Mohács előtt 

Óh ! Küldj le reánk magyarok Istene ! 
Küldj márciusi ifjú tetterőt!!

Ti

Március 15. (1905.)
Alkalmi szónoklat, ta rto tta  : Dr. S ilbe rfe ld  J a k a b  hit
szónok, rabbi, a „Kereskedő Ifjak  E g y le té ib e n  rendezett 

ünnepélyen.

Múltak omlókoi tölött lebog az emléke
zetnek szárnya. Letűnt korok dicsőség ko- 
szoruzta eseményeinek magas ormaira tekint 
az utókor érző kegyeleto és ünnepi hangulat 
szállja meg mindnyájunk lóikét, a kik nagy 
időket és nagy embereket jöttünk ide a hon
fiúi órzelmok lelkesedésével, a hazaszeretnok 
rajongó lobogásával ünnepelni. Mert ha az 
idők rohanó árja, az élet váltakozása messzire 
távolit is bennünket a nagy naptól, ha a mú
landóság folyama magával is ragadja a le
zajlott eseményeket, de vannak idők, ame
lyeknek tartalma olyan, mint a kiapadhatat
lan forrás, amelyből a legkóseibb unokáknak, 
az egymást felváltó nemzedékeknek végnél
kül való láncolata lelki üdülést és benső fel
buzdulást mórit. Jobb egy nap a te pitvarod
ban más ezernél, igy dalol a zsoltárok éne
kese Istenről és mi is mondhatjuk, hogy jobb, 
hatalmasabb jelentőségű a magyar nemzet 
történetében március 15-ödikének napja a 
többi napoknál, mert ez kezdete az Isteni 
teremtés fönsógos müvének, hazánk ujjáal-

| íróktól megörökített nap, amelyen feltámad 
j a nemzeti önérzet, reményre dobogott a szív , 
j tettre lelkesült a béklyóba szorított öntudat.

Mint a kiégettnek képzelt vulkánból, tűrt ki 
j a nomzot kebeléből a rég elfojtott haragnak 
j a megaláztatás, az elnyomottság miatt való 
! felháborodásnak a feljajdulása. Mert 1848. 

március 15-ödike egy határkövet jelent a sö
tétség és világosság között. Visszafelé te
kintve három évszázadra sötét, kietlen éj
szaka volt a magyarnak élete. Az átkos k una- 
rilla fondorkodó ármányainak következte: :i 
édes hazánk mindig többet szenved, sérelmei 
növekednek, jogai megfogyatkoznak, mint 
egy elhagyott rozoga kunyhóról, amelyn i a 
vihar minduntalan elragad egy-egy darabot, 
úgy rabolták el lassankint a mi alkotmá
nyunknak, szent jogainknak, nemzeti létünk
nek egyes részeit. A nomzot kifáradva a 
hosszú küzdelmekben, amelyeket szabadsa
gáért, hazájáért, királyáért vívott, elgyen
gülve a nyomasztó járomnak súlya alatt el
zsibbadt a mi életerőnk és a tótlen tespedés 
szomorú alóltságába merültünk. .Rajtad siirii 
fellegek és a bús feledékenység koszorúban 
alakja lebegnek/ így kesereg a pirkadó 
XIX. század legnagyobb költőjének ajkain a 
vigasztalanság szózata mirólunk, mikor az

TA'
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nu'i't progammja a nemzet dinasztiájával
vabanqueot tervez játszani s veszélyezteti 
a főhataloin egységének azon minimális 
mérvét, melyre a budapesti súlypontban 
•v vezérnemzet érdekében is okvetlen szük
ség lesz. A paritás programmja ellenben, 
mint mondva volt, átmeneti politika alap
jául bár 1)ivatott, sőt mellózhetlen is, de 
\ui rideg alapban és kedvező alakulás 
mellett, bizonyos ponton túl ép úgy a 
természetes kialakulás akadályává válhat, 
mint a personálunió.

A nemzet tehát haladhat, sőt halad
jon is tovább a paritás utján, de a per- 
sonalunió mai pártja órtállani mar túl nagy 
s erőpazarlás kikerülése céljából is meg 
kell fogyatkoznia. Azon kérdésre pedig, 
hogy miképen történjék ez, talán már a 
legközelebbi jövő adhat választ.

Ha mindazonáltal a bécsi tényezők 
elfogultsága miatt netalán az idézett szem
pontok érvényesülése sem sikerül, illetőleg 
ha ily utón sem lesz lehetséges a magyar 
állam nemzeti és önálló gazdasági töinö- 
riiu'x t biztosítva, további hivatásnak útját 
egyengetni, akkor a válság nyílt, vagy 
legalább lappangó marad, de a nemzet
nek • 7. esetben sem lesz oka ketségbeesni.

A legsanvarubb. mondhatnók látszó- 
lag veszendő állapotból kiemelkedett a 
67-es állapot, azután a következő kor
mányuk s különösen Tisza Kálmán okos 
és hosszas kormányzata alatt belterjes 
irányban annyira erósbödött a nemzet, 
hogy e korszak vége felé már merészebb 
reformokat is kezdeményezhetett, ma pe
dig jogai és hivatása érdekében bátran 
all Becsesei szemben. Ez nem a bukás 
mja. mely ha elő lenne is Írva a sors 
által, folytatódik vala már 48 után szü
net nélkül.

Utolsó esetben, mit kettő nem bir 
egymás közt eldönteni, eldöntik majd kö- 
riilállók. legyenek ezek állam, nemzet, 
véletlen, vagy más kényszerítő körülmé
nyek. S e döntéstől nem telünk, mert a 
sors nem gúnyolhatja ki önmagát.

. S Z A B O L C S ”

Politikánk átka.
I r ta :  M ándoky Lajos.

Mindaddig, inig a politikai kérdések 
minden árnyalata kristály tisztasággal ren
dezve nincs, minden haladás, minden fej
lődés útja el van vágva, meg van ölve 
és ha mégis egyik-másik téren fejlődés 
észlelhető, nem egyéb ez, mint a penész
gomba fejlődése, mely nélkülözte és a mint 
látom, nélkülözni fogja ismét az éltető na
pot. A törekvések kiéheztetési stádiumában 
vagyunk. Egyik osztrák politikus az elmúlt 
napokban azt mondotta, hogy mi politikai
lag. ók gazdaságilag függetlenebbek. A mi 
politikai függetlenségünket a jelen helyzet 
nagyon megesufolta és sokan kérkednek 
azzal, hogy e gúnyt fokozhattuk. 1848-tól 
máig politikailag burkolt Oroszország vol
tunk es egyedül a sajtó utján nyilvánuló 
közvélemény nyomása képviselte a nem
zet érdekeit és nem a parlamentje.

Amit a parlament alkotott, a kényül* 
is megalkotta volna, hisz elvégre még a 
koronázatlan József leginkább akarta né
peinek boldogitását. A tudományos politika 
szerint a legjobb kormányforma az esz
ményi ember korlátlan uralma. De eszmé
nyi ember nincs, nem is lehet és a hata
lommal még minden egyeduralkodó vissza
élt. hacsak nem akadt egy olyan nemzet, 
mint Anglia, mely uralkodóját ki tudta 
elégíteni azzal, hogy egy világbirodalom 
címét ruházta reá.

Nálunk a király nem Isten fia, ha
nem nemzetszerv és mint ilyen a magyar 
nemzet dísze, méltósága. Szentséges foga
lom. de nem Isten kegyelméből, hanem a 
nemzettől nyert. S mégis, mintha „az én 
hadseregem" eltorlaszolna mindent. Itt 
nincs semmi a nemzeten kívül, a hadse
reg uralkodóval együtt a miénk, melynek 
a „hadúr" korlátlan parancsolója, de nem 
szervezője. Már most, mikor a múltnak 
beszűrődött tapasztalata arra taníthatott 
meg bennünket, hogy holmi elvi kijelen
tések csak a politikai kalandorok élőskö-

désére jók, hogy azon rágódhassanak, 
hogy holmi elv ki-, elv bekapcsolások csak 
a nemzet megoszthatására vezetnének, 
mert a becsületes politikának tényei és 
nem elvei vannak. Az elv a hazugok ta
karója, az elv szédelgés, az elv politikánk 
átka. Vagy akarok valamit, vagy nem. 
Az elv kibúvó, megalkuvás az akarás és 
nem akarás között.

Mi mint nemzet akarunk valamit és 
ez akaratnak érvényesülnie keli, mert ha 
nem érvényesül, nem is vagyunk nemzet. 
A koalíció nagy többsége vagyis Kossuth 
párt óhajtja a magyar hadsereg önálló 
alapon szervezését, mely még mindig a 
pragmatica sanctió jogi követelményének 
megfelelő, szerződésbontási szándék nélküli. 
Az uj mágnásokkal fölfrisitett régi szabad
elvűek nem akarnak semmit. Azonban, 
ha a haladó 67-esek, mint Andrássyék, 
néppártiak, ujpártiak keveset akarnának, 
ismét a semmihez közelednénk, mert a 
mindent akarásánál mig az valósággá vá- 
ük, biztosabban elértünk valamit, mig a 

; semmit a valami akarásával. A haladó 
67-esek akarják azt, amit a 67. XII. t.-c.

| kimondott, vagyis az egész hadsereg ki
egészítő részét képező magyar hadsereget, 
így magyar hadsereget akar az egész 
koalíció, mert ha ki sem mondjuk, akkor 
is önálló lesz ez, önállóvá teszi tagjainak 
érzése, szelleme, lelke.

Az 1848. III. t.-c. szerint a végre
hajtó hatalom kizárólag csak a magyar 
minisztérium által gyakorolható a honvé
delmi ügyekben. Az aradi bitófák nem 
döntöttek e törvény sorsa fölött és végre
hajtása nem ütközik akadályba, ha a 67. 
szerint is mint ugyanoly jogerejü törvény 
által előirt magyar hadsereg érvényesül, 
mely esetben csak a közös hadügyminisz
tériumnak. mint amúgy is csak lógósnak 
beszüntetése válnék szükségessé. A Kossuth 
párt a nagy katonai viták alatt, a mikul* 
megmozdult a birnámi erdő, átsiklott a 
67-nek magyar hadseregére és ma be- 

| vallottat! ezt akarja és mint abszolút több-

gy gtatja a magyar felé, amely úgy gubbasztott,
mint egy szárnyaszegett sas a völgyben, 
ahova sziklafészkéből letaszították. Egész 
48-ig a folytonos erodménytolen tanácskozá
sok és alkudozások céltalan sorozata mu
tatja csak, hogy ha a nemzet aludt is, do 
azért szive dobogott és epodott vágyva a 
fügia-tienségre, amikor a hasztalan kiizküdóst, 
az e : -hangú köznapiságot egyszerre, mint 

t/ó villám zord felhők móhóből, felvál
ts ;i a szabadság, egyenlőség, 
e:

____ _______ _______ _ testvériség
eszn inok tettre ébresztő fenséges ragyogása.

- I rt egész Európán végigzúgott a forrada
lom rkánszerii szelleme, amely megremeg
tette íz eget és megindította a földet, úgy, 
hogy recsegni kezdtek a zsarnok önkénynek 
kor:, olt épületei és a századok balfelfogá
sainak népeket Ingázó rendszere roskado- 
zúsn .ic indult. Erről a nagyszerű felserko- 
nésn ; irja Jókai: „A mennydörgés azt mondja: 
le térdeidre ember, az Isten beszól ! A nép 
szava, is megdördült és mondá: föl térdeidről 
rabszolga, a nép beszél ! !* Es a nép beszólt, 
hangjának erejére leomlottak, — mint Józsiié 
harsonáinak rivalgására Joricbé falai — a 
régi válaszfalak, amelyek szabadságunkat, al
kotmányunkat, és nomzeti létünket tőlünk 
Gddiir elzárták és mintha ogy bús, sötét, ko- 

hirtelon madárdal csendülmor rengetegben

fel és a borongóan rejtolmes szürke homályt 
a hajnal mosolya vidámitja fel, okként tá
madt 1848. március 15 ödikónok napja reánk. 

A nomzet diszo, virága, az akkori pesti ifju- 
forradalom hírére a cselekvéssag a bécsi

terére lépett és megcsinálta a lelkesedés 
örömmámorától megittasulva a március 15-iki 
törvényüket. Felhangzik Petöli „Talpra ma
g y a rb a  és uj lélek száll az elernyodt testbe, 
friss szellem lengi át a remény nélkül valókat, 
amelynek hatása alatt megszületik a 12 pont, 
alkotmányunknak sarkalatos alapjai, szabad
ságunk és függetlenségünk biztosítékai: a 
sajtószabadság, felelős ministerium, óvonkinti 
országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, 
nemzetőrség, közös teherviselés, szabad föld, 
esküdtszék, nomzeti bank, a sereg megeske- 
tóso az alkotmányra és terutoriális elhelye
zése, a politikai állam foglyok szabadon 
bocsátása és unió Erdélylyel. Ezeket a köve
telményeket mind megadták és, hogy ezen 
törvények a melyek az akkori nemzedék 
minden aspirációját kifejezték, amelyek azon 
kor eszméiből, törekvéseiből fakadtak, hogy 
ezen törvényeket ellenmondás és vérontás 
nélkül szentesítették, az ogy férfiúnak az ér
deme, akinek nevét ha említjük a csodalat 
ojti hatalmába lolkiinkot, akinok varázslatos 
egyénisége, szavának óriása hatalma, tett

erejének mérhetetlen nagysága még emléke 
előtt is hódolni késztet bennünket és a kinek 
sirja felett virraszt az egész magyar nemzet 
hálás kegyelete. Ez a férfiú, a gondviselés
nek eme angyala Kossuth Lajos volt. Do a 
vívmányok, amolyeket a márciusi mozgalom 
kiküzdött, amint tudjuk, csak a szabadság- 
harc dicső fegyvertényei után mentek meg
valósulásba. Az átkos visszavonás szelleme, 
a sötétben ólálkodó irigység, hogy a szabad
ságot, az alkotmányt elrabolhassa, nem ke
vesebbet, tervezett, minthogy a magyart ki
irtsa aẑ  élők sorából. És egyszerre lángba 
borult az ország, mintha a poklok mélysé
ges fenekéről törtek volna elő a fékevesztett 
szörnyetegek, úgy törtek mireánk a felbuj
tott nemzetiségek és beteljesült a prófétai 
ige „És jeleket tettek az égre vért tüzet és 
füstnek oszlopait." Mi fölvottük a harcot, a 
kétségbeesés küzdelmét, amelyet reánk erő
szakoltak, mert ezt parancsolta a becsület, a 
hazafiság és kényszerűség; elkövetkezett az 
idő, hogy a magyarnak választania kellett, 
mit óhajt inkább, a dicsőséges halált-o, a 
harcmezejón, avagy a szégyenletes megsem
misülést, a posvány undok iszapjában. És 
következtek az időknek bámulatot keltő, rend
kívüli nyilvánulásai, az őskor csodái ismét, 
lödtek, mert érezték, tudták, hogy „ha mi í _

tü d őb etegségek n él,légzőszervek  hurutos  
idült bronchitis, szam árhurutbajainál ngyinint idült bronchitis, szam arnurut * kfll8uS.M láb-

badozóknál influenza után ajánltatik , Emeli az é tvágyú t, és a t e s t s u h t ,  eltávolítja a
köhögést és a köpetet és megszünteti a/, éjjeli iz z a d á s t. — Kellemes szaga és jé. ize m iatt a gyerm ekek is szeretik. A 
szertárakban fivegenkint 4. -  kor.-ért kaphaté. -  Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel légién ellátva.

F. Hoirmann-La Roelie & Co vegyészeti gyár Haséi (Svájczj
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ségben nem levő párt az önállót csak a 
haladó 67-esek teljes negyvennyolcasodá- 
sával akarhatná. Ez ellen pedig tiltakoz
nak a töredékek és pedig azért, mert lé
nyeg az elv. E haladók is az elvi állás
pontokon lovagolnak, a Kossuth párt is 
előre az elvek feladásának fölmerülhető 
gyanúja ellen küzd és cselekvésének irá
nyát mint faltörő kos megzavarja az, hogy 
a támadás előtt is védekeznie kell, mert 
a konzervatív 67-esek ólálkodása mindjárt 
megütné a nagy dobot, hogy minden csak 
a hatalomra jutás érdekében történt. Azért 
kívánják oly nagyon ott, hol az ő gazdáik 
székelnek, hogy pattantassék ki a koalíció 
végprogrammja. Nem elég anyag van itt 
öt évre, minek egyöntetű elintézésére meg 
van a biztosíték, hogy oly nagyon akar
ják hallani az elveket azok, kiknek semminő 
elvük nem volt, kik mindig csak szolgá
latra készen állottak? A hcgycsuszamiás 
megtörtént, a mit a haladó 67-esek elég
nek tartanak, arra a konzervativek azt 
fogják mondani, elvben mi is ezt akartuk, 
csak később, Ha a jkuszók csúsznak, a 
haladóknak még tovább kell menniök, mert | 
a bővülés nem elvfeladás és az elv nem 
cél, csak álomital.

