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Hadüzenet.
Irta: M ándoky Lajos,

A hasonlatok barátai alkotmányunkat 
mindig Angliáéval állítják párhuzamba. 
Ahhoz kétség nem fér, hogy alkotmá
nyunk remekmű, de megfagyott, mert a 
koldussá tett nemzet áll mögötte és a 
nyomor hidegsége csak a végletekig kor
bácsolt önérzet haldoklásának egyik em
lékképében látj*' fölmerülni a múltat, a 
mikor még a magyar nemzet ragadta 
meg a kardja markolatát és cselekedett. 
1078 óta folytonos lemondás a nemzet 
erősségének védbástyáiról a király javára, 
egészen addig, mig a magyar törvény- 
hozás azt is beiktatta, hogy magyar leány, 
még ha mágnásvilágnak gyöngye volna 
is. a magyar koronát fején nem viselheti, 
képezi vezérirányzatunkat. A nemzet aka
rata azóta folyton hanyatlóban és hogy 
az emlék mégis oly hévvel ragadta meg, 
hogy cselekedni akart, a válasz akasztófa, 
fóbelövetés, száműzetés volt. Ezzel fenve- 
geíödzött a legutóbbi kormányelnök, ha 
a nemzet a parlamentjében még meglévő 
akaraterőről le nem mond. Elődje azt 
mondotta, hogy ő az utolsó alkotmányos 
miniszter és azóta arra törekedett, hogy 
ezt be is igazolja.

Alkotmányunk fejlődése muti at fel

I Á  U C A.
Könycsep.

Régen volt. A napra már 
Al e m  is emlékszem én,
Kristály könycsep ragyogott 
Mind a két szép szemén.

Kiindultam és az ut 
Oly hosszú volt nekem,
De panasz nélkül jártam 
Völgyön s béreseken.

Kapok, évek múltak el 
S öt ismét meyláttam.
Két szép szemén akkor is 
Könycsepet találtam.

Öröm könycsepje volt az 
S mégis sir énekem,
Mert az öröm másnak szól 
A kong' maradt nekem.
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azonos vonásokat az Angliáéval, de a le
mondások kiölték a miénk életét. Ott a 

! többség alkot minisztériumot és a király 
utólagos vétója is korlátolt, meg kell ha
jolnia a parlamenti többség akarata előtt, 
nálunk a király kényszeríti akaratát a 
többségre és hogy rákényszerithesse, meg
szokhatta már, hogy akaratának mindig 
legyen többsége, de akkor mi jelentő
sége van az alkotmányosságnak? Az 
eddigi többségek nem akarták, csak 
színlelték az akaratot és a mikor az élő 
tiltakozás kisebbsége többséggé vált a 
király megtagadta előzetesen is a hozzá
járulását a többségi, illetve nemzeti aka
rathoz. Adott volna meghatalmazást, de 
csak úgy, ha a mostani többség meg
elégszik a múlt többségének szerepével, 
szerepkörtágitás nélkül. A mi akotmá- 
nyunk nem ajándék, nem gyártmány, 
viharos századok örömei, szenvedései 
szülték, miből uralkodók egy-egy darabot 
letördelhettek, de annak szelleme lelkűnk
ben, vérünkben él és élni kell még pusz
tulásunk árán is. A milyen vad álom az, 
hogy létezik osztrák nemzet, olyan az is, 
hogy a mai állapot szuronyerdövel fenn
tartható. De ki a szurony erdő? Ki a 

| nép gyermekei? Kossuth gyásznapján 
mondotta Apponyi, nemzetünk mai leg- 

i nagyobb vezérszelleme, hogy nép és nem-

Nem hallottam . . .
I r ta : S z á lk a .

Nem hallottam még madárdalt, 
Melynek fájóbb hangja volna.
Mint midőn megszólal a lant,
S csalódásom cldalolja.

Kern fohászkodott még ember 
Istenhez oly megtört hangon,
Mintha reszketős kezemmel 
Játszom a megkopott lanton.

Nincs óig bús hang, mely dalomban 
Ne szóljon, fel ne csendüljön :
— Szivem fájóbb, semmint onnan 
Vigabb hang előkerüljön.

A föld nem olg mély, — fájdalmam 
Hogy magába fogadhassa,
— Mért van az ég olg magasan, 
Hogy jaj szavamat non hallja ?!

Nagg ét/ ! — tört reményűn romján 
Esd előtted fájós lelkem ;
Engedd, — benne ha csalódom 
Lantom törjön össze s húrján 
Eájó dal többé ne zengjen ! . . .

zet ugyanazon alany és hogy ez a nem
zet apjának tekinti azt, ki nem sajnálta 
a vért az eszméért. A mi eszménk szent- 
séges hit, a mi eszménk földi Istenségünk. 
Ne bántsa ezt senki, mert a mi hitünk 
gyilkolásával életünk értéke is megszűnt 
és akkor . . . . ! Milyen szép, hogy a 
belügyi reformokra a koalicziós kormány 
szabad kezet kapott volna mintha bizony, 
még ebben is lehetett volna korlátozni.

Mi Angliára hivatkozunk, de a tények 
Szerbiához sodornak vagy még alább. 
A bunyevácok gyermekei, ba bevonulnak 
Péter hadseregébe, szerb nyelven tfezé- 
nyeltetnek és ha Péternek, ki a francia 
hadseregben is szolgált, eszébe jutna, hogy 
ő jobban begyakorolta a francia szót. 
miért is ne vezényelhetne franciául, eszébe 

1 juttatnák a szerbek, hogy vérüket a déli 
nap heve forralja. A béresfiu a vendég
oldalon, a kocsis a bakon, a pásztor a 
dombtetőn el-elgondolkozik, miért is beszél 
a sorozó bizottság, mikor ő árvalányhaj- 
jal a kalap mellett, énekelve elébe áll, 
német nyelven és miért vezénylik öt úgy, 
mikor az iskolában a tanító ur azt mondta, 
hogy ő egy szabad, független hazának 
gyermeke. .Neki azt megmagyarázni és 
még kevésbé a tót, az oláh fiúnak nem 
lehet; hiába mondanék, hogy az csak egy 
tűrt, jogtalan, törvényenkivüli állapot, m 

- .....— " 1 ---------  i
Hajnalhasadás idejéből.

Irta: Szilánk.
........... Iis jött a tavasz. Valami langy

meleg fuvalom rezgett a légben, melynek 
nyomában kizöldült a (fü, bimbót fakasztott 
a fa s kidugta illatos fejét a gyöngyvirág. 
Es mintha valami lázas sietség fogta volna 
el az egész természetet; mintha gyorsabban 

! bontogatta volna szárnyait a szelidon kóklő 
ibolya, mintha tű, fa, virág, mohó sietséggel 
igyekezett volna uj élolro ébredni a fagyasztó 
tóii álom után! Mintha láza lett volna ennek 
a vén földnek, s lüktető, forrongó melege uj 
élotet lehelt volna az egész természetbe. Es 
mikor még itt sem talált magának elég te
remteni valót, akkor mintha bolopta volna 
magát a emberek szivébe, leikébe, hogy uj, 
szebb, csodás világot teremtsen ! Olyan vilá
got, ahol a félistenek küzdenek egymással 
és az ördöggel. Láz, mámor uralkodott a 
szivokon s o lázban, oz Istonoknok való gyö
nyör és mámor perceiben, kipattant az ember, 
a magyar ember szivéből a legszebb, a log- 
illatosabb virág: a szabadság virága.

Gyönyörűséges volt ez a tavasz, e vi- 
rágnyilás ideje. Csodás, mesébe illő esemé
nyek kergették egymást. Mennyi dicsőség,
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odafönt nnir megváltoztathatatlannak is 
hitt. A hol valami megváltoztathatatlan és 
ez a valami az, mi leginkább a nemzet 
testébe vág, ez a valami az, miben a nem
zet személyisége leginkább jut kifejezésre, 
ott az engedés bűn, ott az engedés hon
árulás. A parlamentáris államkormányzat 
elvei szerint csak felelős kormány létez
hetik, minden más önkényuralom! A mi
nisztérium bár a királytól nyeri megbízá
sát, az országgyűlésen képviselt népnek 
orgánuma és ha az a többségből nem ala
kult meg, minden más csak szolgahadsc- 
re<r, mert a minisztérium csekélyebb kör- 
ben királyi segédszerv, mint a törvényből 
folyó hatósági kör hű és a parlamentnek 
felelős őre. A mikor kisebbségi miniszté
riumot neveznek ki, merénylet készül 
ellenünk, mert azt úgyis tudják, hogy a 
parlamentben azonnal lehetetlenül és igy 
nincs is parlamenti küldetése, hanem azon 
kívüli vagyis elérkezett a rendeletek kor
szaka Ez a hadüzenet a nemzet akaratára! 
Törvényhozó hatalom bitorlására melyik 
magyar ur vállalkozik, lássuk?!

Franciaország akkor volt a legerő
sebb, mikor parlamentjét korbácscsal küld
ték haza, a miénk is akkor lett azzá, mi
kor fegyveres szolgákat alkalmaztak féke
zésére. Azt hittük, hogy ennél aljasabb 
eszköz már nem is létezhetik, a hadüze
net azt mondja, hogy igen. Állunk elébe a me
gyékbe rejlő őserőnek minden eszközével 
és ha megnyirbált is a megyék hatalma, 
ősereje még mindig van akkora, hogy 
törvénytelen rendeletekre keresztvonást 
húz. Hadüzenetre hadüzenet a válasz.

Hörög az ég, villámok cikkáznak és 
fölenged a nyomor hidegsége, az alkot
mányosság hazugsága.

Igazságügyi reformok.
Irta: Dr. Zinner Samu.

Aggódó érdeklődéssel kisérjük az al
kotmány válság minden egyes mozzanatát 
és óhajtva várjuk annak olyan megoldását,

mely a nemzetnek nyugalmát visszaadná 
és lehetővé tenné a nemzet fejlődése ér
dekében szükséges reformok megvalósí
tását.

A szövetkezett ellenzék programmjába 
fölvette a választói jog kiterjesztését, a 
létminimum, progressiv adó érvényesítését, 
ezek mind fontos, életbe vágó kérdések, | 
de ezekkel most nem kívánok foglalkozni.

Az igazságügy terén meggyőződésem 
szerint szükséges nehány reformról akarok 
megemlékezni.

Kezdjük előbb a büntető törvényeken 
mint a melyekben több a közjogi termé
szet. amennyiben az állami, egyházi intéz
mények szervezetével, a közszabadság, a 
közbiztonság, közrend kérdésével szorosabb | 
összefüggésben vannak.

Legelső sorban reformra szorul a 
büntető törvény, mely egyrészt a lopás 
egyes nemeire túlszigoru drákói büntetést 
állapit meg, addig másrészt igen sok cse
lekmény. mely a közineggvoződés szerint 
büntetendő volna, megfelelő törvényes in
tézkedés hiányában, nem büntethető, vagy 
van olyan büntetés, mely nem felel meg 
a bűncselekmény súlyának.

Az első kategóriába sorozzák a jog
tudósok a Btkv. 336. §-ának 3. pontját, 
és a 338 §-t; az előző § arra vonatkozik, 
hogy a betörés, bemászás által elkövetett 
lopás tettese tekintet nélkül a lopott dolog 
értékére 5 évig terjedhető fegyházzal bün
tetendő, a 338. §. pedig ugyani!y bünte
téssel sújtja az olyan egyént, aki rablás, 
zsarolás, lopás, sikkasztás vagy orgazda
ság bűntette vagy vétsége miatt két Ízben 
meg volt büntetve s azután 10 éven belül 
bármily értékű dolgot lop. A büntetés mi
nimuma ez esetekben G havi börtön; már 
pedig ez gyakran oly aránytalanul súlyos 
büntetés, hogy az ügyészségek indíttatva 
érzik magukat arra. hogy hivatalból te- | 
gyének fölterjesztést a büntetés egy ré- 1 
szónok kegyelem utján való elengedése 
iránt. Vájjon ki nem tartja túlszigorunak, 
ha a bíróság egy bekerített kertből való
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almalopásért kénytelen a tettest 6 havi 
börtönbüntetésre Ítélni.

Mint fentebb említettem, reformra 
van szükség azért, mert a büntető törvény 
hiányos Hogy egy példát említsek: igen 
gyakori a csalásnak az az esete, midőn 
az adós üzletét átruházza vagy egyszerűen 
eladja s a hitelezők, kik a nyílt üzletben 
bízva nyújtottak hitelt, a kielégítési alap
tól megfő.sztatnak ! Ámde ez a cselekmérív 
csak akkor büntethető, ha a bekövetkező 
végrehajtás eredményeinek meghiúsítása 
céljából történik, vagyis ha a követe és 
már lejárt és legalább a per meg lett in
dítva. Hány esetben maradnak ily módon 
büntetlenül a legagyafurtabb csalások.

