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JA felirat.
I r ta : M ándoky Lajos.

Budapest, 1005, április 7.
Kossuth indítványát a szövetkezett 

baloldal napirendre tűzte és igy a nem
zeti akarat látható alakban is az uralkodó 
elé kerül. E kérdés a névtelen kisebb
ségnek cimet ad. ők lesznek a feliratel- 
lenes párt. Vezérük „független44 előnevet 
szánt nekik, feledve, hogy ez nem olyas
valami. mint a nemesi előnév adományo
zása és ha jövőjük olyan lesz. mint be
mutatkozásuk, a független irányzatuk útja 
a nemzettől való teljes elszakadás, hogy 
elraktározzák magukat azon jobb napokra, 
a mikor a feliratot ott. hová küldeni szán
dékozunk. papírkosárba dobják. Tudtam 
bízni vezérük jóhiszeműségében, mint a 
katona urék kiaknázni akarták, a kiben 
olyan egyénre találtak céljaik elérésére, 
a minőt ritka századok szülnek. Tisza el
játszotta szerepét a színpadon ki napon
ként látja öt. meggyőződhetett, hogy testi
leg, lelkileg megtört. 0 nem tudta, hogy 
nemzetének szabadságát fojtotta volna meg 
a november tizennyolcadika, melyet a 
fanatizmus órületileg fokozott erejével vé
dett. de ma, mikor a nemzet Ítélete, mit 
ők a mai napig pusztán az egy kérdésre 
vonatkozónak akarták nyilvánítani, szégyen

bélyegnek minősítette a kisebbség akara
tának megölését, a mely kisebbséget, a 
sors lesújtóan keserű iróniája után, mig 
ők alkotják, az ülvemaradás a következe
tesség látszatának megóvása, hadüzenet a 
szigorú bírónak és a mikor az ülve ma
radással önmaguk ellen cselekedtek va
gyis oly nagyon önzetlenek voltak, elég 
szomorú, hogy ezt még beteg önérzetnek 
sem mondhatjuk, mert nekik önérzetük 
nem volt. Ok nem Tiszát, de jövőjüket 
követték és hogy annak csak halvány re
ményét is, mint udvari párt, visszanyer
jék, a felirat ellen foglalnak állást. Tisza 
száműzetésébe vonul és ha magányában 
elgondolja, hogy mire használták fel, hogy 
testőrei gyomruk, haszonlesésüknek tap
soltak. be fogja látni, hogy nagy tehet
sége sivatag pusztába pazarolódott.

Egyik ember nagyságát ez, a mási
két ama vonás alkotja. Férfiút díszessé 
csak vasakarata tehet, mihez, ha a fana
tizmus szegődik, becsületes célt minden 
körülmények között valósággá tehet. Mai 
államférfíaink között akaraterejük nagy
szerűségével lökliszitett a száműzetésbe 
távozó és a száműzetésből visszatért. A 
mikor egy nemzetet fölrázott álmából a 
korszellem, vezér kell, kit a megalkuvás 
árnyéka sem kisért. Megvolt Tiszában a 
fajmagyar sok szép vonása, de letűnt,

mert nemzet és e vezérszellem ellenkező 
irányba haladtak. Talán kiheveri az idő 
kérlelhetetlen vasfogát, hisz mi olyán el
hagyott, elárvult nemzete vagyunk a nagy
világnak, hogy az ellenünk vétő véreink
nek is hamar megbocsátunk. Ma a vezér
emberek sorában Bánffy az egyedüli, ki
ben szilárd vasakarat él. Hiába az idők 
változnak és mi abban, mint egy folyto
nos és őrült körforgás tagjai alig vesz- 
szük észre, hogy bálványaink is változnak, 
Végleges rendezés nélkül sebeink meg
újultak volna és Kossuth a kérlelhetetlen- 
ség szellemének névrokona már-már kö- 
zelgett ahhoz a ponthoz, hogy kapcsol és 
ennek útját Bánffy vágta el.

Mikor Deák kiegyezett Kossuth La
jos sirt és a mai Kossuth kikapcsolási 
előzetes ajánlatát az a Bánffy utasította 
vissza, ki Deák alapjának szintén oly 
vad védője volt. mint a most üdülni ké
szülő Tisza. Bánft'ynak volt klauzulája, 
Tiszának volt házszabálya és ma Bánffy 
az értelmi szerzője mindennek, mi Kos
suth javára kebeleztetik be. S ne is cso
portosuljunk mi ezután nevek szerint, ha
nem kövessünk bárkit, ki a nemzet aka
ratának megvalósításában habozni nem 
szokott. Nem bűn az. ha valakinek aka
rata gyönge, mert az akarni tudás a ter
mészet nagy műremeke és ha az Bánffy
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i"iry újságíró barátomhoz.
I ita : Szálka.

1.
A hajnal sugarait szórta,
•Szírititlc boldogsággal ttle,
Reményi fakasztott minden óra,
Bár nem teljesült a fele.
Széthulltak az álmok azóta,
Mi más most az elet dele!
Itt vergődünk belé sodorva 
A férfias küzdelembe.

Emlékszel-e az együtt léire ?!
Mi boldog volt a két gyerek, 
Egymást unszoltuk versclésre,
Tőlünk visszhangzott a berek ; 
Dehogy is gondoltunk mi télre, 
Tavasz volt akkor, — kikelet . . . 
Miénk volt minden üdve, kéje,
— Most? — rágondolni sem merek!

S ki tudja hol, merre van a rév, 
Melyben hajónk nyugtot talál ?

Leszünk-e együtt mi még,
S  nincs-e előtte a halál ?
Gyorsan elrepül a nap, az év, 
Egünkre majd az alkony száll, 
fis nem kell-c tapasztalnunk ép, 
Hogy hajónk a félúton áll ? !

Oh az első álmok tavaszán, 
Máskép képzeltük a jövőt: 
Rajongtunk a küzdelem után, 
Szivünkben a vágy nagyra nőtt. 
Csak tetterőnk volt nagyobb talán, 
Úgy álltunk a küszöb előtt,
S  belépve a pálya kapuján,
ÍAtünk a kép, mit lelkünk szőtt.

Eszményeink oltára áll még 
Tisztán és áldozatot kér.
De hamvad a tűz, lankadva ég, 
Lángja szivünkhöz alig ér, 
fis egyre jobban borul az ég,
Az élet terhe nyom, kisér . . .
Nem vonz a becsvágy, a dicsőség, 
Csak a mindennapi kenyér !! . . .

11.
Az élet fájának mosolygó virága, 
Pompázva hullott a pályámnak útjára.

Mint lepke sugárban, úgy fürdőit a lelkem 
Gyönyörtől ittasan minden bajt feledtem.

Az útnak göröngye nem törte a Iában, 
Egyenes utamon tövisbe nem hágtam.

Mint tükre a tónak, oly nyugodt volt éltem,
E  gyatra világot be szépnek reméltem.

Zóldelö faágon szemem csak virágot, 
Hervadó levelet, azt sohasem látott!

De lebbent a fátyol! — mosolygó világom 
Nem volttá te egyéb, mint egy tündér álom . ..

Hajnalhasadás idejéltől.
Irta : Szilánk.
— Folytatás. —

Késő volt. Még nem is ért Jolán Fehér
várra, már megtudta, hogy az az osztrák 
birtokában van. Néhány menekülővel talál
kozott, kik meglepetve néztek a különös ru
házatú lovas nőre. Ezek aztán elmondták, 
hogy alig pár órával tört be az osztrák Fe
hérvárra s csakhamar ki is tűzte a sárga fe
kete zászlót.

Telephon szám: 114.
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oldalán van, tekintsük őt nyíltan is a 
felirati párt vezérének, amint tényleg ő 
annak a vezére. Apponyi lánglelkü szónok, 
ó nemzetemnek szive, Kossuth nagykép- 
zettségü, a mi eszményünk fia, bár csak 
Herbert, Andrássy a kötelesség díszes 
képviselője, Bánffy a vasakarat, a typus.

1861-ben még a felirati pártot is 
is túl akarták szárnyalni a határozati párt 
hívei és ma a feliratot is soknak tartja 
az udvari párt. A leigázottak egy cso
portja akkor azt mondotta, tűrünk, vá
runk de egy nemzet nem alkudozhatik, 
hanem csak akarhat és ma, mikor uton- 
utfélen azt halljuk, hogy szabad alkot
mányosság világát éljük, vannak felirat
ellenesek. Ez aulikusok rövid időre még 
hátráltathatják a kibontakozást, de mi az 
a nemzet életében, ha az akarás a szi
lárd kitartás bélyegében folyik. Lesz itt 
eredmény, mert milliók kiáltják, hogy 
lenni kell. A feliratban pontokba foglalja 
a nemzet Ítéletét, minek puszta hangjából 
nem vonták le eddig a következményeket, 
mi több a katona urék az uj többséggel 
akarták fedezni a meg nem szavazott, de 
már elköltött, avagy beruházott milliókat. 
Nemzet és királya mindig nyúlhat a fel 
és leirat alakjában való érintkezési mód
hoz, mint békés utón az egyedül elkép- 
zelhetöhöz, de legyen e felirat sziklaszi
lárd akarat kifejezője, mi gyönyört szerez 
hazánk uralkodójának, mert alatvalójai 
egyenesen haladnak előre és nem úgy 
mint a tábornok urék kiket egy kis köd 
is megállít.

Gazdasági fejlődésünk és az 
önálló vámterület.

Irta  : Dr. M olnár Dezső.

Az a jelenség, hogy elvont gazda
ság tani kérdések fejtegetése, tárgyalása a 
laikus magyar közönségnek is nagy tö
megét foglalkoztatja immár évek óta erős
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bizonysága annak, hogy gazdasági beren
dezéseink elavultak s revisiora szorultak.

Nem hihetjük, hogy a magyar kö
zönség ok nélkül szeretett belé a be és 
kiviteli statisztikák adataiba, hanem ige
nis bizonyos az, hogy a gazdasági nyo
más, mely a védelmet nem nyújtó, de a j 
fejlődést annál inkább gátló vámközös
ségtől származik — kelté fel a laikusok 
érdeklődését is a statisztika száraz adatai 
iránt s a lefolyt alkotmányos küzdelem 
annak bizonysága, hogy a nemzet zöme 
a mai gazdasági depressio okait a vám
közösségben találja. De ne vágjunk a 
dolgok elébe. Nézzük a tényeket. A gaz
dasági liberalismus, (mauchesteismus) a 
melylyel vámközösség védői előhozakod
nak. a gazdasági erők szabad versenyét 
tartja a fejlődés leghathatósabb elősegitő- 
jének. Nem akarjuk ezt az agyonmagya
rázott tételt bírálni, csak az ellen kell itt 
tiltakoznunk, hogy valaki szabadkereske- 
delemnek nevezze azt. ha a vámhatárok 
nem Pozsonyon túl, hanem Passau felé 
vannak. De ha igy lenne se lehetne már 
continensünkön szabad kereskedelemről 
beszélni a német vámtarifa javaslat után. 
Tehát védő vám! A védő vámot irta zász
lajára az uj német tarifa javaslat szer
zője is s az iparilag nagy, hatalmas Né
metország mezőgazdasági vámokat állít 
fel. Ipara erős. Nem félti a versenytől. | 
Nézzütc most Magyarországot és Ausztriát, j 
Magyarország mezőgazdasági fejlődése j 
extensitás területében feltétlenül hatalmas, i 
hiszen Horvát-Szlavonországot nem szá- I 
mitva 11111299 hektár bevetett terület 
mellett 1903-ban csak 1265533 hektár 
ugar föld volt, vagy °/o ekben 91-5°/o 
bevetett terület mellett. 8 50/o ugar. 
Ausztriának ellenben meglehetősen fejlett 
manufactur ipara s valamivel kisebb nagy
ipara van. Mezőgazdasága közepes gyenge. 
Magyarország ipara viszont elmaradott, j 
Magyarországnak elsősorban ipari védő- I 
vámokra van szüksége. Mezőgazdasága !

intensiv megmunkálás mellett mindenütt 
versenyképes. Ezt nem kell féltenünk.