A magyar hadsereg megteremtése nem 
késhetik, és az átalakítás nagy munkája 
meg kell hogy kezdődjék, mert a munka 
nem elvet, de akaratot kirán. Igazi közös
séget sem mi, sem az osztrák-állam részei 
nem akarnak, akkor minő eredménye lesz 
az oly időleges rendezésnek, mely a mi 
gonosz szellemünk, az elvek harczának 
egymáshoz simulása utján keletkezik. A 
közösség teljes keresztülvitele, mit a tör
vények végrehajtása eredményezne vagyis,
« mit a haladó 67-esek akarnak, szép cél, 
de lehetetlen. Mint közeledést a törvényes 
állapotokhoz elfogadja a Kossuth párt is, 
vagyis alkalmazkodik a koalíció kisebbsé
géhez, mint egy távolabbi cél megvalósí
tásának alkalmas átmenetéhez. Végleges 
rendezés nálunk politikai kérdésekben igy 
soha sincs, mert tudják azt jól, hogy mi

„ S Z A B O L C S "

politikus nemzet vagyunk és csak egy kis 
zavart kell teremteni a pártok gyermekei, 
az elvek között. Ez az a politikai szabad
ság, miből szövetséges társaink gazdasági 
szabadsága, illetve gazdasági erőssége fa
liad. Az önálló vámterülettel megszűnik 
az ő gazdasági erősségük fája, mert a 
mi rémképet festenek ők, hogy kívánni 
fogják odaát is a tüstént való berendez
kedést, nekünk nem rémkép, mert a nagy- 
képüsködólr szerint, ez szegényedésünket 
fogja jelenteni. Nem hiszem, mert már 
szegényebbek nem is lehetünk. Nem fo
gyasztói ők a mi terményeinknek, hanem 
csak ügynökei. A mit tőlünk vásárolnak, 
jó áron külföldre szállítják és ha a szor
galmat az átmeneti büntetéssel kell fel
ébreszteni, nem baj ez nekünk, tanulé
kony nemzet vagyunk és szorgalmunk az 
önállóság gondolata fokozni fogja, mert a 
töröknél, kiknek lustaságából ha át is ra
gadt valami, jutalmazással semmit de bün
tetéssel mindent el lehet érni. Mig a katonai 
kérdések a magyar hadsereget kell hogy 
hozzák, történjék bármi is. a gazdaságiak 
a teljes különállást. A tőke felkeresi a 
mezőgazdákat és ők az iparral szövet
kezve dús kárpótlást nyernek, bármeny
nyire mezőgazda ország vagyunk, a mi
kor a törpe és kisbirtokosok tönkre men
tek, a mikor a közép birtokosok eladósod
tak, a nagybirtokosok kedvéért itt nem 
lehet várni 10— 20  cs több évekig, mert 
ha még igaz volna is, hogy a nagybir
tokos károsodni fog az önfeláldozásnak 
azon neme, mit érdek alapján nyugvó vi
lágrendünk elképzelni már alig tud, szin
tén azt parancsolja, hogy ne habozzanak, 
mert azt fogják az éhezők mondani, hogy 
privilégizált osztályuralmat tartunk fenn. 
He nem igaz, mert ők létesíthetik leg
gyorsabban a gyártelepeket cs ezrek kap
hatnak alkalmazást és nem lesznek kény
telenek megelégedni azzal, hogy e hon 
nekik csak sirgödröt tudott adni. Mikor 
következik el az ideje már annak, hogy 
összefogjon minden tagja e honnak nem

az elvi ellentétek, hanem a mindenütt 
egyesítő munka nagy harcára. Visszafojtva 
várjuk március 20-án, Kossuth gyásznap
ján legnagyobb embereink hangját. Legyen 
e hang méltó a siralvójához és legyen a 
munka riadója mit szelleme megáld.

Az esküdtszék.
A .Szabolcs* múlt hoti számában mén 

figyelemre méltó cikk jelent meg az esküdt
szék működéséről. Magának ez uj intézménv- 
nek s ennélfogva az igazságszolgáltatásnak 
érdekében áll, hogy a közönség ez intézmény 
lényegét, jeleni őségét, fontosságát kellően 
mérlegelje, megértse, s tapasztalásból mond
hatom, hogy cikkíró ur értekezése, kritikája 
az esküdtek körében élénk megbeszélés tár
gyát képezte; mindenesetre hozzájárult az 

| eszmék tisztázásához, s igy az nem volt a 
pusztában hiában elhangzó szózat!

Legyen szabad ezekre vonatkozólag ész
revételeimet megtenni.

A mi azt illeti, hogy az esküdtek tulaj
donképen kegyelmi bíróság tagjainak vélik 
magukat, ez igen súlyos vád, és meggyőző
désem szerint a cikkben említett esetek nem 
alkalmasak az emelt vád alaposságának bizo
nyítására.

Cikkíró ur ugyanis két esetet említ fül, 
midőn a nyíregyházi esküdtszék 2 embert 
emberölésért 2—2 évi börtönbüntetésre ítélt! 
Csakhogy az emberölésnek száz meg száz féle 
esete fordulhat elő ! Egész más elbírálás alá 
esik az, ki embertársát szándékosan öli meg, 
mint az, a ki gondatlansága, vigyázatlansága 
folytán okozza más halálát. Különös elbírálás 
alá esik a cselekmény akkor, ha a tettes va
lakinek határozott és komoly kívánsága által 
biratott arra, hogy öt megölje.

A szándékos emberölés büntette a Btkv. 
279 §-a szerint 10 évtől 15 évig terjedhető 
fegyházzal, a gondatlanság által okozott halál 
a 290 §. szerint 3 évi fogházzal, mig a leg
utóbb említett szándékos emberölés büntetet 
a 282 §. szerint 3 évig terjedhető börtönnel 
büntetendő.

Miután az esküdtek verdiktje szerint 
mind a két eiitólt tettes a legutóbb említett 
bűncselekményben mondatott ki bűnösnek, 
miután a tettesek a tett elkövetése idejében 
csak 18 évesek voltak, az pedig, hogy elha
tározásukat valamely nemtelen indulat vezó- 

! relto volna egyáltalán nem lett bizonyítva,

két elfú, az idők zivatarja, nőm lesz az Is
tennek soha több magyarja.* És előtermet- 
tek a veszélyben forgó haza védőimére a 
csaták hősei, a védelmezendő nópjog baj
nokai, akik tegnap még békés polgárok, 
munkás szelíd családapák voltak, másnap 
már kiáltották a tüzpróbát és mint felbőszült 
roszlánok tiporták le a reánk támadó nyo
morult zsoldosokat. Es lön „kard villámlása, 
ágyudörgés, vlérpatak, égő fáklya, véres 
zászló, Öldöklő s leölt hadak" A magyar 
fegyverek nyomában a diadal járt mert az 
igaz ügy iránt való lelkesedés tüze, a haza- 
szeretet izzó lángja hevitette a kebleket. 
És Budavár ormain ott lengett a felszabadító 
magyar honvédségnek diadalmi zászlója.

De oh szörnyű fordulat, a megvert osz
trák hadaknak segítségére siet a most szin
tén immár csúfosan megtépázott orosz ko
losszus és gyászba borul a magyarság látó
határa „ A nap és hold elsötétülnek és a 
csillagok fénye elhomályosodik" emlékedre, 
világosi katasztrófa. Vajha sohasem hallotta 
volna fülünk a rettenetes végzet szavait: vea 
victis, jaj a legyőzőiteknek, jaj volt ekkor a 
magyar nemzetnek is és „Ilunia ismét nyö
gött letiporva.* A szokszor megvert és bá
mulatosan gyáva osztrák vozérek hősöknek 
bizonyultak abban, hogy mikópen ontsák

bosszút lihegő haragjuknak gyilkoló meny
köveit logjobbjainkra. És erre következének 
azok az esztendők, amelyekben „az okos el
hallgatott mert igen rossz idők voltak azok." 
Kezdődtek az önkényuralom komor évei, a 
bús éjszaka hallotti csöndje, mórt „hosszú, 
nohéz, sötét lön akkor éjünk, nyugalma egy 
álarcozott halál." Ih mi tűrtünk a tragikus 
hős fájdalmával és tiszteletre méltó, részvé
tet gerjesztő szenvedésével, mint egykor 
Marius Karthágó romjai önmagába mólyedten 
búslakodott, úgy mi is csak befelé sírtuk 
égető könnyein’ ', elnémult a vidám dal 
zengése és mint a zsidók Bábel vizei mellett, 
úgy mi is a szomorú fűzfákra akasztottuk 
hárfáinkat. A rongó honfi bú és a titkolt 
hazaszeretet lobogó mécse virrasztóit csak 
ebben a bánatos éjszakában és beköszöntött 
a 18 évi rabság. Az idők változata és a 
nemzet szívós kitartása meghozta végre a 
kiegyezést, amely a mai kornak hajnal hasa
dását jelentette és ha az abszolutizmus nyo
morúságait, némelyek )rzasztó árnak tekin
tették a szabadságharc dicsőségéért „emle
getve a martyrok nevét, a hazafiak sanyar
gatását börtönben és számkivetósben, a há
ború anyagi kárait s a németek buta kormányát 
mely az egész országot börtönné változtatta. 
Ezek mellett elfelejtették, hogy a nemzet

megifjodott erővel kelt ki a vérfürdőből 
hogy a vértanuk pálmája, a haza dicsősé
gére vált, hogy a börtön, a száműzés, a kí
nok a nemzet engesztelő áldozatává lettek, 
s hogy a nép ezen időkben megbünhödte a 
múltnak minden vétkeit." (Pulszky É. és K. 
345.) Mert nagy átalakulások csak nagy ráz- 
kódtatás árán szerezhetők meg, amelyben az 
elhintett mag látszólag elvesz, hogy azután 
kedvezőbb időjárás mellett, a szeretet nap
fényében, az áldás esőjének hullásánál ki
keljen / belőle a remélt gyümölcsök termő 
fája. És ha félni kellett, hogy a magyart 
megemészti a pusztító tűznek a lángja, most 
láthatjuk, hogy ez a folyamat mintegy meg
valósulása a regének, amely szerint a phönix 
madárnak fészkiből ezer óv múltán tűz csap 
ki, amely elhamvasztja öt, de a hamvakból 
megújultan támad ismét fel, hogy újabb ezer 
évig éljen, vajha ez volna a sorsa a magyar 
nemzetnek is.

Látjuk tehát polgártársak, hogy a mai 
nap megünneplését, amely bennünket össze
hozott, nem a betanított emberi parancsszó
nak való szokásszerü engedelmesség sugalja, 
nem a papirosra rótt törvény írja azt nekünk 
elő, hanem isteni szellemnek lelkünk lelké
ben visszhangzó szózata int, buzdít, lelkesít 
bennünket arra, hogy áldozzunk azok emló-
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néifogva a kiszabott 2—2 évi börtönbün
tetés a bűnösség fokával arányban áll, s túl 
enyhének nem tekinthető.

' Tapasztalatom szerint a nyíregyházi es- 
kiidtszék eddig kifogástalanul működött, vor- 
dík'jei alapján igen sokszor lett kiszabva 
s_Í0 évi fegyház, sót még ennél súlyosabb 
büntetés is.

Az országban általában azt lehet consta- 
tálni, hogy egyes nagyon ritka esettől elte
kintve, panasz nem merült föl a hozott ver- 
dictek’ellen. Az tény, hogy az esküdtek kö- 
zett a kevésbbé müveitek könnyebben be
folyásolhatók a vádlott szimpathikus vagy an- 
tipáthikus viselkedése, sőt néha üres phrázi- 
,0k által. Ezen a téren az általános művelő
dés emelkedése fog segíteni a sporadikusan 
előforduló bajon, addig is szükséges, hogy a 
selectis, az esküdtek megvalasztása fokozot
tabb gonddal eszközöltessék.

Megemlítésre méltónak és kiemelendő
nek Startom azt a kétségtelen tényt, hogy az 
esküdtbiráskodás behozatala óta a „halálbün
tetés “ végrehajtása emelkedett, s igy a bün
tetés ecvik főcéljának az elrettentésnek foko
zottabb" mértékben kellene érvényesülni.

Az esküdtszék mint emberi mű tökéle
tességre nem tarthat számot, de esetleges 
hátrányai mellett nemcsak büntető politikai 
szempontból, de főleg hazánkban politikai 
s z e m p o n tb ó l ,  a szabadság, a magyarság szem
pontjából mint jelentékeny vívmány meg
becsülendő. Azt jelenti, hogy a nép közvet
lenül részt vesz az államhatalom egyik fő- 
fontosságu functiojának, t, i. a bírói hatalom 
gyakorlásában, és pedig nem úgy mint a 
törvényhozás és közigazgatásban — erre meg
választott képviselők és (választott) hivatal
nokok által, hanem a bírói hatalmat maga a 
nép közvetlenül gyakorolja.

A szabad Angliából indult ki ez intéz
mény hóditó útjára, Amerikában, Franciaor
szágban meghonosodott, elterjedt Európában, 
természetesen kivéve Orosz-, Törökországot 
s néhány kisebb balkáni államot, a melyekben 
a kultúra fejlődésével s a népszabadság ér
vényesülésével előreláthatólag az esküdtszék 
intézményét is életbe fogják léptetni.

Dr. Z inner Samu.

Március 15.
Nincs nép, mely szebben, lángolóbb 

hévvel tudna lelkesedni, rajongani, mint 
a magyar. Egy sz ó : a legnagyobb, a 
legdicsöbb, a Haza; egy-egy név, amely

ragyogó, tüzes fényével irta be magát 
minden magyar sz ív  mélyébe: Rákóczy, 
Kossuth, Széchényi egy rövid pillanat 
alatt milliók és milliók lelkét hozza szi
laj rezgésbe, lázba. Egy ily dicső névvel i 
ajakén a legnagyobb veszedelemmel is I 
szembe néz. Félelmet, csüggedést, rette
gést nem ismer, mert e neveken épült 

I fel a szabad haza. Az a nép. melynek 
: lelkét igy gyújtja nemes lángra nagyjai

nak emlékezete, az a nép örökéletü, az 
vakmerőén tud szemébe nézni a sors 

1 vad haragjának is és győznie kell.
Nemzeti nagy ünnepségeink közül 

I egyik sem szebb, dicsőbb, ragyogóbb, 
i mint Március Idusa, az a nap, melynek 
j hajnalán először szórta sugarait az ujjá- 
i ébredés vakító fenyő. A legszebb rózsatő 

fakadt ki ezelőtt 57 esztendővel március 
idusának reggelén a nemzet szivéből. 
Három vérpiros, csodás virágot termett 
e rózsató: a Szabadság, Egyenlőség, • 
Testvériség rózsáját. Vakító fényben 
csillogtak rajta a harmatcseppek. Talán 
ama nagyok és dicsők örömkönyei vol- 1 
tak ezek a harmatcseppek, kiknek fe
lettünk lebegő szellemei már azt hihették, 
hogy a magyar részére nincs többé meg
újhodás, feltámadás.

És feltámadtunk. És azok lettünk, j 
akik voltunk ezer esztendő előtt: nagyok, ! 
rettenthetetlenek, félelmetesek. Egy be
lülről kiinduló fejlődés teremtette meg a j 
feltámadás nagy eszméjét. Holtnak hitt 
bennünket a világ, pedig csak csügged
tek, tétlenek voltúnk. Az elnyomatás fáj
dalmas keserűsége feküdt a nemzet szi
vén, amelynek rejtelmes belsejében ott 
él a jövő erejének forrása. Márciusnak 
Idusán felszakadt a s z í v  burka és lobogó 
tűzzel lépett ki az elkeseredés bástyái 
mögül a szent láng, az erő hatalma. A 
nemzet lelke kiáltott és egyetlen kiáltá
sára leomlottak a múltak nehéz zord 
bilincsei. Szabad lett, egyenlő lett, test
vér lett minden magyar!

A nemzeti feltámadás ünnepnapja a 
a legszebb, a legnagyobb, legmagaszto- 
sabb ünnep!

Városunk hazafias polgársága, mi
ként minden évben, úgy most is lelke
sedéssel ünnepelt. Kora reggel lobogó- 
diszt öltött az egész város. Még oly 
középületeken is láttuk a trikolórt melyen 
eddig az feltűnően hiányzott. (Mint pl. az 
igazságügyi palotán.) De nemcsak a há
zak ormain a játszi szellő által lengetett 
zászlók hirdették, hogy nagy napja van 
ma a magyarnak. Meglátszott az minden 
arcon. Ünnepelt a városnak apraja-nagyja, 
az iskola, testület, egylet, a város pol
gársága, mindenki. Ügy, hogy teljesen 
lehetetlen volt az eznap a városunkban 
rendezett minden ünnepélyen résztvenni.

Az egyes ünnepélyekről:
A polgárság.