A harmadik kategóriába soroztam 
azon eseteket, melyekben a Btkv. nem 
eléggé szigorú. Különösen áll ez magan- 
becsületsértés büntetéséről. A mi büntető 
törvényünk szerint ugyanis ez esetben a 
büntetés maximuma 1000 kor. pénzbün
tetés. Gondoljunk arra az esetre, mid n 
egy moesoktalan hírnevű nő becsülete 
pellengére állittatik, vagy akár egy ii>z- 
tességben megöregedett kereskedő hírneve 
hazug ráfogás által, mondjuk névtelen le
velek által tönkre tétetik, s e miatt exis- 
tentiáját is elveszti, miféle elégtételül szol
gál, ha a becsületében gázoló egyén néhány 
korona pénzbüntetésre ítéltetik.

A régi rómaiak azt, aki mást becsü
letében megsértette, attól megfosztotta, 
halállal büntették, mert úgv tekintették a 
becsületrablót, mintha életétől fosztotta 
volna meg. Akkor a becsület (existirnatio) 
kellő védelemben részesült. Ma már a be
csület értéke nagyon lehanyatlott; néha 
5 kor. a büntetése! (Folytatjuk.)

Mit rejt a jövő ?
I r t a : K a t o n k a  B e r t a l a n .

Szent István koronájának fűiként vise
lőjét, jó öreg királyunkat, mindenütt mint a 
legalkotmányosabb uralkodót ismerik, ki előtt 
a müveit nemzetek uralkodói nemcsak, mint

mennyi fény, mennyi gyalázat fűződik o nagy 
idők napjaihoz. Hány eltemetett, elfeledett 
félisten porladozik lábaink alatt, mikről tán 
sohasem esett szó, kiket sohasem emlegettek. 
De hát ember sorsa ez ! Küzdeni, fáradni, 
harcolni — tán győzni is — s aztán elmúlni 
ismeretlenül, névtelenül — virágtalan sírban — 
tán eltemetctlenül.

Az ón balkezemben is itt él egy alak 
abból a csodás, meseszere világból. Lehet, 
hogy csak lázas agyamnak szüleménye az 
egész, de mintha látnám, mintha beszélnék 
vele és én hiszek benne. Pedig olyan rövid 
volt az élete. Ott óit a szabadságharcban ö 
is. neki is volt része benne, tán több is mint 
sok másnak. Es ezért az imádott szabad
szabadságért, ezért a vérrel öntözött magyar 
hazáért el tudta csendesíteni szivét akkor, 
mikor szeretett, eltudta dobni magától az 
életet, amikor megmenthette volna talán 
egy csókkal talán egy öleléssel, amit a 
haza ellenségének kellett volna adnia. De 
nem tette — meghalt. És azután eltemették, 
meg is siratták tán s aztán — elfeledték. Ma 
már nem is emlékeznek rá; elkorhadt, el
porladt fojfája, eltűnt emlóko . . . Névtelen, 
ismeretlen harcosa lett o is a szabadság- 
harcnak . . .

De az én lelkemet magával ragadta az

o szoropiese, 
"  ' át

édes melegség 
!'et

s valami jóleső
járja át egész valómat most hogy emle 
állíthatok neki — szerényét bár, egyszerű 
fejfát, — de rajta a hálás emlékezet borostyán- 
koszorújával . . .

Hadd írjam lo történetét, hadd mondjam
el fiatal szivének igaz, 
igaz szerelemnél

meleg szerelmét s ez 
igazibb honszorelmót,

megtelik édos melegsóg-

Csond van, mélységes, áhitatos csend. 
Csak a tücskök csiriplése hallatszik s ez olyan, 
mintha altató danája volna az álomra hajló 
természetnek. Alkony borul a tájra, olyan 
molanchoiikus, hangulatos őszi alkony, amikor 
az ember szive úgy 
gél, színes ábrándokkal

Fehérvár városa is olcsendesedott. Csak 
az őrjáratok lépései zavarják a csendet. Nyu
galomra tér mindenki, sietnek felhasználni 
az éj óráit pihenésre, mert hiszen nem tud
hatják, melyik órában, melyik percben tör 
rájuk az ellenség.

És mégis — nem alszik mindenki. Van
nak, akik meglopják az éj óráit, hogy eme 
nehéz idóbon is édos, szerelmes szavakat 
suttogjanak egymásnak.

Ozv. Kendi Balázsnó házának kertjében 
két alak lépdel egymás mellett, egyik férfi,

másik leány. A no Kombiié leánya: Jolán, 
a férfi, a város kapitányának ügyetlen fia:
László.

Jó idei' haladtak egymásszótlanul
mellett, Senki sincs köröttük, nem is törőd
nek senkivel. Csak néha-néha pillantanak 
egymásra is, mikor a halványan fénylő hold 
elő-elő buvitv a felhörongyok mögül. Ilyen
kor találkozik tekintetük, melyben kiv ui 
fejezve két életnek igaz szerelme, minden 
boldogsága.

Vő...o is a férfi töri meg a csendet.
Ilalk, suttogó hangon szól a leányhoz:

— Jolán, mi van velünk ma ? — Nem 
talált: szavakat egymáshoz, amikor más
kora ’i szépet tudtunk mondani egymásnak. 
Ha szólok is hozzád — hangod remeg, fele
leted tétovázó, kezed reszket az enyémben 
s egész valód valami kínos nyugtalanságot 
árul el, mi engem aggaszt. Szóíj, beszólj hoz
zám ! Mond, , bánt, mi nyugtalanít ? Ünottú 
vált talán má eiöttod az ón rajongó imádá- 
som? Torhedre vagyok? Szabadulni akarsz 
tőlem? — Szólj, de no hagyj a kínos kéte
lyok közt.

A leány megállt. Szemeit a férfi arcára 
szögezte, s úgy beszólt hozzá lágy édesen, 
csengő hangon, de határozottan, biztosan^

TAVASZI UJD nag^ vá laszték ib an  m e g é r k e z te k ! S

Hősei óriási
isr  Kőim Ignátz üzletében, Városház-palota.
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nostoruk előtt, de mint minta államfő előtt is 
a legmélyebb tisztelettel hajolnak meg. Ü és 
a magyar nemzet az ö, mint uralkodó hatalma 
alatt, a négy folyó és három bérc között al
kotják a magyar államot, mint alkotmányjogi 
egészet. Egyik részen a király atyai jósága 
és gondossága; a másik részen a nemzet 
loyalitása és trónhüsógo. A hol ez igy van, 
ott a király és nemzet teljesen boldog s elé
gedett kell, hogy legyen.

Hogy a királyi felség mint ilyen, boldog 
és megelégedett-é, azt nem tudjuk ; de légyen 
bármilyen is, az nekünk nem elég az üdvös
séghez ! A nemzet nem boldog, mert kielé
gítve nincs.

Minthogy pedig minden csak okozat, 
keressük az okot s állapítsuk meg a diagnózist!

Ha a megelégedés onnan ered, hogy 
korona és nemzet teljes egyetértésben vannak 
s mindkettő közös ideálokért lelkesül; úgy a 
jelen sivár állapot létrehozatalában egyik té
nyező kellett, hogy magatartásában s állás
pont foglalásában a másiknak jogos és föltótien 
igazságos kívánságával szemközt helyezked
jek, szóval, hogy az ideálok közössége hiá
nyozzék.

Mit kíván a nemzet? Kívánja és vissza- 
kivánja azon legtermészetesebb és elsikkasz
tott ősi jogait, melyek nélkül élő nemzetet 
képzelni nem lehet. Ezen óhaj eléréséért folyó 
nemzeti actiónak útjába állni senkinek sem 
lőhet, de nem is szabad; legkevésbbó pedig 
nem teheti azt már csak a saját dinasztikus 
érdekének szempontjából sem az a tényező, 
mely a nemzeti dicsőség fényének ragyogá
sából úgyis a legnagyobb részt veszi ki.

Az idők változnak s korszakok alakulnak 
a/, idő folyásában. A nemzet életében most 
egy uj korszak nyílt meg; megnyitotta azt 
épen a legfelsőbb helyről jött legkegyolino- 
sebb kézirat, amely a nemzet ítéletét kívánta. 
A felhívott nemzet Ítélt s ítélete kell, hogy 
api ' á,hatatlan legyen, minthogy mindennek, 
meg a felségjogoknak is ő a lorrása. A nem
zőinek ez az ítélete pedig félremagyarázha- 
tatlan: nem kéri, de követeli a magyar nem
zet legszentebb, ősi jogait. Most már nem 
könyörgünk, mély alázattal kalapunkat nem 
tartjuk a bécsi kéz egy-két fillért érő enged
ményéért. A nemzetnek többé nőm kell ala
mizsna, felébredt álmából; dörgő szavának 
ereje ebopri a mi útjában áll, méltatlan fiait 
ép úgy, mint Pittreichot, Beckot vagy Smólen 
Tónit, a mi kedves osztrák sógorainkat.

Minden magyar ember kell, hogy a leg
nagyobb felháborodással tiltakozzék azon jogtalan s tűrhetetlen állapottal szemben, hogy 
a mi legsajátabb ügyeinket idegenek móltóz-

tassanak intézni, hogy az ő igen, vagy nem 
szavuktól függjön ennek a szegény nemzetnek 
minden függőben levő érdeko.

Ila pedig a haza saját gyermekei között 
akadnak olyanok — pedig fájdalom szop 
számmal vannak — akik magukat honmen
tőknek adva ki, beképzelt bölcs előrelátással 
minket a nomzoti jogok birtokára olég erő
seknek nőm tartanak, azok csak magukból 
indulnak ki, magát a nomzotet, a magyar né
pet pedig vajmi kövessé ismerik.

Ha képos volt egykor a magyar a kül
föld előtt is nemzőt lenni, miért legyon most 
csak néptörzs? Ha volt hajdan a magyarnak 
igaz magyar és mégis világverő hadserege, 
miért ne kívánjuk, hogy a mi vérünkből s a 
mi pénzünkön most is legyen ? S ha Árpád 
vezér jól termő földre vezette őseinket s ha 
egy kis állami támogatás mollett nekünk is 
lehetno hatalmas iparunk, miért legyünk ak
kor függök o tokintotben is Ausztriától ?

Gondolkozzék kiki, a hogy akar, do 
magyar ember, igaz magyar ember kell, hogy 
velünk o tekintetben egyetértsen s ha egyet
értünk, velünk a magyarok Istono; ha pedig 
ö velünk, ki lehet akkor ellenünk?

Bízunk a győzelmes ellenzékben, hogy 
mint bizalmunk lotétoményosei, mint a ma
gyar nemzőt szino-javának s zümónok man- 
dátumosai nem adják ki kezükből, hanem dia
dalra viszik a szabadság szellőjétől lengetett 
zászlót. Nem hisszük, hogy jó, öreg királyunk 
hü nemzető Ítéletet, molyro kiváncsi volt, 
gonosz tanácsadók sugalmazására, no respek
tálná.

Ila o bizalmunkban ós hitünkben nem 
csalatkozunk, úgy vissza fog jönni még a bont 
és kint hatalmas, nemzeti hadseregével kellő
leg megvédett, gazdaságilag és iparilag erős, 
nagy független, régi, boldog Magyarország !

Lethargia.
Irta : K úton.

Mintha egész lejáróban volna a nagy- 
tettek ideje; csaknem az egész társadalom 
kimerültön, a sikertelen küzdelmek által el
kedvetlenítve adja át magát a tétlenségnek. 
Pillanatnyi felhevülósokon kívül tartósaid* 
tevékenységre nem vágyakozik. Az emberi
ség nagy eszméinek lángja nem lelkesíti, 
magasztos gondolatok nőm dobogtatják meg 
a szivekot.

A magyar társadalom, amely minden 
időben szívós kitartással küzdött hagyományos 
eszméinek megvalósításáért, teljesen elfásulva 
nézi a körülötte folyó eseményeket; a tovó-

! kenysógre nem éroz magában semmi hajla
mot, idegeit nem izgatja semmi sem ; vágyait, 
törekvéseit önmagába rejtve, a lemondás ke
serűségével vergődik.

Nagyon kevésnek van kedve, hogy a 
közért, az egész társadalom jólétéért munkál
kodjék. Fogyóban, nagyon is fogytán van a 
számuk azoknak, kik önérdekeiket nem te
kintve, az omberisóg közjavának megterem
tésén fáradoznak, akik az omberisóg nagy 
ideáljainak megvalósítására törekszenek.

Akik felemelt fővel, nyílt sisakkal, ogósz 
! bátorsággal állnak ki a küzdtérre, csak a 

legnagyobb erőfeszitéssel képesok egy rövid 
pillanatra is fellobbantani a lelkesedés láng
ját, mert mindönki csak önmagának kíván 

1 élni; s csupa önzés, telhetetlen haszonlesés, 
meghunyászkodó szolgalelküsóg tartja lekötve 

j az embereket. Az egyéni érdekek szálaiból 
i szőtt sűrű hálózatban mintegy tehotetleniil 
; vergődik mindenki s nem érez magában erőt, 

nincs bátorsága, hogy szóttépjo a mindig szo- 
j rosabbra vont hálószemeit.

Élni akar mindenki; élni, bárhogyan, j bármily áron, nem válogatva annak eszküzei- 
j ben; a többivel aztán nem törődik. Egyedül 
: az egyéni megélhetés lebeg az emberek sze- 
! mei előtt, s amikor ezt elveik, megyöződésük 

feláldozásával is elérni törekszenek, teljesen 
megfeledkeznek arról, hogy ezáltal teljesen 
útját szegik az egészséges haladásnak, hogy 

: ezzel a haszonlesők ós kapaszkodók eszkö
zéül vetik oda magukat s a sorvasztó tengő
dós talaját készítik elő.