A védővámok közös vámterület mel
lett nem a mi születendő iparunknak, ha
nem az osztrák iparnak használnak. Vi
szont azonban, kevésbbé ugyan, de szintén 
megérezné az esetleges mezőgazdasági 
vámokat az osztrák ipar. A közösség ked
véért kölcsönösen le kellene mondanunk 
egyrészt ipar fejlődésről nekünk, másrészt 
ipari versenyképességről a vámkülfölddel 
szemben Ausztriának.

De le kellene mondanunk mezőgazda
ságunknak is arról, hogy belátható idők
ben emelkedjék. Nem csoda ezek után ha 
egyre csökken száma azoknak a hivata
los nemzetgazdászoknak, kik azt hirdetik, 
hogy még a mainál is szörnyűségesebb 
tönkremenés fenyeget bennünket az ön
álló vámterületben.

Hivatkoznak ezek az urak arra, hogy 
Magyarország mezőgazdasági termékének 
legjobb fogyasztója az osztrák piac. a hol 
nem fenyeget a vámokkal leszorított ame
rikai. román és orosz búza s más gabna- 
nemüek versenye. Mig a vám külföldön 
csak veszteséggel értékesíthetjük áruinkat.

Elénk tárják a statisztikát. 1902-ben 
a magyar mező- erdő gazdaság és halá
szat termékeinek 70 l°/o-át, 1903-ban 
pedig 76%-át fogyasztotta Ausztria.

Ilyen piacnak elvesztése tényleg meg
döbbentő az első pillanatra. Mert hiszen 
annyit már sokan elismernek túloldalról 
is, hogy lassú átmenettel, óvatosan, le
hetne uj piacokat szerezni.

Ámde elfelejtik, hogy épen most. 
midőn a véletlen, export mezőgazdaságunk 
egyik nagy versenytársát Ororszországot 
munkaképtelenné tette, nem lassú átme
netre, de sőt fokozottabb gyorsaságra 
készteti mezőgazdaságunkat ama annyit 
hangoztatott uj piacok megszerzésére.

Ausztriával szemben mindig lesz egy 
számottevő előnyünk a versenyzőkkel szem
ben : a közelség.

________‘______________1905. április 8.

Könny csordult ki a leány szeméből erre 
a hírre. De nem mondott le még minden 
reményről. Sietve mondta a menekülőknek, 
hogy hol táborozik a magyar seregnek egy 
része, amely már valószínűleg útban is van 
Fehérvár leié és kérte őket, hogy adják 
hírül a seregnek a történteket. Ü maga pedig 
sietett Fehérvárnak. Mikor már ott terült el 
előtte a város, leszállott lováról, útnak eresz
tette es gyalog indult a város kapujának. 
Nem tudta, hogy szigorú tilalmat hoztak, hogy 
a városba senki be ne bocsáttassák.

A kapuhoz érve, az őrség feltartóztatta. 
Igazolásra szólították fel. Szegény leány mit 
mondhatott. Már azt hitte, hogy' be sem fog
ják bocsátani a várba, mikor hirtelen eszébe 
ötlött valami.

— Én Kondy Jolán vagyok, Avar Lö- 
rinczczel, a várkapitányny'al akarok beszélni.

— Aztán mi dolgod volna vele, húgom ? 
Kérdő tőle az őrök egyike.

— Ahoz kigyelmednek semmi köze! 
vágott vissza a leány. Csak annyit mondha
tok, hogy a dolog sürgős s kigyelmednek 
gyűlik meg a baja, ha későn érkezem a ka
pitányhoz.

Ez erélyes hang használt. Az őrség pa
rancsnoka felszóllitotta Jolánt, hogy kövesse. 
Annyira mégsem bíztak benne, hogy egyedül 
hagyták volna menni.

Mikor Avar Lőrincz maghallotta, hogy 
Kondy Jolánt hozzák eléje, nem tudta titkolni 
a lelkében égő bosszúvágyat.

— Hozzátok elő azt a nómbert!
Jolán bátran lépett a várkapitány e lé!
— Hát mit hoztál hugám? Kérdó gu- 

j nyosan Avar.
— Semmi rosszat, nemzetes uram, de 

látja az őrség nem akart beereszteni, s úgy
! gondoltam ha majd a nemzetes uram elé 

vezettetem magam, hát nem lesz semmi bán- 
1 tódásom.

Avar Lőrincz felkacagott olyan sértő, 
gúnyos kacajjal.

Hja édes hugám, nem megy az oly'an 
könynyen. Most már nem én parancsolok itt. 
Aztán meg húgom nagyon gyanús porszóna 
vagy' te ebben a rövid kacabaj kában, Nem 
igyr szoktál te járni s ólok a gyanúperrel, 
hogy nem igaz járatban voltál te a bástyákon 
kívül. Ile — mit szólsz hozza?

Jolán elképedve hallgatta az öreget. Ő 
semmit se tudott az öreg és László közt le
folyt jelenetről, arra meg éppen nem gon
dolt, hogy László atyja mennyire gyűlöli öt 
fia távozása miatt. Azt hitte elég lesz, ha- 
nóhány szót szól Avarnak, az igazolni fogja 
öt s ö nyugodtan megy haza édes anyjához. 
Annál nagyobb volt hát meglepetése, mikor 
ilyen hangon hallotta az öreget vele beszélni.

.......... .—■ii.ji. i.i i i i L" ... . . .  "■
Valami homályos sejtelem szállta meg a lel
két, hogy alig ha nem nagvon gonosz helyen 
van ö. De azért megóvta nyugodtságát.

— Ne gondoljon rosszat rólam, jó uram. 
Esküszöm az édes szüleim üdvösségére, hogy' 
ilyen igaz járatban még nem voltam sehol, 
mint most.

— Hát hol voltál? kérdé elég durván
Avar.

— Azt senkinek meg nem mondhatom.
— így' vagyunk hát? — szólt az öreg 

ördögi gunynyal, — no majd találunk rá 
módot, hogy kivegyük belőled titkodat.

Jolán már látta Avar arcán a palástol- 
hatatlan hosszú, harag kifejezését, mindjárt 
tudta, hogy mi vár reá. És egy'szerre valami 
erős, szivnélküli érzés járta át egész valóját. 
Nem félt, nem remegett, nyugodtan várta 
sorsa eldülését.

Avar csengetett és a belépő osztrák ka
tonának meghagyta, hogy a leányt szigorú 
őrizet alá vegyék, mig hivatni nem fogják.

Nem sokáig kellett Jolánnak várni, mig 
bírái elé vezették. Csupa osztrák egyenru
hás alak ült véle szemben, kik közül csak 
Avar Lőrinc volt ismerőse. Mikor öt is 
közöttük látta, tudta, hogy veszett ügye 
van már.

— Kendy Jolán, itt biráid előtt felszó
lítalak, hogyr őszinte vallomást tégy' arróú

TAVASZI ÚJDONSÁGOK n a g y vá la s zté k b a n  m e g é r k e z t e k
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De nem áll az sem, hogy normális 
verseny esetén, mezőgazdaságunk verseny-
képtelen

A Duna jobb s a Tisza balpartján a 
latifundiumok, a nagy birtokok aránvta- 
|allul nagyobb területet foglalnak el. mint 
;l kisbirtokuk. Az aggodalmaskodók pedig 
Hpen a kisbirtokosokat féltik a birtokos (?) 
osztrák piacot.

A tény azonban az, hogy a kisbirto
kosok zöme kivitelre nem dolgozik hanem 
csak saját szükségleteire és részben kis 
területen (belföldön) eladásra. Kivitelre 
csakis a nagybirtok dolgozik, illetve ezzel 
a közvetítő kereskedelem.

Azt óhajtottuk igazolni, hogy mező- 
gazdaságunk versenyképes s hogy ez a 
képesség még könnyen fokozható.

De meg vagyunk győződve arról is, 
hocrv a keletkezendő verseny már magá
ban véve fokozni fogja a productió ké
pességét mezőgazdaságunknak; s hogy a 
kiviteli versenyre a jelen a legalkalmasabb, 
e mellett élénken szól a most alakuló 
nemzetközi gazdaközönség is.

Az a nagyon veszedelmesnek tartott 
rázkodtatás most lenne tehát a legkisebb.

S ezek után igazán nem tudjuk meg
érteni. hogy miért irtóznak egyesek attól, 
hogy ebben az országban minden alkotás 
a magyar munka diadalát hirdesse, a mi
dőn ennek útja egybeesik a jóléttel, a 
hatalommal !

í i r a z s á í í i i ír y i  r e f o r m o k .
Irta: Dr Zinrer Samu.

(Folytatás.)

A polgári perrendtartás fontos, mélyre
ható reform küszöbén áll. A leglényegesebb 
változás lesz a szóbeliségnek a rendes perek
ben való érvényesülése, melyet a jogász kö
zönség túlnyomó része lelkesedéssel üdvözöl. 
A polgári perrendtartás törvénytervezete kész,

az dr. Plósz Sándor igazságügyminiszter ked
venc alkotása.

Dr. Plósz Sándor a legkiválóbb jogászok j 
egyike az egyetemi tanszéken ; azonbau mint ; 
gyakorlati államférfi és igazságügyminister j 
nem váltotta be mindazon reményeket, me- j 
lyoket kiváló tehetségénél fogva miniszter- j 
ségéhez fűztünk. Egyetlen nagyobb, maradan
dóbb alkotást nem valósított meg, igaz, hogy 
a parlament munkássága java részét a nem
zeti hadsereg életbeléptetéséért való küzdelem 
kötötte le.

Elénk vita tárgyát képozto s az uj per- 
rendtartásban megoldandó az a kérdés, vájjon 
a bejegyzett kereskedő ezentúl is jogosítva 
legyen ott perelni, ahol üzleti telepe van és 
kereskedelmi könyveit viszi ! Nagyon fontos 
ez a kérdés a kereskedőkre! Az igazságügy- 
miniszter a kifejtett nagy agitátió dacára el
foglalt álláspontjához tántorithatatlanul ragasz
kodott s a bejegyzett kereskedőnek a mai 
törvényben biztosított kedvezményét mellő
zendőnek tartja.

Azonban ha ügyelőmbe vesszük a ke
reskedők nehéz küzdelmét, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy hitelbe való eladás nélkül 
üzletét nem folytathatja s igy meg kell adni 
a lehetőséget, hogy jogos követelését küny- 
nyü szerrel behajthassa, akkor nőm zárkóz
hatunk el azon felfogás elől, hogy a mai 
kedvezmény megvonása a kereskedő üzlet
körét megbénítaná, helyzetét sokkal súlyo
sabbá tenné!

A polgári perrendtartásban különös fon
tosságú az a kérdés, hogy a jogorvoslatok 
hogyan szabályoztassanak.

A nélkül, hogy részletekbe akarnék bo
csátkozni, azt megállapíthatónak tartom, hogy 
az 1893. évi XV111. t.c.-bon szabályozott 
jogorvoslati rendszer s különösen a felül
vizsgálat szabályozása nem fölei meg rendel
tetésének. A mai jogorvoslati rendszer a 
sommás perek befejezését meggyorsította, de 
hogy az ügyek alapos elbírálását olömozdi- 
tottá-e, az nagyon kétséges, a jogászközön- 
seg, de általában a nagyközönség sem tud 
belenyugodni abba, hogy mig azelőtt a som
más porokét másodfokban a kir tábla, har
madfokban a kir. curia bírálta el, addig most 
400 koronát meg nem haladó perekben jog
orvoslatot a kir. törvényszék ítélete ellen 
nem használható, 400 koronát meghaladó pe
rekben csupán revisiónak föliilvizsgálatnak 
van helye alaki és anyagi jogszabály sértés

hol és miért jártál éjnek idején a bástyákon 
kívül? — szólt Avar Lérincz a leányhoz.

— Megmondtam már kigyelmednek — 
szólt Jolán érces hangon, — hogy ezt soha 
senkinek el nem árulom. Mondhatnék ezernyi 
kifogást, de Kendy Jolán nem fog hazudni.

Avar dühtől sápadtan tolmácsolta a bí
ráknak a leány válaszát. Az osztrák tisztek 
csodálkozó pillantással nézték a hőslelkü 
leányt s nem egy kezdte sajnálni azt a gyö
nyörű szökő főt, amelyért olyan kár is volna, 
ha el keliene választani attól a szoborszerül 
termettől.