Félhárom tájban már csaknem megtelt 
a városház-udvara intelligens közönséggel, úgy 
hogy a később érkezőknek alig lehetett he
lyet szorítani. Megjelentek az egyesületek 
saját zászlóik alatt. Ott láttuk az iskolákat is. 
Megnyitóként a városi dalegylet a Hymnust 
adta elő a nála megszokott hibátlansággal és 
szépséggel. — Májerszky Béla mondta a meg
nyitó beszédet, messze csengő hangon: ki
fejtette, hogy az 57 éves évfordulót vallás, 
rang és születésre való tekintet nélkül kell 
megűlni. Az 1848. március 15-ikót csak pár 
nap eseménye hozta létre és mégis 300 év
nek a mulasztását hozta helyre. A 60,000 ne
mes helyott egyszerre lő millió polgár lett. 
Leomlottak a válaszfalak és a közös édes
anya, a haza egyforma szeretettel ölelte keb
lére gyermekeit, hogy azok aztán egyforma 
kötelességtudással lépjenek érte a síkra. Soha 
sem volt talán annyira szükség az egyet
értésre, mint ma, ki tudja, mit hoz a jövő. 
Kívánja, hogy minden magyart az lelkesítsen: 
A haza mindenek előtt. Üdvözli a megjelen
teket (élénk éljenzés). — ür. Bartók Jenő 
volt az ünnepi szónok. Hosszú beszédjét ki
vonatosan a következőkben adjuk: A termé
szet uj ólotre ébredt és ugyanekkor tartja a 
nemzet újjászületésének évfordulóját. A virá
gokkal egyidejűleg uj vágy, uj remény kél 
a szivekben is. 57 óv tanulságainak figye- 
lembe vételével ítélhetjük ma meg 1848. márc. 
15-ikót. Ez a nap nem a harcok kezdetét 
jelzi, hanem a békés reformok befejezését. 
A régi Magyarország tespedésbe volt és csak 
a múltak dicsőségein busongott. Társadalmi, 
ipari, gazdasági és kereskedelmi tekintetben 
fejletlen volt az ország. Kasztokra volt osztva 
hazánk. A nemes nem dolgozott, mert a

kének érzéseink oltárán, akiket haló poruk
ban sem tekintünk magunktól elváltaknak, : 
mert megvan köztünk és a nagy idők meg- 
dicsóült bajnokai között a lelki kapcsolat, 
mibennünk is felujul az a lelkesülós az a fel
buzdulás és benső szent gerjedelem, amely 
őket hevítette. Bennünk is ól a szabadság, 
az egyenlőség, a testvériség eszméje bevésve 
szivünk táblájára és mi is tudjuk szeretni 
hazánkat, ezt a vérrel áztatott földet, amely
nek minden röge szent és kedves előttünk, a ; 
három bérc és négy folyam honát, amelyet j 
elődeink sírja megszentel, amelynek függőt- j 
lenségeért és szabadságáért, boldogulásáért 
és nagyságáért lüktet ami vórünknok minden 
csöppje. Ahol szebbnok látszik nekünk a he
gyei kéksége, kedvesebbnek a madarak dala, 
üdébbnek a csermely csobogásé és eny
hébbnek az alkonyi szellő lenge fuvalma. 
Oh a hon szerelme nem üres szólam, nem 
hazug koholmány, hanem egy isteni érzelme 
a kebelnek, magasztosult gerjodolmo a szív
nek, „messze jártam másutt is volt jódolgom, 
hej de szivem csak az mondja jobb otthon."
A görög mythilogia sokat hányatott Odysseu- 
sének szivében sem aludt ki a honvágy,

amikor teljes gyönyörűség lágy ölóhon nyu
godott is távol hazájától, mégis naponkint 
sírva ült a sokzugásu tenger partján, a mesz- 
szeségbo vesző látóhatáron a füstöt kerosvo 
szemével, amely házának tűzhelyéről feléje 
száll.

A haza azon hely, molyon magunkat 
szabadoknak érezhetjük, melyben hasonlókat 
találunk, melynek története dicsőségünk, vi
rágozása boldogságunk, jövője reményünk, 
— — — hol idegeneknek nem tartatunk és 
hol nincs olyan hivatás, olyan életmód, ame
lyet legalábá remélnünk no lehetne. (Eötvös.)

De épen a márciusi napok emlóko buz
dítson bennünket arra, hogy a hazát no csak 
szavakkal, szerossük, hanem tettekkel mun
kálkodjunk annak javára. Mindnyájan töre
kedjünk legjobb képességeinket kifejteni, 
hogy a szabadság időjén, a nyugalom áldá
sainak közepette no fajuljon el bennünk, a 
népok boldogulásának másik két feltétele, az 
egyenlőség és a testvériség sem. Irtsuk ki 
magunkból a gyülületet és a gőg sziszegő 
kígyóját, itt ne romboljunk, hanem építsünk. 
Olvadjon tel minden érdek, minden törokvós 
és minden arnyalata a meggyőződésnek, a

haza közösségének érzetében. A társadalmi, 
a vallásos formák kiilönfólesógében legyen 
ott az állandó és maradandó lényeg, mely e 
hazának a fiait egybekapcsolja. Mert ha most 
visszapillantunk a letűnt időkre és mai álla
potainkat összehasonlítjuk az akkori esemé
nyekkel, úgy a mai pillanat válsága is azt 
mutatja, hogy a márciusi napok küzdelmei 
még nem szűntek meg teljesen és az akkori 
mozgalmak hullámverése egészen napjainkig 
elér. De a mostani küzdőimok is megmu
tatták, hogy a magyar, ha alkotmányát ve
szélyeztetettnek képzeli, most is fellángol 
benno a függetlenség érzése és tud is, akar 
is cselekedni. De ismétlem, most ne a há
borúra egyengessük ujjainkat, hanem a se
rény munkára, vegyük elő ismét a vasat, 
amelyet egykor mint rabláncot csörgettünk, 
amelyet mint kardot villogtattunk, avval 
most mint ekével szántsuk a barázdákat, gon
dozzuk lelkünk talaját és akkor az évenként 
megújuló, már a természet ébredése által is 
az álomból való felocsudást jelkópzö március 
idusán, szabadság, dicsőség, jólét és boldog
ság fogja köszöntem a magyart, éljen a 
haza ! ! !

Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám.

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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jobbágynak volt az a kötelessége, a jobbágy 
sem, mivel nem ó élvezte munkájának gyü
mölcsét. Ilyen körülmények között a köz- 
ügyeket idegen államból igazgatták, egyedül 
a helyi érdekekben volt meg az önkormány
zat. Olyan volt hazánk, mint egy nagy temető, 
mely azonban a jövő csiráját hordta magában. 
Széchényi volt az első, aki a múltak bűnét 
a nemzetnek szemébe mondta. A kiváltságos 
osztály jogairól lemondott. A politikai refor
mok keresztül vitettek, a sajtószabadság, a 
parlamenti alkotmány, törvény előtti egyen
lőség biztosítva lett. Kossuth nemcsak kard
dal biztosította nemzetünk érdekeit, de az 
1848. évi törvénycikkekben is. Dicső korszak 
volt az, melyet a honvédek vérükkel pecsé
teltek meg. Büszkeséggel tekinthetünk vissza 
márc. 15-óre és az azt követő szabadság- 
harcra. Merítsünk biztatást a múltból a jövőre 
nézve a jelenlegi, a honfi sziveket megpróbáló 
időben is. Isten áldását kérte a hazára (éljen
zés). — A dalegylet a „Talpra magyar‘-t éne
kelte el érzéssel. — Ezután dr. Szabó László 
szavalta el nagy tetszéssel találkozó és tárca
rovatunkban olvasható versét. — Koszorús 
dalárdánk a Szózat éneklésével fojozto be az 
ünnepélyt. Végül Májorszky Béla köszönetét 
mondott a megjelenésért és a haza javára 
való munkálkodásra, a szabadság, egyenlőség 
és testvériség jelszavainak a szivekbe való 
bevésésére kérte búcsúzóul a nagy közönséget.

Főgimnázium.
Díszes közönség gyűlt össze a főgimná

ziumban is, amely megtöltötte a nagytermet. 
A Ilymnusnak a fögimn. dalkör által érzéssel 
való elónoklóse után a „Talpra magyar“-t 
szavalta el remekül Ferlicska Kálmán Vili.
o. t. Ünnepi beszédet Dibáczy József VII. o. t, 
tartott és ügyesen fejtette ki a nap jelentő
ségét. A Kossuth-alapitványi pályázatból a 
jelentést Zimmermann Rezső tanár olvasta fel. 
Ezután következett a pályadijnak dr. Meskó 
László által való átadása, mire a szerző: 
B a r t o s  M i h á l y  olvasott fel mulatót 
ügyesen megszerkesztett munkájából. A VH-ik 
pontot Bartos Mihály szavalata képezte, aki 
jutalmazott ünnepi költeményét nagy hatás 
mellett adta elő, A „Talpra magyarénak a 
dalkör által való hibátlan öléneklóse után ért 
véget a szépen sikerült ünnepély.

A polgári leány iskola 
impozáns és fényes ünnepély keretében ülte 
meg a dicsfónynyol övezett nap emlékét. Az 
előkelő díszes közönség zsúfolásig megtöltötte 
az evang. népiskola dísztermet, hogy gyö
nyörködjön a minden ízében sikerült ünne
pély lefolyásában. A gazdag műsor minden 
egyes pontja után felzugott a szép szavalás 
által előidézett lelkes tapsvihar. Meg is ér
demelte azt a szereplők mindegyike, kikről 
úgy együttesen, mint ogyenkint csak elisme
rőleg nyilatkozhatunk. Különösen Kiár Marcsa
IV. oszt. növendék kapott sok taposot, ki 
„Magyar nők a szabadságharcban" c. dolgo 
zatát olvasta fel nagy sikerrel A lel
kes taps, melyet kapott szolgáljon buzdításul 
a korához képes meglepőon ügyes tollú 
leánykának, kinek felolvasott dolgozata jó
val túlszárnyalja a szokott iskolai dol
gozatok, nívóját. Az ünnepély sikere csak 
öregbiti azt a jóhirnevet, melynek a leány 
iskola örveod. Az ünnepély szépen előada- 
tott szózattal kezdődött. A műsor többi szá
mai is remekül sikerültek.

Az Iparos Olvasókör és Ipar testület 
egyleti helyiségükben tartották meg együtte
sen az emlékünnepet. Zsuffolásig megtelt a 
nagyterem a tagokkal és az érdeklődőkkel. 
A Hymnust a vegyeskar jól adta elő. Stoller 
Ferenc örömének adott kifejezést a szép 
számban való megjelenésért és a márciusi 
eszmék folyton szem előtt való tartására kérte 
a hallgatóságot. Beszedet tetszéssel fogadták. 
Az ünnepi beszédet Geduly Henrik tartotta 
és ékes szólásával mindvégig lebilincselte a 
jelenlévők figyelmét. Remek beszédét mai 
számunk egész terjedelmében hozza. Ezután 
hatásosan szavaltak: Propper Ede, Kőszegi 
József és Beregi Dezső, Rendkívül tetszett a 
flagymási Ilonka és Propper Sándorka gyer
mek szereplők verselése is. A bezáró beszédet 
Kéry József iparos olvasóköri elnök tartotta. 
Röviden összegezte az ünnepélyen hangozta
tott magasztos eszméket, azok ápolására, az 
1848-as félistenek megbecsülésére kérte a
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hallgatóságot. Végezetül megköszönte a meleg 
érdeklődési és azon kívánságának adott ki
fejezést, hogy minden évben, soha nem lan
kadó lelkesedéssel ünnepeljék meg az iparo
sok és Nyíregyháza város más polgárai a 
nagy nap évfordulóját. Befejezésül a vegyes 
kar a Szózatot nagy hatás elérése mellett éne
kelte el. Az ünnepély után közvacsora volt, 
melyen 200—210-en vettek részt és felköszön
tőkben nem volt hiány.

A „ Kereskedö-Ifjak Egylete^ 
magas színvonalú ünnepély keretében ülte 
meg Március Idusát. Az egylet tagjai teljes 
számban és városunk előkelőségei közül szá
mosán — mint vendégek — jelentek meg, 
hogy meghallgassák Dr. Silberfeld hitszónok I 
költői szárnyalásu ünnepi beszédét. A fiatal I 
rabbi már több Ízben adta fényes tanujelót 
nagy szónoki képességének, most ünnepi szó
noklatával kivívta magának Nyíregyházán a 
„Klassikus szónok* jelzőt. A hallgatóság mind
végig tomboló lelkesedéssel kísérte az ideális 
lelkű, hazafias érzelmű, aranyszáju szónok 
beszédjét. Nagy, nemes gyönyörtől estek el. 
kik ezt nem hallották. Kárpótlásul tárcarova
tunkban adjuk a beszédét. A műsor második 
pontja a Beregi Dezső szavalata volt, moly 
méltón illeszkodott az ünnepély keretébe. A 
szó teljes órtolmáben jól szaval. A hallgató
ság zajos tetszéssel honorálta szavalatát. Az 
ünnepély befejeztével Groák Ödön elnök ven
dégül látta az egész közönséget, mely vig 
poharazás közben, a toasztok egész serogóvel 
fűszerezve, (melyből jutott az olnöknok, az 
ünnepi szónoknak, a vendégeknek, a vendég
fogadó egyletnek, az egylet tagjainak stb. 
szóval: az ottlovok közül senki sem maradt 
szárazon) a késő éjjeli, illetve kora hajnali 
órákig maradt együtt a legvidámabb hangu
latban. Nagyban omelto az ünnepély szepsó- j 
gót a Lyachovits Sándor vezetése alatt köz- i 
remüködötl ifjúsági dalkör, amely több ízben 
nagy hatást érve működött közre. Összegezve 
a fentieket: a Kereskedő Ifjak Egylete min
den izében sikerült ünnopólyt rendezett.

Az iparos-ifjak egyletében 
Dokupil Gyula mondott talpraesett megnyitót, 
moly után Szabó Pál tartott nagy történelmi 
ismorotro valló beszédet. Kazimir Károly a 
Talpra inagyar-t szavalta el gyujtóan. „Már
cius lő* verset Suhanesz Jenő adta elő ügye
sen. Bajdik István az „Előre“-t, Steinberger 
Ignác pedig „A legszebb nap“-ot szavalta he
lyes hanghordozással. Zsigái Boriskában min- j 
dig több tehetséget láttunk megnyilatkozni, ! 

I most a „Rab* elszavalásával nagyban járult 
1 hozzá az estély sikeréhez. 1848. márc. 15. 

cimü verset Kaszás György szavalta el tet
széssel találkozóan. Kis Andor megköszönte 

[ a hallgatóságnak a megjelenését és a hazafias 
j eszmék ápolását ajánlotta. Az ünnepély ki- 
j tűnőén sikerült, a torom zsuffolásig tolt meg. 
j A közvacsorán dr. Ferlicska Kálmán elnöklete 
i alatt, mintegy (50-an vettek részt.

A szociul-ilcmokraták 
az „Otthon* helyiségében gyűltek összo, hogy 
megünnepeljék a nagy napot, melyen a „Sza
badság ! Egyenlőség ! Testvériség !“ eszméje 
diadalra jutott. Az „Otthon* termeit zsúfolásig 
megtöltötte a nagyszámú közönség, — kik 
között sok volt a munkásnő is, — hogy zajos 
lelkesedéssel honorálja a szónokokat, szava- 
lókat. Nagyon kedves jelenet volt, midőn a 
4 éves kis Bajdik Annuska egy asztalra fel
állva olszavalta a „Talpra Magyart!“ Porco
kig tartó tapsot, nagyon sok csókot és egy 
csokor virágot kapott — egy nem szocialista 
úri ombortöl — e liliputi olvtársnö. Valósá
gos beszéd és szavalat árban úsztak az ün
neplők. Igazán csak dicsóróleg lehet följe
gyezni, hogy egy-ogy egyszerű munkás csak 
úgy öntötte magából a hazafias versek egész 
garmadáját. A szereplők közül kitűnt Simo- 
nics József, de különösen Kazimir Károly, ki 
Kúton Benőni „Mesiásl* czimü, drámai köl
teményének kitűnő elszavalásával szűnni 
nem akaró viharos tapsot aratott. A te*jes 
műsort nagy terjedelmű volta miatt nőm ad
hatjuk le.

Az ág. evang. népiskola 
impozáns módon ünnepelte meg a dicső na
pot, nagyszámú előkelő közönség jelenlóté- 

; ben. Az ünnepély lefolyása: 1. Himnusz 
i énekelte a tanuló sereg. 2. „Talpra magyar.*

Szavalta: Propper Sándor. 3. Alkalmi beszéd: 
Stoffan Lajos. 4 Talpra magyar. Énekelte : a 
vegyes kar. 5. Szavalatok: Előre: Kopcsó 
János. A legszebb nap : Pivnyik Tstván. Mi a 
haza: Márkus Ferenc. A gólyához: Sípos 
Ferenc, Kossuth Lajos sírja : Budaházy László. 
Kik voltak a honvédek: Porubszky György. 
A Szabadsághoz: Gross Judit. A magyar 
nők régen : Dutrik Mária és Merkoszki Róza. 
Gondolatok március 15-én: Rúzsa Erzsi. A 
magyar ifjúsághoz: Kubacska Ilon. Egri lá
nyok Szalai Lili. Honszerelem: Szita Etelka. 
Ha magyar vagy: Rotaridesz Irén. A magyar 
szó Farkas Étel. 6. Zárszó/ Paulik János 
iskolaszóki elnök. 7. Szózat: Énekelte a tanuló 
ifjúság.

Ev. ref. egyház és iskola 
a templomban tartotta meg ünnepélyét. A 
gyülekezet áhítattal énekelte el bevezetés
ként a Hymnust, mely után remek imát mon
dott dr. Bartók Jenő lelkész. Szabó Pál ig. 
tanító tartotta az alkalmi beszédet és ügye
sen fejtette ki a nap nagy jelentőségét. Tóth 
Kálmán „Előre* cimü versét Pataki Anna IV.
0. t. ifjú tűzzel szavalta el. Lukács Ödön : 
„Március 15“ ót Király Imre jól adta elő. Tied 
vagyok, tied hazám*-nak a gyermekkar által 
hibátlanul való előadása után a Talpra ma
gyart szavalta el Fráter Iván V. o. t. hatá
sosan. Végezetül a gyülekezet a Szózatot éne
kelte el.