Aggodalom ós kétség száll lelkűnkbe, 
ha társadalmunknak közéleti tevókenysógo 
felett gondolkodunk, mert hisz a közéleti er- 
kölcstolensógnek, a gyáva moghunyászkodás- 
nak a legszomorubb jelenségei domborodnak 
ki minden téren.

Úgy a fehér asztalok körül, poharazás 
közben ki-kitör úgy nagy néha az önérzet az 
emberekből s mellüket verve kérkednek bá
torságukkal, de csakhamar félénken tekinte
nek körül, vájjon titkolt érzelmeik hangozta
tása nem jut-e avatlan fülekbe s pillanatnyi 
felhevülóseikböl nem lesz-o valami baj? És 

: mikor effelől megnyugtatják bókóba vert 
j lelkiismeretüket, félrevonulnak a közéleti te- 
! vékenység Lőréről, helyesebben : vigyáznak, 

nehogy megint „elszólják !“ magukat ós hety- 
| kén fitogtatott bátorságuknak, önérzetüknek 
i már nyoma sincs.

Az örökös siránkozásnak, a könyököt 
fakasztó panaszoknak se hossza, se vége; de 

i a viszonyok javításának munkájától mindenki 
j irtózik s mint a csiga, húzódik be, nehogy 
1 cselekedetei miatt elveszítse azok kegyét,

Cvik néha néha érzett ki hangjából valami
csendesen fájó szomorúság.

— László, hogy mondhatsz ilyet ? Hogy 
én meguntalak, hogy én nem szeretlek ? 
Hat meg unhaiju-o a virág a harmatot, a 
napsugárt ? — Nem! — Szeretlek én úgy 
mint eddig, fiatal szivem minden dobbanása 
a tied.

— Hát akkor minek o szótlanság? — 
•Tért ez örökös busongás ? Hisz máskor olyan 
bolieg voltál ha együtt lehettünk, vidám 
kacagásod versenyre hívta a dalos ma
darakat . . .

Hagyd el László — monda a lány 
szomorúan — -nem olyan napokat élünk, 
mikor egy órzó szivü magyar nőnek kacagni 
volna kedve; még imádottja kebelén sem !

— Be mit törődünk mi az egész világ
gal ? mikor magunkban, egymás szerelmében 
bírjuk az egész világot, a legfőbb boldogsá
got, mondá szenvedélyesen a férfi.

— Máskor igen, de ma nem — vála
szolt a leány, s valami néma, fájó szemre
hányás rozgett a hangjában.

— Hogyan talán, te mondod őzt nokom? 
Hát ez az a nagy odadó szerelem ? !

A leány egy ideig késett a válaszszal. 
Leült az egyik hárs alatti padra, a férfit is

oda vonta maga mellé. Beszólni kezdett. Do 
most már csengő, szenvedélyes hangon és 
úgy beszélt, úgy ragyogott az a mélyen 
kékló szempárt úgy remegett, reszketett az 
a gyönyörű, szoborszerü termet.

—’ Igén én mondom őzt. Én Kendi Jo
lán, Kendi Balázsnak a loánya, ki mikor 
atyám a harcba mont magam tűztem a ko
kárdát a fövego mellé, s amikor hősi halála 
hirót hozták, " nem sírtam, nem jajgattam ; 
hálát adtam u magyarok Istenének, hogy az 
én családomnak is van egy tagja, ki megtu
dott halni hazájáért. Büszke voltam atyámra ! 
És ez az ami engem most szótlanná, szomo
rúvá tosz, mikor mellottod vagyok.

— László, ódos László, hát te nem vagy 
magyar?! Nem magyar vér foly ereidben? 
Nem érzed ezt a mámorral, a harc gyönyö
reivel, a szabadság varázsával tolitett levegőt, 
moly magával ragadja a lelket ismeretlen 
gyönyörök országába?! . . . .  Ifjú vagy ós 
férfi ós mikor ezren és ezren küzdenek a 
honért, ifjak, vének vállvetve, fáradságot 
nem ismerve harcolnak a magyar szabad
ságért, akkor to egy dőli, éloterös férfi 
itthon ülsz és szerelmes szavakat sugdosol 
fülembe! — Ez fáj nekem László ! Ez az ón 
szomorúságom! Oh milyen boldog volnék,

ha ott tudnálak téged is a harcolók között’ 
mint dagadna keblem a büszkeségtől, ha hal
lanám hősi vitézségedet; miiyen gyönyör 
lenne nekem az érted való csiiggedós! Oh 
László, mennyire imádnálak én téged akkor?!

Görcsös zokogás szakította félbe a leány 
szavait. Oda borult a férfi keblére s úgy zo
kogott, két karjával átfonva a mellette ülő 
férfit, mintha magával akarta volna ragadni 
mosszo ágyudörgés, puskaropogás közé . . .

A férfi kiszakította magát a leány karjai
ból. Szemei égtok, arcán tüzrózsák fakadtak, 
egész valója remegett a lángtól, mely lelkét 
égette. Szenvedély, lelkesedés, szégyen egy
szerre rohanták meg keblét a leány szavaira.

ügy állott n leány olőtt, mint ki nehéz 
álomból hirtelen ébredt a valóra, ahol tűrni 
cselekedni keli.

— Megyek Jolán! A te lelked, a te 
imádkozó őrző szellomed legyen kísérőm. 
Nehéz ut lesz, ismerőd atyámat, ki ellensége 
annak az egész harcnak, ki — fáj ezt mon
danom — nem igaz barátja a magyarnak. 
De szembe szállók volo. Szembe az egész vi
lággal ! Csak a to szerelmedre legyek móltó!

(Folyt, köv.)

A legkiválóbb tanárok  és o r
vosoktól, m int hathatós szer tüdőbetegségeknél, légzőszervek  hurutos  
bajainál idült bronchitis, szam ár hurut é, kmi,s,„ láb-
badozóknál influenza után aján lta tik , Em eli az é tv á g y a t ós a te s t s ú ly t ,  eltávolítja a
köhögést és a köpetet és m egszünteti az éjjeli iz/udást. -  Kellemes szaga és jó  ize m iatt a gyerm ekek is szeretik. A gyógy
szertárakban üvegenkiut 4. - -  kor.-ért kapható. -  Figyeljünk, hogy minden üveg alanti cég g e l leg y en  ellátva.

F. Iloffiimnn-La lloclio & Co vegyészeti gyár Haséi (Svájcz.)
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akik hűséges szolgálataiért gazdag Ígéretek
kel kecsegtetik.

Ily körülmények között egy cseppet som 
szabad csodálkoznunk, ha a társadalom nagy 
eszméi polgárságonk leikébe gyökeret verni 
nem tudnak; hiába küzdünk az élet nehéz 
viszouyainak javításán, hiábavaló minden toll- 
forgatás, ókesszólás, amikor az emberek élő 
lelkiismeretót a legcsekélyebb anyagi érdekek 
is elnémittatják.

Hiszen nézzünk csak körül ebben az 
agyonterhelt országban, hány józangondolko- 
dásu polgár néz megnyugvással a jövőbe, 
hányán vannak, kik a közterhek súlya alatt 
nem roskadoznak ?! . . .

És mégis csupa félelem fogja el idogeit, 
amikor saját sorsának intézésében részt kellene 
vennie. Egykedvűséggel nézi a körülötte folyó 
eseményeket, habár azok az ő bőrére tör
ténnek ; a tettvágy nem dagasztja keblét, a 
lelkesedés lángja öt nem érinti, ami egész 
köz- és társadalmi életünkre rányomta bélye
gét, s az általános hanyatlás, tespedés minden j 
téren beállott.

Szükségtelen felsorolni mindazon bajokat 
és nehézségeket, melyek ez ország lakossága 
jólétének, boldogulásának útjába állanak, hi
szen ismeri, érzi azokat mindenki. I)o hát a 
jelen viszonyok között, mikor saját ügyeinek i 
intézésétől is távol tartja magát a polgárság, 
nem lehet más sorsa, mint a nyomorúságos 
tengődós.

Ámde!!!
Ha e súlyos mognróbáltatások közepette 

felébred a polgárság öntudata, s szilárd aka
rattal küzd természetadta jogaiért, s kiáll a 
porondra jólétéért, boldogulásáért — javítva 
lesz a helyzeten, a siker nem maradhat e l!

Mert gazdasági, ipari, kereskedelmi vi
szonyaink lanyhaságát, a nép megélhetésének 
bajait, közügyeink elsatnyulását nem egyedül 
azokban keressük, kik önző haszonleséssel, 
egyéni órdokeik olötérbo tolásával hirdetik 
nagyságukat, hanem a társadalom lanyhasá- 
gában, a polgárság közönyösségében és kis
korú gyengeségében. Amint a polgárság ön
tudatra ébred, amint felismeri erejének nagy
ságát és tevékenységét, érdeklődését és i 
munkásságát beleviszi a közügyok intézésébe 
és akaratát érvényesíteni iparkodik, a jólét, 
a boldogulás forrásai is megnyílnak. Amig 
azonban nincs meg a közügyek iránti meleg 
érdeklődés és nem bírunk annyi bátorsággal, 
hogy a ránk gyakorolt nyomásnak nyílt fér
fiassággal ellentálljunk, hasztalan várjuk a I 
javulást.

Az egész magyar társadalom keresi a ' 
nehéz megélhetési viszonyok közül való ki 
bontakozást, vájjon csupán Szabolcs polgár
sága maradna-e tétlenül, hegy o megye fel
virágoztatását nem segíti előre ?! Az egész 
láthatáron dereng az elmék világossága, osz
lik a homály, molyben tapogatódzunk, csak 
mi maradunk ol a munkától, mely saját ér
dekünkben reánk vár?!

Ha más nem, a nyomor, a megélhotés 
küzdelme kell, hogy tettre serkentsen bennün
ket és érdeklődjünk a közügyok iránt és fog
lalkozzunk azokkal!

F e lh ív á s  e lő fize té sre ^
Az évnegyed közeledte alkalmából, 

felkérjük lapunk azon járatóit, akik az 
előfizetési dijakkal hátralékban vannak, 
hogy ebbéli kötelezettségeiknek mielőbb 
eleget tenni szíveskedjenek.

Városunk és megyénk in. t. közönsé
gét pedig arra kérjük, hogy lapunkra elő
fizetni szíveskedjék.

Az előfizetési feltételek a lap címlap
ján olvashatók.

Tisztelettel
A SZABOLCS kiadóhivatala.

H Í R E K .
Megyegyűlés. A vármegyénél a törvény

hatósági bizottsági gyűlés május 9-ón fog 
megtartatni.. A tárgysorozat összeállítása most 
van folyamatban.

Doktorrá avatás- Városunkból Oláh Lajos 
kir. járásbirósági joggyakornokot, és Szitha 
Sándor ügyvédjelöltet, a kolozsvári tud. egye- j 
tömön a jogtudományok doktoraivá avatták.

Halálozás. Igaz részvétet keltett váro
sunkban azon gyászhir, hogy Soltész Gyula, 
takarékpénztári főkönyvelő, 36. éves korában, 
tegnap reggel elhalt. Az elhunytban a taka
rékpénztár ügybuzgó tisztviselőjét, a társa
dalom tevékeny tagját, a család pedig a jó 
családfőt vesztotto ol. Temetése ma délután 
fog vógbemenni.

Választások. Nyíregyháza városnál az al- 
orvosi állásra jövő hó 14-ón lesz a választás ! 
megtartva. Pályázati kérvények ápr. 12-nek j 
déli 12 órájáig adhatók bo az alispáni hiva- J 
tálnál.

A tiszai járásban megüresedett főszolga- j 
bírói állásra a pályázati kérvények ápr. 20-ig ! 
adhatók be, mely állás a folyó év tavaszi j 
közgyűlésen fog betöltetni.

A nyíregyháza—sóstó— dombrádi keskeny- 
vágányu vasút ügyében o ho 21-ere kellett 
beadni az építésre vonatkozó ajánlatokat. 
Összesen 7 ajánlat érkezett az összes mun
kálatokra, és 2 külön ajánlat a telefon be
rendezésre. Az ajánlatok felbontása után ki
derült, hogy azok egyikét sem lehet elfogadni, 
még pedig azért, mert mindegyikben voltak 
olyan indokolatlan magas tételek, amelyek 
miatt a vasút körülbelül 140 — 150,000 k.-val 
került volna többe, mint a mennyiért tényleg 
meg lehet építeni. Említésre méltó, hogy 
ogyik ajánlat a földmunkánál, a másik az e - 
helyező munkáknál, a harmadik a vasanya
goknál a negyedik a talpfáknál és igy tovább, 
szóval mindegyik más tételnél tüntetett ki 
olyan magas egységárat, amelyek úgy a re
alitástól, mint a többi ajánlatban szereplő egy
ség áraktól nagyon messze állanak. Ilyen 
körülmények között az Írásbeli árlejtés ered
ményre nem vezetvén, a végrehajtó bizottság 
más módot fog keresni a vasút építésére. A 
nyilvános árlejtés eredménytelensége a vasút 
építését remélhotöleg nem fogja hosszú időre ■ 
elodázni.