Avar észrevette a bírák arcán a csodál
kozz , egyik másiknál tetszés kifejezését. 
Pokoli düh szállta meg a lelkét arra a gon
dolatra, hogy talán kiongedik siklani kezeik 
köz 'l a gyűlölt leányzót.
’f 'nna járhass és lehess ueki az, ami itthon 
ce.ii lehettél a szeretője; de ez árulás ám !

Ne hidd, nómber, hogy' kisiklasz biráid 
ö̂zei közül. Ilát ha to nem akarsz szólni, 

t“aid én megmondom, hogy' hol voltál ? — 
A szeretődnél, ki a múlt éjjel szökött el ha
zulról, annál voltál, hogy karjaiba vesd ma
gúd. Itthon nem mertél szeretöjo lenni, mert 
féltél a világ ny'elvótöl, félted azt a fehér 
pofádat, iogy ujjal fognak mutogatni rád. 
Azért küldted ol azt a fickót is innét, hogy 
Hej leányzó ! . . .

esetén ! )
Elvégro 400 koronáig torjedő ügyek a 

szegényebb sorsú embereknél nagy fontos- ; 
sággal bírnak, gyakran egész vagyonukról 
existentiájukról van szó s igy' azok érdeke
inek kellő védelme szempontjából föltétlenül 1 
szüksógos, hogy' további jogorvoslattól meg
fosztva no lehessenek különösen azon ese
tekben, midén a fellebbezési bíróság a já- ; 
rásbiróság Ítéletét megváltoztatja; fődolog | 
ezekbon a kisebb perekben is az anyagi 
igazság érvényesülése, hisz mint a német 
közmondás tartja : os thut dér Maus ebenso 
weh, wenn mán ihr dió Ilaut abzieht wie dóin 
Elefánton..

Sok panaszra ad okot a végrehajtói 
törvény'. Szükséges, hogy a hitelezők jogos 
érdekei hatályosabban megvédessenek, az 
alaptalan igény' keresőtökkel űzött visszaélé
sek, a szinleges átruházások meggátoltassa
nak, viszont a végrehajtással járó költségek 
redukáltassanak.

Ez utóbbi cél elérése érdekében kivá- | 
natos a végrehajtói intézmény' államosítása.

A megsemmisítési, holttányilvánítási el
járás egyszerűsítendő, a mai perrendtartás 
szerint igen nehézkes, hosszadalmas és arány'- 
talanul költséges az eljárás.

(Folyt, köv.)

Építtetők figyelmébe.*
A város belterületén engedélyhez kötött 

építkezések esetén szinte az állandóság jel
legével bir azon gyakorlat, hogy az onge- 
dóly 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 
úgyr az építtetők, mint a vállalkozók kárával 
jár, szüksége merült fel annak, hogy a vá
rosnak érvényben levő építkezési szabály'- 
rondeletóből azon rendelkezések, mely'ek 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 ópitkezósi 
kérelmeknél múlhatatlanul szükséges tehát, 
hogy' azokban a szomszédok meg legy'enek 
nevezve, hogy ekként az építési bizottság 
által megejtendő helyszíni szemlére megidéz
hetek legyenek, s igy módjukban álljon a 
tervbe vett építkezés ellen kifogásaikat meg
tenni, melyek a kérvény érdemleges tárgya
lásánál a tanács által elbirálandók.

Eddig — a legtöbb esetben — nélkü
lözték a benyújtott kérelmek a szomszédok 
megjelölését s ezen hiánya miatt minden egy'es 
esetben kénytelen volt a tanács azokat "pót
lás végett visszaadni. Ez eljárásra vonatko
zólag nem egy'szer hangzott el azon meg
jegyezés, hogy „kár az ily kicsinységekért 
elodázni a heiy'szini szemlét." Ezen felvilágo
sítás után meggyőződhetnek az érdekeltek, 
hogyr a szomszédok neveinek be nem jelen
tése sokkal lényegesebb hiány, mint első 
felületes vizsgálódásnál látszik.

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

Az építkezési szabályrendelet 6. §-a 
ugyanis imperative kimondja, hogy az épí
tési terv keli hogy magába foglatja az épít
kezés környékének, fekvésének és helyi 
viszonyainak tüzetes megismerésének szük
séges fék rajzok, — melyen a fennálló régi 
épületek feltüntetendők, — úgy szintén a 
készítendő épület alap-, kereszt-, metszet- és 
homlokzat rajzát. A fekrajz 1|500, az alap-, 
homlok- és metszet rajzck 11100 arányban 
rajzolandók. Ezen építési tervek két pél
dányban készítendők, s azokat úgy a vállal
kozó ópitő-mester, mint az építtető kötelesek 
aláírni.

Ezen rendelkezések ellenére az ópitósi 
tervek — kivétel nélkül — csak egy pél
dányban adattak be ez ideig, s egy-kót ki
vételes esettől eltekintve, azokat az építte
tők alá nem írták. Pedig ezen rendelkezé
seknek 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 szinhely'ón 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 példányban beterjesztése, az ellenőrzés 
kigyakorolhatása végett elengedhetetlen. — 
Az építkezési szabályrendelet 11. §-ában fog
lalt azon rendelkezésből pedig, hogy a jóvá
hagyott tervek pontos végrehajtásáért az 
építtető és épitő-mester egy'etemleges fele
lősséggel tartoznak, önként következik, hogy 
a tervezetet az építő mellett, építtetőnek is

*Többen kérték  tőlünk máre. 18 iki szám unkat, 
mivel a hatóság erélyesen követeli meg az ott közöltek 
betartását. Je lze tt szám végleg elfogyott, s igy a kért 
c ik k e t újra kiszedettük. (Szerk.)

A legkiválóbb tanárok  és o r
vosoktól, mint hathatós szer tüdőbetegségeknek légzőszervek hurutos 
bajainál ugymint idült bronchitis, szamá^hurut láb
badozóknál influenza után__________  a ján lta tik , Em eli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a
köhögést és a köpetet és m egszünteti az éjjeli izzadást. — 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 céggel legyen ellátva.

F . I lo ffm a iin -L fi H oelie  & Co vegyészeti gyár B asel (Svájcz.)
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alá kell írni, mert ezen aláírás által vállalják 
el egyetemlegesen a felelősséget, annak pon
tos betartásáért.

A szabályrendeletnek ezek azon lénye
gesebb rendelkezései, melyeket az építtető 
közönségnek érdekében áll* szigorúan be
tartani. Tk.

IRODALOM.
Báró W esselényi Miklós.

— Dr. Kardos Sam u könyve. —
Ki szobrot érdemel, mondja báró Eötvös 

József: — szoborra szüksége nincsen; mert 
minden szobornál jobban dacol az idővel az 
az emlék, melyet önmaga emel magának az 
ember. Es mégis — fáj látnunk, hogy ott, a 
hol Széchenyinek, Deáknak szobra áll, nincs 
hely az „árvízi hajós*, a nagy Wesselényi 
szobrának, pedig nemes és önzetlen alakja 
világitó torony volt közéletünk zajló tenge
rén s eszméinek tiszta fényével biztos irányt 
jelölt mindazok, kik különböző utón, de mind 
egy célra: — a haza és nemzet boldogitá- 
sára törekedtek,

A kor, melyben Wesselényi ólt (1796 — 
1850), a nemzeti ébredésnek izzó, mozgalmas 
korszaka volt, a mikor nem, — halni, hanem 
élni volt nehéz a hazáért. Es Széchenyi ko
rának, a harmincas évek hazafias ellenzéké
nek, melynek lelkében a jövő Magyarország 
diadalmas eszméi értek, Wesselényi Miklós 
volt első vezére. A második Széchenyi volt, 
a harmadik Kossuth. Pályájuk kezdetén ba
rátok mind a hárman; de aztán, mint a sü- 
lyedö hajók. — az egyik jobbra, másik balra 
sülyed e l .........

A huszonnégy éves Wesselényiben már 
kész a iogmagyarabb magyar, a huszonki
lenc esztendős Széchenyiben még csak de
reng — a legnagyobb. Wesselényi csupa hit, 
csupa szilaj hazafiság, mig Széchenyiben a 
jövő nagy hivatásának még csak a sejtelme 
ébredez. A kornak, melynek küszöbén a két 
jó barát, fiatal szive hajlamából s egy nagy 
nemzeti cél érdekében jelenik meg, két szál
ból fonódó vezéreszmóje: — legyünk euró
paiak és legyünk magyarabbak. Tipikus ma
gyar mind a kettő, a szabadság lángoló sze- 
retetében és a rendületlen királyhüsógben. 
Széchenyiről nem kell ezt bizonyítani, a ku
ruc Wesselényi pedig önmaga bizonyítja ezt, 
midőn pörbefogatása e'len irt tiltakozását 
(Balitéletek, 1831) igy végzi: — „Éljen tör
vényes fejedelmem oly sokáig s a végre, 
hogy hazám minden sebeit megorvosolhassa; 
éljen a nemzet s legyen mindig méltó, hogy 
szabad legyen !“ — Pedig okkor már titkon 
elhatározta a kormány, hogy elfogatja és 
megsemmisíti öt, s őzt Wesselényi maga is 
jól tudta.

Meghasonlását Széchenyivel az okozta, 
hogy az eszközökben a melyekkel nemzetü
ket nagygyá, hatalmassá és szabaddá tenni 
igyekeztek, nem értettek egyet. Széchenyi 
inkább a nemzetben magában kereste elma
radásnak, sülyedósének, egész balsorsának 
okát, mig Wesselényi a százados nemzeti el
nyomatásban, a törvénytelenségek végtelen 
sorozatában látta bajaink forrását. — Ezért 
Széchenyi a nemzeti önérzet, a kulturális és 
gazdasági tevékenység fölólesztósével ipar
kodott fejleszteni a hazát, mig Wesselényi 
alkotmányunknak s ezzel szabad mozgásunk
nak biztosítását tartotta nemzeti fejlődésünk 
föltétlenül szükséges alapjának. Széchenyi 
nem akart ujjat huzni, szakítani a kormány
nyal, mert féltette munkája eredményeit az 
esetleges közjogi bonyodalmaktól; Wesse
lényi ellenben "kuruc szenvedéllyel ostro
molta a kormányt s az Írott jog erejében 
bízva, mindenek előtt szabad teret akart biz
tosítani a nemzeti munkának.

Itt és ezért vált ol a két nagy hazafi 
útja. Mint hatalmas feszítő ók fúródott közé
jük a Kossuth Lajos gigászi egyénisége és 
Széchényi már 1835-ben úgy ir Wesselényi
ről „Napló“-jában, mint később Kossuthról:
— „Mindent elront és összegázol, a mit oly 
régóta s annyi fáradtsággal vetettem, mun
káltam !“ — Széchenyi tehát elszakadt Wes
selényitől, a mint elszakadt Kossuthtól is, s 
bár a magánéletben nem szakította meg vele 
a jó viszonyt, a politikában mégis szembe 
fordult vele. Wesselényi ekkor egész leiké
vel Kossuthhoz csatlakozott, s együtt küz
dött vele mind addig, mig a forradalmi 
áramlatok fölül nem kerekedtok Kossuthban. 
Ekkor megdöbbent. Magyar lelkének hűsége 
került felszínre a királyhoz és törvényhez:
— a szántóvetö aggodalma, midőn a már- 
már betakarítandó termést sötét felhők fe
nyegetik . . .  Az ifjúság elfordult egykori bál
ványától, a „vak oroszlánytól, mikor a mú
zeum lépcsőjén mérsékletre és törvénytisz- j 
teleire intette. Kossnth se órtetto többé a : 
Corpus juris-szal argumentáló vak patriótát. 
Kora lezárult és utolsó pihenőjét újra Széc
henyi keblén találja, aki nemrég oly meg
kapó melanchóliával irta neki: — „Te meg
roncsolt testeddel és ón, nem kevésbbó 
megromlott kedélyemmel és elkopott erőm
mel : mi kotten már csak két felet képezünk. 
Egyesülve, — egy volnánk.*

Most, a történelem távlatában, egygyek 
már valóban a mi szemeinkben. Es nem csak ] 
ők csupán, hanem Kossuth és Deák is. É r a -  j 
lékozotünkben újra találkoznak és együtt is | 
maradnak a nagy, közös, nemzeti cél révén, 
mely földi vándorútokon összehozta őket... 
Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák ! . . . . 
Minő kor lehetett az, melynek vezérei ily 
hatalmas férfiak voltak ! s mily különböző 
volt a sors, mit a Gondviselés az egy célra, 
egyformán nemes szándékkal törekvők szá
mára kijelölt! Valóban: — más a magvető 
és más az arató, a hogy az írás mondja: — 
s hányszor esik meg, hogy a jég elveri a j 
termést, s az aratást nem éri meg a szántó- : 
vető. így járt Wesselényi is: de jól járt, 
hogy „nem érié meg az időt, amit Sámson, 
ki világtalanul volt kénytelen őrölni a filisz- 
teusok malmában* . . .