A róm. kath. iskola 
tanítói kara megfelelő teremmel nem rendel
kezett s ez okból minden osztályban a tanító 
külün magyarázta meg és méltatta a március 
15-ödikónek magasztos eseményeit. Hazafias 
dalokat énekeltek a növendékek tanítóik be
széde előtt és után. A felsőbb osztályokban 
a tanulók ügyes szavalatokkal emelték az 
ünnepély szépségét.

Az izr. népiskola 
is — szokásához híven — kivette részét a 
a nagy nap ünnepléséből. Az ünnepi beszédet 
Kohn tanitónó tartotta. Az ünnepély lefolyása :
1. Hymnus, előadta az énekkar. 2. A rab gólya 
Aranytól szavalja: Mandel Anna, 3. Iskoiai 
ünnepély, Gáspártól szavalja Salzburg Berta,
4. Ünnepi beszéd, tartotta: Kohn Lajosnó 
tanítónő, 5. Nemzeti dal, Petőfitől szavalta Sar- 
kadi István, 6. Március Idusa, Kúton Benőm
től, szavalta: Jakobovics Matiid, 7. Mi a haza, 
Pósától, szavalta: Liener Zoltán, 8. Szózat, 
énekli: a gyermekkar. Az ünnepély szép
számú közönség előtt folyt le.

A gór. kath, népiskolában. 
lefolyt ünnepélyen ünnepi beszédet mondott 
Iváncsó Emma tanítónő és Varga György 
tanító, szavaltak: Szohozsa László és Ma
linyák Mihály tanulók.

Kemecse község.
Kemecse község lakossága ezideig a 

március 15-ót úgy ünnepelte meg, hogy az
nap reggel a református templomban meg- 
hallgatta a lelkész beszédét, egy pár iskoiás 
gyermek szavalatát s aztán elment haza anél
kül, hogy o nagy napon lelkesedésének kü
lönösebb kifejezést adott volna. A hazaíiság- 
gal és szabadság iránti molog szeretettel telt 
polgárság azonban ez idén ezzel nem elége
dett meg, hanem maga is részt kívánt az 
ünnepélyből s elhatározta, hogy az ünnepólvt 
az eddigi szokásoktól eltérően délután tartja 
meg. Volt is láttatja az ünnepély áttételének, 
amennyiben ott volt azon Komecse község 
csaknem összes lakossága. A meg nem jelen
tek valóban sajnálhatják távolmaradásukat, 
mert a hazafias lelkesedés valóban olfeledhot- 
lonné tette a napot. Az ünnepély sorrendje 
a következő volt. Gyülekezés a község piac 
terén, innen zeneszó mellett példás rendben 
vounlt a polgárság a Kossuth-szoborhoz, hol 
első a kemecsoi polgárok dalárdájának énoko 
volt, ezután az ünnepély kiemelkedő része, 
Vitéz Ignác ref. lelkész hatásos és remek elő
adással tartott ünnepi beszéde következett, 
melynek befejoztévol Juhász Ferenc és Csó- 
pán István gyújtó szavalata omelte még az 
ünnepély fényét s végül a dalárda éneke 
berekosztetto azt. A szobortól a község főbb 
utcáin hazafias dalok éneklése és zeneszó 
mellett vonult a polgárság ismét a legnagyobb 
rendben kiinduló helyére, honnan szivében 
kiki lelkesedéssel öltéivé távozott haza. Este 
a nagyvendóglőben társas vacsora volt, me
lyen a polgárok szine-java részt vett s az
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éjféli órákig éltette együtt a hazát és sza
badságot szebbnél-szebb fel köszöntők mellett.

A kassai m. k. állami ifj. ipariskola 
önképző köre is kitünően sikerült emlék
ünnepet tartott. Az egész Európában olsö- 
,ndü hírnévre szert tett ezen intézet tanulói 

között sok a Szabolcs megyei is. A műsort 
a következőkben adjuk: 1. llynmus (előadta 
Ifi. dalkor) 2. Ünnepi beszéd (Jutov Lajos ifj. 
elnök). 3. márc. 15. költ. (Csernik András). 
4. Édes apám költ. (Nagy Dezső). 5. Magyar 
nóták, vonós ötös (Nagy Béla, Csíki Ernő, 
Keller Ernő, Kovács János és Neuinan Ala- 
üar). 6. Alkalmi beszéd (llontye Miklós). 7. 
Nemzeti dal (ifj. dalkör). 8. Szent nyomok 
költ. (Wintor Károly). í). A vén cigány melód. 
(Goldberger Sándor). 10. Magyar népdalok 
ptj. dalkor). 11. Zárszó (Ignáth Zsigmond). 12. 
Szózat (ifj. dalkör). A programm minden 
p0ntja nagy hatást ért el es a szereplők va
lóságos ünneplésnek voltak kitéve.

Kisebb ünnepélyek 
Ezoken kívül ünnepélyt tartott a leány in- 
ternátus, a nóipariskola és városunkban 
lévő azonban helyszűke miatt fel nem so
rolható többi intézet és egyesület is. Az 
0,ryes ünnepélyek lefolyása után a Korona szál
lodában gyülekezett össze városunk polgár
sága rang és felekezeti különbség nélkül 
ahol 350—40U-an lehettek együtt. A felkö
szöntök egymást érték és megyénk, vala
mim városunk vezér férfiúira, az egyesült 
ellenzékre a 48-as honvédekre mondot
tak lelkes szónokiatoklatokat. Nyíregyházán 
soha sem volt olyan lolkos a hangulat mint 
most. Nagyon sok olyan köz és magán épü
leten volt most zászló melyre máskor politi
kai okok miat nem tűzték azt ki. De az 
eeresz vármegye szokatlan hévvel és meleg
séggel ünnepelt, alig van község, ahonnan 
értesítést ne kaptunk volna a nagy nap év
fordulójának méltó megtartásáról.

Emlékbeszéd.
T.ir:. Goduly H en rik  ág. ov. leik. az ip.-uU'stilletben.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
Az a magasztos történet, a melynek 

omlókén mindon magyar szívben kigyúl a 
honfiúi hála és kegyelot érzése, — 1848 
március 15-ének története ma már oly ismerős, 
hogy az események részletes felsorolása o 
helyen legalább, a hol értelmes honfiak ülnok, 
teljesen szükségtelen. Ott ól az ma már min
don magyar szívben, mint a legszentebb hagyo-

a melvet apák fiáknak, auyák leányaik
nak adnak át, hogy a magyar szabadság 
mííí: teso napját már -a zsenge gyermekkor 
is boldog derűvel köszöntse.

Nem részleteket fogok hát én se Önök
nek felsorolni, de igyekszom belehatolni a 
magyar szív hazafias mélységűibe és kimu
tatni, hogy ennek, ha csak a nemzeti törté
nelem géniusza maga-magát nem akarta volna 
megtagadni, igy k e l l e t t  történnie.

* **
A természetben, mikor az éjszaka lobo- 

C'átoíta sötét szárnyait és mindent betakart 
velők, új nap költő előtt letűnik minden 
csillag, elvész a hold sáppadt fénye is : csak 
eyy csillag virruset állhatatosan tovább, csak 
egy nem tér pihenőre mindaddig, míg csak 
a napnak nem adja át az égbolt feletti ural
mat: és ez a tündöklő hajnalcsillag!

A népok életében is a zsarnokság ki
terjesztett sötét szárnyai dacára, a nemzeti 
‘ót minden csillagának sötétbe merülése da
cara ott virraszt ogy-egy hajnalcsillag, a 
“'gyök élő lelkiismerote, a próféta-lelkek, jó- 

k, költők, nagy nópvezórek ihletett szelleme, 
j :k óbrontartják a nemzeti érzést és a jobb 

k reménye fényét elhamvadni nem en
gedik.,

Áldhatjuk a Gondviselést, hogy hazánk 
egére is küldött ily fényes hajnalcsillagot, nem 
is ogyot, de sokat, s hogy ezek a nagyok, 
<zck a dicsők a nemzet élő leikéből nem enged
ők kialudni a legszebb eszményeket, buzdítottak, 
lelkesítettek, 1848 március 15-e által meg
teremtették a magyar népszabadság új haj
nalát — és a mikor másként nőm ment: élére

álltak a hadakozó nemzetnok is, elsők voltak 
odakünn, a véres harcmezőn is.

* **
A véres harcmezőn ! . . . , Óh, lelkem 

úgy elmereng, úgy felmagasztosúl, ha erre 
gondolok. Es gondolataimban, boldog meren
gésemben nem engedőm háborgattatni magam 
a törpo utókor gyáva bírálatával.

Mindig mosolygok azon az erőlködésen, 
a mely a Becs felé hajlongok részéről jelent
kezik, a midőn az 1848-as és 49-os idők nagy 
mozgalmait orővel „forradalom11 -nak korosz 
telik ol és nem engedik, hogy azok a hozzá- 
jok méltó nevet, a „szabadságharc“ novót 
kapják. Nem, nőm szabadságharc, hanem for
radalom volt az úgymond, forradalom a 
királyi trón, az állami rend, a százados nem
zeti béke ellen ! Én pedig azt mondom: nem 
forradalom, nem szabadságharc külön külön, 
de mind a kettő együttvéve, lla forrni kel
lett, hát forrott a honfikebel minden lázitó 
igazságtalanság, minden kiáltó zsarnokság 
ellen ! Ila harcolni kellett, hát harcoltak a 
névtelen hősök, milliók nevében, milliók jo
gáért, ősi alkotmányért. Es ha forrott a láng- 
lolkü Kossúth, ha forrongott a haza tüzlelkü 
Tyrtaeusa, Petőfi, ha a szó tüze vei, a kard 
vasával osztogatták az égető harci sebeket 
költők, államférfiak, honvédek, nemzetőrük: 
akkor obbe a társaságba szívesen belépek ón 
is és szívesen mondom: nos hát, forradalom 
volt az a még nagyobb forradalom, az erő
szak ellen, de harc is volt — szívós, kitartó 
harc a szabadságért.

Mórt mi körül folyt e harc? Tán valami 
újat, valami feleslegeset, valami megenged
hetetlen túlzó, túltongó vágyakat akart vele 
teljositeui a haza ?

Egy pillantás hazánk történetének lapjaira, 
meggyóz az ellenkező felől! Azt akarta csak, 
a mi a halnak a víz, a madárnak a levegő, 
a virágnak a napsugár, a nemzetnok az élőt, 
a mi nélkül nem nemzőt, csak magasabb 
parancsra ödöngő ombeicsorda, vakon haladó 
tümog, ostorral kormányozott nyáj lett volna: 
a szabadságot!

Igen! Ezért — és sommi másért nem 
folyt a harc. Senki se akarta a királyi trónt 
ledönteni, senki se a törvényszerint uralkodó 
felséges ház uralmát lerombolni, vagy a tör
vények hatalmát megszüntetni, vagy másokat 
űrül, királyul elfogadni, vagy más nemzőtök
höz csatlakozni, senki so akart e szép hazá
ból idegen hordák részére prédát csinálni: 
csak jogot, alkotmányt a népnek, jogot szabadságot 
e nemzet fiainak, független felelős kormányt, 
szabad sajtot, önálló hadsereget, külön nemzeti 
bankot, törvény előtti egyenlőséget! Ila ezt nem 
kéri, nem óhajtja, nem akarja, megérdemli-ó 
oz a nemzőt a szabad nemzet nevét ? Talán 
tűrte volna békén a rabláncot tovább ? ! Ta
lán viselte volna csendesen átokverte sorsát, 
hogy idegen maradjon honán ? Látjátok mit 
művel a rablánc? Caesarok uralma, Róma 
leomlott, — Napóleon dicsőségének tetőpont
járól bukott alá, — Oroszország züllik ; és 
látjátok, mit miivel a szabadság? Görögország 
egy egész világot áraszt el a művelődés fé
nyével ; Franciaország megnyitja a szabad 
fejlődés előtt egy egész évszázadra szólóan 
a sorompót, — Japán egymásután tépi lo a 
dicsőség babérait! Amott irtózatos robbajjal 
omlik össze az ogyik, maga alá temetve Caesari 
Cári hatalmat, dinasztikus dicsőséget, családi 
reményeket. S össze omolnia kollott. Mert 
azt a korhadt épületet, a melynek fáját in
nen is, onnan is kietto a zsarnoki szu, a tör
ténelem géniuszának lo kell fújnia az idők 
végtelen talapzatáról . . .  És szemünk láttára 
emelkedik ki a másik, a dicső Japán, a múltak 
ködéből, mint valami mithológiai hableány, 
a kit végzete évezredekre eltemetett az ószre- 
vótlensóg hullámsírjába — de a legelső ve
szedelemre összeszedi minden erejét — két 
karja mintha egy-egy evezőerdővó válnék, 
irtózatos csapásokat mór vele botor támadójára 
és mikor majd a zaj elül, mikor a diadal 
teljes, a büszke hableány, a felkelő nap or
szága, Japán, a világ rokonszenvótől kísérve 
— lát újra hozzá nemzotboldogitó magasztos 
munkájához. És mi adott erőt, legyőzhetetlen 
erőt az egyszerű hableány két karjának? 
Ho^y tudta szótmorzsolni ellenfelét? Mert 
szabad, mert lelkesülten szabad, és szabad
ságért élni, halni kész 1

* **

Ezt műveli a szabadság! 1848 március 
15-ödikónek hatása alatt adtak, de csak rövid 
ideig adtak szabadságot, alkotmányt hazánk
nak is. Es ime, e rövid idő alatt, a szabadság 
levegőjében, bámulatos eredményeket ért el, szá
zadok mulasztását hozta helyre, törvényeket 
alkotott, a melyekhez még ma is, mint meg 
nem valósult ideálokhoz menekült a nem
zeti élet.

De aztán, mint a madarat az ő tömlöc- 
tartója, ha kissé szárnyára engedte, nemso
kára az észrevétlen zsinóron visszarántja és 
kalitkába zárja, úgy tettek velünk is. Semmisnek 
mondották az alkotmányt, a fejedelmi Ígéretet, 
a népszabadságot; vórbefojtották az első al
kotmányos miniszterelnök hazafias törekvé
seit, ellenünk lázitották a horvátot, tótot, rá
cot, oláhot s mikor o mindenfelől fenyegető 
veszély ellenében a nemzet ősi véres kardját 
szójjelhordozták az országban, és támadtak 
honvédő zászlóaljak, hősök, vezérek és baj
nokok, hogy megvédjék a hazát: akkor a 
rend ürügye alatt bevonulnak ők és magok
hoz veszik társul a most összeroppani készülő
orosz segítséget is ! ........... Hát akkor a mi
líarcunk forradalom volt? Forradalom talán 
még a muszka elleni harc is? . . . .  Oh hisz 
ez természetes önvédelem volt! A nemzeti lélek 
megsejtette, hogy itt a becsületről, a nemzet 
jövőjéről, évezredes szabadságáról van a szó 
és ez megtanította a százezreket, a nép egy
szerű fiaitól kezdve fel az ösmagyar ivadé
kokig, a hazáért, az ősi szabadságért meg
vetni az életet és megszeretni a halált!

* **
Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Egy 

új fuvallat lengett hát keresztül 1848. március 
15-ödikón ez országon is. A nemzet meg akart 
iljúlni önmayában, meg akart teljesedni szabad
ságában, meg akart izmosodni alkotmányában, 
bizonyossá akart lenni függetlenségében. És az 
akkori idők szelleme összeölelkezett a magyar 
haza ez eszményi törvek veseivei. l’áris, Ber
lin, Bécs mind megérezték ez uj idők szel
lemének .szárnycsapásait: a friss légáram át
hatott a Kárpátok bércein is, szent vágyak 
tüzet lövette a nép ereibe, szent elhatározá
sokat a szívekbe, és mikor mindent elöntött, 
mindent tüzelt, mindent forralt, mindent lel
kesített e szent tűz: akkor a lelkesedés ár
jában, a hazafiúi tűz mámorában a nemzeti 
géniusz telkentjoi: egy Kossuth, Petőfi, Jókai, 
Irinyi állanak a mozgalom élére és ma 57 
esztendeje, egyetlon egy dicső nap alatt, egy 
csöpp vér ontása nélkül, egyetlen egy sob 
okozása nélkül kivívják a sajtó szsbadságát, 
Petőfi „Nemzeti dalát“ mint a Jszabadsajtó^olsö 
termékét és a gyöngo papírlapot megittasúlt 
szívvel kapkodják ki egymás kezéből, estére 
szavallja már egész Budapest, másnapra kolvo 
az ország legtávolibb zuga és könnyben olvad 
fel a százados elnyomatás panasza, boldogság 
könyébeu — és támad egyhangú szent vágy 
és elhatározás a sajtószabadság elérése által 
a népszabadságra, az egyenlőségre, a politi
kai függetlenségre is.