Nekrológ Tóth Tivadar nyírbátori do- ! 
hánybeváltó-hivatali tiszt városunkban elhalt, j 
Temetése nagy részvét mellett ment végbe.

Pályázat tanulmány-utazási ösztöndíjakra.
A debreceni kereskedelmi és iparkamara pá
lyázatot hirdot egy' 600 (Hatszáz) koronás 
és négy egyenkint 300 (Háromszáz) koronás 
t a n u l m á n y - u t a z á s i  ö s z t ön-  
d í j r a ,  a 600 koronás ösztöndijat a keresk. I 
minister adományozza, a 300 koronásokat j 
pedig saját pénztára terhére a kamara. A 1 
600 koronás állami ösztöndíjnál feltétlenül 
igazolandó, hogy a pályázó katonai kötele
zettségének eleget lett s megjelölendő, hogy 
vájjon biztosítva van-e előre is egy megfe
lelő külföldi gyárban vagy műhelyben való 
alkalmaztatás, esetleg valamely külföldi szak- ] 
iskolába való felvétel. A pályázónak (kisko- j 
ruaknál a szülőknek) kötelezettséget kell ! 
vállalni az iránt, hogy az ösztöndíj külön- 
beni visszafizetésének terhe alatt vissza fog 1 
térni hazájába és külföldön szerzett ismere- ' 
teit itthon fogja értékesíteni. Ez ösztöndíjak 
elnyeréséért pályázhatnak oly törekvő és jó 
előképzettségű iparos és koreskodö ifjak, kik ! 
a debreceni kamara kerületében (Hajdú, Be- j 
reg, Jásznagykunszolnok, Máramaros, Szabolcs 
Szatmár és Ugocsa vármegyék területén) il
letőséggel biró iparosoknak, kereskedőknek 
vagy más foglalkuzásu egyéneknek ipari ! 
pályán óló gyermekei, avagy másodsorban 
akik bár idegen illetőségűek, do tanonc-ki- i

képeztetésüket a kamara területén nyerték s 
szakbavágó segédi foglalkozásban itt lega
lább három évet töltöttek. Az ösztöndíj célja 
az, hogy az arra érdemesített törekvő ifjak
nak megkönnyítse a kamara a szakmájukban 
való magasabb kikópeztetóst s e célból gyá- 
molitsa őket külföldi műhelyek, ipartelepek 
vagy kereskedelmi vállalatok felkeresésében 
ott leendő gyakorlati alkalmaztatás elnyeré
sében. Akik az ösztöndíjra pályáznak, icra_ 
zolni tartoznak azt, hogy az általános felté
teleknek megfelelnek, tehát családi és illető
ségi viszonyaikat, szülőik vagyoni helyzetét 
előképzettségüket és nyelvismereteiket, er
kölcsi magaviseltüket, tartoznak bemutatni 
tanonc-bizonyitványukat és munkakönyvüket 
s általában mindazon okmányaikat, melyek
kel eddidi tanulmányaikat és sikereiket iga
zolni tudják. Tartoznak továbbá leírni azt a 
t írvet és azt a célt, amelynek kivitelére az 
össztöndijat kérik, tehát utazásuk tervét, idő
tartamát és tanulmány szerzésüknek egyéb 
kilátásba vett körülményeit. A felsőbb szak
iskolákat végzett ifjak eiönyben részesülnek. 
Akik pusztán a 600 koronás állami ösztön
díjra pályáznak, tartoznak ezt kérvényükben 
határozottan megjelölni. A kamara az ösz
töndíjat három részletben folyósítja. Felét az 
utazás vagy tanulmány megkezdése előtt, a 
len maradó rész telét az utazás tartama alatt 
s az utolsó részt annak befejeztével. A pá
lyázati kérvények 1 9 0 5. é v i  má j u s  
hó  1 5 - i g  a d e b r e c e n i  k e r e s k e 
d e l m i  é s  i p a r k a m a r á h o z  nyúj
tandók be. Az utazás, vagy tanulmányi mun
kába állás az 1905. óv második felére terve
zendő. Debrecen, 1905. március 18. A kerü
leti kereskedelmi és iparkamara nevében: 
Szávay Gyula, titkár. Szabó Kálmán, elnök.

Katholikus hívek figyelmébe. A missió a
helybeli rk. templomban március 25-től április
3-ig, tehát 10 napon át fog tartani, folytonos 
gyóntatás, ájtatoskodás és naponta két szent 
beszéddel. A szent beszédek hétköznapokon 
délelőtt fél 10 órakor, délután fél 6 órakor, 
vasárnap és ünnepeken délelőtt 10 órakor, 
délután fél 6 órakor lesznek. Plébánia hivatal.

Esküvő. Okolicsányi Pál laskodi földbir
tokos e hó 20-án vezette oltárhoz Nyíregy
házán Jármy Máriát, Jármy Ödön laskodi 
földbirtokos kedves leányát.

Szíven lőtte magát. Bakó Károly gyula
házai illetőségű papnövendék, gyógyíthatat
lan betegsége miatt, szivén lőtte magát s 
azonnal megszűnt élni. A szülei és rokonsága 
által imádásig szeretett, tanulótársai által 
nagyrabecsült fiatal ember iránt nagy részvét 
nyilvánul.

Gyilkosság. Egy Majoros István nevű le
gényt, múlt vasárnap a kótaji szőlőbeli le
gények holtra vertek.

Meglőtte magát. Hell Károly helybeli 
kőmives iparos a vasúti temetőben tegnap
előtt meglőtte magát. A golyó a fólszemóre 
megvakitotta, azonban sebe nem halálos.

Betörések. Városunkban rövid időn be
lől több betörés történt s igy Tomasovszky 
Mihálytói 800 korona értékű házi felszerelést 
s ezen kívül Engel Józseftől 200 koronn ér
tékű árut vittek ol, Több kisobb lopás is tör
tént. A rendőrség erélyesen nyomoz és a 
jelükből ítélve, a tettes rövid idő alatt az 
igazság szolgáltatás kezébe kerül.

Hirdetmény. Az országgyűlési képviselő 
választók 1906. évre órvónynyel bírandó 
névjegyzékének kiigazítását a központi vá
lasztmánynak e célra választott küldöttsége, 
a városházán, az adótanácsos hivatalos he
lyiségében, folyó hó 30-án, d. e. 9 órakor 
kezdi meg. Kelt Nyíregyházán, 1905. már
cius 20-án, Bogár Lajos küld. elnök.

Az uj vásártér feltöltósón serényen dol
goznak és rövidesen kész lesznek vele._____ , „  I

G O L D S T E I N  J. SÁNDOR divatüzletében, Pazonyi-utca 4. J

Legfinomabb női- és férfi fehérnemiiek, ruhadiszek 
és hozzávalók, legolcsóbb bevásárlási fo rrása:
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A nyíregyházi főgimnázium nagyszabású 
kibővítése mar az idén létesül. Az építkezés 
által a főgimnázium hatalmas épületté fog fej
lődni, melynél a mostani rész az egésznek 
mintegy harmadát képezi. A főgimnázium 
kormányzó tanácsa l ’avlovits Károly ópitósz- 
inérnöküt bízta meg az épitósvezotéssol.

A Purim bál. Bárha Carnovált hivatalo
san már elbucsuztattuk, őfonsége még min
dig nem hagyta el végkóp dicsőségének szék
helyét, a Korona dísztermét. De ha akart 
volna sem tudott volna szabadului onnan | 
oly görcsösen ragaszkodtak hercegi palást- 
jába a Purim bál rendezősége és Izraelnek 
helyi gyöngyei. Mulatni akartak — mulattak, 
mert o hercegsége Carnevál — ugylátszik fe
lekezeti és osztalykülönbség nélkül, minden
kinek juttatott a vidámság, jókedv, báli élvező- i 
lekből. Tapasztaltuk ezt a purimi álarcosbál
ban, hol oly pajzán jókedv uralkodott és az 
áriatian llirtölesnok oly szabad toré nyílott, 
mint az idei bálok talán egyikében sem. Meg- , 
találta ott minden cigány leány — ily maszk- : 
bán többen is voltak — a maga cigány le
gényét, a tiroli leány a — reá vadászó -- 
tiroli legényt, a spanyol leánykának is jutott 
több l'ajabeli hidalgó, nem maradt ott egy ! 
nőnemű álarcos sem szórakoztató nélkül; pe- ! 
dig sokan és sokfélék voltak, képviselve volt 
ott 'alán még a botokud, singalez hastáncos- 
nők sokat emlegetett fajtája is. S igy nem 
csoda, ha a „legfesztelenebb“ jókedv, sza
bad modor, álarcosbáli társalgás uralkodott 
a késő éjjeli, helyesebben kora reggeli órá
kig, hogy az ottlevök egy kellemes éjnek 
emlőkével vegyék fel ismét a báli legyező, 
táncrend stb. helyett a tollat, tüt, métert stb.
— Összevetve: az idei purim bál — ha ugyan 
fölül nem múlta, de úgy, mint elődei — sike
rült. A rendezőség minden tekintetben kitett 
magáért.

Szarvasmarha árverés. K. 4188|1905. Hir
detmény. Tudomására hozom a gazdálkodás
sal foglalkozó közönségnek, hogy a m. kir. 
földmivelésügyi ministerium 754;905 számú 
rendelete folytán f. évi április hó 12-én d. e.
1 órakor Mezőhegyesen tény ész-szarvasmarha 
árverést tartanak. Mely alkalommal a mezöhe- 
gye-i m. kir. állami ménes birtok magyar fajta 
gulya állományából, továbbá kuhland simeut- 
hali tenyésztéséből kisorsolt tenyész állatok 
fognak szóbeli árverésen készpénz lizetós 
mellett eladásra kerülni. Nyíregyházán, 1905. 
március 21-én, Májerszky Béla polgármester.

A közös hadsereg nevelő és képző intéze
teiben való felvétel ügyében kibocsátott hir
detmény az érdeklődök áltat az alispáni, pol
gármesteri és a főszolgabírói hivatalokban
tekinthetők meg.

Vásár áthelyezés. Nágykálló orsz. vására 
upr. 27-ike helyett ápr. 13-án, junius 29-iki 
július li-án lesz megtartva.

Tiszába fűlt. Csorba János vencsellői 
lakos ittas állapotba a Tiszába esett. Ilolttes- ! 
tót még nem találták meg.

Eltűntek. Kraj János konózlöi, Agárdi 
‘ál és Agárdi Pálnó golsei lakosok eltűntök.

Gondnokság. A holybeli kir. törvényszék 
Kardos János szakolyi, Mocsár Lajos nyir- 
bogdányi, Forró Ferencz kisvárdai, Szöllősi 
Anna nyíregyházi, Novak Juliánná tiszapol- 
gári lakost gondnokság alá helyezto.

Megszökött elmebeteg. Virág Mária, köz
veszélyes elmebeteg Nagyhalászból megszö
kött. Kifogás esetén a községi elöljáróságnak
adandó át.

Elcsípett huscsempészek. Ma egy boté 
Kakamazról nagyobb mennyiségű húsnak 
adóztatás nélküli becsempészését kísérelték 
m‘g, de Nagy Imre rendórbiztos nyomára 
Jött a dolognak és feljelentéssel ólt.

Szerencsétlenség. Varga Mihály napkori 
‘kos kezofojót szocskavágás közben a gép

leszelte.
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A birkózás vége. Stik János helybeli is
kolás gyermek, hazafelé ment és iskolatár
saival birkózni kezdeti; minek az lőtt a vége, 
heg) úgy vágtak oda az aszfalthoz, hogy 
súlyos sérülést szenvedett és eszméletlen ál
lapotban szállították he a közkórházba.

A közmunkára kötelezettek közül többen 
kitogásolták, hogy a pénzbeli kivetésen kívül 
természetbeni szolgálmányra is felszóllitották 
ökot. Krtositjiik az érdekelteket, hogy a le"- 
illetókesebb helyről kapott felvilágosítás sze
rint nem kétszeres kivetésről van szó, hanem 
arról, hogy a kivotósnek csak a felét lehet 
pénzzel megváltani a másik fele pedig ter
mészetben dolgozandó illotvo dolgoztatandó le.

A községi közigazgatás az exlexben. A bel
ügyminisztérium számos panaszt kapott, hogy 
az oxlex-állapot rendkívül megnehezíti a köz
ségi közigazgatási ügyvitelt. Alig van község, 
& melyben sogódoröro no lenne szükség. 
Egymást érik a folyamodványok a községi 
hivatali segéderők szervezése iránt. Ezt a bel- 
ügyminister kilátásba is helyozto az állami 
anyakönyvi törvény módositásáral szóló tör
vény végrehajtásával kapcsolatban. Mert az 
anyakönyvi felügyelői intézmény ós az anya- 
könyvvezetői dijak megszüntetése folytán 
megtakarított kiadásokat, molyok több millióra 
rúgnak  ̂óvenkint, valamint még e célra szánt 
külön állami sogitsógot arra akarják fordítani, 
hogy a községi hivatalokat elégséges segéd- 
munkaerővel lássák el. E colból, mint félhiva
talosan jelentik, a községi és körjegyzői hi
vatalok célszerűbb beosztása, uj községi- és j 
Körjegyzőségek ós főként rendszeresített segéd- 
jegyzői állások fölállítása által akarnak segi- 
len> a községi közigazgatás túlterhelésének 
mizériáin. De mindez a reform a költségvetési 
előirányzat hiányában csak tervezetet képez.