* **
Két hatalmas kötőiben, tele egykorú il- j 

lusztrációkkal és értékes okmányok hason- ' 
másaival irta meg Wesselényi Miklós életét ! 
és munkáit dr. Kardos Samu. Huszonöt év j 
gondos munkája ez a vastag két kötet; nagy 
szorgalommal összehordott garmadája a leg- 
aprólókosabb adatoknak, részleteknek, me
lyekből a szerző figyelmes kritikája meleg 
szeretettel rakta össze a nagy történeti alak 
mozaikképét.

Amint lapot lapra forgatunk, lassanként 
megelevenedik előttünk a magyar reform
kor, melynek izzó lelke Wesselényi volt. A 
nemzeti föladatoknak szinte megbirhatatlan 
súlyával s az ellenséges erőknek megfélem
lítő nagyságával szemben mindenki érzi az 
ország erejének csekélységét, ziláltságát s a 
lelkesedés rövid pillanatait a csüggedés hosszú 
órái váltogatják, mikor pedig már harcra 
szólít az élet-halál harangja, ebben a vég
zetes órában áll föl Wesselényi, az erőnek, ' 
a hitnok, a rondületlenségnok képviselője : s 
mindenek fölött lelkében és külső képében 
egyaránt magyar. Talán erősebb, mint ami
lyen bölcs, talán szenvedélyesebb, mint meg
fontolt: de éppen ezekkel a tulajdonaival 
képe és forrása az önbizalomnak. Nemzete a 
maga szellemét látta benne; benne sejtette 
meg az erejét is s ennek az erőnek a hité
ben bátorodott föl nagy céljainak véghezvi
telére. íme ez Wesselényi egyéniségének 
nagy politikai, sőt történeti jelentősége a 
reform-kor küszöbén.
____ Mint hagyományos sórelmi politikának

legutolsó, legelszántabb s talán legnagyobb 
képviselője akarja átvezetni nemzetét aZ al
kotások terére. Az utolsó magyar politikus 
akiről mindenki tudta, vagy legalább sej
tette, hogy oldalán a kard nem csak hagyó- 
mányos disz, hanem a jogok és szabadsáv 
védelmére készen tartott fegyver is . . .  (\ 
magyar nyelv politikai diadalát ő vívta ki • 
a törvénytelen katona fogdosást ö támadta 
leghevesebben ; ő izgatott, ő obstruált tűr
hetetlenül az országgyűlés nélkül uralkodó 
gubernium ellen: s a jobbágyság fölszabadí
tásának nemes gondja senkinek sem feküdt 
jobban a szivén mint neki. Es épen ez dönti 
romlásba. Előbb közrendzavarásért, majd hűt
lenség miatt fogják perbe.

És a nemzet, ámbár érzi, hogy e nagy 
fiában őt magát üldözi a bécsi hatalom : még 
se segíthet rajta. Deák fényes közjogi fej
tegetései, Kölcsey védelmének művészi ereje, 
a rendek nyilatkozatainak zúgó áradata, az 
egész közvélemény felháborodás, minden hi
ába: le kell törnie! Nem használ semmit a 
népszerűségnek az a vakító ragyogása, mely 
az üldözött bujdosó oroszlánt környezte, mi
dőn a pesti nagy árvíz napjaiban ezreket és 
ezreket mentett meg a pusztulástól. Végze
tének be kellet telnie. A három évi börtönt 
ngyan nem töltötte ki egészen, de Graefen- 
bergböl, ahová kegyelemből száműzték, meg
történ, bénán, félig megvakulva tért haza és 
„polgári halottnak* érezte magát.

A megtört Wesselényi világtalan világá
nak utolsó fénysugara az erdélyi unió volt, 
melyre ő tett indítványt az 1848 iki kolozs
vári országgyűlésen. Ekkor lett közjogi fo
galommá a teljes nemzeti egység: — Wes
selényi hatalmas karjának végső erőfeszíté
sével taszítja félre a végzet öklét, mely 
századok óta elválasztva tartotta a magyar
tól a magyart.

Aztán mikor fordult az idők sorsa s ö 
már érzi, hogy Kossuthnak nem barátja, nem 
tanácsadója többé, csöndesen fólreál s csa
ládjával együtt elvonul Graefenbergbe 
„De mikor nemzete ügyének elbukása és a 
legjobbak gyalázatos kivégzése után az osz
trák hóhérok még mindig honfivórre szom- 
juhoznak, mikor barátja, Ujfalvi Sándor, azt 
írja neki, hogy Erdély' hadi kormányzója, 
Urbán generális, azzal fenyegetőzik hogy 
ha Wesselényit kézre keriti, az első fára 
felkötteti; — akkor a beteg és vak oroszlán 
oda hagyja biztos menedékét és visszatér 
hazájába. Kész a vértanúi halálra is. Útköz
ben azonban meghűl, tüdögymlladásba esik s 
már mint halálos beteg érkezik Pestre, 1850. 
április 17-ón“ . . . * **

Az amit eddig irtunk, még csak váza 
se lehet annak a hatalmas alkotásnak, amit 
dr. Kardos Samu ópitett a nagy Wesselényi 
emlékének. Több mint 1100 lapon ir róla 
egyforma rajongással, megtámogatva a maga 
éles Ítéletét, leszűrt történeti kritikáját az 
ogyLoru okmányrok és bizonyítékok soroza
tával, a melyeknek láncolatában nincsen h é 
zag. Gondolatait nem cifrázza, nem cicomázza 
fölhalmozott szóvirágokkal ; nemes páíhoszán 
mely megveti a rhetorikai üres fogásokat, 
nyoma sincsen az erőltetettsógnek : mint a 
nagy folyó, mely méltóságosan hömpölyög 
széles medrében, olyau a Kardos stillusa; 
hullám hüllám után siklik tova, csillogva, 
ragyogva a mindent átfogó sugaras elme té
nyében . . .

Kardos munkájának Lázi becsét azon
ban még sem az irodalmi kvalitás adja meg, 
hanem az a módszer, amolylyol lefejt az 
egyénről mindent, ami benne korával, többi 
társaival közös, hogy' annál tisztábban lát
hassuk azt, ami az egyénben egy'edül a gé
niusz ajándéka, a természet rejtélyes titka s 
örökké megmagyarázhatatlan. Lemond a kép
zelem hatalmáról az igazság javára. Bizo
nyítékokat keres az adatokban az értelem

Legfinomabb női- és férfi fehémemiiek. ruhadiszek
és hozzávalók, legolcsóbb bevásárlási fo rrása:

GOLDSTEI N J. SÁNDOR divatüzletében, Pazonyi-utca 4, í
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számára, nem pedig élesztőt a kópzelemnek. 
Az életrajzi adatok, az apró részletek, ame
lyek szerteszórva lappanganak, mind meg
annyi parányi színes darabkák, melyeket a 
kritikus gondosan összegyűjt. A csoportosí
tás munkáját azonban már a pszichológus 
végzi: — s ily módon lesz Kardosnál szinte 
oxakt tudomány a történelmi kritika.

Ennek egyik fényes példája Kardos 
könyvének az a része (II. köt. 372. s köv. 
lapok), a hol egy nagy történeti tévedést 
igazit helyre. Eddig ugyanis, Horváth Mi
hályiéi kezdve minden törtónet-irónk úgy 
irta meg az 1848. dec. G iki nevozotes 
éjjoli tanácskozás lefolyását, hogy azon Wes
selényi is jelen volt, sőt a tanácskozást ö 
keztette meg, s azt javasolta, hogy a nem
zet .meghajolva a kónytelonség hatalma 
előtt/ fogadja el a manifosztumokat, ismerje 
el királyául Ferenc Józsefet s tegyre meg 
őzzel az első lépést a még nem lehetetlen 
békés kiegyenlítésre . . . Ezzel a tévedéssel 
szemben, moly Wesselényi részéről egész 
életének megtagadását jelentené, Kardos ki
mutatja, hogy Wesselényi ott se volt azon 
a gyűlésen, hanom Graeferborgben tartózko
dott: tehát a történelem itélószóko olőtt so 
tartozik semmi felelősséggel azokért a dol
gokért, amik akkor és ott történtek.

Tulmenne a bírálat szűk keretén, ha az 
ily fontos részletek mindegyikével külön fog
lalkoznánk, de ez nem is lehet föladatunk: 
— helyt áll a munka magáért is. Csak azt 
említjük még inog, hogy a díszes börhátu 
kütetokot elől a nagy Wesselényi próselt- 
dombormüvii képe és a családi címer díszíti, 
a könyv papirossá vastag és famentes, a 
munka értékét 40 kép és külön molléklot 
ömöli, ami különben a Lógrády Testvérek 
miiintézotónok az érdeme. Mindamollett a 
kot vastag kötött ára aránylag csekély : 30 
korona.

Zigány Árpád.

HÍREK.
Képviseletigyülés volt tegnap dél

után, melynek egyetlen fontosabb tárgya 
a „Korona" bérlete volt. Nagy érdek
lődés mutatkozott o tárgy iránt és a 
tegnapihoz hasonló népes gyűlés régen 
nem volt. A tárgynak különössel! az 
adott érdekességet, hogy a pénzügyi 
szakosztály albizottsága Schlichter Gyula 
ajánlatát, ezután maga a pénzügyi szak
osztály Nébenmáyer és Salamon aján
latát, végül a tanács ismét Schlichter 
ajánlatát tartotta előnyösebbnek. Olyan 
jogi és műszaki kérdésekkel hozták ugyanis 
kapcsolatba az ügyet, amelyeket csak 
szakemberek bírálhatnak ol és mégis a 
kérdésekhez nem is konyitó emberek is 
mérlegelték azokat; és magyarázgatták 
úgy amiként azt jónak látták. Az ügy kü
lönben vitatkozásokra nem is volt alkal
mas, amonyiben a belügyministerium elvi 
kijelentéseket hasonló ügyben többször tett. 
Ilyen körülmények között az után nem 
E het csodálkozni, hogy egyes nagy hangú 
képviseleti tagok félre vezették a szava
zókat. Az üggyel és határozat hozatal
nál vezérszoreplést vivőkkel, valamint a 
viselt dolgaikkal részletesen fogunk fog
lalkozni, most csak jelezzük, hogy 8G-an 
a Nébenmáyer, 48-an pedig a Schlichter 
ajánlata mellett íoglaltak állást. A hatá
rozatot nem csak Schlichtor, de a kép
viselet egy tekintélyes csoportja is mog-

felebbezi, mivel az a közvagyon meg- 
károsodásával jár.

Eljegyzés. Pallai Sándor Kisvárdáról el
jegyezte Wilhelm Lenkét Sátoralja-Ujhelyen.

Halálozás. Súlyos csapás érte Rúzsa Endre 
helybeli ág. ov. tanítót, amennyiben neje: 
Babicz Juliánná, o hó 7-ón 45 éves korában 
elhunyt. Temetése ma délután lesz.

Uj munkatárs. Sikerült megnyerni munka
társnak dr. Molnár Dezső, fővárosi szakírót is. 
Mai számunkban hozunk tőle közleményt és 
jelezzük, hogy a budapesti lapok gyakran 
közölnok tólo cikkeket és nomcsak a nagy
közönség elismerését vívta ki, hanem érve
lései a ministeriumokban is nem egyszer kel
tettek már feltűnést.