Nép, a moly ily vórtelenül, ily gyönyö
rűen, ily magasztosan vívja ki szabadságát: 
ne érett volna meg rá és ne tadná ezt méltán
megbecsülni?........... Óh dóré gondolat! Hisz
évszázadok óta a zavartalan szabadság leve
gőjén nőtt fel oz a nemzet, és évezredes 
múltjában kinek volt valaha rabszolgájáéba 
nem a saját szabadságának ? . . . Gondolják 
meg, azok, a kik a hatalmon vannak és fent 
és legfeliilröl intézik e haza sorsát, hogy a 
magyar nemzet teljes szabadsága, teljes füg
getlensége, nekünk évezredes jogunk, a mely
hez úgy hozzá nőttünk, mint az évezredes 
tölgy a hófedte Libanon bérceihez. Gondol
ják meg, hogy a ki a fejszét ennek a tölgy
nek a gyökeréhez csapja, az meg akarja ölni 
magát a nemzetet.

Önök pedig — mélyen tisztelt honfitár
saim — a kik e dicső nap emlékét a haza
fiul kegyelet meg nem szűnő hűségével óv- 
ról-óvre fölelevenitik, legyenek áldottuk ez el
határozásukért! Nőj jenek bele mélyen — ra
gaszkodjanak szilárdon a nemzeti jövendő 
szabadságának, boldog fejlődésének talajához. 
A magyar iparos mindig hű harcosa volt a 
nemzeti-lót igazságainak. Csalfa ígéretek, döre 
gondolatok, hamis jelszavak soha se tudták 
megingatni o derék osztályban a hazafiassá
got. Ne is ingassák meg soha, ogyetlen egy 
magyar iparos szívében sem. Ne féljenek! Az
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idők szelleme ismét új márciusi illatárt öra- 
loszt felénk ! Szívjuk tüdőnket tolo mélyen oz 
új nemzeti föllendülés tiszta levegőjével; 
álljunk mindannyian oda, ki vésővel, ki ka
lapácscsal, ki ekével ki pennával a nemzeti 
boldogulás szent müvéhez, s fogjunk mind
annyian kezet a haza felvirágoztatásában és 
akkor élni fog e hon és ismét boldog/ lesz 
rajta az istenadta nép! így legyen! Éljen 
a haza!

Hangverseny és táncmulatság.
—  Nagykállú, 1905. március 11. —

A farsang utolsó akkordjai Káliéból 
csengnek vissza, — méltó befejezése a hosszú 
farsangnak. Onnan keltezzük az utolsó rofo- 
rádát. A hosszú farsangot mindenki kihasz
nálhatta s — indokoltan — kétkedve gondol
tunk a nagykállói hangversennyel egybekö- | 
tött táncmulatság sikerére. Es nagyol csa
lódtunk.

A hangversenyről:
1. Grósz Marcsa olvasta fel „Egó“-tól 

„A mai táncról” cimii cikkét, A felolvasás
hoz is kell művészet. Nincs könnyebb, mint 
elaltatni valakit felolvasással, de a jó felol
vasót a közönség figyelme kíséri s ha kitör 
a zajos tetszés nyilvánítás olvasás közbon, 
mint ez most történt, több mint képessé
get dicsér.

2. Z. Szöcs Margit játszott magyar da
lokat cimbalmon. Ezt a nem tökólotes hang
szert teljesen kiegészítette ízléssel összeálli 
tott s bravúros technikával előadott néhány 
magyar dala.

3. Goldborger Piroska adta elő Makkai 
.. Szerenád ”-ját. Mit mondjak róla ? Élethűen, 
nyugodtan, minden eltogulás nélkül; — úgy 
nevetett, úgy ájuldozott, mint egy jól nevelt 
bakfis, mert hát úgy is van.

4. „A vén cigány*-! Farkastól szavalta 
Z. Szöcs Lenke. A kitört viharos taps volt 
a jutalma, a szépen kidolgozott és átórzett 
szavaláséért.

Ezek után még két szám jött. Schönberg 
Irén énekelte az * Arány virág“-ból a Ro
máncot a „János vitéziből (taps után) része
ket, Dokupil Gyula pedig énekelt egy kérő 
dalt, a „Xáni Nánit;” „A férjről és a nőről” 
egész sorozat couplót. Mind a két játékost, 
mint a műsor mondja Dr. Csongor Gergely 
kísérte zongorán, pedig nem igaz, én kísér- I 
tem. Na de ’iszen a játékos dicsérete nem 
illeti a kísérőt. Kár, hogy Schönberg Irén 
hangján, a hozzátartozói minden gondossága 
mellett kifogott a műit heti nedves, át
ható idő.

A tiszta, csöngő hang hoiyott ezúttal j 
fátyolozott hangot kapott a közönség és hogy ! 
mindamellett újra pódiumra hívta a megnyi
latkozott tetszésnyilvánítás, nem csak a já- j 
tékát dicséri, hanem a gyakorlattal szorzott 
biztonságott és technikát; a szűnni nem 
akaró taps az ö energiájának a jutalma . . . .  
és midőn „János vitéz“-böl a „Rózsaszálat 
énekelte, úgy lehiilincselt mindenkit, hogy a 
rekedtségét nem is lehetett észrevenni.

Dokupil Gyulát egyenesen élvezet zon
gorán kisérni. A kérő dalt a „Kis császáriból 
vettük át és teljesen átalakítottuk (az utolsó 
napon) a zöld frakkhoz és a piros nadrág
hoz. Jó magamat is meglepett, hogy minden 
gyakorlat nélkül összevágtunk. A „Náni Náni* 
valamint a coupló sorozat a közönség állandó 
derültsége mellett ment, úgy hogy ogy hozzá 
értő meg is kórdozto tőlem, hogy „egy zon
gorán alszunk-o ? ? ! !* (Azt éppen nőm, ha
nem Nagykálló egyetlen ágyát a partner ur 
elhalászta előlem,)

A táncmulatságról:
Nagy fába vágta a rendezőség a fej

széjét, mikor egy héttel a mulatság előtt a 
jótékonyság zászlóját szokatlan időben, far
sang legvégén kibontotta. De nem vallott 
szégyent. Hogy mi ment az internátus javára, 
nem kérdeztem, hanem azt hiszem, úgy 
2500 korona körül, áok szegény gyermek 
hála könnye fog hullani a rendezőségért!

A tánc 5 óráig tartott. Mulatott min
denki. Mintha összebeszélt volna a közönség 
egyszerre készült fel hazamenni. De akkor 
ideje is volt. Künt világosság derengett és a 
vonat állomása messze van. A régi jó sete 
cigány ott settenkedett s még a napfelkelte I

________„S Z A B 0 L CJS“ ______

előtt akart egy nótát. De sehogysem ment, 
mondtam is neki:

„Minden húron húz csak felet,
Minden nap egy nótát főied.”

U is letotto a vonót. Én is leteltem a 
tollat jövő farsangig. Dr Csongor Gorgoly.

Építtetők figyelmébe.
A város belterületén engedélyhez kötött 

építkezések esetén szinte az állandóság jol- 
logével bir azon gyakorlat, hogy az enge
dély megadása iránt beadott kérvények — 
igen kevés kivétellel, — mind hiányosan 
vannak megszerkesztve s felszerelve, minek 
természetes következménye az, hogy a vá
rosi hatóság kénytelen azokat pótlás végett 
visszaadni.

Miután a visszaadással járó késedelem 
úgy az építtetők, mint a vállalkozók kárával 
jár, szüksége merült fel annak, hogy a vá
rosnak érvényben levő építkezési szabály
rendeletéből azon rendelkezések, molyok az 
építkezés iránti kérvényekre vonatkoznak, az 
építtető közönség tudomására hozassanak a 
következőkben :

Jogszabály az, hogy jogát mindenki 
csakis a mások előbb szerzett jogának sé
relme nélkül gyakorolhatja. Az ópitkozósi 
kérelmeknél mulhatatlauul szükséges tehát, 
hogy azokban a szomszédok meg legyenek 
nevezve, hogy ekként az építési bizottság 
által megejtendő helyszíni szemlére megidéz- 
hetök legyenek, s igy módjukban álljon a 
tervbo vett építkezés eiton kifogásaikat meg
tenni, melyek a kérvény érdemleges tárgya
lásánál a tanács által elbiráiandók.

Eddig — a legtöbb esetben — nélkü
lözték a benyújtott kérelmek a szomszédok 
megjelölését s ezen hiány miatt minden egyes 
őseiben kénytelen volt a tanács azokat pót
lás végett visszaadni. Ez eljárásra vonatko
zólag nem egyszer hangzott el azon meg. 
jogyzés, hogy „kár az ily kicsinységekért 
elodázni a helyszíni szemlét.” Ezen felvilágo
sítás után meggyőződhetnek az érdekeltek, 
hogy a szomszédok neveinek be nem jelen
tése sokkal lényegesebb hiány, mint első 
felületos vizsgálódásnál látszik.

Igen gyakori szabálytalanság továbbá, 
hogy a kérvényekhez csatolt építési tervek 
nem a szabályrendelet helyes követelmé
nyeinek inegfeleiőleg készíttetnek.

Az építkezési szabályrendelet ti. §-a 
ugyanis imperative kimondja, hogy az épí
tési terv kell hogy magába foglatja az épít
kezés környékének, fekvésének és helyi 
viszonyainak tüzetes megismerésének sziik- 
ségos fék rajzok, — melyen a fennálló régi 
épületek feltüntetendök, — úgy sziutén a 
készítendő épülőt alap-, koroszt-, metszet- és 
homlokzat rajzát. A fokrajz IjőOÜ, az alap-, 
homlok- és metszet rajzok 1110U arányban 
rajzolandók. Ezen építési tervek két pél
dányban készítendők, s azokat úgy a vállal
kozó épitö-moster, mint az építtető kötelesek 
aláírni.

Ezen rendelkezések ollenéro az építési 
tervek —• kivétel nélkül — csak egy pél
dányban adattak be oz ideig, s egy-két ki
vételes esettől eltekintve, azokat az építte
tők alá nem Írták, l’edig ezen rendelkezé
süknek a szabályrendeletbe beillesztésére, 
következés képen annak betartására is igen 
nagy szükség volt és van. A tanács által 
jóváhagyott egyik építési terv ugyanis a vá
ros levéltárában őrzendő, a másik pedig az 
építkezés színhelyén mindenkor készen tar
tandó, hogy azt a városi hatóságnak ellen
őrzésre hivatott közegei ott bármikor megte
kinthessék, s ekként annak pontos betartását 
ellenőrizhessék. — Az építkezési terveknek 
két pólpányban beterjesztése, az ollenőrzés 
kigyakorolhatása végett olongodhetetlcn. — 
Az építkezési szabályrendelet 11. §-ában fog- 
latt azon rondelkezesból pedig, hogy a jóvá 
hagyott tervek pontos végrehajtásáért az 
építtető és építő-mester egyetemleges fele
lősséggel tartoznak, önként következik, hogy 
a torvezetot az építő mellett, építtetőnek is 
alá kell Írni, mert ezon aláírás által vállalják 
el ogyetemlegoson a felelősséget, annak pon
tos betartásáért.

A szabályrendeletnek ezek azon lénye
gesebb rendelkezései, molyokét az építtető 
közönségnek érdekében áll szigorúan bé
tái tant. mu
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Gyáriparosok hitelszövetkezete.
Értekezlet a kamaránál.

A kereskedelmi és iparkamarán vasár
nap tartott szakértekezlet igen jelentőséges 
és hatásaiban Nyíregyházára is szerfölött 
fontos tervet vitatott meg.

Aki ismeri gyáripari viszonyainkat, 
tudja, hogy a legszilárdabb vállalatnak is 
mily nagy szüksége van a gyorsan meg
szerezhető, olcsó hiteleszközökre. Hiteligé
nyeit pedig ezidószerint csak a legnagyobb 
gyárvállalatok tudják könnyen kielégíteni, 
melyek mögött legtöbb esetben pénzintéze
tek, vagy nagyobb pénzcsoportok állanak.

Ellenben a kisebb és közép gyárválla
latok hiteligényeket kielégítése tekintetében 
igen szomorú viszonyok ,közt vannak. Meg
felelő kölcsönöket vagy igen terhes feltéte
lekkel, gyakran pedig nem tudnak szerezni. 
Természetesen ez további fejlődésüket is 
megakasztja. E visszás helyzeten segíteni 
kívánó terv került tárgyalásra. Ez értekez
leten, melyen Szent-Királyi Tivadar elnök
lete alatt jelen voltak: Szabó Kálmán ka
marai elnök orszgy. képviselő, Serii Ede, 
Polgár Zsigmond, Szávay Gyula, Lukács 
Ármin, Fáik Lajos, Szántó Győző, líj. 
Schwarcz Vilmos, Riesz Henrik, Szántó 
Sámuel, Podolszky Béla, Weisz Sándor, 
Trnka Gottlieb, dr. Kácz Lajos, Killer Ede, 
Sohler István, Sándor Mór, Engel N., 
lrsay J. stb.

Szávay Gyula kamarai titkár ismer
tette az értekezlet egy behívásának okát. 
Polgár Zsigmond kerületi királyi iparfel
ügyelő vetett fel egy eszmét, mely a gyár
iparosok hiteligényei kielégítésére irányul. 
Az értekezlet előtt ismertetni fogja tervét.

Polgár Zsigmond iparfelügyelő thosz- 
szabb beszédben tárja fel a gyári vállala
tok helyzetét hitelügyi szempontból. A nagy 
gyárak és a nagyobb gócpontokban levő 
vállalatok csak boldogulnak, de a távo
labbi vidéken, kivált a kisebb gyárak nehéz 
helyzetben vannak. Ha tudnak is kölcsönt 
kapni, az szerfelett terhes és drága. A vi
dékipénzintézetek bizalmatlanok mert egyes 
esetekben, melyeknél nagyobb összegekkel, 
elővigyázatlanul mentek be, nehány válla
latnál nagy veszteségeik voltak; évtize
dekre kihat e bizalmatlaukodásuk. Elmondja 
többek között, hogy a nyíregyházi pénz
intézetek pár évvel ezelőtt meg nem ér
demelt nagy hitelt nyújtottak egy üzlet 
télnek, az elbukott, akkor aztán ezen pénz
intézetek fejetlenségükben neki mentek 
azon nehány iparvállalatnak, mélyeknél 
érdekelve voltak és minden áron tönkre 
akarták tenni azokat, nyakra-főre felmon
dott követeléseikkel, hogy nem mentek 
tönkre egészen, bizony hogy nem ezen pénz
intézeteknek köszönhető. És a vállalatok
nak távolabbi, fővárosi hitelforrásokhoz 
kell fordulniok, a melyek a sok utazással 
járó ügylettől, egy messze vállalatnak ne
hezen ellenőrizhetésétól húzódnak. így a 
gyárvállalatok kellő hiteleszközökhöz jutni 
nem tudnak, a mi folytán gyakran jutnak 
válságos helyzetbe és nincs módjuk arra. 
hogy az esetleges kedvező viszonyokat 
kihasználva, fejlődjenek vagy legalább is 
csak lassú tempóban fejlődhetnek. Ez álla
potokon segíteni kell. A segítést hiába vár
juk kívülről, Önsegélynek kell annak lenni, 
legegyszerűbb, de egyúttal legbiztosabb 
módja, hogy a kerület gyárvállalatai 
szövetkezeti formában egyesüljenek, hitel
igényeik kielégítése céljából.

Részletesen ismerteti ez eszme meg
valósításának módozatait, egy ily gyárvál-



1905. március 18. 9

lalati hitelszövetkezet működésének módját 
és hatásait. E szövetkezet, mely vagy az 
1898. XXIII, t.-cz. kereteinek novelláris 
utón kiterjesztésével, annak alapján, vagy 
egész külön intézmény gyanánt létesülhetne 
___ megfelelő, biztos és olcsó kölcsönt nyújt
hatna. új vállalatok létesítését, űj ipazágak 
bevezetését elősegíthetné.

A jelenlegi pénzintézetek helyzetén 
gem ütne csorbát, sőt végeredményében a 
velük való noxusa és az általános fejlődés 
visszahatása révén azoknak érdekeit is 
előmozdítaná.

További, magasabb fejlődés lenne az
tán. hogy az itt bevált intézmény példá- i 
iára a többi kamarák is egyesítenék hasonló , 
szervezetekbe gyárosaikat, az egész aztán 
ecry nagy központtal biró országos hitel
szervezetbe egyesülne, igy azáltal, hogy 
a magyar gyáriparnak hiteligényei kielé
gítését egészséges, erős alapokra helyezné, 
annak fejlődését nagymértékben megköny- 
nvitené. Ne várjuk a felülről jövő kezde
ményezést, alkossuk meg. ha egyelőre 
szerényebb keretek közt i s ; fokozatosan 
fejlesszük tovább. Bizonyosra vehető : ily 
nagy jelentőségű közgazgasági akciót az 
állam is támogatni, segélyeiben és kedvez
ményeiben részesíteni fogja.

Szabó Kálmán kamarai elnök a ka
mara nevében köszönetét mond Polgár 
Zsigmond iparfelügyelőnek az üdvös eszme 
felvetéséért. annak megvalósítását minden- l 
kép szükségesnek és hasznosnak látja, j 
Szántó Samu. Fáik Lajos és Sándor Mór, 
Szántó Győző üdvözlik a tervet, mely rég 
érzett hiányokat van hivatva pótolni.