A burgonya termelők nagy hasznát vohe- 
tik a kassai gazdasági tanintézet által lapunk
hoz intézott következő sorokban foglalt út
mutatásának. A kötött agyagtalajon ugyanis 
ritkán szokott a burgonya jól sikerülni, melyot
azonban a helyes művelési mód nagy mórtók- 

it elő. Vizet át nem bocsátó agyag-hon segít
talajon a burgonya nem diszlik jól, ilyen 
talajnemen még a logjobb félosóg sem sikerül 
megfelelően, sem minőségileg, sem mennyi
ségileg kifogástalan termést nem szolgáltat. 
Olyan burgonya teles ég, moly a túlkötött hideg 
agyagtalajon hátrányos tulajdonságainak a 
fejlődésre gyakorolt kodvozötlon befolyását 
lo tudná győzni, nem létezik, A gyökeres or
voslás, melylyel a burgonya diszlósót bizto
sítani lehetne, az alagcsövezés volna, mely 
által a talaj felesleges nodvessógo, moly a 
burgonya gumóinak fejlődését nagyban aka
dályozza, eltávolíttatnék, de ezenkívül a talaj 
légjárhatósága is kedvezően módosittatik. Az 
alagcsövezés végrehajtása azonban a legtöbb 
helyen nehézségekbe ütközik, s pedig költ
séges volta miatt. Az alagcsövezés hiányában 
túlkötött agyagtalajokon a burgonya fejlődését 
elősegítjük a talaj előkészítése ós a burgonya 
megmunkálása által. A talaj előkészítésénél az 
által, hogy azon torületet, a hova a burgonya 
korülni fog, őszi mély szántásban részesítjük 
s tavaszszal csak extirpátoroztatjuk. Az egyes 
fészkek megjelölése sorhúzóval történik. Ez
által olérjük azt, hogy a talaj porharhanyóbb 
marad s a felülről lefelé hatoló nedvesség 
könnyebben leszivároghat azon talajrétegből, 
a hol a burgonya legérzékenyebb gyökerei
nek zöme helyet foglal. Ha oké után ültetünk, 
mivel az a túlkötött talajon a barázda fenekét 
igen megnyomja ós losimitja a nedvosség le- 
szivárgása moggátoltatik s a talaj túlnedvos 
marad. A burgonya megmunkálásánál a bur
gonya sorokat lehetőleg a lojtós irányában 
vezetjük s a töltögotósnól sok földet ömölünk 
ki a sorközükböl, mi által az érhotő el, hogy 
a túlnedvessóg könnyen elvezettetik. Sokat 
lehet végül tenni a burgonya épségban ma
radására az időjén végzett permetezéssel, mert

ezáltal épségben marad a lomb is ós a gumó 
is. Jelentékenyen javul a burgonya minősége 
szuporfoszfát trágyázás által. Kát. holdanként 
120—150 kg. 16%-os szuperfoszját szórandó 
ol a tavaszi előkészítési munkálatok előtt, 
azon esetben pedig, ha a burgonya az istálló- 
trágyától távolabb esik, célszerű lesz a szuper- 
foszfáton kívül 75—80 kg. chilisalótromot is 
alkalmazni, mely a burgonya kikelése után 
- részletben 3—4 heti időközökben fej trágya 
gyanánt szórandó ol. Ily módon úgy a hozam, 
mint a minőség jelentékeny mértékben fo
kozható.

Gazdákat es iparosokat érdeklő elvi jelen 
tőségű határozatok. A kereskedelemügyi mi
niszter a legutóbb kimondotta, hogy saját és 
túlnyomóan saját termesztésű, kerti, mezei és 
egyéb mezőgazdasági termékek (élelmiszer 
óŝ  nyerstermóny, különféle tejtermék, tojás, 
szarnyas-allat, stb.) helysógrői-helysógre, vagy 
házról hazra házaló engedelem nélkül is vihető. 
A kassai kereskedelmi kamarához intézett le
iratában egyúttal azt a nézetét fejezi ki a 
miniszter, hogy az ilyen árusokat figyelmez
tetni kell arra, hogy az áru származására vo
natkozólag az esetleges zaklatások kikerülése 
végett, szerezzenek be vagy a községi elöl
járóságtól, vagy a gazdasági egyesületektől 
bizonyítványt. — Acsmesteri iparengedelem 
mel rendelkező ácsiparosok kis- és nagyköz
ségekben egészben is elvállalhatják oly föld
szintes lakóházak építését, a melyekhez semmi 
kömivesmunka, hanem tisztán csak ácsmunka 
szükségos. — Kihágás, ha valamelyik iparos 
inasát mással, mint az iparüzlethez tartozó 
teendőkkel foglalkoztatja.

Árpád honalapító emlékezete. Benői Ferenc, 
Kolozsvár tiszti főügyésze a város polgár- 
mesteréhez indítványt nyújtott be, a melyben 
fölveti azt az eszmét, hogy 1907-ben, a hon
alapító Árpád halálának ezeréves fordulója 
alkalmából tartsanak országszerte gyászün- 
nopot, különösen pedig ama városokban, a 
melyok templomaiban szentelt sir van. Az 
indítvány azt javasolja, hogy Kolozsvár város 
kérje fül Budapest székesfőváros törvényható
ságát az előkészületek megtételére. Kolozsvár 
az összes vármegyéket megkeresi az eszme 
pártolása céljából.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. (A
debreceni kereskedelmi ós iparkamara hiva
talos közleménye). A mexikói állandó kiállítás. 
Mexikóban állandó ipari kiállítás létesült. A 
kiállítás programmját a következőkben ismer
tetjük: Minden kiállító vámmentesen hozhatja 
be a kiállított tárgyakat, ha ezek azonban 
oladatnak, akkor a vám utólagosan megfize
tendő. Mexikót két vasúti vonal köti össze 
az Egyesült Államokkal. A kiállítók a követ
kező számottevő kedvezményekben részesül
nek: A vevő közvetlen összeköttotésbo lép 
az eladóval, megvizsgálhatja s tanulmányoz
hatja a szakmájába tartozó árukat, mielőtt 
megrendelést tenne. Úgy a kiállító (eladó), 
mint vevő, a kiállítás vezetőségétől díjtalanul 
szerezhet bn információkat. A kiállító megta
karíthatja azon tetemes költségeket, melyek 
akkor merülnek fel, ha Mexikóban külön 
utazót, vagy képviselőt tartana. A kiállítók 
felvilágosítást nyernek szállítási, vámkezelési 
ügyekben, továbbá a helyi kereskedelmi vi
szonyokra ós tőkebefektetési alkalmakra nézve.
A kiállítás vezetősége foglalkozik katalógu
sok és árjegyzékek szerkesztésével is, me
lyekért csak a felmerült önköltségeket szá
mítja fel. Az állandó kiállítás azért is kedvező 
a kiállítókra nézve, mert a tárgyak egész 
éven át megtekinthetők. Minden jóhirü magán
cég, vagy társaság helyet nyerhet a kiállítás 
épületében, ha aláveti magát a kiállítási 
rendnek. A kiállítók a részükre átengedett 
területet tetszésük szerint alakíthatják át. A 
bérelt torüloten nemcsak a kiállított tárgyak 
helyezhetők el, hanem az irodahelyisógnok 
is használható. A kiállító informátiót nyer a
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KOVÁCSI JENŐ
inai mmm es lener
= Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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kiállítás vezetőségénél azokról a kereskedők
ről, kikkel összeköttetésbe lépni óhajt. Rob
banó, vagy könnyen gyulható anyagok ki 
nem állíthatók. A tórdij a különféle részek
ben a következőképpen van megállapítva : 
2 m2 évenként 1000 fr., 1.875 m2 évenként 
950 fr,, 2.75 m2 évenként 1375 fr., 1.5 m2 
évenként 750 fr. Sarok helyekért 20% al 
több fizetendő. Olyan kiállítók, kik több mint 
egy helyet béreinek, 25—45%-os kedvez
ményben részesülnek. Bővebb felvilágosítá
sokat nyújt a „Compania Mexicana de fíxpo- 
siciou Permanente S. A.“ E. Ilegewisch, Gallé 
dél Espiritu Santo 425, departa mentő num. 
13. Mexikó (96).

Kórházi fehérneműdí. A kereskedelmi 
miniszter arról értesíti az érdekelteket, hogy 
a cs. és kir. 4-ik hadtest hadbiztossága kór
házi fehérnemüek és papucsok szállítására 
vonatkozó hirdetménye a .Budapesti Közlöny* 
f. március hó 18-iki számában jelent meg.

Famunkálatok. 2750/1905. A debreceni 
helyőrség 39. gyalogezredének 13. százada pá
lyázatot hirdet mintegy 500 korona értékben 
megrendelendő famunkálatokra (katonai cél
táblák készítésére) és az ezekhez való vas
szerkezetek készítésére. Részletes feltételek 
nevezett gyalogezred 13. századának irodájá
ban, Hrabács kapitány urnái szerezhetők be. 
A pályázat határideje f. március hó 29 deli 
12 óra.

Vásár áthelyezések 2747/1905. A keresk. 
miniszter ur megengedte, hogy Hajdú vár
megye Egyek községben f. óv április hó 24- 
ikere eső országos vásár kivételesen április 
hó 25-én tartassék meg. 2604/1905. A keres
kedelmi miniszter ur megengedte, hogy Hajdú
szoboszló az idei tavaszi országos vásárát 
április 17-iko helyett kivételesen április 10-én 
tartsa meg.

Mezőőrök föiesketése. A földmivolésiigyi 
miniszter egy konkrét esetből kifolyólag leg
utóbb kimondotta, hogy a mezőőrt föleskető 
hatóságnak, már a felesketésnél meg koil 
állapítani, hogy az illető oly egyén szolgála
tába lóp-o, a kinek joga van külön mezőőrt 
tartani és hogy a feleskető mezőőr a törvény 
kívánságainak megtelel-e.

A méhészei előmozdítása. Szabolcsvár- 
megye méhtenyésztői is érzik az olyan minta
méhes hiányát, mely után a mai kor kívánal
mainak megfelelően lehetne méheseket készít
tetni. Kívánatra a minister minden gazdának 
ingyen megküldi a legújabb mintaméhes tervét 
és költségvetését. Tallián Béla fóldmivolés- 
ügyi miniszter ugyanis a gyakorlatilag méhész- I 
kedó tanítók számát minden rendelkezésre 
álló eszközzel szaporítani kívánja. Azért ól- 
rendelte, hogy a tanítóképzőkben működő 
gazdasági szaktanárok a méhészetre kiváló ! 
gondot fordítsanak, utasította a vándortanitó- 
kat, hogy a méhészkedés némely gyakorlati 
kérdését szemléltetve adjak eló. A miniszteri 
rendelet gyakorlati megvalósítását azonban 
megnehezíti, hogy az ország negyvennyolc 
tanítóképzője közül csak tizenhat tanítóképző- | 
neK \ an a tanításra megfelelően berendezett 
méhese. A többi tanintézetnél a méhesek el
hanyagolt állapotban vannak és a gyakorlati 
demonstrációkra teljeson alkalmatlanok. Tal
lián Béla földmivelósügyi miniszter megbízta 
Kovács Antal méhészeti felügyelőt, hogy a 
tanítóképzők méheseinek beszerzésére koszit- I 
sen tervezetet. A tervozet elkészült. A modern j 
es a móhószkodés minden részével ügyet vető í 
ilyen mintamóhos és pedig a zárt- 1039, a ! 
nyiltmóhos 645 koronát igényel. A miniszté
rium a két mintamóhos tervét és költségveté
sét minden gazdának, a ki azt kéri, ingyené- 1 
sen megküldi és a fölállitási kivitel részleteiről 
fölvilágositást ad.

A segítségért való kérelem bélyegmentes.
Érdekes kórdósbon döntött legutóbb a köz- ' 
igazgatási bíróság. Egy gópirónő segítségért 
tolyamodott, de kérelmére nem tett bélyeget. 
Az iktató mogleletezte és a folyamodót^az 
egyszeres illetéken felül a fölemelt három
szoros illetékkel büntették. A gópirónő fel
lebbezett a közigazgatási bírósághoz s a bí
róság mind a két illetéket törülte, azzal a meg- 
okolással, hogy minden segítségért való ké
relem bólyegmentes.

A közigazgatás egyszerűsítése. A belügy
miniszter két rendeletet adott ki, a melyekkel 
nagymértekben előmozdítja a közigazgatás 
egyszorüsitésót. Az egyik rendelet a gyám-
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pénztáraknak szól s utasítja őket, hogy a j 
vidéken lakó fölöknek járó pénzt postán 
küldjék s no más hatóság által kézbesittessék.
A másik rendelet a közigazgatási hatóságokat j 
utasítja, hogy a magánfeleket érdeklő ren
delkezéseiket közvetlenül végzés, határozat, 
vagy értosités alakjában küldjék meg a fe
leknek.