A Buttler-féle alapítvány kamataiból a 
Ludovika Akadémiában fenntartott helyre 
vármegyénk egy ifjút mutat he. Kérvények 
jövő hó 3-ig az alispánhoz nyújthatók be. 
Bővebb felvilágosítással a polgármester és a 
községi elöljárók szolgálnak.

Meghívás. Dr. Kardos Samu debreceni 
ügyvédet, lapunk munkatársát, a székesfővá
ros közönsége a Wesselényi Miklós emléke
zetét megörökítő emléktábla leleplezéséhez 
meghívta. Ez által tüntette ki Kardost, mint 
aki a nagy Wesselényi csodás életét és kor
szakos működését megírta. A meghívó a kö
vetkezőkép szól: Budapest Székesfőváros 
Közönségétől. Nagyságos Dr. Kardos Samu 
ügyvéd urnák Debroczen, Piacz-u. 58. Meg
hívó. Budapest székesfőváros közönsége báró 
Wesselényi Miklós emlékezetét emléktáblá
val kívánta megörökíteni. A Holló Barnabás 
szobrászművész által készített s a szent Feronc- 
rondiek belvárosi templomának Kossuth Lajos 
utcai oldalfalán elhelyezett emléktábla lelep
lezése 1905. évi április 9-én vasárnap délelőtt 
11 órakor lesz. Ez a meghívó a Kossuth Lajos- 
utcának elzárt területére belépő jegyül szol
gál. — Megjelenés diszmagyarban vagy fekete 
ünnepi ruhába!.

A nyíregyháza—dombrádi h. é. keskenyvá- 
gányu vasút építésére írásbeli verseny utján 
beszerzett ajánlatok, mint annak idején közöl
tük, olyan magas összogokről szólották, hogy 
a végrehajtó bizottság az ajánlatok egyikét 
sem fogadta el, hanom megbízta Szesztay 
László tervező mérnököt azzal, hogy az 
ajánlattevőkkel szóbeli tárgyalásokat folytas
son. Ezek a tárgyalások orodményro vezettek. 
Ugyanis, miután a végrehajtó bizottság elha
tározta azt, hogy a telópitményi anyagokat, 
vagyis a síneket, talpfákat stb. maga szerzi 
be az ópitósi és elhelyezési munkálatokra 
olyan kedvező ajánlatok érkeztek be, hogy 
azok közül, a legolcsóbb ajánlat elfogadásá
val. a vasút 780000 koronába fog kerülni, 
szemben az Írásbeli ajánlatok között logol- 
csóbb 940000 koronával. A munkálatokra a 
legolcsóbb ajánlatot Proppor Samu tette, 
tehát a vasút építését a végrohajtó bizottság 
reá bízta. Ha a zavaros politikai viszonyok 
lehetővé teszik, a vasút ópitóséhoz még eb
ben a hónapban hozzá fognak és a vállal
kozó azt reméli, hogy obbon az osetbon a 
Sóstóig terjedő vonalrószen júliusban, az 
egész vonalat podig szeptemberben átlehet 
adni a forgalomnak.

A szülök figyelmébe. K. 41G5|905. Hir
detmény. A jövő iskolai esztendőre a tankö
teles gyermekeket a mogbizott tanító urak 
és városi alkalmazottak május hónap első 
fölében fogják összeírni. Erről a szülők és 
gyámok, valamint a tanoncokat tartó iparo
sok és koroskedők azzal a figyelmeztetéssel 
órtosittetnok, hogy az összoiróknak a szük
séges adatokat pontosan mondják be, hogy 
ekként az összoirás pontos és teljes legyen. 
Aki a kívánt feltételeket megtagadná, kihá
gást követ ol és a törvény értelmében meg 
fog büntettetek Nyíregyházán 1905. március 
hó 27-ik napján. — Májerszky Béla, pol
gármester.

A biztosíték nélküli hívás a helyközi tele
fonhálózatban cimü és f. évi február 11-én 
megjelent cikkünkben foglaltak a ministerium 
figyelmét is magukra vonták. Tegnapelőtt 
ugyanis a cikk írója a következő értesítést 
vette: „M. kir. posta- és távirdaigazgatcság 
Nagyvárad, 3832/1905. Tekintetes Siposs 
Árpád urnák a „Szabolcs* munkatársa Nyír
egyházán. A holyközi távbeszélő forgalom 
emelése tárgyában kereskedelemügyi Minis- 
tér úrhoz tett javaslatára értesítem t. címet, 
hogy Onagymóltóságának f. hó 14-ón 7257 
sz. a. kelt rondelete szerint a holyközi táv
beszélő biztosítékok megszüntetésének, va
lamint az országos távbeszélő előfizetői név
sor kiadásának ügyébeni javaslata tanulmány 
tárgya. Nagyvárad, 1905. március 21.Schöfiin, 
kir. tan. pt. igazgató/ — Siposs ugyanis azt 
ajánlotta a Szabolcsban, hogy a készpénz 
biztosítékot le nem tett előfizetők is beszél
hessenek saját telefonjukról hívóként az intor- 
urbán hálózatban, ha a dijat küldönccel és 
elérő beküldik a kapcsolóhivatalnak. Ezt a nagy
váradi igazgatóság kísérletképp megengedte 
Nyíregyházára nézve, most podig az egész 
ország területén való rendszeresítés áll ta
nulmány alatt.

Festékek hygeniája. Ezon cím alatt tartott 
dr. Fodor ministeri tanácsos, az egészségtani 
intézet igazgatója, a műegyetemen néhány 
óv előtt előadásokat. Közönségünkre ezen 
előadások most annyiban bírnak érdekkel, 
hogy a város tulajdonát képező vendéglő és 
kávóház, olajjal való kifestósóre ajánlatot 
teltek. A magas színvonalú előadásból követ
kezőket közöljük. Tudvalevő, hogy a falak 
képezik az épület tüdejének nagy részét. A 
falak pórusain keresztül ható levegő állandó 
lógcirculátiót tart fenn a szoba levegője és 
a külső levegő között. Ezen pórusak elzárása 
maga után vonja nomcsak a légkeringós 
megszűnését, hanem megakadályozza a fal
ban a levegő oxigénje által folytonosan végbe
menő azon processust, mely által a mész és 
homokból készült vakolat az idők folyamán 
a mészkő tulajdonságát, annak szilárdságával 
föl veszi. Az olajfestók keneóje teljesen be
tömi a fal pórusait és fennti állapotot idézi 
elő. Az olajfestóknek az egészségre még 
fentinél is nagyobb hátrányai vannak. Tud
valevő, hogy a baktériumok tenyésztésére 
legalkalmasabb a meleg golatin vagy olaj. 
Ha egy olaj-festékkel mázolt helyiséget fü- 
tenok és a helyiségben számos ember tar
tózkodik, a fehnelegitott és kellő ventiílátiót 
nélkülöző helyiség falai, mint egy veszedel
mes baktérium telep működik. Az olajfes- 
tékes falnak azon „előnye/ hogy mosható, 
még veszedelmesebbé teszi hygenia szem
pontjából. Mert a langyos viz mint köztudo
mású, csak elősegíti a baktériumok szaporo
dását. A közönség érdeke kívánja meg, hogy 
nyilvános helyiségekben no alkalmaztassák 
ilyen, — az egészségre és az épület jóságára 
egyaránt kártékony festési mód.

Egyházi énekek a kávéházban. Haladunk, 
haladunk a mesebeli 7 kilométert lépő óriás 
csizma gyorsaságával. Ahol egy héttel ezelőtt 
még a „Náni, Náni, meg fogod bánni“-t du- 
dolgatták a hasas fiaskóból ömlő sziklabor 
mellett, s az Istent csak Nóé apánk közvetí
tésével dicsöitottók, ki is vala — nyugodjék 
békében — oly előrelátó és a szőlőt is fel
vette bárkájába, ott o héten — Óh szent ci
vilizáció ! — hamisittatlan zsidó egyházi da
lok, hangjai szálltak a Mindenható felé, val
lásos érzelmünk épülésére s az ott lévők 
gyönyörére. (???) Nem tudjuk, — mert ed
dig nem volt szerencsénk tneginterwiewolni 
a nagy Adonájt, kinek neveit oly szépen és 
tisztán kiénekeltók az „Otthon“-ban, — hogy 
Jehova milyen érzelmekkel fogadta a kávó
ház füstös légköréből feléje repülő dics és 
hála hyinnuszokat, annyit azonban konstatál
hatunk, hogy a hering módra — stilszerü ! — 
össze préselt közönség nagyobb része a lég-
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nagyobb fokú megbotránkozással halgatta azt 
a profanizálást, moly ott valóságos orgiát
ült _ igazán megkímélhette volna a dobro-
cerii izr. ̂ hitközség elöljárósága — mórt első 
sorban ö rovandó meg, — Nyíregyházát es 
csöppet som sajnáltuk volna, ha ily módon, 
nem lett volna alkalmunk jól szervezett ének
karuk precíz előadásában gyönyörködni. 
Ila az ő jóizlóso megengedi, hogy a tomplomi 
énekkar a vándor orfeumisták részére fen- 
tartott helyen szeropoljon, az még csak el
nézhető, mert hát nem koll foltótlon, hogy a 
jóizlés a debreceni izr. hitközség elöljárósá
gának egyik jellemvonása logyon, Do hogy 
az Ízléstelenséget önző profanizálással totöz- 
zék és hogy o h h o z  Nyíregyházán koressenek 
támogatást, az ellen tiltakozunk és ily olja- 
rás felett csak megbotránkozásunkat és utá
latunkat fejezhetjük ki. Egyébként is biztos 
forrásból tudjuk, hogy Kertész főkapitány — 
kinek o tokintotboni tapintata közismert, — 
csak oly föltétellel adta meg az engedélyt, 
ha ogyházi dalokat nem adnak elő.

Széchényi estély. A .legnagyobb magyar" 
Széchényi István gróf halálának évfordulója 
alkalmából a kereskedő ifjak egyloto ma este 
saját helyiségében emlék ünnepet rendez. Az 
ünnepi beszédet dr. Hoffmann Móricz ügyvéd 
fogja megtartani. Vendégeket szívesen lát az 
egyesület.

Felhívás. A városi hatóság által felhiva- 
tik a lakosság, hogy azon helyeken, hol az 
élöfák a távirda és távboszólö vezetékek
kel érintkeznek, a fák legalyaztatása iránt 
intézkedjenek, mert onnok megtörténte felül 
fog vizsgáltatni és a mulasztók ellen a hiva
talos eljárás mogindittatni.

Értesítés. Úgy a város belterületén, mint 
külterületén levő ebek kimutatása a rendör- 
kapitányi hivatalnál 8 napi közszemlére ki 
van téve, s oz idő alatt azt bárki megtekint
heti, és az összeírás ellen ugyanott felszó
lalhat.

Szélhámos asszony. Nagyon sok kelle
metlenséget és kárt okozott már Grün Lina 
helybeli lakosúé, aki időnként az ország kü
lönböző részeiben vendégszerepol. Most is 
keresi a rendőrség, mivel az utóbbi időben 
is csalással, lopással s mindenféle szélhámos
sággal tömérdek embert károsított meg a 
fővárosban és *a vidéken. Az volt a rondos 
szokása, hogy befurakodott leányos házak
hoz s azt mondta, hogy ö jómódú vidéki 
asszony s házasulandó fia van. A lányos mama 
persze örült az ismeretségnek s nem sok fá
radságába került Grün Lillának, hogy hí
zelgő modorával megkedveltesse magát az 
illető családnál. Az egyik helyen földbirto
kosnak, másutt orvosnak, ismét másutt or
szággyűlési képviselőnek mondotta tiát, akit 
alaposan föl is dicsért, a valóság pedig az, 
hogy' házasulandó fia nincs is. Csalásával 
rendszerint hosszú ideig ott élösködött Grün 
Lina a rászedett család nyakán, kölcsön 
kórt pénzt, végül összeszedett egy' csomó 
kezeiigyóbo cső értékes holmit, aztán meg
szökött. A szélhámos asszony' nemrég meg
fordult Szegeden is, a hol izr. vallásu lé
tére, egy kolostor fejedelomasszonyának mon
dotta magát s pénzt gyűjtött. A rondőrsógnek 
különben már régi ismerőse. Egyizben már 
volt is bűnvádi vizsgálat alatt, de akkor 
mint hisztérikus és epileptikus asszonyra ki
mondták, hogy beszámíthatatlan és az őrül
tek házába szállították. Onnan nemsokára ki
szabadult s folytatta régi mesterségét. Újab
ban ismét sok följoloutós érkezett ellene a 
rendőrséghez, miro elrendelték körözését. 
Grün Lina harmincnyolc éves, alacsony ter
metű, kövér, kroel-arcu asszony, kék szeme 
és rövidre nyírott haja van.