Az értekezlet aztán, lelkesedéssel ha
tározza el, hogy az eszme megvalósítását j 
szükségesnek, kívánatosnak látja, annak 
előkészítésére, a megvalósítási forma és 
módozatok kidolgozására bizottságot kül
dött ki, az előkészítés ügyeinek vezetésére 
a kamara elnökségét kérvén fel. A bi
zottság által készítendő tervezet és javas
latok alapján már legközelebb ismét érte
kezlet lesz egybehiva és remélhető, hogy 
az uj szövetkezet, mely a maga nemében 
a szövetkezeti mozgalom terén egészen 
uj utat nyit ineg, már rövid időn meg
valósul. mert úgy a helybeli, mint a vi
déki gyárvállalatok a legnagyobb ö ömmel 
fogadták eszméjét és jelentik ki készsé
güket a csatlakozásra.

A bizottságba Szabolcsvármegyéból 
Sándor Mórt választották be..

F e lh ívá s  e lő f iz e t é s r e .

Az évnegyed közeledte a lka lm áb ó l, 
1 'kérjük lapunk azon já r a tó it ,  a k ik  az 
1 ^fizetési d ija k k a l há tra lékb an  vannak, 
fi°sy ebbeli kötelezettségeiknek m ielőbb  
éleset tenni szíveskedjenek.

Városunk és m egyénk m. t. közönsé
gét pediií a rra  ké rjü k , hogy lap u n kra  c lő - 
a*«tnl szíveskedjék.

Az előfizetési fe lté te le k  a lap c ím lap 
j a  olvashatók.

T is z te le tte l
A SZABOLCS kiadóhivatala.

H ÍR E K .
Képviseleti gyűlés volt tegnap amidőn 
Irajtler Soma elhalálozását sajnálattal 

vették tudomásul, főorvosul dr. Konthy 
jr)'ulát léptették elő s ezen kívül egy pár 
kisebb fontosságú ügyet láttak el.
, Halálozás. Városunk lakosságát mélyen 
' obbentette meg azon gyászhir, hogy dr.
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Trajtler Soma, a kiváló családapa, városi or- 
vosfönök, a tevékeny ember elhunyt. A te
metés e hó 15-én óriási részvét mellett 
ment végbe, ahol a hatóságok, az egyesü
letek méltóan képviseltették magakat. Várat
lan halálát nem csak a testületek, hanem 
nagyszámú rokonsága, ismorösoi is gyászolják. 
Temérdek koszorút helyeztek ravatalára. 
Óriási részvéttől kísérte útjára az elhunytat 
városunk és megyénk közönsége. A család a 
következő gyászjelentést adta ki: Alólirottak 
mélyen megszomorodott szívvel jelentjük a 
legjobb férj, apa, testvér és rokonnak dr. 
Trajtler Sámuel úr Nyíregyháza város orvos- 
főnökónek, Szabolcsvármegye törvényható
sági tagjának és tiszteletbeli főorvosának, a 
nyíregyházi ág. h. ev. egyház másod-felügye
lőjének, főgimnázium! tanácsosnak életének 
55-ödik évében, folyó március hó 13-adikán 
történt gyászos olhunytát. A megboldogultnak 
hült totemoi folyó márczius hó 15-ödik nap
jának délutáni 4 órájakar fognak a vasút 
melletti sírkortbon az ág. h. ev. vallás szer
tartása szerint eltemettetni. Nyíregyház, 1905. 
március 13-adikán. Áldás emléke felett! — 
Üzv. Dr. Trajtler Sámuelnó szül. Dómján 
Zsuzsánna mint feleség. Trajtler Dezső, Trajtler 
Zoltán, Trajtler Anna, Trajtler Tibor gyer
mekei. Trajtler János, Trajtler István, özv. 
Borsodi Károlynó, szül. Trajtler Erzsébet test
vérei, családjaikkal. Üzv. Kubassy Arthurnó 
szül. Dómján Róza, özv. Maurer Károlynó, 
szül. Dómján Mari sógornők, családjaikkal.

A város tisztikara a következő gyász
jelentéssel búcsúzott el a minta hivatalnoktól: 
Nyíregyháza város tisztikara fájdalmas szív
vel tudatja, hogy szeretett tiszttársa Dr. Trajt
ler Sámuel városi orvosfőnök 1905. évi már
cius hó 13-án elhalt. A boldogult földi ma
radványai folyó hó 15-ón d. u. 4 órakor 
fognak az ág. Ilitv. egyház szertartása szerint 
örök nyugalomta helyeztetni. Nyíregyháza, 
1905. március 13. — Tiszttársainak kegye
lete őrizze örök álmát!

Egyháza is adott ki gyászjelentést: A 
nyíregyházi ág. hitv. evang. egyház közön
sége a veszteség érzetével, őszinte megillo- j 
tüdőssel tudatja, hogy buzgó másodfelügye- j 
lője: tok. dr. Trájtler Sámuel ur f. hó 13-án, 
életének 55-ik évében rövid szenvedés utáni 
olhunytát. Végtisztossóg tétele f. hó 15-ón d.
u. 4 órakor a városház-utezai gyászházban 
fog megtartatni. Egyháza hálás szívvel őrzi 
meg emlékét. — Legyen síri álma csendes, 
üdve zavartalan.

A Báró llirsch Egylet következő gyász- 
jelentést adta ki : A „Báró llirsch Mór* Jó
tékonysági és Önsegélyző Egyesület nyír
egyházi fiókja mély fájdalommal jelenti, hogy a 
köztiszteletben és nagyrabecsülésben állott, 
szeretett orvosa Dr. Trajtler Soma folyó hó
13-án délelőtt, életének 56-ik évében, rövid 
szenvedés után elhunyt. A megboldogultnak 
hült tetemei folyó hó 15-ón délután 4 órakor 
fognak az anyaföldnek átadatni. Nyíregyháza, 
1905, március’ 13. Béke lengjen porai felett!

Nekorológ. Prok Lajos helybeli la
kost súlyos csapás érte, amennyiben 19 
éves Margitka nevű leánya e hó 17-én 
elhalt. Az elhunytat széles körű rokonság 
gyászolja.

A jégünnepély rendezősége a száma
dások beterjesztése mellett 61 K. 25 fillért 
adott át a korcsolyaegylet pénztárnokának, j 

1 mint az ünnepély tiszta hasznát. Azért 
ilyen megkésve, mert az ünnepélyre be
szerzett. illetve Rois Francois és tsa a 
promontori pezsgőgyáros uraktól ajándé
kozott pezsgő csak most volt értékesíthető.
A rendezőség egyszersmind őszinte kö- j 
szünetét nyilvánítja ez utón is Ruzsonyi j 
Pál, Eisler Károly, Kohn Ignácz. André j 
Gyula, Heuffe! Lajos, Nagy Kálmán, id. j 
Jő ha Elek. Rouis Frangois és tsa és Csap- | 
kay Jenő uraknak, kik ajándéktárgyakkal 
voltak szívesek az ünnepély sikeréhez 
hozzá járulni.

Eljegyzés. Kovács László nagykállói 
(Ludastó puszta) földbirtokos, tartalékos hu
szárhadnagy oljogyozte Kiár Margit kisasszonyt 
Klúr Andor földbirtokos kedves leányát.

Építtetők figyelmébe. A tavasz bekövetke
zése alkalmából egymást érik a városi ható
ságnál az építkezés iránti kérvények, a me
lyek nagyrószben visszautasittatnak hiányos 
felszerelésük miatt. A hasonló kellemetlen 
esetek elkerülhetóse végett felhívjuk olva
sóink figyelmét az e tárgyban kelt és egy 
szakértőtől eredő közleményünkre.

A Nyíregyházi Bessenyei-Kör f. hó 25-ón 
este 8 órakor <t koronában estét rendez. Mű
sor: I. 1. Rákóczi itthon. A Bleuer Rózsa-féle 
pályázaton nyertes költemény. Irta és előadja: 
Dr. Vietórisz József. 2. Schumann: Zongora 
négyes. Op. 47. Előadják: Grünfeld Vilmos 
(1. hegedű), Berkovits Jenő (viola), Bürger 
Zsigmond (gordonka) és Thomán István (zon
gora). 3. a) Horczfeld : Emlékezés, b) Brahms : 
Von ewigor Liebe. c) Brahms: Volkslied, d) 
Massenet: Ouvre tes yeux bleus. e) Tosti : 
Quando cadran. Énekli: Thomán Istvánná 
úrnő; zongorán kíséri: Thomán István. II. 1. 
Novella. Irta és előadja: Herczeg Ferenc. 2. 
a) Chopin: Chant potonais. (5. sz.) b) Liszt: 
Magyar rapszódia. (12. sz.) Zongorán előadja: 
Thomán István. 3. a) Haydn : Adagio, b) Pop
per: Tarantella. Gordonkán előadja: Bürger 
Zsigmond. 4. Beethoven: Vonós-négyes. Op. 
75. Előadják : Grünfeld (l. hegedű), Soproni 
(2. hegedű), Berkovits (viola) és Bürger (gor
donka.) A műsor egyes számai alatt a terem 
ajtóit zárva tartja a rendezőség. Jegyek f. hó 
23-ig válthatók dr. Popini Albertnál, és pedig 
tagok számára szemólyenkint 3 kor. 50. fi.ll.t 
nem tagok számára szemólyenkint 5. kor. 50 
fill. elővételi árban. — Jegyek rendes árban 
válthatók f. hó 23-tól 25-én este 6 óráig a 
Eerenci-fóle könyvkereskedésben, s este 7 
órától kezdve a pénztárnál, és pedig tagok 
számára szemólyenkint 3 kor.-órt, nem tagok 
számára szemólyenkint 5 kor.-órt. Kis páholy 
ára 14 kor., nagy páholyé 16 kor. Állóhely 
ára tagoknak 2 kor., nem tagoknak 3 korona. 
Műsor a pénztárnál 20 f.-órt kapható.

Sok a koldus cimü újdonságunk ügyében 
vettük a következő levelet: Tekintetes Szer
kesztőség ! B. lapjuk legutóbbi számában ol
vastam ogy hirecskót, melyben fel van pa
naszolva, hogy Nyíregyházán sok a kóregetö 
és hogy ezért a rendőrséget lehet okolni. 
Kötelességemnek tartom a nagy közönség 
felvilágosítása végett egy esetnek az elmon
dását. A múlt óv utolsó napjaiban lakásom 
előtt állottam, amikor egy rendőr hozzám jött 
és illemtudó köszönés után kérdezte tőlem, 
hogy nem láttam-e erre egy rosszul öltözött 
embert menni. Majd tova sietett és egy ron
gyos alakot fogott el. Másnap találkoztam 
vele, amikor kórdezősködósemre elmondta a 
rendőr, hogy azért kereste az említett embert, 
mivel az egy házba kóregetósi szándékkal 
bement. A rendőr elmondta, hogy már az 
ötödik utcán üldözte nevezettet és előzőnap 
látszott is rajta, hogy el volt fáradva. Meg
lepett ez a nagy igyekezett és kérdéseimre 
elmondta, hogy a rendőrfőkapitány minden 
gyanús egyén bekisórósóért 40 fillér jutalmat 
ad, ha pedig valamelyikük kerületében kol
duláson érnek rajta valakit és a rendőr nem 
veszi észre, nem kíséri be a gyanús személyt, 
5 korona büntetést fizetnek. Nem a rendőr
ségnél van tehát a hiba, hanem a nagy
közönségnél, mivel sokaknak közülök megesik 
a szíve a siránkozón és gyakran inóg az ül
döző rendőrt is félrevezetik. Kár az ilyen 
kicsinységekből nagy dolgot csinálni, hanem 
a panaszkodó uraknak tessék a legközelebbi 
rondőrőrszemet figyelmeztetni, aki fogja is
merni kötelességét. A besurranó tolvajok és 
kóregotők ellen a rendőrség csak akkor tudja 
megvédeni a lakosságot, ha eljárásában a 
nagyközönség is segíti. Nyirogyháza, 1905. 
márc. 14. Mély tisztelettel L. J.

Purimi bál. A „Korona“-szálló dísz
termében f. hó 21-én a Benci Gyula zene
karának közreműködésével tartandó „Pu- 
rimi“-bal az előjelekből Ítélve igen sike- 
rültnek Ígérkezik. A rendezőség az er
kölcsi s anyagi siker érdekében lázas te
vékenységet fejt ki, hogy ez által is szol
gálja a jótékony célt. Jegyek Eisler Károly, 

i Kohn Ignác, Goldstein J. Sándor urak 
! üzletében, valamint Zala Mór pénztárnok- 
1 nál válthatók előre.
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Öngyilkosság a férj sírján. Őszinte 
részvétet keltett ama gyászhir, hogy a 
nem rég elhunyt Dévényi Gyula, volt it
teni tanító özvegye, tegnap reggel, férje 
sírján meglőtte magát. A férjét szerető, 
hü feleség nem volt képes elviselni fér
jének elvesztőt, és e miatt való nagy bá
natában akart az élettől megváltani, de 
remélni lehet, hogy a gondos ápolásnak 
sikerül őt megmenteni.

A báró Hirsch egylet kegyelete szépen 
nyilatkozott meg dr. Trajtler Soma váratlan 
elhalálozása felett. A végrehajtó bizottság f. 
hó 13-án rendkívüli gyűlést tartott, amidén 
Schlichter Gyula elnök a megdöbbentő ese
ményt bejelentette. Dr. Zinner Jené indítvá
nya folytán egyhangúlag mondta ki határo
zatát a bizottság, mely szerint mély fájdal
mának ad az egylet kifejezést szeretett or
vosának elhunyta alkalmából, és ügybuzgó 
orvosának nevét jegyzőkönyvileg örökítette 
meg, azt a családdal közli és koporsójára 
koszorút helyez. Dr, Trajtier Soma elévülhe
tetlen érdemeket szerzett az egylet nyíregy
házi fiókjának megalakítása körül, és az egye
sület fennállásának erős oszlopát vesztette 
el benne.

Mándoky Lajosnak : .Egy darab élet Bu
dapestről* című nyomás alatt levő könyve 
iránt nagy az érdeklődés. Egy pár napja 
bocsátotta szét a szerző előfizetési felhívását 
és máris az előjegyzök között találjuk a 
Kossuth-párt számos tagját, közöttük Leszkay 
Gyulát, a párt gazdáját, gróf Benyovszky 
Móricot, siklósi képviselőt. Megyénkből 
gróf Forgách Lászlót. Az ujpártiak között 
Fáy Béla cs. és kir. kamarást. A néppártiak
ból: Udvary Ferencet. Továbbá: Leeb Ká
rolyt, az Andrássyak gyóntató papját ny. 
48-as kapitányt; Küblin Zsigmond hazánkfiát, 
kit a külföld mint a csillagászati törvények 
elsőrendű szaktekintélyét ismer; Schmidt Ká- ; 
rolyt, a Royal vezérigazgatóját; Rády Maller 
Miklóst, ki hazánkba azon telefont akarja 
bevezetni, mely le is Írja, mit a felek be- ! 
szélnek. Doernberg Viktor berlini-, Geiringer 
budapesti hires mérnököket, Csanádvármegye 
törv. hat. bizottsági tagját, Dr. Ürmay kir. 
tanácsost, Koritnyica, Dr. Kallós Jenő, C síz 
hivatalos türdö igazgató-orvosát, Paskusz 
Miksát, a tudományos szocialismus kiválósá
gát és az ország minden részének irodalom- 
pártoló közönségét.

Okirat hamisítás. Schildkraut Kelemen 
hugymádfalvi lakos, tintakészitő egy a Ker
tész főkapitány aláírásával és hivatalos 
pecsétjével ellátott könyöradománygyüjtési 
ívvel sorra házalta a tanyákat, és pedig 
szép eredménnyel, mert rövid 1—2 óra 
alatt már egy zsák gabonája volt. Palic 
r.-biztos igazolásra szólította fel a gyanús 
külsejű alakot, mire az bátran előmutatta 
a névaláírással és pecséttel ellátott enge
délyt, melyet Palic megvizsgálva Schild- 
krautot magas pártfogásába vette és bekí
sérte a kapitányságra, mert úgy az alá
írás, mint a hivatalos pecsét hamisítva 
volt. — Rendőrségünk Schildkrautot a 
járásbíróságnak adta át további intézkedés 
végett, és nyomozza az állítólagos bűn
társait.

Gyanús eset. Barkóczi Mihály keme- 
csei lakoshoz beállított egy ember, és 1 
darab 1 éves pej szőrű mén csikót ha
gyott addig nála, mig dolgait a faluban 
elvégzi A magát mezőladányi lakosnak 
mondó ember máig sem tért vissza, sőt 
az ottani elöljáróság sem tud a dologról 
semmit. Valószínű, hogy a ló lopásból 
származik. Tulajdonosa a községházánál 
veheti át.

Elcsípett tolvaj. Folyó hó 4-ón betörtek
Rosonthal Gyula kereskedésébe és nagyobb 
mennyiségű árut tolvajlottak el. Ügyes nyo- 
mozat után Maleskovics János rendőrbiztos, j 
Tuinasószki Józsel helybeli lakos szemólyé-
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ben derítette ki a tettest. Ugyanekkor meg
állapította a rendőrség azt is, hogy a vasúti 
állomáson múlt évi december hóban elköve
tett lopásnak is ó a tettese. A második és 
első osztályú kocsikból Tamasószki akkor a 
függönyöket lopta el és az ülésekről a bő
röket hasogatta le.