Elragadt ló. Tegnap délelőtt, mikor a 
hetivásár javában folyt, egy falusi kisgazda j 

J lova elragadt, és egyenesen a „Korona*-szál- j 
loda előtt áruló asszonyoknak tartott, kik j 

| ijjedve ugráltak fel helyeikről. Szerencsére a j 
megvadult ló egy magyar-szabó sátrában j 
megakadt, és az ott lövő munkatartó-ládán j 
keresztül esett; s igy monokedtok meg so- j 
kan a halálos veszedelemtől.

Árlejtési eredmény. A nagykállói állami 
olmegyógyitó-intózetnól az 1905 — 1907. év- j 
ben sziikségos anyagi és fogyasztási cikkek 
szállítását Freudigor M. és fiai budapesti cég 
kapta meg 12 százalék árongodéssel.

Ménvásárlás. A mén csikók feletti szem
lét a búza téren f. évi április hó 30-án reg
gel 9 órakor fogják megtartani a földmivelós
ügyi ministernek kiküldöttei. Felhivatnak mind
azok, kiknek egyróves méncsikóik vannak s 
azt az államnak eladni hajlandók, hogy csikóik 
számát vasárnaponkint d. e. 11 órától a gazda- 
szövetség helyiségében Paulusz Márton szö
vetségi elnöknek jelentsék be, s a jelzott 
napon s órában a bejelentett csikóikat a 
búza térre vezessék elő.

Az „Urkocsisok Egyesülete* versenye. A
i debreceni urkocsis egyesület április hó 29-én 
’ ós 30 án délután tartja meg első ügető ver

senyét. Mielőtt az egyesület a végleges ver
senyfeltételeket közzétenné, az érdeklődők
nek figyelmét felhívja arra, hogy az első 
napon hat, a második napon öt verseny lesz. 1 
Az első napi versenyen egy, urhülgyek által 
tiszteletdijakért hajtott kettős verseny, 3 ur
kocsisok által hajtott kettős verseny és kettő 
egyes fogatok számára lesz. A második napi ' 
verseny a handicapok versenye lesz. Egy j 
kettős fogatok handicapja és egy handicap, 
melyben urhölgyok hajtanak. A még fent- 
maradó két számot fiakor és mezőgazdák 
fogatainak tartják fent.

A vetés állása és a mezőgazdasági állapot 
a földmivelósügyi ministorhoz a gazdasági 
tudósítóktól beérkezett jelentések alapján a 
legutóbbi kimutatás szerint ez volt : A liosz- 
szantartó száraz hideg téli időjárás, a melyet 
csak ritkán szakított meg csapadék, a mely 
azonban a nagy Kárpátokat kivéve sehol sem 
volt bő, aránylag keveset ártott a mozőgaz- 
dasági állapotnak. Az idei tél a velő járt 
száraz és szőlős időjárással főleg a későn ve
tett őszi vetésben, különösen pedig a repcé
ben okozott károsodást. A repcevotés ugyanis 
az alföldi részeken eléggé szenvedett, ritka 
és néhol gyönge, sót egy része kifagyott és 
igy ennek következtében kiszántás is történt.
Az őszi árpának egy kisebb százaléka szintén 
tönkro merít, igen rosszul telelt a lóhere is, 
sót néhol annyira károsodott, hogy holyen- 
kint már alig fűznek hozzá reményt, sót 
imitt-amott egész táblákban kifagyott. Kevés 
kár mutatkozik a rozsvetósbon, a moly úgy
szólván kivétel nélkül jól bírta az idei Téli 
időjárást. Több a kár a későn vetett buza- 
votésokben és különösen a különböző idő
szakokban vetett idegen faj búzában, neveze
t e n  a francia fajta búzában. Do leszámítva 
a késői és idegen fajbuzában mutatkozó ká
rosodást, az őszi buzavotós, bár helyenkint 
a féreg- és rovarkár sem hiányzik, sőt né
hol a földfagyás som maradt el, általában, il
letve országos nagy átlagban kielégítő és 
biztató. Egyes alföldi részen a vetés mun-
kája még február végén megkezdődött, viszont
azonban a keleti és északnyugati vármegyék
ben a szántás és vetés csak most indul meg. 
Némely délibb vidéken már a burgonyaülte- 
tós és rópavetós is napirendre került. A kér- < 
tok ben a kerti munkálatok általánosak. Lóg- ! 
inkább a Királyhágón túli rószekon panasz
kodnak a föld keménysége miatt. A szőlők- I 
bon és gyümölcsösökben sem szünetel a 
munka. Aggodalom leginkább a takarmány 
szuko miatt van, a mely egyes vidékokon 
toljosen fogyoíólben van, sőt sok helyen mái
éi is togyott, minél fogva a rosszul táplált !

jószág állapota ki nem elógitő. A hol ellen
ben az állatok táplálását orötakarmánynemü
vásárlásával is pótolták, ott az állatok kitűnő 
kondíciók között várják a tavaszodást. Az 
ország sok vidékén, burgonya, tengeri, lóhere 
és lucerna votömagban jelentékeny szükség
let mutatkozik. A kisgazdák eme szükségle
tén a kormány vetőmagnak kedvezményes 
árban leendő kiosztásával a lehetőség határán 
bőiül igyekszik segíteni. Vármegyénkben is 
a votés állapota az országos és lonntebb kö
zölt átlagnak megfelelő. Az őszi vetés itt is 
hátra van maradva. A termés kilátások azon
ban javulnak.

A politikai válság napjaiban senki som 
nélkülözheti az újságolvasást. A most követ- 
kezű negyedév alkalmából tehát szívesen 
felhívjuk a magyar olvasó közönség íi^yol- 
mót hazánk logelterjedtobb, legkodvekobb 
napilapjára, a Pesti llirlap-ra, mely ma % . 
zán vezető szerepet játszik a politikában és 
sajtóban egyaránt. A Pesti Hírlap — mint az 
már általában ismeretes — minden irányban 
független, szókimondó, demokratikus szellemű 
lap; ezért lett a közönség kedvencévé. Ve
zércikkeit elsőrendű publicisták és politikusok 
írják, tárcáit a legkiválóbb irók. Politikai ér
tesülései bővek és megbízhatók. Rovatai kö
zül a színház, a sport, a törvénykezés, vegye-" 
és szerkesztői üzenetek — kedvenc ofvas- 
inányuk a nagyközönségnek. Esti levelei — 
Tóth Béla tollából — országos hírnévre emel
kedtek. Tartalma mindig nagyobb más lapo
kénál. Ily előnyök mellett olvasóinak még 
külön kedvezményeket is nyújt. Minden elő* 
fizető díszes nagy képes naptárt kap aján
dékul és a Divat-Salon cimü díszes na^y di
vat újságot feláron rendelheti meg. A &Posti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fin. 
negyedévre t korona, a divatlappal együtt 
9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhivatala, hova 
az előfizetési pénzek postautalványnyal kül
dendők : Budapest, Váci-körűt 78.’Levelező
lapon mutatványszámokat is lehet kérni.

Könnyű mellékkeresethez juthat mindenki 
magyar osztálysorsjegyek eladása által. Jó 
referenciákkal bíró érdeklődők forduljanak 
Fekete Károly föelárusitóhoz Budapest lludolf- 
rakpart 8.

Termény árak:
Búza......................................910— 9.25

......................................... 6.80- 6 90
Á rpa......................................7-70— 7-80
Z a b ...................................... 6-90- 7 00
Tengeri.................................  7 70— 7-80

C S A B  N O K.
Az elhagyatott sir.

Vajon lei nyugszik itt e völgybe?
Ái lehet ide temetve?
Mily szomorú kis hant takarja,
Bgy szál virág sem nyílik rajta.

Bedig kedvence volt a virág.
Iátessetek sírjára ibolyát.
Hisz úgy kedvelte e virágot,
Fz volt mit szeretett, mit imádott.
Fbbe telt minden boldogsága,
Fz volt az o kedves virágja,
Nyíljon hát sírján az ibolya.

Vajon ki nyugszik itt e völgybe ?
Ki lehet ide temetve ?
Olvasd a felírást mely azt hirdeti;
Hogy egy lány ott, szenvedésit piheni.

Ujlaky Gizella.
&

Furcsa párbaj.
Párisban, az elegáns korzón egy fiatal 

magyar festő találkozik egyik régi ismerős 
iró barátjával. Kezet fognak, csatlakoznak 
egymáshoz és az első .szervusz* köszöntés 
után az iró a következő kérdéssel kezdi inog 
a párbeszédet.

— Hogy vagy? Hallottam jól mulattál.
~  Ah, tudod, az ilyen dinom-dánotn 

nem ér semmit. Törődött, fáradt az ember és 
a pénze . . .
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— Az a legkevesebb ! hanem az egész
sége,

— De ma különösen rosszul érzem ma- 
íramat; nemcsak a tegnapi dáridó folytán, 
de . . • • ón magam sem tudom megmagya
rázni a dolgot. Egész nap bosszankodom.

— Furcsa, hát persze hogy bosszanko- 
dol, mert kifogyott a tárcádból az ólet-elixir: 
a pénz.

— Mit nekem pénz! Sokkal komolyabb 
dolog az, ami megfoszt nyugalmas pihe-
nésemtől.

— Nos?
— Hát az, hogy „a haza veszélyben 

•van“ ós lesz.
A festő, aki különbon roppant nagy 

j,jVe gróf Tisza Istvánnak, örül, hogy végre 
akad ember, aki előtt kiönthoti fölháborodá- I 
sának hullámzó tengerét. Megragadja az iró 
kabátját ós most már egész extázisba esve, 
elvörösödött arccal, recsegő hangon kiabálja.

— Hallatlan! Botrány! Kezdjük csak 
egészen a választásoknál: egy Münnich Aurél | 
kibukik, egy Kubinyi Géza kibukik, egy 
ílieronymi . . .

Az ujságiró kezdte kényelmetlenül érezni 
magát, ami nagyon természetes is. A sétálók 
között vajmi kevés ért magyarul s igy teljes 
joggal hihetik azt, hogy a festő az újságírót 
szidja. Hogy ezt a hiedelmet megakadályozza, 
úgv kacagott folyton, mintha valami roppan
tul mulatságos históriát hallgatna végig.

— Hát mondd, kell Magyarországon 
választás? Mi? He? Majd megmondom én, 
mi kell Magyarországon ! Hallatlan ! Botrány !

— Hahaha !
—. . . És te azt hiszed, hogy ez a nép 

meggvöződéso volt ? Menydörgös menyköt! 
Majd mindjárt megmondom, hogy micsoda!

— Hehohe!
- Es én mondom neked, ón mondom, j 

hogv . . . hogy ez nem tarthat igy sokáig !
Ez tarthatatlan állapot. Igeniss !

— Dvuhuhuhu!
A festő meghökkenve néz végig barát

ján, majd igy szól:
— No, mit kacagsz? Talán nem igy 

van? Talán elhallgathatja az ember annak 
az embernek a tragikumát, méltó konsterná- 
lás nélkül, aki egyik legerősebb védő-bás
tyája akart lenni a magyar alkotmány erős 
várának ?

— Í gy, úgy! Ilehehe!
— Hát akkor miért nevetsz az én be

szédemen ? Vagy nem osztod a nézeteimet ?
— Óh! én feltétlen tisztelem nézeteidet,

hihihi!
A piktor most már igazán méregbe jött. 

Dühösen szólt barátjához:
— Í gy röhög, mint egy fakutya!
Hanem az iró sem tudta már ezt el

tűrni. Utóvégre is ami sok, az sok, Harago
san válaszolt:

— Megtiltom, hogy velem igy beszólj !
— Micsoda? Tiltsd meg a lapkihor-

dódnak !
— Fecsegj az inasoddal igy. Érted?
— Szamár !

- Ezért még számolunk! — szólott az 
ujságiró, kifogástalan lovagiassággal.

— r" árom! — feleié a festő nem ke
vésbé haruas hangon.

Szj.al az ügy a leglovagiasabb térre 
terelődő ' A segédek, orvosok csupa jó paj
tások voltak, de hát azért mégis kódex a 
párbaj-t ódex! Nem lehet azzal olyan köny- j 
nyen packázni. Azért nem kell mindjárt azt 
hinni, hogy mindf n párbaj olyan tragikusan 
végződik. Igen gyakran a legártatlanabb el
intézése apró-cseprő dolgoknak . . .

A feltételeket is megállapították: a pár
baj színhelye a „grande prerie.“ Távolság 
harminc lépés, célzási határidő háromszori 
számolás. Már a feltételekből látható, hogy a 
dologból aligha lesz nagy baj. A baj egészen 
más oldalról fenyegette veszedelemmel a lo- 
vagias társaságot. A tegnapi dinom-dánom 
elemésztette a kövér pónzerszóny tartalmát 
s még a kellemetlen affér költségeit is csak 
nagyon szűkén képes fedezni. Különben is a 
hónap végefeló járt az idő, ami még inkább 
megfélemlítette a haragos ellenfeleket. Fiakker 
°da, fiakker vissza, pláne kettő! Bizony en
nek ilyen körülmények között a fele sem 
tréfa.