Lótolvajiás, Vakmorö lopás történt Domb- 
rádon. Múlt hó 26-án éjjel Bállá Balázs 8 éves 
pej heréit lovát, szekorót, 2 lóra való szer
számját. Szántó Károly 1 d. 8 éves szürke 
kanca lovát, valamint Váradi András 1 d. 3 
éves pej kanca lovát még eddig ismeretlen 
tettesek ellopták. A legszélesebb körű nyomo
zás tétetett folyamatba. Az elkövetéssel kóbor 
cigányok vannak gyanúsítva.

Megszökött örültek. Az utóbbi időben 
gyakran szöktek meg veszélyes betegek a 
nagykállai intézetből, Legutóbb Sambornyák 
Mihály kisszoboni illotösógii asztalos segéd, 
és Lelekács János szeredmónyi illetőségű 
napszámos szökött meg. A folyó hó 2-án meg

szökött és közveszélyes betegek kézrekori- 
téso iránt mogtótettok a szükséges intézke
dések. Az igazgatóság podig orélyoson intéz
kedett a hasonló osetek megakadályozása 
végett.

A tanyák és puszták egészségi viszonyai
sok kívánni valót hagynak fenn Szabolcs- 
mogyében is. A vármegye most egy szabály- 
rondelotet alkotott, melyben ki van mondva, 
hogy minden uj cseléd lakás úgy építendő, 
hogy minden cselédnek külön szobája legyen.
A jolonlogi épületek átalakítására azonban 10 
évi idő van adva.

Fásítás. A vasútra vezető utón, a Szarvas- | 
utcán s több más utcákon szépen fojlosztik 
városunk fásítását. Most a Pazonyi utcára ke
rült a sor. Igazán szépet és hasznosat csinál j 
tovókony polgármesterünk, midőn a szélesebb ] 
utcákat fásittatja. Tűzvészkor nagy védelmet 
nyújtanak a lombos fák. Az utcán járó kö- [ 
zünsóget a nap hevétől megvédik az ültetve- | 
nyék, do az utcán felkavart, a nyitott abla- ! 
kokon botóduló pornak is gátat emelnek a 
szemnek tetsző fák. Vajha volna érzéke a J 
nagy közönségnek az olültetott fák megvé- j 
dése iránt, mert a fásításnak az a legnagyobb 
ellensége, hegy nem tudják megvódolmozni 
a járókelők vigyázatlanságától, olykor rosz- 
akaratától.

Hirdetmény. A honvéd fóroáliskolában, 
a honvédségi Ludovika Akadémiában és a 
közös hadapród iskolákban betöltendő állam 
költséges helyekre vonatkozó hirdetmény a 
polgármesternél és a községi elöljáróknál 
tekinthetők meg.

Elütötte a szekere Albert András tokaji 
lakost, Elotvoszélyos sebével a helybeli köz
kórházban ápolják.

Áteresztők építése. Az alispáni hivatal
ban Nyíregyházán folyó hó 20-án d. e. 10 
órakor árlejtést tartanak a Debrecen—ung
vári közúton lövő ő. számú és a 8—9. km. 
szakaszán levő 6. számú átorosztönek az 
újjáépítésére. Előirányzat 1*572 korona és 
90 fillér.

A gyümölcsfa kiosztás. A,Szabolcs* min- 
don lehetőt elkövet a gyümöicsószet népsze
rűsítésének érdekében, ürömmel tapasztaljuk 
hogy fejlődés állott be, do az érdeklődésnek 
még nagyobbnak kellene lenni. Megyénkből 
is többen vették igénybe az állam által nyúj
tott kedvezményeket, A tűzvész által sújtottak 
ingyen kaptak csemetét, de ezt megyénkből 
nem vették igénybe. A jövőre nézve felhív
juk tevékeny alispánunknak a figyelmét arra, 
hogy hasouló esőtekben ingyen fákat is esz
közöljön ki a szerencsétlenül jártaknak. Az 
állami tanintézetekben és faiskolákban ter
melt fa és csemete kiosztását befejezték. 
3700 kisgazdának, lelkésznek, tanítónak egy- 
millióötszázkilencvonhétozor lat és csomóiét 
osztottak ki kedvezményes áron, a tüzkáro- 
sult kisgazdáknak, kivételesen teljesen in
gyen. A gyümölcsfaültetés talán egy évben 
sem volt akkora lendületű, mint ebben az 
évben, midőn a csemeték kiosztása idején a 
gyiimülcsészoti kormánybiztos valóságos ost
romnak volt kitéve. Örvendetes azonban, 
hogy gazdáink nem annyira a sokféle faj
tára, mint inkább a kevés, de kereskedelem 
ben értékes gyümölcsfajtának nagyobb ter
jedelmű ültetésével törődtek. A múlt évi 
szárazság a gyümölcsmagvetésro és a cse
meték fölnevelésére oly kedvezőtlen volt, 
hogy a ministor meghatalmazásával a gyii- 
inölcsészoti kormánybiztos az idén is kény
telen volt külföldön nemesítésre alkalmas 
közöl félmillió darab vadcsometét bevásá
rolni. A vétel nagyobb porosz és szászországi 
faiskolában történt.

Véres verekedés volt Nyírbátorban, ami
kor Klein Sámuelt úgy ütötték le, hogy sú
lyos sérülésével az Erzsébet kórházba szál
lították be. A tettest erélyesen nyomozzák.

Vásár áthelyezések. A keroskodolemiigyi 
miniszter mogongodto, hogy Kakamaz község 
ápril. 25-éro oső orsz. vására ápril. 17-ón, 
aug. 7-óro eső vására aug. 1-én, Dombrád 
közsógnok ápril. 24-óro oső orsz. vására ápr. 
17-ón tartassók meg.

Rósz vásárt csinált, múlt szombaton, az 
itteni piacon, Szilágyi Pál thasi lakos. Szilágyi 
ugyanis, jó falusi szokás szerint, alaposan 
beitalozott s ilyen állapotban látott hozzá 
vásározási szándékához. A vásárban ólálkodó

csavargóknak feltűnt a falusi atyafi széles 
kedve, hozzászogődtok és még több italt 
fizettettek vele. A teljesen elázott embertől 
aztán ellopták 130 koronányi pénzét. Még ez 
nem volt elég, hanem míg Szilágyi mulatott, 
tinói olbitangoltak. A pénz és jószág nélkül 
maradt ember hamarosan józanodni kezdett 
s illetékes helyen megtette panaszát. A rend
őrség letartóztatta az alaposan gyanúsított 
csavargókat, a tinók is megkerültek, de az 
ellopott pénzt bajos dolog lesz visszaszorozni.

Eltűntek. Román Miklós paszabi, és Schvarc 
Ferenc kisvárdai lakosok eltűntek.

Figyelmeztetés. Figyolmoztottik a la
kosság arra nézve, hogy a gulyába és mé
nesbe jószágaikat folyó hó 15-ig a gazdasági 
tanácsosi hivatalban annál is inkább igye
kezzenek beíratni, mert azontúl a beiratás 
nem fog figyelembe vétetni.

A halpiacok ellenőrzése. Nálunk is sok a 
a panasz a halpiacra. Közegószségi tekinto- 
tekben is kifogásolható halakat árulnak ott 
sokszor a tilalmazott időszakban is. Tall ián 
Béla földmivelósügyi minister a halászati 
társulatoknak ama gyakori panaszaira, hogy 
a hal védőimére való tilalmi rendelkezések 
ma is végrehajthatatlanok, minélfogva a kis 
vizek behalasitása majdnem lohetetlon, el
rendelte valamennyi törvényhatóságnál, hogy 
a közönséget a legszélesebb körben tájékoz
tassa az érvényben levő halászati tilalmakról. 
Az ezek ellenőrzésére és végrehajtására hi
vatott hatósági közegeket pedig újból figyel
meztesse teendőik pontos és lolkiismoretos 
végrehajtására, különösen utasítván őket arra, 
hogy a tilalmi időszak alatt úgy a halasvi- 
zeket, mint a halpiacokat szigorúan felügyel
jék, s a tapasztalt visszaéléseket haladékta
lanul jelentsék föl az illetékes hatóságnak. 
Ez annyival is inkább nehézség nélkül foga
natosítható, mert az ellenőrzés a tilalmi idővel 
összeeső gazdasági időszakban a mezőőrzés- 
nok elhanyagolása nélkül történhetik.

Árverési eredmény. A Debrecen—nyír
egyháza—csap—unvári közút 39 —56 km. sza
kaszának kiépítéséhez szükséges kőanyagnak 
a nyirbogdányi, illetőleg demecsori vasúti 
állomástól a helyszínére való szállítását Grósz
L. II. nyíregyházai cég kapta meg, köbméte- 
renkint 3 korona 78 fillérért.

Méhészeti tanfolyam. Szabolcsvármegyo 
méhészete is fejlődésnek indult. A fejlődést 
gyorsítani lehetne, ha a helyes irányba töröl
tetne a tenyésztés. Erre alkalmas a szakta
nárok által megyénkben tartandó előadások, 
valamint a tanfolyamokon való részvétel. A 
gödöllői m. kir. állami méhészeti gazdaság
ban az 1905. óv folyamán hat időszaki méhé
szeti tanfolyamot tartanak a követkozö be
osztás szerint: május 1—21-ig földmives kis
gazdák, junius 5 —18-ig erdőörök, junius 20 tél 
július 5-ig lelkészek, julius 8—29-ig és augusz
tus 3—23-ig néptanítók, végre augusztus 2.'>-től 
szeptember 8-ig nők számára. Mindegyik tan
folyam hallgatói annak tartama alatt teljes el
látásban díjtalanul részesülnek és ezenkívül 
azok részére, kik pályázati kérvényükben 
szói ült anyagi helyzetüket igazolják, fóláru 
menetjegy váltására jogosító igazolvány kül
detik, melynek ára a visszautazás költségé
vel együtt a tanfolyamról való eltávozáskor 
fog megtéríttetni. Folyamodványok a fölil- 
mivelésügyi ministorhoz címezve fölöttes ható
ságuk utján, a földmivosek és más foglalko
zásúak pedig községi elöljáróságuknak aján
lásával ellátva, az illető tanfolyam kezdete 
elölt legalább egy hónappal nyújtsák be.

Gazdasági tanácsadó. A kassai gazdasági 
tanintézet kiserletezéseiröl a következő — es 
lapunkhoz intézett — sorokban számol be. 
Az országos növénytermelési kísérleti állomás a 
dolibláti homoki szőlőkben 1902. tavaszán 
kezdeményezett miitrágyázási kísérletek ered
ményei megerősítik oz állomás azon eddigi 
tapasztalatait, hogy immunis szőlőkben tisz
tán csak műtrágyázással a humus szaporítása 
nélkül és hathatósan lehet a terméseket fo
kozni; bizonyítják ezen kísérleti eredmények 
azt is, hogy ily szőlőkben az istállótrágya 
mellett is figyelembe vehető módon érvénye
sül a kálifoszfáttrágya, a miért a vele való 
kísérletezés még a rendszeres istállótrágyával 
ellátott homoki szőlőkben is ajánlható.

Gyakorlati eljárás. Versoc, Fehértemplom 
s mondhatni az ország nagy rószo igazáu
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bámulatos módon mutatnak példát a házak 
olejo és végeihez ültetett szőlőlugasokkal, 
pyész őszre, egész télre való szőlőt, bármily 
nagy család részére házaik falán termesztik 
inog. hol a hidegtől és jégtől is mentve van, 
Ezen eljárás most az egész országban meg
indult s minden vidék rohamosan követi a 
jó példát. De minthogy ehhez nem mindenik 
szőlőfaj alkalmas, felhívjuk olvasóink figyel
mét mai számunk hirdetési rovatában ábrán 
is bemutatott „Szólölugast ültessünk minden 
ház mellé" cimü hirdetésünkre.