Megszökött elmebeteg. Nagy Ferenc 
elmebeteg 35 éves kereskedősegéd meg
szökött a nagykállai tébolydából. Ezen köz- 
veszélyes embert elfogás esetén a községi 
elöljárósághoz kell bekísérni.

Eltűntek. Kanalas János döghei, és 
Nyíri Gábor nyiradonyi lakosok eltűntek i

Uj találmány. Mandel Rezső, Báró Lipót 
és Reszler László nyírbátori lakosok, hulla
égető kemencét jelentettek be szabadalomra, j 
A Szabadalmi Értesítő szerint a hozzá ha- \ 
sonlók felett azon előnye van a találmánynak, 
hogy a hullából, annak elhamvasztása előtt 
az iparilag értékesíthető zsiradék kiolvasztatik 
és összegyűjthető. Ugyanis a kemence hu- 
zamát az égetés megkezdésekor toló lemezek 
csapóajtók segélyével úgy szabályozzák, hogy 
a füstgázok, a hullák felvételére szolgáló 
teknönek csak alsó részét hevítik és a hullák fel
vételére szolgáló teknönek csak alsó részén 
áramolnak keresztül, miközben lassú felme
legítés által előbb a hullában levő zsiradék 
kiolvad és megfelelő vezetéken eltávolittatik. 
A kiolvasztási folyamat befejezése után a 
hullák elhamvasztásához szükséges nagyobb 
léghuzamot állítjuk elő. A találmány állati 
hullák megsemmisítését célozza.

A máktermelés, megyénkben is szépen 
terjed és jól jövedelmez. Vannak olyanok is, 
akik kedvezőtlen tormósi tapasztalatokat sze
reztek, ennek oka azonban a talajnak hely
telen megválasztásában és a hibás művelési 
módban található fel. A kassai gazdasági 
tanintézet tanárai kísérleteket folytattak o 
tárgyban és a következő megfigyeléseket 
közölték lapunkkal:

A mák talaj iránti igénye meglehetősen 
nagy, amennyiben jó termést csak azon eset
ben ad, ha jó erőben levő talajon termeljük 
azt. Leginkább megfelel igényeinek a mély- 
rétegű középkötött humuszos vályog és ho
mok. A száraz homokos a nedves kötött 
anyagot nem szereti. Legjobb előveteménye 
a trágyázott kapás, azonban maga is kapás 
növény lévén, ilyen után ritkán következik. 
Legtöbbször trágyázott takarmány vagy ta
vaszi kalászos után friss trágyába kerül. Ló
here, lucerna után friss földbe is vetik. A 
mák termelésénél kiváló gondot kell fordí
tanunk a talaj őszi megművelésére, annál is 
inkább, mert a mák alá tavaszszal szántani 
— annak korai vetése miatt — úgyszólván 
nem is lehet, de minden esetre hiba is volna. 
Az elővetemény lekerülte után egy lehető 
csekély gyomirtó tarlóhántást adunk s ha 
istállótrágyát alkalmazunk a mák alá, azt 
még ősszel alászántjuk, hogy tavaszszal csak 
extrirpátort kelljen használni. A mák a leg
nagyobb mértékben elbírja, sőt meg is há
lálja a trágyát, tehát alája direkte jól meg
trágyázzuk a talajt. Ila az előveteményt trá
gyáztuk volna meg, helyesen járunk el, ha 
az őszi szántás alkalmával k. holdanként még 
100 kg. 18—20°/o-os szuperfoszfátot szórunk 
el és azt beboronáljuk, ha azonban sem a 
mák alá, sem pedig annak előveteménye alá 
nőm használtunk istállótrágyát, ügy a szuper
foszfáton kívül még 50 — 60 kg. chilisalótrom 
is használandó. A szuperfosztátot tavaszszal 
is lehet alkalmazni az extirpálás előtt. A ta
laj a mák után igen jó fizikai állapotban s 
jó trágyaeröben van. Ftána rendesen búza 
következik.

A Magyar Szőlősgazdák Országos Egye
sülete f. ó. április 30-tól május 2-ig rendezi 
Sopronban 111. országos borvásárját. Ezt meg
előzőleg a múlt hóban tartotta a pozsonyi II. 
orsz, borvásárt. Ezen a borvásáron több mint 
200 termelő közel 600 borfajtával vett részt; 
a vásári eredmény a legvórmesehb reménye
ket is meghaladta. Ez azonban ez még csak 
a kezdet. A felkeltett érdeklődést ébren kell 
tartanunk. Köztudomás szerint még tetemes ' 
azon bormennyiség, amely országszerte el
adatlanul a termelők pincéjében hév er. Na- j 
gyón ajánlatos tehát, hogy a termelők a III. j 
országos borvásáron készleteikkel me^jelen- !
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jenek, melynek sikerére az eddigieknél még 
nagyobb szabású intézkedések tétettek. Sop
ron mint határszéli város és mint egy jeiQS 
termelési és kereskedelmi gócpont, ily vásár 
rendezésére kiválóan alkalmasnak tetszik, p 
borvásáron kívül az idén több országos jel
legű borvásár tartatni nem fog, vagyis ez 
évben több alkalma ily kedvezmények ki
használására a termelőnek nem lesz. Bővebb 
felvilágosítással szívesen szolgál a „Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete" igazgató
sága Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám, ahová 
a levelek és borbejelentések intózendök.

Hirtelen halál. Züssman Mór volt ta
nító a Kisvárda felől jövő vonatról leszállva 
a Fest felé induló vonatra akart felszállni 
de a coupó lépcsőjén megtántorodott. és 
az őt kisérő 10 éves űa karjai között 
meghalt. A megejtett boncolás szerint sziv- 
szélhüdés érte.

Haza toloncolták Amerikából. Ényí 
László berceli lakos még a múlt év őszén 
kivándorolt Amerikába, azonban a partra 
szállásnál megállapították róla hogy sérve 
van s igy vissza is irányították azonnal.

| A napokban ért Nyíregyházára, azonban 
az oda és vissza való utazás annyira meg 
viselte, hogy súlyos betegen ápolják az 
Erzsébet közkórházba.

Hajójegyek Amerikába. Fimóböl Newyorkba 
legközelebb március 30-án a „Kárpátiba* és 
április 13-án az „Ultónia" gyorsgözösök in
dulnak. A nagy kényelemmel berendezett 
ocoánjárókon a hajóstársaság különös gondot 
fordít az utasok élelmezésére, A hajójegy 
árában benfoglaltatik két napi ellátás Fiúmé
ban és teljes ellátás a hajón. Az „Adria" 
személyszállító osztálya (Budapest, Vigadó- 
tér 1.) a belügyminiszter rendelete értelmében 
az útlevéllel ellátott kivándorlónak Fiúmén 
kívül a többi európai kikötő bármelyike felé 
is adhat hajójegyet, ennélfogva a külföldre 
előleget küldeni nemcsak felesleges, hanem 
kockáztatott is, mert az onnét érkező hajó- 
jegyet, levelet és nyomtatványt a megfelelő 
belügyminiszteri rendelet értelmében, a ható
ságok minden egyes esetben elkobozzák.

Szerkesztői üzenetek.
E. Helyben, Közleményének rövidesen 

helyei szorítunk. Szépen festi az első ibolya 
talása felotti örömüket. Jövőben azonban 
hosszabb dolgokat írjon, mert a mostani kissé 
rövid.

Iíj. T. E. Kolozsvár. Megkaptuk, kö
szönjük. hamarosan jönni fog.

Ifj. B. L. Helyben. Szívesen üdvözöljük 
munkatársaink sorába. Most az alkalmi köz
lemények miatt, legjobb igyekezetünk mellett 
sem tudtuk le közölni. Egy kis türelmet 
kérünk.

K. 31. Helyben. Sajnáljuk de o héten 
annyi kéziratunk van, hogy lehetetlen szép 
dolgozatát leadni. Jövő számban hozzuk.

Több levélre a jövő héten válaszolunk

Nyilttér.*)
Opris Oszkár úrnak

Helyben.
Megbízása folytán igazoljuk, hogy 

Deutsch Menyhért úr, nyíregyházi keres
kedő azon becsületsértését, melyet ön 
ellen Nyíregyházán f. hó 13-án délelőtt a 
takarékpénztár helyiségében elkövetett, 
előttünk, mint az ön megbízottai előtt, 
bocsánatot kért s oda nyilatkozott, hogy 
a kérdéses alkalommal igen felindult ke
délyállapotban, meggondolatlanul gyanú
sította önt meg.

Nyíregyházán, 1905. március 14
Teljes tisztelettel:
Kovásy Béla s. k.
Kovács Géza s, k.

*) E i ivat a la tt kiizlüttekért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség-.
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Tekintetes Szerkesztő úr!

A berceli ev. ref. egyház tanácsának 
iq04 évi november 27-ón hozott alábbi ha
tározatát azzal a tiszteletteljes kéréssel kül-
döm hogy azt b. lapja legközelebbi szátná

in
JWkai'törvényeknek oly ragyogóan kisu-

II  f __ 1 n n n m t m M  rtl Ad'f rkfí\ t  fi 11 ni t  AT_

. "mindazoknak elrettentéséül, akik a val
lási türelmetlenséget a kornak, s az egyház-

‘ á zó szellemével szemben előszeretettel ter
í t e n i  törekszenek, közótonni kegyeskedjék. 

Az ü"V előzményei és részletei csak 
iban "érdekelhetik a nagyközönséget, j 

szóban levő templom hely a Köm- j

Hirdetések.
Interurbán telephon szám 105.

Megérkeztek
a tavaszi újdonságok:annyi

meri in" ós Okolicsányi család jogelődeinek 
aiándékából került az ev. reform, ogyház 
tulajdonába, azzal a világos kikötéssel, hogy 

18-ik század végén kihalt Olasz és a Köm- 
merlin" család őseinek örök pihenő helyéül 
szolgáló sírbolt megháborithatlan és sértet
lenül fentartandó.

\ kérelem ellen, amelyet a határozat , . . .  . . ,
további tartalma ezen jellegétől megfoszt, i m erít K e z t y i l K ,  i n g e k  a leg -
kifogásunk nem lett volna. De az alig meg- fjnomaJ)l) kivitelben és minden a 
fejthető elfogultság, csaknem vallási vaksag /
méltán felháborít, s amennyiben az egyház- ! térti-divat körébe tartózó cikkek, 
tanács sovin gondolkodása és türelmetlen
sége ellen a nagykállói föesperesi hivatalnál 
orvoslást nem tudtunk kieszközölni, indíttatva üzleti elvekről tanúskodik az 1868“
érezzük magunkat arra, hogy az ev. reform.

kalapok  a legújabb formában, 
utolsó divatu női és férfi cipők  
óriási választékban, úgyszintén a leg- 
izlésesebb nyakkendők, Ha-

Legjobb 
szépitöszer!

Hölgyek 
részére 

nélkülözhe
tetlen !

I

Áruim minőségéről és a legszolidabbn O

egyház lelkészeinok veszedelmes irányú szel
emére a nagyközönség elfogulatlan vélemé
nyét kikérjük.

Csak természetes, hogy őseink iránti 
kegyelet lerovásában a jövőben is kizárólag 
saját lelkiismeretünk és hitünk benső szavára 
fogunk hallgatni.

A középkori szellemben hozott határozat
e"ész terjedelmében következően szól:

a berceli ev. 
november hó 2

Kivonat
ref. egyháztanács 1904. évi 

F-ón tartott gyűlésének jegyző
könyvéből.;

5. Tárgyalás alá került a Kömmerling 
család templomunk közvetlen közelében és 
kerítésében lévő sírboltjának a f. évi halottak 
estéjén történt kivilágítása.

Egyháztanácsunk felkérni határozza a 
Kömmerlig család községünkben élő tag
jait, hogy tekintettel arra, miszerint a sírok 
kivilágítása, mint az ev. rof. egyházunk 
szellemével s tanaival különben is ellenkező, 
sót a keresztyónsóg igazi szellemével is 
ellentétben álló szokás, híveink s egyház- 
tagjaink megbotránkoztatására szolgált már ; 
ez alkalommal is : szíveskedjék a font tisz
telt család más alkalommal a tüntetés jel
legű kivilágítástól tartózkodni s az ősök 
nyugodalmát s az élők békéjét egyaránt 
szolgálni és fentartani, mint eddig annyi 
éven át, ezután is a sírbolt kivilágítása 
nélkül.
Jegyzetté: A kivonat hiteléül:

Kovád István, liorocz József, lelkész,
eh. jegyző. Farkas Antal, fögondnok.

(P. II.)
A tekintetes Szerkesztő úr tisztelő hivő: 
Bércéi, 1905. március 11.

Horváth József, 
mérnök.

A Kömmerling család megbízottja.

bán alapított üzletem  jó
hírneve.

Friedmann Sándor 
utóda Fülöp Dezső. 

F e l h í v á s !
A folyó hó 12-én megtartott szü- 

kebb körii értekezlet határozata értelmé
ben íelkéretnek mindazon úrak, akik a 
„Budapest Szókesíővárosi Takarékszü- 
vetkezet“ tagjai, hogy f. hó 26-án va
sárnap 'délután 4 órakor a Kiskorona 
(Fried Salamon) éttermében megjelenni 
szíveskedjék.

A kiküldött bizottság.

A női szépség
elérésére, tökéletesíté

sére és fentartására
legkitűnőbb és legbiz
tosabb a vegytiszta, 
\  sem higanyt, sem 

Vólmot nem tartai- 
s ’f K  \  k mazó, teljesen 

ártalmatlan, 
minden gyógy

E zen 
v ilág 
h írű  arc 
kenőcs 
e ltávo lít 
szep lő t,m áj-' 
foltot, p a tta 
n á st, ra ite aze rt’ 
és  m ás m in d en  
b ő rb a jt,  ső t r á n 
cokat, h im lőhelye  
k é t  is. Az arco t 
feh é rré , s im ává  és 
üdévé  varázso lja .
Ára: kistégely 1 kor 
nagy 2 kor. Margit 
hölgypor(3féle színben)
1 kor. 20 fill. M argit 
szappan 70 fill. Margit 
fogpép (Zalinpasta) 1 kor.
Margit arc víz 1 korona.
P ó stán  u tá n v é tte l v ag y  a  pénz 
e lőzetes b ek ü ld ése  á lta l k ü ld i a 

k é s z í tő :

Földes Kelemen gyógyszerész, Arai
F ő ra k tá r  N y íreg y h ázán  : K o rá n y i Im re  
M árton Jó zse f, d r . Szopkó D ezső , és 

T örök G yula  g y ó g y sze ré sze k n é l.

szertárban, 
drogériában 

és illatszer 
kereske
désben 

kap
ható

Csodás, 
gyors és 

biztos hatású.
Törv. védve.
Óvakodjunk 

utánzatoktól!

cvrv.yr̂  v,vj v>y, vm

A  csép lési id én yre  
e g y  m egbízható

gépészt keresek.
Fleiner Lajos.

'A.* *' i S<ÍJ * !S ÁA?’
1 1 4 .

vp
Höl

T e le fo n  szCim
Van szerencsém a n. é. 

közkedvelt
közönség

T e le fo n  s z á m : 114.
tudomására hozni, hogy a

. | •

1

1
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csillag védjegyű női- és férfi-nyakkendők
elárusitásával Nyíregyházán kizárólag

E I S L E R  I K l - A - F F t
cipő és d iv a tá ru  k e re sk e dő t

->|| bíztam meg, hol nyakkendőim állandóan a legutolsó divat szerint kaphatók.
Tisztelettel

m
l

I
f BERLIN. T. H. Sl^RN BECS.

Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém a hölgy közönség 

szives tudomására hozni, hogy a tavaszi 
bevásárlási utamból haza érkeztem és 
raktáramat kiváló szép Női-, leány tel
eltük, valamint kalap újdonságokkal lát
tam el és azok a mindenki által elismert 
legolcsóbb árak mellett szerezhetők be, 
melyek megtekintésére a hölgy közönsé
get tisztelettel meghívom.

R ózsa L a jo s  utóda, 
női divatáruháza.

Nyíregyháza, Pazonyi-utca

Angol férfi-szövet raktárt
sikerült olcsó árban megvennem, amelyet vevőkörömnek

w r bámulatos olcsó árban
szándékozom rendelkezésére boesájtani. Ajánlom minden
kinek, hogy szükségletét beszerezze, amig ezen alkalmi

vételből tart.
Tisztelettel

Zöldség-tér*. Práger Károly.
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Szőlőlugast
Ul'essilnk minden ház mellé és kertjeikben 

mid- és homoktnliijon.
A szőlő hazán k b an  m in d e n ü tt m eg te rem  s n in c sen  olyan  

ház, m ely n ek  fala m e lle tt a  leg csek é ly eb b  gondozással fe lne
v e lhe tő  nem  volna, ezen k ív ü l m ás ép ü le tek n ek , k e rte k n e k , 
k e ríté sek n e k  stb . a leg rem ek eb b  d ísze , an é lk ü l, hogy  a leg
k ev eseb b  he ly e t is e lfog la lna  az eg y éb re  haszná lha tó  részekbő l. 
Ez a  leg h á lád a to sab b  gyüm ölcs, m e rt m inden  évben  te rem .