De hiszen ők nem is készültek olyan 
súlyos vétség elkövetésének jóvátételére,
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ami meg nem engedhetne egy kis fondorsá- 
got. Ravaszul kieszelték tehát, hogy egy kö
zös omnibuszt bérelnek s azon menek a ki
jelölt helyre. Az omnibuszon két részre volt 
osztva az ülés s igy az ellenfelek háttal ül
hettek egymásnak.

Kora hajnalban fölszedolözködtek s pisz
tolyokkal, orvosi műszerekkel megrakodva 
el is indultak. Eleinte csendben, rendben ha
ladtak az omnibusszal előre, de az unalom 
lassankint megoldotta a nyelvüket. Egyszer 
csak azt hallja a piktor, hogy az ujságiró 
igy szól környezetéhez:

— Milyen gyönyörű ködös vidék! 
Mintha csak Mednyánszky festette volna!

A festő halálos ellensége az impressio- 
nista iskolának s már-már tiltakozni akart, 
de eszébe jutott, hogy ő ellenfele az elő
adónak s párbaj előtt mégsem illő az ilyesmi. 
Behúzta hát fejét prémes gallérjába s úgy 
tett, mintha nem hallana semmit, mintha 
szundikálna. Az ujságiró pedig folytatta:

— Romok egy vidék ! Mennyi hangulat! 
Ezek a homályos, szürke ködbe burkolt tó
nusok ! Valóságos Mednyánszky!

Hanem már ezt a beszédet nem bírta 
tovább hallgatni a festő. Megszólalt komoran, 
mintha egy maga elé képzelt alakhoz be
szélne.

— Vannak emberek, akik azt hiszik, 
hogy az mind hangulat, ami szürkés ködbe 
van burkolva.

Az ujságiró sem maradt adós a felelet
tel. ü  is, mintha egy maga elé képzelt alak
hoz beszélne.

— Vannak festők, akik sokkal jobban 
tudnának az ecsettel bánni, ha festeni is 
tudnának, nem pedig csak másokat kritizálni.

— Ezt kikérem magamnak ! — förmedt 
rá hirtelen a festő — Én nem tudok fösteni?

— Hát én meg nem tudom, hogy mi I 
az a hangulat ?

Erre már kénytelenek voltak a segédek 
is közbevetni magukat.

— Na fiuk, ne háborodjatok föl, ne ve
szetek össze. Eddig minden olyan szép rend
ben ment! Nemsokára már meg lesz a párbaj, 
akkor aztán kibékülhettek s folytathatjátok 
tovább.

De őket nem lehetett lecsillapítani s 
lázas ingerültséggel folyatták tovább.

— De mikor p  azt mondta, hogy én 
nem tudok festeni! Én, egy festő !

— En mondtam ? Én ? Hallatlan ! Hát 
nem te kezdtod ? Nem te mondtad, hogy ón 
nem tudom mi az a hangulat. Én, egy iró ! 
Nagyszerű !

— Én mondtam ? Nem rósz! ü mondja, 
hogy ón azt mondtam, hogy ő nem tudja, mi 
az a hangulat, ós most ö mondja, hogy ón 
azt mondom, hogy . . .

— Igazán hallatlan ! Hát nem te kezdted ?
A segédek kétségbeesve kiáltották:
— De fiuk! Bóküljetek k i! Hiszen csak 

nem fogtok összeveszni — párbaj előtt!
A festő duzzogva mondá:
— 0 kezdte.
— Én ? Hát nem te kezdted ?
— Ej, mindegy, akárki is kezdte, csak 

béküljetok ki már.
A segédek egyiknek is, másiknak is 

megfogták a karját, meglóditották s a kö
vetkező pillanatbal már összeölelkezett a 
két ellenfél. A vezető segéd pedig megköny- 
nyebülve sóhajtott fel:

— Hála Istennek ! Csakhogy kibékültek! 
Az ördög tud párbajt vezetni — haragos el-

■ lenfelekkel.
Iij. Bogár Lajos.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Homoki szőlő mi velés.
I r ta :  Bácz Sándor, vincellér-iskolái igazgató. (A fóld- 

mivolésiigyi m. kir. miuister küldem énye.)

A nyitás.
A nyitás munkáját azzal teljesítjük, hogy 

az ószszel a tőkékre halmozott földet azokról 
eltávolítjuk.

A nyitás ideje akkor van, amikor a 
föld fagya már kiengedett s a téli hidegek 
már elmúltak ; a nyitást késleltetni vagy si
ettetni nem lehet, nem szabad; ha nagyon

későn nyitunk, a szemek könnyen kipállanak, 
ha pedig igen korán nyitunk, a még esetleg 
beállható nagyobb fagyok okozhatnak kárt.

Soha se nyissunk nedves, vagy esős 
időben; erre a munkára legjobb a derült, 
száraz, szeles idő, hogy a nedves csapok s 
a nedves homok estig kiszáradhasson. So
kan csak délelőtt nyitnak, délután nem, úgy 
hogy estig a talaj s a csapok is megszikkad
hatnak. A nyitással ne csak a töke fejéről 
huzzuk le a homokot, hanem a tőke nyaká
nál is annyira, hogy a harmatgyökereket 
akadálytalanul eltávolithassuk, mert ha a 
harmatgyökereket nem távolitjuk el, azok a 
fögyökerek rovására megerősödnek s ennek 
aztán az lesz a következménye, hogy a felső 
talajréteg nyáron kiszáradván, a főgyökér a 
tőkét kellőleg nem táplálhatja s igy a tőkék 
idő előtt elvónülnek ós kipusztulnak.

A harmatgyökerek eltávolitandók azért 
is, mert kora tavaszszal, ha néhány mele
gebb nap van, a homok felsőrótege felme
legszik, az abban lévő harmatgyökerek élet
működésüket idő előtt megkezdik, a rügyek 
kifeslenek és az éjjeli fagyok azokat köny- 
nyen tönkre teszik. Ellenben az a tőke ame
lyen harmatgyökér nincs, tartózkodóbb, ké
sőbb hajt s a tavaszi éjjeli fagyoknál nem 
szenved annyit.

A metszés.
Ez a munka, amely nyomban követi a 

nyitást, az állandó munkák sorában első rangú 
helyet foglal el. Végrehajtása nagy figyel
met igényel, mert ennek a munkának ok
szerű végzésétől függ még az oly szőlő jö
vője is, amelynek ültetése s mivelóse más 
tekintetben egészen megfelelő.

A metszés célja az, hogy :
a) megadjuk a szőlőtőkének a megha

tározott alakot.
Ezek az alakok az alacsony törzsön al

kalmazott csapok, vagy szálvoszszők.
Célja továbbá a metszésnek, hogy:
b) szabályozzuk a termés minőségét ós 

mennyiségét;
c) fentartsuk a szőlőfajta termőképes

sége ós a talajnak termöereje között az 
egyensúlyt.

Eme célok elérése végett szem előtt 
kell tartanunk a következő szabályokat:

1. Mindenek előtt alapot kell nevelnünk.
2. A törzsnek (az alapnak) a rajta ne

velendő szárkópzödmónyekkel együtt — te
kintettel a mi éghajlati viszonyainkra — nem 
szabad magasra nyúlnia, egyrészt azért, hogy 
a gyümölcs megóróse biztosittassék, másrészt 
és főleg azért, hogy a tőke a téli fagyok 
ellen a fedésnek könnyű szerrel való alkal
mazásával megvédhető legyen.

Főként arra kell törekednünk, hogy a 
törzsön a termőcsapok vagy vesszők akként 
foglaljanak helyet, hogy az azok rügyeiből 
előtörő tormöhajtásokon képződő fürtök ké
nyelmesen elhelyezkedhessenek s a nap, a 
világosság s a levegő jótékony hatását él
vezhessék ós felhasználhassák.

Ezért az alacsony törzsön alkalmazott 
csapos mivelési módoknál a törzsnek szétá
gazó terebélyes alakot kell adnunk

3. A szálveszszős mivelési módoknál el
lenben kiterített, legyező alakot kell a tő
kének adnunk.

4. A gyümölcstermés szempontjából 
meghagyandó termőcsapokra, vagy termő- 
vesszőkre nézve mindenekelőtt tudnunk kell, 
hogy gyümölcsöt rendszerint azoktól a haj
tásoktól várhatunk, amelyek az egy éves 
vessző kifejlett (termő) rügyeiből törtek elő, 
ellenben az olyan hajtás, amelyik közvetlenül 
a tőkefejből, vagy a töke törzséből, vagy 
ennek egy évesnél idősebb részéből (az 
alvó, vagy rejtett szemekből) származik, 
gyümölcsöt — rendes kürölmónyek között 
— nem hoz, azaz meddő marad. Az ily haj
tást fattyúhajtásnak nevezzük.

A fattyúhajtások lehető legfiatalabb ko
rukban eltávolitandók, kivéve azt az esetet, 
ha azok meghagyása a metszési rendszer 
valamelyik vénülő, megsérült, vagy pótlandó 
részének helyeltesitósóre szükséges.

5. Arra nézve, hogy mennyi s hány 
rügygyei biró termőcsap, vagy vessző ha
gyassák meg, mérvadó a homok tápanyag
készlete, a tőke erőteljessóge s a fajták ama 
tulajdonsága, hogy hol raktározza az illető 
fajta a gyümölcsöt: az alsó, a középső, vagy
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a felső rügyekben-e. És mérvadó végül a 
termésben elérendő minőség.

Az ezeknek az elveknek figyelembe ve
tőiével alkalmazandó mivelési módok e sze
rint lehetnek: _

Csapos, még pedig rövid-, vagy hosz- 
szucsapos mivelési módok, amelyekhez még 
az alacsony comb-mivelés is sorozható.

Ha a törzs testéből kiágazó részek vé
gén levő egy éves vesszökot, valamennyit 
egy-kétrügyes csapra metszük, ez rövidcsa
pos, ha pedig valamennyit három-nógyrü- 
gyes csapra metszük, ez hosszucsapos mive
lési mód.

A szálvesszös mivelési módok lehetnek 
rövid- vagy hosszuszálvesszős mivelések.

Ha a törzsből előtört vesszők valame
lyikén öt-nyolczriigyes vesszőt hagyunk, ezt 
rövid-szálvesszős, ha pedig ennél több rü
gyet hagyunk, hosszu-szálvesszös mivelósnok 
nevezzük.

Arra nézve, hogy mely mive'osi inod 
mikor s hol alkalmazandó, általános elv az, 
hogy erőteljes növésű tőkék, különösen gaz
dag homoKon, valamint olyak (oly fajtáujak), 
amelyek termésüket a felső rügyökben rak
tározzák, hosszabbra; a gyengébb növésű 
tőkék, úgy szintén oly fajtáujak, amelyek 
alsó rügyeiket is termőkké fejlesztik, rüvi- 
debbre metszendök. Rövidebbre motszendök 
azok a tőkék is, amelyeknél kiválóbb minő
ségű bor oléréséro törekszünk.

6. A metszési muuka teljesítésének sor
rendje a következő:

a) A megmetszendő tökét mindenek j 
előtt a foszladozó kéregtől tisztítjuk meg, 
amely alatt tudvalevőleg a rovarok ütnek 
tanyát és petéiket odarakják. E célra tom- 
paélü acélszerszámot használhatunk.

b) Ezután kiválasztjuk a mivelési rend
szer szerint meghagyandó termócsapokat, | 
vagy szálveszszöket, valamint azon vessző- j 
két is, amelyek a mivelési módnak megfe- I 
lelöen, pótlásra fognak szolgálni.

c) A törzsből vagy combból előtört ha- j 
szontalan vosszöket eltávolítjuk.

7. Hogy a tökotest a rajta óvenkint j 
megjelenő uj képződményekkel túlságosan 
fel ne magosodjék, fel ne ugorjók s ez a 
fedést megnehezítse, a metszéssel ha a fol- 
masasodás bekövetkezett, vissza kell ugor- 
nunk.

8. Kiváló gondunk legyen arra, hogy 
a nyár folyamán, mikor a hajtások váloga
tását végezzük, a töke testén semmiféle oly i 
hajtást meg ne hagyjunk, amolyro az alkal
mazott mivelési rendszernél szükségünk nincs, 
vagy amely hajtás oly helyen fordul elő, 
ahol az a művelési módhoz nem szükséges. 
Ezek a felesleges hajtások lehetőleg legfia
talabb korukban távolitandók el.

9. Meg kell azonban hagynunk és kü
lönös gonddal kell kezelnünk ama hajtásokat, 
amelyek a metszési rendszer alakítására 
szükségesek, vagy egy eltávolításra kerülő 
rész mellől törnek elő s az eltávolított rész 
pótlására neveltetnek.

10. A metszéshez használjunk élesre 
köszörült ollókat. Az ollót alkalmazzuk akként, 
hogy azt élesített oldalával fordítsuk a rügy 
felé s a metszést végezzük az ollónak foko
zatos és ne hirtelen való összenyomásával, 
mert az utóbbival nagyobb zú/ódást idé
zünk elő.

Szerkesztői üzenetek.
E- Helyben. Az ibolyáról írott cikkecs

kéjét részint rövidsége, részint helyszűke 
miatt nem adhatjuk. Dolgozatait, ha azok 
mértékünket megütik szívesen látjuk.