Szerencsétlenségről kaptunk lapunk zár
takor értesítést. Ugyanis a vasgyár mellett 
e£ry épülőfélben levő ház tűzfala leomlott, 
leszakította a pincét is, melyben egy épen 
ott foglalatoskodó munkás súlyos sérüléseket 
szenvedett.

Könnyű mellékkeresethez juthat mindenki 
magyar osztálysorsjegyek eladása által. Jó 
referenciákkal túró érdeklődök forduljanak 
Fekete Károly fóelárusitóhoz Budapest fíudolf-
r a k p a r t  8 .

Termény árak:
Búza...................................... 8-50— 8-60
Rozs........................ . . 6.60— 670
Árpa...................................... 720— 730
Z a b ...................................... 7*00— 710
Tengeri.................................. 8 00— 8-10
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KÖZGAZDASÁG.
Első leánykiházasitási egylet m. sz. Az

intézet 42-ik rendes közgyűlése március hó 
harmincadikén a tagok élénk és nagyszámú 
érdeklődése mellett tartatott meg. Az inté
zett ősz elnöke Schwarz Ármin, az ülést meg
nyitván, miután kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg a röviddel ezelőtt elhunyt Kohn 
Károly alelnök személyéről, gyöngélkedóse 
folytán az elnökletet dr. Wittman Mór alel- 
nökre ruházta át.

Az előterjesztett igazgatósági jelentés 
és mérleg, melyből kitűnik, hogy az intézet 
az 1904. évben is örvendetesen gyarapodott, j 
és hogy 1028053 korona 94 fillér biztosított 
tőke kifizetése dacára a tartalékok 11519464 
korona 26 fillérre emelkedtek a múlt óv 
10520392 korona 67 fillérjével szemben ; to
vábbá, hogy' a kezelési feleslegből 172618 
korona 36 fillérből az alapszabályszerü java- 1 
dalmazások levonása után a bizt. tőkék fel
emelésére szánt alaphoz 86309 korona 18 
fillér, a külön tartalékhoz 34523 korona 6< 
fillér és hiv. nyugdíjalaphoz 5000 korona 
■ atoltatott, néhány tag hozzászólása után 
tudomásul vétetett és a felmentmény meg
adatott.

Dr. Bácskai Albert és Kalmár Sándor 
szöv. tagok azon támadásokra vonatkozólag, 
melyeket az elmúlt esztendőkben röpiratok- 
ban és hírlapi cikkokben az intézet ellen 
felhoztak, több Írásbeli kérdést intéztek a 
társulat igazgatóságához. Elnöklő dr. \\ itt- 
mann Mór a legbehatóbb és legtüzesebb mó
lon válaszolt ezen kérdésekre, még pedig 
az eddigi közgyűlések által jóváhagyott j 
mérlegek és igazgatósági jelentések nyomán, 
bebizonyította azt, hogy mindezen támadások 
részben félreértéseken, részben pedig roszin- 
dulaton alapszanak. A felügyelő-bizottság el
nöke, dr. Alexander Bernát a felügyelő-bi
zottság nevében kijelenti, hogy éppen te
kintettel ezen támadásokra, kötelességüknek 
tartják, hogy újból való megválasztatásuk 
esetére, ezen tisztségükön megmaradjanak.

Elnöklő dr. Wittmann Mór válaszadása 
egyhangúlag tudomásul vétetik és dr. Grosz 
Sándor és Dósa Kálmán szöv tagok indítvá
nyára az igazgatóságnak, Schwarz Ármin el
nöknek, Kohn Arnold vezérigazgatónak, a 
felügyelő bizottságnak, a választmánynak és 
a hivatalnoki karnak köszönetét, bizalom és 
elismerést szavazott meg a közgyűlés, mely
nek napirendje evvel véget ért.

Előadás a kendertermelésről.
~~ Tartatott Nyíregyházán, 1905. évi ápr. 2-án 
tórád István, az O. M. G. E. titkára által. —

Vasárnap szép számú közönség előtt 
tartotta meg előadását Zórád István a város
háza nagytermében. Tevékeny alispánunk 
vezetése 'alatt ott láttuk az úri osztályt is.

A földbirtokosok és kisgazdák nagy érdeklő
dést mutattak az előadás iránt. A földmi velős 
jövedelmezőségét, a textiliparnak hazánkban 
való meghonosodását eredményezi a kondor- 
termelés felkarolása, melyeknek nomzotgaz- 
dasági tekintetekből is óriási jelentőségük van. 
A nagy fontosságú kérdés előnyeinek kimu
tatására még visszatérünk, most csak az elő
adás lefolyásáról hozunk következőkben 
tudósítást:

Májerszky Béla polgármester nyitotta 
meg az értekezletet, hosszabb beszéd kereté
ben fejtette ki a kendertermelés nagyfontos
ságát. Ürömét fejezte ki a szép számban való 
megjelenés felett és hangoztatta, hogy a tanyai 
lakosságot a tanvahirák utján, az úri osztályt 
pedig hírlapi utón hívta meg. Zórád Istvánt, 
mint az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let kiküldöttét melegen üdvözli. A nyíregy
házi tanyai gazdálkodási rendszer mellett a 
kondertermelésre nagy jövő vár. Nem isme
retlen termelési ág ez, mert gyermekkorában 
fejlett kendertermelés volt itt. A mai örogek 
megmondhatják, hogy a terület kendorterme- 
lósre alkalmas és a múltban tapasztalt nehéz 
értékesithetésnek tulajdonítja, hogy a terme- I 
lés csökkent. Ezelőtt legnagyobb részt házi 
célra termeltek kendert, most pedig elárusi- i 
tásra szándékoznak. Minden magyar ember- j 
nek hazafias kötelessége, tőle telhetőleg a 
kendertermolóst előmozdítani, mert ezzel nem- j 
csak a földmivosek jövedelmét fokozzuk, nem 
csak az ipart mozdítjuk elő, de lehetővé tesz- 
szük a szövő-fonógyárak felállítását és a kül- | 
földi termékek beözönlésénok megakadályo- | 
zását. — Felkéri Zórádot az előadás meg- ! 
tartására.

Zórád István a közgazdasági helyzet ki- j 
alakulását kedvezőnek tartja. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület felismerte a ken- 
dertermelés fellendítésének és a szövő-fonó 
ipar meghonosításának nagy fontosságát. Fsak 
textilárukból 300 millió értékűt hoznak be 
hozzánk külföldről. Technikai lehetetlenséget 
képez az, hogy a gyárak felállittassanak, 
mindaddig, mig nyerstermény nincs. A kender- ; 
termelés fokozása a mezőgazdaság és az ipar ; 
fellendülését is maga után vonja, mely körül
mény a kivitelt hatékonyabbá teszi, befelé i 
pedig nagy hasznot biztosit. Az ipari feldől- j 
gozásra alkalmas szálas növények termelése 
es feldolgozási telepek létesítésére a minisz
ter nagyobb összegű államsegélyt folyósított, j 
500 holdas szövetkezeteknek annyi szubven
ciót ad az állam, amennyi elég az áztató és j 
a törötelep fölállítására. A szövetkezetek lé
tesítése nagv előnyöket biztosit a termelők- ; 
nek. A szövetkezet ingyen jut egy feldolgo
zási telephez, aminek az értéke 70000 koronát 
tesz ki, mely telopnek a jövedelme azonban ! 
a részvényeseké. .-\ szövetkezet olcsón szerez 
be és oszt ki tagjainak fajtiszta magot, ki- 
tanitja az >kat a helyes mivelési módra. A fel
dolgozással nem kell bajlódni a termelőknek, 
hanem a learatott, terményt a szövetkezet 
igazgatósága beváltja es fel dolgoztatja. A be
vitel alkalmával a beváltási ár 75°/o-át rögtön 
fizeti az igazgatóság 25%-át pedig akkor, a 
mikor a feldolgozott terményt eladják.

Úgy váltják be a kendert, mint ma a 
dohányt. A magyar kender ma is keresett 
cikk a külföldön, melyet azonban fejleszteni 
lehet. A kendergyárak 120°/o haszonnal dol- 

1 goznak. Ezen hasznot is lehet a termelők ré
szére biztosítani. 7—8 szövetkezet felállíthat 
egv fonógyárat, melybe beszállítja a feldol
gozott terményt. A Bácskában holdankínt 
To —11 mm. fonal és kóc terem, aminek be
váltási ára mázsánkéit 60 kor. A mivelési mód 
azonban rósz és a piacon alkuszok vásárolják 

i össze a terményt. Mely 5—6 kézen megy át ami- 
j korra a gyáros kezébe kerül, aki 80—85 ko- 
i rónájával jut hozzá. Az áztatás is rósz, mert 

földdel terhelik a kendert, ami azután a szálak 
megbarnulását és értéktelenebbé válását ered
ményezi. A szövetkezetek ezzel szombon a 
tagoknak azon előnyt nyújtják, hogy minden 
közvetítő nélkül az O. M. G. E. kirendeltsége 
által az összes szövetkezőtök terményeinek 

í egyidejűleg való felajánlásával lép érintke
zésbe a gyárosokkal. Az eladási ár 1—2"/o-os 

: kezelési költség levonása után, teljes ogószé- 
1 ben a törmeléket illeti. Nagyon könnyen ad 
; egy hold évente 900 kor. tiszta hasznot is. 

A szövetkezetek úgy alakíttatnak meg, hogy 
minden tag minden jegyzett hold után 80 ko- 

| rónát fizet'le 3 óv alatt. A feldolgozó telepet

az állam létesíti és a befizetett összeg tulaj
donkép arra szolgál, hogy a beszállításnál az 
érték 75° /«-át kifizethesse az igazgatóság. A 
szabolcsi viszonyok figyelembe vételével hol
danként legkevesebb 60 mm. kórós kender 
terem, aminek legkisebb értéke 5 korona 
mótermázsánkint. A beváltásnál 75%-t, vagyis 
mázsánkint legalább 3 kor. 75 fillért kap min
den termelő az első évben, vagyis holdankint 
285 koronát. A második évben megkapja az 
első évről visszamaradt 25°/o-ot, az az évi 
termény értékének 75%-át tehát holdankint 
legalább 300 koronát. A telep feleslege is fel
oszlatásra kerül, ami szintén 300 korona kö
rüli, vagyis a második évtől kezdve holdan
kint 600 korona jár. Ezen összeg azonban a 
legkisebb, mivel 900 koronáig, sőt azon felül 
emelkedhet.

Szólt azután a termelésről. Tarlószántás 
után közepesen kell istállótrágyával a talajt 
megtrágyázni. Őszszel egy mély szántás éles 
barázdával szükséges. Tavaszszal boronával 
kell a talajt porhanyóssá tenni. A vetés úgy 
történjék, hogy 2 votőgóp szélesség sűrűén 
vettessék virágos kender termelése végett,
1 pedig ritkábban a magkender számára. Vad
kender fel nem lépése esetén egyéb teendő 
egész az aratásig nincs, ez a baj azonban a 
tiszta mag vetése által elkerülhető. Aug. 30-a 
táján a sürvebben vetett kendert le kell sar
lóval aratni, nyüni nem szabad- Ezen idő táj
ban a magvas közül ki kell a virágost tépni 
és a magvas szálak totejót le sarlózni, mi 
által sokkal jobb lesz a mag. Szeptember 30-a 
körül a magvas is learatható. A termelt mag 
szellös helyen tart., tavaszszal a virágos kender 
vetósóro szolgál ; magkendernek azonban min
dig fajtiszta olasz mag vetendő, amelyet az 
igazgatóság oszt ki minden tavaszszal. Ezen
felül kap holdankint a termelő 20 kor. elő
leget. Ürömmel látja, hogy Nyíregyházán is 
érdeklődnek a termelés iránt, mert 464 gazda 
46 kát. hold és 670 Q  ölet jegyzett. Kísérle
tezésre ez is jó, azonban ajánlja, hogy mielőbb 
hozzák össze a 400 holdat, amikor az állam 
megépítteti a feldolgozó telepet. Ezek után 
felszólitotta a jelen levőket különleges kérdé
sük előadására. Felvilágosítással szolgált, hogy 
a kender a talajban nem nagyon válogat, 
azonban a trágyázatlan, túlnedves, szikes, me
szes vagy gyenge erőben levő talajon nem 
ad olyan termést, mint a jó erőben levőn. 
A homokon termett kender szála azonban 
könnyű és rendkívül finom, a kötöttebb tala
jon azonban vastag. A trágyát nagyon meg
hálálja a kender és ajánlja, hogy egymásután 
ne vessen a gazda kendert. Az olővetemóny 
iránt nem követelő, azonban szükséges, hogy 
a talaj őszi megmunkálása ne maradjon el. 
Elemi csapás ellen biztosítani ajánlatos. Utána 
bármit lehet vetni, de kalászost szoktak, mi
vel a talajt rendkívül tisztán hagyja.