E rre  azonban nem  m inden  szőlőfaj a lka lm as (b&r m ind  
k úszó  te rm észe tű ), m e rt n ag y ö b b részc  ha  m egnő  is , te rm és t 
n em  hoz, e zé rt sokan  nem  é rte k  el e red m én y t ed d ig . Hol 
lu g a sn a k  a lka lm as fa jokat ü lte tte k , azok bőven e llá tják  h ázu k a t 
az egész sző lőérés ide jén  a  le g k itű n ő b b  m u sk a tá ly  és  m ás 
éd es  szőlőkkel.

A fa jok  ism e rte té sé re  vonatkozó sz ín es  fénynyom ntu  k a 
ta ló g u s  b á rk in e k  in g y e n  és bé rm en tv e  k ü lde tik  m eg, ak i c ím ét 
egy  levelező lapon tu d a tja . B orfaju  szőlőoltványok is m ég  
n a g y  m en n y iség b en  k aphatók  lezzállito tt á rakon . B orok  csa
lád i fog y asz tásra  50 1. és fö ljebb  olcsó á rb an  és „D elaw are“ 
sim a, ü lte té sh ez  és ebből bo rm in ta .

Érmelléki első szólóoltványtelep Nagy-Kágya, 
Biharmegye.

összekötve.

Saját magát i 
károsítja.

v , tét nem 
**5 fedezi a

telepnél.

O • § ! § i‘ oltvány >
A  szü skég le- ^

Tulajdonos: Caspari Frigyes Medgyes, 
Nagyküküllő megye.

A telep oltványait az elmúlt száraz nyá
ron naponta több mint 2 millió liter víz
zel öntözte, miáltal az oltványok ideáli
san fejlődtek. — Képes árjegyzék in

gyen és bérmentve.

Egy tanuló leány felvétetik 
a női kalap elkészítéséhez, Ró
zsa Lajos Utóda divat üzletében.

Tavaszi idényre!
Altír megérkeztek

SIMON
divatáruházába

H A lakadalini meghívó, 
névjegy,
levélpapír cégnyomassaJ, 
rovatot* ív,
alapszabály vagy más cféle,
falragasz,
gyászjelentés,
évi mérleg,
számla űrlap stb. stb.

az élet szükségleteiben előforduló bármi
lyen nyomtatványra van szüksége,

forduljon bizalommal a

P I R I N G E R  J Á N O S
könyvnyomdájához

Nyíregyháza, Városház-palota

hol olcsó ál-számítással csinos kivitelű 
nyomtatványok készülnek, mindenkor u 
megrendelő kívánsága szerint a legmo

dernebb előállttá sban.
Kész nyomtatványok raktára.

A nyomdával könyvkötészet is van

a legmodernebb női kelmék, remek kivitelű Blous selymek, valódi 
színtartó síik zefirek, gyönyörű mintájú fancia battistok s Delinek.

Ajánlom továbbá dúsválasztóku menyasszonyi kelengyéimet valódi 
szepességi Damaszt grádlik, fehér,' színes asztalkészletek, Kanavászok. 
Különösen ajánlom a legjobb keletnek örvendő liliom vásznaimat, me
lyekből óvento igen nagy mennyiséget hozok forgalomba.

Nagy készletet tartok futó- és szalonszönyegekböl, bútor kelmék, 
Madracz grádlik. Selyem és Kaschmir paplanok. Csipke és szövet függönyök. 
A lkalm i Vétel gyapjúszövetekből férfi és fiú öltönyökre.

Szükségesnek találom még megjegyezni, hogy nagy súlyt he
lyezek különösen arra, hogy üzletemben elkerülhetetlenül magyar ipar 
árucikkeket hozzak forgalomba, a többek között kötött és szövött áruimat, 
úgymint férfi, női és gyermek patent harisnyákat egyedül csak is a 
váczi szövő és kötő gyárból szerzem be, melyekből mindenkor nagy 
készletet tartok.
Pontos és lelkiism eretes kiszolgálásomról üzletem 52 éves fennálása nyújt biztosítékot.

Becses bevásárlásait készséggoi elvárva, maradtam
legmélyebb tisztelettel

KREISLER SIMON.
Ü zlethelyiségem a T ester cukrászattal szemben.
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U J  Ü Z L E T ! S Z O L ID  Á R A K !
Van szerencsém a n. ó. helybeli és vidéki közönség 

szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALüÓ cég volt helyiségében)

P OS Z T Ó ÜZLETET
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.

Sok évi, a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ismeretségem lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.

A n. ó. vevő közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettől

P R E I S Z  B E R T A L A N .  

Óriási választék! Pontos kiszolgálás!

■
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| Tele fo n  s z á m  93. T e le fo n  s z á m  93. I

Van szerencsém a n. é közönséget értesíteni, hogy üzletem et eladóvá 8  
I  tettem s hogy az áruraktárt k isebbítsem , az alanti árukat, úgymint: X 
A a legújabb ilivatu valódi lioni női blous-selvem méterje 2 kor. Himalaya tavaszi p  
I  nagykendő 10 kor. Glasse keztyük 1.40 kor. Hosszú harisnyák 80 fillér. X 
& Chevraux, Box fűzős és gombos divatos cipók 13 koronáért és az összes p

I férfi divatcikkek I
óriási Választékban ®

hasonló árakért. Q
Továbbá mintegy 3 0 0 0  m éter divatos angol és hazai öltöny f

és felöltő szövetet 3 koronától kezdve bocsájtok a n. é. közönség rendel- ^
$ kezesére. ©

|  A nálam vásárolt szövetekből egy teljes öltöny elkészítése f
16 koronába kerül. ®

Tisztelettel T

I

N a g y o b b  v á l la la t  m ia tt  a z  iiz -  K E R E K E S  P Á L

I  h.t Óladó é s  a  h e l y i s é g  k ia d ó . fér"I V á r o s h á z - u t c a  3.

Ü l löinek!
! Tan i telepünk a kereskedelm i, kerti és dísz

növények jól gondozott és gazdag gyűjtem énye

j Erfurti és egyéb magvaink
a l-.'fri-sebbek, a mellett meglepően olcsók és 

minden 5 koronát  meghaladó rendelés  p or tó m e n te s .

t  Legnemesebb rózsafajok %
>zin]'' ii.i ■•■/■’> változatban. Köztük több újdonság is. 
P e la r g ó n iá k  legbecsesebb íajai. Szamócák.

M _■ -:-t :/>ii köszm éte- és rlblzke-fák. 
Több millió fajtiszta, dús gyökerű  gyü

mölcs- és diszfa-csem ete.
Miudeu ta la jb a n  d isz ló  té l i  éveld  v irá g ia jo k . 
'/. : -Uez legalkalm asabb ju tafonál és egyéb

kertészeti különlegességek, 
rti-k díszítése, áta lak ítása  és építése a  lég

ii.-! ízlés alkalmazásával. Levélbeli megtett- 
• ••'• legpontosabban, szolgáljuk ki vevőinket.

Eötvös Lajos és Társai
n i kertészete T árcái (Zemplénmegye).

••ilakn és legnagyobb súlyú takarm ány
éi konyhakerti term ényért 50, 20, és 10 

korona ju talom  aranyban.

& JOHNSON
amer. szabadalm, tyukszemgyilrüje.

A je lenkor legjobb és legbiztosabb sz e re , nagy szeri! 
Itatással és azonnal csilnpitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógyszertárban A-ztrla-Magyarország- 
ban. 1 darab borítékban 20 fillér, 6 darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magyarország részére: Török Jó zse f gyógy
szertára B udapest, VI., K irály -u tca  12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére : ,,A 

szam aritánushoz", Grác.

? 1904 . év i term ésű
I b a b  ( p á s z u l y )

!
L ._ .

j
!
í
i

1J

n a g y b a n  é s  k ic s in y b e n
kapható

cxégnél
Nyíregyházán.

G Y Ő R  S A N
lohasztja a test elzsirosodását, ártalmalan- 
ságáért jót állás. Thile soványitó theája, 
miről legjobb bizonyítványok tanúskodnak.

H elyb en  csom agja 2 K . 
V id ék re 2 kor. 5 0  fii.
Bé rme nt ve ,  u t á n v é t  mellett kapható

= Török József=
gyógyszertárában, Budapest, Király-utca.

Hirdetések
jutányos áron felvétetnek

a kiadóhivatalban.

f f f f f f f f f f f f f f f f f

j -Milleniumtelep- Nagyösz. j

f
| S zé p  és ta rtó s  sző lő je  \
j csak annak lesz, aki ingyen kéri i 
] Magyarország legnagyobb szőlőiskola- ♦ 
|  jának árjegyzékét, amely szőlőiskola I
Í állami sególylyel és állami felügyelet i 

mellett létesült. I

szerencsém a hely - 
beli és vidéki n. é. közönség 
b. tudomására hozni, hogy

■ánctanitási
óráimat

a központi elemi iskola disz- 
term’ben f. évi március hó
8-án megkezdtem.

Beiratkozások a tanfó
rumra ellogadtatnak Piringer 
•lánosnó urnö könyvkereke-
désében.

A n. é. közönség b. párt- 
•ogását kérve maradtam 

Nyíregyházán, 1905. évi 
március hóban.

mély tisztelettel
Alföldy Károly,

táncztanár.

S T  5000 FO R IN T  JU T A L O M
sza k á ln ^lk ü lie k  és ko p a szo k n a k .

Szakái és haj 8 nap alatt a valód i dánországi ..M os-balzsam1 ‘
által F iatal, öreg, férfi és nő csak a  ,,Mos-balZsamot‘’ hasz
nálja szakái, haj és szemöldök növesztésre, mert bebizonyult tény, 
hogy a ,,M os-balzsam " a modern tudomány egyedüli szere, meíy 
bedörzsölés által a hajpupiiákat annyira befolyásolja, hogy a haj 
azonnal kinő. Á rtalm atlanságáért szavatolunk. Ha ez nem igaz,
fizetünk 5 0 0 0  fo rin to t készpénzben
m inden szakálnélküll és kopasznak, a ki a „BEos-bal 
zsam ot‘, hat hétig  siker nélkül használta . Cégünk az 
egyedüli, mely ilyennemü szavatosságot vállal. Orvosi leírások és 

ajánlatok. U tánzásoktól óvakodni kell. 
„M os-balzsamá“-val eszközölt kísérleteim re vonatkozólag értesíthe
tem, hogy avval teljesen meg vagyok elégedve. Már 8 nap után 
kinőtt a haj és dacára annak, hogy a haj világos és puha volt, 
mégis erősnek mutatkozott. Két hét után a szakái természetes színét 
vette fel és még csak akkor tűn t ki a  balzsam felette kedvező ha
tása. Köszönetéül kifejezése m ellett vagyok I. C. Dr, Tverg Kopenhága 
„Kn alulírott a valódi dánországi „Mos-balzsamot* a haj előhívására 
mint csalhatatlan szert m indenkinek ajánlhatom Hosszú ideig erős 
hajhullásban szevedtem, olyannyira, hogy teljesen kopasz részek 
keletkeztek. Miután azonban 3 hétig a „Mos-balzsamot“ használtam , 
a haj kinőtt, sűrű és erős lett. M. C, Andersen Ny. V estetgade 5.

Kopenhága. “
csórna- most 5 fit D iszkrét csomagolás A pénz előlegos beküldése vagy utánvéttel kapható. M egrendelhető a  világ

legnagyobb különlegességi üzletében:
------- M o s-M a g a sin e t, Kopenhage 346. Dánia. —  =

(Levelezőlap 19 fillér, levélre 25 fillér porto.)
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Benzinmotorok, gőzeséplőkészletek
a r a t ó g é p e k  és  egyéb  m e z ő g a z d a s á g i  gépek

le g ú ja b b  s z e r k e z e t b e n  és le g jo b b  k iv ite lb e n  k a p h a tó k

A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynökségénél
... ........ BUDAPEST, V. V áei-körut 32. ■

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

KTrrrrrrrrrnTrrrrrrTiri 'tTTiiTT—i ~
ti _ KULONLEGESSEGI

mindennemű g a z d a s á g i  g é p e k ,  
m ű s z a k i  c ik k e k  és m a lo m 
b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók ----- - - --

lít
1 H

ugyvi-ki birtok eladási és bérbeadási 
teleket is elvállal.

Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 
Fióküzlet: Mátészalkán.

jl

I
fi

2S9/1905.

Árverési hirdetmény.
Alantirott a nyíregyházai kir. járás

bíróság 1904. V. 1788/6. sz. végzése 
folytán közhírré teszi, hogy a vagyon
bukott Goldstein M. Miksa csődtömegéhez 
leltározott 1245 kor. 67 fill. értéket kép
viselő cselekvő követelések, 87 koronára 
becsült házi bútorokból álló ingóságok, 
közadós lakásán, Sip-utca 6. sz. háznál 
1905. évi március 22-én d. e. II órakor 
megtartandó árverésen, készpénz fizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alól is 
elfognak adatni.

Nyíregyházán, 1905. márc. 10-én.
O lá h  G y u l a ,
bir. vógreh.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a (1o- 
zaporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér. mint a  vilég 

minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert 
a csodahatása ellenszenvessé teszi az j 
iszákosnak a  szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan liat, hogy azt fele
ség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
mégesak nem is sejti mi okozta javulását.

Coza a  családok ezreit békite tte  ki 
ismét, sok sok ezer férfit a  szégyen és 
becstelenségtől m egm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzletem berek 
lettek. Tem érdek fiatalem bert a jó  ú tra 

és szerencséjéhez segített és sok em bernek életét számos 
évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak kik  kívánják egy próba adagot és egy köszönő Írá
sokkal te lt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy 
így bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és kik 
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a következők : 
Nagy Kálmán gyógyszerész ur.

Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyír
egyházán kívül lakok egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PIÍÓI5A lő 7 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek ííö fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA INSTIITTE  
(Dept. 137).

62, Chanci-ry Lnne, 
London,. ANGLIA.

S z é lh a jt ó  és g ö r c s -  
~v ■ c s i l la p ító  -------

Biebergeil-
= C s e p p e k =
É tvágyat ^előidéző és emésztést 

elősegítő háziszer

Egy üveg ára I korona.
Két üvegnél kevesebb — utánvét 
2  kor. 50 fillér — nem küldetik.

Megrendelhető :
Julius Bittner gyógyszertára,
=  Gloggnitz (Nied.-Oest). =

Kérjen csak Ij Selle & Kary’s j

f legjobb tisztítószert mindenféle
j s á rg a  és fekete cipőhöz.
I Különösen ajánlható
; Boxcalfs-, Oscaría-, Chevraux- é s  Lack 
f cipőknek.
j ^  - B é cs, X II I. = ■-■

fl. AYTBN t  WUmXWORT N

CLAYTO N  & SH U TTLEW O R TH
B u d a p e s t ,  V á c z l - k ö r ú t  0 3

á lta l a leg ju tányosabb  árak  m ellett a já n lta tn ak :

Locomobil és gőzeséplőgé}:
s z a lm a k a z a l o z ó k ,  j á r g á n y - c s é p l ő g é p e k ,  l ó h e r e - c s á  

t is z t í t ó - r o s tá k ,  k o n k o i y o z ó k ,  k a s z á ló -  és  a r a t ó g é  
s z é n a g y ü j t ő k ,  b o r o n á k ,  s o r v a t ö g e p a k ,  P lá n é t  j 

k a p a ló k ,  s z e c s k a v á g ó k ,  r é p a v á g ó k ,  k u k o r íc z a -  
k m o r z s o lo k ,  d a r á ló k ,  ő r l ő m a l m o k ,  e g y e t e m e s  

a c z ó l - e k é k ,  2 -  és  3 - v a s u  e k é k  és  m in d é ’-

A l a p i t t a t o t t  1832-ben

FERIOLEHDT-
fénymáz és NIGRIN czipöcréme
a világ legjobb tisztiószerei. 
Gyönyörű fényt adnak és a 

bőr tartósságát emelik,
—  M in d e n ü tt  k a p h a tó . Hl

K. 2142/1905.
H ird e tm é n y .

Nyíregyháza rendezett tanácsú város a belső piacán fékv 
ona szállodájára, mely áll 39 vendégszobából, bál és étte-

' en‘ >ü’ Vend,tíf (!S . aka8/ sör csarnok, korcsma, kávéim ésahozzá- 
tuitozo mellekhelyisegekből a folyó évi november hó l-:ól kezdve 
10 azaz hz egymásután következő évre zárt Írásbeli versenytár^ya-
H vt S  f i  arVe,rl SÍ feJtéteJek líMk pün,járil is ^^erjesztendő zait ajánlatok, amelyhez az óvadék letéti elismervénye csatolandó
folyo évi március ho 27-ik napjának déli 10 órájáig a polgárnő
mhez adandók be. — Bérbe venni szándékozók kötelesek kinyi

latkoztatni ajánlataikban, hogy az árverési feltételeket ismerik és 
azoknak pontjait magukra kötelezőknek tartják. -  Az árverési 
eitetelek a városi gazdasági tanácsosi hivatalban naponta a hiva-

vidék^érdpH' 8 “ oknak egy példánya átvehető.
bonnal m t t í  f, fe,téte,ek jelentkezés esetén posta utjánazonnal megfognak küldetni.

^311 egyházán, 1905. évi március hó 4-én.
M á je r s z k y  B é la ,

-------------------------------  polgárin íster.

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

M ájerszky Barnabás gépgyárosná

NYOMATOTT I’IRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
r e 9 y h á z á

k.
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