Szilánk üzenete egy olvasójának. Lóvéiét 
vette, kérdésére: igen. — Érdeklődése na
gyon jól esett neki.

Dicséreteire is válaszol:
Túlontúl megdicsért hölgyem,
Néhány silány kis versemért;
S levelében csak úgy rakja 
Homlokomra a babért;
Pedig higyjo meg, jó hölgyem 
Sokkal jobban esne most 
Babér helyett, ha adnának 
Versemért néhány hatost ! ! ! . . .

Nagyon szoretno kegyednek levélben 
válaszolni, kéri adjon neki címet, melyre azt j 
küldhetné.

„S Z A B O L C S 190). március 25.

Nyilttér.*)

Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém a hölgy közönség 

szives tudomására hozni, hogy a tavaszi 
bevásárlási utániból haza érkeztem és 
raktáramat kiváló szép Női-, leány fel
öltök, 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.
*) E  rovat a la tt közlőitekért nem vállal felelősséget 

a Szerkesztőség.

lnterurbán telephon szám 105.

a tavaszi újdonságok:
k a l a p o k  a legújabb tonnában, 
utolsó divata nói és férfi c i p ő k  
óriási választékban, úgyszintén a leg- 
izlésesebb nyakkendők, ihi- 
merli keztyük, incjek a leg
finomabb kivitelben és minden a 

térti-divat körébe tartozó cikkek. 
Amim minőségéről és a legszolidabb 
üzleti elvekről tanúskodik az 1 8 6 8 -
ban alapított üzletem  jó

hírneve.

Friedmann Sándor 
utóda Fülöp Dezső.

Karcsavai gazdasági hivatal
Ajánlunk készpénzfizetés, illetve után

vét ellenében, az ungvári állomáshoz szál
lítva átültetésre kiválóan alkalmas:

1 - 2  m tr  m a g a s  lú cz fe n y ö t,
darabonként I korona 20 fillérért, továbbá 
körülbelül 1 méter magas

szurkos fenyőt
darabonként 50 fillérért. Megrendelések 
fenti gazdasági hivatalhoz (u. p. Ungvár) 
intézendók.

4 ________ ___________________ ____

Eladó takarmány
Körülbelül 300 métermázsa 

jó minőségű lóhere egy kazal- 
i bán eladó birii határban fekvő 
! birtokomon.

Értekezhetni
Klein Mórral
[N agy-K allób an .

Van szerencsém a helybeli és vidéki
n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy

| fánctanitási óráimat
a központi elemi iskola dísztermében f. 
évi március hó 8-án megkezdtem.

Beiratkozások a tanfolyamra elfo- 
| gadtatnak Piringer Jánosné úrnő könyv- 

kerekedésében.
A n. é. közönség b. pártfogását 

kérve maradtam
Nyíregyházán, 1905. évi március 

hóban.
mély tisztelettel
Aiföldy Károly,

táneztanár.

jutányos áron fel
vétetnek a

k i a d ó h i v a t a l b a n .

f T f f f f f f

II
3 <

NYARALÓK.
É p ü l e t t e r v e k

VÁROSI LAKÓ- és
B É R H Á Z A K K ö l t s é g v e t é s

KÖZSÉGHÁZA.

Gazdasági---------- Pavlovits Károly
--------- épületek. ** építész m érnöknél **
T E M P L O M NYÍREGYHÁZA, Iskola-utca 5.

ISKOLA
S Z Á L L O D A Praktikus beosztás; művészi homlokza-

stb. tok történeti és modern stylusban.
Földmérés Szakszerű épitésvezetés.

Parcellázás. Olcsó építkezés. =

Ti ---- -------------------  íí
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p. n-t-ji f , t-wigír r>~i
: ■; -  ■ : L lf f i ^

Szőlőlugast
j| ósdink iiiumIoii lnî  nielló ís I. érijeinkben 

föld és homoktalajon.
\ -/ő lő  h n /.m k b an  m in d e n ü tt in o jjto ii 'n i s n in c se n  o lyan

i, lynok fala m e lle tt a legfcsekólyebb gondozással fe lne-
v » , nőm vo lna , e zen k ív ü l m ás ép ü le tek n e k , k e rte k n e k ,
j. - knek s tb . a le c rrn ie k e b b  diszr*. a n é lk ü l, b o ^ v  a lop- 
j... . h e lye t ’s elfoglalna az o tryébre  h aszn á lh a tó  ré szek b ő l. 
Yj  ‘űfháládj’ti 'sa b b  gy ü m ö lcs . m e rt m in d en  évbon  torom .

Kit. azonban n em  m in d en  szőlőfnj a lk a lm as (bár m ind 
v. . - rn ié s /. tü), m órt n ag y o b b ré sze  h a  m eg n ő  is . to n n é s t

. 1 ,*/. ezért s o k u l nőm  é rto k  ol e re d m én y t e d d ig . Hol
j. L- , v a lkalm as f.ijoka: ü ltő itek , azok bővon e llá tják  h ázukat 

- /  szőlőérés id e jén  a le g k itű n ő b b  m n sk a tú ly  és m ás 
szőlőkkel.

\ í iok ism e r te té s é n ' v o n rtk o ző  sz ín es  fén y n v o m a tii ka- 
'  • 1 rk in e k  in g y en  és b é rm o n tv e  k ü ld e tik  m eg , ak i c ím ét 

' .v~ - ező lapon tu d a tja . B orfajn  sző löo ltványok  is m ég 
„"'ey u íu.viségben k a p h u ó k  lozzállito tt á rak o n . B orok  osn- 
- , u  . sra ">0 !. és fe ljebb  o lcsó  á rb an  és „D claw aro* 
síin,', ültetéshez és ebbő l b o rm in ta .

Érmelléki első szölőültványtelep Nngy-Kágya.
Biharniegyo.
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iakadalmi meghívó, 
névjegy, 
levélpapír e ln y o m á ssa l, 
rovalos ív,
alapszabály vagy más elele.
falragasz,
gyászjelentés,
évi mérleg,
számla űrlap stb. stb.

i/. élet szükségletoilmn előforduló bármi
lyen nyomtatványra van szüksége,

forduljon bizalommal a

P I R I N G E R  J Á N O S
könyvnyom dájához

Nyíregyháza. Városház-palota
no! olcsó árszámitással csinos kivitelű 
nyomtatványok k“szü!nek, mindenkor a 
megrendelő kívánsága szerint a legm o

dernebb előállításban.
Kész nyomtatványok raktára.

A nyomdával könyvkötészet is van 
összekötve.

Saját magát ^

tét nem 
fedezi a

<

K telepnél.

■m Tavaszi idényre!
Már megérkeztek

< 33

SLER SIMON
m
»
m

divatáruházába

'^31

a legmodernebb női kelmék, remek kivitelű Blous selymek, valódi f t  
színtartó silk zefirek, gyönyörű mintájú francia battistoks Delinek.

Ajánlom továbbá dúsválasztóku menyasszonyi kelengyéimet valódi 
szepességi Damaszt grádlik, fehér, színes asztalkészletek, Kanavászok. 
Különösen ajánlom a legjobb keletnek örvendő liliom vásznaimat, me- 
Ivekből évente igen nagy mennyiséget hozok forgalomba. j^»

Nagy készletet tartok futó- és szalonszönyegekböl, bútor kelmék, |§§> 
P/ladracz grádlik. Selyem és Kaschmir paplanok. Csipke és szövet függönyök. ÍÍ?> 
A lk a lm i Vétel gyap jú szövetek b ő l férfi é s  fin ö ltönyök re.

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

Bacses bevásárlásait készséggel elvárva, maradtam

ÉS*

Ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  A R A K

>
>
>
>
>
>

 ̂ Tulajdonos: Caspari Frigyes Medgyes, ^
 ̂ Nagyküküllö megye. 5

( A telep oltványait az elmúlt száraz nyá- 
- fon naponta több mint 2 millió liter viz- 

z*á öntözte, miáltal az oltványok ideáli- 
San fejlődtek. — Képes árjegyzék in- )  

gyen és bérmentve. N ;

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

Van szerencsém a n. ó. helybeli és vidéki közönség 
szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

P O S Z T Ó  Ü Z L E T E T
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. é. vevő közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

PI I EI SZ B E R T A L A N .
*v * • Óriási választék! Pontos kiszolgálás
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Benzinmotorok, gőzeséplőkészletek
a r a t ó g é p e k  é s  e g y é b  m e z ő g a z d a s á g i  gépek

legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

á t  A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynőkségénél |§ i
BUDAPEST, V. V áei-körut 32. -----------  =====

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérraentve küldünk.

T elefc cám 93. T e le f o n  s z á m  93.

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

féri! divatcikkek a
óriási Választékban |

w  hasonló árakért. $
x  Továbbá mintegy 3 0 0 0  m éter divatos angol és hazai öltöny T
¥  és felöltő szövetet 3 koronától kezdve bocsájtok a n. é. közönség rendel- x  
S? kezésére. T

8 A nálam vásárolt szövetekből egy teljes öltöny elkészítése 3
Ifi knrnnáha kariií $16 koronába kerül.

Tisztelettel jjjjjjj

8 Nagyobb vállalat miatt az tiz- KEREKES PÁL 0
í j  1 1 / / i i * '  í ■ i / lerfll d ivat-u /lete cs szabóságít ® g let eladó es a helyiség kiadó. v á ro s h á z -u tc a  3. J

^7rn777TiTU77T̂ Tr77?7i2-niujTBTTir7-:r:::::^2̂

KÜLÖNLEGESSÉGI
mindennemű gazdasági gépek 
műszaki cikkek és malom’ 
berendezések előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron 
találhatók

birtok eladási és 
teleket is

bérbeadási 
elvállal.

ugyvi-

aFőüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyit éren [ 
Fióküzlet: Mátészalkán.

^ írZ-Z- 2̂̂ . 2-2-2- 2-22 22* 222 •»

Iszákosság nincs többé!

Milleniumtelepu Nagyösz. j Felhívás!
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A folyó hó 12-én megtartott szü- 
kebb körű értekezlet határozata érteimé- j 
ben felkéretnek mindazon urak, akik a 
„Budapest Székesfővárosi Takarékszö
vetkezet" tagjai, hogy f. hó 26-án va
sárnap délután 4 órakor a Kiskorona 
(Fried Salamon) éttermében megjelenni 
szíveskedjék.

A kiküldött bizottság.

Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a Co- 
zaporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.

:  í
■<
©

S zé p  és ta rtó s  sző lő je
csak annak lesz, aki ingyen kéri 
Magyarország legnagyobb szőlőiskolá
jának árjegyzőkét, amely szőlőiskola 
állami segélylyel és állami felügyelet 

mellett létesült.

S zélhajtó  és g ö rcs -
csillapitó  =====

Biebergeil-
= C s e p p e k =
Étvágyat előidéző és emésztést 

eldsegit«> háziszer

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

A fe ir r e n d e llie tö  :
Július Bittner gyógyszertára,

Gloggnitz (Nied.-Oest). =

A Cozapor többet ér. mint a viliig 
minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert 
a  csodaliatasa ellenszenvesso teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan hat. hogy azt fele

j t *  *ég, testvér avagy gyermek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
mégcsak nem is sejti mi okozta javulását.

Coza a  családok ezreit békitette ki 
ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan  polgárok és ügyes üzletemberek 
le ttek . Tem érdek fiatalembert a jó útra 

és szerencséjéhez segített és sok embernek 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 díj és költségm entesen küld, hogy 
igy 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: 
N agy  K á lm á n  gyógyszerész ur.

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

INGYEN PRÓI5A 157 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA INSTITUTE 
(Dept. 137).

02, Chancery Lnne, 
London,. ANGLIA.

Gyümölcsfa eladás.

lohasztja a test e lzsirosodását, ártalmalan- 
ságáért jót állás. Thile soványitó theája. 
miről legjobb bizonyítványok tanúskodnak.

H ely b en  csom agja 2 K. 
V id ék re  2 kor. 5 0  fii.

lí)0 4 . év i term ésű
b ab  ( p a s z u l y )
=  nagyban és kicsinyben =

kapható

Bé r me nt v e ,  u t á n v é t  mellett kapható
■3 aa József

gyógyszertárában, Budapest, Király-utca.

Hegedűs Ignátz és íársai
czégnél

Nyíregyházán.

A Debreczeni szőlő és bortermelő 
szövetkezet faiskolájából, nagyobb mennyi
ségű igen szép nemes oltványok adatnak 
el, és pedig:

I. A lm a -fa jo k :
Front, arany Ránett, Őszi piros Calvin, 

Őszi szürke, Rózsa alma, Piros bíbor, 
Arany Farmén, Nemes Masánszki, Sándor 
Czár, Czélia, Pirospogácsa, Bőralma.

II. K ö rte fa jo k :
Horváth igazgató, Klapka kedvencze. 

Takarék körte, Füge körte. Őszi vajon z. 
A fajok azonosságáért teljes felelősség vállaltaid-

M egrendelések csakis
Debreczen Simonffy-utcza 2. sz. alatti
irodánkban fogadtatnak el.

NYOMATOTT P1RINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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