Az elnöklő polgármester feltette azon 
kérdést, hogy szükségesnek tartják-e a szö
vetkezet megalakítását, mire a jelenlévők azt 
kimondták.

Szikszay Sándor g. o. titkár terjesztette 
azután elő a végrehajtó bizottságba ajánlottak 
névsorát, amit elfogadtak. E szerint elnök 
lett Májerszky Béla, tagok: Baulusz Márton, 
Jánószky Endre, Siklósi István, Szikszay Sán
dor, Kiár Sándor, Ramsbergor Károly, Vas 
Mihály, Subert Pál, L. Kovács András, Szmo- 
lár Pál, Jánószki Mihály, Ilonzsol András, 
Tomasószki Mihály (simái), Tomasószki Mihály 
(Tamás-b.) Nagy János, Zomborszki János, 
Magyar János, Bukovinszki József.

Végül a megjelentek köszönetét mond
tak az előadónak tanulságos előadásáért, a 
polgármesternek az értekezlet összehívásáért 

; és a kendertermelós felkarolásáért, valamint 
Szikszay Sándornak az előmunkálatok mog- 

, tételéért.
Ezekben ismertetem kivonatosan a gyű

lésen lefolytakat. Nem tartom azonban elég
nek, hogy csak Nyíregyháza területére ala
kíttassák meg a szövetkezet. Bele kellene 
abba vonni a szomszédos községeket is, amikor 
a tervezettnél nagyobb telep volna felállítható 
és a feldolgozás olcsóbb, az osztalék pedig 
nagyobb volna. Fel is hívom ezen körülményre 
az alispán és a szabolcsmegyei gazdasági 
egyesület vezetőségének jóakaratu figyelmét.

Sps.
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jpuajoujaj

•OSZ0Q doinj BP9?n 
iopuBg uÜBuipaiJ.ij

*8A0IUIl[

OÍ UI0J0ÍZn UBq

iSEJEf uópiijui aABaui b >|BUJBxdBU uaza X * .xojjuapuiui ‘j|au|nzséí| jjoA'iibajbjiuoíu “898T /v 5nP°5[snuB^ p)j>[aAp íja^zn
A^uq juiun,p.A ?ze eAjuiq.ij p.jOsAeu g I1[0JIAI>( SOUISO |BSSU)IIUHZS.IU |0q ! (iqBpiTOZsSai B 80 TOI9$0SOnmi imniY
519uio[osiA?zsp sa qv.uiBsoJBdi ‘qeuiop 1 1 1 •' 1 * 1,4 4 1 “ • • ’
-Oípojoq sezsso 0AS0111 n bISoj luzoq X 
JBjdmi uazy qq qoptJ jjBjdEii leuiiup X

.nv)(In^ S

*9A1Q1(3SSSSQ
IIBA Sf jaZSiq«}IAA*HO>I JtfAlipUIOflI V 

BJB^BJ >|OXUBAJBpUOXu ZS3)|
miqsBjjIiyojí) qqoiuap

-ouiSai « juuiazs b8bsubai ̂ojepuajSatu

]OA.oOiuSt)|oqi]z§
3ilA3 '90S! ze ÍS°q ‘[uzoq BjBSBuiopm seAizs )jB.in sojsdj sa 

Ppa>JS0J0>| J u UI9S0U9J9ZS UBj\

^ i aqauijaXG^
>iBjn sojBdj sa opa>isaJ8>j \ v

\f ‘9M síjudB "com ‘BZBqASajiX̂j

S ‘6 n iAuozbj ‘EZBqABajjAfj B|B?BA!qppB!)| X

g -avidVN I3A93ÍAIS0108VZS“ V g

BjO|Bd-zBqsoJBA BZBqAGajfXN
zoqBfypaioAuAjfup>j

SOMYf H30MIHId A

1? p.uuuofBZiq uof|iipjoj 
‘dSosjfiizs 111?a iuÍii^aiujuiojCii uaij 
-luwirq* o[up.xojo[9 uaqia?0|§ps}(nzs jaja zn

qis *qis (Ibijii viinyzs
‘Sopioiu IA» 

‘sopwiofzsiiiCS 
‘zsBáirijvj

‘aföjd sbui .ÍSba Xiyqtizsdiqu 
‘ai sojhaoi 

‘[Bssyino.tuSyo .ii(li?oiaAai
‘iSafAyu

‘OAiqSOIU lUIII?p«!|1?[
YH
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lohasztja a test elzsirosodását. ártalmalan- 
sáfipiért jót állás. Tliile soványitó tlieája, 
nlfról legjobb bizonvitványok tanúskodnak.

Helyben csomagja 2 K. 
Vidékre 2 kor. 50 fik
Bérment ve ,  u t á n v é t  mellett kapható

= Török József=
oyógvszer tára bán, Budapest, Király-utca.

A K I
s z é p .  csinos és í z l é s e s

könyvnyomdái s * 
* * * * * m unkákat

oiesó árakon akar
-— — — készíttetni, — =

az forduljon bizalommal

IJ

NYARALÓK.
r r

r
Épülettervek irrr:—” ” —

VÁROSI LAKÓ- és
BÉRHÁZAK Költségvetés

KÖZSÉGHÁZA.

(ia/.dasági------- Pavlovits Károly
----------  épületek. ** é p i t é s z  m é r n ö k n é l  **—■ NYÍREGYHÁZA, Iskola-utca 5.
T E M P L O M

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

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

Parcellázás. Olcsó építkezés.

n— ............. T
Hirdetmény.

Méltósúgos Gróf Dégenfeld Imre ur 
tulajdonát képező bogárházi majorból 
(Dorogh— Sima-puszta—Ujfehértói határ) 
mintegy 1200 m. hold (á 1200 □-öl) par
celláztatni, esetleg az ezúton elérhető 
áron, majorostul együtt egészben is, el
adatni terveztetvén, felhívom az érdek
lődőket, miszerint ajánlataikat hozzám 
benyújtani szíveskedjenek. Közvetítők 
kizárva, kosta és távirda helyben.

Kralovánszky Kálmán,
megbízott.

Seprős, Aradmegye.

T ó th  Sándor és T
=  könyvnyomdájához =

arsa '(4
Csalamádévetésre 1
alkalmas, 00— 92%-os csira- m

hl
NYÍREGYHÁZÁN. Vasuti-ut I. sz.

Búza és rozs szalma
n

200 m m . k ö rü l

eladó. Értekezhetni lehet Szmo- 
lár Pál tulajdonosnál, Zöldség

tér 3. sz. alatt.

képességgel biró magyar tengeri, ^  
zsákkal együtt 100 kilónként ^  
nyírbátori vasútállomásnálj

2 0  k o r o n á j á v a l
kapható a ,,Bóni‘ gyártelep és 
mezőgazdasági r.-társaságnál

N y ír b á t o r b a n . >1

m m

T A V A S Z I ID É N Y !
Legújabb tavaszi angol-costüm és divatszövetek, 

angol blous különlegességek, Blous és ruhaselymek,
legjobb mosó delinek ruhákra, blousokra és pon
gyolákra, rendkívül dús választékban már meg- 
érkeztek. , ,UNGÁR LIPÓT

női divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

Menyasszonyi kelengyék

Szőlőlugast
imessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban m indenütt m egterem  s n incsen olyan 

ház, m elynek fala m ellett a legcsekélyebb gondozással felne
velhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek  
kerítéseknek  stb. a legrem ekebb disze. anélkül, hogy a leg
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható ré szek b e . 
Kz a legháládatosabb gyüm ölcs, m ert minden évben terem .

E rre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas (bár mind 
knszó term észetű), m ert nagyobbrésze ha megnő is, term ést 
nem  hoz, ezért sokan nem értek  el eredm ényt eddig. Hol 
lugasnak alkalm as fajokat ültettek, azok bőven ellátják házakat 
az egész szőlőérés idején  a legkitűnőbb m uskatály  és más 
édes szőlőkkel.

A fajok ism ertetésére vonatkozó színes fénynyom ata ka
talógus bárk inek  ingyen ős bérm entve küldetik meg, aki cím ét 
ogy levelező lapon tudatja. Borfaju szőlőoltványok is m ég 
nagy m ennyiségben kaphatók lezz&Uitott árakon. Borok caaé 
ládi fogyasztásra 50 1. és feljebb olcsó árban és „Delaware* 
sim a, ültetéshez és ebből borm inta.

Érmelléki első szőlőoltványtelep Nagy-Kágya,
Biharmegye.

S z é lh a jt ó  és  g ö r c s -  
===== c s il la p ító  — ...

Biebergeil-
= C s e p p e k =

j É tvágyat előidéző és emésztést 
elősegítő háziszer

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

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

Gróf Vay Gábor berkeszi 
erdőjében

160 darab tölgyfa tönk é s  
8 0 0 0  db akácfa szőlőkaró

van eladó,
melyre nézve Német Imre szőlő
kezelő, Berkesz u. p. Demeeser, 
ad felvilágosítást.
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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  g é p e k

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 m i

B U D A P E S T , V . V á c i - k ö r ű t  32.
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

sH KÜLONLEGESSEGI
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 _____ __ —  _

ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.

Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi téren. 
Fióküzlet: Mátészalkán.
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! S zé p  és ta rtó s  sző lő je  j
|  csak annak lesz, aki ingyen kéri j 
- Magyarország legnagyobb szölöiskolá- r 
|  jának árjegyzékét, amely szőlőiskola |  
z állami segélylyel és állami felügyelőt i 
■ mellett létesült. *

C00KJ& JOHNSON
amer. szabadalm, tyukszemgyürüje.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű 
h u tá s sa l és azonnal csilapitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógyszertárban A-ztrla-Magyarország
ban. 1 darab borítékban 20 fillér, fi darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — F ő 
raktár Magyarország részére: Török Jó zse f gyógy
szertára Budapest, VI., K irály -u tca  12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére : „A 

szam aritánushoz '1, Grác.

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

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér. m int a világ 

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

Coza a  családok ezreit békite tte  ki 
ismét, sok sok ezer tértit a  szégyen és 
becstelenségtől megm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzletem berek 
lettek . Tem érdek fiatalem bert a jó  útra 

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 pgy köszönő Írá
sokkal te lt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy' 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske- í 
dűlik, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és kik 1 
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a köve tkezők : i 
Nagy Kálmán gyógyszeres® ur.

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

COZA INST1TUTE 
(Dcpt. 137).

G2, Chancery Lánc, 
London,. ANGLIA.

INGYEN FKÓBA 1Ö7 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

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

FenleuítS N I G R I N
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

Táncíaniíási jelentés.
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
Alföldy Károiy,

táneztanár.

^J E L E N K O R  LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:

E I E ^ Á i  l l ü l l l l  í i í c h e s U á j o s
BUDAPEST VI., ANDRÁSSY-ÚT 33.

E la d á s i  b o ly  Pavlovits Sándor urnái Nyíregyházán.

Ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  Á R A K !

V an szerencsém a n. ó. helybeli és vidéki közönség 
szíves tudomására ízni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

P O S Z r 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. é. vevő közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

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

Óriási választék! ..Pontos kiszolgálás!

NYOMATOTT PÍR INGER KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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